
Anglijos Komunistų Vado
vaujama Unija Laimėjo 

Streiką
LONDONAS. ’ — Nauja 

komunistų vadovaujama i 
Suvienyta Drabužių Darbi
ninkų Unija 
pirmą streiką, 
vo paskelbtas 
Cap Works 
Spitalfields. 
privertė kompaniją išsiža-! 
dėti algų nukapojimo.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

laimėjo savoi L=== 
Streikas bu-

prieš Risbon ...
kompaniją, No 105 

Darbininkai T

14 METŲ VAIKAS NUŠO
VĖ SAVO BROLĮ SUPY

KĘS DEL VARLĖS

PATERSON, N. J.— Mi-
chael Lavenia, 14 metu am- 7 V
žiaus vaikas, ketvirtadienį 

\ tapo uždarytas Passaic ka
lėjime už nužudymą savo 

^į\.ll metų broliuko Joseph.
t Abu vaikai buvo pas savo 

tetą Anna Dagliano. Tre
čiadienį po pietų jiedu išėjo 
varlinėti—medžioti varlių; 
išsinešė šautuvą. Joseph 
tapo per krutinę peršautas 
ir mirė.

Policija suėmus klausinė
jo Michael. Išpradžių jis 
sakė, jog koks tai nepažįs- 

. .. tarnas vyras jį nušovęs. Bet 
tęsiant klausinėjimą jis pa
galios prisipažino, kad jis 
nušovė savo broliuką, kuo
met pastarasis atsisakė pa
sitraukti ir leisti jam šauti 
į varlę.

Calles Armija Maršuoja 
ant Sonora Sostinės

--------MEXICO CITY.— Gene- 
rolas Calles praneša, kad 

f valdžios spėkos maršuoja 
ant Sonora valstijos sosti
nės Hermosillo.

Dalis valdžios armijos da- 
bar taiso reles Pietinio Pa- 
cifiko Gelžkelio, kuris buvo 
labai sugadintas.

Greitu laiku generolas 
Calles sugrįš į Mexico City 
išduoti pilną raportą apie 
sukilimą prezidentui Gil. 
Po to valdžios spėkos bus 
daugiausia sukoncentruotos 
Jalisco valstijoj kovai prieš 
išsisklaidžiusius sukilėlių 
būrius.

9 Paskelbė Apsivedimus Ne- 
legališkais

Pranešama iš Chihuahua 
miesto, kad Chihuahua val
stijos seimelis panaikino vi
sus aktus, atliktus prie su
kilėlių administracijos, jų 
tarpe apsivedimus, gimimų 
registracijas ir taksų mokė
jimus. Tie, kurie apsivedė 
prie sukilėlių valdžios, da
bar turi išnaujo atlikti civi- 
les apsivedimo apeigas. Sa
koma, kad kitos valstijos, 
kur sukilėliai tūlą laiką 
viešpatavo, taipgi planuoja 
išleisti panašius patvarky
mus.

Bellingham, Wash.—Carl 
Sunblad, jurininkas, iškrito 
čia iš laivo Vigilant ir( pri
gėrė. -

Nedėldienių

s .

<

LITHUANIAN OAIBM

Pavienio Numerio Kaina 4cBrooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužes (May) 4 d., 1929

11

Telephone, Stagg 3878
Metai XIX, Dienraščio XI

KARO
Sovietai Reikalauja Su
mažini Karo Medžiagą

GENEVA.— Sovietų de
legacija priruošiamoj nusi
ginklavimo konferencijoj 
patiekė reikalavimą, kad 
būtų pravesta sumažini
mas karo medžiagos. Iš vis
ko matyt, kad imperialistai 
tą Sovietų pasiūlymą at
mes, kaip atmetė visus ki
tus Sovietų pasiūlymus del 
ginklų sumažinimo.

Maksimas Litvinovas, 
kalbėdamas varde Sovietų 
delegacijos, pareiškė, kad 
jeigu komisijos konvencijos 
draftas neaprubežinos karo 
medžiagos sandėlius, tai tas 
draftas nebus vertas nei ra
šalo, kuriuo jis atspausdin
tas.

Didžiuma komisijos na
rių, vadovaujant Japonijos, 
Francijos ir Italijos delega
tams, stojo už apribavimą 
karo medžiagos vien tik ap- 
rubežiuojant kiekvienos ša
lies biudžetus kariniams 
reikalams. Tatai reiškia, 
kad nepurios šalys pasinau
dotų iš to, kadangi kainos ka
ro medžiagų keičiasi. Hugh 
S. Gibson, kalbėdamas var
de Amerikos delegacijos, 
pareiškė, kad jis priešingas 
visokiems planams suregu
liavimui karinių medžiagų. 
Jis pareiškė, kad “publika
cija” suteikia pakakamą už
tikrinimą, kuris ves įvai
rias valdžias linkui apriba- 
vimo išlaidų tam tikslui.

Tame klausime Sovietų 
Sąjungą remia Vokietija ir 
Švedija.

Anglijoj Suteikta Balsavimo 
Teisė 6,000,000 Motery
LONDONAS.— Anglijos 

konservatyvų valdžia, dėda
ma pastangas laimėti rinki
mus, suteikė dar 6,000,000 
moterų balsavimo teises. 
1918 metų rinkimuose libe
ralų valdžia suteikė balsa
vimo teises tik moterims 
virš 30 metų amžiaus. Da
bar nauji įstatymai sutei
kia balsavimo teises mote
rims, sulaukusioms 21 metų 
amžiaus. Tuo būdu ddbar 
šiuose rinkimuose (gegužės 
30 d.) naujų moterų balsuo
tojų bus virjš 6 milionai. 
Viso 27,000,000 žmonių tu
rės balsavimo teisę.

« DRG. BIMBOS PASKUTINĖ PRAKALBA
BROOKLYNE SEKANTJ PIRMADIENĮ

VISI EIKITE PASIKLAUSYTI SVARBIŲ PRAKAL- 
BŲ PIRMADIENIO VAKARĄ, UKRAINŲ SVET.

Sekantį pirmadienį, gegu
žės 6 d., Ukrainą svetainėj, 
101 Grand St., Brooklyne, 
bus labai svarbios prakal
bos apie įvykusias demon
stracijas Lietuvoj ir Vokie
tijoj. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Kalbės draugai Bimba 
Pruseika. Jie pasakys 

svarbių dalykų apie tarp
tautinį darbininkų judėji-

mą.
šiuo tarpu bus paskutinė 

drg. Bimbos prakalba Brow- 
klyne. Jis išvažiuoja į Chi- 
cagą darbuotis prie “Vil
nies” ir Broioklyno darbi
ninkai negalės greitai gir
dėti jo prakalbų.

Prakalbas rengia Komu
nistų Partijos lietuvių frak
cija ir Priešfašistinis Ko
mitetas.

VIS BEfe BLYNE

Gastonijos Streikieriai Masiniai Mėtomi iš 
Stubų, kad Sulaužyti Streiką

GASTONIA, N. C.—Man
ville-Jenckes streikuojanti 
darbininkai masiniai mėto
mi iš stubų. Kompanija ir 
vietos valdžia mano tuo bū
du greičiau streiką sulaužy
ti. Trečiadienį daug darbi
ninkų tapo išmesta ant gat
vių.

Apsiginklavę mušeikos 
šerifai įsiveržia į streikie- 
rių namus ir mėto jų ra
kandus į gatves. Sudaužo 
indus, stalus ir lovas.

Kompanija pasiryžus iš
mesti iš jai priklausomų 
stubų visus streikuojančius 
darbininkus.
Darbininkai Taisysis šėtras

Bertha Crawford, pirmi
ninkė Gastonijos Darbinin
kų Tarptautinės Pašelpos 
ir Jessie Lynch, pirmininkė 
Stubų Komiteto, sako, kad 
reikalinga rūpintis tuojaus 
pradėti įtaisyti šėtras strei- 
kiėriams gyventi, nes kitaip 
Manville-Jenckes kompani
jai pavyks išvyti darbinin
kus iš miesto arba priversti' 
grįžti darban už •••badavimio' 
algas. Sako, kad daugelis 
farmerių sutiko duoti strei- 
kieriams žemės pasistatyti 
šėtras.

Taipgi reikalinga strei- 
kieriams maisto ir kitokios 
pagelbos. Amerikos darbi
ninkai turi ateiti tiems ko
vojantiems darbininkams į 
nagelbą. Tuoj aus kiek ga
lint pasiuskit auku. Aukas 
siųskite į Darbininkų Tarp
tautinės Pašelpos nacionalį 
ofisą, Room 604, 1 Union 
Square, New York City. Ta 
organizacija rūpinasi šelpi
mu streikierių.'
Suareštavo Beal ir Reeve

Organizatorius Fred Beal 
ir Carl Reeve, atstovas 
Tarptautinio Darbininkų

Apsigynimo, tapo suareš
tuoti trečiadienio vakarą.. 
Nugabenti į policijos stotį 
buvo iškrėsti, išklausinėti, 
pagalios tapo palįuosuoti, 
kadangi nebuvo galima su
rasti prieš juos “užtekti
nai” įrodymų, jog jie esą 
“pavojingi” asmenys ir kai
po tokie turi būt išdėpor- 
tuoti- iš Gastonijos.

Imperialistai Panaikino 
Uždraudimą Gabenti 

Ginklus Chinijon
WASHINGTON.— Kad 

imperialistinės valstybės 
pasiryžusios toliaus remti 
Nankingo valdžią, tai paro
do imperialistinių valstybių 
nusprendimas panaikinti 
uždraudimą gabenti gink
lus Chinijon. Tas uždrau
dimas buvo padarytas 1919 
metais. Tuomet Anglija, 
Japonija, Francija ir kitos 
valstybės, turinčios “sutar
tis” su Chinija, -nusprendė 
uždrausti ginklų -gabenimą 
Chinijon.

: Jungtinės Valstijos taipgi 
remia > Chiang Kai-shekO 
valdžią. Valstybės sekreto
rius Stimson pareiškė, kad 
padarytą pakeitimas prezi
dento Hardingo proklama
cijoj, išleistoj 1922 metais, 
del * uždraudimo gabenti 
ginklus ir amuniciją Čhinir 
jon iš Jungtinių Valstijų. 
Dabar bus leidžiama gaben
ti amuniciją į Chinija, ga
vus prašymą nuo reakcinės 
Nankingo valdžios.

Sindairiui įsakys Eiti 
Kalėjimai!

WASHINGTON.— Pir
madienį bus duotas įsaky
mas pagarsėjusiam aliejaus 
šmugelninkui Harry F. 
Sindairiui, milionieriui, eiti 
kalėj im an.
. District of Columbia teis
mas, kuris nuteisė Sinclairį 
ant trijų mėnesių kalėjiman 
ir užsimokėti $500 už atsi
sakymą atsakyti f senato 

| komiteto klausimus . laike 
aliejaus šmugelio tyrinėji
mo, gaus pirmadienį įsaky- 
mąi^nuo augščiausio teismo 
vykinti savo nuosprendį.

Augščiausias teismas ba
landžio 8 d. patvirtino že
mesnio teismo nuosprendį.

65 Mėty Senis iš Pavydo Per
šovė Moterį ir Pats Nusišovė

NEW HAVEN, Conn. — 
Ketvirtadienį Frank Genti- 
lesco, 65 metų amžiaus vai
sių pardavėjas, peršovė mo
terį Elvira Ferrara, 32 me
tų amžiaus, ir pats nusišo
vė.

Nors Geptilęsco turi mo
terį, bet, sakoma, jis tan-, 
kiai lankydavosi pas Ferre
ra ir buvęs į ją įsimylėjęs; 
jos vyras randasi kalėjime. 
Jam nepavykus meilė su ja 
ir jis iš pavydo norėjo ją 
nužudyti.

Moteris sako, kad jis atė
jęs į jos namus išsitraukė 
revolverį ir šovė į ją tris 
kartus. Ji su juo susiėmė 
ir dvi kulkos jai nepataikė; 
viena pataikė į viršugalvį. 
Ji pradėjo rėkti. Gentiles- 
co atsisuko revolverį į save 
.ir paleido šūvį. Jis žuvo. 
Moteris 'nelabai sužeista.

MŪŠIS TĘSIASI TARP DARBININKU IR 
SOCIALDEMOKRATU POLICIJOS

Įvairiose Vietose Darbininkai Paskelbė Streikus; Reichs
tage Komunistai Sukėlė Demonstraciją

BERLYNAS.— Penkta- 
dienį dviejose Berlyno daly
se paskelbta karo stovis. 
Vėl prasidėjo mūšis tarp 
darbininkų ir policijos gat
vėse. Keli asmenys žuvo; 
aštuoniolika labai sužeista.

Darbininkai labai pasi
piktinę socialdemokratų 
valdžios brutališkumu. Kad 
išreikšti savo pasipiktinimą, 
masiniai demonstruoja gat
vėmis.

Jau viso Berlyne 10 as
menų žuvo ir mažiausia 130 
sužeista. Keli šimtai sua
reštuota.

Darbininkai, komunistų 
vadovaujami, įsitaisę bari
kadas ant Hermann Stras
se, Neukolin, rytinėj Berly
no daly, tvirtai laikėsi prieš 
policija iki penktadienio ry
to. Tik auštant policija, 
apsiginklavus rankinėmis 
granatomis, kulkosvaidžiais 
ir apsaugota šarvuotais au
tomobiliais išdrįso pereiti 
barikadas. Nakties metu 
policija negalėjo persi mušti 
per barikadas.

Gatvėse, kur barikados 
buvo įtaisyta, policija ra-, 
do griuvėsius. Medžiaga, 
kuri buvo naudojama pra
tęsimui požeminio gelžkelio, 
buvo sunaudota barikadoms, 
šalygatviai išardyti; me
džiai išversti.

Policija penktadienį už
griebė komunistu organa 
“Rote Fahne”.

Socialdemokratų lyderiai 
išleido atsišaukimą i darbi
ninkus, ragindami juos ne
sekti komunistu. Jie atsi-
šaukime sako: “Berlyne už
mušti ir sužeisti yra vien 
tik medžiaga komunistų 
agitacijai ir niekas dau
giau.” Darbininkai, pasi
piktinę tokiuo bjauriu atsi
šaukimu, įvairiose vietose 
skelbia streikus, demon
struoja.

Ketvirtadieni laike susi
kirtimo su policija darbi
ninkai naudoio akmenis ir

Sydney, Australia.— Vi
sur įvedama bjauri skubini- 
mp sistema, kad privertus 
darbinipkus daugiau darbo 
atlikti. ‘ i

/

žuvusių Nuo Audros Skai
čius Siekia 33

Sulig vėlesnių pranešimų^ 
pietinėse, ir vidurvakarinė- 
se valstijose žuvusių nuo 
audros skaičius siekia 33.

tų taip pataikė, kad išmušė 
iš policistų rankų šautuvus.

Vienoj vietoj darbininkai 
buvo užpuolę policijos stotį.

Hamburg šimtai prie
plaukos darbininkų paskel
bė streiką. Penktadienį 
maršuodami gatvėmis dar
bininkai šaukė “Šalin Zoer- 
giebel”. (Zoergiebel yra 
Berlyno polic. virš., social
demokratas). Socialdemo
kratų lyderiai suorganizavo 
savo pasekėjus. Tarp jų ir 
darbininkų įvyko susikirti
mas.

Apie du tūkstančiai mai- 
nierių Essene sustreikavo, 
pareikšdami protestą prieš 
socialdemokratų valdžios 
brutališkumą.

Ketvirtadienį Reichstage 
komunistai atstovai reika
lavo uždaryti sesiją, ir kuo* 
met jų reikalavimas tapo 
atmestas, jie sukilo ir dai
navo Internacionalą. Sesi
ja tapo išardyta.
• Policija skelbia, kad su- 
virš 30 policistų sužeistą, 

i Iš policistų nei vienas neūž- 
I muštas.

