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Krupavičius, kuris
Belgijon mokytųs, 

po lietuvių naujoky-

Darbininkai Visų Šalių 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimčsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

2 egz. 
Balso. ” 
knygų.

Gavau laišką iš Tėvo Vaiko 
apie lietuvius imigrantus Fran
cijoje, Montlucon mieste. Laiš
ką perdaviau “Laisvės” red. 
Pasirodo, kad ten gyvena apie 
40 mūsų žmonių, 
laikraščių 
“Laisvės’ ’ 
Labai
Jų galėsime pasiųsti.

Kitose Francijos apielinkėse 
taip-pat yra mūsų žmonių, bet 
mes su jais ryšių neturime. Jei 
tik ryšių įsigytume, tai galėtu
me pasiųsti ALDLD knygų.

Tačiaus iš 
jie gauna 

ir 1 egz. 
mažai. Prašo

Francijos Lietuviai. 
Lietuviai Afrikoje. 
Jėzuitizmas.
Ką Sakė Hillquit.

Rašo L. Pruseika

Rykovas Vėl Išrinktas 
Sovietų Tarybos 

Pirmininku

LITHUANIAN OAIŪM
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Canter, Komunistas, Pasmerktas Metams 
Katorgon už Pakritikavimą Fullerio

Kunigas 
išvažiavo 
baladojasi 
nūs Škotijoje ir Francijoje. Mū
sų įtaka Škotijoje visai beveik 
išnyko, nes radikaliai elemen
tai dar karo metu turėjo aplei
sti šalį. Tuo tarpu Glasgowe ir 
Belshille dar yra gana daug 
lietuvių, kurie eina vietos ku
nigo vadovybėje. Kun. Krupa- 
vičius ir ten buvo nusibalado- 
jęs.

Paryžiuje Krupavičius suor
ganizavo “lietuvių darbininkų 
draugiją.” Jisai taip-pat buvo 
nusibaladojęs į Vilerupta burti 
lietuvių darbininkų fašistinėn 
organizacijom Tenais sąmonin
gi darbininkai davė jam vėjo. 
Tačiaus, atsirado ir tamsu n ų, 
kurie jam pritarė.

Aišku, vadinasi, kad fašistai 
pradėjo savo propagandą tarpe 
Francijos lietuvių išeivių. Mū
sų tikslas turi būti—kuo smar
kiausia skleisti tarpe išeivių 
darbininkų Lietuvos komunistų 
spaudą ir amerikiečių liedinius.

Kas turite ryšių su Francija, 
kas turite giminių ir draugų— 
duokite mums, jų.

MASKVA.—A. I. Rykovas 
tapo vėl išrinktas Sovietų 
Sąjungos Liaudies Komisa
rų Tarybos pirmininku pir
moj sesijoj Visos Sovietų 
Sąjungos Centralinio Pil
dančio Komiteto, kurį So
vietų Kongresas išrinko šią

Jau labai labai senai buvau 
bematęs žinią apie Johannes- 
burgą—“deimantų miestą” pie
tų Afrikoje. Kokia 20 metų 
tam atgal lietuviai ten turėjo 
patriotinio plauko draugiją. 
Vėliau ji mirė.

Dideliu tat smagumu perskai
čiau mūsiškių “Balse” kores
pondenciją, kad Johannesburge 
gyvenanti lietuviai turpjo susi
rinkimą ir, padarę rinkliavą, 
sumetė Lietuvos Raudonajai 
Pagelbai 20 dolerių.

Vyrai už tai!
O kažin kad jie įkurtų A.L. 

D.L.D. kuopą?

O kaip eina vajus už A.L.D. 
L.D. Canadoj? Kol kas, jei 
skaityti Toronto, žinių apie va
jaus pasekmes neturime.

ne

Amerikos socialistai rinko 
aukų Britanijos Darbo Partijai. 
Bet nei socialistų simpatikai, 
nei buržuazija nekėlė lermo dė
lei “Amerikos dolerių.”

Bet jeigu, daleiskime, Sovie
tu darbininkai suteiktų medžia
ginę paramą Anglijos Komuni
stų Partijai—kiek tuomet 
riksmo ir alasavojimo!

būtų

Kartą prieš karą W. 
woodas turėjo debatus su 
quitu. Susiginčyta delei 
vartos priemoniij vaitojimo.

HiHquitas tuomet pareiškė, 
kad ir jisai eitu “ant barika
dų,” jeigu socialistai turėtų di
džiumą, o buržujai suvogtų bal
sus.

Bet juk ir pereituose rinki
muose socialistai sakė, kad 
jiem balsus susuko. - Ypač jie 
protestavo del suvogimo balsų, 
paduotu už Pankeną.

Ar Hillquitas ėjo ant barika
dų?

Hav-
Hill- 
prie-

Sekančiame kare socialistai 
pasirodys dar didesniais patrio
tais, negu praėjusiame. • 1

Tiktai vieni komunistai veda 
antimilitarinę propagandą ka
riuomenėje. Francijos komu
nistas Denys, redaktorius ka
reiviams skiriamo 
šerne,” pasmerktas 
metams kalėjiman. 
komunistus baudžia 
kiau ir sunkiau.

ė

“La Ca- 
penkiems 
Francijoj 
vis sun-

Y. E. Rudzutak, V. V. 
Schmidt ir K. G. Ordžoni- 
kidze išrinkti vice prezi
dentais.

Taryba lygi kabinetui ki
tose šalyse.

Kiti komisarai išnaujo 
išrinkti yra:

Užsienio reikalų — čiče- 
rinas; karo ir laivyno — 
Vorošilovas; transporto — 
Y. E. Rudzutak; prekybos 
— A. Mikojan; finansų — 
N. P. Bruchanov; pašto ir 
telegrafo — N. K. Antipgy; 
darbo — N. A. Uglanov.

Šeši pirmininkai Centrali
nio Komiteto išrinkti: M. L 
Kalininas, atstovaujantis 
centralinę Rusiją; G. I. Pet
ro vskis, atstovaujantis Uk
rainą; A. G. Červizgi, atsto
vaujantis Baltgudiją; V. G. 
F. Mussavekoj, atstovaujan-1 
tis Transkaukaziją; Faisula 
Chodzijevas, atstovaujantis 
Uzbeką, ir I. Aitakov, at
stovaujantis Turkmenista- 
na. €

4 Darbininkai Žuvo 
Prie Tilto Budavojimo
NEW YORK.— Trečia

dienį žuvo keturi darbinin
kai, dirbanti prie budavoji
mo tilto nėr Hackensack 
une, tarn Kearny ir Jersey 
City. Darbininkai su tam 
tikra skrvnia buvo nuleisti 
80 pėdų žemiau unės pavir
šiaus. Skrynia buvo oro 
spaudimu palaikoma. Trū
kus oro spaudimo dūdoms, 
skrynia nusmego, purvas ir 
žemės ant ios užvirto.

Dar du darbininkai nesu
rasti. Aštuoni išsigelbėjo 
ir randasi ligoninėj.

Sunkus Pavasaris 
Lietuvoj

DEGUČIAI, Zarasų apsk. 
— Apie visus pavasario 
sunkumus kalbėti čia ne
tenka; tik tiek galima pa
sakyti, kad visas valsčius 
ne tik t neturi, pav., sėklos, 
bet neturi Ko valgyti ir kuo 
gyvulius šerti, o pavasaris 
sunkusis vis toliau tęsias.

Degučių valsčius taip pat 
yra prie nukentėjusių nuo 
nederliaus valsčių priskai- 
tytas, bet iš valdžios gavo 
pavasario sėkloms įsigyti 
paskolos 1300 lt., kurias ap
skrities viršininkas ir agro
nomas ūkininkams paskirs
tė. Tuo tarpu mažiausia 
1700 ūkiams reikėjo pasko
los apie 70,000 litų.

šaudė per Upę
Gegužės 10 d. 20 vai. ties 

Varėna per Merkės une ne
žinomi asmenvs naleido 7 
šūvius i Užrpelinyciu kaimo 
gyventoją Poškų; jam su
žeidė koją ir petį.

Ir Nelaimėj žmogų 
Skriaudžia

Rokiškis.— Balandžio 15 
d. vienas pil. nupirkęs ru
gių iš vienos Kuosių kaimo 
moteries. ' Pasvėręs, rado 
trūkumą 20 sv. Rugiai bu
vo grąžinti pardavėjai. Vė
liau pardavėja garantuoda
ma pilną svorį, rugius par
davė biednam darbininkui 
už 28 litus. Vienas pil. nu
sipirkęs rugius aimanavo, 
kad rugiuose radęs 13 sv. 
smėlio.

Užkalė Svetainės Duris, 
Kad Neleisti Darbinin

kams Susirinkti

Senato Komitetas Nenori
Tyrinėti Tekstilės Padėties

Areštai ir Kratos Lietuvoj
Lietuvos klerikalų “Ry

tas” praneša, kad po pasi
kėsinimo nužudyti p. Volde
marą prasidėjo ištisa eilė 
kratų ir areštų. Suimtų 
tarpe yra šie studentai 
(ateitininkai): A. Bendara- 
vičius, V. Lanšys, T. Bal
trušaitis, A. Keturakis, V. 
Jakučionis, A. Orentas, A. 
Banionis, P. Vainauskas, L. 
Ročiūnas, Grina, A. Pabe- 
dinkas, St. Grigaliūnas, A. 
Daugirdas; smulki asmens 
ir kambario krata padaryta 
nas O. Labanauskaitę, J. 
Pankauską, S. Lūšį ir J. 
Dagilį.

ELIZABETHTON, Tenn. 
— United Textile Workers 
Unijos viršininkai, kurie 
pardavė 6,000 darbininkų 
.streiką, visai praranda pa
sitikėjimą -darbininkuose. 
Vis daugiau ir daugiau dar
bininku krypsta prie Nacio- 
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos.

Biznieriai, kurie valdo šį 
miestą, ir geltonieji U. T. 
W. vadai taip bijo darbi
ninkų, kad net griebiasi 
bjauriausių žingsnių nelei
dimui darbininkams susi
rinkti į masini mitingą. Jie 
su miesto viršininkais už
kalė miesto svetainės “Ta
bernacle” duris, kad darbi
ninkai negalėtų susirinkti j 
masini mitinga, kur kalbė
tu Nacionalės Tekstilės

Washington.— Senato ko
mitetas fabrikų reikalams 
trečiadienį nubalsavo, paves-, 
ti sumanytą tyrinėjimą tek
stilės pramonės padėties 
Federalei .Prekybos Komisi
jai ir Tarifo Komisijai.

Lenku Kardinolas “Velnio
Sparnais” Nuskrido pas .

Popiežių
VIENA, Austrija.—Kada 

kataliku bažnyčia turėjo 
galia, kiek metų atgal, tai 
Dries kiekvieną mokslinį 
žingsnį kovodavo. Moksli
ninkus persekiodavo, kan
kindavo. Visokius išradi
mus vadindavo “velnio iš
radimais.” Dabar “velnio” 
išradimais naudojasi net 
kardinolai ir popiežius.

Antradienį Lenkijos kar
dinolas August Hlond čia 
atskrido orlaiviu iš Varša- 
vos, o trečiadienį “velnio

Unijos streiko komiteto na- sparnais” nuskrido j Romą

Vilku Bijo
Sta-ŠĖTA.— Paukščių, 

šaičiu ir k. kaimai pradėjo 
gyvulius ganyti balandžio 
mėn. pabaigoj. Tik labai 
visi ūkininkai biio vilkų. 
Pernai metais vilkų rujos 
po 18 ir daugiau buvo pa
stebimos Taujėnų kaimo ir 
kit. miškuose. x Vilkai be 
galo daug nuostolių prida
rė. Pauliukų kaime sudras
kė kelius kumeliukus: Dro- 
biškiu, Glaušiu. ,Stašaičių, 
Kapliu ir k. kaimuose su
draskė no kelioliką avių, 
šunų, telvčių ir kumeliuku. 
Tik nuo vieno ūkininko Pau
lausko sentynias avis pagro
bė. Ir dabar vilkus dar pa
stebi Bogumilavos valdiška
me miške.

riai iš Gastonijos. •
o?

Miesto viršininkai atvirai 
pareiškė Vera Bush ir Fred 
Beal, Gastonijos streikierių 
delegacijai, kad jie bus su
areštuoti. jeigu neapleis ši 
miestą. Reakciniai vadai iš 
U. T. W. unijos taip pat 
grasina jiems; jie pritaria 
“piliečių komitetui,” kuris 
grąsma “paimti komunistus 
pavežiojimui.”

Suimta Daug Ukrainiečių 
Lenkijoj

VARŠAVA.— Tarnopoly 
policija padarė daug kratų 
ir suėmimų vietinių ukrai
niečių tarpe. Suimti taip 
pat keli studentai ir gimna
zistai. Suėmimai padaryti 
už suruoštas gedulo pamal
das vienam policijos užmuš
tam ukrainiečiui atminti.

