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Sukilėliai, kurie buvo už-

Gavo

tęs kovų

balso iki
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Londonas.— Anglijos au
dimo ir verpimo dirbtuvės 
nukapoja darbininkams al-

Paskyrė 30 Policistų Laužy
mui Streiko

trumpesnes darbo
uniją, po

“Kova Tęsiasi”

-r K.'

Susiorganizavę į karingąją uniją, restoranų darbininkai pusėtinai paspirgintų bosus: iškovotų 
valandas ir didesnį atlyginimą. Jau tūkstančiai New Yorko darbininkų susirašė į restoranų darbininkų 
komunistų vadovybe.
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Washington!.— Penktadie
nį automobilių fabrikantas 
Fordas baliąvojo pas prezi
dentą Hooverį. Hooveris jį 
užkvietė kaipo drąugą.

Pirmas Lietuvių •

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

No. 124

Gastonijos Bosams Ne- 50 Užmušta Meksikoj Nuteisė Berlyno

Arthur

GASTONIA, N. C.—Man- 
ville-Jenckes kompanija dė
jo pastangas kaip nors pa
pirkti ir sugrąžinti į darbą

Berlyno Daktaras
Gelbėti Tunney’o

Vyksta 
Pačią

Pavadino “Kiaule,” 
Divorsą

Fordas Tarėsi su Hoo- 
veriu Apie Įstatymus
WASHINGTON.— Penk

tadienį besisvečiuodamas 
pas prezidentą Hooverį 
Henry Fordas, automobilių 
karalius, kalbėjosi su pre
zidentu apie įstatymus ir 
blaivybės vykinimą. Fordas 
stoja už griežtą blaivybės 
vykinimą.

Jiedu taipgi tarėsi apie 
Hooverio šiomis dienomis 
nuskirtą Įstatymų Vykini- 
mo Komisiją, kuri studijuos 
įstatymų vykinimo klausi
mą ir išdirbs planus, kaip 
sėkmingiau vykinti įstaty
mus kapitalistų naudai, 
kaip gudriau sudaryti prieš 
darbininkus ir jų vadus 
įvairius suokalbius, kad juos 
nubausti, kuomet jie tik pa
sipriešina kapitalistams.

Fordas sakė, jog jis tikisi, 
kad ta komisija patieksian
ti rekomendacijas, kurios 
privesiančios prie pilno blai
vybės įvykinimo šioj šaly. 
Taipgi Fordas abelnai pa
tenkintas ta komisija. Jis 
pasitiki, kad ji išdirbs pla
nus ne tiek blaivybę vykin
ti, kiek suvaržyti darbinin
kų jau ir taip siauras teises. 
Mat, dabar Amerikos kapi
talizmui, besirengiant prie 
karo, reikalinga labiau per
sekioti darbininkus. Svar
biausia tam tikslui Hoove
ris ir nuskyrė komisiją.

Motina Nužudė Tris 
Vaikus ir Pati Nusižudė

LEBANON, Ky — Nepa- 
kęsdama didelio skurdo, 
darbininkė motina, Mamie 
Shey Shoaf, nužudė savo 
tris vaikus ir pati nusižudė.

Ji tapo atrasta mirštant 
čia kapinėse, o netoli jos bu
vo lavonai jos vaikų: Tho
mas, 2 metų, Ina, 7 metų, ir 
Catherine, 11 metų. Visų jų 
gerklės perpjautos.

Du negrai jaunuoliai iš
girdo vaitojimo balsą kapi
nėse. Nuėję jie surado 
mirštančią moterį. Ji ran
ka parodė į arti esamą lau
ką, kur gulėjo jos vaikų la
vonai.

Ji buvo žmona Carey 
Shoaf, lentų kompanijos 
darbininko. Labai skurdžiai 
gyveno; pinigų neturėjo, ir 
moteris įpuolus desperaci- 
jon nusprendė nusižudyti.

Reikalauja Vokietijos
Greito Atsakymo

PARYŽIUS. — Sąjungi
ninkų atstovai reparacijų 
konferencijoj reikalauja, 
kad Vokietijos delegacijos 
galva Dr. Schacht greitai 
duotų galutiną atsakymą 
del. jų pasiūlymo, kiek Vo
kietija turi mokėti kontri
bucijų.

Paskutinis sąjungininkų 
pasiūlymas nustato, kad 
Vokietija turi mokėti kon
tribucijų $492,000,000 į me
tus per 59 metus.

Berlynas.— Dr.
Wolf Meyer, Vokietijos spe
cialistas, kuris darė opera
ciją buvusio pasaulinio bok
so čampiono Tunney žmo
nai ant Brioni Salos, Itali
joj, kelioliką dienų atgal, 
šeštadienį skubiai išvyko 
nas ligonę.„ Pranešama, 
kad Tunnev’o pati milio- 
nierka randasi kritiškoj pa

jai buvo pdarvta operaci
ja ant aklosios žarnos.
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Darbininkai Visą Šaką, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

i./.

pavyko Papirkti 
Streikierius

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad mūšy Mexicacan 
mieste, Jalisco valstijoj, 50 
maištininkų tapo užmušta 
ir suvirš 50 sužeista.
\ Penkiolika šimtu sukilė

lių, po komanda klerikalų 
vado Enrique Gorostieta,

Darbininkų Del 
Pirmos Gegužės

TEISĖJAS SKUBIAI VARE KOMUNISTO 
CANTER BYLA SU FULLER1U

Džiūres Nuosprendis Bus Paskelbtas Šiandien; Fuller Išsi
suko nuo Pasirodymo Teisme; Rengiasi Apeliuoti
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nekurtuos žymesnius strei-Jiko valdžios kariuomenės 
kierius, kad sulaužyti strei- < sumušta, 
ką. Bet tas jai nepavyko.
Kompanija žadėjo parink- griebę miestą kiek laiko at- 
tai streikierių grupei duoti 11 ,v " 1
senus darbus, geresnes stri
bas ir didesnę užmokestį, 
jeigu tik jie grįš dirbti. 
Streikieriai atsakė, kad jei
gu kompanija nori pakelti 
algas arba turi pasiūlyti ko
kias nors kitas sąlygas, tai 
lai atsikreipia prie Naciona- 
lės Tekstilės Darbininkų 
Unijos streiko komiteto.

Mėtymas streikierių iš 
stubų vėl prasidėjo. Nesant 
namie J. C. Dorsey, strei- 
kieriui, kompanijos mušei
kos įsiveržė į jo stubą ir iš
vežė rakandus. Jis nežino, 
kur rakandai tapo išgaben
ti.

Darbininkų Tarptautinė 
Pašelpa stato šėtras strei- 
kieriams. Patys streikie
riai budavoja šėtras. Tarp 
šėtrų viena gatvių tapo už
vardinta “Union St.,” o kita 
“Workers International Re
lief” (Darbininkų Tarptau
tine Pašelpa).

BERLYNAS.— Berlyno- 
Neukoelln teismas ketvirta
dienį išteisino tris jaunus 
darbininkus, kurie buvo kal
tinami dalyvavime Pirmos 
Gegužės .susikirtimuose su

FORT WORTH, Tex.— 
Vieno motoro perbudavotas 
Ryan orlaivis Fort Worth, 
rašant šią žinią šeštadienį, 
jau buvo išskraidęs be per
sto j niro suvirš 140 valandų, 
ir manoma, ’kad jis sumuš 
visus ištvermingo skraidy
mo rekordus.

BOSTON, Mass.—Penkta
dienį Suffolk Superior Cri
minal teisme prie teisėjo 
Robert Raymon įvyko teis
mas komunisto Harry J. 
Canter, kuris yra kaltina
mas kriminališkam apšmei
žime buvusio gubernato
riaus Alvan T. Fuller, ne
šant iškaba Komunistu Par
tijos demonstracijoj laike 
rinkimų kampanijos, lap
kričio 3 d., su užrašu: “Ful
ler — Sacco ir Vanzetti nu- 
žudytojas.”

Teisėjas Raymon skubiai 
varė bylą; visais būdais 
varžė kaltinamąją pusę, ne
leido patiekti dokumentų ir 
tt. Džiurės nuosprendis bus 
paskelbtas šiandien.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda Canter 
bylą. Jį gina advokatai 
Arthur Garfield Hays ir 
Harry Hoffman.

Fulleris, su pagelba viso
kių “legališkų būdų,” išsisu
ko nuo pasirodymo teisme,

DarbininkųTarptautinis
Apsigynimas 
apeliuoti į augščiausią teis
mą.

Nuteisė Šešių Metų 
Vaiką Už Žmogžudystę
PAINTSVILLE, Ky.—Ap

skričio teisėjo Butcher teis
me džiurė išnešė nuospren
dį, kad Carl Newton Ma
han, 6 ir pusės metų am
žiaus vaikutis, kaltas žmog
žudystėj. Teisėjas nuteisė 
jį į pataisos namus iki 21 
metų amžiaus. Vaikutis už
mušė savo draugą, susigin- 
činęs su juo.

Dabar dedamos pastangos, 
kad išgelbėti vaikutį nuo 
pataisos namų. Reikalauja
ma naujo teismo. Įrodinė
jama, kad vaikutis neteisin
gai nuteistas į pataisos na
mus, nes jis dar neturi sep- 
tynių metų amžiaus.

į
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pusf s kpitanagaSn pS- Kiek Lietuvoj Gimnazijų

Los Angeles, Cal.—Už pa
vadinimą “kiaule,” moteris 
Lois Bradly gavo divorą 
nuo savo vyro. Teismas 
greitai jai suteikė divorsą. 
kuom,et ji paaiškino, kad 
nuėjus su vyru į restoraną 
jiedu turėjo tik $1; ji suval
gė už 80 centų. Vyras už 
tai' pasakė ant jos: “Tu 
kiaulė.”

Teheran. Persija.— Afga
nistane vėl prasidėjo nera
mumas. Kash Gai padermė 
sukilo prieš dabartinius Af
ganistano valdonus.

gal, tapo išvaryti po dviejų 
valandų mūšio.

Pranešimas sako, kad ka
talikų kunigas Munoz, ku
ris šaudė į valdžios karei
vius iš bažnyčios bokšto, ta
po nušautas ir jo lavonas 
nukrito žemėn. Sukilėliai 
bandė pasigriebti lavoną, 
kad neparodyti, jog ir ku
nigai dalyvauja mūšy, bet 
jiems nepavyko.

Buvo patiekti darodymai, 
kad policija atakavo publi
ką ir šaudė be persergėji
mo, ir taipgi buvo parody
ta, kad policija sumušė su
imtuosius.

Kitoj byloj Vierkorn, dar
bininkas, kuris buvo apkal
tintas , sulaikyme gatveka- 
rio Pirmą Gegužės, tapo nu
teistas kalėjiman ant trijų 
mėnesių. Liudijimai paro
dė, kad Vierkorn buvo poli
cijos sumuštas.

Komunistas Išrinktas
Majoru Alzacijoj

dinti jį į liudininko kėdę ir 
nepaisant to fakto, kad jis 
buvo teismo raštiškai pa
šauktas. Sulig pranešimo, 
Fuller ilsisi Rye Beach, N. 55 gimnazijos: 17 valstybi- 
H., ir del to technikiniai ne- nių ir 38 privatinės — 17

, po ^Massachusetts lietuvių, 16 žydų, 3 lenkų, 1 
. vokiečių ir 1 msų. Šitose

ir Progimnazijų
KAUNAS.—Lietuvoje yra

$

Iždo ministęris A. Mellon,' 
multimilįoniėrius. Bjauriausiai 
išnaudodamas darbininkus ge
ležies, anglies ir alumirio pra
monėse, vien tik šiais metais 
susikuopė suvirš $300,000,000.

Hackettstown, N. J.— Čia 
pančiakų dirbtuvėj darbi
ninkai paskelbė streiką. Po
licijos viršininkai prisiekdi
no 30 vyrų specialiais poli- 
cistais — laužymui streiko.

Lenkija Turinti $22,440,000 
Biudžeto Perviršį

Varšava.— Charles S. De
wey, Amerikos kapitalistų 
finansinis diktatorius prie 
Lenkijos valdžios, savo ra
porte sako, jog Lenkijos iž
diniai metai, užsibaigę kovo 
31 d., buvę gana geri val
džiai. Valdžia viso įplaukų 
turėjo 3,008,000,000 zlotų 
(apie $337,497,000), išlaidų 
2,808,000,000 zlotų (apie 
$315,057,000). ’Biudžeto per
viršis 'siekia 200,000,000 zlo
tų (apie $22,440,000).

Naujas Pilsudskio fašisti
nės valdžios biudžetas 1929- 
1930 metams, seimo nubal
suotas/ nustato įplaukas iki 
2,954,000,000 zlotų, išlaidas 
iki 2,787,000,000, sudarant 
perviršį 167,000,000 zlotų.

Nankingas, Chinija.—Na
cionalistų valdžia Nankinge 
išleido įsakymą, kad būtų 
suareštuotas maršalas Feng 
Yu-hsiangas, kuris išėjo 
prieš Nankingo militaris- 
tus.

PARYŽIUS.— Komunis
tas Hueber tapo išrinktas 
majoru Strassburg miesto 
(Alzacijoj). Taipgi išrink
ta komunistai ir Alzacijos 
autonomistai į miesto tary
bą. Del to čia kilo tarp 
buržuazijos didelis sujudi
mas. Buržuazinė spauda 
reikalauja, kad Franci jos 
valdžia atsisakytų palaiky
ti ryšius su to miestelio 
ryba.

ta-

eBERLYNAS. — “R o 
Fahne,” Vokietijos Komuni
stų Partijos oficialis orga
nas, penktadienį išėjo po 
trijų savaičių uždraudimo. 
Pirmajam puslapy telpa 
straipsnis po antgalviu “Ko
vą Tęsiasi.”

