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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 

Retežius, o Išlaimėsit 
Pasauli!
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Sovietai Pasirašė 
$40,000,000 Kontraktą 

Su Amerikiečiu
MASKVA.— Samuel Ro- 

soff, kontraktorius ir “sub
way” (požeminio gelžkelio) 
budavotojas New Yorke, 
trečiadienį pasirašė $40,- 
000,000 kontraktą su Mask
vos Sovietu del įvedimo 
moderniškos vandens siste
mos Maskvoj.

Sulig tos sutarties punk
tų, projektas bus užbaigtas 
bėgy trijų metų. Vienas iš 
sutarties punktų reikalauja, 
kad Maskvos miestas sumo
kėtų $20,000,000 besitęsiant 
budavojimo darbui. Balan
sas $20,000,000 bus sumo
kėta bėgy aštuonių metų po 
užbaigimo darbo.

Rosoff norįs greitai pra
dėti darbą. Del to trečia
dienį išvyko į Vieną, Aus
triją, pasitarti su bankie- 
riais del finansų. Praneša
ma, kad Vienos finansinin
kai taipgi yra susiinteresa- 
vę jo antru projektu, tai 
budavojimu “subway” Mas
kvoj.

Rosoff pradės vesti dery
bas su Maskvos Sovietu del 
“subway” budavojimo. kuo
met sugrįš į Maskvą. Mano
ma, kad jis sugrįš birželio 
5 d.

Sakoma, kad Maskvos 
miesto valdžia sutinkanti 
leisti Rosoffui sudaryti kor
poraciją vedimui budavoji
mo darbo. Ta kompanija 
būtų sudaryta su $150,000,- 
000 kapitalo, o Maskvos 
miestas supirktų pusę jos 
Šerų. Po 49 metų projek- 
tuojąmas “subway” patap
tų miesto nuosavybe.

Samuel Rosoff yra gimęs 
Rusijoj. Caro viešpatavi
mo laike jis atvyko Ameri
kon.

Nedėldienių
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Ko Lietuvoj daugiau, 
Vyry ar Moterą?

1929 m. sausio 1 dieną 
Lietuvoje buvo 2,316,615 gy
ventojų, iš kurių 1,103,544 
vyrai ir 1,208,701 moteris. 
Taigi, iš viso Lietuvoje mo
terų yra 99,527 daugiau, ne
gu vyrų.

Jei palyginti atskiras aps
kritis ir miestus, tai pama
tysime didelį įvairumą; vie
nur yra daugiau vyrų, kitur 
moterų.

Turtingiausia moterimis 
yra Šiaulių apskritis. Joje 
gyvena iš viso 91,749 vyrai 
ir 102,829 moterys. Taigi, 
šioie apskrityje moteni yra 
11.080 daugiau negu vyrų.

Iš eilės antra apskritis, 
galinti didžiuotis moterų 
gausumu, tai Panevėžio. Pa
nevėžio apskrity gyvena 
66,538 vyrai ir 75,162 mote
rys. Taigi, išeina, kad šioje 
apskrityje moterų yra dau
giau 8,624.

Klaipėdos krašte taip pat 
moterų yra daugiau, negu 
vyru. Tik Kauno. Panevė
žio ir Ukmergės miestai yra 
neturtingi moterimis. Kau
no mieste gyvena vyrų 3,- 
499 daugiau, negu moterų. 
Panevėžio mieste — 784 
dau oriau ir Ukmergės mies
te 409 daugiau.

1928 m. sausio 1 d. Lietu
voje buvo 2,286.368 gyvento
jai. iš kurių 1,093,026 vyrai 
ir 1.193.342 moterys. Taigi, 
praėjusių metu sausio mėn. 
1 d. moterų Lietuvoje buvo 
dau oriau 100,316. Palyginus 
su šių metu daviniais, pasi
rodo. kad šiais metais vyrų 
yra daugiau negu moterų.-

Per tuos vienerius metus 
vyrų priaugo 15,518 ir mo
terų 14.729. Visu metų prie
auglis buvo 30,247.

“Socialistai” Bosai
Išėmė Indžionkšiną 

Prieš Streikierius
BOSTON.— Du vadai so

cialistų fraternalės organi
zacijos “Workmens Circle,” 
kuri yra po kontrole žydų 
socialistų dienraščio “For
ward,” pasirodė vadais iš
ėmime indžionkšino prieš 
12,000 streikuojančių čeve- 
rykų darbininkų Bostone, 
Chelsea ir Stoneham.

Tie “socialistai” bosai yra 
A. Cohen ir J. Etkin, savi
ninkai Boston Novelty Shoe 
kompanijos. Po kiek laiko 
jie gavo keletą skebų ope- 
ravimui. savo dirbtuvių. Kad 
sustabdyti streikierius nuo 
pikietavimo, jie atsikreipė į 
teismą ir pareikalavo in
džionkšino. Žinoma, teis
mas išpildė jų prašymą.

Bet nežiūrint to, darbinin
kai pasiryžę laimėti strei
ką. Čeverykų reguliaris 
sezonas prasideda su birže
lio 1 d., ir fabrikantai ne 
tik neturi užtektinai priga
mintų čeverykų marketui, 
bet net neturi sampelu (pa
vidalų) išsiuntinėjimui.

Darbininkų Tarptautinė 
Pagelba turi įsteigus virtu
ves Bostone ir Chelsea, kur 
suvirs 2,000 streikuojančių 
čeverykų darbininkų gauna 
kasdien pavalgyti.

Suvirs 12,000 čeverykų 
darbininku jau per septv- 
nias savaites karingai veda 
streiką po vadovybe United 
Shoe Workers Unijos. Strei- 
kieriai nuolatos masiniai 
pasipriešina indžionkši- 
nams, kurie draudžia pikie- 
tuoti.

“Diversantė” Užvedė 
$500,000 Bylą 
Prieš Tunney

BRIDGEPORT, Conn. — 
Ponia Katherine King Fo- 
gartv, 30 metu amžiaus, ne
senai atsiskyrusi su vvru. 
antradieni užvedė bylą 
nrieš buvusi nfi^ulio bokso 
eamniona J. J. Tunnev, rei
kalaudama £500,000 už pri
žado sulaužvma. Ji savo 
skunde sakn. kad apie birže
lio 3 d., 1925 metais, kuomet 
dar ji buvo nevedus, Tun
ney prižadėjo ją apsivesti ir 
ji sutiko. Bet paskui Tun
ney sulaužė savo prižadą ir 
apsivedė su milionierka 
Mary i J, Lauder iš Green- 
vich, Conn.

Tunney išsireiškė, kad tai 
esą tik “juokas.” Bet ta po
niutė ima jį nagan nejuo
kais. šerifas Ryan iš Stam- 
fordo užareštavo Tunney’o 
80 akrų žemės ir farmos 
namą prie Erskine Road, 
Stamforde, kur Tunney pla
navo ant vasaros, apsistoti 
sugrįžus iš medaus mėnesio 
kelionės po Europą. Taipgi 
užareštavo pinigus neku- 
riuose bankuose.

Roma.— Vatikano orga
nas “Osservatore Romano” 
rašo, kad popiežius neišly- 
siąs iš Vatikano gegužes 
30 d., kaip buvo pranešta. 
Esą, dar jam peranksti tai 
daryti.

J

Gastonijos (N.
kavimą.
metė iš namų. Truitt pirmiausia tapo išmestas iš 
donates Tekstilės Darbininkų Unijos vietinio lokalo. 
streikierius iš stubų, daužė jų rakandus.

C.) streikieris William Truitt. Su šeimyna išmestas iš stubos už strei- 
Manville Jenckes kompanija dar suvirs 60 kitu streikierių su šeimynomis iš- 

stubos, nes jis yra sekretorius Na- 
Šerifai mušeikos, mėtydami

SMARKUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS 
ARGENTINOJ

MENDOZA, Argentina.— 
Anksti ketvirtadienio rytą 
čia pasireiškė smarkus že
mės drebėjimas. Daug na
mų apgadinta. Aštuoni as
menys tapo sužeisti.

Įvyko didelis sujudimas 
tarp miesto gyventojų. Šis 
miestas yra svarbus preky
bos punktas tarp Buenos 
Aires ir Čilės. Žemės dre
bėjimas sutrukdė telefono 
ir telegrafo susisiekimą su 
Čile.

Didelis žemės drebėjimas 
čia buvo 1861 metais.

Motina Gavo $10,700 
žuvusį Sūnų

Riverside.— Kovo 31 per
eitais metais Havris Smith, 
advokatas iš Jamaica, va
žiuodamas automobiliu už
mušė B. Van Sise, 21 metų 
amžiaus vaikiną. Žuvusio 
motina užvedė nrieš ji $25,- 
000 byla. Trečiadienį džiu- 
rė teisėjo Strong teisme 
nusprendė, kad jai turi būt 
atlyginta $10,700.
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19 Čigonų Čekoslovakijoj 
Kaltinama Kanibalizme

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Antradienį Kosice, prąsįdė* 
jo teismas devyniolikos či
gonų, kaltinamų kanibaliz
me. KaltinaĮnųjų tarpe yra 
tik du vyrai. ,

Pašaliniai žmonės neįlei
džiami teisman. Yra tik 
teismo viršininkai, kaltina
mieji. advokatai ir laikraš
tininkai.

Teismas buvo atidėlioja
mas per du metus nuo to 
laiko, kaip dvidešiints du či
gonų grupės nariai tapo su
areštuoti už valgymą žmo
nių. Trys iš jų numirė per 
tą laiką.

—j------ .—.-----
Cleveland, Ohio.— Trisde

šimts asmenų, kurie užsi- 
nuodino nuodingomis dujo
mis Clevelando ligoninės 
eksplozijoj, dar randasi pa
vojuj. i

RYKOVAS PASILIEKA LIAUDIES
KOMISARŲ TARYBOS PIRMININKU

Rezignavo Tik iš Rusijos Liaudies Komisarų Tarybos Pir 
mininko Vietos; Trockistų Vadai Sugrįšiu

MASKVA.— A. I. Ryko
vas rezignavo iš vietos kai
po prezidentas Rusijos So
cialistinės Federalės Sovie
tų Respublikos Liaudies 
Komisarų Tarybos. Ta ko
misarų taryba turi tik auto
ritetą ant tikrosios (euro-

kio rimto pamato paleisti 
gandai, būk Rykovas pasi
traukęs iš Rusijos komisa
rų tarybos del to, kad nesu
tikęs su Stalinu, Komunistų 
Partijos sekretorium, tam 
tikrais klausimais. Nieko 
panašaus. Vienam žmogui 
yra perdaug dirbti dviejose

Tačiaus Rykovas pasiliko taip svarbiose vietose.
prezidentu Socialistinių So-1 Apie Rykovo rezignaciją 
vietų Respublikų Sąjungos i buvo pranešta Penktam Vi- 

' Liaudies Komisarų Tary- sos Sovietų Sąjungos koh- 
bos . Ta taryba turi autori- grėsė.
tetą ant viso krašto. Po jos Pranešama, kad K. Rade- 
kontrole paeina Ukraina, 
Baltgudija, Transkaukazinė 
Rusija ir kitos Sovietinės 
respublikos.

Rykovas pasitraukė iš 
vienos svarbios vietos del 
to, kad lis labai užimtas 
darbu didžiojoj liaudies ko
misarų taryboj. Neturi jo-

kas ir M. Preobraženskis, 
du iš žymiausių trockistų 
vadų, pradeda permatyti 
savo klaidas. Sakoma, kad 
jie planuoja atsikreipti į 
komunistų Partiją, prašant 
juos atgal priimti i Parti; 
ją; jie jau maną atsikratyti 
nuo trockizmo.

25,000 Žemės Ūkio Dar 
bininky Streikuoja 

Čekoslovakijoj
BRATISLAVA, ' Čekoslo- 

vakija.-čekoslovakijoj pra: 
sidė j o didelis žemės ūkio 
darbininkų streikas. Įvai
riose provincijose streikuo
ja suvirs 
ku.

Valdžia 
priemonių 
ko. Veik 
patauja nekuriose streiko 
paliestose vietose. Daug 
streikierių mitingų tapo iš
ardyta. Žandarmerija už
ima kaimus.

Valdžia išleido įsakvmą 
uždrausti viešus susirinki
mus vakarinei ir pietinėj 
Slovakijoj. Uždrausta dau
giau kaip trims asmenims 
susirinkti ant gatvių.

Nepaisant tų uždraudi
mų, darbininkai masiniai 
kovoja prieš skebų gabeni
mą.

Valdžia mobilizuoja karei
vius, kaipo skebus.

25,000 darbinin-

griežtųimasi 
laužymui ^trei- 
karo stovis vieš-

Chicago.—Ghicagos geng- 
steriai trečiadienį nužudė 
kitą Detektyvų Biuro narį, 
Joseph • StdliVan, 28 metų 
amžiaus, Tai jau antrą de
tektyvą t gengsteriai nudėjo 
bėgy savaitės1 laiko.

Zoergiebelio Patvarkymas
Prieš Maskvos
Korespondentų Sulaikytas

BERLYNAS. — Berlyno 
policijos viršininko social
demokrato Zoergiebelio iš
leistas patvarkymas prieš 
Grossman, Maskvos “Prav- 
dos” korespondentą /'Berly
ne, kad jis būtų prašalintas 
už aprašymą Pirmos Gegu
žės įvykių; tapo .Prūsijos 
ministerijos, suspenduotas 
ant • šešių menesių. ■

Grossman apeliavo prieš 
tą nuosprendį pereitą savai-

BOSTONE UŽDRAUSTA 
ĮGABENT VOLTAIRE’O 
“KANDIDĄ”

BOSTON, Mass.—Muiti
nės viršininkai čia uždrau
dė įgabenti ir platinti gar
saus francūzo filosofo Vol- 
taire’o veikalą “Kandidą” 
(“Candide”), parašytą 170 
metų atgal. Jie sako, būk 
tas veikalas esąs “nemora- 
liškas,” “nepadorus.”

Šis veikalas yra lietuvių 
kalbon išverstas.

W. W. Lufkin, muitinės 
kolektorius, trečiadienį pri
sipažino, kad jis užgriebė 
tryliką tos knygos kopijų, 
kurios buvo čia siunčiamos 
per paštą knygų krautu
vėms.