Chicagoj Auky Rinkimas 
Streikuojantiems ; 
Tekstiliečiams

CHICAGO.— Darbininfti} 
Tarptautinės Pašelpos Sky
rius Chicagoj rengia “Tag 
Days” (aukų rinkimo die
nas). Bus renkamos aukos 
streikuojantiems tekstilie
čiams North Carolina VaL 
stijoj. Aukų rinkimo die
nos bus gegužės 11 ir 12.

3 Kareiviai Žuvo
HONOLULU, Hawaii.— 

Trys artilerijos kareiviai 
žuvo ir aštuoni tapo sužeis
ti eksplodavus 155 milimet
rų konuolei, Fort Kame- 
hanha. žuvę kareiviai: 
.seržentas Webb iš Faxon, 
W. Va.; kareivis Wbod iš 
Lacona, N. Y.; ir kareivis

alaus bonkas ir daugelį kar- Parks, Red Bird, Ky.

26 ŽUVO, ŠIMTAI SUŽEISTA NUO VIE- 
SULOS SEPTYNIOSE VALSTIJOSE

Ketvirtadienį dieną ir 
naktį siautė smarki viesulą 
šešiose pietinėse valstijose 
ir Ohio valstijoj. Žuvo ma
žiausia 26 žmonės; šimtai 
sužeista. Labai daug nuo
stolių padaryta.

Daugiausia žmonių žuvo 
ir sužeista Rye Cove mies
tely, Va., kur audra suardė 
mokyklą. Žuvo devyniolika 
vaikų. ' Septyni vaikučiai 
mirtiįai sužeisti: daktarai 
sako, Kad jie neišliks gyvi.

Vienas asmuo žuvo nuo

audros Culpepper, Va. Du 
žuvo nuo audros Embree- 
ville, Tenn.

Jacksonville, Fla., nuo au- 
dro žuvo du žmonės.

Audra suardė dvi sienas 
Columbus (Ohio) kalėjimo; 
žuvo du kaliniai.

Alabamoj ir Georgia val
stijoj siautė smarkios aud
ros. - !

Trečiadienį Arkansas val
stijoj nuo viesulos žuvo 5 
asmenys.



1

AUGAME

zo-
CASTON ROPSEVICH

Vitaitis Purkštauja

dėjo'

Keliaujančių Lietuvių Atydai

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043
kad GRABORIUSpo

Fex year ______
Foreign Countries

ką
sa-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Chicagos apielinkė- 
SLA. generalis orga- 
“pramistavo” keletą

Pasirodo, kad taip Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir G-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutarti

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

BUBSCRIBTION RATES:
_____ $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y. .
-------- $8.00 Half year, Brooklyn, N. Y.

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—GO

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės 1 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną diegą ir nedėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD.
Cleveland, Ohio

ALD LD. ŽINIOS

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

Lithuanian Co-operative Publishing Society, In«.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Puslapis Antras šeštadienis, Geguz. 4, 1929

$8.00
$4.00

APŽVALGA DIDELIS DARBININKU IŠNAUDOJIMAS

Pirmoji Gegužės New 
Yorke paliko giliai įsikirtu- 
sj, neišdildomą jausmą, Jog 
Amerikos Komunistų Par
tija yra kovojančių darbo 
minių tikrasis organizato
rius ir vadas.

Kas sudarė tuos batalio
nus 25,000 demonstrantų, 
po kovos vėliavomis organi
zuotai traukusių New Yor
ko gatvėmis? Iš kokio ele
mento susidėjo tie desėtkai 
tūkstančių žmonių, šauku
sių “ura” komunistiniams 
obalsiams Union Square 
aikštėje? Ką atstovavo tie 
virš 20,000 asmenų, sausa
kimšai užpildžiusių milži
nišką Coliseumo svetainę 
New Yorke?
- Tai buvo daugiausia re
voliucinės klasių kovos rek
rutai, kuriuos į savo rinkti
nę sutraukė Amerikos Ko
munistų Pąrtija eigoje ke
lių paskutinių metų, ypač 

‘gi bėgyje pastarųjų mene-

prasiskynė kelią į plačią
sias minias; savo atsidavu
siomis kovomis už darbi
ninkų reikalus jinai įrodo- 
do, kad jai, o ne kam kitam 
priklauso tikroji darbo ma
sių vadovybė.
Kas Kita Pas Socialistus
Kuomet pirmagegužinėsė 

komunistinėse demonstraci
jose skardėjo revoliucines 
kovos obalsiai, tai socialis
tiniuose gležnai buržuaziš- 
kuose mitinguose visai kas 
kita dėjosi. New Yorko so
cialistai 
Madison 
atidarė 
griežimu

savo susirinkimą 
Square Gardene 

su giedojimu ir 
Amerikos impe- 

patriotinio himno 
“The Star Spangled Ban
ner”. Vyriausias socialistų 
lyderis kun. Norman Tho
mas, jų kandidatas į prezi- 

apsilaižydamas, 
šią tarptautinės 
ir imperializmo 
sekančiais

Pirm trijų keturių mėne
sių New Yorke tebuvo skai
toma tiktai keli desėtkai če- 
verykų darbininkų, organi
zuotų į Independent Uniją. 
Komunistai, vadovaudami 
jų kovai, privedė, juos prie 
pergalės ir iki šiol sukūrė 

* jau 4,000 Independent Če- 
verykų Unijos organizaci
ją, šiame mieste.

Kas pirm kelių tik savai
čių bent girdėjo apie uniji
nį judėjimą tarp skaudžiau
siai išnaudojamų ir paneig
tų valgyklų ir viešbučių 
darbinipkų bei tarnautojų? 
O šiandieną,' Komunistų 
Partijos pasidarbavimu, jau 
valgyklų darbininkų unija 
turi virš 2,000 narių ir 
džiaugiasi laimėjimais ke
liuose desėtkuose valgyklų.

Porą mėnesių atgal skai
tėme dar tik pirmuosius 
pranešimus apie reikalą or
ganizuot langų valytoj us, o 
dabar langų valytojų unija 
jau siekia bent pusantro 

J/^tūkstančio narių. Tai irgi 
p vaisius komunistų iniciaty

vos ir kovingos jų taktikos.
Kas ištraukė iš social- 

I buržujinės ir bosų nevalios 
desėtkus, tūkstančių kailia- 
siuvių ir moteriškų drabu-. 
žiu darbininkų ir sukūrė 
klasinę Nacionalę Adatos 
Darbininkų Uniją? Kas pir
mą kari; ištiesė «nuoširdžią 
brolybes ir lygybės ranką 

. paniekintiems negrams dar- 
L bininkąms ir ėmė, pasek

mingai jų būrius statyti į 
organizuotos kbvos kelią? 
—Vis tai Amerikos Komu- 

I nistų Partija.
Tų tai danbininkų legio- 

i. nai, su negrų; orkestrą ir 
delegatais jnup streįkuojan- 

L čių pietinių valstijų audėjų 
F priešakyje įr maršavo, ko- 
į munistiniai nusistatę, įspū- 
I dingiausioje Pirmosios ge- 
F gūžės demonstracijoje, ko- 
į kia tik kada įvyko New 
| Yorke.
| Tokia jau dvasia ir jėga
i spindėjo ir Chicagos ir kitų 
J didmiesčių masiniuose ko- 
& munistiniuose Pirmosios 
į Gegužės minėjimuose.
į Visa tai betėmijant, su-
t si pratęs proletaras nega- 
1 Įėjo nejausti, kaip šiltėja 
K raudonoji kraujo sriovė jo
■ ‘ gyslose < ir širdyje, o sąmo-
■ re kužeja: jau, jau mūsųva-
■ dc.3, Ęomunistu , Partija,

dentus, 
garbinb 
reakcijos 
tvirtovę 
džiais:

“Mūsų Šian- 
pri-

“Mūsų Amerika... 
die kiekvienos šalies 
spaustieji žvelgia į Ameri
ką; žiūri į ją Indijos, Chi- 
nijos ir Afrikos gyvento
jai, žiūri į jos galią, į jos 
laisvę... Amerika — viltis.” 
Bet šitaip į Ameriką žiū

ri tiktai Norman Thomaso 
plauko ’ social-paijdavikai, 
matydami Amerikos impe
rializme drūčiausią atsparą 
prieš tarptautinį i darbo 
žmonių revoliuciją. •

Visai kitaip imperialist!- 
nes Amerikos tvarka atrO- y Yatnotai 
do kovojantiems milionams 
Chinų darbininkų ir vals
tiečių; kuriuos skynė Ame
rikos kariškų laivų kanuo- 
lės ir kulkosvaidžiai; visai 
priešingai atrodo ta socia
listų vainikuojama “pasau
lio viltis” ir Nikaraguos 
darbo minioms, kurias jau 
kelinti metai mėsinėja im
perialistiniai Wall Stryto 
budeliai. Skirtingą turi 
nuomonę apie tuos socialis
tų garbinamus nevidonus 
ir kitos jų pajungtos tau
tos. Ir, pagaliaus, ar ponai 
socialistai pasiklausė, ką 
apie jų apgiedamą Ameri
kos tvarką mano Gastoni- 
jos streikuojantieji audėjai, 
mainieriai ir kiti darbinin
kų pulkai, kuriuos vaišino 
bei tebevaišina 
siais” durtuvais, 
blekdžekiais • ir 
vykdytojai valios šios ša
lies fabrikantų ir imperia
listinių valdonų ? » >z-

O dar tie social-veidmai
niai drįsta -vapalioti .apie 
kylančias Amerikos, darbi
ninkų kovos bangas. ! Ką 
tai reiškia? Nebent tą? 
kad jie ruošiasi prie qaujų 
judošysČių, prie maujų suo
kalbių ir pogromų prieš re
voliucinius darbininkus, 
dirbdami iš vien su buržu
azija-, polięij

Nepaisant Nieko!
Po tokia antrašte anglų 

komunistų dienraštis Daily 
Worker išspausdino apžval
gą Pirmosios Gegužės mi
nėjimo plačiam pasdulyj. 
Jis sako: ;

“Berlyne, darbininkai su 
ginklais^ rankose kovojo su po
licija barikadose už miesto vi
durio kontrolę! Jie buvo šau
domi, einant įsakymais tsocial- 
demokrątų vadę pųlicijos .vir
šininko.; Paryžiuje trys tūks
tančiai darbininkų buvo sua
reštuota, bet' dėino'n'stracija 
įyykcp! šimtai darbininkų bu- 
■vo <suaręštųotą Tokio mieste. 
Juos suėmė karališka gvardi
ja, kuri gina feudalistinę aris
tokratiją ir kapitalistinę ‘prie
spaudą, ' simbolizuojamą sė
dinčio soste idioto. Londone 
policija turėjo gelbėti studen
tus, kurie bandė sulaužyti pro
letarų demonstraciją. New

- Yorke, pirmu kartu po perei
to karo buvo suruoštas mies
to centre “raudonasis” gimto
sios Gegužės paradas, kuria
me aktyviai dalyvavo 25,000 
darbininkų ir 25,000 iš paša- 
lies; po to daugiau kai 20,000 
dalyvavo. Coliseume. Chicago- 
je, kur randasi McCormick 
Harvester fabrikai, lopšys aš- 
tuonių vai. darbo dienos 1886 
metais, ir kiti didieji fabri
kai, buvo scena darbininkų 
demonstracijų. Vakare Car
men’s Auditorija > buvo net 
perpildyta. Kiaurai visas 
Jungtines Valstijas ’ atsibuvo 
mitingai, kuriuose buvo išsta
tyti revoliuciniai obalsiai. 
Šąnghajuj, Bęmbayuj, ir vi
suose Rytuose darbihinkdi ko
vojo su policija u? sąyo teises. 
Baltasis; ^eroVas Ėųropdj.e, ku
rdo .nągąi; pairiūvį darbinirikų

, Kraujuo^, ‘papildė ' : naųjūs 
darbininkų nugaląbinimds. 
Kaune,' Sofijoj, Lenkijoj ir 
Rumunijoj”. ; : ,.

“laisvai- 
kulkomis, 
buožėmis

azija, polipiją ir išdavikais 
lyderiais iš Amerikos Dar
bo Federacijos,—kaip 
•ie iki šiol darė.

Vilniaus darbininkai, 
Komunistų Partijos vado- 
be, surengė Pirmos Gegu
žės demonstraciją. Polici
ja šaudė į demonstrantus, 
kad išardyti demonstraciją. 
Sužeista 18 darbininku. Be
sigindami darbininkai su
žeidė šešis, policistuš.

skaitė ją, visi pripažįsta, 
kąd tai puiki novelė ir todėl 
patariame visiems drau
gams, vartojantiems anglų 
kalbą,, skaityti anglišką 
dienraštį ir sekti ją. Lietu- 

' ’ • nevių kalbax veikiausiai 
tuoj mes ją turėsime.

Kaip .Jie Švaisto 
S. L A. Pinigus

’ Jau ne sykį šitoj vietoj 
buvo minėta^ kaip ŠLA. lė
šomis t siuntinėjamas “orga
nizatorius” (faktinąi dezęp- 
ganizatorįus) Žukas švais
to drganizacijos pinigus. 
Jis pav:, įsako kuriai SLA. 
kuopai surengti prakalbas 
ir pats. j jas neatvažiuoja, 
“pamiršta”. Draugų chica- 
giečių dienraštis “Vilnis” 
sako:. ■.

“Netik 
se ponas 
nizatoris 
prakalbų,
esti ir tolimesnėse nuo Chica
gos vietose. ; Pereitą šešfadie- 
hį iš i Terre Haute gauta pra
nešimas, kad balandžio 22 d. 
ten turęjo įvykti prakalbos. 
Skirtų laiku publika susirin
kusi, 'bet išlaukusi ligi vėlaus 
vakaro turėjo išsiskirstyti, 
garbavodama rengėjus ir patį 
organizatorį.

“Ant rytojaus tos kuopos 
sekretoris gavęs nuo p. Žuko 
telegramą, kad jisai !į Terrd 
Haute neatvyks...” . ,
Ir ko jis paiso! SLA. iž

de pinigų dar randasi. “Or
ganizatorius” labai gerai ži
no, , kačj, nepaisant, ką,ir 
kaip ' jis padarys, vistiek 
'“Tėvynė” jį užgirs, • ;kaipo 
daugi pasidarbavušį /“'SLA. 
labui”; i i ■ ■ (• r.. - . ■ j >; i j

CARNEGIE, Pa.—Už balan
džio 18 vietinis laikraštis “The 
Carnegie Signal-Įtem” rašo, 
kad Superior Steel Corporation 
padaugino pelną per pastarą
sias dvi savaites penkiasdešim
tu nuošimčiu; tai reiškia, kad 
jei darbininkas pirm dviejų sa-/ 
Vaičių padarė virš vertės už 
vieną dolerį, tai per pastarą
sias dvi savaites jau padarė už 
dolerį ir penkiasdešimt centų;

Yra pripažinta, kad papras
tas darbininkas (leiberys) . pa
daro kompanijai vertės už $1 
per viepą valandą,? arba per 10 
valandų $10, bet daugiau ne
gauna apmokėti, kaip $4.50, 
per tą 10 valandų, kitaip sa
kant, tįk apie pusę tiek,, kiek 
jis padaro. Tad jeigu kompa
nijai1 pirmiau liko nuo kiekvie
no darbininko po $5 į dieną, 
tai laike paskutinių dviejų sa
vaičių jau turėjo likti po $10 į 
dieną, nes juk darbininkas ne
gavo po $9.50 į dieną, kiek jis 
padarė, bet tik $4.50 arba 
$4.25 už 10 valandų sunkaus 
darbo.