Be to. suimti keli gimna
zistai už tai, kad boikotavo
Pilsudskio varduvių šventę, vas neregiams.

pas popiežių.

Šuva Kaino 
Neregių Vadovas

NEW YORK. N. Y.
Aklas vyras Herman 

meln turi kaliukę “Bella, 
ri saugiai perveda jį per gat
ves, nežiūrint, kaip tankiai bė
giotų automobiliai. Bella su
pranta, kad žaliai šviečiantis 
žiburys-signalas reiškia, jog 
galima eiti, o persimainius 
šviesai į raudoną reikia sustoti. 
Bella yra vadžiojamasi ant dir
žiuko: ir kada nesaugu eiti 
skersai gatvės, jinai atsisėda; 
besiartinant jos ponui prie ko
kio stulpo, medžio bei kito
kios skerspainės, jinai prie jo 
prisiglaudžia, duodama ženk
lą. Bet jeigu autorųobiliai ir 
eina išilgai, Bella moka išlai
kyt savo poną nuo pavojaus, 
vesdama ji skersai. Pats New 
Yorko policijos komisionierius 
Whalenas užvakar tėmijo ant 
Broadway ir 5th Avė., kaip 
tinkamai išlavintas šuva gali 
būti naudingas, kaipo vado-

Tm- 
ku-

BOSTON. — Harry J 
Canter, veiklus Komunistų 
Partijos narys iš East Bos
ton, tapo pasmerktas vie
niems metams katorgon an' 
Deer Salos už pakritikavi 
mą buvusio Mass, valstijoj 
gubernatoriaus Fuller. Tei 
sėjas Robert Raymond Suf 
folk augštesniajam teismi 
paskyrė bausmę trečiadie 
nį.

Laike rinkimų kampani 
jos, lapkričio 3 d., 1928 m, 
Canter prie valstijos nam< 
Bostone nešiojo iškabą su 
užrašu “Fuller — Sacco b 
Vanzetti nužudytojas.” Ka
pitalistinis teismas išaiški
no, kad tai “kriminališkas” 
Fullerio apšmeižimas, ne
žiūrint, kad Fulleris yra 
atsakomingas už nužudymą 
tų dviejų darbininkų.

Canter, kuomet buvo at
vestas nuteisimui, pradėjo

Sovietai Pardavė Ame
rikoj Produktu už 

$105,000,000
NEW YORK.— Sovietų 

biznio organizacija Ameri
koj, Amtorg Trading Kor
poracija, kuri buvo inkorpo
ruota gegužės 28 d., 1924 
m., sąrvšy su minėjimu sa
vo penkių, metu sukaktu- 
viu. trečiadieni paskelbė, 
kad Sovietų prekvba su A- 
merika per praeitus penkis 
metus siekė $503.000,000. 
Supirkimas mašinerijos, ža
liosios medžiagos ir kitų 
produktų siekė iki $398,- 
000.000. Sovietai pardavė 
šioj šalvį savo produktu už 
$105.000 000. Pirkimas virši- 
no pardavimą $293,000,000.

Watt, Mainieriy Vadas, 
Nuteistas Kalėjimai!
HERRIN, Ill. — John 

Watt, prezidentas Naciona
lės Mainierių Unijos, tre
čiadienį tapo čia nuteistas 
kalėjiman vaduojantis su
fabrikuotu prieš jį kaltini
mu, būk jis atvykęs “kurs
tyti” mainierius prie “riau
šių,” kuomet jis atvyko čia 
kalbėti masiniam mitinge. 
Jis tapo suareštuotas pirma 
susirinkimo.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas apeliavo jo by
lą į augštesnį teismą.

šalčių Pasekmes

šėta, Kėdainių apskr. — 
Žiemos šalčiai daug kam 
blogo pridarė. Kriaušės, 
slyvos ir vyšnios iššalo. Obe
lims, ne visoms, tik opes
nėms, pakenkė. Net beržų, 
kurie augo plikame lauke, 
šakos nudžiūvo. Kaminus 
daugumas turėjo taisyti, 
nes nuo šalčio išvirto, taip 
vadinami “ležakai.” Karvės 
ir kiti gyvuliai nušalo ausis 
ir kojas. Dabar lupasi ko
jų nagai ir iš ausų varva. 
Nuo blogo pašaro karvės 
jau nepasikelia.

taryti savo pareiškimą del 
tos bylos, nurodydamas tei
smo klasinį pobūdį ir nu- 
maskuodamas Fullerį kaipo 
kapitalistų agentą ir užmu
šėją Sacco ir Vanzetti.

Pradėjus jam kalbėti, tei
sėjas tuojaus sustabdė jį, o 
Šerifai per spėką išvilko pro 
duris; paskui išgabeno, į 
Deer Salą.

Teisėjas Raymond atmetė 
reikalavimą naujo teismo.

Tarptautinis Darbininkų ’ 
Apsigynimas, kuris veda tą 
bylą, apeliuoja į valst. augš. 
teismą, įrodinėdamas, kad 
laike teismo teisėjas nesiel
gė teisingai duodamas pa
tvarkymus; reikalauja, kad 
Canter būtų paliuosuotas 
po kaucija.

Canterio teismas įvyko 
pereitą savaitę, ketvirtadie
nį- > -

Komunistą Laimėjimai 
Rinkimuose 
Čekoslovakijoj

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Pereitą sekmadienį įvyko 
miestų tarybų rinkimai 
įvairiose vietose Čekoslova
kijoj. Ūkio darbininkų 
streiko apimtam plote ko
munistai visur stovėjo pir
moj vietoj. Janekovici mie
stely komunistai laimėjo 12 
vietų, agrarai 2; Berenci 
mieste komunistai gavo 11 
vietų, o agrarai - tris; Ke- 
reskyn mieste komunistai 
gavo 5 vietas, slavokų liau
dies partija 5 vietas, o so
cialdemokratai tik 2; Ivanče 
mieste komunistai laimėjo 
6 vietas, agrarai 3 ir social
demokratai 1.

Rinkimų pasekmės paro
do, kad darbininkai streiko 
distriktuose tvirtai stdvi už 
komunistus, kurie rūpinasi 
jų reikalais.

Vokietija Sutinka Užmo
kėti Sąjungininkams 

Apie 27 Bilionus
PARYŽIUS.— Tarptauti

nėj eksnertų konferencijoj 
del išrišimo Vokietijos re
paracijų klausinio Vokieti
jos atstovai priėjo prie su
sitaikymo su sąjungininku 
atstovais klausime, kiek 
Vokietija turi viso sumokė
ti kontribucijų. Vokietija 
sutinka viso užmokėti kon-, 
tribuciju anie $27.000000,- 
000 bėgy 59 metų. Kitos 
smulkmėm ogesnės sąlygos 
dar turi būt nustatytos.

•I
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Fengas Formaliai Pa
skelbė Karą Chiangui
PEKINAS.— Čia užsienių 

valstybių atstovybės gavo 
formali pranešima nuo mar
šalo Feng Yu-hsiango, kad 
i is pradėjo naują kara pla
čiu frontu prieš Chiang 
Kai-sheko valdžią, kurią jis 1 
vadina nelegališka.
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Bauginantieji Kapitalistus Šešėliai
Jau beveik dveji metai, 

kaip kapitalistai suspirgino 
elektros kėdėje Sacco ir 
Vanzetti. Bet šiųdviejų 
darbininkų kovotojų ir kan
kinių šešėliai neduoda ra
mybės tironams, ypač 
Massachusetts valstijoj, kur 
atliktas tas kriminalis dar
bas. Todėl dabar Bostone 
ir nuteisė ištisiems metams 
katorginio kalėjimo drg. 
H. J. Canterį, kovingą 
spaustuvių darbininką vien 
už tai, kad jis viešai primi
nė kraugeriškiems valstijos 
ponams tą klasinę žmogžu
dystę.

Pernai metais, laike pre-, 
zidentinių rinkimų vajaus, 
drg. Canter darbininkų de
monstracijoj Bostone nešė 
didelį plakatą su parašu: 
“Fulleris (gubernatorius) 
yra Sacco ir Vanzetti Nu- 
žudytojas.”

Tai už tą grynos tiesos 
priminimą drg. Canteris ir 
liko įkalintas gegužės 28 d.

Tuometinis gubernato
rius Fulleris, automobilių 
fabrikantas; jo profesorių 
paskirta komisija, teisėjas 
Thayeris ir stambiausi val
stijos kapitalistai buvo su
darę bendrą suokalbį išde- 
gint gyvybę iš darbininkų 
organizuotojų Sacco ir Van
zetti. Ir jeigu ne pats Ful
leris savo rankomis paleido 
mirtinąją elektros sriovę, 
tai kaipo vykdomasai vals
tijos galva jis tatai įsakė 
padaryti savo gižams. Nuo 
jo priklausė, ar dovanot 
gyvybę nekaltai pasmerk
tiems ar ją išplėšt, ir jis ją 
išplėšė.

Teisme prieš drg. Cante
rį nerodė savo purvinai- 
kruvinų snukių nei Fulle
ris nei jo profesorių komisi
ja, — nors Canterio advo
katai buvo įteikę jiems “su- 
monsus” bei “subpoenas,” 
tai yra teisminius pakvieti
mus. O kuofnet Canterio 
apgynėjai pasiryžo iškelt 
aikštėn, per kokius bjaurius 
sumokslus pirmesnis teisė
jas Thayeris, gubernatorius 
Fulleris ir jo komisija su
darė ir įvykdė mirties nuo
sprendį prieš Sacco ir Van
zetti, ir kad tuo būdu Ful
leris ištikro yra jųdviejų 
nužudytoj as, — tai dabar
tinis teisėjas Robertas Ray- 
mondas išvarė net “grand 
džiurę” (prisiekusius posė- 
dininkus) iš teismo salės. 
Raymondas bijojo, kad ir 
tie dvylika vyrų neišgirstų 
apie rakališkąjį darbą Ful- 
lerio ir kompanijos. Nors 
šie prisiekusieji teisėjai irgi 
buvo išanksto palinkti to
kie, kurie klausytų tik vy
riausiojo teisėjo Raymondo 
komandos.

Sacco ir Vanzetti’o bude
liai ir jų papėdininkai bal
iai ir niekšiškai,, kaip įma
nydami, stengiasi, baltai nu- 
maliavot bei pridengt šlyk
štų teismiškos kapitalisti
nes tironijos pavidalą ir pa
siųst į-amžinosios užmirš
ties patamsius atminimą 
apie nevidonišką nužudymą 
Sacco ir Vanzetti’o.

Bet tatai nepavyks kapi
talistiniams budeliams. Sac
co ir Vanzetti nugalabiji
mas amžinai pasiliks atmin
tyje, gyslose ir klasiniuose 
jausmuose geriausios dalies

I Amerikos proletariato. Jų 
vaizdas jau kirste įsikirtęs 
šios šalies klasių kovos is
torijoj, kaipo nepražiūri
mas priminimas kapitalisti
nės tironijos ir smurto prieš 
darbo žmonių judėjimą šia
me proletariatui sunkiame 
ir dar sunkėjančiame laiko-
tarpyje. Taip, Sacco ir 
Vanzetti pavyzdys ir kanki
nystė pasiliks vienu iš tų 
neišdildomų nuotikių, kurie 
skatina, dirgina ir jaudina 
darbininkų minias neatlai- 
džion, savęs nepaisančion 
kovon prieš valdančiąją iš
naudotojų ir persekiotojų 
klasę, beinant prie to mo
mento, kuomet proletaria
tas pergalingai darys savo 
teisingą ir rūstų teismą vi
sam kapitalizmui.

JĖZUITŲ LIZDAI

Lietuvoje jėzuitai jau kuria 
sau šiltas gūštas. Jie atsirado 
dar prie liaudininkų-socialistų 
valdžios.

Smetonos-Voldemaro klika 
£ 

padovanojo jėzuitams Bukti- 
ninkų dvaro centrą (netoli 
Simno). Bežemiams ir maža
žemiams žemės nėra (kiek ga
vo, tai ir; tą pačią bando at
imt). O jėzuitams ir dvarų 
yra.

Buktininkų dvaro centre jė
zuitai steigs savo klioštorių. 
Tai bus pirmas jų kįioštorius, 
o paskui ir daugiau jų įsi
steigs. Iš popiežiaus jie gavo 
20,000 litų, žinoma, to neuž
teks. Dar Smetonos valdžia 
turės pridėti.

Kaune jėzuitai turi savo 
gimnaziją.

Aukų Rinkėjams Lietuvos 
Baduoliams

Daugelis draugų bei 
draugių aukų rinkėjų Ko
mitetui Šelpimui Lietuvos 
Baduolių prisiųsdami se
kretoriui aukas, prisiun
čia sykiu blankas su au
kotojų vardais ir reikalau
ja, kad sekretorius var
dus nurašytų ir paskelbtų 
laikraščiuose. Tai nėra 
galima, draugai, nes labai 
daug aukotojų vardų su
rašyta taip, jog niekaip 
negalima jų įskaityti. Be 
to, sekretorius šitas pa
reigas eina liuosu nuo 
kasdieninio darbo laiku ir 
todėl negalėtų suspėti nu
rašinėti visus vardus. 
Jam pakanka laiko atlik
ti tik būtinus darbus, su
rištus su priėmimu pini
gų, pakvitavimu, atsaki
nėjimu laiškų, etc.