Chiangas Nori Tartis sir Vokietija Atmeta Repa- 
Maršalu Fengu raciją Pasiūlymus

SHANGHAJUS. — Nan- 
kingo valdžios galva Chiang 
Kai-shekas viešai paskelbė, 
kad jis pasirengęs susitikti 
su maršalu Fengu bile vietoj, 
kurią tik Fengas nuskins, 
vedimui dervbų. Dabar lau
kiama nuo Fengo atsaky
mas.

Pranešimai ’sako. kad 
Nankingo ištikimieii karei
viai dar tebevaldo Kantono 
miestą: Kwangsi m.ilitaris- 
tu spėkos dar nepaėmusios 
jį į savo rankas.

Sovietai Parduos Bolivijai
Anglijoj 2Bflkuo^ų Suvirs JS.OOO^OO Degtukų

Londonas.— Anglijoj bal
suotoju viso suregistruota 
25.092,848. Vyru 11,865,- 
158. Moterų 13,227,690. 
Moterų daugiau negu vyrų 
1.362,532. Aišku, balsavime 
visi nedalyvaus del įvairių 
priežasčių.

įMeksikoj Laike Maišto
Žuvo 4,000 Kareivių

MEXICO - CITY; — Tre
čiadienį karo departmentas 
paskelbė skaitlines apie ša
liai padarytus nuostolius 
laike ’ reakcionierių maišto, 
kuris nesenai tapo užslopin
tas, Žuvo apie 4,000 karei
vių; sužeista apie. 11,000. 
Abelnai sukilimas padarė 
šaliai $50,000,000 nuostolių.

Parako Eksplozijoj
Sužeista 2 Asmenys

BRIDGEPORT, Conn. — 
Ketvirtadienį čia Reming
ton Arms (ginklų) kompa
nijos dirbtuvėj ištiko para
ko eksplozija. Viena mote
ris tapo kritiškai sužeista. 
Taipgi vienas vyras sužeis-
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Dėžučių j Metus
BUENOS AIRES, Argen

tina.— Sutartis tapo pasi-

PARYŽIUS.— Vokietijos 
delegatas reparacijų eks
pertų konferencijoj, Dr. 
Hjalmar Schacht nesutinką 
užgirti paruošto ekspertu 
raporto d*1 galutino išriši
mo Vokietijos reparacijų 
klausimo.

Schacht tuo klausimu ža
da painformuoti Owen D. 
Younga, Amerikos imperia
listų atstovą, kuris yr& kon
ferencijos pirmininku.

Kuomet Vokietija natiekė 
savo plana, kokiomis sąly- 
eonus sutiktų priimti Owen 
D. Youngo pasiūlyma. tai 
saiungininku ekspertai pa
keitė vokiečių sąlygas. 
Schacht sako, kad pakeistos 
sąlygos^ Vokieti jai nenrimti- 
nos del sekamu priežasčių: 
Dar ant metų paliekama 
mokėti reparacijas sulig

ij-iu
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rašyta tam Sovietu prekv- Dawoso. plano; nesuteikiar

Bolivijos valdžios atstovų Patraukti. mokėjimą 
del pardavimo degtuku Bo- 18^..<U8 ekonominiam ar so-

bos organizaciios atstovu ir ma Vokietiios kapitalistams
>1
7

■
liviiai. Sovietai narduos 
Bolivijai no 15 000,000 deg
tuku dėžučių į metus per 
dešimts metu.

Sovietų prekyba didėja su 
Pietų Amerikos šalimis.

cialiniam krizui; Vokieti
jos p^elžkoliai paliekam* 
svetimšaliu kontrolei per 37 
metus; metiniai išmokėjo 
mai sudaromi didesni, negu 
Schacht nasiulyme.

Iš Vokietijos delegncijęs 
pasitraukė Dr.' Albert

H

^nslac Mariam Durie Voesrler.. antras vyriausias 
uvlldlab UZUdIU Muilo delegacijos narys. Jis isvy-

Korespondentams valdžią, kodėl jis rėzignavo'

WASHINGTON. — Tre- 
čiadienį senato taisyklių 
komitetas vienbalsiai nuta
rė, kad į senato susirinki- 

Imą nebūtų įleista United 
Press Associacijos atstovai 
ir kad Paul R. Mallon, tos 
asociacijos korespondentas, 
būtų pašauktas pirmadienį 
klausinėjimui, kad patirti, 
kur jis gavo informacijas, 
kurias United Press žinių 
agentūra paskelbė, apie se
nato slaptos sesijos balsavi
mo pasekmes del užtvirtini
mo buvusio senatoriaus 
Lenroot federaliu teisėju. ,

PLANUOJA LeKTI 
ORLAIVIU Į ROMĄ

OLD ORCHARD, Me. — 
Bellancos orlaivis Green 
Flash jau prirengtas lėki
mui į Romą. Orlaivis išlėks 
taip greitai, kaip greitai 
bus geras oras.

Wilkes-Barre, Pa.—Joseph 
Stazec, mainierys, žuvo 
Hudson Coal kompanijos 
Loree kasykloj, pirma laiko 
ivykus eksplozijai prie dar
bo. Paliko moterį su kele
tu vaikų.

‘.N
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o “Vienybė” verkia, kad 
Kauno fašistų policiją nu
kentėjo, apmušdama ir su
areštuodama daugybę de
monstrantų darbininkų. 
Reiškia ir Grigaitis su Šir-» 
vyduku turi savo “kanki
nius.” • .

Darbi nin- 
sveikino 

buvo bent

industrinei

Pradėjo Organizuoti 
Stokjardu Darbininkus

Mūs draugų chicagiečių 
dienraštis “Vilnis” praneša, 
kad jau pradėta organizuoti 
stok j ardų (šaldytuvų) dar
bininkai. Laikraštis nuro
do:

“Stokjardu darbininkų or
ganizavimo darbas jau pradė
tas. Nesenai vėl buvo su
šauktas masinis mitingas Co
lumbia svetainėj, 
kai entuziastiniai 
kalbėtojus, kurių
penki įvairiose kalbose.

“Šiomis dienomis buvo su
šaukta mažesni mitingai ir 
jau suorganizuota dirbtuvių 
komitetai Armour ir Swift 
kompanijose, šitie komitetai 
pasibrėžę plačiai veikti, kad 
padėjus pamatą
unijai, kuri galėtų visus stok
jardų darbininkus apimti.”
Tam tikslui Laisvės Kan

klių Mišraus choro piknike 
surinkta virš $20. Stokjar
dų darbininkai iki šiol buvo i 
visiškai iškrikę, palaidi, o iš- j 
naudojimas ten didesnis, ne-! 
gu kitose industrijose. Mė-1 
sos industrijoj dirba labai 
daug lietuvių, ypačiai Chi
cago j. i Mūsų spaudos ir 
veikėjų laukia sunkūs ir at- 
sakomingi darbai.

Berlyno ir Kauno 
“Kankiniai”

Ar jūs žinote, kad pereitą 
Pirmąją gegužės ne tik 
Berlyno miesto socialisto 
kraujalakio Zoergiebelio va
dovaujama policija “nuken
tėjo,” bet ir Kauno fašistų 
policija taip jau? Tatai 
mes sužinome iš fašistber- 
nių “Vienybės” korespon
dento, kuris to lapo nume- 
ryj 62-ram praneša:

“.. .šių metų 1 geg., laikino
sios sostinės Kauno žydai, vėl 
pakartojo savo priešvalstybinį 
darbą. Esant karo stoviui, 
be jokio leidimo, būrys žydų 
jaunimo (daugiausiai gimna- 
zistai) 12 vai. pačiam miesto 
centre Lukšio gatvėje-Laisvės 
Alėjoje iškėlė raudoną skar
malą šaukdami “švęskime pir
mą gegužės,” “šalin Voldema
rą,” “šalin Smetoną,” bandė 
daryti demonstraciją.”
Tai baisus prasižengimas! 

Kaip jie išdrįso be Smeto
nos leidimo šaukti 
Smetoną”?! Policija juos 
“perspėjusi”

Nėra Teisėtumo, 
Nė Logikos...

Chicagos menševikų lapas, 
priverkęs špaltą apie užda
rymą Lietuvos social-demo- 
kratų partijos, apgailestau
ja, kad

“.. . prieštaravimai valdžios 
paaiškinimuose apie socialde
mokratų partijos uždarymo 
priežastis ir nesutikimas tar
pe to, ką sako vyriausybės gal
va ir vid. reikalų ministeris, 
rodo, kad dabartinėje Lietuvos 
valdžioje nėra nei teisėtumo, 
nei logikos, nei susiklausimo. 
Voldemaras yra neva vyriau
sias ministeris, bet karinin
kas, kuris sėdi vidaus reikalų 
ministerijoje, pulk. Musteikis, 
elgiasi taip, kaip jam patin
ka.”

Išeina taip, kad jei fašis
tų valdžios paaiškinimuose 
nebūtų prieštaravimų, tai 
tuomet būtų ir logika, ir> 
teisėtumas, šitaip protau
ti gali tik satyras Grigaitis.

Antra, ko čia del to verk
ti ir dejuoti? Jeigu Grigai
tis ant tiek buvo aklas, kad 
nematė reikalo kovoti su fa
šistų diktatūra Lietuvoj, tai 
jo paties žioplystė. Ar men
ševikų redąktor. prisimena 
Baltimorės seimą? Ar jis 
prisimena, kaip jo organas 
teisino fašistams pataikau
jančią rezoliuciją? Ar jis 
prisimena savo pareiškimą, 
kad soci&listai balsavo už 
Sirvydo šaikos rezoliuciją 
tik todėl, kad nenorėję su
kiršinti “kitos nuomonės 
žmonių” (fašistų) ?

“šalin

(aišku, bizū
nais ir revolveriąis), bet

“Į policijos perspėjimą, de
monstruojanti -žydukai nekrei
pė jokio dėmesio, o kiti iš jų

• puolėsi Imuštis ir vieną krimi
nalinės ? policijos valdininką 

v net sukruvino.”
' Už tai fašistinė policija 
vienus demonstrantus išvai
kė, o 30 perdavusi karo ko
mendantui nubausti. Kaip 
juos nubaudė — dar neturi
me aiškių davinių, bet gali
me sau įsivaizduoti, kaip fa
šistai baudžia darbininkus; 
sušaudo, arba ilgiem me
tam katorgon sukiša.

Taigi dabar “Naujienos” 
su “Vienybe” bus ant lygių. 
Pirmosios lieja ašaras del 
to. kad / Berlyno socialistinė 
pohčijaJ “nukentėjo,” sušau- 
dydamd virš 20 darbininkų,

Jūs Patys Krikštinatės 
Fašistais

Kiek laiko atgal šitoje 
vietoje buvo parašyta apie 
SLA. Pild. Tarybos atsišau
kimą del Lietuvos badūolių 
šelpimo. Mes klausėme, ko
dėl Pild. Taryba nepastebė
jo, per kokį komitetą Lietu
voje jinai tas aukas siųs. 
Tokis nepastebėjimas visą 
reikalą pastato labai miglo
toj padėtyj. Sykiu perser
gėjome SLA. narius darbo 
žmones “neduoti nė cento į 
fašistinių komitetų fondus.” 
Į tai “Tėvynė” suriko ala- 
suodama, kad “ ‘komunisti
niai rėksniai’ S.L.A. Centrą 
vadina ‘fašistiniu komite
tu.’ ” • ■ ’ ....

Labai juokingi. Mes ta-; 
me savo straipsny visiškai 
to nesakėme, nors tikreny
bėje SLA. centras per pas
taruosius porą metų padėjo 
fašistams ir pačioj organi- 

, zacijoj naudojo fašistinius 
būdus kovoje su pažangiai
siais darbininkais. Tačiaus 
šičia p. Vitaitis pats prisi
pažįsta, o dalyku stovio vis 
neišaiškina. Kodėl gi jis 
negalėjo paaiškinti į mūs 
išstatytą klausimą. Būtų 
sveikiau ir - suprantamiau.

visiem . lietuviam ‘ darbinin
kam. Jie žinotų, su kuo tu
ri reikalą.

Kas liečia Komitetą. Šelpi
mui Lietuvos badūolių, tai- 
mes jau nesykį esame nuro
dę, per ką ir kaip mes 0ųsi- 
me pinigus. Daugiau kar
toti nėra reikalo.

Kai Tas Amžinas Žydas
“Tėvyne” praneša, kad sa

vais laikais negarbingai pa
garsėjęs kaipo LDLD. iždi
ninkas Kazys Liutkus jąu 
ir iš Philadelphijos pabėgp. 
Tas žmogus tarsi tas amži
nas žydas negąuna vietos. 
Turėjo jis biznį Brooklyne, 
paskui pasileido Baltimo- 
rėn., Iš ten Philadelphijon, 
o iš čia sakoma spruks į 
Chicagą.

Nors, anot “Tėvynės,” “jis 
turi patyrimą keliose bižnio 
sakose,” tačiaus užsilaikyti 
vietoje negali. Susįkompro-. 
mitavus iki ausų politįnįiį 
šiandien labai, sunkįi: Kur 
nors gauti žmonose pąsfti-' 
kėjimo. /’< ,7 > >.

i • t' 
, -------------- ; > ■. ; •;

Netur Kur Padėti Kalinių
Chicagos klerikalų laik-į 

raštis perspausdino iš “Iš
eivių Draugo” (Škotijoj) 
laišką, rašytą tūlo krik-de-: 
mų politiko, kuriame tarpe 
kitko nurodoma: ; .

“Pas jus, kaip girdėti iš, 
laikraščių, valdžia yra labai 
susirūpinusi bedarbiais, o mū
siškė savo politiniais prasi
kaltėliais. Lietuva pasidarė 
peraųkšta, netur kur jų padė
ti. Tad pirmuosius revoliuci- 
jonierius, pajaujininkus, no
rom nenorom amnestuoja, kad 
jų vietas užpildyti plečkaiti- 
nįnkais ir komunistais.”
Ar ne tiesa, kaip daug sy

kių. esame nurodinėję, kad 
dabartinė fašistų valdoma 
Lietuva yra vienu dideliu 
kalėjimu? O tas pats kle
rikalų “Draugas” ir jo bi
čiuliai kunigai, kurie dabar 
neva tam priešingi, katutė
mis plojo, įvykus gruodžįo 
17?d. (1926 m.) perversmui. 
Jie ir šiuo sykiu trukdo mū
sų darbą gelbėjime Lietuvos 
darbininkams kovoti su fa
šistais.