Jame pareiškiama, kad 
Zoergiebelio, Berlyno polici
jos viršininko socialdemo
krato, pastangos užduoti 
smūgį darbininkams sustab- 
dant “Rote Fahne” nepavy
ko, nes darbininkai tuojaus 
į vietą to laikraščio pradėjo 
leisti slaptą organą “Rote 
Sturmfahne” “Raudonosios 
Audros Vėliava”). Nepai
sant Zoergiebelio ir social
demokratų brutališkumo, 
vis daugiau ir daugiau dar
bininkų vienijasi po komu
nistų vėliava.

“Rote Fahne” 
kaipo išreiškė j as revoliuci
nio proletariato 
kapitalizmas ir socialdemo
kratija bus galutinai su
mušti,—rašo tas laikraštis.

paeina ] 
teismo jurisdikcija.

Jeigu net Fulleris ir būtų visose gimnazijose yra 15,- 
pasirodes, teisėjas Raymon 
taip sudarė, kad kaltinamo
sios pusės advokatai nebū
tų galėję jį klausinėti; tei
sėjas patvarkė, kad Fulleris 
gali patiekti savo pareiški
mą, bet nebus leidžiama 
jam atsakinėti į klausimus.

Teisėjas išmetė iš darody- 
mų visus liudijimus sąryšy 
su Sacco-Vanzetti byla. To
kius liudijimus patiekė 
Gardner Jackson, Sacco- 
Vanzetti Gynimo Komiteto 
narys, ir Herbert Ehrmann, 
kuris bendrai darbavosi su 
advokatu Wm G. Thompson

i gynime tu dvieju italu dar-1 
bininkų. ‘Kuomet tie liūdi- nelietuviai kariuomenėie sė
jimai ėjo, teisėjas prašalino sudaro, nė, dešimtos dalies, 
džiurę iš teismo. Advoka-!0 ’T.’ - / J* ,v"
tas Thompsonas taipgi buvo: kaip dešimta dalj. Iš to aiš-
liudininku.

Užsibaigiant bylai, kalti
namosios pusės advokatas 
Hays nurodė, kad skundžia
mos pusės advokatai neturi 
pamato sakyti, būk Canter 
nešama iškaba reiškė, kad 
Fulleris tikrai papildė 
žmogžudystę savo ranko
mis. Iškabos užrašas, sa
kė Hays, išreiškė mintį, kad 
Fulleris buvo moraliai atsa- 
komingas už nužudymą Sa
cco ir Vanzetti.

Kalbėdamas į džiurę tei
sėjas Raymon vėl parodė 
savo šališkumą, ir kaltina
mojo advokatas padarė pa
reiškimą, jog teisėjas nesi
elgia bešališkai, ir kad del 
to susidaro pamatas reika
lavimui naujo teismo.

Kadangi teismas buvo la
bai vienpusiškas, tai aišku, 
kad Canter bus pripažintas 
kaltu. Tą permatydamas,

250 gimnazistu.
Progimnazijų (keturkla

sių) yra 65: Valstybinių 43 
ir privatiniu 22, būtent: 13 
— žydų. 6 lietuvių, 2 vokie
čių ir 1 latvių. Mokinių pro
gimnazijose yra 5360.

Kaip matyt, ne lietuviai, 
tariant Lietuvos žydai, vo
kiečiai, rusai, lenkai ir lat
viai. turi 21 privatine gim
nazija ir, rodos, 2 valstybi
nes, iš viso tad 23 gimnazi
jas iš 55 Lietuvoj esančių ir 
16 iš 65 progimnazijų. Vadi
nasi. iš 120 bendro lavini
mosi vidurinių mokyklų be
ne 40 yra nelietuviu, nors

valstybėje ne daugiau

I

a' i

ku, kad nelietuvių mokosi 
daug daugiau, daug dides
nis procentas, negu kad lie
tuvių. Jei šimtui ■ lietuvių 
'tenka vienas lietuvis gim
nazistas. tai šimtui nelietu
viu (žydų, vokiečiu ir kt.) • į 
išeis ne mažiau kain 5 ne
lietuviai gimnazistai.

PABUČIAVO SAVO 
VYRO UŽMUŠĖJĄ

AMARILLO, Texas. —- 
Moteris Theresa Hamilton 
Walton, 19 metų amžiaus, 
atvyko i teismą penktadienį 
ir pabučiavo savo tėvą, kuris 
nužudė jos vyra Tom Wal
ton, su kuriuo ji slaptai ap
sivedė Čia gegužės 4 d. Jos 
tėvas yra advokatas. Sako
ma, kad Walton, susipykęs 
su Hamiltonu, grasinęs jį 
nužudyti. Del to Hamilton 
jį nužudė.
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AMERIKOS LIETUVIU DARBININKU
LITERATŪROS DRAUGIJOS REIKALAI

klausimu labai platus laiš
kas iš d. V. Serbentos.

Maskviečiai apie Mus
Pastarame “Raudono Ar- 

tojaus” numery tilpo labai 
prielanki ALDLD kores
pondencija iš Maskvos. Įvy
ko platus maskviečių susi
rinkimas, kuriame apie A. 
L.D.L.D. raportavo d. P. 
Žalpis. Susirinkimas užgy- 
rė ALDLD veikimą ir pasi
sakė už kuopų steigimą. So
vietų Sąjungoje.

Kol kas SSRS mes turi
me dvi kuopas — Minske

Nauja Knyga
V. Mickevičiaus Kapsuko 

knyga šią savaitę bus jau 
atspausdinta. Sekančią sa
vaitę ji bus nuvežta pas 
knygų apdarinėtoją. Taigi 
greitu laiku Draugijos na
riai galės tą knygą gauti.

Knyga turi virš trijų šim
tų'puslapių. Nėra abejonės, 
kad tą leidinį mielai pasi
tiks visi Draugijos nariai.* * *

Senas Vincas jau prisiun-i 
te savo apysakų rankraš-Į 
čius. Neužilgo “Laisvės” ■ 
intertype pradės tuos rank-1. _, 
raščius statyti. Seno Vinco įlr Maskvoje, 
apysakų rinkinys bus ant
ras šių metų leidinys.

Tuo pačiu sykiu gauta iš 
F. Vaišnoros “ 
Ekonomijos Pamatai.” . 
torius rašo tuojaus prisiū- užregistruota Penna, valsti- 
siąs svetimų žodžių žodyne- joj. Toj valstijoj nekurtos 
lį, kuris bus įdėtas ton kny- Draugijos kuopos turėjo su- 
gon. sikirtimų su vietine admi-

Taigi, šiems metams rank- ništracija. 
raščių turim.

Drg. V. Kapsukas prane
šė, kad rašąs Sovietų val
džios istoriją Lietuvoj. Iš 
d. R. Rasiko, kuris pasiža
dėjo mums pagaminti kny
gą apie ekonominę Lietuvos 
būklę — pranešimo neturi
me.

Įregistravimas ALDLD 
Pennsylvanijoj

Iš Pennsylvanijos valsti- 
Politinės jos sekretoriaus gauta pra- 

Au-. nešimas, kad ALDLD jau

Vajus Canadoje
Lapeliai Canados lietu

viams, specialiai išleisti 
šiam vajui, jau gatavi. Tuos 
lapelius mane instruktavo 
parašyti C. K. savo pasta
rame posėdyje.
lapelius Canados ALDLD 
kuopos malonės kuo pla
čiausia paskleisti.

Kalbant apie vajų Cana
doje, smagu pranešti, kad d. 
A. Bimbos apsilankymas 
Toronto davė gerų pasek
mių. Prie vietines ALDLD 
kuopos prisirašė 
Taip-pat gauta 
tytojų “Vilniai.”

Canadiečiams 
primename, kad 
rugpjūčio jie gali priimti 
naujus narius Draugijon už 
vieną dolerį metinių duok- 
lių.

Reikale Amerikos Liet.
Darbininkų Istorijos

“Laisvėje” buvo pranešta, 
kad pirmame šių metų po
sėdyje Centro Komitetas 
pasisakę už išleidimą Ame
rikos Liet. Darbininkų Is
torijos. Tuo darbu pavedė 
rūpintis'd. Mizarai ir man. 
Sekančiame posėdyje aš pa
daviau sekamą pareiškimą: 
Tai yra nepaprastai sunkus 
darbas. Norint parašyti 
tinkamą Istoriją, reikėtų 
pasiliuosuot nuo visų kitų 
darbų ir užsiimti vien tik 
istorijos rašymu, 
vertus, medžiagos surinki
mas taip-pat paimtų labai 
daug laiko. Dabartinėj pa
dėty aš negaliu pasižadėti 
.parašyti istoriją. ; Viskas, 
ką aš šiuo tarpu prižadu— 
tai rinkti medžiagą. Medžia
gos rinkimu aš galėsiu už
siimti atliekamu laiku.

Taigi, kol kas, Centras 
negali garantuoti, kad tas 
veikalas bus parašytas.

Reikale Visuotinos Isto
rijos parašymo vedame de- 
yvhas minskiečiais. Šio
mis dienomis gauta' tuo

Šių metų pirmais trimis 
mėnesiais ALDLD kuopos 
mokėjosi geriau, negu pir
mais trimis mėnesiais per
eitų metų. Šiuos metus pra
dėjome gerai. Žiūrėsime, 
kas bus toliau. Wilkes Bar
re apskritys (XII) paskelbė 
vajų, nelaukdama^ rudens. 
Linkime gerų pasisekimų 
XII apskričio kuopoms.

Gavusios

12 narių, 
daug skai-

dar kartą

Antra

APŽVALGA
Voltairė Jau Negeras

Ilgus metus buržuazijos 
garbinamas francūzų rašy
tojas Voltairė jau virsta 
nepageidaujamu jai žmo
gum. Pirmiausiai už dan
ties jo raštai užkliuvo Mass, 
valstijos reakcionieriams; 
tos valstijos, kuri pastaruo
ju laiku pasižymėjo reak- 
cioningumu ir; kurios var
das tapo suteptas krauju 
dviejų darbininkų klasės 
kankinių — Sącco ir Van
zetti. Šiomis dienomis, kai 
jau skaitytojai būsite matę, 
Mass, valstijos muitinės vir
šininkas W. W. Lufkin, už
draudė įgabenti ir platinti 
minėto rašytojo veikalą 
“Kandidą.” ‘

Nereikia manyti, kad šis 
uždraudimas neturi dar ir 
kito tikslo. Komunistų Par
tijos dienraštis “Daily Wor
ker,” prisiminęs apie tai 
sako:

“Einant tuo pačiu patvarky
mu “Muito Akto sekcija 305,” 
kuris bus praplėstas ant tiek, 
kad apims visą darbininkų 
klasės literatūrą, Bostono, 
Mass., muitinės viršininkai su
laiko visas Voltairės knygos 
“Kandidas” kopijas, kurios 
ateina iš užrubežio. Voltairė 
pagamino šitą tomą 170 metų 
atgal, bet tik dabar Bostono 
uosto viršininkai surado prie
šingumus jo “švarumui.”

“Sumanytasai prieš-sukilimo 
pataisymas prie “sekcijos

305“ yra taikomas uždrausti 
• įgabenti visus revoliucinius 

raštus. Tuo būdu yra aiškti, 
kad. Karolio Markso raštai, 
ypačiai “Kapitalas,” bus pri
pažintas netinkamu, ir tas 
pats bus daroma su Engelso 
ir kitų revoliucinių rašytojų 
raštais, stojančiais už proleta
rinę kovą del galios, šialaiki- 
nė pasaulio revoliucinio judė
jimo literatūra, ypač Lenino 
raštai, paeis po šituo pačiu 
■įstatymu.”

Ne Taip Buvo
Tilžės “Balse” skaitome:
'“ ‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’ smar

kiai išbarė mus, kada mes iš- 
stojom prieš šventuosius ir 
monarchistinius visokių drau
gijų vardus,—net pavadino 
mus sektantais.”

\

Ar gi taip buvo? Nieko 
panašaus. “Laisve” niekuo
met nėra barusi nieko už 
tai, kad jis priešingas mo- 
narchistiniam vardam. Prie
šingai, mes visuomet su tuo 
sutikom ir sutiksim. Mes 
tik nesutikom ,su tais bū
dais, kuriuos siūlė draugai 
iš “Balso,” pakeitimui tų 
vardų. Jie, pav., mums siū
lė mesti tokias organizaci
jas, kurios nešioja “šventų
jų” vardus, atiduoti fašis
tams, kas, mūs nuomone, 
buvo neišmintinga ir nebol- 
ševikiška. Ir tuo klausimu, 

’niekas neužginčys, mes bu
vom teisingi.

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR..J. J. KAŠKIAUČIUS, , . ■ .

341 Walnut Street, Newark, N. J.

WATERBURY, CONN

Valgyklų streikierių ir jiem pritariančių 
darbininkų demonstracija New Yorke, kur 
buvo areštuota keliolika demonstrantų.

' r

wife Ark F-

kad jie darė, kiek tik buvo ga
lima, ir, jei jų darinkti akiniai 
visai akių rieatitaisė, tai vei
kiausia ir jokie akiniai to pa
daryt nebegalės.

Ar nuolat nešioti akiniai ar 
tik skaitant, tai priklauso nuo 
individinių akių savybių. Kar
tais reikia jie nuolat vartoti, o 
kartais tik svarbesniam reika
lui užėjus. Tatai Jums geriau 
galėtų pasakyti ten pat ant vie
tos akių gydytojai.

Elektros šviesa ir bile kokia 
kita labai aštri šviesa ir spin
delis jaudina akis ir jų plėves. 
Tokiais atvejais gerai yra dė
vėti ant kaktos tam tyčia dang
teliai, o kai kada ir tamsesnio 
stiklo akiniai.

Jei kiek paskaičius, akys 
pradeda prilįst ir nesmagu gal
voje darosi, tai patartina perdi- 
delės naštos ant silpnų akių ne
bedėti. Reikia duot dažniau 
akim pasilsėt ir visam reikia 
dažniau pasilsėti, suliaunėt, at
sigaut: tai ilgiau Jums 
akių ir kitų organų.

TORONTO, CANADA

užteks

AR NORITE ŽINOTI?
Peštynės Denver, Colo., 

Kuopoj
Delei ginčų, kilusių 3 kuo

poj, Centras nutarė pradėti 
tyrinėjimą. Nurašytas laiš
kas 3 kp. valdybai ir d. Pe
truliui.