Brooklyno klerikalų; laik
raštis garsina tūlo besilavi
nančio dainuoti vaikino 
koncertą ir savo agitacijoj, 
tarpe kitko, sako: \ -

“...Jisai tarp kitataučių 
pasididžiuodamaš pasisako, 
kad jisai yra lietuvis ir tokiu 
pasiliks, tad mes turėtume 
tųomi 'džiaugtis ir paremti jį 
moksle, o tuomi išauklėsime 
sau įžymų asmenį.”
Kas gi yra tas “gabus lie

tuvis patriotas”? Ogi tūlas 
K. Hoffmanas. Kurie apie 
lietuviškąs pavardes šiek 
tiek supranta, pilniausiai 
sutiks su mumis,, kad 
^Hoffmanas” pavardė yra 
tiek lietuviška, kiek, saky
sim, Čiang Kai-sek arba 
Brown. Jeigu tasai asmuo 
ir yra lietuvis, tai jis savo 
pavardę pakeitė, sarmąty- 
damašis tikrosios, betgi, pa
sak klerikalų laikraščio,.. jis 
nesisarmatina lietuvio" var
do.! ,

Kas liečia mus, tai mums 
nė šilta nė šalta, kaip kas 
vadinasi ir kokios tautos jis 
yra. Mes sprendžiame! as-' 
ipenį sulyg jo santikiavi- 
mų 
mu

su darbininkų' jųdėji- 
o ne sulyg tautybe ir 
pastabą padarėme tik 
tikslu, kad parodžius, 
mūs patriotai dažnai

tuo

patys nežino, ką jie kalba.

“Cementas” Jan
Prasidėjo

Angflų komunistų dienraš
tis Daily Worker pradėjo 
spausdinti garsaus rusų ra
šytojo (darbininkiško rašy
tojo) Feodoi’o Gladjįoyo 
novelę “Cementas”. Pra
dėta spausdinti su pirma 

“ Kasdieną gegužes men.

; Nauju N antį Gavimo Vajus:1
ALDLD. 12 apskričio vei

kiančio komiteto laikytame su
sirinkime likosi nutarta pa
skelbti vajus visame apskrity
je, kad gavus daugiau narių. 
Visom kuopom yra paskirta 
kvota kaip suaugusių, taip ir 
jaunuolių. Kvotos paskirstytos 
gana atsargiai, kad kiekviena 
kolonija galėtų pilnai išpildyti 
iki paskirtai dienai. Vajus eis 
iki spalių pirmai 1929 m.

Plymoutho kuopa jau savo 
darbą pradėjo varyti. Ir nė/a 
abejonės, kad ji bus pirma kuo
pa, kuri išpildyjs savo kvotą. 
Leeparkiečiai irgi nepasiduo
sią, iki sekančiam susirinkimui 
nori išpildyti savo kvotą, ypa
tingai jaunuolių. Ar kitos kuo
pos apsileis tame darbe? Ten
ka palaukti. Bėt, man rodos, 
kad nei viena kuopa neturėtų 
apsileisti, turėtų kuo greičiau
sia išpildyti savo kvotą, gauti 
narių kaip suaugusių, taip ir 
jaunuolių.

Kiekvienas , ALDLD. paryš 
tu i; i suprasti, kad šioj j ąpiėlin- 
Kėj reikia kuodaugiausia ap- 
š^ietds paskleisti'-tarpe mainie1 
■rių ir jų vaikų, o apšvietą pri
einamiausiai galima- paskleisti 
peV ALDLD. gaunant daugiau 
narių, paskleidžiant jos1 litera-' 
turą tūrpe darbininkų. Kiek
vienas ALDLD. narys turi bū
tinai pasirūpinti gauti bent 
vieną narį, o vienas narys gau
ti tai jau ne suąk4,f. tik reįkia, 
biskį noro ir pašišVenfi'md.’

< .. . M Z.

Mokinių Streikas
KAUNAS.—Vieno) liaudies 

mokykloj (kokioj?) sustrei
kavo mokiniai, išstątydami 
mokytojams reikalavimus: (1) 
pripažint mokinių komitetą, 
(2) mandagiau elgtis su mo
kiniais, (3) leist mokiniams 
pasikviesti pas ąayę kliubinę- 
Sd diėnoše kitų mokyklų mo
kinius. Streikas tęsėsi kelias 
dienas ir ;buvo išloštas

Pridedamoji Vertybė
Šitas kompanijų pelnas, 

darbininkas padąro viršaus 
vo algos, tai vadinasi prideda
moji vertybė, arba kitaip sa
kant, darbininkas dirba sau tik 
4 valandas, o likusias 6 vai. 
kompanijai dykai, nes už tas 6 
vai. jis negauna apmokėti. Ir 
jeigu' tokioj kompanijoj dirba 
suvirš tūkstantis darbininkų, ir 
kiekvienas darbininkas padaro 
arba padarė per paskutinį lai- j 
ką po $5 į dieną viršaus, negu 
pirmiau, tai kornpanija turėjo 
“įiedaug, tik po $5,000 į die
ną,” arba per 12i dįeųų (“į pė
dę”), kur daugiausia darbinin
kai tiek dienų išdirba,’ ’ tah 
komp. turėjo pelno $60,000 
apart to pelųo, ką turėjo pir
miau.

! Kuomet 'šitaip kompanija pa- 
dąugipą peliją, tąi jį ;iš( pra
džioj dąrbinjųkams ųurųeta pų 
cigarą, arba ir po du; mąt, pa
sirodo, kad ji labai gera dar
bininkam; net cigarų j jiems 
fundina. O darbininkas,' ga
vęs cigarą, mislija, oi, kokia 
gera ta kompanija ,net cigarų 
dųpdą prie “pėdės’’, bet darbi
ninkai nežino, kad kpmpanija 
ne iš’ gerumo cigarus fundina, 
bet dėlto, kad iš darbininko 
sunkaus darbo susikrauja sau 
neišpasakytai, didelius pelnus; 
todėl poros centų vertės ir ci
garą numeta.

Darbininkai yra neorganizuo
ti, ir dirba po 10 ir 12 valandų 
į dieną, todėl ir kompanijoms 
labai gerai darbininkus spausti 
prie darbo, kiek tik jos nori, 
nes darbininkai negali pasiprie
šinti, kuomet yra neorganizuo
ti. Rodos, jau darbininkams 
laikas būtų susiprasti ir nesi
duoti taip save bjauriai išnau
doti.

Kokią Naudą Darbininkas 
Turi Iš Ilgų Darbo 

Valandų?
1. Darbininkas, dirbdamas il

gas valandas, taip privargsta, 
nusidirba, kad jam niekas ne
miela, kur 'jis ‘ nei nepamano 
apie darbininkų organizaciją, 
nes jąu jo • smegenys nedirba, 
yrą amžinai sunkaus'ddrbo nu
marginti,. »i , , • •

'2. DirbdamAš Ilga's valandas, 
jis sumažina darbininkų skai
čių, ir iš to kyla vis didesnė 
bedarbė, ir daugiau darbininkų 
negauna darbo, o kitus, kurie 
dirba, tai bosai labai spaudžia 

! prie darbo, nes už dirbtuvės 
vartų didelė minia darbininkų 
laukia darbo. Ir kuris darb. 
tik nedirbą taip smarkiai, kaip 
bosas nori, tą tuoj atstato, o 
pasiima kitą į jo vietą.

3. Dirbdamas ilgas valandas, 
darbininkas pridirba perdaug 
tavorų-produktų. šituos pro
duktus kompanijos negalėda
mos pelnipg^i parduqti užda
ro dirbtuves neapribotam lai
kui, ir tuomet pasireiškia be
darbė (krizis).

4. Kompanijos, negalėdamos 
tą visąį. oyerprodukciją išpar
duoti ąavo šalyj, jieško rinkų 
kitose šalyse, kur žymiai dėlto 
kyla kruvini karai.
•« . ■ . < . . . . . •

Kam Yra Nauda iš Karų
Jau mes matėme, kad kapita

listai, negalėdami produktus iš
parduoti savo šalyje, stengiasi 
parduoti kitose šalyse, kur be
sipešdami su kitų šalių kapita
listais už rinkas, sukelia karus. 
Kuomet vienos šalies kapitalis
tai užkerta kelią kitos šalies, 
tuomet šitaip “nuskriaustas” 
kreipiasi ‘prie savo valdžios, 
kad jį užstotų. Taip mažu-pa- 
mažu ir prieina prie karo.

Kapitalistinės valdžios taip 
ir ginkluojasi iš paskutinių, 
kad apginti savo šalies kapita
listų interesus (biznį).

žinoma, iš karų turi didžiau
sią naudą tie patys kapitalis
tai, nes jie gauna iš amunici
jos ir ginklų neišpasakytus pel
nus. O darbininkai jokios nau
dos iš karų neturi, vien tik di
džiausius nuostolius turi paneš
ti, nes tiems patiems darbinin
kams reikia už kapitalistų in
teresus dėti galvas karo 
laukuose, ir taip pat darbinin
kus apkrauja* visokiais mokes
čiais, kurie surišti su karo iš
laidomis, nes tai kiekvienas ga
li žinoti, kad dabar reikia mo
kėti įvairūs mokesčiai už praė
jusį karą. Ir taip pat apie ka
ro pasekmes nereikia aiškinti, 
nes tai darbininkai labai gerai 
atsimena ir žino, ką reiškia ka
rai.

O tai žymia dalim pasekmės 
iš ilgų darbo valandų, kur dar
bininkai pridirba perdaug pre
kių.

Tarybą? O kaip - su . kuo
pos nariu J. Adams? f Ar ne 
Pild. Taryba siuntė iš Detroito 
Uviką, kaipo savo atstovą, 
kad patyrus užvestos prieš 
Pild. Tarybą bylos svarbą? 
Uvikas, patyręs, kad dalykai 
prasti, patarė taikytis, kas ir 
buvo padaryta. Nejaugi visa 
tai Vitaitis nežino?

S. L. A. 60 Kp. Narys.

Paryžius.— Dr. Hjalmar 
Schacht, galva Vokietijos 
delegacijos reparacijų kon
ferencijoj, sugrįžo iš Ber
lyno su naujais pasiūlymais 
del išrišimo Vokietijos kon
tribucijų klausimo. Jis ta
riasi su Amerikos imperia
listų atstovu Young.

Kuomet buvo “Laisvėje” pa
stebėta, kad S. L. A. “dar
buotojai” išeikvojo S. L. A. 60 
kfuopos iždą, tai Vitaitis pra- 

urkštaut, kad bolševikai 
džiaugiasi. Bet keno čia nuo
pelnas? Juk tai Vįtaičio, kad 
Š.j L. A. kuopos pfovojasi sų 
pažangiaisiais nariais, Kaip 
Chicągoj, Clevelande, taip ir 
Grand Rapids, Vitaitis, besi- 
baladodamas kaipo generalis 
organizatorius, darbavosi, kad j 
supjudžius vienus narius prieš! 
kitus. Apie tai spaudoj buvo 
plačiai rašyta.

Vitaitis sako, kad S. L. A. 
60 kuopai daugiausiai lėšavu- 
si byla, kurią iškėlęs tas drau
gas, kuris niekuomet nebuvo 
ir šiandien nėra S. L. A. na
riu.

Nėra nariu to.del, kad S. L. 
A. centras jį nepriėmė, kaip 
ir daugelį kitų aplikantų, svei
kų, energingų nepriėmė ir ki
tuose miestuose, kurie norėjo 
tapti S. L. A. nariais. Dauge
lis nei nebando įstoti, nes ge
rai žino, kad jų nepriims.

Vitaitis meluoja sakydamas, 
kad bylą iškėlė ne S. L. A. na
rys ir kad ta byla daugiausiai 
lėšavo. Byla buvo'užvesta ne 
prieš kuopą, bet prieš Vitaičio 
vienminčius, esančius kuopos 
valdyboj—D. Greičaitį, J. La
pinską ir K. Mečionį. šis da
lykas labai gerai žinomas ir 
Vitaičiui. Byloj nebuvo mini
ma nei S. L. A. organizacija., 
nei kuopa, o tik minimi asme
nys. Tačiaus nei Pild. Tary
ba, nei budrusis Vitaitis nema
tė reikalų sudrausti nesąžinin
guosius kuopos narius, kurie; 
savęs apsigynimui eikvojo 
kuopos iždąr nes jis buvo jų 
rankose. Jeigu taip būty pa
sielgęs koks nbrs progresyvis 
narys, tai Pild. Taryba būtų 
tuo klausimu net specialį “Tė
vynės” numerį išleidus, kad 
daugiau progresyvius išnieki
nus. Dabar Vitąitis pasakoja, 
kad Pild. Taryba neturėjus su! 
S. L. A. 60 kuopa jokių nesu
sipratimų ir į šį klausimą ne
buvus įmaišyta. Bet' jis, taip 
sakydamas, arba meluoja ar-i 
ba yra didžiausias žioplys.' 
Nejaugi Vitaitis neatsimbna, 
kad Wilkes-Barre seime buvo 
skundai ant dviejų pažangiųjų 
delegatų, kurie likosi atmesti? 
Ar Vitaitis užmiršo, kad Pild. 
Taryba suspendavo S. L. A. 60 
kuopos norį Ą. Daukšą ant še
šių mėnesių vien tik už tai, 
kad parąšė laišką savo drau
gui rekomenduodamas» nomi
nuoti tinkamus narius į Pild.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.
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IŠ KANADOS
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prastas darbininkas, dirbantis 
jarde, gauna 45c į valandą; 
dirbantis su mašinom 60c’į va
landą; amatninkai gauna Rūgš
tesnę kainą. Darbo valandos 
yra nuo 9—12 vai. į dieną. Da
bartiniu laiku ima dar po kele
tą į dieną naujų darbininkų, 
•bet, tankiausiai, jieško mecha
nikų ir kitokių Specialistų. Pra
stam darbininkui ir čia
gas, labai retai pasitaiko par
duoti savo raumenų jėgas.

Kiekvieną rytą prie šios 
dirbtuvės susirenka šimtai jau
nų vyrų ir dar vis nauji va
žiuoja iš visų Kanados kam
pų. Laimę darbo gavime ran
da labai mažas nuošimtis.

Studebaker yra mažiausia

ivieną liuosą vietą, galima drą
siai sakyti, yra šimtas. Wind- 

|soro darbininkų likimas pri,- 
klauso nuo Fordo. Jeigu For
das savo dirbtuvę, del vienos 

i ar kitos priežasties, sustabdo, 
(Tąsa 4-tam pusi.)

................... ...... ........... 1 ;................ —

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu 'kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

LIETUVIS GRABORIUS

var-

WINDSOR, ONT.
Šiuo laiku visuose Kanados 

kampuose dauguma lietuvių 
darbininkų įdomaująs apie šį 
miestą, kaipo gausingą darbų 
vietą. Išgirdę gandus apie 
duodamas kortas, su kuriomis 
galima eiti į Detroitą dirbti ir 
apie Fordo dirbtuves ir šiaip
“riebius” uždarbius, traukiai 
vargšai iš tolimiausių Kanados' 
vakarų, neatsižvelgdami į ke-j 
lionės išlaidas ir ateitį.

Kiek galėdamas bendrais I 
bruožais pasistengsiu apibū-j 

V dinti -šiuos dalykus: pragyve-i 
> nimo kainą, dirbtuves, darbus ! automobilių dirbtuvė Windso- 
ir jų gavimą, lietuvius ir lie
tuvių darbininkišką judėjimą.