SVOGŪNAS—SENOVIŠKA 
DARŽOVE

Nuo anksčiausių laikų svo
gūnas buvo labai svarbi daržo
vė. Keliaudami neapgyventose 
vietose, keleiviai ir kareiviai 
visuomet mėgdavo valgyti svo
gūnus išvengimui troškulio.

Augalas visų pirmiausia pa
sirodė pietų Azijoj ir Vidurže- 
minės jūros pakrantėse. Jis 
priguli prie Allium* cepa bota- 
niškos šeimynos, prie kurios 
priguli daugelis lelijų, kelios 
“štarelio” (asparagus) rūšys, 
ir kitos daržovės su didelėmis 
šaknimis, ši daržovė auga kur 
randasi daug drėgnumo. Šuv. 
Valstijose svogūnai labai pui
kiai auga ir visur ^auginama.

Gerės prekės Viėniėmš" me-> 
tams i paakstina auginimą ki-< 
tais metais; Svogūnai, reikalau
ja gero prižiūrėjimo,; ,bet, yjs- 
tiekj lėngvai auginami ' narni-, 
niupse darželiuose ir ant ūkių?. 
Paprastai iš akro žemės.galima*, 
gauti 290 bušelių svogūnų, bet 
kuomet žemė yįatipgaf gera, 
tai galima gauti nuo 400 iki' 
600 bušeliu iš akro.

, L. F. I. S.

Už 23 Metų Senumo Auto-, 
mobilių Gavo $1,500

Hawthorne, Nev.-»—Mar
tin ChiatoVich dvidešimts' 
metų turėjo išlaukti, kol pa
vyko parduoti automobilį 
23 metų senumo. Smithso
nian Institutas Washiiigtb- 
ne nupirko nuo jo. ; Užmo
kėjo $1,500. Chiatovich,sa
ko, kąd automobiliu dar ga- ■ 
Įima važinėti, bet tik;daug, 
gazolino sudega. : ■

FAŠIZMO P1RMTAKŪNAI LIETUVOJ
___________ —J__________

“Pažanga” ir smetonininkų 
kailio mainymas. “Pažan
ga” su savo priedu 
dirbiais” krikštijąs į 
tininkų Partiją.”

Jei tautininkai iš 
į)usės pasireiškė, kaipo gry
niausio kraujo reakcionie
riai, tai iš kitos pusės,’ jie, 
kaip ir Pilsudskis, jieškojo 
sau talkininkų liberalinėj 
buržuazijoj (pas liaudinin
kus) ir net mėgindavo mei
lintis prie darbininkų. Iš 
vienos pusės tautininkai, 
kaip aršiausi darbininkų 
klasės priešai, įrodinėjo, 
kad darbininkai yra di
džiausi tinginiai ir kad ka
demai net toleruoja tą tin
giniavimą, nors žinome, ko
kia darbininkų padėtis tuo
met buvo, iš kitos pusės ža
da profsąjungoms laisvės 
(1925 m.), jei. Smetona val
džioj atsidurtų. ( ’.

Visu savo veikimu fašis- 
tai-smetonininkai stengėsi 
suburti apie apie save bur
žuaziją ir buožiją ir įvest 
Lietuvoj dar labiau reakci
nes valdžios formas, kaip 
kademų valdžia. Ir drauge 
fašistai-smetonininkai afi- 
šavosi “laisvių” ir “teisėtu
mo” garbintojais. 4 gegu
žės 1923 m. Voldemaras per 
“Krašto* Balsą” įrodinėjo 
teisėtumo .reikalingumą ir 
mėgino veidmainingai už
stoti net kairiųjų darbinin
ku sąrašus. “Ar reikia V 4-
tuomet ętebėtis, kad teisėtu
mo neliko per rinkimus nė 
šešėlio..’ Teismai! Kubickis 
netraukiamas, o baudžia
mas administratyviu' keliu.*. ' 
Tegu jis i būtų šaū ir komu
nistas. Mūsų įstatymais ei
nant ūžt nuomones ar įsitiki
nimus negalima bausti... 
Pasielgimas su Kubickiu 
yra dvigubai neteisėtas...” 
Ir bendrai tautininkai ligi 
pat 1926 m. vasaros daug 
veidmainiavo, o per rinki
mus į III seimą blokavosi 
su liaudininkais prieš ,kadė- 
mus, ir įš pradžių rėmė 
liaudininkų ir socialdemo
kratų vyriausybę. '

Į organizacijas besibū- 
riantį fašistinį judėjimą 
Lietuvoje mes matom jau 
1922 m. Jis apima ir kade- 
mus ir tautininkus ir kitus. 
Vadovaujanti rolė priklauso 
tautininkams. Fašistai tuo 
metu “nelegaliai” per suda
rytus fašistų komitetus va
ro šlykščią antisemitinę ir 
antikomunistinę agitaciją, 
tėplioja iškabas, ruošiasi įr 
kursto prie pogromų, net 
imasi organizuot fašistinį 
perversmą (1923 m.), kade- 
mai-fašistai sudaro šeško- 
mą (1923 m.), o paskui tri- 
komą, kuris atsistoja augš- 
čiau ministerijos į r seimo. 
Tam visam darbui visur va
dovauja “Pažanga,” kai kų-x 
rie “Darbo Fedėracijos’’’ at
stovai, kitur kademai, dar 
kitur; Visi kartu, tačiau 
svarbiaūsiųį rolę lošia' sme- 
toniiiinkdi ‘ įš “Pagaugos,” 
besimieji tautininkai. Fa
šistų “Pažangos” “Tęyynės 
Balsas” dar 1922 m. St Ma- 
liausko lūpomis atvirai ra
šė: “Tautininkai su jumis il
gai nekalbės ir ceremonijų 

,nedarys. Fašistų ir pas;

Fašizmas, kaip ir daugu
ma politinių srovių, prile 
tikslovaldžios užgrobi- 
rrio — eina įvairiais keliais, 
atsižiūrėdamas vietos ir lai
ko sąlygų. Iš čia ir kyla 
tas kailio mainymas, kurį 
ne visi įstengia, suprasti. 
Todėl ir nestebėtina, jei 
kartais, reakcioniškiausięs 
užgaidos,, pridengtos gra
žiais “laišvės’’ bei “teisėtu* 
mo” obalsiąis, daug ką, nėr 

tošę 
suj- 

gerų

įstengiantį susivokti 
reakcininkų pinklėse, 
klaidina. Mes turime 
pavyzdžių iš Lenkijos 
sudskio manevrų ir 
pardavystės. Pilsudskis,; 
Lenkijos fašistų tėvas,(pries 
darydamas perversmą- skel
bė save dideliu kairiuoju. 

’Tokia savo machinaciją. Pil
sudskis paviliojo ne tik li- 
’bę^ąlihės buržuazijos dalį, 
'bet 4 ir! darbininkus, kurie 
laikėsi1 • lenkų s.-d. (PPS) 
linijos, r .;J

1 Ar nėra kas nors panašu 
ir pas Lietuvos fašistus? 
Pravartu bus nors šiek tiek 
susipažinti, su Lietuvos fa
šistų pirm lakūnais.

Smetona, tVoldemaras ir 
kiti Lietuvos fašistų pirm- 
takūnai 1918' <m. stengėsi 
Lietuvą' krikštyti karaliją, 
į kurios sostą kviečiamas 
buvo iš Vokietijos hercogas 
Urachas. Stipriau išsijudi
nęs revoliucinis judėjimas, 
kuris persimetė į Vokietiją, 
Lietuvą ir kitas valstybes, 
suturėjo monarchist!! pla
nus. Tuomet smetonininkai 
imasi kitokių priemonių. 
Susirinkus Steigiapąjam 
Seimui, monarchistų; į “Pa
žanga” visomis keturiomis 
imasi piršti (“TautoM’ 52 
N r.) šalia seimo Va^tįybės 
Tarybą ir reikalauja i įdubti 
prezidentui į rankąs visą 
ginkluotą pajėgą ir špridėti 
dar veto teisę einamuosius 
valstybės įstatymus lei
džiant, salią, teisės paleisti 
Šeimą” (Lietuva” 229 N r., 
20 X, 20 m.j. Smetonininkų 
“Pažangai” čia rūpėjo, “tvir
ta, geležinė” buržuazijos 
valdžia. Tai buvo buržuazi
nio demokratizmo ir parla
mentarizmo naikinimo sie
kimai, — įžanga į fašizmą.

Kitos 'buržuazinės parti
jos matė, kad einant “Pa
žangos” keliais galima per 
greit visiškai valdžios ne
tekti, todėl kademų bloko’ 
iniciatyva buvo priimta “de
mokratiška” konstitucija, 
kurioje neužmiršta įrašyti 
ir “buto neliečiamybės,” ir 
susirinkimų-mitingų “ląis- 
,vės” ir tt. ir t. p., nors tai 
tik ant popieriaus ir su sa
votiškais išvedžiojimais bu
vo surašyta, o gyvenime 
nesiskaitytą su jokiais įsta
tymais.

Kada buvo pravestas že
mės reformos > įstatymas, 
“PąžąngąV. ■ .atvirai ,storėjo 
ąiapąbip^ žemės iąuoąavybęs,’ 
o' tuo. pąt’ if dyarihifif<Įl‘ pu
sėj. Kademai. kurie laikėsi 
lig tol truputį' ^i(6kidsr thk-; 
tikos' del buržuazinės č(ik-! 
tatūrbs .išlaikymo, čia, įgavo 
gerą ginklą prieš savo - kon
kurentus del valdžios ragaL 
šio. Iš čia prasideda aštres
ni. kademų sušįkirtimai su

t ii

“Žem-
“Tau-

vienos

mus yra jūsų sveikatai...” 
Pradedant nuo 1923 m. 

fašistai pereina prie orga
nizuoto prisiruošimo per
versmui. Tam tikslui susi
daro karininkų grupės, ku
rios palaikydamos ryšius su 
Voldemaru, Smetona ir kit, 
stengiasi susitarti su Gene
raliniu Štabu ir per jį stip
rinti savo įtaką šauliuose, 
kad juos galėtų panaudot 
fašistiniam perversmui. Ton 
grupėn įėjo, be tautininkų 
ir kademų, taipogi ir Dau
kantas. Bet kuomet reikė
jo prieiti prie planų realiza
vimo, jie iširo. Buvo nesu
tikimų tarp kademų ir pa- 
žangininkų (tautininkų). 
Vieniems ir kitiems rūpėjo 
po perversmo vadovaujan
čią rolę palikt savo ranko
se. Pažangininkai-tautinin- 
kai be kademų pagelbos dar, 
buvo per silpni eit prie per-' 
versmo, o kademai laimėję 
rinkimus į 2-jį Seimą (1923 
m. pavasarį) ir tai]) galėjo 
pasilikt valdžioj, kaip tikri 
diktatoriai.

Fašizmas vėl stipriau pa
sireiškė prieš III seimo rin
kimus, būtent 1926 metais 
pavasarį. Mat, , kademai, 
nesitikėdami rinkimų būdu 
patekti prie valdžios ragai
šio, pradėjo ruoštis prie fa
šistinio perversmo, nuo ku
rio stengėsi izoliuoti Smeto
nos šalininkus. Čia smeto
niniai fašistai lig šiol rėkę 
apie “demokratizmo” ir 
“mūsų konstitucijos” nega
lavimus pasidarė didžiau
siais jos gynėjais. Prieš pat 
III seimo rinkimus Smeto
na, laikydamas Mariampo- 
lėj mitingą, pasakė: “Krik
ščionys demokratai ruošia
si prie *pervei4smo. Jei tai 
įvyktų, Lietuvą aplankytų 
raudonas gaidys ir visi pra
būtume,” j Kademai ruošda
miesi prie fašistinio perver
smo motyvavo bolševizmo 
pavojum, o tautininkai-fa- 
šistai sakė, kad tai negali
ma, nes tuomet “mus visus” 
nrapuldys “raudonas gai
dys” — suprask bolševikai. 
Nesusipratimas tarp kade
mų Ir tautininkų del fašisti
nio perversmo buvo todėl, 
kad lig tol negalėjo šios par
tijos susitart, kam priklau
so pirmenybė fašistų dikta
tūroj.

Kai po III seimo rinkimų 
pasireiškė žymus darbinin
kų kairėjimas ir liaudinin
kų su s.-d. markės kritimas, 
tautininkai su kademais pa
matė, kad auganti komunis
tų įtaka masėse gali galuti
nai išsklaidyti jų iliuzijas 
apie fašistinį perversmą. 1 
rugsėjo 1926 m. A. Endziu- 
laitis kalbėdamas krik. dem. 
(kademų) vardu .seimo po
sėdyje pasakė: “Liūsti rei
kia žinant, kad socialdemo
kratai yra vejami lauk. La
bai tai liūdnas, dalykas ir 
del to mes ir norime kon
statuoti tą faktą ir parody
ti, prie ko mes jau priėjo
me ir prie ko dar , galima 
prieiti.. /’ (“Rytas” Nr. 
225, '6. IX. 1926 m.)

Po peryersmo tautinin- 
kams-fašistams išstūmus iš 
valdžios aparato kademus, 
tie. ginčai • vėl atsinaujino. 
Iš1 karto kademai buvo' be
pradedą piestu stotis, bet 
byrant kademų pamatams,

jie pamažu vėl pradedą mei* 
lintis prie tautininkų-fasis- 
tų, nors viešumoje stengia
si rodyt savo opoziciją.

V. K. Varnėnas.
“Komunistas”

JUOKAI NE JUOKAI

KAS DARYTI SU 
TOKIA BOBA?
Aliut! puiki mums gadyne!
Turim skiepą ir statinę...
Galim alų išsivirti— 
Ir macnesnės atsiskirti?!

-—Ne! aš mėgstu “Sendy-Roką!” 
Trumpai kerpu andaroką...
Nes “cibukai” myli—kaišo— 1
Svečių vis turiu po maišą!...
Duoda kumpių, salsisoną, 
Dešrų, plaučių, kitas duoną!... 
Geras biznis, nieks nežino,— 
Mudviem lašinius augina.
Visa beda, kam tekėjau!
Tuščią tarbą užsidėjau...
Toks tu striukas, pasišiaušęs,— 
Žilas, plikas jau pakaušis!
Negali savęs panešti, 
Reiks j “sorkes” tuojaus vežti! 
Godus, nieko neužtenka, 
Kišt ne vieton mėgsti ranką!...