Nurašinėjimą nuo blan
kų vardų turi padaryti 
patys aukų rinkėjai, nes 
jiem1 tas įskaitoma ir pri- 
einamiau. Reikia jie su
rašyti tvarkiai ant vienos 
pusės popieros lakšto ir 
pasiųsti spausdai — laik
raščiam.

Pasitikėdamas, kad 
draugai aukų rinkėjai 
kreips į tai atatinkamos 
domės, liekuosi,

K.Š.L.B. sekretorius
R. Mizara.

“Išdalins Ten, 
Kur Reikalinga”

Bostono špitolninkų “Dar
bininkas” nurodo, kur siųsti 
Lietuvos baduoliam šelpti 
surinktos aukos. Pasak to 
lapo,

“Jeigu kas nori siųsti au
kas tiesiog Lietuvon, patarti
na siųsti 1 Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centrui. Katalikų 
Veikimo Centras aukas išda
lins ten, kur reikalinga.”

Taip, išdalins “ten, kur 
reikalinga.” Aišku, kuni
gam1, kaip praeityj, taip ir 
.dabar, grašiai reikalingiau
si, todėl jie1 savęs nenusi- 
skriaus. Kas atliks nuo jų. 
— gal teks vienai kitai da
vatkėlei, laižančiai prabaš- 
čiam rankas. Badaujantis 
darbininkas, ypačiai, jei jis 
nebus ištikimas kunigam, 
tų aukų negaus nė matyti. 
Kas nori sustiprinti kunigų 
kišenius — tegul siunčia 
“katalikų veikimo centrui,”

Buržuazijos Lakiojus 
Apie “Tėvynės Gynimą”

Gegužės mėn. 28 d. A.D. 
F. prezidentas p. Green su 
visu savo štabu atlankė J. 
V. militarinę akademiją, 
kuri randasi West Point, N. 
Y. 1,300 kadetu — būsimu z C- L*
karininkų, pulkininkų ir ge* 
nerolų — maršavo, para
duodami prieš p. Green, ku
ris, pavalgęs su generolais 
pietus, savo kalboj,; tarpe; 
kitko, pasakė:

“Mes įsitikinę, kad tai yra' 
neįsivaizduojamas daiktas 
manyti, kad^ mūsų šalis kada’ 
nors įstotų į užpuolantį j į ka
rą. Mes tikime į . pakankamą į 
šalies apgynimą ir pakanką-^ 
mą prisiruošimą prieš : užpuo
limą ar atakas.”

Šitaip kalbėdamas, ADF. 
lyderis “pamiršta,” kad ne
buvo ir nėra tos šalies, kuri 
kada nors yra dalyvavusi 
kare, kad sakytųsi, jog jinai 
užpuola. Kiekvienas karas 
kiekvienai valstybei esti 
“apsigynimo” karu. Tas 
pats ir su Jungt. Valstijų 
buvusiais karais. Jie buvo 
“apsigynimo” karai, tačiau, 
po kiekvieno iš jų J. V. im
perialistai išeidavo turtin
gesni, prisigriebę naujų sri
čių, arba naujus maišus 
aukso. Pareiškęs, kad jis 
nesutinka su naudojimu ka
riuomenės bei milicijos lau
žyti streikam, kas veik vi
suomet buvo, yra ir bus 
(kol kapitalistinė sistema 
viešpataus), Greenas sušu
ko:

“Beje, aš nesakau, kad be-: “Naujiem! 
tvarkė turėtų būti leidžiama 
kelti (streiko metu), arba kad
gyvybė ir nuosavybė stokuotų

ir kada tokiaapsaugos, kur
apsauga yra reikalinga.”

Vadinasi, ne tiesioginiai

Be statymo naujų šarvuotlaivių,. išdirbimo įvairių baisių chemikalų, imperialistai ruošia
si prie karo ir kitais ginklais. Paveikslėlis vaizduoja nesekai atsibuvusius J. V. karįpome- 
nės manevrus, darytus. Virginia Ęęach, Va. 1 , ’

imperialistų f bernas Green 
užgiria ’ streikų, Skriusinimą 
kariuomene ir policija. Ka
da gi kariuomenė bei fhilici- 
ja į streiko lauką buvo pa
siųsta “be reikalo”? Kada 
kapitalistai, siųsdami armi
jas ir miliciją šaudyti strei- 
kierius-pikie tuo to j us sakė, 
kad jie tai darą tikslu su- 
kriušinimo streiko, bet ne 
apsaugojimui gyvybės arba 
nuosavybės? Tokio įvykio 
■dar nesame matę. !

Keldąmas orgijas su gene-, 
i’oląią,, garbindamas Jungti-? 
nių , .Valstijų militarizmąj 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas su savo sė
brais sąmoningai ir tiksliai 
tatai daro. Jis skubina naur 
ją žmonių skerdynę — nau
ją imperialistinį karą, šitai 
privalo įsitėmyti kiekvienas, 
darbininkas ir darbininkė.

Pasisavinimas Gedimino
Klerikalų laikraščiai pra

neša, kad Lenkijoj, Nicos 
arklių lenktynėse, vienas 
arklys buvo pavadintas 
“Gediminas.” Lietuviški 
patriotai ,del to dūksta. 
Kai]) tai, esą, galima savin
tis buvusį Lietuvos kuni
gaikštį, net arklį krikšti- 
nant jo vardu!

Ak, koki barbarai tie len
kai !

“Manchester Guardian” 1 
Apie Socialistų Skerdynes 
Berlyne i1;. \ i i

• Fašistų laikraštis “Vieny-. 
bė”į paduoda Anglų libera-i 
lų 'aieuraščię, “Manchester 
Guardian” nuomonę apid 
Bierjynįd j jskerdyngs, kųriąš 
|yykd^ pblidija,; 'vadovauja^ 
ma sdcialistų- vado; Zoergie*
bei.

“Oficiajis 24 kritusių per ge
gužines riaušes aukų tyrimas,” 
sako laikraštis; “parodęs, jog 17 
žuvę nuo policijos kulkų. Nu
statyta, kad prieš policiją ne
buvo iššauta nei vienas šūvis 
iš civilių gyventojų pusės. Tik 
vienas policmanas tapo sužeis-1 
tas, ir tai, dėlto, kad nejučio
mis užkliudė savo revolverį.

“Tos srities, kur riaušės į- 
vyko krautuvininkai žada pa
reikalauti atlyginimo už poli
cijos pridarytus nuostolius, 
nes, sako, gatvėse niekad jokio 
pavojaus nuo komunistų nebū
tų buvę ir joki civiliai į' poli- 
ciją nešaudė. Tik perdaug su
sinervavusi- ir socialistų [bai
dyta policija matė baubų ten, 
kur jų nebuvo.”-

Šitaip kalba liberalų 
spauda. Panašiai pranešė 
Associated Press (kapitali
stų) žinių agentūra. Na, o 

kraujalakių
i garbintojas dar ir šiandien 
skerečiojasi, kad “komunis
tai kalti del, to.” Jis gina 
budelius, gina . .darbininkų 
žudytojus, ’ f gina kruvinus 
'gynėjus buržuazijos!

Tikyba ir Dora , f
Klerikalų “Draugas” filo- 

zofuoja:
“Jei žmogus neišauklėtas ti

kėjimo dvasioje, jis nesijau
čia už savo blogus darbus esąs 
kam nors atsakomingas. Toks 
žmogus yra nedoras.”

Jau keliais atvejais šitoj 
pačioj vietoj buvo pažymė
ta, kad tokis pasakymas 
yra pačių faktų iškraipy
mas, melas. Buvo įrodyta 
Skaitlinėmis, jog parapijinė
se mokyklose išauklėti vai
kai daug daugiau yra pada
rę prasižengimų, negu t. v. 
bedieviški vaikai. Paga- 
liaus, paimkim tik pačius 
kunigus ir jų perdėtinius. 
Kiek jie papildo blogų dar
ybų? Geras pavyzdys pralo
tas K. Olšauskas, kuriš ne
senai nužudė savo šugulo- 
i\rę. Tokių kunigų iš įvai
rių tikybų rasim tūkstan
čius. Niekas negali pasa
kyti, kad kunigai nėra iš
auklėti tikėjimo dvasioj.

Geras Pavyzdys
Andai mes šitoj vietoj 

kreipėme mūs draugų vei
kėjų'’ domę į tai, kad tūli iš 
jų perdaug greit užsigauna, 
be reikalo stveriasi rašyti į 
laikraščius, gintis del ma
žiausio primetimėlio-pakri- 
tikavimo jų, ir kad tas kri
tikas paskui išplečia sieks
ninėmis, užimdami bever
čiai mūs laikraščiuose vie
tą.

Dviejų miestų draugai — 
Lawrenco ir Worcesterio— 
atkreipė - į tai atydos ir, 
kaip matėme iš pereito ant
radienio “L.” tilpusių pra
nešimų, vienur ir kitur tas 
klausimas buvo apkalbėtas 
vietose ir Lawrencuj nutar
tą ateityje visus nesusipra- 
fjmus rišti tarp sa
vęs, o laikraščiui pra- 
nešdinėti tik naudingas 
žinias darbininkų judėji- 
>mui. Tai geras žingsnis ir 
pavyzdys kitų kolonijų 
draugams. Jei tokios tak
tikos prisilaikytų ir kitų 
miestų draugai-veikė j ai, tai 
pas mus mažiau būtų tų be
verčių peštynių ir barnių 
ir tilptų daugiau geresnių 
raštų spaudoje.

KANADOS LIETUVIAMS
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos va
jus Canados rubežiuose tęsis 
iki 1 d. rugpjūčio. Per visą 
tą laiką nariai bus priimami 
už vieną dolerį metinių duok
lių, be įstojamųjų.

A. L. D. L. D. kuopos Cana- 
doje kviečiamos dėti visas pa
stangas, kad gavus kuo dau
giausia naujų narių.

Darbuokites, draugai, viso
mis išgalėmis!

Vilkai Užpuolė
Šiaulėnai, Šiaulių apskr.— 

Kitur girdėti žmones užpuo
la vilkai miškuose ir naktį, 
bet čia atsirado vilkų, ku
rie žmones ir dieną puola.

Nesenai buvo užpuolę se
ną žmogelį, kuris vos tik at
sigynė.

Latvijos Diplomatas-Kontrabandninkas
Visos kapitalistinės šalys, 

kurios iki šiol dar nepripažino 
Sovietines Rusijos valdžios, 
teisina nepripažinimą, kad, 
girdi, pripažinus Sov. Rusiją, 
pastaroji atsiųs savo diploma
tinį štabą, kuris skleis bolševi
kinę propagandą. Kurios ša
lys pripažino, nuolatos nusi
skundžia, būk bolševikai, pasi
naudodami diplomatinėmis tei
sėmis, varo savo agitaciją.

Bet kaip elgiasi tų šalių dip
lomatai Rusijoj, kurios jau pri
pažino Sov. Rusiją?

Apie tai, kad jie, prisideng
dami diplomatinėmis skraistė
mis, varo kontrevoliucinę pro
pagandą, kad jie palaiko labai 
tamprius ryšius su įvairiomis 
kontrevoliucinėmis grupėmis ir 
jas net finansiniai remia, jau 
ne sykį buvo rašyta ir ne vie
nas tokių diplomatų tapo at
šauktas. Juk užtenka prisi
minti skandalą su Estonija, 
kuris buvo iškilęs ‘ apie porą 
metų atgal. Užtenka prisi
minti skandalą ir su Finlandi- 
ja, kuomet buvo susekta, kad 
tos šalies net kariniai šnipai 
veikė Sov. Rusijoj ir dangstėsi 
diplomatine skraiste.

Dabar Latvijos laikraščiai 
ve ką rašo:

Grįžtant iš Maskvos buvu
siam Latvijos atstovui Ozoliui 
Rusijoj, muitinės valdininkai 
pradėjo patikrinti jo daiktus. 
Atidarius pirmą valyzą, valdi
ninkai nusistebėjo: valyzoj ra
do senovinius auksinius kry
žius iš cerkvių, auksinių abro- 
zų apdarus, deimantais pa
puoštus, kurių dabar Sov. Ru
sijoj nevalia nei parduoti nei 
pirkti. Toliaus apžiūrinėjant 
jo vežamus daiktus, vienoje 
valyzukėje, kurią jis pats ve
žėsi, rasta 60 kilogramų (ki
logramas apie 2i/o svaro) si
dabrinių įvairių daiktų ir 2 
kilogramai auksinių daiktų. 
Apart to, rasta daug auksinių 
pinigų, kristalinių indų, auksu 
papuoštų ir daugybė senoviš
kų paveikslų, kurie dabar Ru

IŠMAINIER1Ų GYVENIMO
BROWNSTON, W. VA.