Windsore pragyvenimo kai-! 
uos, sulyginus su kitais mies
tais, yra augštos. Namų ran
dės ^vidutiniškai į yra sekan-1 
čios. 5-6iių kambarių namas 
kainuoja į mėnesį 35 dol., 
o kiek geresnėj vie
toj ir su visais patogumais,' 
siekia nuo $40 iki $50 į mė
nesį. Pavieniams asmenims! 
kambarys kainuoja nuo $2 iki tion išdirba visokiu rūšių rė- 
$5 į savaitę. Vidutiniškai val-|mus del karų ir kitko; Wind- 

Isor Salt Co. ir keturios fan- 
,drės. Minėtose dirbtuvėse 
1 prastam darlmiinkui moka po 
40-50c į valairoą.

Šių metų kovo mėnesį pra
dėjo kasti tunelį tarp Wind- 

įsoro ir Detroito apačia upės. 
Darbininkų mažai ima, nes dar 

I darbas tebeina ant paviršiaus.
Be to, yra visokių sezoninių 

I darbų. Sezoniniame darbe at- 
i lyginimas prastam darbinin
kui, tankiausiai, yra 40c į va
landą ir tokie darbai esti tik 
vasaros laike.

Nekurie vasaros laike eina 
dirbti į farmas. čia farmeriai 

! užsiima tabako, tomeičių, ci- 
i bulių ir šiaip daržovių augini
mu. Darbas yra gana sunkus, 

įries‘ farmeriai stengiasi kuo 
’’daugiausiai išnaudoti ir kuo 

mažiausiai išmokėti. Nemo
kantiems anglų kalbos moka 
po $20-$25 į mėnesį. Kuomet 
ateina laikas nuimti tabaką ir 
daržoves nuo laukų, tuomet 
moka iki $40-$50 į mėnesį'. 
Rudeniui atėjus, visus farmų 
darbininkus atleidžia, 
kiu būdu dirbęs visą 
negali pramisti žiemą, 
mos laike mieste gaut 
tai būtų bergždžia svajonė.

Prie visų paminėtų darbų 
retkarčiais ima po keletą dar
bininkų, bet kandidatų į kiek-

! re. Del jos mažumo ir dar
bas sunku gauti, nes visai ma
žai darbininkų joje dirba.

Taipgi retkarčiais ima dar
bininkus dar šios dirbtuvės: 
Bridge Co. išdirba tiltus; Dom
inion Forge Co. iškala auto
mobiliams dalis; Steel Co. iš
dirba tvorks, tvorų vielas; Mo
tor Lamp Co. išdirba automo
biliams visas reikalingas lem- 

iPas; Motor Products Corpora-

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, vienas 

numeris 15c.
“Tarpininkas” duoda $200 arba lai

vakortę į Lietuvų ir atgal—do
vanų. ,

“Tarpininkas” pagelbės jums apmo
kėti bilas. Įsigykit “Tarpininką” 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
/ * TARĘININKAS

332 Broadway So. Boston, Mass.

I

? Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį.

i Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
į Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
s atliekame greit ir tinkamai.
į Tarkitės su mumis del kainos.
| Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
F K. M. S. ' , .

| 644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

į Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

$1,000 Tik Už 60 Centų
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 būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

jtine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-

Puslapis ‘Trečias

* žolių, kurios jums sugrąžins sveika-
I . * * 1 * •"*4 J •

Lietuviška Akušerė

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
sų 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.

$5 į savaitę.
gant restoranuose kainuoja $8 
suvirs į savaitę. Nusisamdant 
kambarį su valgiu, mokama 
nuo $30 iki $40 mėnesiui. Pats 
Windsor© miestas randasi prie 
J. V. rubežiaus ir šone Detroi
to^..-Detroitas, kaip visiems ži- 
"įTonS?,1 yra Amerikos automobi
lių išdirbystės centru. Del tos 
priežasties ir Windsore di
džiausia pramonė yra automo
bilių išdirbystė. Čia randasi 
keturi automobilių fabrikai, 
būtent Fordo, Chrysler, Gene
ral Motors Co. ir Studebaker. 
Iš visų dirbtuvių didžiausia 
yra Fordo. Praeitais metais 
Fordo dirbtuvėse dirbo arti 
10,000 darbininkų trimis pa
kaitomis. Rudeniui akėjus, iš 
trijų pakaitų padarė dvi ir dar 
iš tų gerą skaičių paleido, ' 
nors' likusieji vistiek turėjo; 
padaryti tą patį darbą. Šį 
pavasarį dirba apie 7 tūkstan
čiai darbininkų. Mokestis pas 
Fordįą yra sekanti: 416 va- 

| lancFą naujai priimtas darbi
ninkas turi dirbti po 63V2 
cento į valandą, o po tam mo
ka 75c į valandą. Darbo va
landos, paprastai, 8 į diena. 
Už viršlaikį moka tą pačią kai
ną, kaip už paprastą laiką. Iš
naudojimas yra baisiausias.To- 
kia įvesta skubinimo sistema, 
kad iš darbininko iščiulpia pas
kutines jėgas. Del tos priežas
ties prie sunkesnių darbų neku- 
rie negali išlaikyti ir meta dar
bą. Sunkiausi ir purviniausi 
darba? tenka dirbti ateiviams. 
Atsiranda dar ant tiek tamsių 
darbininkų, kurie duodas išnau
doti visomis pusėmis ir,^atėjus 
sekmadieniui, parsiveda bosą į 
namus, kad užfundijus, ir įda
vus kokią $10, nes kitaip mano, 
kad gali kada nors paleisti iš 
darbo. Dabartiniu laiku For
das naujų darbininkų visai ne
ima, nes dar šimtai senųjų, nuo 
praeitų metų, tebelaukia darbo 
ir gal. prisieis nekuriems ilgai 
laukti.

Chrysler turi irgi nemažas 
■Automobilių dirbtuves, kuriose 
^dįjha apie pora tūkstančių dar-

Ir to- 
vasarą 
O žie- 

darbas,

‘GERAI PATAIKYT
Taip sako pilietis Ant. Tacilauska*' 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklvn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir ■’vetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

I
I

Draugai! “Laisvės” Ekskursija į Darbininkų Šalį—Sovietų Są 
,v 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
Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 

klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais ir automobiliais 
Sovietų Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimui per 10 
dienų.

Taipgi bus padengtos vizos tų šalių, per kurias reikės keliauti.
Pirma skelbėme, 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.

•J ’ (i

38 Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

ir

už $385.00
Ar negana pigu taip svarbi misija'

Norintieji sustoti Lietuvoje, turėsite patys apsimokėti kelionės kaštus 
kvos į Kauną ir savo kaštais turėsite atvažiuoti į Klaipėdą prie laivo. Iš K 
kelionė į Ameriką bus apmokėta. 7 
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 mėnesį, $15 už 
du mėnesiu, $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis mėnesius.

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

ziš Mas- 
Klaipėdos 

Į Lietuvą galėsite važiuoti tik pervažiavę 10 die-

SU NUVAŽIAVIMU IR PARVAŽIAVIMU UŽIMS 51 DIENĄ

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro
poje.

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, 
A beinąs 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 IRi ŠIA PU M O IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—ISTYRI-

V MAL

DR. ZI NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus.! Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi diičdame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. Htn St., N. Y.

wmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniniininnnnmiiiM

į Naujausios Mados Žemiausia Kaina

’Chrysler uždarbis yra ne
vienodas. Paprastas darbinin
kas gaurta tik 40c. į vai., amat- 
ninkai gauna žymiai daugiau. 
Šioje dirbtuvėje dirba nekuris 
skaičius moterų. Moterims at
lyginimas, rodos, yra tarp 25- 
30c. į valandą. Kuriose vietose 
duoda dirbti nuo motų, ten už- 
dirbfržymiai daugiau kaip vy- 
rai, jfcip ir moterys.

f Ši,uo laiku Chrysleris ima ir 
naujus darbininkus, bet sunku 
darbą gaut/, ypatingai tiems, 
kurie mažAi moka anglų kal
bos ir nežino jokio amato. A- 

gauna greičiau, bet 
rekomendacijas arba

Motors Co. dirbtuvė

n^tn inkai 
irWai per 
kyšius. .

General
keletą metų buvo uždaryta, tik
1928 m. pavasarį pradėjo dirb
ti. Iki šio pavasario dirbo 
silpnai, nes ėjo visą laiką sta
tybas naujų mašinų; tik nuo 
kiup. mėnesio pradėjo smarkiau 
dirbti. Kovo mėnesį' priėmė 
nemažą skaičių darbininkų, ku
rių tarpe papuolė keletas^ lietu
vių. Atlyginimas yra toks: pa-

M. J. J. ūrbszo 
187 Oak Street. 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesi? po 
kelioliką šimtų 

------------------- 1 pasitraukia. Taip 
John Naujokas Pa^ ^rg. S. Rei- 

kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

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

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.

“Laisvės” Ekskursiją Visu Keliu Tvarkys

WORLD TOURISTS AGENTŪRA
175 FIFTH A VENICE, NEW YORK CITY * ,

• ’ • .■ • ’.it’ll

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.

ORXICIAI
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 anielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin- 

,' kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

rą, 
vių

Tuojau reikalaukite prisiųsti blankų, kurias turėsite išpildyt.
Reikalaudami blankų, pažymėkite piliečiai Jungtiniu 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 Jr prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami priruošti visas.

“LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N. Y.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Puslapis Ketvirtas

Iš KANADOS
nuo 3-čio pusi.) 
ketvirtadaliai viso 
darbininkų pasijun- 

Priežastis yra
kad daugybė atskirų

ne-
su-

ku-

tie priversti 
bado šmėkla

buvo galima 
Valstijų imi-

(Tąsa 
tai trys 
Windsoro 
ta be darbo, 
tame
dirbtuvių ir dirbtuvėlių, kurios 
išdirba tam tikras automobi
lių dalis, gauna užsakymus 
nuo Fordo. Jeigu Fordas 
dirba, tai ir jos priverstos 
stoti.

Tjokiuose atsitikimuose,
rie darbininkai turi dideles šei
mynas ir negalėjo susitaupyti 
keletą dolerių, 
yra neštis, kol 
nepažiūri į akis.

Praeitą žiemą
gaut iš Jungtinių 
gracijos taip vadinamas “Iden
tification Cards,” su kuriomis 
yra leidžiama kiekvieną dieną 
eiti į Detroitą dirbti. Kortos 
buvo duodamos ir ne pilie
čiams. Bet tie asmenys, kurie 
nėra Kanados piliečiai, turi 
kortas palikti imigracijoj, grįž
tant atgal į Kanad<ą atiduoda. 
Be to, ne piliečiai neturi tei
sės būti ilgiau, kaip 16 valan
dų į parą.

Kortų išgavimui buvo reika
linga kreiptis pas J. V. kon-| 
sulą Kanadoje ir į imigraciją’ 
Detroite! Išsiimti kortą kai- del

$25 
gaus 
užsi- 

nega-

prierių ir šį tą naudingesnio nu
veikti.

Nekurie draugai kreipėsi į 
X Apskritį kas link surengimo 
Windsore prelekcijų ir gavo 
teigiamą atsakymą. 5 d. ge
gužės atvažiuos drg. M. D. Pa- 
levičius ir laikys prelekciją 
temoje: “Darbininkų, sveikata 
ir kokia nauda iš A. L. D. L. 
D.” Po šių prelekcijų mano
ma kreiptis pas detroitiečius, 
kad pagelbėtų šią vasarą su
rengti Kanados pusėj pikniką 
su prakalbomis. Taipgi teko 
patirti, kad A. L. D. L. D. 21 
kuopa užmezga santikius su 
ukrainais darbininkais. Ukrai
niečiai turi nuosavą nemažą 
salę, kuria žada duoti naudo
tis ir lietuviams kanadiečiams 
darbininkams. Vienas, kas ap
sunkina A. L. D. L. D. 21 kuo
pą, tai muitai, guriuos užkrau
na Kanados muitinė už kny
gas, ateinančias iš centro del 
narių ir kuopos knygyno.- Pra~ 
eitais metais buvo prisiųsta 20 
įvairių knygų, už kuriąs; kuo* 
pa sumokėjo $6.03 muito. To*, 
kie augšti muitai del naujos 
kuopos, tai didžiausias apsun* .Neviacką paimdami ištraukas 
kimmas finansiniai. Gal iš se-i 
niau gyvuojančių kuopų kas 
malonėtų 
tuo 
Pas 
rai

naikintų visus i
šus ir prisiųstą* jiį natnAfns pa
laiminimą. Visgi, matytis, tas 
senis neturi ant jų akies, kad 
ir jo maldauja. Tankiai į jų 
namus atsiunčia vieton palai
minimo nesutikimą.

Be 'jokio nusistatymo ran
dasi daugiau, bet tie žmonės 
verti garbės tuomi, kad jie nei 
vieno bereikalingai neužkabi
na ir neapšmeižia. Dauguma 
iš jų su laiku gali būti geri 
darbininkiški veikėjai.

Petras.

BOSTONO IR APIELINKES 
, ŽINIOS 

i ! ■ ' • , t

A. Neviackas JNubaufetas 
200 Dolerių į > 

NORWOOD, MASS.
1 \ r : i i < j : Gerbiantieji! As Įcia’ pri

siunčia , iškarpą ' iš ! I Ėoston 
“Globe” 25-tos dienos balan
džio, kur aprašo apie A. K. 
Neviacko teisiną.,, Keletas sa
vaičių atgal “Laisvėje,” ap
žvalgų skyriuje, rašte apie

šeštadienis, Geguž. ‘4, 1929

paaiškinti plačiau 
dalyku, kaip yra daroma, 
visus windsoriecius bend- 
yra pribrendęs klausimas 
organizavimo pašelpinės

draugijos.
įvykdytas tas klausimas gyve- 

jniman, tai parodys draugų pa
stangos ir ateitis. / J , 1 
eina klausimas, kokią pašelpi- 
nę tverti, ar S. L. A. ar A. P.

Kaip greitai bus

ateitis. Antra, dar

Geltonųjų socialistų randasi 
tik traicė: tėvas, motina- ir sū
nus. Tėvas kiekvieną atvyku
sį mokina socializmo, bet iš
eina visuomet be pasekmių. 
Motina visur ir Visuomet daro 
užtvirtinimus tėvo kalbos, o 
jei mato, kad tas asmuo yra 
tam mokslui priešingas, tai 
tuomet ima grigaitinių “Nau
jienų” šmeižtų žodyną ir Va
ro pradėdama nuo A ir baig
dama su Z. Sūnus bene bus

tuo laiku sirguliavo, 
nuvežta į Norwoodo 
Pasveikus parvažia- 
ir pradėjo rūpintis,

Neviacko Politinės Pažiūros^
Amerikoniškame veiki me 

dirba su republikonais ir už 
republikonus, o lietuvių politi
koj seka “Naujienas” ir “Kel
eivį.” Vietinėj Norwoodo po
litikoj Neviackas jau buvo pa
kilęs gana augštai. Praeitą 
rudenį, einant miestelio se- 
lektmonų rinkimams, ir Ne
viackas savo kandidatūrą bu
vo įspraudęs, nors ir sunkokai. 
Ir, žinoma, Neviackas “runi- 
no” ant selektmono ant repu- 
blikonų tikieto ir per rinkimus 
už Neviacką buvo paduota 
360 balsų. Bet jei dabar tek
tų “runyti” į kokią nors vald

iinsmiiiiuiiiis
» i » !

vietę, tai, veikiausia, negautų 
nei 3 balsų. Jo politinė kar
jera bene bus jau užsibaigusi 
su Bartaškų byla.

“Laisvės” Reporteris.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE
•‘LAISVĘ

RADIO, RADIO ir RADIO
I

Dabąr visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

Bill

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros sknudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne 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.