Šypsai, juokies, rodai šnarplę, 
Gana blogą turi gerklę;
Vis išpurpęs, lyg arbūzas— 
Ir ne vietoj dygsta guzas!...
Išsivėpęs ir seilėtas,
Prie mergiočių šventas-lėtas.... 
Tylėk! sustok! tu, bubakšti!
Ar negavai krajuj “rakštį?”
Yes! giries, kaip šventas Petras!
Gerk, blevyzgok, kaip tik latras...
Ne juokais,—kas tave žino, 
Tik degląja pavadina!...
Per tiek daugel vedęs metų,— 
O skaitais tarp celibatų!...
Neturi šeimos, vaikų, 
Eik bernaut be pinigų!...
Kam vedei, jei toks ištižęs, 
Kaip maslionkos, tik sugižęs?. .. 
Aklas, žioplas, tavo būdas, 
Ką maišais po kojų, brudas ?!
Argentinon mes važiavom, 
Ir gizelį ten pagavom!... 
čia—šešius metus dviejuose, 
Iš ten grįžom greit trijuose!...
—Ar tas kraštas pamačlyvas?
—No! iš tavęs ima dyvas!
Kokių čia biesų gyventi, 
Nevaisingiem stenant senti ? ...
Aš jieškosiu kavalierių;
Naudos nėr iš burdingierių, 
Beviduriai ir nusenę,—> 
Geria “kastor oil” ir steni.
čalį chvaraba pritapo, 
Tik cibulių košę kepa...
Kapais smirda, visas dvokia— 
Kaip mylėsi kelmą toki ?...
Geriau bėgsiu, kaip telyčia, 
Su veršiukais po ulyčią!
Naktinius žinau lizdus, 
Bent užkursiu “senbizdus.”
Patvorsysiu ten bolžienas, 
Dumtuves ir šleivas jienas; 
Liuosnoriams stora statinė, 
Sukis girna apatine!...
Liur-liur-liur, bim-bom mandola!
Muškim būbną ir cimbolą. 
Lėkime- paveikslų traukti! 
Nebegaliu daugiau laukti...
Mano seniui vargas yra,— 
Sopa liaukos, dantys byra!... 
Prisieis, turbūt, išsižioti...
Arba varnas gaus medžioti!...
O man pačiai reiks draikytis,— 
Pašaliais špicus vaikytis!...
KimŠt šešėlius j kepurę— 
Karštas jausmas širdį duria.
Sprok už gintarus ir bonus, 
haslepk ir alaus uzbonus!...
Aš turiu gerus raktus, 
Imsiu iš baksų daiktus!
Turiu gurklį nebemenką,
Užtai griebiu, kas man tenka!... 1 
U žrakintus—atrakint, 
Su kuo reik, “zbitkus” gamint.
Cvaibukėlį gausiu storą, 
Sumainysime tavorą... 
Ok, čiuk-čiuk-čiuk, aš graži! 
Kaip kerėbla—pamaži...

r.j 4

; Dalis Jungtinių Valstijų atlahtiško laivyno Hudsoųo upėj; iš čia jis tapo išsiunti
nėtas po įvaįriaą Jungta Vąlstijų imperialistų užHariautaę kolonijas? pridaboti; kąd 
pavergtieji.. įų kraštų žmonės (nedrįstų i pasipriešinti .vergėjams.;

Jei paūdre dabar trūktų— 
Perteklius gazų prirūktų !... 
Reiktų lauk eit į bačkas 
Ir užbaigčiau repečkasl...

LUNCH BOX.

Hongkang, Chinija. — 
Jungtinių Valstijų karima 
laivas Tulsa tapo pasiųstas 
iš čia į Swatow, Kwangtung 
provinciją, saugoti ten A- 
merikos kapitalistų intere* 
SUS. .': • i
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina

LAIŠKAS IS LIETUVOS

■4

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

V. K.,. Partijos

: a

HAARLKM

44

1

■

Tel.c

į

atsilankyti kon- 
Lietuvos baduo-

1 
K

Camels niekad nenuvargina skonio ir nepalieka 
cigaretinio atsirūgimo.

Jie turi pilnumą, kurio negalima patirti iš bile 
kito kokio cigareto, nežiūrint kiek kainuotų.

4

Gabiausias gi sumaišymas suteikia Camels tokį 
savotišką skanumą, kad prilygti niekas negali.

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuo jaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

SKAITYKIT “LAISVĘ”

ę 1929. R. J. Reynolds Tobacco 
Company. Winston-Salem, N. C

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9;30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

l VISAS ŠALIS
Parūpinant mortgičius namams ir

Pasaulio didžiausia tabako žinovų grupe . . . viena 
rųšis . . . vienodas gerumas . . . vieno dydžio 
dėžutė . . . tas viskas sukaupta i Camels gerumą. 
Camels švelnumas ir minkštumas tegalimas tik per 
parinkciausio tabako vartojimą.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė; 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

Penktad.', ’ Gegužes :24, 1929 
■ --- ---------------------- --------------

Drg. P. E., iš Bridgeport, 
Conn., gavo laišką nuo savo 
giminaičio iš Lietuvos, ku
rio dalį žemiau talpiname.

i Laiško autorius, žinoma, nė- 
į ra komunistas ir todėl, kal
bėdamas apie plečkaitinin- 
kųs jis suklysta sakydamas, 
kajf “tokie visi politiniai 
emigrantai vadinasi plečkai- 
tininkai.” Labai daug poli
tinių emigrantų, kurie smer
kia Plečkaitį ir jo kompani- 

\ ją. Randasi ir daugiau ne
tikslingų išvedžiojimų, ta
čiau, delei visko paduodame 
laiško dalį, kalbančią apie 
fašistinę diktatūrą, kuri se-

I ka:?
“Atsidūrė lietuvių tau

ta didžiausioje priespaudo
je. nSeimo nebėra. Valdo 
visą ■ Lietuvą keletas žmo
nių. Jei seimo nėra, liau
dies atstovų valdyme nėra, 
tai viešpatauja diktatūra. 
Tai drąsiai galima pasaky
ti: Lietuvoje įvesta diktatū
ra. Tauragėje kokie tai 
žmonės buvo sukilę, norė
dami nuversti dabartinę val
džią ir atstatyti demokrati
nę valdžią. Tą sukilimą ve- 

guvusis seimo narys 
Ple&aitis. Sukilimas nepa
vyko. Daug suėmė. Kiti 
pabėgo į užsienį. Tokie vi- 

• si politiniai emigrantai va- 
1 dinasi plečkaitininkai. Tie 

emigrantai užsienyje leidžia 
laikraščius ir tam tikras 
knygutes ir slaptai siunčia 
Lietuvon. Tą tikrai žinau, 
nes žvalgyba visur tokių 
laikraščių ieško. Jeigu ne
siųstų, tai ji neieškotų. Po 
to sukilimo, pasipylė po vi
są Lietuvą areštai. Daug 
suimta. Pilni kalėjimai pri
grūsta įtariamų ar priešin
gų valdžiai žmonių. Kele
tą Iššaudė. Be to, vienur, 
kitur miestuose pradėjo sta
tyti naujus kalėjimus. Ma-. 
tyti nebetelpa kaliniai. Tai 
nebenormalus dalykas. Ki-• 
tose, kultūringose š ai y s e: laikė nuovadoje iki 12 vai.

'■’W

Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS

AMEL

tose, kultūringose s a 1 y s ei laikė nuovadoje iki 12 vai. liavos iškeltos, visur šven- 
kalėjimai pradeda nykti, o nakties. Atvažiavo iš Papi- čiama. Tai 10 metų sukak-
Lietuvoje—dygti.. Na, žino
ma, juo spaudimas didesnis, ! 
tuo atsparumas tvirtesnis. 
Juo valdžios tarnai-žvalgy- 
ba labiau darbuojasi, tuo 
daugiau “neištikimų” pilie
čių ftsiranda. Matyti, kad 
ir as kokiam tai asmeniui 
nepatikau ir jis apskundė 
žvalgybai. Ta ima ir atsi- 

. baladoja 1928 m. gegužės 
mėn. iš 10 į 11 d. naktį, apie 
kokią 1 ar 2 valandą. Įsi
brovė į vidų. Tai buvo Bir
žų žvalgybos arba krimina
linės viršininkas Vaišnora 
ir Papilio policijos nuova
dos viršininko p a d ė j ė j as 
Vasiliauskas. Drauge buvo 
su jais ir vežėjas. Atva
žiuota pora arklių. Įsigėrę, 

’ matyt, kad drąsiau būtų.
Išprašiau orderio. Netu
rėjo. Parodė tik žvalgybos 

‘ženklą—Jam tikrą metalinę
* žvaigždę. Pradėjo daryti 
.kratą. Krėtė iki 8 vai. Iš
vertė visas knygas, laiškus,:

* archyvą. Paėmė keletą ma
no siųstų laiškų nuorašų. 
Mat, kiekvieno rašyto laiš
ko pasilikdavau nuorašą. 
Be 
šapiT&grafą. Išsivežė ir ma
ne, nors mokymas dar mo
kykloje tęsėsi. Laike kratos 
ir kelyje elgėsi pikčiau mie
sto chuliganų. Vartojo vi
sokius keiksmo ir paniekos 
žodžius. Moksle ir žodžių 

5 gaudyme nieko nenusima
nė. Tikros avelės, bet už tat 
geriausi girtuokliai ir kei
kūnai. Na, žinoma, tokiose 
vietose geri žmonės netar

auja. Nuvežė į Papilio ka-
FiO Y • 1 j •

asilikdavau
Į, paėmė paveikslą ir

areštų. Suėmė Mališauską 
ir daugiau. Pavakaryje iš
vežė mus 5 į Biržus. Ten iš-

lio girtas Vaišnora ir davė tuvių tęsinys. Pas^sukaktu- 
įsakymą per telefoną kalė- , - - - - - -
jiman, kad išvalytų ai at- vasarj0 mėn. 16 d. Ge-

ves— nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuves, šven-

Mums rūpi jūsų 
nuomuone, nes 
Camels mes
gaminame jums 
rūkyti ir 
pasidžiaugti.

dėlių formalumo užkvietimų. 
Kiekvienas pastebėjęs šį pra
nešimą turite 
ferencijon del 
lių šelpimo.

Kviečia J.
Lietuvių Frakcijos kuopa, per 

Sekretorių J. Grybas.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tek, 8o. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patamavimo 
kreipkitės:

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

$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
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

mine, reumatizmo,, plaukų slinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
Į ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
i žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI- 
. . MAI.

Specialistas nuo 25 Metų Atgal
110 East 16th Street, N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

leistų vieną kamerą. Nuva
rė kalėjimam Ten pernak
vojome. Kitą dieną, apie 
pietus, vėl nuvarė pas nuo
vadą ir pradėjo tardyti. 
Pravertė iki vakaro. Pava
karyje mane išvežė trauki
niu į Panevėžį. Lydėjo vie
nas iš policijos. Nuvažiavo
me rytą. Tai buvo jau ge
gužės mėn. 13 d. Perdavė 
kriminalinei policijai. Iš 
ten nuvarė policijos dabok
lėm Pernakvojau. Ten buvo 
blogiau, kaip Biržų kalėji
me. Reikėjo ant plikų ir 
purvinų lentų gulėti. Kitą 
dieną vėl nuvarė į krimina
linę policiją. Ten labai man
dagiai apsiėjo. Nurodė, kad 
aš esąs įskųstas. Padavę 
keli žmonės skundą, kad aš 
vedąs susirašinėjimą su už
sienio revoliucionieriais. Ži
noma, nesant faktų, palei
do. Grąžino paimtuosius 
daiktus, tik pasiliko dviejų 
laiškų nuorašus. Tie laiškai 
buvo siųsti Amerikon. Juo
se buvo aprašyta visas per
versmas ir visos partijos. 
Tuos nuorašus pasiliko ir 
pridėjo prie bylos. Turėjau 
pasirašyti, kad be jų žinios 
niekur neišsikelsiu iš savo 
gyvenamos vietos. Išvažia- 
vaus traukiniu į namus. 
Naktį nuvažiavau į Skapiš
kį. Nuvykau pas S. Pernak
vojau. Rytą S. pavėžėjo dar 
už Pandėlio. Nuvykau, iki 
Kuprių. Užstojo K. Užėjo
me pas jį. Pavalgiau pietų. 
Pakinkė arklį ir nuvežė iki 
Papilio. Tai buvo gegužės , 
mėn. 15 d. Tą dieną išpuola 
valstybinė šventė. Visur ve- :

gūžės 15 d. užbaigėm jas 
švęsti. Tą dieną daug buvo 
Papily žmonių. Visi buvo 
susirinkę valsčiaus name. 
Išpuolo visi žiūrėti, kad vėl 
“bolševikas” sugrįžo. Pasi
tiko jaunimas. Kinkė kitą 
arklį ir parvežė vakare į 
V. Čia jaunimas taipgi lau
kė.”

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

NORWOOD, MASS.
Lietuvos Baduolių Šelpimui 

Konferencija ’
J. V. Komunistų Partijos 

Lietuvių Frakcijos kuopa šau
kia visų Norwoodo organizaci
jų, draugijų, kuopų, ir chorų 
komitetus į konferenciją iš- 
dirbimui planų, kaip pasek- 
mingiau gelbėti Lietuvos ba- 
duolius.

Konferencija įvyks nedėlioj, 
26 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių. Svetainėj, 13 St. 
George Ave., Norwoode.