Dar niekad mainieriai čia j 
taip neskurdo, kaip dabar ir 
vargiai kas prisimena tokius 
blogus laikus, kaip dabar, 
žmonės suvargę, pusnuogiai ir 
kai kurie visai neturi ka vai-1 *■ 
gyti. Buvo pradėję pinigus 
rinkti sušelpimui baduolių ir 
salaveišiai buvo pradėję duoti 
maisto, bet pamatę, kad jie čia 
nieko negaus, o tik reikės ba- 
duolius šelpti, tai išsikraustė 
savais keliais. Mat, salavei
šiai, po priedanga labdarybės, 
nori patys iš žmonių gauti pi
nigų, bet kuomet pamato, kad 
pinigų negaus, tai ir bad uo
lius palikę bėga į turtinges
nes kolonijas. O juk ir jie 
turi susikrovę milionus, kaip ir 
Romos trusto agentai. Bet 
žmonės tokių dalykų nesu
pranta) o jeigu bandai nuro
dyti, tuojaus tave apšaukia 
raudonkakliu arba bolševiku.

Reikia pasakyti ir tą, kad 
vargiai kur galima surasti 
tamsesnių darbininkų, kaip 
čia. Su jais negali susikalbė
ti ir nieko jiems negalima pa
sakyti. ..

Čia randasi apie tuzinas ma-1 
žų kasyklų, kuriose šiek dir
ba, bet kas iš to, kad darbi-! 
ninkai nieko negali uždirbti,; 
nes po mašina už toną moka! 
37 ęentus ir po pikiu—50 cen-l 
tų. Tuo tarpu dar ir angliui 
svorį nusuka. Todėl darbi-! 
ninkai į dieną uždirba nuo 2 
iki 4 dolerių. Iš tų pinigų pri-! 
valai ir visus įrankius susi p i rk- 
ti; paraką, šniūrus, pistonus ir, 
kitką pirkti. Reikia daktarui! 
užsimokėti, pasidaro dar ir ki-! 
tokių išlaidų, tai darbininkui 
veik nieko ir nelieka, nors jis 
ir dirba.

Dabar kasyklų kompanijos 
nepaiso, kad darbininkai dir-j 
ba pusdykiai. Mat, senoji li
nija jau čia žuvus, o kita dar 
nesuorganizuota, tai darbda
viai nieko nebijo. Apart to,; 
darbdavius ir valdžia palaiko. Į 
Naujoji unija, kad ir geriau-1 
siais norais, nieko negali pa-i

sijoj skaitosi brangenybe ir už
drausti svetur išvežti. Visas 
Ozolio bagažas svėrė 495 ki
logramus ir diplomatinis ba
gažas svėrė 959 kilogramus. 
Kuomet iš daiktų iškrito pun
das angliškų pinigų (svarų 
sterlingų), tai Ozolis greitai jį 
griebė ir ištraukė iš muitinės 
valdininko rankų. Tie patys 
laikraščiai rašo, kad peržiūri- 
nėjant bagažą, Ozolis labai 
nervavosi.

Ir šią kontrabandą surado 
jau ne Maskvoj, kurią Latvi
jos diplomatas Ozolis apleido, 
bet muitinėje ant Latvijos ru- 
bežiaus. Ką pas jį surado, 
aprašo ne bloševikų laikraš
čiai, bet sava—Latvijos spau
da, todėl perdėjimų negali bū
ti, gal dar kaip kas ir užslėp
ta. Vadinasi, Latvijos atsto
vas Ozolis Rusijoj, po prie
glauda diplomatinės skraistės, 
priimdinėjo tokius daiktus, 
kurie buvo nuo Sov. valdžios 
pavogti arba, ne diplomatine * 
kalba kalbant, turėjo ryšius su 
vagiais ir vogtus daiktus ga
beno į Latviją, norėdamas juos 
paslėpti net ir nuo savo val
džios. O suvogtų ir pono at
stovo įgytų, daiktų buvo labai 
daug, nes tie patys laikraščiai 
pažymi, kad jų buvo kelių mi- 
lionų latų vertės.

Na, jeigu panaši istorija bū
tų atsitikus nors su vienu So- 
vietų valdžios atstovu, ką bū
tų pasakius buržuazinio pasau
lio spauda? Ji būtų atidarius 
savo kakarinę ir pradėjus 
šaukti, kad Sovietų valdžia va
gys ir t. t. Kad ji savo atsto
vus, vagius ir kontrabandis- 
tus, siuntinėja į svetimas ša
lis tik tuo tikslu, kad vogtų ir 
suvogtus daiktus gabentų į 
Rusiją, žodžiu, būtų sukeltas 
didžiausias skandalas. Bet 
kuomet tas atsitiko su buržua
zinės šalies atstovu, tai užteko 
paminėti tiktai kaipo įvykusį 
faktą, kurį jau nieku būdu ne
galima buvo užslėpti.

Švenčioniškis.

daryti, nes dar silpna, neturi 
pinigų, kad čia pradėjus smar
kesnį darbą.

Naujoji unija jau pradeda 
darbininkus organizuoti, bet 
dar darbas labai sunkus ir ne
galima tikėtis, kad greitu lai
ku galima būtų ką nors pada
ryti. šioj apielinkėj 1 d. ba
landžio buvo sušauktas masi
nis mitingas, į kurį atsilankė 
apie 3,000 žmonių. Tas paro
do, kad i darbininkai pritaria 
naujajai unijai. Kada žmo
nės ramiai klausėsi prakalbų, 
staiga atūžė 25 automobiliai, 
pilni mušeikų, Lewiso mašinos 
vadovaujamų ir užpuolė mitin
gą. Todėl mitingas tapo iš
draskytas, o naujosios unijos 
organizatoriams pavyko pasi
slėpti, nes kitaip būtų juos už
mušę. Keli buvo stubose pa
silipę, tai ir tuos mušeikas už
puolė, o valstijos kazokai ir 
šerifai tik juokėsi ir mušei
koms nieko nesakė. Tuomet 
darbininkai įsimaišė ir pradė
jo užpultuosius ginti. Todėl 
tik keletą sužeidė. Keletas 
tapo suareštuotų neva už be
tvarkės kėlimą. Mat, mušei
kos sukėlė betvarkę, tai polici
ja tuomet šypsojosi, o paskui, 
kuomet darbininkai pradėjo 
ginti s nuo mušeikų, policija 
pradėjo areštuoti darbininkus 
neva už betvarkės kėlimą.

Jeigu čia būtų gerų kalbė
tojų, gerų organizatorių, tai 
galima būtų darbininkus suor
ganizuoti į naująją uniją. Bet 
darbdaviai, Lewiso mašina ir 
policija deda pastangų, kad 
neprileidus darbininkus, suor
ganizuoti į naująją uniją. Ap
art to, čia niekad nebūna gerų 
darbininkiškų prakalbų ir dar
bininkai nieko nežino apie ko
munistus bei Komunistų Parti
ją. Jeigu čia būtų surengta 
eilė darbininkiškų prakalbų ir 
viskas* tinkamai nušviesta, tuo- 
met rastųsi daug pasekėjų, 
nes dabar vargas spaudžia 
darbininkus.

Gludinus. *
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Krokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

DU GERI DRAUGUČIAI

Kas Yra Krokodilius, Ką Jis !ikai tu,i Prisilaikyti šios tvar- 
’ c KOS ’

Atstovauja ir Ką Valgo? (i) Nelaikyti krokodilių al- 
W  i kaną, nes jis, alkanas būda-
Tietuviai, matote, tiek apie Imas, gali spjauti į vegetarijo- 

Krokodilių nusimano, kiek pasivelyti sau sandvi-
Grigaitis apie logiką, Sirvydu- U paties šėriko steiko. 
kas apie sarmatą, Vitaitis apie (2) “Laisvės” redaktoriai 
teisybę, ir kunigas apie cnatą. pardavė ant akšin soil visus 
Kad tas, vyručiai, yra neuž- redakcinius gurbus, ir nuo 
ginčijama tiesa, tai jūs man ižios dienos visi netinkami raš- 
•neįrodysite, kad kaip svietas tai atsidurs krokodiliaus gerk- 
stovi, krokodilius dar nėra su- 
pasčiavojęs jokio lietuvio.

Taip pat niekur jūs, nevier- 
ni Tamošiai, nesate girdėję, 
kad Šešupėj, Višakyj, Nemu
ne, Nevėžyj, šventojoj, Neryj l 
ar ^<itoj Lietuvos upėj kas 
norsrrbūtų ant meškerės paga-l 
vęs bent jauną krokodiliuką.

Taigi, tai, anot tos kalbos, i 
kaip tas kad sakė, bolševikai, | 
norėdami ir lietuvius supažin-i 
dinti su tokiu dideliu ponuj 
kaip krokodilius, importavo jį! 
į “Laisvę” ir suteikia jums, Į 
popieros darkytojai ir rašalo 
laistytojai, visokeriopų konce
sijų su šitokiais patvarkymais:;

Galima rašyti ir apie dievą, ‘ 
Ip^es^nekurie Afrikos žmonės, 
toki? 1 pat dvikojai, kaip iri 
mes, garbina krokodilių kaipo 
dievą, ir to dūšelė eina tiesiai, 
kaip kulka, į dangų, kurį kro
kodilius su pasigardėjimu su-į 
pasčiavojęs apsilaižo, kaip 

i Grigaitis nuo. šveicariško sūrio 
I už Moksleivių šelpimo Ratelio 

pinigus.

lėje.
(3) Krokodilius labai neken

čia piktų, susiraukusių, ška- 
radnų, neviernų, panabernų, 
u party, išdidžių, pasipūtusių, 
nerangių, tinginių, atsispyrusių 
žmonių ir ponų.

Todėl visi tokie žmonės ir 
ponai “luk aut, 
liūs

nes krokodi- 
tokių žertų nepažįsta.

9999.

RADIOGRAMOS
NEW YORKAS.—Neoficia

liai tapo nugirsta, kad S. L. A. 
ponai pasijutę pertoli nuėję, 

i nesiskaitydami su eiliniais na- 
i riais ir uždarydami “Tėvynės”

; visiems tiems, kurie ne- 
į sutinka su tų ponų parunku.

Pasijuto, esą, kad jau dau-Į 
gelis net ir buvusių jų šaliniu-1 

įkų, bet švaresnių žmonių, nu
sigrįžo nuo ponų ir atsuko] 
: jiems antrąją pusę.

Musės birbimu galima buvo; 
nugirsti, kad, artinantis sei
mui, ar tik neprisieisią suvers- 

j ti visą kaltę ant vieno ar dvie
jų Parunko Darybos narių

(Pagal A. Vanagaitį, Buvo Du Bro
liukai.)

Mes gi du draugučiai
Ne kokie prasčiokai,
Nors kelnaitės ir nuplyšę, 
Batai nušleivoti.
Didūs “mokslo” vyrai
Ir tautos didvyriai:
J u o d m a ršk i n i a i f aš i stė 1 i a i, 
M ū nš a i n i e r i ų agentėliai.
Nors basi atėjom
Ir kampe tupėjom,
Bet suradom gerą būdą, 
Kaip parduoti brudą,
Kad nieks neužkenktų, 
“Sausi” . . . neįžvelgtų, 
Už tai ‘Džionui’ dėkavojam, 
Ambryt nenustojam.
Mes tautą “vaduojam”
Ir himną dainuojam, 
Bolševikams rengiam galą, 
Rūkom po cigarą.
Vaiską mes verbuojant, 
G arad ž i u j m ane vruoj am, 
Prie mūnšaino ir kazyrių, 
Reik tautos didvyrių.
Fašistėlių vadas, 
Traukė tūzą Vladas, 
Dominikas tik stenėjo, 
Kad kišenių j praskylėjo.
Manevrus atlikom
Ir pliki palikom,
Nes nelaimė mus patiko: 
Nelaimėjom nei skatiko.
Kaip “sandvičių” trūksta, 
Tai net garai rūksta, 
Bėgam tekini pas “Džioną,” 
Pasidėję ir žiponą.
Gavę dešros galą, 
Grįžtame pas “barą,” 
Vėl prie darbo už tėvynę, 
Traukdami cigarą.

Vargo Vaikas.

.Naujausi Lietuviški Jj: 
Rekordai Columbia d

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

10 Colių 75c.

16134-F J

16133-F

16128-F

16126-E (

16125-F ]

16124-R J

16123-F (

16122-F j

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ

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

U ALPU V. J U AK A, Baritonas
Su Orkestros Akompanimentu

Aš Buvau Jaunas Liaudies DainosKaip
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas— 

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu)
Kariška Polka Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkestros Akompanimentu

Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis)
Jūs Kriaučiai (A. Vanagaitis) 

(ANTANAS VANAGAITIS ir 
ŽEMAITE—Komiškos Dainos)

COLUMBIJOŠ ORKESTRĄ
Meilės Abejonės—Valcas
Nakties Tamsoj—Valcas

ANTANAS VANAGAITIS, Komedijnntas 
Su Piano Akompanimentu

Aleliuja, Esu Bomas—Komiška Daina 
Prigyta

O
M.