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. 8. A.

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
W Gigantinis Knygy Nupig'inimus Naudokitės Šia Proga Visi

Gerbiamieji: šiame skelbime randasi šimtas geriausių rinktinių knygų, kurias pirkdami nemažiau $20.00 vertis galite gauti už pusę kainos. Reiškia 
jeigu iš šito surašo imsite knygų už $20.00, Knygynui “Lietuvai” prisiųs&ite tiktai $10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos. Šitas knygų 
nupiginimas tęsis iki Gcgužes-May 15 d. š. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausjaį 
knygų už numažinti} kainų. Jeigu Tamsta užsisakysite iš šio skelbimo knygų už $10.00 neto, včliau iš mūsų Knygyno “Lietuvos” gausite visas kny
gas rtuo 30 iki 50 nuošimčių pigiau — reiškia Tamstos vardas bus įtrauktas j mūsų kostumenų sųrakj. šitos sąlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Canados ir kitų šalių lietuviams, knygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pirkites knygų už numažintą kainą, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne randasi didžiausias pasirinkimas {vairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarų kata
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygų katalogas jau baigiamas opauzdintL Čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų —- laukiam knygų užsakymų^

Vadovėliai, žodyijai, Aritmetikos — Knygos Lietuvių 
. Kalbos ir Literatūros Mokslui

36. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais
mokslininkais parašė — Arthur Lewis ir sykiu kitą knygą 
Nuosavybės Išsivystymas, parašė — Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. 
Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai _______________ $1.60.

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

71a. Kišeninis Daktaras Namuose — pagal daktarus: Stout, 
Kollins, Basanavičių, Vileišį ir kitus, parašė K. V. Gediminas, 
šitoje knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybės ir jų gy- 

•dymo bflqai. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie įvairias li
gos ir vyrų ligas — jų gydymas, receptai ir t.t. Antroje da
lyje knygos kalbama apie moterų ligas ir būdus jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160. Kaina 
$1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai------------------------------$L25.

&

■
38. Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimni —parašė sulig ki

tais autoriais Sernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai
na $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai------------------------------*1.50.

39. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė —J. TriJanovskis. Su
daug paveikslų. Pusi. 580, apd. Kaina $5.00, iki Gegužės 16 
tiktai-------------------------- --------------- -----------------—— $3.00.

72. Mano Gydymas Vandeniu sulig 40 metų Patyrimo. Para- 
rašė Dr. S. Kncipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiems, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatų užlaikyti. Pusi. 228. Kaina 
$2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-----------— ■ $1.60.

navo $10 pagalvinio mokesčio 
ir $8 už vizą arba tą kortą. 

Prie kortų ėmimosi puolėsi 
veik visi imigrantai, nes ma
nė, kad Detroite kepti karve
liai lėks į burną, o doleriai į 
kišenius. Nemokėdami gerai 
susikalbėti ir nežinodami, kur 
reikalinga kreiptis jieškojimuij 
tų kortų, pradėjo eiti pas eks-1 
tra-advokatus. Nekurį laiką 
palaukus, atsirado visa eilė 
agentų ir tuom prasidėjo tuš- 
tinimas kišenių nesusipratu- 
siems darbininkams. Kuris 
tik norėjo kortos, tas turėjo 
užsiregistruoti ir duoti 
rankpinigių, o kuomet 
kortą, tuomet turės dar 
mokėti $75. Jei kartais
lėtų išgauti del tam tikrų prie-1 gudresnis ir už tėvus, nes jis 
žasčių, tai, žinoma, rankpini- jau rašo vaikiško turinijopgri- 
giai prapuola. ! Tokiu būdu ■ gaitiško štyliaus, korespondeA- 
agentai prisimedžiojo kelioli-!ci 
ką šimtų kostumerių: Iš tų vi
sų kortas gavo. . .tik apie 600 
asmenų, 
roite pas 
eina tik 
siviešėti.
visai neduoda; ar duos dar, ar 
ir duotas atims, tai nėra tikrų 
žinių.

Šiemet lietuvių Windsore 
jau galima priskaityti iki 12 
šeimynų ir apie porą desėtkų 
pavienių asmenų.

Ekonomiškas lietuvių gyve
nimas yra nuskurdęs, išskiriant 
keletą asmenų, kurie stovi šiek 
tiek geriau, bet ir tai viskas 
priklauso -nuo darbo. Kurie 
apsistoję seniau, tai tie turi 
šiokius tokius darbus, o atva
žiavusieji šį pavasarį, daugu
ma dar tebejieško. Gaus ar 
ne, tai lieka klausimas, nors 
dauguma jau ir dabar randa
si blogoj padėtyj. '

Pažvelgus į lietuvių politi
nes pažiūras, tai rastum net; 
keturių rūšių: kairiųjų darbi
ninkų, geltonųjų socialistų, 
Rymo papos pasekėjų ir be jo
kio nusistatymo žmonių. Mes1 
nemanom, kad kas už teisybę, 
pyktų, todėl pakalbėsim apie 
kiekvieną sriovę atskirai ir 
plačiau. ,

Kairiųjų darbininkų ir jiems 
prijaučiančių randasi daugu
ma. Kairiųjų veikimas irgi 
yra pasirodęs praktikoj.

Rugsėjo 30 d., 1928 metais, 
tapo sukurta A. L. D. L. D. 
kuopa. Nors narių nedaug į- 
stojo, bet, paėmus tas aplin
kybes, prie kurių ji susitvėrė, 
tai Vis tiek niekas negali dau
giau reikalauti. Praeitais me
tais visame Windsore radosi 
gal apie 30 lietuvių, iš kurių 
10 asmenų prisirašė prie kuo
pos. Kuopai tveriantis, buvo 
priešų irgi nemažai, kurie į- 
kalbinėjo, kad nepriklausytų, 
nes čia esą tikra bolševikiš
ka kuopa. Ačiū draugų bei 
draugių prijautimui, visgi kuo
pa susitvėrė ir dar ir šiandien 
gyvuoja, žinoma, toks mažas 
būrelis iš keleto asmenų ne
gali daug nuveikti, nors ir prie 
didžiausių norų, šiemet ma
noma gauti daugiau naujų na-

Nekurie dirba Dęt- 
Fordą, o kiti tai nu- 
šventom dienom pa-Į 
Dabar naujų kortų

cijas į “Naujienų” šlamštelį.
Pereitais metais tas mokslo 

vyras apšmeižė nebūtais daik
tais pavienius asmenis ir išva
dino visus A. L. D. L. D. kuoJ 
pos narius nemokšomis, beraš
čiais, pašisakė, kad jis sutver
siąs pažangiųjų, tai yra, socia
listų kuopą. Mes manom, kad 
ji tau geriausiai pasisektų su
organizuoti iš tų narių, kuriuos 
praeitų metų vasarą gaudei 
Kingsvillo plačiajame parke. 
Mes pasakom atvirai, kad su 
tokiais šlamštų peckeliais per 
laikraščius ginčų nevesim, nes 
tokiems tuojau esti 
bė, kad apie juos 
yra viena žmonių 
supuvus protiniai.

Rymo papos pasekėjų 
tik keletas asmenų. Tie varg
šai visas žinias semia sau iš 
“Vienybės,” kurias 
kampininkas parašo.
iš dienos prašo dievo, kad su-

didelė 
rašo, 
rūšis,

gar- 
Tai 

kuri

yra

storasis
Diena

iš “Darbininko” koresponden- 
Įcijos. Taigi aš čia noriu pla
čiau apie tai parašyti.

Bartaškai buvo areštuoti už 
girtuoklystę ir nemorališkumą, 

į Bartaškai yra katalikai, kun. 
iTaškūno parapijonai. Bartaš- 
kos teismas įvyko tuojaus po j 
arešto ir likos nuteistas me
tams laiko į kalėjimą, o Bar- 
taškienė 
net buvo 
ligoninę, 
vo namo
kad ir ją nepasodintų į kalėji
mą. Dar manė, kad gal bus 
galima ir vyrą paliuosuoti, to
dėl nuėjo pas . Krasauskienę 
pasiteirauti, kur būtų, galima 
gauti gerą advokatą, kuris ap
siimtų Bartaškų b£lą laimėti. 
Krasauskienė pataria kreiptis 
pas Neviacką, nes jis turįs ge
rą advokatą; ir tuojau pašau
kė Neviacką.1 Bartaškienė 
perstatė ?avo bėdas, o Neviac- 
kas prižadėjo jai pagelbėti ta
me dalyke- jei Bartaškienė 
jąm užmokėę. Ą{

Bartaškięnė, nę.turečtamą pa
kankamai pinigų, tuojaus da
vė $25.00, likusius ’ sutiko kė
liaus atiduoti. Neviackas ad
vokatą nesamdė, bet pats ban- 
(Tė atlikt jo įparbigas. ’ Jis para
šė’porą laiškų—vieną Norwoo
do “čypui,” Uitą teisėjui pra
šydamas, ka3 jie nebaustų 
Bartaškienės ir t. t. Betgi 
Bartaškienės teismas Įvyko ir 
ji likosi apkaltinta, palikta 
metams po policijos priežiūra. 
Per Bartaškienės teismą paaiš
kėjo, kad Neviackas tuos laiš
kus rašinėjo už B. pinigus ir 
t. t. Tuojaus valstijos polici-- 
ja areštavo A. K. Neviacką ir 
už kelių dienų įvyko teismas. 
Neviackas pripažintas kaltu ir 
nubaustas užsimokėti $200. 
Neviackas bausmės nemokėjo, 
bylą padavė augštesnin teis
man. Augštesnis teismas įvy
ko balandžio 23 ir 25 dieno
mis ir nuosprendį užtvirtino 
turi užsimokėti $200 bausmės

L Stilistika, Literatūros Teorija —Gustaičio. Knygoje teljsa 
visos gražiausios kalbos ypatybės, ištraukos iš kalbų garsių
jų Romos ir Graikijos oratorių —Demostėno, Cicero ir kitų. 
Pusi. 350. Kaina $2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai -- ------$1.60

2. Lictnvių Literatūros Istorija —’■ Miros. Telpa įžyme.snlūjų 
lietuvių rašėjų kūrinių turihiai. Verta šią knyga kiekvienam 
įsigyti. Pusi. 142. Kaina $1.25, iki Gegužės 16 d. tik — $1.00.

3. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Liudas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai -------------------- - ------ 60c centų.

4. Rusiškni-Lfetuvlškas žodynas (kišeninis). Pusi. 252. Kaina
$1.00, ik i Gegužės 15 d. tiktai —--------------------------- 76 cent a i.

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

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

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

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

9. Valkų Darbymečiui —Murkos. Pusi.'30Q Kaina $1.50, iki
; (Įegužėa 15 d. tiktai________ ____ --------------- ---------- $1.00.

10. Aritmetikos 4 Dalys — Busilos. Kaina $2.00, iki Gegužės
> 15 d. tiktai —--------------- ------- -------------- —---------------- $1.50.

11. Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina
*1.00, iki Gegužės 16 d. tiktai'——------- 1------- ------------76c.

12. > Komercijos Aritmetika, sutaisė —Ilgūnas. Pusi. 311. Kai
na $2.25, Iki Gegužės 15 d. tiktai------------------------ $1>75.-....................................... ■». ---------- ---- -------- --- -

13. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina $1.00,
iki Gegužės 15 d. tiktai ______________ _____ _____ 75 centai.
14; -Vadovas Lietuvių Kalbai Pramokti, Vokiečių-Lietuvių Kal

bamokslis. Sutaisė —Vidūnas. Paveikslus piešė —A. Bru
kąs, Pusi. 111. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

16., Lithuanian Self-Instruction. Sutaisė — Laukia. Ameriko
nams mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų. Pusi. 74, iki 
Gegužės 15 d. tiktai__________________________40 centų.

16. Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas —Lalio. Dalis 2-ra. Pusi.
835. Kaina $10.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------- ------ $7.00.

17. Kišeninis žodynėlis Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kal
bos. Telpa jame 18,000 žodžių ir sykiu priedas “Kokiu Būdu 
Yra* Galima Tapti Amerikos Piliečiu.” Parankus žodynėlis 

' lavinimosi anglų kalbos (nauja laida.) Pusi. 160. Kaina $1.26, 
iki Gegužės 15 d. tiktai  ________ —------- ——— $1.00.

17a. Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių'Kalbų žodynas — sutaisė 
A. Lalis (Abi dalys), šitas Žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — greitu laiku nei,už didelius pinigus jo nebus ga
lima gauti, žodyno dydis yra 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta Iki $16.00, bet iki Gegužėc 15 
dienai š. m., parduosime už $12.00. Nuo šito žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedarome — reikia pilnai prisiūsti $12.00.

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

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

19. Lietuvos Istorija, parašė — A. Alekna. Su 3 Lietuvos žem
lapiais. Naujausia laida. Pusi. 235. Kaina $1.50, iki Gcgužėn 
15 d. tiktai ..........      $1.09.

20. Lietuvių Tautos Istorija, parašė —St. Matulaitis. Nau- 
jausia laida. Pusi. 200. Kaina $1.60, iki Gegužės 15 d. .. $1.00.

20a. Fllozofijos Straipsniai. Pusi. 232. Kaina $1.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai--------------------------- ------------------------- 80c.

21. Nauju jų ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė —V. žak-
ševskia. Knyga pilna įdomybių. Trijose dalisc. Pusi. 650. Kai- 
ha $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ■—------- --- -------------- $1.50.

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

23. Dievo Galybė — Zoologija, Batanika, Geologija, Fizika,
Chemiją, Gyvulių ir Augalų Fiziologiją, parašė — Paulius 
Bėro. Vertimas j lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turinių. Pusi. 328. Apdaryta 2-so dalias, Kaina 
$3.00, iki Gegužės 16 d. tiktai , , ........ ........... $1.75.

24. •• Astranomija, sutaisė — A. Agaras. Su paveikslais. Kaina
75c., iki Gegužės 15 d. tikta* • --- -------------- - —..... centų.

25. Istorija Abelna, fiarašė —Dr. Bacevičius. Knygoje apra
šoma laikas nuo 2800 metų dar įrieS Kristuje iki 146 metų 
po Kristuje. Pusi. 498. Apdaryta, Kaina $2.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai ----------- ----------- - -------- $1.75,

26. Istorija ChicagoB Lietuvid, parašė —šerhae. Pusi. 580.
Apdaryta. Kaina $2.50, iki Geguzčs 15 d. tityaj----- — $2.00.———*--- ■■■»■ ... ....... .. . ....................

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

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

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

30. Geografija, sutaisė —šernas. Su daug paveikslų įvairiau
sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė 6x9, atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 469. Ap. 
daryta. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ----1----  $2.60.

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

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

33. Gyvenimo Mokykla, patašė •— Sveet-Merden. Nepaprastai, 
žingeidi knyga ir verta jų kiekvienam norinčiam siekti prie 
aukštesnio gyvenimo' tikslo ją įsigyti. Turime gaųa mažai, j 
trumpa laiką jų visai nebus galima gauti, Pual. 286. Apdary
ta. Kaina $2.76, iki Gegužės 16 d. tiktai -------------$2.00

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

40. Gamtos Pajiegos, parašė — šernas. Su daug paveikslų. 
Pusi. 238, apd. Kaina $1.75, iki Gegužės 16 d. tiktai — $1.00.

41. Gamtos Istorija. Knyga bu daugelių paveikslų iš gamtos
mokslu. Apdaryta. Pusi. 209, Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai _ ___________________________________ _____$1.00.

42. Biologija — šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 75c., iki
Gegužės 15 dienai tiktai 50 centų.

43. Raktas Pažinti Augalams, kurie žydi pavasarį, vasarą ir
rudenį. Pusi. 244, dviejose dalisc. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai__________________________________ _____— $1.00.