Būtų gera, kad kuopos 
nariai dar kartą bandytų 
susieiti ir susitaikinti gra
žumu.

Didieji Piknikai
2 d. birželio šalę Water- 

burio įvyks didysis pikni
kas, prie kurio prisideda ir 
III ALDLD apskritys. Ma
ne pakvietė dalyvauti tame 
piknike. Bandysiu patar
nauti Connecticut drau
gams.

Wilkes Barre (XII apsk.), 
išvien su kitų draugijų ap- 
skričiais, rengia pikniką 9 
d. birželio. Tame piknike 
man taip-pat teks dalyvau
ti.

Svarbu, kad abudu pikni
kai būtų kuo plačiausia iš
garsinti.

L. Pruseika.

KLAIDOS PATAISYMAS

Komunistų Internaciona
lo Pildomojo Komiteto Atsi
liepime, tilpusiame “Lais
vėj” gegužės 25 d., trečios 
špaltos priešpaskutinio pa
ragrafo gale, išspausdinta; 
...“Mažumos delegacija as
menyje draugo Gitlowo” ir 
tt.; o turi būt “Didžiumos 
delegacija” ir tt.

Banditai Pasigriebė $27,000 
East Orange Banke

EAST ORANGE, N. J.— 
Keturi apsiginklavę vyrai 
penktadienį užpuolė East 
Orange Trust Kompanijos 
banką ir pasigriebė $27,000. 
Plėšikai apsidirbo į penkias 
m i mitas.

nio. Viso akių blogumo akiniai 
pataisyt negali. Sakysim, jei 
del kokios ligos ar šiaip del 
senatvės akių audiniai yra pusė
tinai apgedę, tai veltui būtų 

, j ieškoti kokių stebuklingų aki
nių, kurie sugebėtų akių audi
nius pataisyti, atgaivinti. Jei
gu kas tokią permainą akyse 
galėtų padaryti, tai tas “kas” 
tegalėtų būti abeinas organizmo 
pasveikėjimas ir atsigavimas, 
gyvenimo aplinkybėms pagerė
jus. Daugiau .poilsio, daugiau 
liuonasties, paliudžios, mažiau 
nuovargio, tinkamesnis mais
tas, geras oras, saulė, maudy
nės, masažai ir kitokios higie
nos priemonės galėtų kiek pa
taisyti viso organizmo sveikatą, 
o su ja ir akių sveikumą ir 
akylumą.

Tiesa, metais Jūs, Drauge, 
da gi ne taip jau senas, bet gal 
kokios persirgtos ligos ir nejau
kios gyvenimo aplinkybės spėjo 
pirma laiko susendinti Jums or
ganizmą ir jo svarbias dalis 
akis. Į akių nervus ir į akių 
audinius, jų plėves ir esamus 
viduje skyčius veikia daugybė 
dėsnių, ir pamažėl akių sudėtis 
eina prastyn, genda. Kad Jums 
taip yra, bent iki! tam tikro 
laipsnio, tai matyt iš Jūsų ap
rašymo. Jums akyse- matosi 
slankiojant juodi brūkšneliai, 
taškeliai. Tai yra taip vadina
mos medicinoje “ lakiojančio s 
muselės” (museae volitantes”). 
Nusidėvėję akies viduje narve- 
lės įpuola į permatomąjį skystį 
ir trukdo akies retinai (veidro
džiui) aiškiai daiktus registruo
ti. Nelyginant, kaip ant aki
nių susidaro šlakelių <bei dul
kių, tai nebe taip aišku esti per 
juos žiūrėti. Arba ir apdulkėję 
langų stiklai. Tokios akių vi
duje “lakiojančios muselės” pa
sitaiko ir bile kam po kokiai 
sunkiai ligai, ir jos pasitaiko 
senam žmogui, ir jų nelabai kas 
gali prašalinti, iš akių vidaus 
išvalyti. Jeigu kas ii’ prašalin
tų, tai tik geras gyvenimas, ge
ra, kaip minėjau, higiena. .

Jus jau apžiūrėjo bęnt trys
tai yra tik iki tam tikro laips-Takių špecifilistM?' » Neabejoju,

Silpnos Akys
Drauge gydytojau!

Gal duotumėt ir man atsaky
mą, kaip ir kur pritaikyt tin
kamus akinius, kad galėčiau 
skaityt ir neitų silpnyn mano 
matymas. Aš einu 58-tus me
tus, dirbu krautuvėje. Svaigi
nančių gėralų negeriu, bet tu
riu silpnas akis.

Buvau pas tris specialistus ir 
turiu trejus akinius. Ir nė vie
ni man gerai netinka. Kaip tik 
paskaitau kokį raštą ar knygą, 
tai už kokio pusvalandžio ir 
pradeda iš akių bėgti ašaros ir 
galvoje darosi nesmagu, ir tu
riu pertraukti skaitymą. Aš ne
tikiu atgauti gerą matymą, bet 
bijau, kad visai jo nenusto
čiau. Ar geriau yra nešioti 
akiniai visada ar tik kada rei
kalas? Ar kenkia skaitymas 
knygos prie šviesos elektrinės?

Da pamiršau pasakyt, kad 
dienos metu aš matau savo aky
se slankiojant juodus brūkšne
lius, taškelius. Ką tai reiškia? 
Malonėkite atsakyt per mūs 
dienraštį “Laisvę.” Ačiū.

Atsakymas.—
Pagal Jūsų trumpą, bet aiš

kų aprašymą galima spręsti, 
kad dalykų esmė, priklauso ne* 
tiek nuo akinių, kiek nuo pačių 
aidų audinių sveikumo, taipgi 
nuo šiaip viso organizmo svei
kumo. Akys yra dalys viso 
žmogaus kūno, ir nuo to kūno 
abelno sveikumo priklauso ir 
akių būklė ir regėjimo savy
bės.

Jums rūpi dasižinoti toks ga
bus okulistas, akių ligų žino- 
vas, kad jis Jums sugebėtų ge
rai pritaikyti akinius, kad su 
tais akiniais ir- skaityt būtų 
lengviau ir pats regėjimas bent 
neitų blogyn. Turiu, Drauge, 
pasakyti, jog tokių akinių nė
ra, kad Jūsų atsitikime jie ga
lėtų tokių didelių pagerinimų 
padaryti. Ag tiesa, gerai ,pri» 
taikyti akiniai palengvina akių 
raumenų darbą ir tada ąkys 
taip greit nepriilsta. Bet visa

Rašo J. D. Taunis

Kl. Kaip senai pradėta 
vartoti elektros jėga Ame
rikoje?

Ats. Kiek žinoma, išra
dėjas Thomas A. Edisonas 
pirmas įrengė ir pats pri
žiūrėjo dinamo elektrikine 
mašina, arba elektros “gim
dytoją,” po num. 227 Pearl 
St., netoli nuo vietos, kur 
stovi City Hall, New Yor
ke. Taip padare rugsėjo 4 
d., 1882 m.

Kl. Ar brangių vaisinių 
medžių yra pasaulyj? ,

Ats. Brangiausias vaisinis 
medis, sakoma, esąs Cali- 
fornijos valstijoj, Los An
geles paviete, miestelyje 
Whitlier; tai yra “alligator” 
grūšia. Pernai tas medis 
atnešęs naudos už $3.000. 
Londono Lloyd kompanijo
je tas medis yra apdraustasi 
ant $30,000.

Kl. Kaip apsaugoti nuo 
greito nusidėvėjimo nusi- 
dabruotus ar kitaip metalu 
nužibintus čeverykučius ?

Ats!. Kuomet nevartoji 
savo “auksinių” arba “si
dabrinių” čeverykučių, tai 
suvyniok juos į juodą vy- 
niojiniui skiriamą popierą 
ir padek. , Tas apsaugos 
juos nuo greito nusidėvėji
mo žibėjimo.

Kl. Ar senovės Aigipto 
papyrus ar dabartinė popie- 
ra gali ilgiau išlaikyti užra
šus?

Ats. Žinovai sako, kad Ai
gipto papyrus išrašytas 
2,000 metų atgal geriau at
rodo, negu dabartinė popie- 
ra, ant kurios buvo spaus
dinta laikraščiai, sakysime, 
laike pasaulinio karo 1914- 
1918 m.

Kl. Kada šveicaru a pasi
skelbė ; nepriklausoma vals
tybe ? v 1 ' t ‘

‘ * Ats. T499 metais.

Ekskursija j New Yorką ir 
Atgal.

Gegužės 12 d., 7:30 vai. 
ryte, atėjau į stotį ir radau 
traukinį ,iš dešimties vagonų 
ir visi prisikimšę žmonėmis, 
įlipęs į traukinį kelius vagonus 
perėjau, kol suradau vietą at
sisėsti.

Važiuojant į New Yorką, 
pradėjau* kalbėti su dviemis 
keliauninkais. Vienas jų pra
dėjo pasakoti, kad gelžkelio 
kompanija labai gera, kad da
bar už du doleriu nuveža ir 
atveža, kuomet paprastai rei
kia mokėti septynius dolerius. 
Kitas pridūrė, kad kompanija 
iš to turi didelių nuostolių. Ąš 
užklausiau, kodėl kompanija 
taip daro, kad su nuostoliais 
darbininkus važiuoja? Vienas 
jų atsakė, kad ji esanti labai 
gera darbininkams, norinti 
jiems patarnauti, todėl taip ir 
daranti. Pradėjau su jais gin
čytis ir nurodinėti, kad kom
panija iš tokių ekskursijų ne 
tik nuostolių neturi, bet dar 
turi pelno. Jeigu ji nuostolių 
turėtų, tai niekad žmonių ne
vežiotų ir tokių ekskursijų, ne
rengtų. Bet su jais jau nega
lima buvo susikalbėti, nes jie 
mane išvadino žiopliu ir kito
kiais vardais. Kadangi jie 
stengėsi mane įtikinti, kad 
kompanija žmonėms malonę 
daro, o aš juos, kad kompani
ja dar pelno turi, tai nei ne- 
pasijutom, kaip bediskusuoda- 
mi pribuvome į New Yorką ir 
neužbaigę tų diskusijų turė
jome skirtis.

Išlipęs iš traukinio ir išėjęs 
iš stoties, pradėjau jieškot po
žeminio traukinio kelio, ku- 
riuomi galėčiau nuvažiuoti į 
“Laisvės” palivarką. Susiradęs 
traukinį, už dešimties minutų 
jau buvau “Laisvės” palivar
ke. Ir ištikrųjų, pamatęs “Lai
svės” namą nusistebėjau. Na
mas visas pataisytas, išrodo 
kaip naujas. Matomai, lais- 
viečiai geri gaspadoriai ir mo
ka namą užlaikyti., ;

Apžiūrėjus namą, draugai 
Mizara ir Buknys nusivedė 
ant pietų ir užfundijo gerus 
pietus, pagal Kaškevičiaus re
ceptą pagamintus. Sugrįžus į 
“Laisvės” namą, ten radome 
daugiau draugų, kurie pradė
jo klausinėti apie pikniką, ku
ris įvyks 2 d. birželio, Water
bury. Jie sakė, kad ar snigs

Parapijos Pasekmės
Del žvejojimo pavapi jonų 

buvo susidaręs tam tikras tvė
rimo parapijos komitetas, ku
ris ėjo per stubas ir prikalbi
nėjo žmones, kad prisirašytų 
į parapiją. Bet tas komitetas 
turėjo mažą pasisekimą, nes 
pažangesni lietuviai tokius 
svečius pasiuntė durnių jieško- 
ti. Mes, sako, žinom, kur baž
nyčia yra ir be jūsų, jeigu tik 
norėtumėm eiti katalikų dievą 
garbinti. Tada kunigas, ma
tydamas, kad tas komitetas 
mažai suranda nekaltų avelių, 
kur pasisektų vilnas apkirpti, 
tai sumanė patsai eiti per stu
bas, jieškodamas naujų para
pijonų,‘bet ir kunigėlis veik tą 
patį sutiko.

Vieną gražų vakarą kunigė
lis atsilankė pas K. M. su pa
rapijos reikalais. čia rado 
apie tuziną vyrų, kurie gyvena 
pas K. M., o kiti buvo atėję 
pas savo draugus. < žinoma, 
kunigas iš tokio būrio manė 
dūug pelnyti, bet išėjo visai ki
taip: iš tų visų prisirašė para- 
pijon vos tik vienas. Taipgi 
kunigas kreipėsi,., prie namų 
šeimininkės su kvietimu prisi
rašyti parapijom Moteris bu
vo besutinkanti, bet jos vyras, 
K. M., suprasdamas kunigų 
biznio “naudą,” atsisakė. Ta
da jo žmona pradėjo visaip 
skųsti savo vyrą, kaip jis ją
persekioja, prilygindamas, Iar i mūsų pikniką pri-
kad jinai bėga pas kunigą iribus. Taipgi girdėjau, kad New 
tt. Už tai kunigėlis, mažai ką I 
pešęs, išdūlino iš namų lauk, j 
Tarpe K. M. ir jo žmonos jau; 
iš pirmiau eina nesutikimai del i 
bažnytinių reikalų. M. K. žmo-i 
na, atsikėlus ryte, pirmiausiai į 
bėga į bažnyčią, 
siems vyrams eiti darban rei-j 
kia patiems pusryčius pasiga-' 
minti, dėlto vyras tuom nėra1 
patenkintas.

HARTFORD, CONN

įBritaino, Hartfordo ir kt. mie- 
jstų draugai rengiasi atvykti į 
mūsų rengiamą pikniką.