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

118 W. 8rd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0804 W.

Te!., 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 mūši) vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

[mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
| skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (a$th- 
ima), peršalimo, skaudėjimo po krū
mine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

t ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

_ Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

~ i širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
— |si mūsų gausins vaistus, taip vadina

mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

MAIIANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

l'T. Yotko, Vedėjas.
Marytės—Mazurka
Linksmos Akys—Polka

KASTANCIJA MENKELIUNIUTfi, Soprano 
Su Orkestros Akompanimentu

Jonukas ir Mariute—Liaudies Daina
Vestuvės—Liaudies Daina

M. STRUM SKIS, Soprano 
Su Orkestroa Akompanimentu

Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė

A. VANAGAITIS. K. B. KRAUCTUNAS 
ir M. ŽEMAITE

Su Piano Akompanimentu
Netur Piečio
Gieda Gaideliai

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIER1Ų ORKESTRĄ 

l-T. Yotko, Vedėjas.
Tėvuko Polka
Kūmos Polka (Dainuoja A. šaukevičius)

Galite rašyti ir apie kuni-l 
gus, vaduodamięsi tuom, kad 
katalikiškų laisvamanių veisli-Į 
ninkas. Jonas šliupas, visus parunko Darybos narių 
lietuviškus kunigus jau apie ,^9U sutikimu), kad atsilai- 
25 metai atgal padiimavojo, kįus prieš "raudonųjų” opozi- 
krokodiliais. jciją. Kitaip, velnias galįs

I u rite pilną teisę rašyti lr; griebti visus ponus ir paneles.
: apie mokytus vyrus, ponus re- Neaiškiai tapo nugirsta, jog 

daktorius, daktarus, advoka- buvo šnekėtasi, kad nesivadin- 
tu^jpi kitus ponus, remdamiesi save ponais, nes jie jau pa- 

kad ponas^ Vienybės tyrę, kad darbininkai, kurie 
: visą S. L. A., j 

taip nekenčia ponų, kaip mo-i
v ar Į 

kastorijos šaukštuko. Sako, 
kad jie jau persitikrino tuom 

Jaktu, kad kaip tik prakalbų 
rengėjai pagarsina, kad kal- 

] bės “ponas,” tai publiką nei 
Įsu mūnšaino buteliu negalima 
'į Svetainę įvilioti.

Tačiaus, neturint kito lietu-

BITAIČIO VARGAI

Pirkite šiuos rekordus iš sAvo lokalinių vertelgų arba 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuves 

ir prašykite pilno katalogo

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Inc.,
New York City

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

tubm, k<*vt
redaktorius Sirvydas pavadino SU(]aro beveik

’ krokodilium “Naujienų” re- j j 
daktorių poną ir draugą kyklos vaikai aritmetikos. 
Grigaičių Pijušėlį.

į Galite mesti krokodiliui į 
žiotis ir bibliją už tai, kad šv.
Jurgis turėjo faitą ir perdūrė 
žandus šio krokodiliaus tėvu-

i kui, kuomet anas norėjo pra-
i ryti čielą karalaitę, kaip ame-
■ rikonas “oisterį.”

NEW YORK. —, Sakau, 
Brooklynas garsus tuomi, kad 
turi daugelį binteligentų. Ta
čiau, mes, newyorkieciai, ir 
nuo jų neatsiliekame. Mes tu
rime garsių žmonių, kuriuos 
visi žino. Mūšų Bitaitis labai 
garsus ir pirmiau buvo vedęs, 

’įdabar ne. Teisybė, toj įstai- 
“Igoj, kur Bitaitis dirba, panelių 
- lyra gražių ir su didelėmis al

gomis, bet biednas Bitaitis pa
seno ir nei viena jo mylistos 
nemyli. Bet senam našliui ar 
singeliui vis gi raudonas krau
jas meile liepsnoja ir neduoda 
ramumo nuo jausmų kutenimo 
ir, kad atsikračius nuo paduš- 
kos mylavimo, įvyksta garsusPnlifo npipmvofi ir hivnip- -xi * i *• i i 4 K h mylavimo, įvyKSia gaibUbJ5? ±. Y ,Z ' "±"'1 ™k° .™dz1?’ pavaduotų koncertas. ne New Yorke; 1)el

rių laidei, kad viena automo
bilių* gumų firma maliavoja 
krokodiliaus abrozą ant visų 
tvorų ir giriasi, kad jos iš
dirbtas automobilių ratams 
gumas nei krokodiliaus dan- 

1 tys neperkanda.
Turite teisę rašyti ir apie 

1 moteris ir merginas todėl, kad 
jos, kuomet pradėjo dėvėti pa- 
biznotus sijonus ir jų skarbny- 
čios iš pančiakų tapo išdepor- 
tuotos, kaip liaudininkai ir 
menševikai iš Lietuvos val
džios ir jų iždinyčia atsidūrė 
kapšeliuose, tai kapšelių kom
panijos pradėjo lupti gyviems 
krokodiliams skūras ir siūti 
iM^ėrims kapšelius.

^Galite rašyti ir apie vyrus, 
i remdamiesi tuom, kad viena 
i tabokių kompanija išdirba 

krokodiliaus išvaizdos cigar- 
nyčias ir vyrai čiulpia jų uo
degas, įkišę cigaretą į žiotis.

Galite rašyti ir apie mūn- 
šainą ir būtlegerius, nes jie 
savo produktą pradėjo vadin
ti “krokodiliaus ašaromis.”

AndJ galo, pagalios, juk kro
kodilais turi daug aštrių dan
tų ne tam, kad dentistai gerai 

• uždirbtų juos lupinėdami, o į 
tuščias vietas kaldami auksi
nius uknorius, bet kad kam 
nors įkąsti. Savo ilgas ir pla
čias žiotis krokodilius nešioja 
ne tam, kad Lietuvos žmonės, 
pasižiūrėję į jas, pradėtų dirb
ti linams minti mintuvus ir už
patentuotų “Made in Lithua
nia,” bet kad ką nors apžioti, 
kad, jisai atsimintų, kada gi
mė,/ o apie mirtį nebus laiko 

j/panĮislyti.
*',^®’ai ve kodėl krokodilius ta
i' po importuotas į “Laisvę” ir 

taip maždaug su juo turi apsi
eiti tie, kurie bus jo šėrikais. 
Tačiaus visi krokodiliaus šė-

Columbia Records
“NEW PROCESS 

Viva-tonal Recording ~ The Records without Scratch

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

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

’(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SPINDULIAT, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR. ŠLAPUMO IŠEGZA-

M1N AVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

M. ZI NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

“ Magic /Columbia Notes

VISI AUGŠČIAU SUMINĖTI 
COLUMBIA REKORDAI 

dabar, parsiduoda visose mūsų 
Per laiškus reikalą greit išpildome. 

krautuvėse.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais, i trumpiausj 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. Nedėldien’ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
'l'iknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

įWnnmii!iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinnninnnnnni™

Naujausios Mados Žemiausia Kaina
"poną,” prie jokio išvedimo 
neprieita. Vienok, artinantis 
seimui ir matant reikalą, jie 
gali pradėti vadintis kad ir 
“draugais,” bi tik būtų galima 
atsilaikyti prieš opoziciją ar, 
teisingiau pasakius, palikti to
se pačiose vietose, prie to pa
ties miliono dolerių.

Nors šis pranešimas neaiš
kiai nugirstas, nes labai 
kūnavo ir lietus pylėsi, 
iš kibiro, bet atsižvelgus 
kad jau S. L. A. .ponai 
šuolį atgal, leisdami per 
vynę” save kritikuoti—abejo
ti daug neprisieina. Juk po
nai savo “principais,” jeigu 
tik priedu gerai gauna, gatavi 
mainyti, kaip čigonai arkliais. 
Kur doleris, ten ir ponas.

per
ka! p 
j tai, 
davė 
“Tė-

CHICAGO.—Iš ten praneša
ma, kad Grigaičių Pijušėlio 
organas atidarė palaido liežu
vio skyrių del vyrų. Tame tai 
skyriuj, kiekvienas “vyras,” 
kuris tik bijosi ar sarmatinasi 
iškeikti savo moterį namie, 
gali iškeikti ne tik savo, bet ir 
kitas moteris per “Naujienas.” 
Netikite?! Tai klausykite, 
kaip vienas, tur būt, suvarja- 
vojęs ar girtas ponas iškeikia 
moteris:

“Moteris yra blėdis, nuodin
ga gyvatė ir nepakeliama naš
ta!. Dėkoju dievui, jog esu 
vyras, o ne prakeikta moteris! 
Kas pavojingiausia žmogui? 
Ugnis, vanduo ir boba.”

Jeigu tasai ponas, “Naujie
nų” bendradarbis su ta pačia 
burna ir duoną valgo ir pieną 
geria, tai jau ir karvė paraus
tų iš gėdos.

Kiek čia trūksta iki galuti
nam suvarjavojimui, kad ta
sai ponas pradėtų moteris kar-

į Band Instrument Co.[>
i ,'Tuio Now York Storu

111 E««t 144h St. I 
Near Union Square I

r«» I
243 Weit 34th St.

Bet 1th <f 8th A»es. I

Brooklyn Storo 
1225 Broadway 
Near Oree ne Xie.

---------—Gy—'

IŠ KORESPONDENCIJŲ
Vienas korespondentas savo 

raštuose visur vartoja žemai
tišką tarmę. Pas jį kur tik 
reikia rašyti “ie,” tai būna pa
rašyta “ei.” Jis savo 
užbaigia agitatyviai, o 
ga sekančiai skamba:

“Draugai ir draugės,
nizuokimės ir šveiskimės!

raštus 
užbai-

orga-

kur ten už East upės, netoli 
vandens. '

Koncerte Bitaitis tą ex-pa- 
nelę šokina—jo kaklas išsitie
sia, kaip zuikio laike nelaimės, 
kuomet žiaurus keturkojis nori 
jį pagauti. Kur ex-panelė 
dainininkė, ten ir Bitaitis bim- 
binėja, slankioja, uostinėja. 
Mūsų Bitaitis, kad pasirodžius 
mylintis ir galintis būti pavyz
dingu, geru, doru vyru, labai 
lipšnus prie dainininkės mažu
čio. Kad lietus ir perstojo li
jęs, mūsų Bitaitis per visą va
karą prakaitą šluostosi nuo 
karščio.

Šiais metais mūsų Bitaitis 
neišvyksta niekur iš,New Yor-|
ko miesto, kaip kitais metais ; 
būdavo. Kiekvienas vyras ari Vienas bendradarbių, apra- 
mergina, kada tik susirūpina 
apsivedimu, rimtesni pasidaro 
ir žiūri, kaip čia būtų galima 
dolerį sutaupyti aprėdimui sa
vo “antros pusės” arba lopše
lio nupirkimui.

Sakau, mergina ar moteris 
yra geras dalykas, kad pada
ryti doresnių žmogumi sukly- 
dėlį, kuris tiek esąs griekų 
papildęs, ir jau Bitaičio reda
guojamam laikraštyje pradeda 
pasirodyti nelabai jam prie
lankių rašinių. Matyt, pasken
dęs naujos meilės rūpesčiuose, 
nei nedamato, kad tokius 
nius laikraštin įsileidžia. 
Bitaičio prierašai po 
straipsniais tik tuomet 
nyks, kuomet aplaikys 
naujos pačiutės’ gerą šluotko
ti. - D.

rąši- 
Bet 
tais 
pra- 
nuo

šydamas ar tai įvykusius ar 
tai būsimus parengimus, neuž
miršta pažymėti, kad dalyva
vo arba 'dalyvaus ir draugė 
“Dorty.”

Aš mačiau tą merginą ir už
tikrinu visus, kad ji buvo nu
siprausus ir švari. Todėl jei
gu per redakcijos neapsižiū
rėjimą.kada nors prie jos pa
vardės būtų originalis auto
riaus pridėtas žodis “Dorty,” 
netikėkite tam. Kiek kartų 
buvo tas vardo iškraipymas 
pataisyta į Daratą arba ang
liškai į Dorothy, bet korespon
dentas su pasitikėjimu ir ne
paisymu vis drožia “Dorty,” ir 
tiek, nors mes žinome, kad jis 
apie ją labai gerai mano ir 
neturi tikslo ją įžeisti.

Šv.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
1NKSTŲ-KEPENŲ.PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
"Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

ANO ,

J L E S

SKAITYKIT “LAISVĘ”

ti ant liktarnų stulpų ? Bet 
seni lietuviai sakydavo, kad 
poną nuo kiaulės labai sunku 
atskirti politikoje.

9999.