44. Kraujo Lašo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gegu
žės 15 d. tiktai ____________ ____ ________ ;________ 50c.

45. Meteorologijos Vadovėlis, “Ūkininkų Dangus,” parašo —
Ig. Kančius. Knygoje kalbama apie žiemą, sniegą, saulę au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, elementus ir t.t. Pusi. 
112. Kaina 75<:., iki Gegužės 15 d. tiktai ______________ 60c.

46. Pažinkite Mus. (žymiausių pasauliu gyvuliy. augalą chre
stomatija. Su daugeliu paveikslų. Sutaisė Vasiliauskas ir Ja
nušonis. Pusi. 270. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tik .. $1.25.

47. Rytojun Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Knnlpcnelo,
Žank-Žak, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina 50c. 
iki Gegužės 15 d. tiktai___ _____________________ _— 40c.

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

49. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina $1.00, iki Gegužės 15
d. tiktai... ...... ________________________ ,_ __ _ -...............80c.——:—<—................. i------- r r •;—i........... ............ i—„-į-  -------

50. Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė— Dr. J. šliu
pas. Pusi. 663. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.60.
. Visuotinė Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie, Egiptą, 
Babiiioną, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusi. 185. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai_______________  $75c.

52. Žmonijos Istorija. Žingeidi knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 500, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tik $3.00.

53. Vaižganto Raštai. 7-os knygos. Knygose telpa- daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygas įsigyti 
kiekvienam, jeigu ne del ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto raštuose blizga nepaprastas lietu- . 
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi. 1600. Kaina $7.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai ■'■■■-...  ■■■ ■„* $5.00.

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

5d. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
jas parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
Duktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga d’, 
dalė, nepaprastai gražiai techniškai apdirbta. Taipgi telpa 

~ įžymiųjų poetų paveikslai ir minėtų dainų rašėjų autografi
jos. Pus). 230. Kaina $1.60, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.25.

55. MOsiį Vargai — Garsioji Maironio poema, puslapių 151.
Kaina 75o, iki Gegužės 15 dienai tiktai______ 1______ 60c.

50. Karaliaus Salamono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

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

58. Mylėk Savo Artymą, parašė —Hoffman, fuel. 131, opd.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d; tiktai________ _—_____ _ 75c.

ės.a Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka. Pusi. 327. Kaina $1.50, 
iki Gegužės 15 d. tiktai ..■ ■„ $1.25.

59. žemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-sc 
.dalyae. Pusi, 315. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.50

60. Apysakos, parašo — K. Puida. Telpa 4-os gražios apysa
kos. Puri. 237. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai —5Vc.

60. n Aicopo Pasakce — su daug paveikslų. Pusi. 346. Kainu
$1.50, iki Gegužis 15 d. tiktai------------------------ ---------$1.25.

61. Pažvelgus Atgal — Garsusis Ei. Bellamyo romanas—vaiz
duoja būsiantį ideališkų žmonijos gyvenimą. Pu»L 356. Kai
na *1.26, iki Gegužės 15 d. tiktai ____ ................... .. $1.00.

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

62. Knpioliu, parašė Ig. Šeinius. Graži apysaka 13 žmonių gy
venimo. Pusi. 268, kaina $1.00, iki Gegužės 16 d. tiktai _ 75c.

63. Dėdės Tarno Trobelė —- Garsioji Beecher-Stowe apysaka, 
2-so dalyse. Pusi.- 481, kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tik $1.50.

64. Princas ir Elgeta. Įdomi apysaka M. Twaino. Pusi. 196.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai _______ 75c.

64a. Mokslinčius Tvardauakss. Žingeidi juokinga apysaka.
Kaina 76c., iki Gegužės 15 d. tiktai. ............   60c.

65. Bcn-Hur. Istoriška apysaka iš laikų Kristaas. ParąJo L. 
Wallace. Puel. 472. Kair.a $1.75, iki Gegvžčc 1G d. tiktai $125.

60. Jaunieji Skriauja, parašė Wcisenhoff. Medžioklė Lietuvos 
miškuose — įdomi apysaka. Pust. 309. Kaine $1.25, iki G-cfu- 
žSb 15 d. tiktai_________ __________ ___________ __  $1.00.

67. Kandidan. Garsioji Valtairio apysaka. Pusi. 176. Kaina 
$1.00, iki Gegufičs 15 d. tiktai......... . .................... . ......-,, 76c.

68. 15 Gyvenimo Lietuviškų Vėlių (Dūšių) ir Velnių. Parašė 
Dr. Basanavičius. Telpa daug įdomių paraką apįo velnius, 
dūšias, smertj, čyfčių, peklą, giltinę, marą, dvasiai; ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina $2.50, iki Gegužės 16 d. tiktai — $2.00.

69. Lieturiškoo Pasakst — setahS Dr. Basanavičius. Telpa
daug įvairių pasakų. Pusi. 280. Kaina $2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 15 d. tiktai------------- £.........................   $1.50

70. Raistan. Garsioji Upton Sinclair apyeaka apie lietuviu*. 
Pusi. 355, apdaryta. Kama $2.25, iki Gegužės 16 d. Ūk $1.00.

{vairios Knygos
Apie sveikatą, paveikslai, žomlapiai, laiškai, juokai, burtai.

x magija, patarimai, pamokinimai ir kitokios knygos.

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

35. Kada ir Kokiu Būdu Svietas .Sutvertas. Su paveikslais. 
Parašė —prof. Meyer. Pusi. 140. Kaina $1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai ____ ____________________ 4___________ $1.00.

M W

71. Tiesų vadovas ir Patarėjas. Reikalinga knyga ypač tisas, 
kurie nori susipažinti su įvairiomis legalėrois teisėmis bei l»- 
tatymaie. Pusi. 141. Kaina $1X)O, iki Gegužės 16 d. tiktai 80c.
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73. Žinynas. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose:
savęs gydyme, astronomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, ūkininkams, Šeiminin
kams, (vairiose nelaimėse įvykus ir įvairiuose reikaluose ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug to, ko, kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai_____________________________- $2.00.

74. Naujss Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monų knyga ir 
dclnežinystės, su daug įvairią tuo klausimu paveikslu. Pusi. 
414, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.60.

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

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

Lietuvos Albumas — šiame puikiausiame Albume randasi virš 
500 paveikslų įžymiausių Lietuvos darbuotojų: diplomatų, 
rnšfjų, piešėjų, ąįulptorių, artitektų, daktarų, karininkų Ir 
kitų įvairios Ttofcsijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
trumpos biografijos įžymiausių Lietuvos žmonių, šita knyga, 
tai tikras Lietuvos veidrodis, kiekvienas intelegentiškas lie
tuvis privalo savo namų knygynų papuošti šia įdomia knyga. 
Knyga didelio formato apie 500 pusi. Kaina $5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai  -----------------—— -----------------$3.00.

76. Juokų Knyga, Nepaprastai gražių juokų randasi šitoje
knygoje, taipgi yra manalogų, dialogų ir t.t. Kas myli juoką, 
tam verta įsigyti knygą “Tikri Juokai." Pusi. 206. Kaina 
$1,00, ijri Gegužį 15 d. tiktai------ „------- —........ . 76c.

77. Bedievių šventraštis. Šita knyga yra sudaryta iš 3-jų me
tų “Kardų,” kuris buvo vienas iš bedieviškiausių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi šioje knygoje randasi apie 300 paveiks
lų, irgi yra bedieviški. Kurie šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta įsigyti, nes joje ras daug rimtų ir juokingų 
aprašymų. Apie 800 pusi. Apdaryta. Kaina $4.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai------------------------------------------------------$3.00.

73. Keturi Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28. Kaina $2.00, iki Ge
gužės 15 d. tiktai______________ _____________ — $1.50.

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

80. Laiškams Popierų su Įvairiais Aprašymais — tinkami 
siūsti į Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vokų-konver- 
tų. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai ------- — $1.60.

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

82. Meilė ir Dailė. Su daug paveikslų Parašė Meilės Specialis
tas. Pusi. 207. Kaina $1.60, iki Gegužės 15 d. tiktai _ $1.00.

83. Lithuania — "The Awakening of Nation" — A study of
the past and present of the Lithuanian people. Didelė, gra
ži knyga anglių kalba. Verta tėvams užsakyti šitą knygą del 
savo vaikų, idant jie bCdrffni Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmato —ją parašė Age 
Meyer Benedictsen. Pusi. 248. Kaina $5.00, iki Gegužės 16 d. 
tiktai--------------------------------------------- — ,. ----- —— $3.50.

84. Lietuvos {statymai. Sistematizuotas įstatymų ir instruk
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina $4.00, 
iki Gegužės 15 dienai tiktai ..................     $3.00.

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

S6. Apsakymas Kelionės į Palestinos Žemę, apie Jeruzolimą 
ir kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parašė Kun. Gondkus. 
Pusi. 301. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai___ $1.50.

87. Mokslas Rymo Katalikų, parašė Vyskupas Motiejus Va-
lančauskas. išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai_____________________ $1.50.

88. Sveiksta. Parašė Dr. Graičiėnas. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias į sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausiniu. 
Pusi. 339, apd. Kaina $3.00, iki Gegužės 16 d. tiktai _ $2.00.

89. Ilygiena, arba Mokslss apie Užlaikymą Sveikatos. Pusi.
32. Kaina 60c., iki Gegužės 15 d. tiktai______________ 60c.

90. Lietuvos žemlapis varsuotes, 26x28 sulankstomas knyge
lės formoje. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — 76c.

91. Čigoniškos Raganos Kazyros — su pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 53 ir visos spalvuotai paveiksluo
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuose aiš
kinama reikšmė kiekvienos kazyros. Kaina $2.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai -- ----- ------------------- - , $1/50.

92. Lietuves Vytis, (Žirgveikis) — miera 38x41 — spalvuota*.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai_____ ____________ 76c.

9?. Namų Daktaras — arba pažinimas ir gydymas susirgimų 
ir ligų, šitą naują ir garsią knygą parašė Daktaras A. J. Ka
raliuj, tai yra pirma ir didžiausia rpceptų knyga kiekviena
me ligos atsitikime, yra nurodymai, kokius vaistus vartoti 
savęs gelbėjimui iš ligos, nelaimės ir daugybės kitų reikalin
gų sveikatai patarimų, šita knyga yra spaudoje, ją leidžia 
Knygynas “Lietuva” — laiko 3-jų mėnesių bus atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 300 puslapių su paveikslais, ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis iš spaudos kainuos 
$1.00, bet kurio užsisakys iki Gegužės 15 dienai, gaus už 
$2.00. Verta visiems lietuviams šitą knygą įsigyti.

C4. Lekrijofl Lietuvių Korepondencijinės Mokykloe — 14 lek
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 8 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
$3.60, iki Gegužės 16 d. tiktai , $2.25;

95. Vasario 16. Kpyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktuvėms Paminėti. Didelė knygą, su daug paveikslų. 
Telpa raštui: Dr. šliupo, Smetonos, Valdemaro, Biržiškos, 
Vaidylos Ainio, Bičiūno, Vaičiūno, Maironio ir daugelio kitų. 
Svarbi knyga apie Tėvynę 'Lietuvą. Kaina $2.25, iki Gegužės 
16 d. tiktai ____________ _______________________ $1.60.

Pinigus malonėkite siūsti už knygas Šiuo adresu:

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL



Valgyklų Streiko Progresas

jiems uz.vcin.cu puoiucjv
J jr'dar penkių valgyklų darbiniu

VIETOS ŽINIOS
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Prie pirmiau užstreikuotų
60 valgyklų užvakar prisidėjo

................ . .............. . ....
$10.0(f\‘ LOTAI $10.00

Kiekvienas gali gauti i-name mėnesyj 2 lo
tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augšęiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta, Nėra jokių 
asėsmentų.-Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesČio arba pa- 
budavosime pagal jūsų-reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 įki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerįų tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y. 
' Atdara taipgi nedėliomig iki 12 valandai dieną,

Reikalaujame inaliorių, dailydžių ir darbininkų prie cerneųto.

---- I 1 (1)
nėjęs dūkstantis darbinių 

Ką ak-! liy šoferių ir padėjėjų

šeštadienis, Geguž. 4, 1929

PAULSBORO, N. J

parengimas

M

LB

“pavyzdin- 
gauna dar

subruz 
ir nore

Puslapis* Penktas

Balandžio 28 d. A.L.D.L.D. 
15-ta kuopa iš Gibbstown bu
vo surengus Pirmos Gegužės 
paminėjimui vakarą, kuris su
sidėjo iš dainų, deklamacijų ir 
prakalbų.

Koncertinę vakaro dalį iš-1 
pildė vietiniai jaunuoliai, kaip 
tai: Elzbieta, Birūta ir Dženėį 
Vaičaitukės, s u d a inūodamos 

^.solo, duetą ir padeklamuoda-! 
^pnos; Aldona Kušleikiūtė ir 

^Elzbieta Jakščiūtė sudainavo 
duetą ir pavieniai, kas išėjo 
vidutiniškai kaip vienoms, taip 
ir kitoms jaunuolėms. Taipgi 
sudainavo trejetą dainelių ir 
vaikučių kvartetas, po vado
vyste A. Palilionio. Nors šis 
kvartetas netaip jau gerai su
dainavo, bet iš tokių vaikučių 
it taip trumpu laiku 
dus mokintis, geriaus 
tįznegalima.

X Užvis geriausiai 
patiko, tai dainininkė

kuopos veik visa valdyba per- nija.
ėjo į jaunuolių* rankas. Per- rėje 1868 metais, kur išėjo ir! 
nai E. Jakščiūtė davė “saktį” vidurinę mokyklą, ir 
senam raštininkui, o šiemet E.! tarnaut garlaivių 
Vaičaitukė tą patį padarė or- joms.
ganizatoriui. Numatoma, kad---------------------------
kitais metais gaus vilko bilie
tą ir senasis iždininkas. Jei
gu mūsų jaunuoliai pradeda 
užvaduoti senuosius draugijos 
valdininkus, linkėtina 
kuogeriausio pasisekimo 
verti pagyrimo. S. V.

Velionis gimė Baltimo-I didnamių statymo; ant ryto- 
- _ Ijaus prie jų prisidėjo dar 300. 

t pi adėjo, streikieriai reikalauja $8 į die- 
kompam-' v . • air7 ,;iią šoferiams ir $7 padėjė

jams; antrą tiek mokėt už 
viršlaikį šventadieniais ir po 
dolerį už viršlaikio valandą 
š i o k i o m is dienomis. Pirm 
streiko tų darbinių šoferių al
ga buvo $38 iki $42 savaitei, o 
padėjėjų—$30. Mutual Build
ing Korporacija jau patenkino 
savo darbininkų reikalavimus.

0 kiek Jūs Sumokate už 
Krutamuosius Paveikslus?

įžangos tikietus. Krutamųjų! 
paveikslų teatrų Amerikoje! 
esama 20,000. Judžių pramo
nėje dirba 350,000 žmonių.

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUSFox Film Korporacijos pre
zidentas, William Fox savo ra
dio prakalboj pasakė, kad 
krutamųjų paveikslų pramonė
je Jungtinėse Valstijose yra 
įdėta $1,750,000,000 kapitalo 
ir kad per metus judžių lanky
tojai sumoka $750,0Q0,000 už

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVI$KA|-ANGLISKAS 

ir
ANGL1ŠKAI-L1ETU VISKAS

ŽODYNĖLIS
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 |l.Z6c

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

kai: Paramount, Melrose ir 
TovVer ant Delancey St. ir Ca
pitol* (18th St.-Fifth Ave.) ir 
Hermand’s, 749 Broadway; 
New Yorke, šiandien ketina
ma streikai! išvesti dar keli 
valgyklų darbininkus.