Bent šių organizacijų komi
tetai turėtų atsilankyti į kon
ferenciją: D. L. K. Keistučio 
Draugijos, A. L. P. Bendrovės, 
A. L. D. L. D. 9 kuopos, S. L. 
A. 131 kuopos, L. D. S. A. 44 
kuopos, šv. KatTinos Draugys
tės, L. L. R. Choro ir T. D. 
Apsigynimo 58 kuopos. Drau
gai ir draugės, Lietuvos ba
daujančiai liaudžiai niekas pa- 
gelbos rankos nepaduos, iš
skiriant Amerikos pažangiąją 
lietuvių visuomenę, o kaip iš 
spaudos matome,’ kad baduo- 
lių šelpimas yra skubotai rei
kalingas. Todėl nelaukite di-

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos "New and Improved Gold\ 
Medal Haarlem Oil Capsules", 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai’*’ 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

A I K1TDCTIC 332 WEST BROADWAY ( A. ilUlljllk) So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373 į

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGICIŲ 

SENIAUSIA AGENTŪRA SO.< BOSTONE
■ L.r.■ ■...a.ii'. i ■—.■■■■». L.
I ■ • . ■ >

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

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

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

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,0(k>. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgėtauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausi. laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus.' Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd Ave., cor. 14tn St„ N. Y.,

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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h Puslapis Ketvirtas Penktad., (Gegužes 24, 1929

Mano Kelionė nuo Atlantiko iki Pacifiko

f

džiovi-

(Tąsa)
žemė, ant kurios apgy

vendinti ir palikti išmirti indi- 
jonai Arizonoje, tai ne žemė, 
bet pilki akmenys ir skalos, 
kur net ir piktieji kaktusai ne
auga, kur per 100 mylių nėra 
jokio augmens, o gal ir van
dens ir kur visuomet saulė ke
pina nuo ryto iki vakarui, o 
naktimis šalta. Net ir ant tų 
akmenų nebuvo lygios vietos, 
kur jie pasistatė savo būdu- 
kes-šėtras, todėl visas jų “kai
mas” pakrypęs į visas puses, 
tik gal iš dešimties viena tu
rėjo progos gauti lygią vietą. 
Matomai, jie gyvena iš me
džioklės, nes matėsi
nant ant saulės lapių ir kito
kių žvėriukų skūreles. Ma- 

• čiau jų vaikų—pusnuogių, nu
skurusių, nuplyšusių, purvinų 
ir basų, kurie nuolat šokinėjo 
ant tų akmenų ir nei vienas 
nestovėjo ar sėdėjo ant vietos. 
Aš buvau susidomėjęs tų vai
kučių nepaprastu, nepabaigia
mu šokiu ir tik vėliaus, nety- 
čioms, dasilytėjęs su ranka ak
menų, supratau, kodėl jie taip 
šoka: akmenys buvo karšti 
nuo saulės ir vaikučiai basom 
kojukėm negalėjo nustovėti 
ant vietos. Toliaus mačiau to
kių pat “reservation” kalnuo
se. Kalnai iš vieno akmens, pli
ki ir pilki, šėtros-būdelės prisi
šlieję palei kalnus toje pusė
je, kur saulė mažiau pasiekia. 
Skurdas ir vargas neišpasaky
tas ir nieko pas juos nusipirkti 
negalima, nes jie nieko neturi 
ir ką jie valgo, aš nežinau. 
Gerai apsidairęs po tuos pa
skirtus indijonams tyrus, trau
kiau toliau per Arizonos ak
menis, smiltis ir kalnus, kurie 
nors ir neatrodė dideli, bet de
besiai, matomai, per kalnus 
žemai eina, nes viršūnės bū
davo tankiai debesiuose.

Privažiavome prie miestuko 
Forth Thomas, kur paėmėme 
pilną tanką gazolino, nes sto
ties patarnautojas pasakė, kad 
arčiausia gazolino stotis bus 

• už 84 mylių, o gal ir toliau ir 
kad bus didžiausi kalnai Ari
zonoje, per kuriuos reikia at
sargiai važiuoti, nes kelias 
siauras ir neaptvertas, o pa
krantės siekia mylią ir daugiau 
gilumo.

Tai buvo 2 gruodžio, apie 
2 vai. po pietų. Aš apskai- 
čiau, kad labai lengvai galė
siu per 3 valandas nuvažiuoti, 
dar su šviesa pervažiuosiu 
tuos kalnus. Atvažiavome apie 
30 mylių; prasideda dideli kal
nai ir jau buvo 3 vai. po pie
tų. Tik įvažiavome į kalnus 
ir matome, kad kelias uždary
tas ir ant 
“Road under 
tour. Go on 
Kadangi per
pasitaikė daugybė tų vadina
mų “detour,” kurie nebuvo il
gesni 5-7 mylių, tai nutarėme 
važiuoti, ypač todėl, kad dar 
buvo šviesu. Grįžti irgi nebu
vo kur, nes arčiausia vieta at
gal, kur galima gauti nakvy
nę, buvo apie 120 mylių. Va
žiuojame tuomi “detour” 5-7

lentos užrašas: 
construction. De- 
your own risk.” 
visą kelią mums

I 
i

►h

mylias į valandą, nes nebuvo 
kelias, bet kokių tai gyvulių 
ar žvėrių pramintas takas per 
kalnus ir pakrantes, kur ma
tėsi keletas vėžių, kas liudi
jo, kad keletas mašinų prava
žiavo. Važiavome per tą ta
ką apie 15 mylių. Saulė nu
sileido už kalnų; urnai sutemo 
ir pasidarė taip tamsu, kaip 
kambaryj be langų. Kelias ne
apsakomai vingiuotas, o maši
nos lempos šviečia tiesiai, tai 
kelio visai nesimato. Sustoja
me. Aš einu jieškoti kelio, o 
šalia to vadinamo kelio pa- 
krantės-duobės apie -mylią ir 
daugiau gilumo, iš kitos pusės 
tokio pat augštumo kalnai. 
Aplinkui thmsu lir taip tyku, 
kaip grabe, tik prorečiais gir
dėtis kalnuose balsai žvėrių. 
Stovime susirūpinę', galvojame, 
ką daryti. Mums besvarstant, 
iš čia pąt buvusio užsisukimo 
išlenda mašina su žydriomis 
šviesomis 'ir sustoja čia pat 
prieš mūsų mašiną. Viena 
lempa apšvietė mumis, o kita 
šalia mūsų didžiausią duobę, 
kurios ir galo nebuvo matyti. 
Išlipę darome planus, kaip 
apsilenkti, šviečiame su kiše- 
ninėm lempukėm ir surandame 
būdą: jis važiuoja atgal, čia 
pat už apsukimo ir sustoja vi
sai ant kranto duobės ir aš 
šiaip taip pravažiuoju. Iš to 
žmogaus sužinojome, kad dar 
30 mylių iki pirmos gyvena
mos vietos ir kad kelias, jeigu 
jį galima pavadinti keliu, vi
sur toks pąt. Pradėjome va
žiuoti tolyn. Nepravažiavome 
4 mylių, kaip mūsų lempos ap
švietė viduryje kelio stovinčius 
žmones ir pakraštyj mašiną. 
Tie žmonės rodė mums ženk
lus sustoti. Aš sustojam Tuo
jaus prieina du vyrai ir vie
nas iš jų, įkišęs galvą pro at
darą mašinos langą, pažiūrėjo 
į “geičių,” kuris rodo, kiek 
gazolino yra mano mašinoje, 
ir sako: “Tu turi keturis ga
lionus gazolino ir turi mums 
duoti tuojaus.” Aš atsakiau, 
kad duoti negaliu, nes jei mes 
padalinsime per pusę, tai nei 
vienas, nei kitas nenuvažiuosi
me iki stoties ir abu turėsime 
nakvoti kalnuose. Jię manęs 
neklausė; vienas tuojaus prie- ’ 

■ jo prie užpakalio mdšinos ir 
pradėjo grabaliotis apie tan
ką, o kitas paliko prie mūsų. ; 
Aš dar protestuoju ir argu- ;

Štai, iš už kalno 
ir pasirodė 

Stovintis

PHILADELPHIA, PA.
TRIJŲ DIENŲ MISIJA

Kunigo M. X. Mockaus 
PRAKALBOS

Rengia Tiesos Mokslo Drau
gystės 1-ma Kuopa

Gegužės 25 d. Lietuvių Tau
tiškoj svetainėj, 928 E. Mo- 
yamensing Avenue.

Gegužės 27 d. Lietuvių Muzi- 
kaliskoj Svetainėj, Alleghe
ny Ave. and Tilton Street.

Gegužės 29 d. Fraternal Aid
Union Hall, N. 8th St., and 
Fairmount Ave.

Visose vietose pradžia 7:30 
» vai. vakare

Įžanga 25c ypatai
Kalbės sekamose temose: 

Pirma, “Meksika, Jos Valdžia 
ir Bažnyčia.” Antra, “Kuni
gijos šventi Išradimai.” Tre
čia, “Ar žmogus Gali Dasigau- 
ti į Dangų ?” Arba “Ar Bol
ševikai Blogesni už Velnius?” 

.* galės publika pasirinkti tinka- 
i mą: Kaip matote, temos labai 
'žingeidžios, patraukiančios ir 

svarbios, todėl nepraleiskite 
ŲnjSu vieną vakarą neatsilankę.

mentuoju.
sužibėjo šviesos 
dar viena mašina.
prie mūsų tuojaus atsitraukė 
ir aš nudardėjau tolyn. Dar 
pavažiavome apie 6 mylias ir 
vėl apie 50 žingsnių prieš mu
mis iš už kalno išlindo fordu- 
kas tik su viena lempa ir su
stojo. Akies mirksniu iš to 
forduko iššoko šeši vyrai ir 
sustojo ant pat vidurkelio. 
Čia jau mudu nusiminėme la
bai, nes supratome, kad tai 
buvo, be abejonės, naktiniai 
paukščiai, kurie tokiuose ty
ruose ir kalnuose ir dar naktį, 
nieko negalėjo bijoti. Pama
niau paleisti mašiną greitai ir 
drožti tiesiog ant jų, bet kad 
tuojaus už jų buvo staigus už
sisukimas, aš tą žinojau todėl, 
kad mačiau, kaip jie netikėtai 
išlindo iš už kalno, ir nežino
jau, koks užsisukimas, į ku
rią pusę vėl sukasi, o kadangi 
palei vieną pusę buvo i visuo
met 'baisi pakrantė, tai toką 
mano nusprendimas buvo ly
gus nudardėjimui į bdgalinę 
pakalnę ir, žinoma, abiem ga
las. Todėl važiuoju palengva 
ir triūbinu, kad duotų kelią, 
bet nei vienas nesijudina. Aš 
jau beveik sustojau tik keletą 
žingsnių nuo jų ir tuo momen
tu ir vėl pasirodo iš už kal
no užpakalyj mašina, mato
mai, ta pati, kuri jau kartą 
mane išgelbėjo nuo atėmimo 
gazolino. Akies mirksniu tie 
vyrai pasitraukė nuo kelio ir 
aš prayažiavau, bet jau važia
vusiųjų paskui mane mano ne
tikėtų gelbėtojų daugiau nebe
mačiau, nors aš važiavau la
bai išlengvo , ir buvau keletą 
kartų sustojęs.

Pagaliaus, atvažiavome tą 
80 mylių ir džiaugiamės iš
sprukę iš visokių keblumų, 
nes pamatėme tarp kalnų ži
burį. Privažiuojame ir žiūri-

me, kas čia per “miestas.” Ogi 
buvo gazolino pompa ir pasto
gė iš blekių visokios rūšies su
kalta. Apie nakvynę nebuvo 

1 nei kalbos, nes ir tas “užveiz- 
da” turėjo tik žiponą, kuris 

’ jam buvo ir lova, ir patalinė, 
ir užsiklojimas. Jis pasakė, 
kad už 22 mylių yra antras 
didžiausias miestas Arizonoj, 
Globe, ir kad kelias jau geres
nis, tik labai siauras. Nieko 
neliko daryti, tik važiuoti to
liaus. Važiuojame apie 6 my
lias; prieš mus atsistojo didelė 
skala, ir jau toliaus kelio ne
simato. Sustoju, pašviečiu su 
lempuke ir matau, kad labai 
atsargiai važiuojant gal bus 
galima apvažiuoti tą skalą, 
nors labaj siauras kelias ir rei
kią padaryti labhi umus užsi
sukimas. Pąšvięčiku į užpa
kalį, tai net nutirpau visas: 
užpakalinis į ! dešinysis ra
tas stovėjo-puse šynos ant ak
meninio kelio, o kita pusė jau 
ant oro Įį įpąįkrantę, kurios ga
lo ir sh‘ lertipa niekur nesima
tė. Ir mažiausias pasijudini
mas sėdinčios mašinoje mano 
draugės galėjo nudardinti ir 
ją ir mašiną į amžiną atsilsį. 
Sušukau, kad sėdėtų kaip nu
mirus ir labai povaliai įlipęs 
į mašiną paleidau pirmin ir 
nežinau, kokiais stebuklais da- 
važiavome į geresnį kelią ir 
neužilgo pamatėme elektros 
šviesą. Tai buvo “didelis mįe- 
stas,” Globe, Arizona, turintis 
net septynis tūkstančius gy
ventojų.

Jau buvo po 9 vai. vakaro, 
kai privažiavome viešbutį, kur 
gavome už 4 dolerius labai 
gražų ir gerą ^kambarį. Bet aš 
jaučiausi taip pavargęs, kad 
tik galėjau kojas pavilkti ir 
nors nuėjome vakarieniauti ir 
užmokėjome po $1.25 už va
karienę, bet aš jau nieko ne
benorėjau valgyti, nors ir bu
vau beveik visą dieną neval
gęs.
• Ryte, apie 8 vai., išvažiavo- 
ine toliaus ir ąpie 150 mylių 
važiavome tik per kalnus, va
dinamus “Apache Trail,” ir 
piekur jokios lygumos nesima
tė- Ūzyažiąvus ant viršūnių 
kalnų, kur keliks' ėjo ne visai 
prastas, būdąvo tamsus rūkas 
|r mašina, palikdavo šlapia, o 
kai nuvažiuodavom žemiau, 
tai matėsi toje vietoje debe
siai. Čia kelias taip vingiavo 
tarp kalnų, kad pavažiuoda
vau 5 ir daugiau mylių ir 
skersai pakrantes už kokių 
200 žingsnių ir vėl matydavos 
tas pats kelias, kurį prava
žiavome.