Stockholm, Švedija.—Lat
vijos fašistinis prezidentas 
G. Semgals svečiuojasi 
Švedijos karalių.

pas

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroa akaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli. Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra ižaigyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati averia su
lig naudoa gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius 1 teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

porIničiai 
į PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
I Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Įme negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
istatome j namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno anielinkėie.
jTurime didelį štorruimj, kuriame laiko- 
Įme daugybę puikių rakandų del pasirin- 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
M«a»



V7 •V'-v♦ ■-J , ■

<l

f. Puslapis Ketvirtas Penktad., Gegužes ’31, 19W

WATERBURY, CONN
Birželio 2 Bus Didele ir Ne

paprasta Diena
Apie 2 d. birželio kalba se

ni ir jauni, dideli ir maži. Mat, 
tą dieną įvyks jau senai ren
gimas ir visų laukiamas di- 
džiausis piknikas, kurį rengia 
mūsų darbininkiškų organiza
cijų abudu apskričiai. Kai 
kurie draugai ir draugės jau 
nemažai pasidarbavo del šio 
didelio pikniko ir surinko apie 
už tris šimtus dolerių skelbi
mų į programas. Jau nekal
bame apie Waterburio darbi
ninkus, nes jie visi bus šiame 
piknike, taipgi bus ir iš kitų 
apielinkinių miestų lietuvių, 
bet mes girdėjome, kad bus 
net iš kitų valstijų—turėsime 
svečių iš Brooklyn, N. Y., iš 
Mass, valstijos ir kitur.

Gegužės 26 d. teko būti pik
nike Meriden, Conn. Pikniką 
surengė vietinė ir New Britai- 
no A. L. D. L. D. kuopos. Oras 
pasitaikė geras, tai ir publikos 
buvo gražios, suvažiavo iš vi-

sos apielinkės. Bevaikštinė- 
jant po pikniko vietą, daugiau
siai žmonės ir kalbasi^ apie 2 
d. birželio pikniką, kuris įvyks 
Waterbury, Conn. Išrodo, kad 
ir (sirgdamas žmogus negalės 
tą dieną lovoj išgulėt, turės at
vykti į rengiamą pikniką. Juk 
reikia atsiminti, kad progra
mos išpildyme dalyvaus keturi 
ar penki chorai ir kalbės drau
gas L. Prūseika. Taipgi bus 
visokių žaislų. Prie įvairių 
valgių, ir gėrimų, bus gerų lie
tuviškų sūrių, kuriuos ūkinin
kai žadėjo atvežti.

Teko kalbėtis su drauge Sa- 
laveičikiene ir ji sakė, kad 
New Britaino lietuviai jau tu
rį suorganizavę net tris busus 
važiuoti į Waterbury 2 d. bir
želio. Na, o kur kiti mies
tai ? Reikia tikėtis, kad su
plauks tūkstantinė minia į 
Waterbury. Piknikas įvyks 
visiems gerai žinomoj vietoj— 
Lietuviu Darže palei ežerą.

L.D.S.A. kuopos susirinkime 
buvo nemažai narių ir visos 
draugės žadėjo dirbti tame

piknike, 
drauges, 
nebuvo, 
dirbti.

Geistina, kad ir tos 
kurios susirinkime 

ateitų ir pagelbėtų 
Juk darbo bus daug 

ir reikės dirbti išsijuosus. Ki
tų kolonijų draugėms bei 
d r a u g a ms neparanku bus 
dirbti, todėl visas darbas puo
la ant vietos draugių ir drau
gų. Todėl dabar mes padir
bėkime, o kuomet kitur bus 
piknikai, tai vietines kolonijos 
draugai ir draugės padirbės.

Darbininkiškų Draugijų 
Nare.

dalyvaukit šioje konferencijo
je, nes Lietuvos biednuomenė 
badauja ir kenčia didžiausį 
skurdą. Reikia kaip nors juos 
gelbėt.

Tos draugijos bei kuopos, 
kurios negalėjo išrinkt atstovų, 
tai valdybos gali 
kdnferehcijoj, kaipo 
tų organizacijų.

Lietuvos Baduolių 
Komitetas,

Sekr. M. J. Masys.

ma: bus dainų ir kitokių pa
bus' dainų ir kitokių pamargi- 
nimų. Vieta labai graži, to
dėl visi ir visos atsilankykite.

Putinas.

DETROIT, MICH
Draugijų Konferencija

Dar sykį primenu visų Det
roito draugijų išrinktiems at
stovams arba valdyboms, kad 
reikale Lietuvos baduolių šel
pimo atsibus konferencija ne- 
delioj, 2 d. birželio; pradžia 
10 vai. ryte, Draugijų svetai
nėje, ant 24th St. ir Michigan

Kviečiame visas Detroito 
lietuvių, draugijas bei kuopas,

Argi Tai Sapnas? k-
tik tą, kuri supranta ją. Daug mes turi
me veikiančių moterų, įlaug organizacijų, 
su įvairiais vardais, bet labai mažai dar 
mes turime kaip pavienių, taip ir organiza
cijų, kurios turėtų užsibriežę viena iš tei
singiausių kelių, kuriuom galima mote
rims prieiti prie savo idealo. Ateitis jau 
rodo prakilnų moteries paveikslą, meiles 
ir teisybes rėmuose, vienok per sunkybes 
debesius ir audras neteisybių, jos negali 
to visko, matyti, jų nepabaigtas naminis 
triūsas ir vaikų auklėjimas, neprileidžia 
prie jų tikslo. Amžinas prisirišimas prie 
vyro, neleidžia išvystyti jos dvasia ir tei
sybę. Kova, kompeticija del duonos, ne
leidžia išvystyti jų fiziologiją ir psicholo
giją, del geresnės sveikatos ir harmoni
jos. Šitie visi dalykai užstoja moteriai ke
lią, Jęuriuomi ji turėtų žengti prie laisvos, 
šviesios, ateities, meilės ir morališko išauk
lėjimo žmonijos.

“Meilė negali egzistuot tarp vyro ir 
moters, kuomet įstatymai’ j bos amžinai su
riša, paduoda vienam valdyti antrą, vienas 
ant kito turi valią, amžinai parsiduoda, ir 
tokiu būdu vienas nuo antro reikalauja 
perdaug, iš ko gema nesutikimai. Meilė 
reikalauja laisvės,-be laisvės negali būti 
meilės. Amžinas šliūbo ryšys, per kurį 
vienas antro pasidaro nuosavybe, tas vis
kas užrakina laisvę amžinu raktu. Meilė 
neturi būti priverstina, kad vienas antrą 
mylėtų iš prievartos ar baimės. Šliūbas be 
meilės yra morališka, o meilė be šliūbo ne- 
morališka. Visos tokios šio surėdymo 
priemonės moterį nužemina ir laiko nuo 
progreso, apšvietos ir nuo jos išsivystymo 
į žmonijos garbingus dailės žiedus ir pasie
kimą augščiausio meilės laipsnio.

“Šitas netikęs surėdymas su visomis 
mokyklomis ir vadinama civilizacija, iš pat 
kūdikystės nustumia moterį į pelkes, į pur
vyną, iš kurio ji negali išlipti iki mirties. 
Krikščioniškos įstatymdavystės neduos 
moterei laisvės, o valstybė, kuri sutverta 
vien tik del biznio, išnaudojimo žmonių 
nesirūpins moteries likimu. Moteris dar 
nesupranta savęs ir-nemato ateities lais
vės, kuri jau beldžia į jos duris. Ateity 
ji daugiaus mokinsis, daugiau supras, kaip 
mąstyti teisingai, ji bus tvirtesne dvasioje 
ji bus geresnė, intelektualesnė, galės matyt 
dalykus visus kartu esančius, Ji: užmirš: 
savo senus'papročius, baimę ir tuščią pa
sipūtimą; jai nereikės jieškoti pagelbos 

i valstybėj ir jos įstatymuos, bet savo pačios 
'meilės esybėj. Ji turės drąsumą mąstyti 
savo locnuos sumanymuos ir ištyrinėti 
naujus sumanymus. Ji bus širdinga, jaut
ri ir puiki, ir todėl ji‘bus teisinga, ji reika
laus didesnės, geresnės meilės, kadangi ji 
pati turės didesnę meilę. Ji supras psi
chišką ir fizišką padėjimą sveikatos ir dai
lės ir ji galės pasirinkti tėvą būsiančių kū
dikių, kuris Jai bus atsakantis.” Tai pa
sakius dingo man iš akių.

Kaip iš miego išbudęs, žiūriu ant des-

(Pabaiga)
“Į ateivių organizacijų, chorų parengi

mus niekuomet nėjau. Spjoviau ant to vis
ko, su panieka ir išjuokimu į tai žiūrėjau. 
Tėvų pasakojimus, barimus už kvailus lai
kiau, neklausiau. Man atrodė, kad tų ne
civilizuotų ateivių, nesuprantančių nieko, 
pasakų nereikia klausyti. 'Buvau jauna, 
graži, nusimaliavojus. Visi nuolankiai gal
vas lenkė prieš mane. Maniau, kad tik 
gražumo reikia moterei, tai viskas. Ėjau 
plačiu keliu, tirpau išdykusių vaikėzų glė
byje, kaip tik vienas mane apleidžia, ar aš 
jį, tuoj turiu-kitą ir dar kitą, o jų netrūks
ta del gero laiko.

“Pagaliaus apsivedžiau, bet tuoj pama
čiau, kad vedusių gyvenimas ne tokis, kaip 
maniau. Vienas nuo kito norėjom patar
navimų, užlaikymo, visu kuom aprūpinimo, 
o to visko nėra ir negali būti. Tuoj vienas 
kito neapkentėme ir nei metus neišgyvenę 
atsiskyrėme. Po to, aš vėl pradėjau savo 
laisvą ir linksmą gyvenimą, daug linksmes
nį, negu prieš apsivedimą. Pasijutau be
esanti su lytiškom ligom, o apie ger^ gy
dytoją nei kalbos nebuvo, kadangi pinigų 
neužtenka pasipuošimui, tuom būdu reikia 
tenkintis pigiais šundaktariais, ar šiaip 
keno patarimais gydytis. Ligos pas mane 
vystėsi vis labyn ir labyn, o aš nesigailė
jau jas perduoti kitiems: dalinau visiems, 
kuris tik norėjo, tas gavo. Dauguma iš jų 
jau po žeme palaidoti, o dar daugelis pu
siau supuvę gyvi valkiojasi, kankinasi kaip 
ir aš. Štai, pažiūrėk į mane,” garsiai su
šuko ji.

Pakėliau akis ir pamačiau, kad vietoj 
tos taię gražios moteriškės, stovi prie ma
nęs baisios išvaizdos skeletonas: Jos il
gų, vingiuotų plaukų ant galvos nebuvo, 
tik pajuodus ant kaulo skūra. Vietoj mė
lynų, viliojančių linksmų akių—duobės, nu
plikusių antakių skūra užkritusios, išdavė 
mirtiną žibėsį. Ant veidų skūra susitrau
kus prie kaulo, tik vietomis tematyti pa
juodusios mėsos gabalėliai ir mėlynos gys
los išsipūtę. Vietoj apvalių, stačių krūtų, 
tik sutrukus, sugedus skūra kabojo ant 
krūtinės kaulo. Susitraukę, sudžiūvę, sau
sos lūpos, neuždengė atsikišusius, rudus, 
supuvusius dantis, tarp kurių pajuodęs, 
sustingęs liežuvis krutėjo, ir ji ištiesus ran
ką su kreivais ir pajuodusiais pirštų Ra
gais rodė ir kalbėjo: “štai tos baltos su nu
šveistais. nagais rankos, kurios daugelio 
bučiuotos. Štai tos kojos ir blauzdos, ku
rios buvo ant parodos per keletą metų ir 
daugelį viliojo.”4

Gužuoti, pajuodę kojų pirštai, sustum
ti, suspausti ant vienas kito nuo “ankštų 
batų, atrodė daugiau panašūs į arklio ka
nopą, negu žmogaus koją. Nuo blauzda- 
kaulių ir.ėsos dingę, tik po plėtmuota, pil
na ligų perų, skūra pamėlynavę sutrauktos 
gyslos, ir blauzdos atrodė aukštyn plones
nės.