Dvidešimts vienoje valgyt 
lojo su 525 darbininkais jau 
laimėta streikas; unija pripa
žinta, darbo valandos visu 
trečdaliu sutrumpinta ir už
darbio žymiai pridėta.

Užvakar policija areštavo 
dar 14 valgyklų pikietuotojų; 
du iš? jų nubausti po $25; kiti! 
palikti tolesniam teisui.

pradžios išviso 
areštuota 887 streikieriai. Uni-: 

... ja, komunistų vadovaujama,!
paskyie, hvias liuosuoja iš

Paliuosuotieji vėl;
kovos lini-i

Pati Nuteisė Vyrą 30 
Dieną Kaiėjiman

žemiausio teismo teisėjas, 
Ben Marvin, Ridgewoodo tei
sme, užklausė Wm. Lubke- 
manno pačią Wilhelmina, ko
kios bausmės jinai reikalauja 
savo vyrui, kuris nuolat pasi
gerdavo ir ją gatviniais žo
džiais koliodavo. Moteris pa- L < 
reikalavo 30 dienų kalėjimo 
prie sunkiųjų darbų; tai tokią 
bausmę ir teisėjas paskyrė (yeda ju byla 

po arešto, 
stoja į pirmąsias

publikai 
drg. Jo-

Aįękytė iš Camden, N. J. Ji! 
rie tik patarnavo mums, gra
žiai padainavo ketvertą daine
lių, bet nei kelionės lėšų nerei-i 
kalavo, ar geriaus pasakius—jtam K’GuokIiui 11 ei \smui. 
paaukojo kelionės lėšas mūsų | 
kuopos iždan.

Kalbėtojais buvo draugai V. j 
Jakštys (vietinis) ir J. Ruda-; 
vičius iš Philadelphijos. Pir
mas kalbėjo apie Pirmąją Ge-j 
gūžės ir Amerikos darbininkų 
padėtį, antras—apie Lietuvą 

uos žmonelių vargus, nes ji
sai pereitą vasarą viešėjosi 
Lietuvoj. Iš jo kalbos gali-' 
ma buvo suprasti, kad di
džiausia Lietuvos mažažemių i 
ir proletariato vargo priežas
tis, tai didžiausios gaujos dy
kaduonių valdininkų. Anot 
jo:“

“Mažame miestelyj, kuria
me aš augau, prie caro buvo 
tik keturi valdininkai: prista- 
vas, desėtninkas, raštininkas ir 
staršina. šiandien tame pa
čiame miestelyj randasi net 25 
ponai valdininkai. Pradedant 
ponu valdininku, jo fpagelbi- 
ninku, i 
ninku, žvalgybos, apsaugos, 
kriminalūs policijos skyriai su » a • !Wo L _ 
pragerti Lietuvos ūkį. O kas 
esą aršiausia, tai tas, kad su 
daugeliu tų ponų valdininkų 
negalima susikalbėti lietuviš
kai, nes jie visi yra buvę caro 
bernai ar lenkiškų dvarininkų 

, sūnai.”
Kalbėtojas pabrėžė, kad 

Lietuvos mažažemiai, kad iš
maitinti ir aprėdyti tokią ga
lybę ponų valdininkų, apkrau
ti tokiais dideliais mokesčiais; 
kad nė išsimokėti negali, o 
apįe geresnių žemdirbystės į- 
ranAių įsigijimą nė nesapnuo
ja. Kaip žmonės, taip ir jų 
gyvuliai suvargę, ūkio padar
gai sulūžę, suklypę, trobų sto
gai kiauri ir jų sienos griūva. 
Gerai gyvena tik buožės ir 
dvarponiai, kurie turi valdiš-l 
kas vietas, yra prižiūrėtojais i 
valstybės ūkio, kuriuos apdir-! 
ba Lietuvos kareiviai. Tokie • 
ponai vagia valstybės trąšas, i 
užtrešia savo žemes ir jų ūkiai 
tampa pripažinti 
gaiš” ir jie už tai

JA daugiau žemės.
Abelnai imant, 

pusėtinai pavyko ir turėjome 
įiemažai publikos, nepaisant ir. 
to, kad per ištisą dieną pyle! 
lietus ir tik pačiame vakare, 
truputį apsistojo. Aukų lėšų. 
padengimui tapo surinkta 
$8.76, už ką aukotojams, var-; 
de kuopos, ištariu ačiū.
- Tačiaus, su aukomis įvyko [ 
nesusipratimas. Buvo paskelb-į 
ta per pirmininką, kad su-Į 
«kta $12.76. Tai buvo rin- 

ios drg. E. Vaičaitukės klai
da, įvykus šitokiu būdu: Drg. 
J. Rudavičius įdėjo į kepurę 
penkinę ir reikalavo keturių 
dolerių grąžos, o rinkėja tuom;

'tarpu neturėjo. Kada perėjo! 
ątfper publiką, užmiršo, kad rei-i 
^Kia atiduoti keturis dolerius!

grąžos, raportavo pirmininkui, i 
kad surinkta $12.76. Bet kuo
met tapo atiduota tam drau
gui grąža, pasiliko, tik $8.76. 
šią klaidą matau reikalą ati
taisyti, kad aukotojai nema-l 
nytų, jog kas pasiglemžė ke-i

A^Jturis dolerius, nes buvo prą-!
^nešta, kad surinkta tiek, o da

bar jau sako, kad tik tiek.
į. Prie pabaigos turi priminti, 

liiid mūsų A. L. D. L. D. 151

; Milžiniškas Aktorės Laiškas
Kings pavieto prezidentas! 

'Byrne gavo nuo aktorės Jean- 
j nūs Eagles laišką, įdėtą į di
džiulį konvertą, 60 colių ilgio 
ir 40 colių pločio. Brook lyno 
pašto viršininkas sako, kad 

i dar nielwid per tą paštą 
[tokio dydžio laiškas, 
įtorė ra 
| n omą;
i jinai jį kvietė pasižiūrėt pas-į 
kiaušio josios krutamojo-kal- 
bamojo paveikslo “The Let-J 
ter,” kuris rodomas Brooklyno! J' 
Paramount teatre.

Prie laiško buvo prilipdyta 
100 dvicentinių štampų.

8vė ponui Byrnei, neži-! 
et spėjama, kad tuom '

Graborius-Undertaker

Darbiniu Aistoir.obiliJi
Šoferių Streikas

Ad. No. Ifi

Silpnas ir nervuoias
FIu ir Quinsy 

gyduoles, kurios atgavo .jos 
stiprumą. Mrs. I). G. Dowry, 

nori, kad ir kiti paainau- 
jos patyrimais. Ji sako: “Flu ir I 

ligos padarė mane taip silpna, kad
> tik galėjau vaikščioti ir mano gy- j 
gyduolės nieko man negelbėjo. pra
vaitoti Nuga-Tone ir aš dabar jau- | 

kuogeriausiai, vienok aš nevarto- 
rcguliariai, kaip kad aš turėčiau 
Nuga-Tone ičtikrųjų yra geros gy- ;

aš rekomenduoju jas kitiems.” 
yra tikrą palaima del ken- ' 

žmonijos. Jos yra suteikusios | 
energiją milionams Žmo- i 

greitai pataiso apetitą, pngqllis! i 
pašalina pūslės ir inkstų iri- į 
iš vidurių, skilvio ir žiįrnų, I 

,. sustiprina nėr- '
r svarbius kūno organus, at- i 

Nusipirkit butelį šiandie— j 
_ sveikatą

pagelbininkais baigiaj laike savo keliones Europon. =
“ ‘ Jis turėjo organizacinių rysiu | Vertelga gali jų gauti del jusi), 

ir su Hamburg-American li-l

Nuo

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

nuo Sulig reikalavimo, Šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba

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

automobi- 
prie

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Koriy Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.
JUOZAS

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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
Bell Oregon

9669
5136

i surado 
sveikatą ir 
Miiton, — 
dotų 
Quinsy 
a š vos 
dytojo 

i dėjau 
! čiuosiu 
1 ju jų 
•’ daryti.
I duolča ir 

NuRa-Tono
I ėdančios 
sveikatą, stiprumą gnrlcll- : nių. Jos 

. . _ I virškinimui
mvija, Rasus iš v.uui.u, 

W. G. Siekei, prezidentas Unit-!^nS,^T užkif'h;jin?:’; 
ed American (laivų) Linijos,: šviesina miegą.

x ? d ’ pataisykit savo sveikatą ir siistiprinkit slip-
! rūmą ir jėgas. Jūs galit nusipirkti Nuga- 
i Tone kur gyduoles yra parduodamos; Jūsų

2 ' ’ ” o jei jis ne
turėtų sandėlyj, jis gali užsisakyti iš olselio 
vaistinės. •

Mirė Garlaivių Organizacijos 
Prezidentas Siekei

11 a m b ii rg- A m e r i c a n
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

) ■

IlrKan’c f nlrl Pnurrtare (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- Ui0dH$ U01U rowutrs bij0> Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrlin I 3Y Tahc ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
M* H" LidA. 4dUd kįįą amžiną žrnogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug Rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

> v, F. URBONAS
151

o

o

s
7
o

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

t)

ū
<3

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 kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas .......................................................................................

No. St. or Avė.

Miestas State.

ineiiipiiieiiieiiisnieiiiQmomaniGiiiE»iieitiBiiisiiieniEiiianiemoiiiGiiieiiiBniGinO

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

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

25 METŲ JUBILĖJUS. Spccialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir ^žganėdinimas užtikrintas.

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

New York City

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
EYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n Cnnhl JuAllUl. Nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v VvIllU

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPu6tOS IšSIPERIMUI VANTOS VELTUI

DIENĄ IR 
ATDAR^A

Panedūliais nuo 12 vai. 
dieną net visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Pancdčliais ir 

utarninkaia

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORĄNĄS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-3Į Mprrell Styeet, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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

o
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TEATRASDAINOSMUZIKA |

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

REIKALAVIMAI J. IR O. VAIGINIS

Jūs pažjstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matemėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Miesto lėšomis tiekiami 
bertai Prospect Parke ir kituo
se prasidės šį sekmadienį, ge
gužės 5 d.

karas, prie kurio 
•ruošiasi imperialisti-

PARANDAVOJU labai pigiai didelę, 
krautuvę su 3 kambariais gyveni- i — 

mui. Kartu yra kuleris, baras ir 
kulbėk bučeriui; visos lentynos gro- 
ceriui. Vieta labai patogi bizniui. 
Namas yra naujas. Vyrui mirus 
našlė negali biznį laikyti. Reikalin
gas tuojaus atsišauk. A. J. Valan- 
tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth, 
L. J., N. Y. (103-110)

•' Puslapis šeš šeštadienis, Geguz. 4, 1929

VIETOS ŽINIOS
Kur Turite Būti Šį Vakarą, Lietuvės Darbininkės, 
T- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j Būkite Tame Svarbiame

Susirinkime!
Tai Nėra nei Klausimo

Nei vienam nėra reikalo 
būt nesmagiam, surūgusiam 
šiandien, subatos, vakare. At
silankykite į Jaunuolių Kliubo' 
sportišką, muzikališką, viso-! 
mis pusėmis smagų parengi-1 
mą, “Laisvės” svetainėje, ir! 
linksminkitės nuo 6:30 vai. va
kare iki po vidurnakčio. Ir 
**jū bečiu laif,” kad nenusibos. 
Čia bus ir balius, ir koncertas, 
ir sporto įvykis. ’ • ;

Bus kumštynės-boksas tarp 
jaunų ir tam tyčia išsilavinu
sių kliubo vyrų, 
tvarkoma pagal tikrąsias bok
sininkų taisykles—bus referas, 
įfcis užtiestos grindys, bus 
skambalas, pažymėt raun
dams ir t. t.

Ufos dvieilis kvartetas ra
liuosiąs dar smagesnes dainas, 
nekaip kada pirmiau. Juozas 
Kriaučiūnas grieš ant koncer- 
tinkos. Misevičiūtė su savo 
mokytoja skambins keturiomis 
rankomis tuo pačiu kartu ant 
piano. Penkių muzikantų or
kestrą grieš kokius tik norite 
lietuviškus ir naujausius ame- 
rikoniškus šokius. Bus ir va
gių pramoga, su savo tvark
dariais, teismu ir kalėjimu de
lei nepasekmingų vagių.

Šokt galima bus, kad ir iki 
lubų; o kam dar nežinoma, 
kad mūsų jaunuoliai nesnau
džia bešokdami ? Gražių pa
žįstamų ir nepažįstamų mer
gaičių ir vaikinų žada būti 
gausiai, kaip šieno. Bet kvie
čiami ne tik jaunuoliai, o viso
kio amžiaus žmonės, vis tiek 
ar jie priklausytų prie stono 
moterystės ar ne, ar susirišę 
ar atsipalaidavę.

Na, tai iki smagaus pasima- 
tynąo Jaunuolių Kliubo paren
gime Šf vakarą.

Viskas su-. ? “
k,.u neatsiliktų

siu-Darbininkės, dirbančios 
vimo, audimo, čeverykų ir ki

ltose pramonėse, privalo sueit į 
mitingą šiandien, 2 vai. po pie
tų, Irving Plaza Hall, 15th St. 

i ir Irving Pl., New Yorke. Mi
tingas šaukiamas tam, kad iš
rinkt delegates į Darbo Unijų 
Vienybės Suvažiavimą, kuris 
įvyks Clevelande, birželio 
(June) 1 d.

Šiuom ypač kreipiame domę 
lietuvių darbininkių, kad ir 

j nuo dalyvavimo 
me svarbiausiame darbe.

jos 
ta

Aiškumo Delei
drg.104

Pirmosios 
programą 1 Miller’s

Tiltas už $180,000,000

Iš Lietuvių Jaunuolių 
Kliubo Susirinkimo

“Laisvęs”! num. 
Rp., aprašydamas 
Gegužės 
Grand Assembly svetainėj, 
Brooklynė, be kitko, klausia: 

■ “Beje, iš kur drg. Stankū
nas gavo tokių naujų kutenan
čių dainų, kad publiką taip 
kvatojo ir plojo? Girder, kad 
tai jo paties žodžiai ir kompo- 
zicija.

Apart M. Petrausko senes
nių ir plačiai žinomų kompo
zicijų “Kalvis” ir “Naujoji Ga
dynė/’ sudainavau porą kitų 
dalykėlių. Vienas iš šiųdviejų 
buvo “Piršlybos Amerikoj”; 
tai yra kompozicija mūsų jau
nos pianistės, o šiandieną jau 
muzikos tvėrėjos, Elenutės Re-! 
tikevičiūtės. Po sudainavimo 
aš perstačjau ir publikai tą 
mūsų jauną kompozitorę; bet, 
kiek galiu spėti, drg. Rp. tuo 
laiku buvo užpakalinėj scenos 
pusėj, tai veikiausia negalėjo 
/lUgirsti, ir tuo būdu aplenkė 
nepažymėjęs apie mūsų ky
lančią menininkę.

Ketvirto mano dainuoto da
lykėlio melodiją aš pats sutai
siau, o pianui akompanimentą 
parašė gerai žinomas pianis
tas B. Petrovas.

F. Stankūnas.

Am- 
susi-

kad

Baltimore and Ohio gelžke- 
lio kompanija paskelbė savo 

,'planą pastatyt už $180,000,000 
tiltą per Hudsoilo upę, ties 
57th St. Tiltą skiria vyriau
siai savo traukiniams vaikščio
ti ; bet jis galėsiąs būt naudo
jamas ir kitiem^ tikslams.