J. Strižauskas.

o atsikėlu-1

Nežinia, kodėl niekas nepa- 
patenkintas. įrašo į “Laisvę” apie Under-

Po to, kada kunigas išėjo, wood darbininkų streiką? Tik 
tai K. M. su savo žmona taip vieną sykį buvo pranešta ir 
suėjo į karštus ginčus ir bar- tai, veikiausiai, paimta iš ang- 
nius, kad K. M. pareiškė: Jei- lų laikraščių. Underwood dir
gli tu taip nori parapijos ir ba apie 6,000 darbininkų; ten 
kunigo, tai 
Tuom sykiu jo žmona, pasiė-jpe yra ir tokių, kurie galėtų 
mus nekuriuos daiktus, viduryj l šį bei tą parašyti, bet dabar 
'nakties išėjo, bet, žinoma, po i nieko neparašo. Tai negerai, 
j valandos kitos vėl sugrįžo. į Kuomet kur iškyla streikas, 

Kiek ta parapija naudos pa-! tai reikėtų tuojaus ir į spau- 
darė, tai nieko nematyti, bet.dą pranešti. Juk “Laisvė” 
kunigas su savo bažnytiniu darbininkų dienraštis ir jame 
bizniu padarė šeimynoj ne- turėtų tilpti visos žinios iš dar- 

j gyvenimo. Anglų 
spauda visuomet paduoda ne
teisingas žinias, visuomet ra
šo taip, kaip darbdaviams ge
riau, o ne darbininkams. Pa
vyzdžiui, jau vietos laikraštis 
rašė, kad dalis darbininkų 
grįžta už tą pačią algą, nes 
darbdavis prižadėjęs pakelti 
mokestį. Bet gal taip rašo to- 

lengviau galėtų atremti religi-idel, kad sulaužius darbininkų 
•inc* TmtvIuc* ir I rl ni’irln J nn . ' n4*vAiba ii* nalriivoZinci Liiiio /I n »*

išeik iš namų.: daug yra ir lietuvių, kurių tar-

tvarką, suardė šeimynos laimę. I bininkų 
Kiek aš^ žinau, nuo seniau, kol 
parapijos nebuvo, K. M.' su sa
vo žmona labai geroj santai
koj gyveno.

Labai gaila, kad K. M. ne
skaito jokių laikraščių, nes 
skaitydamas, ypač darbininkiš
kus laikraščius, įgytų daugiau 
apšvietos ir faktų, kuriais

jos burtus ir 1 padarytų dau
giau įtakos į savo moterį, nu
rodytų jos klaidas ir tokiu bū
du sukurtų švarų ir ramų šei
mynišką gyvenimą.

Rautas.

Amaiuiilah Pabėgęs Indijon 
Peshawar, Indija.— Pra

nešama, kad buvęs Afganis
tano karalius Amanullah, 
negalėdamas atsilaikyti sa
vo spėkomis prieš dabarti
nio Afganistano . valdono 
spėkas, pabėgęs į Indiją.

streiką ir pakursčius kitus dar
bininkus grįžti.

Lietuvių Draugijų Sąryšis 
rengia 25 metų sukaktuvių pa
minėjimą nuo spaudos Lietu
voj atgavimo. Bet sykiu ir 
savo spaudą pastato ant juo
ko, nes skelbimus, kuriuos 
skleidžia, atspausdino su stam
biomis klaidomis.

Lazdijų Dzūkas.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ0
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

New York Pioneers Greet International Children’s Week
week every year dur- 

the month of May is celeb- 
i, rated by the revolutionary 
aworkers’ children, namely the 
| Young Pioneers of America, 

International Children’s 
Week. During this week, all 
over the world, we find the 

? Pioneers arranging open-air 
meetings, demonstrations and 
conferences at which the 

Vproblems of the workers chil
dren in their country as well 
as in all countries' thruout the 
wor ®5 are discussed. During 
this week, the workers’ chil
dren of all nationalities and 
races are really able to rea
lize that the Young Pioneers 

.’is an international revolution
ary children’s organization 
which fights for their battles 
on every front.

The New York District of 
the Young Pioneers of Amer
ica has just concluded their 
third district convention. To 
^kis Convention we had many 
delegates representing about 
a thousand children. For two 
days we reviewed the work of 
the past period and discussed 
the tasks of the future. We 
received a report on the dan
ger of a new world war and 
the necessity of defending the J 
Soviet Union in case of an at
tack by the capitalist nations.! 
We decided on various meth
ods of reaching the workers’ 
children from within and from

the outside of the Boy Scouts 
jand methods of breaking up 
and disintegrating the troops 
and winning over the workers’ 
children inside to our ranks. 
We also were told of the Boy 

į Scout Jamboree and the Inter
national Children’s ? Confer
ence in Vienna, arranged by 

• the traitorous Social Democ- 
i rats. The convention decided 
I that the only answer to these 
two reactionary and counter 
revolutionary conferences must 

Į be the sending of a real work
ers’ children’s delegation to 

ithe Soviet Union in answer to 
,the invitation of the Young- 
Pioneers of the Soviet Union. 

.This delegation must be the 
! symbol of our struggle for the 
| defence of the Soviet Union 
land against the coming imper- 
! ialist war.

The convention discussed 
ithe necessity of the Pioneers 
and all workers’ children part
icipating in the struggles of 
the workers now going on in 
New York and the struggles 
that are now being prepared 

: for. The experiences of the 
Pioneer participation in the 

j dressmakers strike and Fruit 
Į & Grocery Clerks strike were 
discussed and analyzed. The 
convention decided that the 
Pioneers will have to be on 
the job and respond to the 
strike war as the leaders of 
the workers’ children and will 
have to prove that they are

“ALWAYS READY’’ for the 
cause of the working class.

The question of the strug
gles of the Pioneers in the 
schools was discussed and it 
was recorded that progress 
has been made in the penet
ration of the Pioneers into the 
schools where thousands of 

j workers children have been 
• reached on the issues and 
istruggles of the working class, 
i Wherever good work was 
| done in the schools, we imme-1 
rdiately found the Pioneers | 
j persecuted by^ the teachers 
and principals. In the future 
it will be necessary to have 
the help of the adult workers, 
in parents associations to help 
us struggle against the at
tempts of the school author
ities to prevent workers chil
dren from fighting for the 
working class schools.

Our greatest shortcoming in 
the N. Y. district of the Pio
neers is that we have still not 
reached the great masses of 
workers’ children. These 
shortcomings must be over
come immediately.

Only by having a workers' 
children’s movement in New 
York which represents the 
masses of workers in the city 
both black and white, we real
ly hope to be successful in our 
struggles against the bosses. 
New York Pioneers greet 
the struggles of the Interna
tional Pioneer movement and 
pledge themselves to build a 
movement worthy of the 
Young Pioneers thruout the 
world.

Spaudos Pikniko Reikalu
Jau buvo''spaudoj minėta, 

kad A. L. D. L. D. III ir L. D. 
S. A. VIII apskričių rengiamas 
spaudos naudai piknikas įvyks 
birželio 30 d., Kuhn’s Parke, 
Bridge p orte. Laiko jau mažai, 
bet iš tų apskričių kuopų ma
žai girdėti. Buvo numatyta, 
kad kuopos ir pašaliniai duos 
komplimentus į programą. Ar 
kas buvo daroma, dar neteko 
sužinoti. Todėl kurie turite ko
ki nors reikalą, surištą su 
spaudos pikniku,| ūmai kreip
kitės prie J. J. Mockaičio, 460 
Nichols Ave., Bridgeport, 
Conn., nes paskiaus bus vėlu, 
kada programa bus paduota 
spaudai.

Pasitikiu, kad kiekviena 
kuopa ir geros valios darbi
ninkiškos spaudos draugai ne-

pasiliks, kad jų kuopų arba 
pavienių vardai nebūtų patal
pinti spaudos pikniko progra
moj.

Draugiškai,
Spaudos Pikniko Rengimo Ko

misijos Narys,
J. J. Mockaitis.

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

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ : 
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

M18 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., 0o. Boston 0804 W.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

k
Telefonas:

Stagg

5043

GRAB0R1US
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dienų ir naktį. Darbą at-, 
lieku gerai. Reikale kreipkitės ])as 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street“LAISVĖS” PIKNIKO 
NAUJIENOS

WORCESTER, MASS.

John Naujokas

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

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

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuves ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—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. Mūsa cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

4- 5—£»—? t- r—į—<

Tel., Greenpoint 5765

! Lietuviška Akušere

$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: 
I vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
■ nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
'skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū- 

itine, reumatizmo, plaukų 'Slinkimo,
• pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
■ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.
I Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
mus “Nervų Preparatas.“ Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

Isų Nervų Preparatas užbėga tai li
ūgai kelia ir suteikia žmogui ramumą. 
I Atsiusk mums JOc, o gausi mūsų 
j žolių ir knygų katalogą. Reikalingi
• mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
i miestuose.

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

Baigus mokslą ir praktikavusi ■ 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro- į 
po j e.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevsb
184 GRAND STREET.

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, Pa. 
“Laisvės“ Adm. Drg. Bukniui.

Gerbiamas Drauge ! Aš jau 
mačiau spaudoje, kad jūs jau 
garsinat, jog į “Laisvės“ pik
niką atvažiuoja iš tolimų ko
lonijų draugai busais. Tai 
Philadelphija, pamačius, net 
nusijuokė. Mes padarėme kon
traktą su gelžkelių kompani
ja, nusisamdėme čielus du ka
rus (vagonus) važiavimui į 
“Laistės“ pikniką.

DaSar pradėjome organizuo
ti pasažierius. Pradžia gera, 
vienu vakaru surašėme 15 
ypatų ir visi užsimokėjo ke
lionę. Mes atvažiuosim'e ne 
mažiau, kaip šimtas. Tiktai 
jūs, drauge, turėsite aprūpinti 
mus su vadu nuo Pennsylvani- 
jos stoties j Ulmer Parką.

Prašau pranešti man, ar ga
lėsite duoti vadą. Laukiu jū

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliška Draugija, laikytame 
mėnesiniame susirinkime 7 d. 
gegužės, tarp kelių svarbių da
lykų, nutarė parinkti aukų del 
streikierių. Suaukota $10.21, 
kurie pasiųsti V. V. Vasiui 
Chicagon. Vardai aukojusių 
tilps “Vilnyje.” Visiems au
kojusiems, varde draugijos, 
tariu ačiū.

Choras su dainomis. Aido 
Chorą mūsų publika labai my
li, todėl nori visi, kad išgirsti 
tą didelį chorą dainuojant ant 
ežero kranto. Parke bus ris- 
tynių, volley ball žaidimas 

| tarpe aidiečių ir Sūnų Drau
gijos; šokiai prasidės 5 valan- 

! da. Visi būkite ta diena
Olympia Parke.

L. S. ir D. B. D. Koresp.,
J. J. Bakšys.

Naujokų Cigarų Dirbėjai

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

N-SPINDULIAT, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

OR. ZI NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal
110 East 16tli Street, N. Y.

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

sų atsakymo.
i Draugiškai,
/ Ig. Aleksiejus.

Puikiai darbuojatės, drauge 
Aleksiejau! Tikrai duosime 
iiuffi vadą ir dar ne bile kokį. 

/AtSuĄ kad tokiame būryje, 
f siekiančiame virš šimto ypatų, 

bus/ir /kapsų, ir žemaičių, ir 
dzūlhjr Tat reikia parinkt tokį 
vadą, kuris mokėtų kapsiškai, 
žemaitiškai ir dzūkiškai. Jis 
taip jau turi gerai žinoti ke
lius ir turi suprasti parodišką 
komandą. Ant laimės, mes tu
rime tokį draugą. Jo vardas 
—Mikolas Riskevičius; gimęs 
Suvalkijoje, augęs Dzūkijoje iri 
Amerikoje nuo ankstyvos jau-| 
nystės iki Kristaus amžiui gy-i 
venęs su žemaičiais. Jo ko
manda bus dzūkiško stiliaus, 
bet suprantama visiem, o ke
lius jis taip gerai žino, kad ir 
užrištom akim nuvažiuotų į 
pikniką. Pakviestas už kapi
toną philadelphiečiams, drg. 

’Riskevičius atsakė: “Jei ma
note, kad aš zdotnas, tai liep-

Mr būsiu.“ Dzūkiškai uno- 
k priėmimas kapitono ti- 

i
Kę^rtliladelphiečių mes prašo- 

atsivežti ir Lyros Chorą. 
|Priimsime jumis, draugai, su 
Blnternacionalu, kurį grieš ben- 
idrai abi prof. Retikevičiaus or-

Paskui gavome kitą laišką, 
nuo Lietuvos baduolių šelpimo 
komiteto, per draugą Mizarą. 
Beveik vienbalsiai draugija 
sutiko remti baduolius per tą 
komitetą, kuris yra įsteigtas 
nacionalių organizacijų Brook- 
lyne. Tam darbui išrinkta ko
misija aukų rinkimui, po kon
trole draugijos, iš šių draugų: 
J. Lukas, V. Pačesas ir J. Bak
šys. Todėl, gerbiamieji Wor- 
cesterio lietuviai, aukokite Lie
tuvos baduoliams per tuos tris 
draugus, o jūsų pinigai ištik- 
rųjų pasieks • badaujančius 
žmones. Neaukokite per po
nų kokius komitetus, kurie už 
tuos pinigus Lietuvos liaudžiai 
daugiau bizūnu nupirktų ( ?— 
Red.), b

Draugijos, kuomet susivieni
jo Sūnų ir Apšvietos Bendro
ve, tai daug žmonių mano, 
kad jų paskolos, kurias turė
jo bendrovėj, jau yra žuvę; 
ypač tie žmonės, kurie gyve
na kitur arba Lietuvoje. Drau
gai, jūsų paskolos kaip buvo 
geros, taip ir pasilieka. Drau
gija daug sustiprėjo, narių ra
šos daug žėdną susirinkimą, 
nes draugija yra pašelpinė ir 
kapitalu stovi drūčiau, negu 
bile kokia draugija Worceste- 
ryj. Draugijos komitetas su
sideda iš progresyvių žmonių, 
kuriems visuomet galima pa
sitikėti. Narių draugija turi 
virš 500.

Direktorių susirinkimas įvy
ko 14 d. gegužės. Nutarėme 
surengti puikią programą ant 
30 dienos gegužės, laike atida
rymo parko. Dalyvaus Aido

LOWELL, MASS.

kestros ir nuo parko vartų at
lydės į svetainę. čia Lyros 
Choras bus paprašytas sudai
nuoti.