“Prisižiūrėk į dabarties moterį, pilnoj 
dienos šviesoj, ir pasigėrėk jąja. Tai da-1 kos tik iškritęs papirosas iš lūpų, kurį bu- 
bartinės kultūros ir civilizacijos ištobulin-' vau užsidegęs, kuomet palioviau > rašęs ir 
ta motina, būsimos kartos auklėtoja. Tai ’1--'-yl—v

• moderniška moteris, civilizacija to reika-
• lauja ir ji tokia yra.” y

Ji permainė kalbos toną ir tyliais, 
švelniais žodžiais kalbėjo toliaus:

“Šviesi ateitis linksmina moterį, bet

dalyvaut 
atstovai

Šelpimo

WILKES-BARRE IR
APIELINKĖ

Birželio 9 d.
Aną kartą rašiau apie vieną 

dalį programos, kuri bus pil
doma birželio 9 id. Valley 
View darže, A. L. D. L. D. 12 
Apsk. piknike, šį kartą tenka 
kalbėti * apie kitą dalį progra
mos. Ne tik kad bus svečių 
iš kitų kolonijų, kurie daly
vaus piknike ir pildys progra
mą, bet ir vietos Aido Choras, 
po vadovyste Botiriaus, dai
nuos; bus duetų ir solistų. La
bai Yetai pasirodo solistas drg. 
K. Miškinis, vienas iš žymių 
dainorių Wilkes-Barre, — jis 
dainuos birželio 9 d. solo ir 
duetą su A. Kaspariūte. Visi 
gerai žino, kad gali gerai dai
nuoti Kaspariūte. Dainuos ir 
seserys Zdaniūtės. Jos niekur 
neatsisako dalyvaut, tai links
mintojos publikos. Shenando- 
ahrietis J. Surdokas dainuos 
su Zdaniūte. Bus pirmą kar
tą Pieteriūtė. Tarp tų visų 
dalyvių Botirius rengia dalį 
programos iš jaunų mergaičių. 
Sako, kad čia bus kas tokio 
nepaprasto.

Tarpe tos dalies programos 
kalbės drg. L. Prūseika. Bus 
sportas, visokį žaislai. Visi 
“Laisvės” skaitytojai būkite. 
Įžanga visiems veltui.
Ką Sako Kolonijos apie 9 d. 

Birželio?
Iš tolimų kolonijų atvyks į 

šį pikniką, pradedant Kulp- 
rhontu ir baigiant Forest City. 
Sužinojau, kad iš Kulpmonto 
atvyks gera grupė svečių į mū
sų pikniką. Iš kitų to krašto 
miestelių, kaip tai: Mt. Car
mel, iš Shenandoah atvyksta 
keletas mašinų. Bus Naravas, 
Motuzas, žemaitis, Garbaus- 
kas, Surdokas, Pasauskas ir 
dar daugelis kitų. Iš Miners
ville taip pat. Rušinskas, su 
nauju Fordu, užtikrino, kad 
tikrai bus birželio 9 d. Trap- 
kus atvažiuos nuo ūkės dideliu 
vežimu ir daugelis kitų. Port 
Carbon:—Dumbauskas ir Zig
mai! tikrai bus. Iš Tamaqua, 
neapsiriksiu pasakęs, kad bus 
Sungaila, Miscavage, Rakaus
kas. Na, Hazeltonas ir Mc
Adoo tai jau nepasiduos ki
toms kolonijoms. Tai vieno 
šono tolimesnės kolonijos. Iš 
kito šono Valley View, Forest 
City, Navalinskai, kaip miesto, 
taip ir nuo ūkės (?—Red.) 
tikrai bus, bus ir drg. Kerevi- 
čius. Na, apie kitas artimes
nes kolonijas nėra reikalo nei 
kalbėti. Iš Throop daugelis 
tai šiūr bus. O serantoniečiai 
ne tik kad visi, kurie tik turi 
automobilius, tyu$, bet ir spe
cialiu traukiniu važiuos. Apie 
Wilkes-Barriu kolonija# jau 
'netenka kas sakyti, visi bus.

Aš Būsiu.

A.L.D.LD. ŽINIOS

D. 4-tą Apskritį, moka nuo 
kiekvieno nario apskričio iž- 
dan po 20c į metus, ir kuopos, 
kurios dar nesumokėję po 5c 
nuo nario apskričio suvažiavi
mų delegatų kelionės lėšų už 
pirmesnes konferencijas, turi 
užsimokėti. Už pereitą kon
ferenciją nereikia mokėti, nes 
suvažiavimas panaikino pro-

elioporcionališką delegatų 
nes lėšų padengimą.

Siunčiant čekius ar M. O. 
išrašykite iždininko vardu— 
J. Gataveckas, o siųskite sek 
retorei A. K. Sliekiene, 3121 
Elroy Ave,, Brentwood, Pa.

A. L. D. L. D. 4-to Apskričii 
Finansų Sekretorė,

A. K. SliekieneU
Visoms A. L. D. L. D. 4-to Ap

skričio Kuopoms
Gerbiami draugai, kuopų 

valdybos ir visi nariai! Per
eitoji A. L. D. L. D. 4-to Aps
kričio metinė konferencija at- 
kartotinai pakartojo, kad rei
kia būtinai sutvarkyti apskri
čio iždą iki sekančios pusmeti
nės konferęncijos, kuri įvyks 
liepos mėnesį Youngstown, 
Ohio. Nuo pastarosios konfe
rencijos jaū prabėgo penki 
mėnesiai ir ’pusmetinė konfe
rencija čia pat. Vadinasi, ’lai
ko iki konferencijai beliko la
bai mažai. O ką mes atliko
me per tą laiką apskričio fi
nansų sutvarkyme? Galima 
sakyti, kad nieko. ‘ Iki šiam 
laikui C tiktai dvi kuopos—*74 
ir 87 prisiuntė už keletą nariui 
metinių į apskritį duoklių ir 
kitų mokesčių, o kur kitos 
kuopos ?

Draugai, jeigu mes iki šiol 
nesirūpinome tuomi reikalu, 
tai sukruskime nors paskutinė
mis dienomis prieš pusmetinę 
konferenciją, kad sekančioj 
konferencijoj vėl nereikėtų 
kalbėti apie sutvarkymą aps
kričio finansų. Delei aiškumo, 
pakartoju, kad kiekviena kuo
pa, priklausanti į A. L. D. L.

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti Šiame mėnesyj '■<0- 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius* po $F.OO 
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-tl 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų | 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi- 3

. nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9ft8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y, 

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

i

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui-i 
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. 1

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

CAMBRIDGE
3 šeimynų namas, 
i’iai, 
mai,
Randų neša j metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

MASS.
5-6-6 kamba- 

vi.si vėliausios mados įtaisy- 
priskaitant 3 štymo pečius.

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

E. BRIDGEWATER

BARGANAI
pat N. Main Gatves, parsteūocK? 
už $5,200.

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

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu 

ir sieką iki 500 akerių:

Gal 
turim 
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—dalyvių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, TS kuj 
rių farmeriai daro pragyvenimą4 
šiame krašte.

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai-

puikio.į vietoj, City Point, 
priepat bvčių. Parsiduoda už 
$13,500.

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

Farma, <38 akerių, 8 kambarių na-! symais, 2 karų garadžius, namas 
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, Į stovi 
elektra 
karves, .2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

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

Įtaisymai: 
funace šiluma, barnė, 8 

visi 
gero

f

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

PHILADELPHIA, PA.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg, 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

tik ką iškritęs,' dar teberūksta,' neužgęseš. 
Reiškia, nedaugiau kaip’ sekunda laiko. 
Argi tas viskas galėjo atsitikti tik į sekun
dą laiko? Argi tai buvo sapnas?

2-22-29.
/ Cleveland.

S. L. A. 107 kuopa rengia 
didelį pikniką, kuris įvyks 9 
d. birželio, Lavren Sprin (?— 
Red.), N. J. Aš tikiu, kad ši 
kuopa sutrauks daug publikos 
į savo parengimą, nes ji senai 
čia gyvuoja. Pirmiau kuopa 
buvo skaitlinga nariais, bet 
pastaruoju laiku sumažėjo, o 
sumažėjus nariais, sumažėjo 
ir kuopos veikimas. Dabarti
nis kuopos rengiamas pirmas 
piknikas, yra pirmu ženklu 
prie veikimo. Reikia primin
ti ir tą, kad kuopa neatsilieka 
savo veikime ir nuo kitų pro
gresyvių organizacijų. Kuo
met buvo atsiųstas laiškas nuo 
susitverusio komiteto Lietuvos 
baduolius šelpti ir tam tikslui 
buvo šaukiama konferencija 
ant 20 dienos gegužės, tai ir 
ši kuopa išrinko du delegatu į 
konferenciją.

Piknike bus įvairi progra-

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn N. Y.

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

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

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

Kariu Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderinta
Havanos Tabakų *

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

---- 1--------------------------------- - . -------------------------------------------------------------- -

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taif 
per paštą išsiuntinejame, kaipo 

užsakymus (orderius)



Štai dar vienas geras
daiktas, pridėtas prie

daiktu

Camels visados švelnus ir minkšti

Neigi jie palieka nemalonaus atsirūgimo

Nau- 
biznį.

kainos.
sekančiu adresu:

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

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

/

Tarkitės su mumis del
/ Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M.S

Penktad., Gegužės 31, 1929

o[iisiiiBiHBiiiememBtni
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u 
ri

r . u k J
Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y. 1

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

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

Puslapis Penktas

BOSTONO IR AP1EL1NKES 
ŽINIOS

NORWOOD, MASS.
Operetė “Kova už Idėjas” 
Visais Žvilgsniais Pavyko 
Gegužės 12 d. L. L. R. Cho

ras, vadovaujamas drg. Edw. 
J. Sugar, statė scenoje operetę 
“Kova už Idėjas.” Lošėjai 
buvo šie: Kastas Maliorius, 

^''turtingas buožė—J. Gudaitis; 
jo didžiausia rolė ir Gudaitis 
toj rolėj taip tiko, kad vargu 
būtų ir surasti tinkamesnį, per 
visą operetę išlaikė kaipo tik
ras buožė, neturintis nei sąži
nėj, nei širdies. Už tai skait
linga publika pripažįsta kaipo 
žvaigždę iš visų lošėjų. Sa- 
rapas, Kasto brolis, atitarna
vęs kariuomenėj—Ig. Kubiliū
nas, irgi tiko toj rolėj ir lošė 
gerai. Antanas, Kasto ir Sa- 
rapo brolis, kaipo susipratęs 
darbininkas—J. Grybas, gerai 

Ajošė. Salome, jų motina—O. 
Zarubienė; jos nedidelė rolė, 
bet atliko gerai. Ona, tarnai
tė, paskiau Antano žmona— 
Izabelė Jarmalavičiūtė; jos iš 
moteriškų rolių ilgiausia ir 
svarbi, bet Jarmalavičiūtė, ma
tyti, turi gabumų scenoj, tai 
ir sunkią rolę atliko gerai, 
kaip lošime, taip ir dainavi
me. Zofija, Kasto žmona— 
A. Galgauskiūtė; jos rolė 
trumpa, atlieta gerai. Viršai

tis—D. Valma; kaipo tipas, la
bai tiko, bet lošimas ir abel- 
nas užsilaikymas ant scenos 
dar taisytinas, reikalinga aiš
kiau, garsiau kalbėti ir dau
giau publikai rodytis, nes vir
šaitis perdaug nuo publikos 
kavoj o savo veidą. Ak rimas 
—S. Kamila; Trakimas—A. 
Zaruba; abu perėjūnai, jų ro
lės komiškos ir jiedu atliko 
pilnai gerai, publiką prijuoki
no iki valios; raštininkas P. 
Jasukėnas; nors lošė gerai, bet 
toj vietoj atrodė jaunu, nežiū
rint, kad ir buvo tinkamai nu
grimuotas, bet kada kalba, tai 
vis dar atrodo, kad neužaugu
sio žmogaus balsas. Tas, ži- 
iioma, ne jo kaltė, nes P. Ja-

Wsukenas ir yra dar visai jau
nuolis, vos 14 metų, todėl kai
po toks jaunas, tai reikia pri-į 
pažinti, kad turi gabumą ant! 
scenos. Sargar—S. Družas; 
jo trumpa rolė; atlikta vidu
tiniai. Karpius—J. Trušas; 
gerai atliko, kaipo melagiaus 
rolę. Trečioko rolėj—J. Cas
per atliko gerai. Choras kaip 
mišrus, taip ir vyrų dainas dai
navo visai gerai, žodžiu sa
kant, operetę norwoodieciai 
sulošė visai gražiai. Kaip ma
tyti iš kitų miestų aprašymų, | 
operetę “Kova už Idėjas” už- 
bagia taip, kaip parašyta, su 
Sarapo prakalba, todėl ta ope
retė užsibaigia visai negyvai, 
be jokio įspūdžio. Taigi, nor
woodieciai čia ir pasirodė ga
besni už kitas kolonijas, net ir 
už Chicagą. Drg. Sugar, tik 
peržiūrėjus operetę, pasakė 
kad taip užbaigti negalima, 
turėsime pritaikyti chorui dai
ną ir su daina užbaigsim. Taip 
ir padaryta. Kada Sarapas 
pasako atsisveikinimo prakal
bėję, tuomet į jaunuomenę ir 
kaimynus prataria: Dabar žu- 

. vusio mūsų draugo Antano pa- 
v gerbimui, sudainuokime dainą.

Choras ir užtraukia: “Broliai į 
eiles sustokim, vėliavą kelkim 
augŠtyn,” ir 1.1. Todėl operetė | Grybas, Edw. J. Sugar (choro 
užbaigta labai įspūdingai. .Po ■ mokytojas) ir Ig. Kubiliūnas, 
operetės daugelis sveikinu lo- Iš kalbėjusių, rodos, drg. J. 
šėjus už taip gerą pasirody
mą, kurių tarpe L. Potsus, žy
mus Montello menininkas, o- 
perečių ir teatrų režisierius, 
tyrė sekančiai: “Aš nemačiau, 
Baip kitur šią operetę sulošė, 
loet aš nenorėčiau tikėti, kad 
•kitur galėtų geriau sulošti, 
kaip kad norwoodieciai sulo
šė.”