Simanas Janulis.
(Bus daugiau)

DETROITO ŽINIOS

“Vilnies,” nukentėjusio 
savo priešų padegimo,

WILKES-BARRE, PA
Kuomet kasdieną iš mainie- 

rių bosai reikalauja vis dau
giau ir daugiau darbo, tai ir 
nelaimių būna daugiau. Nėra 
tos dienos, kad nebūtų keli už
mušti ir sužeisti maįnieriai. 
Pirmadienio ^vakare liko su
žeistas drg. V. Tamulaitis, S. 
Wilkes-Barre kasykloj, ir jis 
dabar randasi Marijos ligoni
nėj. Kiek yra žinoma, per
skėlė kojos sąnario kauliuką 
prie letenos. Aišku, kad il
gai turės pagulėti ligoninėj.

' Casėy Laidotuvės
Vietos kapitalistinė spauda 

per kelias dienas liejo didžiau
sias ašaras, kad darbininkai 
neteko vieną iŠ ’geriausių va
dų ir prietelių. Taipgi liejo 
ašaras ir J. L, Lewisas ir vi
si unijos biurokratai,, kad ne
teko žymaus vado. Kas liečia 
darbininkus mainierius, tai 
pastarieji,-neturi jokio nusimi
nimo ir neverkia, nes jie ži
no gerai, kad Casey nebuvo 
jų klasės gynėju, jis buvo tur
čių klasės šulas ir jiems tar
navo po priedanga darbinin
kiškos maskos. Tat laidojant 
jį ir garbino vyskupai, kar
dinolai ir kiti kapitalistų kla
sės šulai. Gegužės 15 d. bu
vo uždarytos veik visos kasyk
los, kad ttlomi sudarius dide
lę demonstraciją. Bet žmo
nių nebuvo taip jau daug. Ku
rie ir buvo, tai didžiumoj bur
žuazija ir kapitalistų pakali
kai, o darbininkų nedidelė da
lis dalyvavo. Tas parodo, ko
kią simpatiją turėjo Casey. 
Plačiaus apie jo darbus vė
liaus parašysiu. M. Ž.

H

Visiems Svarbi Naujiena
Mūsų, darbininkiška spauda- 

laikraščiai, tai geriausias mū
sų kovoj ginklas su visais iš
naudotojais ir priešais. Todėl 
mes visi turime remti ir palai
kyti savo spaudą-laikraščius. 
Tą suprasdamos, Detroito ir 
Hamtramcko progresyvės or
ganizacijos ir rengia dienraš
čio 
nuo
naudai pikniką, kuris įvyks 
nedėlioj, 26 d. gegužės, Praise 
Grove Parke; prasidės 10 vai. 
ryte, šitas “Vilnies” naudai 
piknikas bus didelis, skaitlin
gas ir su :gera; programa. Jau 
girdėt, kad iš Čhįcagos pribus 
viršspūšės tuzino automobilių. 
Jų tarpe bus drg. Bimba—kal
bėtojas ir drg. P. Dauderis— 
dainininkas ir abudu dalyvaus 
programoj. Taipgi bus svečių 
iš Grand Rapids, Saginaw, 
Muskegon, Flint, Toledo ir iš 
visur kitur. Be chicagiečių, 
dar programoj dalyvaus mūsų 
Aido Choras ir solistai. Dar 
gerai, kad šitame “Vilnies” 
naudai piknike galės dalyvaut 
ir visi tie draugai ir draugės, 
kurie neturi automobilių nuva
žiuot. Mat, pikniko rengėjai 
tuo pasirūpino ir pasamdė bu- 
są, kuris nuveš ir parveš. Tai
gi visi, kurie norite važiuoti į 
“Vilnies” pikniką, o neturite 
su kuo, tai pribūkite į visiems 
žinomą Draugijų Svetainę, 
24th Št. ir Michigan Ave., o 
čia gausite su kuo nuvažiuot. 
Nuo Draugijų Svetainės, 24th 
St. ir Michigan Ave., pirmas 
busas išeis į pikniką 11:30 v. 
ryte, o antras, iš tos pat vie
tos, išeis 1:30 vai. poi pietų. 
Taipgi visi tie draugai, kurie 
važiuosite savo automobiliais 
ir dar turėsite vietos, tai va
žiuodami sustokite palei Drau
gijų Svetainę ir galėsite vieną 
kitą draugą nuvežt į pikniką. 
Tik visiems ir sutartinai dir
bant piknikas bus pasekmin
gas. Tai bus pirmas šiame se
zone piknikas ir l labai svar
biam- reikalui. Todėl visi 
“Laisvės” skaitytojai a pasi- 
stengkit dalyvaut.

Į pikniką kelrodis: Automo
biliais važiuokite Michigan 
Ave. arba Ecarse Rd. iki Tel
egraph Rd. ir sukitės po kai
rei; važiuokite iki Goddards 
Rd. ir ‘sukitės po tiesei; iš ten 
netoli rasite Praise Grove Par
ka.

Jeigu, ant nelaimės, nedė
lioj, 26 d. gegužės, lytų ir ne
būtų galima pikniką turėti, 
tai tas piknikas su visa pro
grama įvyktų Lietuvių Svetai
nėj, 25th St. ir Vernon High
way.

vieną darbą—miegojimą, nie
ko daugiaus nedirba. >A. L. 
D. L. D. kuopa turi korespon
dentą, apie organizaciją yra 
gana daug dalykėlių rašyti, 
nieko nerašo. Tarsi, kad jiems 
A. L. D. L. D. pasidarė jau ne
besvarbi, nebereikia ją buda- 
voti, apie ją kalbėti. O pasa
kyk, kad mūsų koresponden
tai miega, tai jie tuojaus suke
lia didžiausią audrą, kad juos 
šmeižia. Ne, broliai, nustoki
te miegoję, niekas jums nieko 
nesakys.

Apie A. L. D. L. D. kuopą 
turėtų būti mažiausia dvi ko
respondencijos kas mėnuo. Čia 
didelė lietuvių kolonija, daug 
yra lietuvių darbininkų, kurie 
dar nepriklauso A. L. D. L. D. 
kuopoj, o tai turėtų ir jie pri
klausyti, ir jie priklausytų, jei 
tik rbūtų dirbama sąžiningai.

” 1......... " . . " ! v..1 y

Tat stengkimės iŠaukh irTat visi dirbkime, kad išauklėt
jus A. L. D. L. D. gana skait- subudavoti stiprią A. L. D. L. 
lingą, kad kuopoj būtų ne 70 “ 
narių, o šimtas ir daugiau.

D. kuopą.
Jauna Proletarė.
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NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

■ 5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N , 1.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Detroito Žvalgas.

SCRANTON, PA
Bus 30 Dieną GegužesKas

Naujiena scrantoniečiam. 
Visos progresyvės organizaci
jos rengia dar pirmą pikniką 
gegužės 30 dieną šiais metais. 
Piknikas bus ant Runo ūkės 
(farmos).

Minimą dieną daugelis ap
lanko kapus ir vėliaus neturi 
kur dėtis, neturi jokių suėji
mų. Dar daugiaus, reikia pa
sakyti, kad šitas piknikas bus 
žingeidus visiems. Tarpe visų 
kitų pasilinksminimų, bus žai
slų programa, kokios niekad 
dar nebuvo. Tat visi ir visos 
atsilankykite.

Man svarbu priminti vienas 
dalykėlis apie Scrantono ko
respondentus. Labai retai ka
da pasirodo žinių iš mūsų 
miesto, nors jų gana daug yra 
ir gana svarbios, kas dieną 
galėtų užpildyti špaltas “Lais
vėje.” Na, ką gi veikia mū
sų korespondentai ? Išskyrus

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228 i

i

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyvento] lietuvių įr 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 j savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. 
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visais įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

BARGANAI <4

Par-

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda "x 
$5,500.

u z

E. BRIDGEWATER
Farma,_38 akerių, 8 kambarių 
mas.
elektra, funace šiluma, 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

MONTELLO
2 šeimynų, 5-5-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie vištų.

na- 
Įtaisymai: miesto vanduo, 

barnė, 8 
visi 

gero

pat N. Main Gatves, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis. Apie 5 minutės ėjimViki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriausį pasiūlymą^ Prie
žastis pardavimo—mirtis šeimynos 
tėvo.

FARMA
Gal manai pirkti farmą? Mes 

turim visokių; pradedant su vienu 
akeriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, i^YjJbof3 
rių Taimeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte.

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų fatma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais modemiškais 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 

Parsiduoda pigiai.

3
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INSURANCE
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LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

ir Storuose bei

■'A

■&

kainos.
sekančiu adresu:

ir 
ir

M. J. J. Urbszo
187 Oak Street 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis pu 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

Schuylkill

644 Driggs Avenue,
Ridgewood© Skyrius: 253

4

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 
automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, j wet 
mainom biznius, farmas ir namus. !‘GEjRAI PATA1K0T

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

Tel.: Greenpoint 9682

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

Taip-pat progresyviškas lietuvis,, 
užlaikytojas general krautuves 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 išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasįunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestu? 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
Brooklyn, N. Y.

Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiąme mėnesyj 2 lo

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

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

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

-E

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Penktad., Gegužės 24, 1929

‘vietos žinios
Ką Reiškia Gegužės 
30 Diena?

j Už Pasilaikymą Atsiustų
Šery Patrauktas Teisman

Gegužes 30, tai vėlus pava
saris, laikas, kuriame galima 
gėrėtis gamtos grožybe, kuo- 

/£* ^net dar žalumas žolės ir me- 
■ džių nenudėvėtas ir dar turi 

pavasario naujumą.
Gegužės 30 yra laikas, kuo

met girios šaukia mus, ir jų 
balsus negalima užmiršt, nes 
traukte traukia mus tenai.

Bet kaip neorganizuotas 
darbas naudos neatneša, taip 
ir neorganizuotas pasilinksmi
nimas mažai naudos duoda. 
Todėl Amerikos Proletmeno 
S-gos III Apskr. suruošė bend
rą išvažiavimą į girias—j Wil- 
lick’s farmą, Linden, N. J.

e Bet to neužteko meno ap
skričiui. Todėl jie suruošė ne
paprastą programą, kurioj da
lyvaus ne tiktai 4 chorai— 
iš Brooklyno, Maspetho, New
ark o ir Patersono, bet ir nu
mylėtasis oktetas Ufa, kuris 
neužmirš turėti pilną maišą 
skambančių juokingų dainų.

Ir kas daugiau reikalinga, 
idant padarius tą dieną pilna?. 
Jei ko trūksta, tai esu tikra, i 
kad užmiršau primint, nes ap- 

" -ffekritys viskuo apsirūpinęs.
Lai pasilieka gegužės 30 jū

sų atmintyj, kaipo reikšmių-j 
ga, graži diena, ir būkit tą 
dieną Willick’s farmoj, Lin-1 
den, N. J.

Komisija.
i

“Laisvės” Pikniko Naujienos

Per klaidą buvo atsiųsta 25 
šėrai Adams Express Kompa- 

inijos adresu brooklyniečio So- 
lomono Liebowitzo, drabužių 
fabrikanto.

Šerai buvo skiriami visai ki
ltam asmeniui. . Jie skaitėsi 
verti $17,000, bet Liebowitz 

juos pasilaikė ir siūlė kitiems 
už $13,000. Tapo areštuotas 

į ir po $20,000 kaucijos pasta
tytas iki teismo.

“Viską” Žinantis Vaikas
Perdaug žino Wm. W. Nash, 

14 metų vaikas, perdaug žino 
del savo amžiaus. Klausinėja
mas New York o “Telegram” 

į reporterio, vaikas pasirodė ži
nąs apie chemijos atomus, fi
ziologijos vitaminus, apie te
lefono ir radio veikimą, apie 
orlaivio mašineriją, šiek tiek 
apie prof. Einšteino matemati- 

i kos ir gamtos teoriją, apie to
limų šalių žvėris ir gyventojus, 
apie senovės pranykusius mil- 
žinus-gyvulius; apie garsiau
sius istorijoj karų mūšius ir į- 
vairius kitus dalykus, ką re
tas kuris iš suaugusių žmonių 
težino.

Vaikas gyvena po num. 
3018 Glenwood Rd., Brookly- 
ne. Jo tėvas J. Nash yra pa
rinkęs ir surašęs ilgą eilę klau
simų apie įdomiausius daly
kus. Sulig tų klausimų ir mo
kina vaikuti lengviausiu būdu. 
Ko sūnus nesupranta, tai tė
vas nupiešia tokių dalykų pa- 
veikslukus, padirba ką tai pa-

Iš Philadelphijos atvažiuoja 
specialis traukinys. Draugas 
ž al d okas iš Wilkes-Barre ra
šo, kad iš ten atvažiuoja bu- 
sas. Gavome atvirutę nuo 
draugo V. Valuko iš Scranton, 
Pa., kad ir iš ten atvažiuoja 
.Vaisas. Girdime, kad iš Chi- 
’cagos būsią ne mažiau, kaip 
pusė tuzino draugų. Artimes
nių miestų draugai organizuo
jasi ir samdosi busus. Brook- 
lyne ir New Yorke, kur tik 
pasisuksi, visur girdėsi kal
bant apie “Laisvės” pikniką.

7 diena liepos bus links
miausia diena klasiniai sąmo
ningiem darbininkam. At- 
lantiko okeanas varo bangas, 
kaip kalnus, ošiančias, puto
jančias, plauna krantus, kad 
tautų švaru liepos septintą 
^Laisvės” pikniko * dalyviams 
pasivaikščioti pakraščiais At- 
lantiko, pasigrožėti neperma
tomais plotais vandenyno. 
Ant Ulmer Parko visa plačia 
padange būriais suka orlaiviai. 
Jų orą drebinantis burzgimas 
lyg kad pranašauja neapsako
mą minią, ūžiančią linksmam 
“Laisvės” piknike, kur grieš 
dvi skaitlingos prof. Retikevi- 
čiaus orkestros, kur dainuos 
daugybė darbininkiškų chorų, 
kur bendrai su chorais tūks
tantinė minia užtrauks Inter
nacionalą ir kitas revoliucines 
dainas. Nors laikas jau, rodo-

našaus iš popieros, medžio bei 
vielos; vadžiojasi vaiką po pa- 

Į mokinančius krutamuosius pa
veikslus, muzėjus, į orlaivių 
! stotis ir kt., ir vis aiškina.

Bet toks perdaug ankstyvas 
i mokinimas tankiausia nuvar- 
Igina dar nesuaugusias smege
nis ir paskui gyvenime nebū
na kažin kokių pasekmių.