Laukiame jūsų su dideliu 
džiaugsmu. P. Buknys.

Gegužės 7 d. tapo palaido
tas A. Uždanąvičius, apie 55 
metų amžiaus, nevedęs. Se
niau buvo karčiamninku, tai 
gerokai ir turto susidėjo, ku
rį mirdamas paliko savo gimi
nei.

Reikia pažymėti, kad tai 
buvo savotiško tipo saumeilys. 
Nors nepriklausė prie parapi
jos ir neapkentė kunigų dar
bų, vienok palaidojo su bažny
tinėmis ceremonijomis. Ir ne 
tik neapkentė kunigų, bet ne
apkentė ir tų, kurie remia dar
bininkišką judėjimą.

Čia randasi taip vadinamas 
bepartyvis Vytauto Kliubas, 
kurį davatkos apkrikštijo be
dievių kliubu. Velionis irgi 
priklausė prie kliubo. Šiemet, 
sausio mėnesį, kliubas nutarė, 
kad numirus nariui, būtų nu
pirktas vainikas. Bet pustu
zinis sudavatkėjusių narių 
vieton vainiko varde kliubo 
užpirko pas kunigą mišias už 
velionio dūšią. Tie elementai 
būtinai nori prisigerinti prie 
kunigo, kad jis neagituotų 
prieš jų parengimus. Mat, 
pirmiau kunigas agituodavo, 
kad parapijonai neitų į paren
gimus, kurie rengiami pašali
nių draugijų. Bet 'tas nieko 
negelbės. Juk vietinis kuni
gas ir kiti elementai visuomet 
priešingi toms organizacijoms, 
kurias valdo susipratę darbi
ninkai. Juk nesenai dar tas 
pats kunigėlis agitavo parapi- 
jonus niekur neiti į kitų drau
gijų parengimus, vien tik rem
ti tuos, kuriuos jis pats ren
gia. Tas parodo, kad nesenai 
kliubiečiai gavo nuo kunigo į 
ausį, o dabar nunešė dešimti
nę, kaipo atlyginimą.

L-tis.

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.Brooklyn. N. Y.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA 
i

LITHUANIAN AGENCY

PAVASARIO BARGANAI

pardavimo—mirtis šeimynos

gi

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

GROCERNfi IR BUCERNb 
geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenki; 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.

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti skyriai

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. Par
siduoda už $12,000.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, barnė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin-. 
kas, apie 20 vaisinhj medžių. Na
mas su visais moderniškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
j metus. Kaina $13,000, bet par
duos už gerinusį pasiūlymą. Prie-, 
žastis 
tėvo.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

WE]

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina
£

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. '

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 už 
$5,500.

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barnė 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

8 
visi 

gero

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

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

Gal 
turim 
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, iŠ ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte.

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

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznj 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriaus; patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet. 
mainom biznius, farmas ir namus.

ir 
ir

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

A

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ

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

Brooklyn© apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- J 
me daugybę puikių rakandų del pasirin-1

I kimo. Užeikite ir persitikrinkite

i
Į 
i 
š 
1

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir it.

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
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Mano Kelionė nuo Atlantiko iki Pacifiko
(Tąsa)

Na, tai jau Los Angeles, pas 
draugus. Išmiegoję gerai po 
tokios kelionės, išėjome pažiū
rėti to Kalifornijos didžiausio 
ir gražaus miesto. Tai dide
lis ir gražus miestas, nepapra
stai greitai augantis. 10 me
tų atgal dar neturėjo pilnai 
ppsę miliono, o dabar jau turi 
pusantro miliono gyventojų. 
Bet tas jo augimas yra nenor- 
mališkas, o baisiai išpūstas, 
pasidėkavojant nesvietiškam 
garsinimui taip vadinamo Pre
kybos Rūmo (Chamber of 
Commerce) ir valdybos žemės 
pardavėjų (Board of Real Es
tate), todėl galima labai grei
tai laukti ir ūmaus puolimo. 
Tur būt niekur laikraščiai ne
pučia taip burbulo “prosperi
ty,” kaip čia, ir niekur taip 
negarsina apie daugybę čia 
būk tai esančių darbų. Jeigu 
koks žydelis kokioje nors lūš
nelėje mano atidengti dirbtu
vėlę 
tai 
kad 
del
dienos, kad nerašytų apie nau
jai būk augančias dirbtuves. 
Ir jei jos taip augtų, kaip laik
raščiai garsina, tai tik per 3 
mėnesius, ’kuriuos aš išbuvau 
čionai, būtų nelikę vietos Los 
Angeles, visas būtų nustatytas 
dirbtuvėmis. Kadangi pati 
Kalifornija apgyventa tiktai 
palei vandenyną, o toliaus kal
nai ir tyrai ir kaimyniškose 
valstijose—Arizona, New Me
xico, Nevada ir Utah—taipgi 
kalnai ir tyrai, tai, supranta
ma, iš ten ir atvažiuoti nėra 
kam, todėl visas jų garsini
mas atkreiptas į rytines valsti
jas ir galima sakyti, kad ne 
be pasekmių. Tik per pusant
ro mėnesio, nuo 15 gruodžio

su apie 10 darbininkų, 
jau laikraščiai staugia, 
atidaroma nauja dirbtuvė 
200 darbininkų ir nėra
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garbės.”
Simanas Janulis.

(Bus daugiau)

buvo ant stalo koks tai spar
nuotis, kaip jis sakė, kad neį
žeisti mano bučeriškos profesi
jos

<
< >

Pirmad., Gegužes 27, 1929

ALLa“3*0’ PKri,bUV° .VA judžių galėsime157,000 automobilių ir išsiėmė 
Californijos laisnius. Daugiau
siai atvažiavo darbininkai jieš- 
koti darbų, sužavėti apgarsini
mais. Dabar, kada jau tiek 
privažiuoja, tai tos pačios į- 
staigos stengiasi visokiais bū
dais užlaikyti atvažiavusius. 
Tuos, kurie turi šiek tiek pi
nigų, apipuola visokie agen
tai, kurių, tur būt, niekur nė-

Montellos Lietuviy Tautiško Namo f) ¥ l^T JI
Draugovės Penktas Metinis 1 i > fik K 7] kriaučių keletoj dirbtuvėlių.

Grįžtu prie aprašymo paties 
miesto. Pats vidury didmies
čio, taip vadinamas “down 
town” niekuom nesiskiria nuo 
didžiųjų miestų rytuose, išski
riant to, kad čia gatvės labai 
plačios ir nors California skai
tosi po N. Yorko valstijos an
tra valstija, turinti daugiausia 
automobilių, čia susigrūdimo 
automobilių visai nėra, nes, 
kaip sakiau, gatvės labai pla
čios. Išėjus iš “down town,” 
visur namukai nedideli, vieno 
augšto, mediniai arba “stucco” 
po 3-4 kambarius, būtinai ga
na toli nuo šalygatvio ir su di
deliais daržais užpakalyj. 
Apie kiekvieną namuką viso
kių rūšių painios didelės ir 
mažos ir visur įvairios rožės. 
Nors buvo gruodžio mėnuo, 
bet rožės žydėjo, medžiai ža
liavo, daržuose orančiai ir le
menai geltonavo, augo viso
kios daržovės, buvo šilta ir at
rodė tikra vasara. Dienomis 
visuomet buvo saulė ir šilta, 
naktimis šalčiau. Los Ange
les gyventojai neturi pečių ir 
nevartoja anglių arba malkų. 
Jei kurią naktį, būna šalčiau, 
tai turi mažiukus gazo pečiu
kus. Visais atžvilgiais mums, 
ypatiškai, Los Angeles labai 
patiko, gal ir todėl, kad čia 
tie 3 mėnesiai skaitosi geriau
siais, nes viskas žaliuoja. Mat, 
per tuos 3 mėnesius prorečiais 
palyja. Nuo kovo gi mėnesio 
iki pabaigai lapkričio, t. y., 
per 9 mėnesius, lietus visai ne
lyja ir visur viskas nudžiūsta, 
jei nepalieja vandeniu. Vien 
kuo jis mus apvylė, tai savo 
teatrais. Kaip žinoma visiems, 
kad Los Angeles ir jo šiaur
rytinė dalis Holywood, tai tė
vynė visų Amerikos judžių. 
Su savo drauge važiuodami vi
su keliu džiaugėmės, kad jau 

; matyti geriau
sių, taip sakant “karštų,” tik 
ką padarytų. Koks gi mūsų 
buvo nusistebėjimas, kada pa
matėme garsinant, kaip pas
kutinę didžiausią sensaciją 
“Wings,” ^Patriot” ir kitus, 
kuriuos mes jau matėme ry-Į 

pakelti vargo, nes ilgą laiką 
turėjo būti be darbo.- Geros 
širdies žmonės jį tuomet mai
tino. Vėliaus, šiek tiek pra
sigyvenęs, apsivedė su Tekle 
Sinkevičiūte. Gyvendamas 
Montelloj, prigulėjo prie, so
cialistų sąjungos 17 kuopos, 
vienus metus buvo tos kuopos 
iždininku ir prigulėjo prie tri
jų draugijų. Prigulėdamas

Numirė Mano Mylimas 
Brolis Leonas Stankus

Kuomet tą puvėsį iš- 
tai kraujas pradėjęs 
vandenį ir iš atdaros 
ėjo daugybė materi- 

Todel ir užmerkė akis

Gegužės 11 d., ryte, Gene- 
raliame Mass. Ligonbutyje, 
Bostone, skaudžiose kančiose, 
po trijų mėnesių su viršum li
gos, numirė mano brolis Leo
nas Stankus. ’Per tą laiką tu
rėjo net tris operacijas ir ne 
tik jis pats prisikankino, bet 
privargino ir savo vyresniąją 
dukterį ir jaunesnįjį .sūnų, ku
rie , savo tėvui davė kraują. 
Bet ir tas nieko negelbėjo.

Daktarai sako, kad, dary
dami operaciją, suradę jo šo
ne sprogusią plėvę ir didelį* 
puvėsį, 
pjovę, 
virsti į 
žaizdos 
jos.
amžinai.

Kada gydytojai užklausė, 
kur jis šono plėvę pramušė, 
kur ir puvėsis atsirado, tai jis 
pasakė, kad pereitais metais, 
laukus beariant, plūgas atsi
mušė į akmenį ir plūgo ranke
na trenkė jam į šoną. Praslin
kus tūlą laiką, jis pradėjo jau
sti šone skausmą, pagaliaus, 
turėjo pasiduoti į ligoninę, iš 
kurios jau nei neišėjo.

Čia nors trumpai pabrėšiu 
velionio biografiją. Jis gimė 
birželio mėnesį, 1876 metais, 
Telšių paviete, Kalnėnų dva
re. Liko be motinos sulaukęs 
tik pusės metų. Būdamas dar 
kūdikiu, 7 metų amžiaus, jau 
pradėjo pas buožes tarnauti. 
Matydamas, kad neužteks buo
žėms tarnauti, reikės dar ir 
carui, nutarė taupinti pinigus 
ir, susitaupinęs kelionei, aplei
do Lietuvą, atvažiavo į Ame
riką. :

Atvykęs Amerikon ir turė
damas 21 metus ainžiaus, ap
sigyveno Montello, Mass. Tuo 
laiku čia buvo šiaučių streikas 
ir todėl jam reikėjo nemažai

29,30 Gegužes-May ir U Birželio-June, 19294
Netoli

Winter Street

Keturios Dienos ir Naktys Įvairių žaislų, Juoko ir Daug Nepaprasto

T. NAMO PARKER Street
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SEREDOJE

3-čios vai. po pietų1. Žaislai nuo 
durnakčio.

2. Šokiai nuo 
nakties.

3. Vidurnakčio šokiai nuo 12:15 
vai. ryto.

8-tos vai. vak. iki

KETVERGE

iki vi-

11:45

iki 4

9 vai.1. Šokiai nuo 4:15 vai. po pietų iki 
nakties.
Įvairūs žaislai su visokiais pamargini- 
mais.

3. Dainuos vietinis Liuosybės Dailės Rate
lio Choras. Taipgi yra užkviesti kiti 
• chorai: So. Boston, Norwood, Law
rence ir Haverhill, Mass.

Prakalbos miesto valdininkų.
Trys poros faitorių kumščiuosis; darys 
9 raundus. Vienas iš jų bus Naujosios 

Anglijos čampionas Harry Allien.

2.

4.
5.

2. Šokiai nuo 
vai. nakties.

1. Žaislai nuo 

nakčio.

HARRY ALLIEN
Naujosios Anglijos čampionas, ku

ris kumščiuosis parke May 30

Kr: "S
; • K

)

SUBATOJE

3-čios vai. po pietų

8 vai. vakare iki

NEDĖLIOJĘ

1. Grajins Vaikų Benas.

2. Dainuos Žiburėlio Choras.

■y
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iki vi-

11:45

>
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PER VISAS KETURIAS DIENAS IR

NAKTIS BUS ĮVAIRIŲ GĖMIŲ: AERO

PLANE, MERRY-GO-ROUND, ROUND-

ING PONS.

Širdingai užkviečiame visus Naujosios Anglijos lietuvius dalyvaut šiame iškilmingame piknike, užtikrindami, 
jog linksminsitės kuogeriausia, nes yra daug visokių žaislų, kurių negalima suminėti, o atėję persitikrinsit. Visi 
žinot, jog parkas yra kuogražiausias. Todėl nepamirškit ir kitiems pasakyti. A

RENGIMO KOMISIJA.
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tuose apie metai ar daugiau 
atgal. Už poros menesių po 
atvažiavimui pradėjo garsinti, 
kad paskutinė didžiausia ir

j « * * 1 1 l_ * • i i . Aa’, >r bū- ■ naujausia sensacija tai Al Jol-I
tinai įkalbina p’rkti kokį noisison>o “Singing Fool,” kurį mes 
bizni arba lotą, kad kaip nors tai ; jau ŲiatSme senai rytu0. 
priristi ji čia, o paskui, kai
liks be pinigų ir dar pririštas, 
tegul sau pats jieško išėjimo. 
Tie gi, kurie atvažiuoja visai 
be pinigų, tai tuos užlaiko pri
žadais duoti darbą tol, kol jie 
pragyvena paskutinį centą ir 
tada tai jau tikrai žino, kad 
paliks ir prisidės prie skai
čiaus gyventojų ant ilgo arba 
ant visados, nes sugrįžimas į 
rytus, iš kur jis atvažiavo, 
kainuoja tiek pat, kiek iš rytų 
į Europą—apie $135.