Prie majoro Hylano valdžios 
New Yorke buvo pradėta mie
sto lėšomis kasti tunelis, kuris 
būtų turėjęs eiti po Hudson 
upe, ties St. George ir Bay 
Ridge. Hylano vyriausybė 
pasiūlė .tam tikromis sąlygo
mis naudotis busimuoju tune
liu ir tai gelžkelio kompani
jai. Bet kompanija griežtai 
atsisakė nuo tokios propozici
jos. O Hylano valdžia, to ne
paisydama, krapštė tunęlio 
pradžią, ir išeikvojo tam $8,- 
000,000 miesto pinigų. Kuo
met dabar Baltimore and' 
Ohio gelžkelio kompanija sta
tydins minėtą tiltą, tai anot 
Standard Union, tie astuoni 
milionai dolerių būsią visai 
bergždžiai vėjais paleista, per 
buvusios miesto valdžios kvai
lybę ir užsispyrimą, nes .pra
dėtąjį tunelį riausti dabar jau 
nebūti) jokios prasmės.

Politikieriai Hylano kont- 
raktoriai iš to jau gausiai pa
sipinigavo, o daugiau 
kas rūpi ? \

jiems

Pereito pirmadienio vakare, 
29 d. balandžio, “Laisvės” 
svetainėje, buvo Lietuvių 
erikos Jaunuolių Kliubo 
rinkimas.

Kas yra labai girtina,
mūsų draugams-ėms, matomai, 
rūpi kliubo auklėjimas ir or- 
ganizatyviški reikalai; į susi
rinkimus lankosi skaitlingai ir 
riša klausimus gan rimtai.

Skaityta laiškas nuo D. N. 
Y. Draugijų Sąryšio, idant 
kliubas išrinktų delegatus į 
busimąją konferenciją, kuri 
yra šaukiama Lietuvos baduo- 
lių gelbėjimo klausimu. Mini
ma konferencija įvyks 19 d. 
geg., “Laisvės” svetainėj. De
legatais išrinkti J. Jurkevičius 
ir B. Benevičius.

Po to sekė komisijų rapor- 
Itai. Sporto komisija nurodo, 
trūkumų lavinimesi sporte, 
kad trūksta kliubui tam tikrų 
sportui įrankių, kaip tai pirš
tinių boksavimuisi, kur tūri 
pasirodyt! į)tfdgranhos pildymui 
ant pagrindų, būsimam Jau
nuolių Kliubo' parengime' ,ši^ 
subatą,' gegužės 4 d.,- “U.*-’ 
svetainėj. Tam reikalui (įsi
gijimui pirštinių) paskirta iš 
kliubo iždo $5.00'ir ant viet'os 
draugai suaukojo dar $7.00, 
dėdami kas “po du bei po vie
ną dolerį. J Negalima užtylėt 
nepaminėjus ir mūsų jaunuo
lių draugių, nes ir jos apščiai 
aukojo, neatsilikdamos nuo sa
vo draugų.

Gauta į kliubą naujų narių, 
kurie, matomai, yra gabūs 
jaunuoliai-ės, iš ko galima ti
kėtis, kad kliubas apščiai tu
rės naujos energijos. Po už
baigimui susirinkimo, drg. Ka
tiliūtė patiekė prelekciją te
moj, ką davė imperialistinis 
pasaulio karas ir‘ką gali duot 
būsimas 

j skubiai 
I niai parazitai, žmonių galva
žudžiai. Narįai susidomėję 
klausėsi ir likosi patenkinti 
minima prelekciją. _____

Aš manau, kad mums ap-jdenčių trukšmingas linksmy- 
švietos prelekcijos yra būtinai bes/ ir tuomi patinka ypač be
reikalingos, ir ateityj stengsi- rūpestingai amerikoniškai jau- 

nubmenei. Prie jos darinkta 
visa" eilė kitų smagių mergai-

..... .........  L___

M. česnavičiūtė 
Jau Kiek Pasveikus

M a r-

Panaujintas Queens
Graf ter i ų Tardymas

Augščiausias teismas Flush- 
inge pradėjo klausinėti 35 pa
šauktus liudininkus apie 231,- 
938 galionus gazolino ir kitas 
gatvių valymo department© 
vagystes Queens paviete.

20,000 Motinų 
Veltui Miršta

gavo prakalboje Marshall 
Fieldenė pareiškė, kad Jungti
nėse Valstijose kasdien be rei
kalo mirštA po 63 moteris, be- 
gimdant kūdikius. Tpo būdti 
išmiršti af)ie 20,0()0 per me
tus. Su tinkama daktariška 
pagelba tų mirčių galima bū
tų išvengti.

čių; čia taipgi lošia ir Claros 
brolis, dar nesenai įėjęs į jįt
ūžių profesiją, bet parodantis 
žymaus tam talento.

R a u d o n p laukis orkestrų 
konduktorius Paul Ash po sa
vo komanda turi būrį -gabių 
šokikių ir šokikų ir talentingų 
muzikantų, su kuriais perstatų 
linksmaujantį naktinį kliubą.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 7-tą 
gegužės, pas drg. Stasiulevičių, 755 
•—3rd Avė. Pradžia 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai pribūkite į,šį susirin
kimą, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti 
Kurie dar 
kite

del kuopos gerovės, 
neužsimokėjote, malonė- 

užsimokėti šiame susirinkime. 
Prot. Sekr. A. Bružas.

(105-106)

A. P. L. A. 22-ros kuopos susirin
kimas įvyks 6-tą dieną gegužės 8 
vai. vakare. Vieta “Laisvės” svetai
nėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Visi, draugai, esate kviečiami at
eiti į susirinkimą ir naujų narių at
sivesti. Komitetas.

(104-105)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, 3 d. gegužės (May), 1929 

’. vakare, Liet. Am. Pi- 
220 Leo- 
Visi kliu- 
dalyvauti 
esate su- 
mokestis,

į metu, 7:3Q vai. 
linphi TClinhn L

Visa publika pasigedo 
garėtos česnavičiūtės, kuri del ■ 
ligos negalėjo dainuoti 1-siosl 
Gegužės ’ programoj, Miller’s 
Grand Assembly svetainėj, 
Brooklynė. Tą priežastį pra
nešė ir vakaro pirmininkas, 
(įrg. J. Biuvydas.

Smagu, tačiaus, pažymėt, 
jog mūsų gerb. dainininkė, M. 
česnavičiūtė, dabar jau kiek 
pasveikus, nors dar ne visai.

liečių Kliubo kambariuose, 
nard St., Brooklyn, N. Y. 
bo nariai būtinai turite 
šiame susirinkime ir kurie 
vėlavę Kliubui prigulinčias 
tai būtinai turite ateiti ir užsimokė
ti ir nepamirškite Atsivesti naujų 
kandidatų į Kliubą.

Sekr. A. Deikus.
(103-105)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADEL-PHIA, PA.

L. D. S. A. 11 kuopos susirinkimas 
įvyks 6 gegužes, liaudies name, 1214 
Spring Garden St. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. Visos nares malonėkite pri
būti į ši susirinkimą. (105-106)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKO žinias apie P./ Stoškų 

nuo Vilkaviškio. Jisai yra miręs 
1910 ar 1912 metais. Jišai/ priklau
sė prie šv. Kazimiero draugijos. Gal 
graborius kuris laidojo /jį, galėtų 
pranešti apie jį. Atsišaukite: J. 
Marcinkevičius, 110 Sussex St., Jer
sey City, N. J. / 104-105
PAJIEŠKAU Petro Lenkevičiaus, iš 
Lietuvos paeina Rudaminos parapi
jos, Suvalkų red. Pirma gyveno 
Shenandoah, Pa., o kur dabar, neži
nau. Turiu svarbi) reikalą ir noriu 
su juom susirašyti arba pasimatyti. 
J. Vinikaitis, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. 104-105)

PA J IEŠKOJIMAS
Aš, Paskačinas, pajieškau Herman 

(Purvis), kuris ilgą laiką gyveno 
New Yorke, ir jau keletas metų, 
kaip apleido. Svarbus reikalas su 
juo susižinoti. Apleisdamas šią šalį, 
norėčiau užbaigti nuo senai užsili
kusius mūšų neužbaigtus reikalus. 
Kafs, iš “Laisvės”, skaitytojų žinot, 
praneŠkit, ai' jisai pats malonės atsi
šaukti sekamu antrašu: J. Paskači
nas, 1048 Bryant Ave., Bronx, N.Y.

; (103-105)

REAL ESTATE/
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA FARMA ’
Parduodu gerą ir didelę farmą, 235. 

akrai žemės, apie 40 akrų girios ir 
tiek, ganyklos, o kita visa dirbama. 
Žeme lygi, viskas gerai auga. Di
delė siūba, 3 barnės, vanduo stuboj 
ii’ palei barnes, yra ir mažesnių bu- 
dinkų, kaip tai mašinom sudėti, ja
vam supilti, ledaunė, pieno padėji
mui, paukščiam auginti ir laikyti, 
automobiliui garadžius. Visa maši
nerija apdirbimui žemes, 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
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 barbernė, geroj vie

toj, apgyventa lietuviais ir rusais. 
Yra lysas ant penkių metų. Prie
žastis pardavimo—nesveikata—išva
žiuoja ant farmų. Parsiduoda pi
giai. Atsišaukite po No. 62 Hud
son Ave.', C. Brooklyn, N. Y.

■ ' - ' (104-105)

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokiu Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

, JUNIPĘR. 7646r c ; :

RALPH KROch :

FOTOGRAFAS
.6 5-2 3; Gr an b i AtyĖN (Je

. ■ maspet^ n^y; - U;• •. j ’y

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SP1NDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street
(Priešais “Bridge Plaza”)

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš plot; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

i Te!., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR 54ALIORIUS

Telephone, Btag< 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapipių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street s
Central Brooklyn, N. Y.

Prasideda Parkuose 
Koncertai

PHILADELPHIA, PA.
F O R R E N T—PASIRANDAVOJA 

Furnished. Rooms, elęktros šviesa 
ir kiti parankumai. 937 N. Sartain 
St., Philadelphia, Pa. (105-108)

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės iiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKAS

Brooklyno Paramounte 1 
“The Wild Party”

Ateinančią savaitę Brookly
no Paramount Teatre, DeKalb 
ir Flatbush Ave’s., bus rodo
ma kalbantysis judis “The 
Wild Party.” Plačiai žinoma, 
daili aktorė Clara Bow pirmą 
kart dalyvauja kalbačiame ju- 
dyje. Pasirodo, turinti gražų 
simpatišką balsą. “Wild Par
ity” vaizduoja kolegijos stū

mesi, draugai-ės,. turėt jų dau
giau. Aš manau, kad mes ga
lėtume kiekvienas šį bei tą pa
siruošti ir perduoti, vieni ki
tiems savo mintis, 'nes mūsų 
kliubas yra "darbininkiškos ap- 
švietos-kultūros ratelis, j i

i K. Oragnizatorius.

ga-

Jau Galioja Gazolino 
Taksy įstatymas

Nuo gegužės 1 d. įėjo 
lion New Yorko valstijos įsta
tymas, pagal kurį, perkant ga
zoliną, automobilistai turi mo
kėt po du centu valstijinių 
taksų nuo kiekvieno galiono 
gazolino.

Kolegija Reikalauja Gerai 
Išmokt Svetimą Kalbą

Brooklyno Miesto Kolegijos 
vyriausybė praneša, kad nei 
vienam studentui nebus išduo- 
danla kolegijos laipsnio diplo
ma, kol jis pegalės' gana: gerai 
skaityti,1 rašyti ir kalbėtu Viena 
iš didžių romaniškų kalbų, tai 
yra arba francūziškai, arba is
paniškai, arba itališkai.

JUOZO LENKČIO NAUJA 
APT1EKA

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornįšiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

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

ri. • V ——‘tti; ..
Didelė Gausybę Lietuviškų , 
Šaknų ir Žolių r

Juozas Lenktis, lietuvis vais
tininkas, pirmiaųs ties Union 
Avė. ir Grand St., Brooklynė, 
dabar vėl turi savo aptieką po 
num. 2674 Pitkin Ave.,( ties 
Chestnut St. eleveiterio stočia, 
East New Yorke.

Būdamas gerai žinomas re
ceptų išpildymo specialistas, 
jis taipgi įsitaisė laboratoriją 
dirbimui jo garsių vaistų įvai
rioms ligoms; apart tP, jis tu
ri didžiausią įvairybę šviežių 
lietuviškų šaknų ir žolių.

Reikalaujant kokiu infor
macijų arba duodant1 užsaky
mą kokių vaistų, galima laiš
kais kreiptis į J. Lenktį vir
šuj nurodytu adresu arba su
sikalbėti del to per telęfoną: 
Cypress 3300 k^'ai3291,Į o jis 
mielu noru suteiks patarimų 
ir greito patarnavimo

REIKALINGA moteriškė dirbti na
mų darbą prie šeimynos su 6 vai

kais, 4 kambariai. Alga $60.00 į 
mėnesi ir pragyvenimas. Atsišauki
te: Mrs. Sekoer, 713 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 2164.

(105-106)
REIKALINGI geri paintoriaj-malio 
riai, augštas užmokestis, 
nuojatinis darbas, 
bo nesikreipkite. 
Neck, adresas: 77 
Great Neck, N. Y.

, geras ir 
Nemokanti dar- 
Tel. 995 Great 
Elm Point Ave., 

105-106
REIKALINGA mažą šeimyna gyven

ti bendrai su kita šeitnyna, ir pri
žiūrėti 4 metų vaikutį. Jei šeimyna 
atsišauks, gaus kambarius ir atlygi
nimą, o jei viena moteriškė, tai gaus 
kambarį, valgį ir primokėjimą. Atsi- 
šalikit į “Laisvės” ofisą.

H ' : (103-105)

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 RUKšfĖLfs-

DAR GYVUOJA
ir maloniai priijna vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ih bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te J gausit kambarį ir g'erą patarna
vimą. (

K. RUKŠTELIS 1
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. 99-124

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

" Tel. 
?

PARSIDUODA du jauni vilkų veis
lės šunys (police dogs), vienas 10 

menesių, o antras 6 mėnesių.' Kaina 
žema, neš greit noriu parduoti.— 
Merkelis, 164 Atkin S Ave.; Brook
lyn, N. Y. Tel., Applegate 3449.

104-109
FORNIŠIAI PARDAVIMUI

Parsiduoda visiškai nauji ir ge
roj tvarkoj rakandai už visiškai že
mą kainą. Nupirkę rakandus, galė
site paimti ir kambarius su dženito- 
riaus darbu. Darbo mažai ir geri 
kambariai. Pardavimo priežastis— 
apleidžiu šią šalį išvykdamas . į So
vietų Sąjungą. Matyti galima bile 
dieną ar vakarą. Važiuojant Lex
ington Ave. požeminiu traukiniu su 
užrašu East 180th St., išlipkite ant 
Simpson St. J. Paskačinas,. 1048 
Bryant Ave., Bronx, N. Y. Eikite į 
beisnientą. (103-105)
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)

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

H

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

MANO YPAOTSKA AT Y- ri»-g AA
sa ;w»av,masMO.ou

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

ANDREW EGAN, M. D.
1184 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

NAUJA BUCERNE
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 bučernėse, 
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.

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

s - Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

•*; Mds, mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
j. vaistai. Mūsų žinoh^s taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną liįfą.’ žinodama^ tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
) gėriąusjai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-

tuviškųĮ žoliib šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių , 
• į iri žemiau pądifotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių t % 
■ Aviečių uogų 

Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardipų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čeprohėlių , 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

I , Grybelių
Gvazdikėlių 

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

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

Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
, Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 286t, SB14L .