Senis.
—

Ar Studentės Yra 
i Įkyrūs Sutvėrimai? 
I __

Taip, kolegijų studentės yra 
žmogystos, kurios sugadino 
nervus daugeliui ramių gyven
tojų Bonxvillej ir Yonkerse, 

I arti New Yorko. Ir kuomet 
Sarah Lawrence Mergaičių 
Kolegija tenai sumanė pasista
tyt daugiau studentėms namų 
ir praplatint kolegijos daržą, 

į skiriamą joms žaisti ir pasi- 
j vaikščioti bei savo susirinki
mus laikyti, tai bematant už- 

! protestavo prieš tą darbą pen
kiolika piliečių, gyvenančių 
'arti tos vietos. Jie kreipėsi 
j augščiausio teismo teisėją G. 
H. Taylorį, kad uždraustų pla- 
tint tą studenčių šėlimo ple
čiu. Sako, dieną ir naktį apie 
studentes pilna vyrų, privažia
vusių automobiliais; amžinai 
jos ten su studentais glėbiuo- 
jasi, vartosi, malasi, girgą,

Muzikalūs Komedijos Žvaigžde

IBM

•Y Čia paduoda
mas skaitlines 
patikrino ir 
patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
M O NTGOM- 
E R Y , oficialiai 
Skaitmenų Pati- 
krintojai ir Audi
toriai.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C.

radio tinklą.

X:

%*

Puslapis Penktas

laibų figūrų, 
nieks negali už
ginčyti teisingu
mą to patarimo:

“SIEK
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVISKAI-ANGLISKAS

ir 
ANGLISKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių j 

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.26e

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

Bell Phone, Poplar 754B

A. F. STANKUS:

rf’S

Ekspertai
' Lucky Strike, ekspertų-žinovų 

pasirinkimas, dabar yra myli
mieji cigaretai milionų žmonių. 
Viešas liaudį j imas tų, kurių bal
sai yra brangūs, tų, kurie pasi
laiko vikrus, tų, kurie labai 
brangina laibų madingų figūrų, 
ir 20.679* daktarai pripai;odo 
gerumus slapto apkepinimo pro-

< ceso. Lucky Strike kokybe užsi
tarnauja publikos užgyrimo,i.nu tarnauja puniiKOS uzgyrimu,

M ka’P kad užsitarnavo ekspertų
užgyrimo.

[P 4 SI RA SO]

Prezidentas,
The American Tobacco Co., 

Incorporated

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”t’s toasted
Nepoškozujf krk—Neimti ku kašli.

© 1929, The American Tobacco Cou Manufacturers

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"LAISVĘ”

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje iauki- 
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokią kapinių 
kuogeriausiose vietoje ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

-4^ si, trumpas iki piknikui, bet 
visi dienraščio simpatikai nuo- 
bodauja, kad dar ilgai reikės 
laukti, visi geidžia, kad pikni
kas įvyktų kuo greičiausia.

“Laisvės” pjkniko savaitė 
bus labai svarbi mūsų judėji
me. Liepos 5 ir 6 d. įvyks Ko
munistų Partijos Lietfrakcijos 
plenumo suvažiavimas. Dele
gatų bus iš visos Amerikos. 
fe visi dalyvaus savo dienraš- 

o piknike. Ilgakaklis.

Smarkus Wall Stryto 
Šerų Nupuolimas

kaip žąsys, ki-ki-kikena, žvan
gina “jūkalėles,” neduoda kai
mynams nei ramiai miegot, nei 
be pęrtraukimo pamąstyt, nei 
nervams po dienos darbui pa
silsėt.

Kadangi jos skaitosi “mo
kytos” ir jaunos, tai įsivaizdi
na, kad amžinai tinką krykš- 
taut, rėkt, alasavot, spiegt— 
vis tiek, kad ta linksmybė bū
tų ir ne iš širdies, o tik savo 

I jaunystės garsinimas. Tuo 
žvilgsniu tos studentės, kaip ir 
didžiuma kitų augštųjų mo
kyklų panaičių, beveik nesi
skiria nuo paprastų mūnašai- 
ną traukiančių ir be paliovos 
“džiazzą” strapaliojančių mer
giščių. Ex-Studentas.

rininkams “Labor Defendėrio”; 
ir kitų kairiai-darbininkiškų . 
laikraščių. Vienas' iš laivo 
“tvarkdarių” liepė Morganui 
nešdintis nuo laivo; ir beeinanti 
Morganui laukan, jis užpuolė 
mušt. Morganas bandė gin
tis, ir už tai tapo areštuotas 
ir teismui atiduotas neva kaipo 
“užpuolikas.”

Minėtas laivas priklausol 
skebinei Rockefellerio Stand-! 
ard Oil Kompanijai.

Kada Divorsas Negiliuoja
Queenso pilietis Wm. Leffle- 

ris apsivedė su kita, pirm ne
gu gavo per teismą perskyras 
nuo pirmosios pačios. Už 10 
mėnesių po antro apsiyedimo 
jis išgavo legalį divorsą. Pir
moji pati dabai* areštavo ’jį 
už dvipatystę, nes toks- jo di
vorsas negiliuoja ir galima va
dint šaukštu po pietų, i

CASTON ROPSEVICH

Pas Brooklyiiietį Rado 
$10,000 Vertės Vogių Daiktų

; , Wall Stryte šėrų vertė nu
puolė $2,500,000,000 bėgyje 
24 paskutinių valandų. Gen
eral ^Motors automobilių kom
panijos šėrų vertė ūmai pa
smuko žemyn visais $200,000,- 

- 600. Spekuliantai, dabar su-
n. pirkinėdami Šerus žemesnėmis

kainomis, paskui vėl juos 
brangiai pardavinės ir susi- 
kuops dideles krūvas gemble- 
riškų pelnų.

® >

Darbininkiškų Laikraščių 
Skleidėjas Padarytas 
“Užpuoliku”

Gręsia ilgoka kalėjimo bau
smė John C. Morganui, orga
nizatoriui Jūrininkų Lygos. 
Jis buvo nuėjęs ant “Wm. R. 
Archbold” laivo padalint jū

Bebandant įsiveržt pro lan
gą į turčiaus St. Levy namus, 
Riverside Drive, New Yorke, 
tapo suimtas Joseph Droz, ku
rio gyvenimo adresas yra 23 
Columbia St., Brooklyno. Jo 
bute paskui policija rado pri- 
vogta ir sukrauta auksų, dei
mantų, įvairių kitų brangumy- 
nų, radio instrumentų ir kt. 
užzkokius $10,000.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY t 

OINTMENT.

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatorija, duoda lekcijas ant smui
kas. Norintieji, kad jūsų vaikai ba
tų gerais smuikininkais, kreipkitės | 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. ' Krėipkites šiuo adrtesut

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredoihis ir kętvergSiis:
1218 So. 10th St.. Camden, N. J.

PLATINKITE “LAISVĘ”
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Keystone
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS <!>

Užtikrinu, kad mano patarnavimas « 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą <|> 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau ♦ 
kreiptis prie manęs. J

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

o

o

o

o

o

TELEFONAI:
Main 9669
Oregon 5136

iioinaino»iiaiiiMIIHnidlTaiiiaiiianij dDIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Urban’s Cold Powders -° if
nuo savo amžino priešo 1

Ilflin I JIY TallQ ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuole prieš UI UU LiuA Įduokit^ amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENl’OINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

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

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, vž kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas  ............ ................................................................. ...... .......................................———
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. KJa- 
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
FYTOA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A fAnhi 
LAJUMI. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J V tCnUI

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

I Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdčliais ir 

utarninkais

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

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

' s
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' Puslapis šešt: Penktad., Gegužčs 24, 1929

VIETOS ŽINIOS
Paskutinis Svetainėje 
Parengimas Šį Sezoną

Pranešimas A. L. D. L. D 
23 Kuopos Nariams

amerikoniškos publikos jaus
mus ir ūpą. Kas'europiečiui 
atrodo puikiausias dalykas, tas 
dažnai atšalintų amerikoniš
kus teatrų lankytojus; o kas 
kultūringą europietį erzina ir 
pykdo, tas, žiūrėk, amerikonui 
—cukrus, medus. V. R.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo podukrų Petronė

lės, Juozapinos ir Antoses Budrai- 
tyčių, Kauno redybos, Raseinių ap
skričio, Kelmės parapijos. Suvirš 
10 metų atgal gyveno Philadelphia, 
Pa., vėliau gyveno Pittsburgh, Pa. 
Petrone buvo vedus su Jurgiu Šim
kum, bet jis mirė;
vedus, tik nežinau pavardes, 
džiu atsišaukti arba kas žinčte pra- 
ne.škit. K. Waitiene, 1119 Brown 
St., Philadelphia, Pa. 121-22d.,

10

SPORTAS
dabar vėl yra

Mel-

Subatos vakare, rengiamasi Sekmadienį, gegužės 26 
vietinės Darbininkių Susivieni-1 įvyks kuopos susirinkimas 
jimo 1 kuopos vakarėlis, šiau-jval. ryte pas drg. A. Jaškevi- 
rės Lietuvos baduolių naudai, jčių (Supert), 1675 Bryant 
bene bus paskutinis svetainėje i Ave., Bronx, N. Y. Draugai, 
parengimas šiame sezone. Ren-1 pasistengkite pribūti laiku, 
gėjos rūpinasi, kad vakarėlis i kad nereikėtų ilgai laukti. Va- 
būtų juo smagiausias. Progra-j žiuojant iš žemosios miesto 
ma ištiesų bus gera, nes mūsų:dalies, imkite subway Lexing- 
geriausios spėkos yra pasiža
dėję dalyvauti. Dainuos mūs 
mylima i dainininkė Menkeliū- 
niūtė- Januškienė, 
met susirinkusius 
maloniu balsu.
F. Stankūnas ne vien tik ge
rai dainuoja, bet savo komiš
komis dainomis veik visuomet! 
nemažai prijuokina publiką : Mirė 
jis taipgi dalyvaus programos 
išpildyme. '

Dar pirmu kartu mūsų pa
rengime dainuos žymi i____
ninkė p-lė Marė Bagužiūtė. 
P-l-ė Bagužiūtė plačiai žinoma 
tarpe amerikoniškos publikos, 
bet mūsų parengime ji pasiro
dys tik pirmu kartu, todėl bus 
kiekvienam malonu ją išgirsti 
dainuojant. Jos pasirodymas 
bus tikrai kas tokio naujo.

Apart suminėtų artistų, dar 
dalyvaus drg. E. Jeskevičiūtės 
vedamas Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlės choras. Parengi
mas įvyks “Laisvės” svetainė
je, 7 vai. vakare. Įžanga 50c. 

Kviečia Rengėjos.

kuri visuo- 
žavi savo 

Daiūininkas

ton arba 7th Avė. su užrašu 
“180th St.” arba “Bronx Pk.” 
ir važiuokit iki 174th St. sto
ties. Eikite 3 blokus rytų link 
iki Bryant Ave. , Pasukę po 
tiesei pusei, jieškokite durų 
numerio 1675.

Komitetas.

* r . iSt., 60 daini-
Devoe

Mirė
Matilda Paskie, 21 

metų amžiaus.
22 d.Laidotuvės įvyks
25 d., Kalvarijos

gegužės 
gegužės 
puošė.

Harry Labus, 51 S. 4th 
36 metų, mirė gegužės 18 
palaidotas gegužės 21 d. Aly
vų Kalno kapuose.

Anna Kilkis, 86-16—107th 
Avė., Brooklyne, 45 metų am
žiaus, mirė gegužės 20 d. Bus 
palaidota gegužės 24 d. šv. 
Jono kapuose.

Laidotuvėmis rūpinasi 
borius J. Garšva.

ka-

St., 
d.;

gra-

Iš Diskusijų Apie Unijas

Į diskusijas apie senąsias 
unijas ir naujų unijų steigimą, 
įvykusias trečiadienio vakare, 
“Laisvės“ svetainėj, suėjo pen
ki desėtkai darbininkų. Dis
kusijom įvadą padarė clrg. J. 
Kraucevičius. Daugelis šiiši- 
rinkusių neturėjo drąsos kal
bėti arba klausimus statyt, tik 
į galą diskusijos pagyvėjo.— 
Beje, Grikštas ir čia pasirodė 
su savo iškrikusia smegenine 
ir palaida gerkle. Nei iš šio 
nei iš to ėmė bjaurioti komu
nistus ir kairiųjų unijų daly
ką. Niekas del to nenustebo, 
nes visiem žinoma, kad Grik
štas kas metai maino savo 
“politinį“ kailį po kelis kar
tus ir kūliais vartosi vienur, 
kitur ir trečiur. O kada jam 
šičia drg. Bovinas užvažiavo 
rimtos kritikos 
Grikštas ėmė 
sudaužysiu!” 
tai pasijuokė 
varjotystės.

rimbu, tai 
bliaut: “Snukį 

žmonės tik pik
is tos 'Grikšto

Brooklyniečių Atydai

Krep.

Kurie brooklyniečiai 
važiuot į apskričio pikniką, 
Linden, N. J., gali važiuot sy
kiu su Aido ir Lyros chorais, 
kurie samdo busus. Jeigu ma
not važiuot busuose, užsiregis
truokite “Laisvės“ ofise. Kai
na maža. ■’ Komisija.

mano

Amalgameitai Kriaušiai, į 
Svarbiausią Unijai Mitingą 
Subatojl

Kurie Amalgameitų Kriau
čių Unijos nariai nori žinot, 
kas ištikrųjų dedasi jų, unijoj; 
ką daro ir kokius gešeftus “už 
sfeidžiaus” varinėja Hillmano 
mašina toje organizacijoje— 
visi tie turi subatoj, 2 valandą 
po pietų, susirinkti Cooper 
Union svetainėje, ties 3rd 
Avė. ir 8th St., New Yorke. 
Tai bus mitingas, kuriame pa
aiškės kriaučių reikalai ir kas 
reikia daryt prieš bosus ir jų 
pataikūnus hillmaniškius va
dus, kad Amalgameitai galė
tų atitiest savo sprandą ir pa
gerint savo darbo
gyvenimą abelnai, kaipo uni-

sąlygas ir

Kriaučių Žvalgas.