Kur nenueisi darbo jieškoti, 
čia jums: nepasakys, kad dar
bo nėra, ’o palieps būtinai at
eiti už poros savaičių, paskui 
už savaitės ir tt. Pasekmės to
kios, kad jau dabar čia yra 
200,000 bedarbių, o biznių vi
sokios rūšies pridygę galybės 
ir negalėdami pragyventi, kon
kuruodami vienas su kitu, lai
ko krautuvėles atdaras per 24 
valandas ir nedėldieniais, t. 
y., niekuomet neuždaro. Di
džiųjų korporacijų įstaigos, 
ypač valgomųjų daiktų krau
tuvės, pamatę, kad amžinai 
neuždaromas biznis atimam iš 
jų dalį pelno ir gaudami dar
bininkus pigiai, taip pat pra
dėjo savo didžiules krautuves 
laikyti visuomet atdaras ir da
bar tik mirguliuoja apgarsini
mai: ”24 hours service.” Tas 
galutinai pradeda išstumti ma
žas krautuves iš biznio ir pa
sekmės to, kad kiekviename 
laikraštyj tūkstančiais visokių 
biznių ant pardavimo. Nega- 

» lėdami taip parduoti, garsina 
biznio pardavimą ant mažų, 
lengvų išmokėjimų, ko rytuose 
visai nėra; arba jieško partne
rių, kad atgauti nors dalį sa- 

; vo pinigų.
Esant tokiai bedarbei, darb- 

• daviai, žinoma, numušė dar- 
‘ bininkams algas, ypač rakan- 

‘ i dų išdirbystėje, kur algos li
ko. numuštos per pusę. Unijų 

r A čionai visai nėra, išskiriant

se. Pasirodo, kad visus ju- 
džius, tuojau po padarymui, 
siunčia į New Yorką ir kai 
jau jie apkeliauja visur, tai, 
grįžta atgal čionai ir rodomi,; prie Lietuvių Piliečių Kliubo, 

velionis pirmas davė sumany
mą, kad reikia organizuoti 
draugijas ir įsigyti nuosavą 
namą su svetaine. Ir jo ini
ciatyva buvo pradėtas darbas 
ir pastatytas dabartinis Tau
tiškas namas . Aš niekados ne-

kaip “paskutinė sensacija.” 
Lietuvių Los Angeles yra apie 
300. Visi tai jau senai atva
žiavę Ir beveik visi turi savo 
stubas ir būtinai mašinas; gy
vena labai gražiai ir yra labai 
svetingi. Kai sužino, kad kas
nors iš lietuvių naujas atva- pamiršiu to savo brangaus bro- 
žiuoja, tai visi skubinasi pa- lūžio, kaip jis vieną sykį, va- 
matyti ir būtinai turi pas kiek
vieną nuvažiuoti. Pirmą mė
nesį mes turėjome darbo va
žinėdami į svečius, kur mus 
vaišino kuo išgalėdami. Tai 
pirmutinė lietuvių kolonija, 
kur visokie vaišinimai ir pa- 
marginimai apsieina be svai
ginamųjų gėrimų ir apie gir
tybę arba nuotikius su išsinė
rusiais nieko negirdėti. Nors 
per tą laiką pažinau beveik i kas eiles.
visus progresyvius lietuvius ir Į Vėliaus, netoli nuo Montel- 
lankiau visus jų pnrengimus, i lo, įsigijo farmukę. Gyvenant 
niekur geriant arba išsigėru- nuošaliai nuo miesto, negalėjo 
šių nemačiau. Bet kas labai darbininkiškame judėjime da- 
nepaprasta, kad daktaras Kaš- lyvauti. Pabuvęs ant tos far- 
kevičius su savo daržoviniais mukęs, išmainė ją ant dides- 
receptais čia turi daugiausiai nės Bridgewateryje ir čia iš- 
pasekėjų. Visi jie, be išim
ties, beveik vegeterijonai, mė
są senai jau prakeikė ir gyve
na beveik išimtinai daržovė
mis, kurių čia yra galybės. Jei 
kas kuomi apsirgo, tai visą 
bėdą meta ant mėsos. Ir ko
kių valgių jie nepridirba iš tų 
daržovių! Jie tuo žvilgsniu 
turi savo čampioną J. Savicką, 
kurio stuboje jau daug metų 

J mėsos nebuvo ir kuris, prie 
pirmos progos, kiekvienam 
duoda lekcijas apie blėdingu- 
mą mėsos, baltos duonos, keik- 
sų ir cukraus. Ir kad išgelbė
ti ir mine iš tos nelaimės, tuo
jaus drg. Savickienė padova
nojo mums didžiausią puody
nę medaus. Bet kai nuvažia
vau pas jį į svečius, tai vis'gi

saros laiku, “overalėmis” ap
simovęs, atėjo į socialistų są
jungos 17 /kuopos surengtas 
diskusijas - lauke, po medžiu, 
atsistojo prieš publiką ir pa
sakė darbininkiškas eiles. Tas 
jo darbininkiškas vaizdas pas 
susirinkusius sukėlė gilaus į- 
spūdžio. Taipgi jis dažnai 
darbininkiškuose 'parengimuo
se deklamuodavo darbininkiš-

Pabuvęs ant tos far-

gyveno 7 metus: ^ulaukęs 53 
metų amžiaus, užbaigė savo 
vargingas dienas, palikdamas 
dideliame nuliūdime savo žmo
ną, tris sūnus, dvi ženotas 
dukteris, brolį Heronimą Wor- 
cesteryje ir seserį Lietuvoje. 
Amerikoj išgyveno 32 metus. 
Tapo palaidotas 14 d. gegužės 
West Bridgewater, Mass., Pu
šų Kalno kapuose. Palaidotas 
be jokių bažnytinių ceremoni
jų, ko jis ir pats troško. Jo 
karstas buvo apkrautas dau
gybe gėlių vainikų. Jo bro
lis suteikė raudonų rožių vai
niką, kuris ir buvo prie velio
nio galvos padėtas.

Laidojant, drg. Kirslis pasa
kė namuose prakalbą.

■ Ilsėkis tu, mūsų širdingas

giminaiti ir geradari, per am
žius čia. Mielas broluži, te
gul tau ant to klevelio, kat
ras prie tavo kapo stovi, tan
kiai sučiulba giesmininkai 
paukšteliai. Mes, tavo gimi
nės, liejam ašaras iš gailesčio, 
o tu jau negirdi ir nejauti. 
Daugiau mes del tavęs nieko 
gero negalime padaryti.

Laidotuvėse dalyvavo 18 au
tomobilių. Visiems laidotuvė
se dalyvavusiems 
dingai ačiū.

Velionio Leono 
minės:

Žmona Tekle,
Brolis Heronimas Stankus.

lizmo, laikys savo konferen
ciją sausio 6 d., 1930 me
tais.

tariame šir-

Stankaus gi-

t

Havana, Cuba.— Pan A- 
merikos Darbo Federacija, 
įrankis Amerikos imperia-
ft

Tel.: Greenpoint 9682

k. n

Brooklyn LABOR LYCEB
©ARBIN3NKU IŠTAIGA:

oalės del Balių, Koncertų, M'rcftr 
fdetų, Vestuvių, SusirinKimų Ir O- 
Fuikus steičiua su naujaisiais

Keturios bolių alleys.
VAINOS PRIEINAMOS

—959 Willoughby Ao
Tat '8842

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Puslės«tvar- 
kos. Ne naujoviškas išrSaimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.

Grove St.

fMĖNDEl.0,

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nąžino apie tai.
Deksnio Galinga Moatis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mis nuo U :30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Haarlem

SKAITYKIT ‘LAISVĘ”

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.
644 Driggs Avenue, 

Ridgewoodo Skyrius: 253

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame 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, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y. 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dienų.
Reikalaujame inaliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento. •'» I . • ’ i

VMMMMMI

Tai Tie Švelnūs Cigarai, m 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų,^
Havanos Tabakų •

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir> 
per pašta išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba f

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, 19Sg
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L. PROSEIKA. Piminiukas J. ALEKSI3, Sekretorius
16 Union Square. New York City 157 McKinley ^ve., Brooklyn. N. Y.

IG. BACHUS. Iždininku. Box Union Co., Union. N. J

Nekurtos kuopos daug dar
buojasi, kad išpildžius savo 
kvotą ir dar su magaryčiom, 

^patingai jaunuoliais. Ply- 
s mouthiečiai jau beveik turi sa

vo kvotą kaip jaunuolių, taip 
ir suaugusių. Na, o kaip su 
kkbmis kuopomis? i Ar tik 
viena kuopa išpildys savo kvo
tą, o kitos, ir dar didesnės, 
snaus? Pav., Wilkes-Barre 
43 kuopa, kuri turi gana di
delę dirvą gavimui jaunuolių 
ir suaugusių, dar nieko nesa
ko apie savo darbą. Nenorė
čiau manyti, kad kuopa apsi
leistų dar tokiam Plymouthui. 
Jei tik wilkes-barriečiai pasi- 
5j|Bpintų, tai paskirtą kvotą iš- 

. pildytų į vieną susirinkimą.
Reikia laukti, ką wilkes-barrie- 
čiai parodys.

Tas pats ir su kitomis dides
nėmis kolonijomis. Scrantonas 
turi daugiau lietuvių, negu 
Wilkes-Barre su visomis apie- 
linkėmis, bet iš serantoniečių 
nieko negirdėti. Argi seran- 
toniečiai pasiliks paskutiniai 
išpildymui savo kvotos ? 
jau būtų bloga dėmė

lietuvių

nesunku
irgi ne-

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS
Ii 18,000 žodžių

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

1

ir
ANGL1SKAI-LIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25e

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

Puslapis Penktas

sako kad ir savo koresponden
cijoj (tilpusioj tame pat “Tė
vynes” num.) apie S. L. A. 
kuopos balių. Joje jis irgi 
bando kai kam įkąsti, kai ką, 
jo paties terminu sakant, pra
vardžiuoti. Kęstutis.

bamame susirinkime. Gi tie, 
kurie dalyvavo susirinkime, ge
rai žino, kad ne progresyviai 
pasirodė rėksniais, o pats 
“kritikas” su savo šalininkais.

Ha-ha, net ir mano vardas, 
Kęstutis, “kritikui” nepatinka. 
Bet, ką gi padaryti ? Jei 
čiau pasirašęs Vytautu, 
čiau “kritikui 
patikęs.

Ša, vyrai, 1
S. L. A. 50 kuopoje jokio lie
tuviško daktaro nėra,” sako 
“kritikas.” Tarytum, kad aš 
būčiau rašęs, jog daktaras 
yra. Aš savo korespondenci
joj minėjau tiktai “daktarą” 
(rašydamas svetimženk 1 iuo-
se), o ne daktarą. Jeigu “kri
tikas” šio menko dalykėlio ne
įstengia suprasti, tai labai blo
gą sau paliudijimą išrašo. Tai 
tik stebėtis galima, kad žmo- vienijime, 
gus, belankydamas mokyklą, 
ir makaulę iš plaukų išstūmė, 
o neišmoko atskirti “daktaro” 
nuo daktaro!

O kas delei tariamo neva 
pravardžiavimo, vadinant “kri-; purvus, 
tiką” “daktaru,” tai irgi be
reikalingas kaltinimas manęs. 
Juk ne aš ši “titulą” suma
niau ir uždėjau, bet tamstos 
artimieji. Aš tik pavartojau 
dėlto, kad žinau, jog didžiuma 
Binghamtono lietuvių, 
daugelio tamstos vardų, 
riausia tamstą žino “daktaru.” 
Tamstos artimieji kolegos ir 
gatvėje, ir kuopos susirinkime, 
ir visur vadina Hamstą “dak
taru.” Jei turi ką priešingo 
prieš jų tokį tamstos “titulą-: 
vimą,” tai sakyk jiems.

Ar kas nors iš S. L. A. kuo
pos narių bent kada girdėjo
te, jog “keli metai atgal,” bu
vę S. L. A. kuopos valdyboje 
keli progresyviai, rengė “Prū- 
seikai ir kitiems maršrutus” ? 
Ne! Kas gi girdės nebuvusį 
dalyką! Tai “kritiko” “ge
ros valios” išmislas. 1923 me
tais keletas vietos organizaci
jų buvo surengę Prūseikai pra
kalbas, tikslu užprotestuoti 
prieš šalies įstatymdavystėje 
bandomą pravesti bilių ateivių 
varžymui. Prie surengimo to
kio protesto mitingo buvo pri
sidėjusi ir S. L. A. kuofia. Tai 
viskas. O sakymas, kad “Prū- 
seika atvažiavęs kalbėti ‘S. L. 
A. reikalais,’ ” kalbėjo apie 
ką kitą, tai tik bandymas 
drėbti purvų į skirtingai nuo 
“kritiko” protaujančią žmonių 
sriovę. Tie taikomajai sriovei 
metami purvai, žinoma, nepri-

bū- 
bū-

dar labiau ne-ijui,

geresnę apie buvusius 
atmintį; negu “kriti-

vieną “svarbų faktą” 
iškelia, kad .būk 

i “vos keli metai 
bėgo iš Susivienijimo,

lips, nes Binghamtono publi
ka turi 
įvykius 
kas.” *

Dar
“kritikas” 
progresyviai 
atgal” 
o “dabar, papūtus kitam vė- 

(čia’ kri
tikas persistato neva senu S. 
L. A. nariu ir sako progresy
vinius: “einate pas mus.”) 
Tai bent “faktai”! Ar žino
te, jūs, S. L. A. nariai, kiek 
S. L. A. narių “vos keli metai 

Susivie- 
Neži- 

įvykio 
“kriti-

atgal” buvo išbėgę iš ; 
nijimo? Ne, nežinote! 
note dėlto, kad tokio 
nebuvo. Tas buvo tik 
ko” vaidentuvėje.

Bet pasiklauskite, kaip se
nai “kritikas” priklauso Susi- 

jeigu jis drįsta nu
duoti senu,nariu ir sakyti pro- 
gresyviams, kad jūs “einate 
pas mus” ? Pasiteiravę, pama
tysite, kad daugelis tų žmonių, 
kuriems “kritikas” bando mest 

priklauso j S. L. A. 
daug seiliau, negu pats “kriti
kas.”

Kad “kritikui” nerūpi kuo
pos gerovė, tai netiksliai pa-

Labai Parankus Kišeninis
LIETU VISK AI-ANGLIŠKAS

PASIRAŠĖ BILIŲ
ROMUMUI 
SILPNAPROČIŲ

LANSING, Mich.— Gu
bernatorius Green ketvirta
dienį pasirašė bilių padary
mui bevaisiais silpnapročių 
ir kitų protiniai nesveikų 
asmenų sulig teismo įsaky
mo. Pirmesnis įstatymas 
reikalavo, kad su tuo sutik
tų pats asmuo, kurį tas da
lykas paliečia, ir jo giminės. 
Dabar be jokio atsiklausimo 
galės būt padaryti bevai
siais visi tie, kuriuos tik 
teismas pripažins nesvei
kais protiniai.

SKAITYKITE IR 
: PLATINKITE 

“LAISVŲ”

JUOZAS KAVALIAUSKAS

gC-

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra5”5

T rockizmas
Paraše A. BIMBA

o

L.

o

BINGHAMTON, N. Y.
O

H 151Vyrai, “Kritikas” Kalba!

CASTON ROPSEVICH o

St. or Ave.No.

Brooklyn. N.Y.46 Ten Eyck St
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pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužines šventes apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojati siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

o

s

7

o

o

o'

o

"o'

o

o

naudą, 
už $1.- 
ir dau-

visi 
no- 
Bet 
ant

H

I

Ji gavo keletą naujų pasirodė dideliais rėksniais, 
Turėjo vieną pikniką jis pučia bevertį baubo bur- 
metais turės. Man bulą, taikydamas tiems S.L.A. 
drg. Ratys, kad ap- nariams, kurie nedalyvavo kal-

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1111

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai-
Lietuvą ir atgal—do-

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.
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PASEKMĖS XII APSKRIČIO1 skričio paskirta kvota bus iš- 
VAJAUS I pildyta. O juk Edwardsville

■ yra ir daugiau draugų ir drau- 
igių. Luteskai, Chernius, Wal-
■ les ir kiti, kurie, pasidarbavę, 
įgali kuopą padaryti skaitlingą 
ir veiklią.

Nanticoke nedaug lietuvių 
gyvena, bet užtat jai artima 
kolonija Hanover tirštai apgy
venta lietuviais, veik 
miestas. Tat gaut A. 
D. kuopai narių visai 
ir dirva plati, veikėjų
mažai. Apskričio sekretorius 
J. Vitkūnas ten randasi. Apart 
jo, Stagniūnas, Janinas, Juš- 
kauskas, Zalieskas ir dauge
lis kitų draugų. Na, argi jūs, 
draugai, nesirūpinsite išpildyti 
savo kvotą? Tai jau būtų ne
dovanotinas apsileidimas.

Gal nekurie manys,.kad tai 
blogam laike vajus už gavimą 
naujų narių. Pavasaris, 
nenori lankyti susirinkimų, 
ri ant tyro oro pabūti, 
čia nepasiteisinimas. Juk
tyro oro dar geriaus kalbinti, 
kalbėti apie organizacijos 
svarbumą ir jos reikalus. Kur 
tik susitikai draugą, tai ir kal
bink, kad jis prisidėtų prie A. 
L. D. L. D. Vasaros laiku dar 
daugiau yra suėjimų, piknikų 
ir šiaip parengimų bei išvažia
vimų, tai geriausia proga su
tikti savo pažįstamus.

Kad A.L.D.L.D. yra svarbi 
mūsų organizacija, tai mes su
prantam, bet ne visi rūpina
mės ją išauklėti skaitlinga. Tą 
savo nesirūpinimą turime pri
pažinti apsileidimu. Tat ap
sileidimą šalin, o budavokim 
kultūros organizaciją. Kiek
vienas narys, priklausydamas, 
gauna ne tik dvasinę 
bet ir medžiaginę, nes 
50 į metus, gauna $4 
giaus vertės knygų.

Kiekvienas ir kiekviena rū
pinkimės padidinti A. L. D.

D. narių skaičių.
M. Žaldokas.

Tai! 
ant 

įr- ^^antoniečių. O serantonie- j 
(Tai gali išpildyti savo kvotą 
labai lengvai.

Forest City drg. K. Kerevi- 
čia man pareiškė, kad jis du 
nariu užtikrintai gaus į A. L. 
D. L. D. kuopą, gaus ir jau
nuolių. Jeigu Forest City Ke- 
revičia gali gauti du nariu, tai 
serantoniečiai gali gauti po ke- 
turius ir daugiau. Kiek man 
pranešė drg. K. Kerevičia, kad 
jis darbuosis, kad gavus dau- 
giaus narių, bet ir kitus ragin
siąs. Taip ir reikia. Mūsų 
organizacija turi būti augina
ma kuo smarkiausia.

Throop Draugelis dejuoja, 
kad negali g'auti narių, nes jis 
jau visus sužvejojęs nuo se- 
jfeus, 1 o naujų žmonių neat
vyksta. Draugeliui ir kitiems 
negali būti didelio vargo, nes 
yra kitos netoli kolonijos, kaip 
Dickson City, Olyphant, o prie 
to, galite ir iš Scrantpno pasi
gauti nemažai narių, seranto- 
niečiams belaukiant, kad kas 
nors veiktų.

Iš Pittstono irgi nieko nesi
girdi, kad kas būtų veikiama.! 
Argi Pittstone jau neliko vei-l 
kėjų? Nors pagal koloniją 
mažas būrelis draugų ir drau- 

giati nuveikti. Drg. Kuncevi
čius, Gudišauskas; iš moterų 
—Valinčienė ir dvi Onos gali 
gana daug pasidarbuoti tuo 
reikalu ir kvotą išpildyti. Čia 
suminėjau tik kelius, kurie 
darbuojasi darbininkiškoj dir
voj.

O kaip su inkermaniečiais ? 
Ar jie negalės išpildyti savo 
kvotą? Man netenka kalbėti 
apie tą koloniją. Bet aš ma
nau, kad draugai galės išpil
dyt. Drg. Ig. Saudargas, žu- 
rai, Kemeža ir 'kiti, kuriems 
neišeina nei po vieną narį gau-|mas paties Susivienijimo. 
ii į A. L. D. L. D. Nors drau-| 

^įai< nusiskundžia, kad blogos 
gyvenimo-sąlygos trukdo. Ir 
reikia pripažinti, kad taip. 
Daugiausia buyo streikų ir be
darbių Inkęj^riane. Bet jau 
savo kvotą išpildyti galima.

Parsone yra veiklių draugų, 
kurių šiuo kartu neminėsiu. 
Bet iš jų kolonijos nieko nesi
girdi, ar dirba ką nors del A.

L. D., ar ne. Argi drau- 
parsoniečiai 'apsileisite ki

rams kolonijoms? Mano su
pratimu, nei jokiu būdu nega
lima apsileisti, neišpildžius 
kvotos. O padidinimas kuopos 

.^nariais, yra padidinimas vei- 
-/Akimo visoj kolonijoj. Prie 

t Parson priklauso ir kiti mies
teliai/: Plains, Miners Mills ir 
Hudson. Ten taipgi randasi 
lietuvių mainierių, kuriuos rei- Į atrodo, keturios dienos pra- 
kia įrašyti į A. L. D. L. D. kuo-1 miegota. Jis sako, kad tame 
pas. Tat, draugai, turite pasi- susirinkime “progresyviai” pa- 

darbuoti. jsirodė didžiausi rėksniai, (žo-
Edwardsville veik metai lai- dį “progresyviai” jis rašo sve- 

o, kaip susitvėrė A. L. D. L. timženkliuose). Bet sakyda- 
. kuopa ir ji neblogai gy- mas, kad progresyviai nariai 

vuoja. ” ’ ’ ' ’ ' ............ * ‘
narių, 
ir šiais 
pranešė

Ša,
“Laisvės” No. 76 tilpo ma

no korespondencija apie “ge- 
radėjų” menševikų užmačias
S.L.A. kuopoje. Korespondep-. 
cijoje nurodžiau, kaip jie, pa- 

z»us uuidiis uiftugų ii i krikdę kliubelį, ,eina meskis- 
, vienok gali kur kas dau-|kai patarnauti S.L.A. kuopai. 

“Geradėjais” paminėjau“dak- 
tarą” ir beviltį Petrą.—Nusi
kaltau jiems.

“Geradėjų” vardu, “Tėvy
nės” No. 19, prabilo. į mane’ 
“kritikas” Balčikonis. Prabilo 
jis, vienok, toli nepataikęs į 
tašką, žinoma, jie nė neturėjo 
tisklo į tašką taikyti. Jam rū
pėjo tik mesti saują purvų į 
skirtingai nuo jo supratimo 
protaujančius S.L.A narius.

Nepatinka “kritikui” net 
priminimas S.L.A. tikslo, bū

tent, lietuvių vienybė ir plėti- 
Ta 

pora žodžių jį neva verčia į- 
sitikinti, kad mano korespon
dencija—tai “fašistinė” litera
tūra. Supraskit, žmonės, pri
minimą S.L.A. tikslo, “kriti
kas” vadina “fašistine” lite
ratūra. Nors netiksliai, bet pa
sako, kad jis lietuvių vieniji
mui ir auginimui jų organiza
cijų yra priešingas.

SaVo korespondencijoj esu 
minėjęs apie “daktaro” aky
lumą, apie tai, kaip jis, pra
miegojęs visą mėnesi, ,norėjo 
pataisyti S.L.A. kuopos pro
tokolą: iš 5 d. vasario norėjo 
pataisyti 5 d. sausio. Dabar 
“kritiko” akylumas irgi toks 
pat. Jis kalba apie susirinki
mą, įvykusį 5 d. kovo, bet 
“kritikoje” rašo, kad susirin
kimas buvęs “kovo 9 d.” Vėl

I H

Londonas.— Dabar mai- 
nierių bedarbių Anglijoj 
yra suvirs 181,000.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

•II

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St.. Camden. N. J.
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Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
melą iki šią dieną. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistą 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo koją kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietą Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim- 
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimų ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucinės karį ievos saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir įsitėmyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

kodėl buržiiązija užtaria jį.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.

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

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

i.-
“Tarpininkas” 

vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg
zempliorių, kaina 15 centų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
vė” apmokės persiuntimo kaštus.

3 
3

3 
3

3 
3

TELEFONAI:
Keystone  _ Main
Bell---------  -- Oregon

9669
5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
(Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UIDdllb VU1U l ūYVUCIb bij0. Už 75c už baksą apSiginklU0k 

nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I RY T'lllQ (25 cen^a* skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU Li<lA IdUd kitą 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
6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

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

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vaitoti.
Vardas . .................................... —

Miestas State.
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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 pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A fnnhi LiAllVi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c v v vtuių
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios
• ' , rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

1 Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

utarninkais «

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: 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



Puslapis šeši E A I S V ®
i

VIETOS ŽINIOS
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Didžiausio Tilto Statymas I Priėmė $229,000 Vogtų Šery Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!Jau pastatė plieninius bok

štus 600 pėdų augščio naujam 
pradėtam tiltui tarp Fort Lee, 
Palisades, Jersey pusėj, ir Fort 
Washington Park, New Yorkojgų. Paskui, padėdami serus 
pusėj. Per vasarą būsią pra-'kaipo užtikrinimą, gavo už 
vesta keturi milžiniški “kabe- juos dideles paskolas iš kitų 
liai,” virš Hudson upės, ant bankų. Jie turėjo nedidelę 
kurių kabos visas sunkumas, j radio krautuvę po num. 26-30 
Kiekvienas kabelis bus nuvy-įPark PL, New Yorke, ir gar- 
tas-susuktas iš 26,474 atskirų Įsinosi dideliu vardu MacLaren 
vielų ir aptrauktas metalinė- Manufacturing Company. Fe- 
mis makštimis. deraliame teisme broliai žū-

Brooklyno tilto kabeliai turi j likai aiškinosi pirkę Šerus nuo 
po 16 colių skersinyj, arba di-i kokio tai Sigmūndo Ecksteino. 
ametre; o Hudsono tilto kabe
liai turės po 36 colius storio 
skersinyj. T' 
beliai bus tokie drūti, kad at
laikys 180,000,000 svarų su n-; pažįstamas, 
kūmo. Jeigu vieną galą tokio 
kabelio pririšti, o prie kito 
prikinkyt 2,000 (smarkiausių 
lokomotyvų (garvežių), tai jie 
negalėtų nutraukt vieną kabe
lį, sako vyriausias valdiškas 
tiltų inžinierius O. H. 
mann.

Broliai Fred B. ir Wm. C. 
MacLarenai buvo priėmę 
$229,000 vertės šėrų, išvogtų 
iš bankų ir kitų biznio įstai
gų.