Mo- 
kad

Moterys Kaipo Gatvių 
Valytojos

Buržuaziška Nacionalė 
terų Partija reikalauja,
moterims būtų lygiai su vyrais 
atdari visokie miestų darbai, 
tame skaičiuje ii! gaivių valy
mas. Kituose miestuose jau 
esą moterų, kaipo gatvių va
lytojų. Kodėl tat ne New 
Yorke ?

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
APIE BROOKLYNO 
PARAMOUNT PROGRAMĄ 
IR KITKĄ

“The Man I Love“ (Vyras, 
Kurį Aš Myliu), visakalbis 
krutamasis paveikslas, atva
žiuoja į Brooklyno Paramount 
Teatrą su pradžia kitos savai
tės. . Paveikslas karštai mei
liškas, kaip ir didžiuma šian
dieninių judžių. Kam sekasi 
meilėj, tie eina į judžius dar 
daugiau patirti arba naujų 
gudrybių toj srityj pramokti 
bei su savo patyrimais paly
ginti. Kam gyvenime to gero 
trūksta, toks bei tokia eina į 
romantišką judį pasijaudinti, 
seilę pavarvinti arba surasti 
kokį receptą pataisymui savo 
meiliškos karjeros. Nestinga, 
žinoma, ir tokiu, kurie neturi 
kur kitur dėtis bei laiką žmo
niškai praleisti.

“The Man I Love“ turi ge
rų aktorių, “karštą“ sulig or
derio rusę Baclanovą, Marę 
Brianaitę, kurios daina gana 
lipšniai skamba ir iš judžio; 
Richardą Arleną ir kitus.

Pats Brooklyno Paramount 
garsina, kad džiazzo specialis
tas Paul Ash ir vėl “durnavo- 
ja” su savo smagia muzika ir 
šokikėmis ir tuom juokais kra
to publikai šonus. Toks “dur- 
navojimas,” kaip žinoma, pa
tinka ypač amerikoniškam 
jaunimui. <

Bet ką. kas nesakytų, ameri
kiniai teatrai labai moka pri
sitaikyt ir patenkint didžiumos

Tel. Foxcroft 8623
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė ' 
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y,

ir

JUOZAS VINČA 
SUSPENDUOTAS Už 
NETAISYKLIŠKĄ KIRTĮ

New Yorko valstijos Atleti
kos Komisija suspėndavo Juo
zą Vincą nuo kumštynių už 
tai, kad jis pereitą penktadie
nį uždavė į galvą jau parpuo
lusiam ant kelių savo oponen
tui Shepardui. Dar neteko su
žinot, ar ilgam laikui lieka at
imta Vincai teisė boksuotis 
šioje valstijoje.

Pennsylvanijos sporto tary
bai pareikalavus, liko suspen
duotas 
risti k u 
berg. 
tynių
galva į pilvą savo oponentams, 
ir gal pataikydamas į uždraus
tas vietas.

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas verčia greit 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kentrus, 201 E. Westfield 
Ave., Roselle Park, N. J. 119-46
KAS TURIT lotus ant pardavimo, 

bile kokioj vietoj, Brooklyne ar 
Queense, malonėkite pranešti vietą 
ir kainą, trumpu laiku bus parduoti. 
Pasirandavoja 4 kambariai Williams- 
burge, yra elektra, maudynės, vienas 
blokas nuo subway, randa $19.00 į 
menesį. Reikalingas džianitorius prie 
6 kambarių namo, 
kėt randos. ~ 
St., Brooklyn,' N. Y. 
7394.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

'fa

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

ir dabartinis Amerikos 
čampionas Gus Sonnen- 
Jis, matyt, sulaužė ris- 
taisykles, bemušdamas

KELLY-DOBILAITIS 
KUMščIUOJASI ŠIANDIEN 
IR ANTRADIENI

Jack Kelly (Dobilaitis), vi
dutiniai sunkaus svorio kumš
tininkas, kausis šį vakarą su 
Paddy Quinly, 106th Armory, 
Brooklyne. Kova skirta iki 
8 raundų.

Ateinantį gi antradienį (ge
gužės 28 d.) Kelly boksuosis 
su Bill Freemanu, dabartiniu 
Nacionalės Gvardijos sunkia
svorio bokso čampionu, 168th 
Armory, Ndw Yorke. Kumš
tynės skirtos dešimčiai raundų. 
Laimėtojas gaus generolo Has- 
kell’io diržą ir bus pripažin
tas Nacionalės Gvardijos čam
pionu.

Kelly-Dobilaitis deda dide
lės svarbos tam savo susikirti
mui, nuo. kurio daug priklau
sys jo tolimesnė karjera, kaipo 
boksininko. J. C. K.

| i i ' ’ , ; ■

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Jaunųjų Darbininkxj Lyga rengia 
šokius su programa šubatoj, 25 ge
gužės, po num. 206, S. Main St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti ir gražiai pasi
linksminti. A. Kaspariūtė.

FRACKVILLE, PA.
A. L. P. Kliubas prašo atsišaukti 

tą ypatą, kuri turi tikietą No. 
000433. Meldžiame atsišaukti į kliu- 
bą arba pas R. J. Zaleckas, P. O. 
Box 5, Frackville, Pa.

rinkimas 
Liaudies 
den St. 
si nariai
lų aptarti. Org. A. G.

PHILADELPHIA, PA.
D. L. D. 10 kuopos 
bus panedelį, 27 gegužės, 
Name, 1214 Spring Gar- 

Pradžia 8 vai. vakare, 
ateikit, yra svarbių

susi-

Vi- 
reika- 
122-23

D.

DETROIT, MICH.
Susirinkimo Nebus

Šiuomi pranešu' visiems T.
46 kuopos draugams ir draugėms,
kad mūsų kuopos susirinkimo nedė
lioję 26 d. gegužės, nebus, delei tos 
priežasties, kad tą dieną ir tą pačią 
valandą įvyksta “Vilnies” piknikas ir 
svetainėn' ’• susirinks žmonės (kurie 
neturi'automobilių) ir lauks bųso va
žiavimui į pikniką (pirmas bu^as bus 
prie svetainės apie 11 vai. ryte). 
Kuopos susirinkimą turėsime vėliaus, 
kada gausime liuosą dieną, ir afrie 
tai pranešime laikraščiuose. Kuopos 
sekr. M. J. Masys.

PHILADELPHIA, PA.
Vietos organizacijų Bendras 

Komitetas rengia šaunų pikni
ką nedėlioj, 26 gegužės, pui
kiausioj vietoj, Laurel Springs, 
N. J. Kviečiame visus' vietos 
ir apielinkės lietuvius atsilan
kyti, nes bus labai puikus pik
nikas. Bus !skaniu valgių ir 
gėrimų, daugybė įvairių žais
lų ir tt. Rengėjai.

MONTREAL, CANADA
A. L. D. L. D. 137 kuopos susirin

kimas įvyks nedčlioj, 26 gegužės, 
12-a Market PI., kampas St. Law
rence Blvd. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Visi nariai ateikit ir atsiveskit 
naujų narių prirašyti prie kuopos, 
nes naujiems nariams dabar nupi
ginta r fnokėstis, tiktai $1." Kortrite- 
tas. 121-22

JIEŠKO. Ona Pudymaitė, po vyru 
Saldunienė, jieško Amerikoj gy

venančios tetos Magdelenos Dubic- 
kienės, dėdės Motiejaus Balsevičiaus, 
sesers Elzbietos Pudymaitytes, po 
vyru Ramalda, pusseserės Magdele
nos Dubickaitės ir pusbrolio Petro 
Dubicko. Aš su savo vyru ir šei
myna išvažiavome iš Lietuvos j Bra
ziliją ir dabar ten gyvename. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote apie 
juos malonėkite pranešti. St. Ake
laitis 1056 perduoti Saldunienei, Rua 
Mooca 431, Sao Paolo, Brazil.

f 122-23

PAJIEŠKAU dėdės Adolfo Pajaujo, 
Padovinio kaimo ir valsčiaus, Ma- 

riampolės apskričio. Seniau gyveno 
New Britain, Conn. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote praneškite. 
Jos. Kreivėnas, 26 Cator Ave., Jer
sey City, N. J. 120-22

PAJIEŠKAU giminių Vinco ir Jono 
Cipliauckų, Jono Paparčio ir Mi- 

kolo Virpso.
šaukti. J. A. Ratushinsky, 5220 Del
mar Boulevard, St. Louis, Mo.

120-23

Meldžiu greit atsi-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusios merginos 

išrinkti žarnas prie darymo dešrų.
Atsišaukit: Brecht Corp., 174 Pearl
St;, New York City. 121-23

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA Coffee Pot restora

nas, geroj biznio vietoj, prie dirb
tuvių ir dokų. Parduosiu pigiai, 
nes turiu du bizniu. Columbia Cof
fee Pot, 131 Kent Ave., Brooklyn, 
N. Y. 122-24

PARSIDUODA gro,šerne, biznis į- 
dirbtas ir geroj vietoj. Pasinau- 

dokit proga. Kreipkitės po num. 57 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

121-23

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA dviejų augštų mūri
nis namas, su dviem Storais ir 

dviem šeimynom gyvenimo kamba
riai. Svarbios priežasties verčiamas, 
parduodu už $17,500. Įmokėti rei
kia $5,000. Namas po num. 6358 
Prospect Ave., Ridgewood, L. I. Sa
vininką galite matyti kasdien nuo 
8 vai. ryte iki 8 vai. vakare. Atsi
šaukit 116 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. 122-23

PARSIIMTODA- NAMAI
Cypress Hill, 2 šeimynų mūriniai 

namai, 11-13 kambarių, garadžius, 
kaina $9,950. Be garadžių pigesni. 
3 šeimynų mūriniai namai, 17 kam
barių, maudynės, steam heat, gara
džius. Yra ir be garadžių ir steam 
heat, tai tie pigesni.

Ridgewoode, 5 šeimynų kampinis 
namas ir Storas, kaina $10,950. 6
šeimynų kampinis namas ir .3 Sto
rai, kaina labai prieinama, nes turi 
parduoti, kad apmokėti antrą morgi- 
čių.

Maspeth, 2 šeimynų mūrinis na
mas, su garadžium. Turi būti par
duotas gegužės mėnesį. Atsišaukit 
pas B. A. Zinis, 499 Grand St. Brook- 
Ivn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

120-25
irPARSIDUODA namas—saliūnas

2 šeimynom gyvent ir Storas su 
garadžium del 2 karų. Namas kam
pinis. Gera’ proga pirkti. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: A. Labanauskas, 264 First 
St., Elizabeth, N. J. 120-22
PARDUODU arba mainau ant mies

to nuosavybės 18 akrų farmą, 2 
šeimynų namą, garu apšildomą, mie
sto vanduo, netoli Bridgeport, Conn. 
Didelė bamė, du garadžiai, vištinin- 
kas, daug gyvulių ir paukščių, visi 
reikalingi įrankiai žemės dirbimui. 
K. Staniulis, 162 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 119-24

PARSIDUODA NAMAI
Ridgewoode, 2 šeimypij mūri

nis namas, garadžius del 2 ka
rų, 3 metų senumo, kaina 
$12,500.

6 šeimynų mūrinis namas, po 
5 kambarius,. kaina $18,500.

1 šeimynos' namas, 6 kamba
riai, Richmond Hill, kaina 
$6,000. Jeigu manote pirkti 
namą, tai prisiųskite man savo 
adresą, tai aš prisiųsiu jums 
listą, kurie parsiduoda Brooklytae 
apielinkėse ir New Yorke, tad 
galėsit pasirinkti, arba pašau
kit per telefoną, aš nuvažiuosiu 
su automobiliu ir aprodysiu na
mus, kurie yra ant pardavimo.

J. STANKUS
i 8448——63rd Road

. WEST FOREST HILL, N. Y.
Tel., Newtown 5916

(117-23)

Mažai reikia mo
li. A. Zinis, 499 Grand 

Tel., Jamaica 
120-25

PARSIDUODA
$4500.00 nupirks gražią (6) 
šešių kambarių stubą su ši
luma, elektra ir dideliu ga- 
radžiu. Lotas 75x150 pėdų. 
Vieta: 12th St:, Morrell 
Park, Balto, Md. * Atsišaukit 
Alfred Hoenig, Cor. Morrell 
Park Ave. & Washington 
Blvd.

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo- , 

terims plaukus kirpti. Pilnas kur
sas tik $25.00. Ateikite ir persitik
rinkite. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

6.12—10th Ave., cor. 44th St., New 
York, N. Y. 121-24

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.

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

~ Tol.
i

'<7 f]

417 Lorimer Street
_____ r

F Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKĖ

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

*" RALPH KRUČH Y

fotogrAfas• ■''• ' •.!«•' > 
RAjQ D AVEN (W

Telephone, Stagi 44M

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

U

0

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

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

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

Tel., Stagg 5878

i i i t LIETUVIŠKA j į

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE ’* . ♦

Pirma rokavome 1 $15.00, o dAbar
PADAROME TIK UŽ $5.50

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant:

Marcel Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytmentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nežiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Lšsįkirpkite si antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN
578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
sale aptiekos.

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

MANO YPATISKA AT Y-(T*-S AA 
DA IR PATARNAVIMAS J) I I MII I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryte 
iki 1 po pietų. . ■

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BEftGEN ST., BROOKLYN, N. Y. 
w—i—..... ..

NAUJA BUCERNE

TELEPHONE, STAGG 9105

JL *.• M JUAlaJlaSLZ.il

Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

221 South 4th Street 
(Priešais '‘Bridge Plaza”) 

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

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

)R .MALIOR1US

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 šiuo adresu:

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

(Undertaker)

a

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

jTlevandauskas *
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

UŽEIGA

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimti.

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. -

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai! i
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, koki* didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

' kibs mūsų vientaučių vartojamos žolčs, šaknys ir kitokie naminiai 
, vaistai'. • Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik | 

kiekvieną ligų, žinodamas tą it norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
feriahsiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

■ tuvišku žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistu, tarpe kurių
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau. 

' ' 'a • i y <•
1 Apynių 

Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čeprpnčlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

įtu, tarpe kurią 
1.00 ir daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
RoŽų 
Ramunėlių 
Senoso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų , 
Trūkžolių
Valerijono šaknų 
šalmečių
apie kokią lietuvišką

Debeąjlu
Garstyčių

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

mane, o as visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

( Phone: Greenpoint 2017, 2S6t, >114.
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