Per vasarą būsią pra-1 kaipo
■ • • 1 v • •VI* 44 1 . _ 1. .. •

Pirmad., Gegužes 27, 192h

r

.*■

Tunney’o Meiliškas 
Dumblynas

Buvęs kumštininkų čampio- 
nas Gene Tunney purvinai į- 
klimpęs. Po to, kai jis apsi
vedė su milionieraite, atsilie
pė tūla Katrė Fogartienė 
(našlė ar persiskyrėlė?). Jis 
ją buvo žadėjęs vesti; to pri
žado patvirtinimui Fogartienė 
turėjo ir jo rašytus meiliškus 
laiškus. Bet paskui, kuomet 
Tunney sumanė apsivesti su 
milioniere, tai jis atpirkęs tuos 
dokumentus 'nuo Fogartienės, 
užmokėdamas jai $27,500 per 
savo manadžerį Billy Gibsoną. 
Bet Fogartienei to neužtenka; 
ir ji dabar per teismą reika
lauja pusės miliono dolerių iš 
Tunney’o už sulaužymą pri
žado* su jąja

Tuo tarpu milioniere Tun
ney’o pataitė serga Europoj, 

gus; bet žulikai teisme paša- jos tėvam ir

lės svarbos tam savo susikirti
mui, nuo kurio daug priklau
sys jo tolimesnė karjera, kaipo 
boksininko.

Manoma toliau suleist Kelly 
persikumščiuot su buvusiu vi
dutiniai sunkaus svorio bokso 
čampionu Mike McTigue.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

apsivesti.

Buvo surastas tuo vardu žmo-

T-rTnrx-itTirx r r t > y n r'r-r-i n ■'»i'-r ■ .-.'n-rJT ■Z'J ... J 2 2TLJ J- L 'JTTrmVFFM

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PARSIDUODA 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 mėnesi. Atsišaukit 
pas B. A. Zinis, 499 Grand St. Brook
lyn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

120-25

GREAT NECK, N. Y.
L. D. S. A. 64 kuopa rengia balių 

ketverge, 30 gegužės, Gaisrininkų 
Svetainėj, Middle Neck Rd. Prasi
dės 5 vai. vakare ir trauksis iki 2 
vai. nakties. Programa prasidės 
kaip 7:30 vai. Po programos vėl 
šokiai. Orkestrą grajys amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius. Programą 
išpildys vien tik jaunuoliai iš Brook- 
lyho ir Great Necko. Bus deklama
cijų ir dainų, taip pat dainuos Great 
Necko Jaunuolių Choras puikias dai
nas, po vadovyste dvg. V. Žuko. 
Kviečiame atsilankyti jaunuolių tė
vus ir pamatyti, kaip jų vaikučiai 
linksmina susirinkusius svečius. Kvie
čiame visus vietinius ir apielinkės 
j šį balių, nes pirmas toks parengi
mas Great Neck, L. I. Įžanga 50c. 
Rengėjos.

PARDUODU arba mainau ant mies
to nuosavybes 18 akrų farmą, 2 

šeimynų namą, garu apšildomą, mie
sto vanduo, netoli Bridgeport, Conn. 
Didele barnė, du garadžiai, vištinin- 
kas, daug gyvulių ir paukščių, visi 
reikalingi įrankiai žemes dirbimui. 
K. Staniulis, .162 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 119-24

t i ?
\ RALPH KRUCH;?
fotcgrAeas
. A^SPe

Telephone, Stage 44M

A. RADZEVIČIUS
jai pačiai yra 

, kad Tun- 
ney buvo “nekošer” pirm su
sigiminiuojant su milionierių i 
šeimyna. Ar Tunney’o pati 
nepareikalaus tik divorso, jei
gu jinai pasveiks? K. O.

Hudsono tilto ka- kg, kad tą žmogų jie dar pir-idaug nesmagumo,

Aidiečiai, Tėmykite!

Am

vai.Rytoj, gegužės 28 d., 8 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
įvyks Aido Choro mėnesinis 
susirinkimas.

Draugai ir draugės aidiečiai, 
malonėkite visi būti susirinki
me, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarimui.

Pirm. A. Kapočius.

Nedirbt Niekur, Jei 
Ne Teatre

Pagal motinos pareikalavi
mą, į pataisos namus neapri
botam laikui teisėjas G. H. 
Follwell pasiuntė Maxą Pater- 
soną, 25 metų amžiaus, gyve
nusį pas savo motiną, po num. 
4224 Fifth Ave., Brooklyne. 
Sūnus norėjo 
bet,
vietos, atsisakė paprastais dar- 

• bais užsidarbiauti pragyveni
mą ir šiurkščiai apsiėjo su mo
tina.

mą kartą mato ir jis jiems ne- 
By]oje, be kitko, 

paaiškėjo, kad jie ir vogtų se
rų vertę klastavo, perdirbinė
dami 'numerius. Jeigu būtų 
baudžiami pilnai, tai, sulig į- 
statymų, turėtų atsisėst kalėji- 
man 72 metams; bet, kaip jau 
žinoma, teismai susii 
didelių pasekmingų vagių.

Išplėšė $5,000
nrtipjuu ir n • 1

myli ant Vertes Deimantu

Kur Būsite Ketvirtadienį?
Kur būsite ketvirtadienį? 

Jeigu norite sueiti visus drau
gus ir praleist laiką linksmai, 
tai būkite sykiu su visais Wil- 
lick’s farmoj, Linden, N. J.

O kas bus? Ar tai galima, 
kad būtų tokių, kurie negir
dėjo apie Amerikos Proletme- 
no Sąjungos III Apskričio pik
niką, kuriame dalyvaus ketu
ri chorai, po vadovyste Vlado 
Žuko, Ufa kvartetas ir bus vi
sokių sporto dalykų ?

šokikai galės ^pasilinksmint 
bešokant tyrame ore, prie ge
riausios muzikos.

Komisija.

Trys piktadariai surišo du 
• vyrų, deimantų krautuvėje, 
i 1215 Amsterdam Ave., New 
Yorke; pasigrobė $5,000 ver
tės deimantų ii’ perlų ir prasi
šalino.

I SPORTAS
II

124-26

McADOO, PA.
Pranešu A. L. D. L. 120 

nariams, kad permainyta 
mų diena ir valanda, 
pos susirinkimas bus nedelioj, 
birželio, J. Mickūno svetainėj, West 
Blaine St. Prasidės 11 valandą ryte, 
tuojau po A. P. L. A. kuopos susi
rinkimui. Visi nariai įsitėmykit die
ną ir atsilankykit, yra svarbių rei
kalų. Taipgi primenu, kad kurie 
dar neužsimokėję mokesčių, pasi- 
stengkite tą dieną ateiti ir užsimo
kėti, nes jau paskutinis susirinki
mas, vėliau reikės mokėti įstojimas 
iš naujo. Sekr. J. Stulgaitis.

124-25

kuopos 
susirinki- 

Sekantis kuo- 
16

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų 
pėdų ilgio. Reikalas 
parduoti, tai atiduosiu 
mą. J. Kentrus, 201 
Ave., Roselle Park, N

pločio ir 200 
verčia greit 

už žemą kai-
E. Westfield. 
J. 119-46

KAS TURIT lotus ant pardavimo, 
bile kokioj vietoj, Brooklyne ar 

Queense, malonėkite pranešti vietą 
ir kainą, trumpu laiku bus parduoti. 
Pasi randavo ja 4 kambariai Williams- 
burge, yra elektra, maudynės, vienas 
blokas nuo subway, randa $19.00 . į 
mėnesį. Reikalingas džianitorius prie 
6 kambariu} namo. Mažai reikia mo
kėt randos. B. A. Zinis, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tel., Jamaica 
7394. 120-25

“Natūraliai” Judžiai

I 
į 
“ŽVAIGŽDINIS” 
KELLY-DOBILAIČIO MŪŠIS

Jack Kelly-Dobilaitis, kurį 
amerikoniški laikraščiai pra
deda vadinti “honest Jack” 
(teisingu Jonuku), sukirto 
Patty Quinlana pereito penk
tadienio vakare, 106th Armo
ry, Brooklyne. Kova buvo aš- 
tuonių raundų ir mažne kiek
vieną raundą laimėjo Kelly- 
Dobilaitis. Buvo ir kelios 
tos kumštininkų poros; 
Kelly’o mūšis sū Quinlanu 
buvo “žvaigždinė” kova,

FOR RENT
PASIRANDAVOJA PARSIDUODA

PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba
riai. Yra pečius, maudyne, elek

tra. Randa žema. Kreipkitės 281 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. 124-29

PAJIEŠKOJIMAI
PAJEŠKAU Prano Yešmanto, gyve

na Brooklyn, N. Y. Meldžiu jį patį 
atsišaukti arba kas žinote malonėkit 
pranešti. Balys Bajoras, 789 Wash
ington St., New York, N. Y. 123-24

$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.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusios 
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.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

REIKALAVIMAI

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

Ir malioriūs
Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK UŽ $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci
al išką 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 vaistu del plaukų, 
kad nežiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo' būti.
Lšsikirpkite ši antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekus.

esą

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKASENERGINGI vyrai su geru būdu, 
gali užsidirbt gerą pelną pardavi

nėjime lotų skersai nuo 
Field—Amerikos didžiausio 
lauko,” ant pilno arba 
Patyrimas nereikalingas, 
te tarpe 9-12 a. m. N. 
55 W. 4 2nd St., Room 
York City.

ki- 
bet 
tai
nu-

sverianti visas kitas tą vakarą.
Nors lietus lijos ir mana- 

džeriai buvo nusiminę, kad 
nebus publikos, tačiaus suėjo 
ketvertas tūkstančių sporto 
mėgėjų; tame skaičiuje buvo 
matyt 
tarpe 
randa

GRABORIUSna-

SALES—PARDAVIMAI 107 UNION AVENUE

Netikrų Pinigų Fabrikėlis Dobilaitis Kausis su

d e-

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

atlieka-

s

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

daug lietuvių, kurių 
Jack Kelly vis daugiau 
sau simpatikų.

KAZYS RUKŠTELIS 
DAR GYVUOJA

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

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

būt aktorium; 
negaudamas teatruose

Mokiname Piano.

SU 
paveiks- 
24th St., ‘'•'XU. A* • - - vr •'

PARSIDUODA restoranas, labai biz- 
niškoje vietoje, apgyventoje lietu

viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ir už pusę kainos. Royal Res
taurant, 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. > . 123-25

“Rose vėl t 
orlaivių 

pusę laiko. 
Atsišauki- 

Naydinkoff, 
1338, New 

124-26

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

Užsimokėdamas falšyva 
šimtine už cigarus, įsipainiojo 
Samuelis Simon’as, 24 metų 
ajnžiaus vyrukas,, gyvenąs po 
num. 808 Adee Ave., Bronxe. 
Cigarninkas buvo priėmęs fal- 
šyvą bumašką ir imdavęs pirki- 
kui ręstą. Bumaška atrodė se
na ir buvo suglamžyta. Bet 
paskui tam cigarninkui (Fr. 
Fugniuolai) pasirodė, kad pi
nigas gali būt netikras. Išėjęs 
iš krautuvėlės, jis suriko; ir 
du netoliese buvę detektyvai 
nutvėrė bebėgantį cigarų pir- 
kiką. Po to, pas jį namie su
rasta pinigų klastavimo dirb
tuvėlė ir $130 falšyvomis 
penkdolerinėmis ir dešimtdole- 
rinėmis.

Pavyko bandymas 
turaliais” krutamais 
Jais, po num. 147 E. 
New Yorke. Paprasti kruta- 
mieji paveikslai atrodo plokš
ti, prisiploję prie drobulės. 
Bet tie, ka dabar buvo išban- 
dyti, parodo žmones ir daiktus 
su tam tikru storiu bei apva
lumu, panašiai, kaip jie natū
raliai yra matomi. Kai ku
rie atsimenate stereoptikoną, 
kur žiūrint pro du stikliuku į 
du paveikslėliu, matosi tik vie
nas paveikslėlis, bet reginys 
būna jau nebe plokščias, o su 
tam (tikru storiu bei apvalu
mu. Tai su pagelba tokių 
stiklų dabar pagaminta ir ro
doma minėti nauji krutamieji 
paveikslai. Įspūdis kur kas 
gyvesnis, negu iš senosios rū
šies, plokščiai atrodančių pa
veikslų.

Rytoj
Nacionalės Gvardijos 
Čampionu

Ateinantį gi antradienį (ge
gužės 28 d.) Kelly boksuosis 
šu Bill Freemanu, dabartiniu 
Nacionalės Gvardijos sunkia

svorio bokso čampionu, 168th 
Armory, New Yorke, i Kumš
tynės skirtos dešimčiai raundų. 
Laimėtojas gaus generolo Has- 
kelTio diržą ir bus pripažin
tas Nacionalės Gvardijos čam
pionu.

Kelly-Dobilaitis deda jdide-

1UOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

612—10th Ave., cor. 44th St., New 
York, N. Y. 121-24

“Neverta Gyvent”
Nusišovė turtingas bankinin

kas Lois C. Levison, 38 metų 
amžiaus, po num. 7 W. 40th 
Št., New Yorke. Buvo liūdno 
būdo ir silpnų nervų. Palikta
me pačiai raštelyj, jis sako, 
kad gyvenimas nedavė jam 
jokio smagumo; taigi ir nema
tąs prasmės gyventi.

Iškeltas Vieškelis 
Automobiliams

Penktadienį miesto valdyba 
oficialiai atidarė darbą delei 
pravedimo iškelto (elevated) 
vieškelio New Yorke, palei 
Hudsono upę. Vieškelis eis
nuo Canal St. iki 72nd St.; bū
siąs užbaigtas už pustrečių 
metų; lėšuosiąs $4,500,000. Jis 
bus vyriausia naudojamas au
tomobiliams nekliudomai ir 
greitai važiuoti.

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
-------- ...u Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen. Avenue 

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

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, | 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. T,-n— 
laujant gėrit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

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

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

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

MANO YPATISKA ATY- n (\(\ 
DA IR PATARNAVIMAS I I II HI 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

▼ai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

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

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y,

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

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronelių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

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

Lelijų šakną 
Rūtų 
Rožių 
Remunllią 
Seneso plokičiukią 
šalavijų 
Seneso lapelią 
šafronų
Trijų devynetui 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Truk žolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2168. 8I14L.