Pianistė O.' Kručiūtė gerai 
akompanavo pianu. Režisie- 
riavo drg. J.^Galgauskas. Pa
klausus pas choristus, kiek lai
ko mokinos tą operetę, gautas 
atsakymas: “Ne pilnai du mė
nesius.” Tai pamislijau, ką 
tai reiškia turėti gabų chorų 
mokytoją, kad Tokį didelį vei
kalą, pajėgė susimokinti per 
du mėnesius laiko, ir tinkamai 
sulošė.

Publikos buvo pilna Lietu
vių svetainė. Dideliais bū
riais buvo žmonių iš So. Bosto-

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VISK AI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIšKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7841

gerųjų gyvenimo

Camel
"W ■

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels tokį tabaką ir tokį sumaišymą turi, kokis dar 
niekad jokiame cigarete nebuvo pasiūlomas.

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.2Bc

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

AISVĘ

JUOZAS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausia patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje iauki- 
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioie vietose ir už Žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

f K* c

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

n

Jie gaminti iš parinkčiausio Turkiško ir Amerikoniško 
auginamo tabako.

Camel gerumas stropiai palaikomas . . . per didžiausią 
tabako žinovų organizaciją pasauly . . . jis niekad 
nesimaino.

Rūkyk Camels tiek laisvai, kiek nori . . . jie niekad 
jūsų skonio nenuvargina.

TELEFONAI:
Keystone___ —_______ Main
Bell Oregon
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urhan’ę C aid Pmvdpr*: (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUaUS Will lUtVUvlO bij0> Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I A Y Take (25 cenlai skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU L d A luUO kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą-.—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

- -

no, Montello, Stoughtono ir iš 
kitur. .Reikia pripažinti, kad 
svečiai iš kitų kolonijų savo 
skaitlingumu viršijo vietinę 
publiką, už ką L. L. R. Cho
ras labai dėkingas svečiam už 
tokį skaitlingą atsilankymą.

Operetė “Kova už Idėjas” 
buvo statyta kaipo paminėji
mui 'dešimties metų sukaktu
vių nuo susiorganizavimo L. L. 
R. Choro ir tos sukaktuvės pa
vyko labai puikiai. Po ope
retės perstatymui chorui suren
gė netikėtą “parę,” sutaisytą 
skanių valgių ir gėrimų. Pa
res sumanytoja, draugė P. 
Sarapienė, prisidėjo su darbu 
ir finansiškai; O. Kručienė, N. 
Grybienė, Sarapienės motina, 
A. Jasukėnienė, M. Grigūnie- 
nė ir bučeris J. Krasauskas. 
Todėl varde choro aš tariu 
širdingai ačiū/visoms toms mo
terims ir bučeriui Krasauskui, 
kad nesigailėjote nei triūso, 
nei finansų pagerbimui chori
stų, kaipo proletarinio meno 
nešėjų.

Vakarieniaujant pasakė pra- 
kalbėles: J. Galgauskas, J.

Sugar sumanė, kad geresnei 
atminčiai dešimtmetinėms su
kaktuvėms minėti ir pagerbi
mui operetės “Kova už Idė
jas,” turime parinkti aukų ant 
vietos ir nupirkti “Vilnies” 
serą L. L. R. Choro vardu. Su
manymas -priimtas ir aukas 
rinko drg. A. Zaruba ir F. 
Kručas. Surinkta $11.00, tai 
bus choro vardu seras nupirk
tas ir vienas doleris aukų. Tai 
šitaip L. L. R. Choras paminė
jo dešimtmetines sukaktuves.

“Laisves” Reporteris.

Užpuolė Plėšikai

Kretingos apskr., Bubelių 
kaime pas Gabrilaitienę įsi
laužė du ginkluoti plėšikai, 
vienas peiliu, kitas revolve
riu. Atėmė iš joj 50 dol.,

26 litus ir daiktų už 300 li
tų. Vienas buvo maskuo
tas. Pastarasis sulaikytas.

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

Avenue,
John Naujokas

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiemB žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:
4-

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

PLATINKITE “LAISVĘ”

Paaiškėjo, kad jis yra Ste- SKAITYKITE IR 
pas Kantoras iš Darbėnų 
valsčiaus. PLATINKITE “LAISVĘ

151 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 ____________________  

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No. St. or Ave.

?

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Al KTIPQTK 332 WEST BROADWAY• IkUi Dilu So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

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

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,00x.. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, Ūkusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to- 
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį if at
važiuokite , apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur. t

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

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

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

Miestas State.

IIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIOIIIBIIIBIIIBIIIGIIIBIII

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA

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

PERSITIKRINKI!’ AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
jejimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgičius namams ir

-j ' '........... ..................imi........M.H..,. .......... ... ..... ............. .
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DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE 

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

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass. z

Tel.: South Boston^ 1662-1373 •.

"ii
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ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Ūtajninkais nuo 12-tos 
vai, dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

FYTPA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA Untihi 
"Aliui. Nuo 8 ▼. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v vSIHU

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Riisiškai-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 IŠSIPĖRLMUI VANTOS VELTUI

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
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8 vai.

Ave.

N. N.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PAJIEŠKOJIMAI

SALES—PARDAVIMAI

šauni 
senai

vai. 
yra

«•

k p. 
ge-

važiuokite iki 
pusei iki pik- 
Bayonne nuo 

traukinį kaip 
Light SaVing

FOR RENT
PA SIR ANDA VO JA

PA SI RANDAVO J A 5 ir 6 kamba- 
> riai, yra steam heat, naujai ištai
syti, gražioj vietoj. Randa nebran
gi. Kreipkitės į “Laisves” ofisą.

(127-129)

susir i n- 
birželio, 
vakare, 
nes de- 

raportą iš atsibuvusio

N. J.
Piknikas

Kliubas, Rusų
Ukraina muzi-

BROOKLYN, N. Y.
kuopos

PASIRANDAVOJA didelis ir puikus 
frontinis kambarys. Yra visi pa- 

rankumai. Matyt galima nuo 6 vai. 
vakare.—B. Solob, 345 Grand St., 1 
lubos, Brooklyn, N. Y. (126-128)
PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba

riai. Yra pečius, maudynė, elek
tra. Randa žema. Kreipkitės 281 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. 124-29

Kliubas rengia smagų 
,'ks suimtoj, birželio

•,,w;

u

•' Puslapis Šešti

VIETOS ŽINIOS
automobilis, mokytoja Helena 
Denningaitė, 18 metų amžiaus, 
pati pakliuvo po ratais ir liko 
užmušta.

Penktad., Gegužės 31, 1929

Žulikas Skelbimų Rinkėjas
Įvairiuose miestuose yra iš

leidžiamos knygos, vadinamos 
“directory,” kur talpinasi vi
sokių biznierių, profesionalų ir 
šiaip gyventojų vardai, pavar
dės ir adresai.

New Yorke atsirado tūlas! 
gudruolis vardu VandevereJ 
kuris lankėsi pas biznierius, 
rinkdamas jų skelbimus į to
kią knygą. Nuo kelių biznie
rių buvo paėmęs po $20 iri 
daugiau ant rankų už jų pa-j 
skelbimus “directory.” -----
pasirodė, kad jis nieko bendro 
neturi su “directory,” L... 
nieks jį neįgaliojo rinkt pana 
sius skelbimus ir kad jis t., 
pinigavosi, kaip paprastas pri-į 
gavikas.

General Session teismas pa
siuntė jį Sing Sing kalėjiman 
vieniems iki dešimčiai metų.

Šj Vakarų Lygiečiai 
Amalgameitai Turi Būt Visi 
Iki Vienam Savo Mitinge

Darbo Unijų švietimo Lygos 
nariai, priklausanti Amalga
meitų Kriaučių Unijai, visi turi 
šį vakarą, 8 valandą, būti 
Workers Centre, 26-28 Union 
Square, New Yorke, čia tu
rės būt aptarta patys pamati
niai, svarbiausi klausimai, pa
liečianti Amalgameitų Uniją 
ir josios narių reikalus. Tai 
bus svarbiausias susirinkimas 
iš visų, kuriuos tik kada turė
jo amalgameitai Darbo 
Švietimo Lygos nariai.

Trys Mirė nuo Karščių

Rytoj Visų Amalgameitų 
Kriaučių Mitingas

Visi Amalgameitų Kriaučių 
Unijos nariai, kirpėjai, oper- 
eiteriai, rankiniai siuvėjai ir 
presseriai yra šaukiami į didį 
masinį mitingą, kuris įvyks ry
toj, šeštadienį, birželio (June) 
.1 d., 1 valandą po pietų, Coo
per Union 
Place, 3rd 
Yorke.

Kaip jūs

svetainėje, Astor 
ir 4th Avės., New

Maspetho Žinios

nis iškėlė mažiuką vaiką, ma
tomai, savo anūką, kad paduo
tų rankutę Dobilaičiui, kuris 
mielu noru pasisveikino su vai
kučiu; ir taxs padarė širdingo 
įspūdžio į visą publiką.

Rep. And. Kap.

PARSIDUODA pirmos klesos Coffee
Pot ir restoranas, viskas puikiai 

įtaisyta, geroj vietoj, galima daryti 
gerą pragyvenimą. Randa žema, ly- 
sas ant ilgų metų'. Kreipkitės po 
No. 72 Manhattan Avė., arti Leonard 
St., Brooklyn, N. Y. '(126-129)

3

Maspethe atsidarė naujas 
parkas šalia Lenkų svetainės, 
kampas Clinton Ave. ir Wil
low Ave., kuriame A. L. D. L. 
D. 138 kuopa ir L. D. S. A. 91 
kuopa bendrai ruošia savo se
zoninį pikniką 9 d. birželio. 
Rengėjai sako, kad šis pikni
kas bus didelis ir iškilmingas, 
tai bus kaipo atidarymas nau
jo parko Maspethe. Lietuviai 
ir šiaip mažai kas žino apie 
tai, kad dar tik šiemet tapo jis 
atidarytas, šis parkas yra ne
didelis, bet gana gražus, su 
daugybe jaunų medelių ir vi
sais parankamais ir didele 
naujai išdekoruota svetaine šo
kiams. Didelė ir gera orkes
trą nusamdyta šokių mėgė
jams.

Rengėjai prašo

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

A. P. L. A. 22-ros 
kimas bus panedėli, 
“Laisvės” svetainėj, 
Šis susirinkimas bus 
legatai išduos 
seimo. Tat visi nariai ateikit.

Komitetas.
(128-129)

PARSIDUODA Restoranas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Pardavi

mo. priežastį sužinosit ant vietos 
Kreipkitės po No. 72 Columbus St., 
Brooklyn, N. Y. 125-130

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

! LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

žiūrite į Hillmano 
įet' mašinos politiką savo unijoj?

Ar jums patinka, kad pažan- 
j<acj!gesni drabužių darbininkai 

_ yra mėtomi iš darbaviečių ir 
tik'kitaip skriaudžiami? Ką jūs 

i. i sakote į tai, kad Hillmanas 
įsu savo sėbrais leidžia kon- 
i traktoriams ir fabrikantams 
taip sauvaliauti: numušinėti! Rengėjai prašo paramos 
uždarbius, įvedinėti darbą nuo Maspetho ir apielinkės visuo- 

ištukų, spausti jus su ta skubi- menės, 
įnimo sistema ir daryti kitus 
į panašius šposus, taip skaudžiai 
I atsiliepiančius į Amalgameitus 
abelnai? Ar jūs užgiriate 
ginkluotų gengsterių vartoji- 
mą prieš darbininkus iš dabar
tinių unijos viršininkų pusės?

šiais ir kitais jums rūpimais 
darbo sąlygų ir unijinės politi
kos klausimais galėsite atvirai 
išsireikšt kiekvienas amalga- 
meitas, kuris tik atsilankysite 
į mitingą.

Tą mitingą šaukia Amalga- 
meitii Presserių Kliubas (tu
rintis jau 1,500 naYių) bend
rai su Darbo Unijų švietimo 

Kliubas kovoja už ei- 
unijos narių 
kenksmingą

DIDELIS C. BROOKLYNO 
METINIS PIKNIKAS

C. Brooklyno Neprigulmingas Lie
tuvių A- 
pikniką.
(June) 1 d., 1929 m., Klashus Clin
ton Park, Betts ir Maspeth Ave., ir 
Rust St., Maspeth, N. Y.
3-čią vai.

Pradžia 
po pietų. Įžanga 50c.

Visi C. Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai yra kviečiami atsilankyti, o už
tikriname, kad linksmai laiką pralei
site. Muzika bus pirmos klasės—P. 
Rich ir jojo jazzmaniais.

P. S. Važiuojant, paimkite Flush
ing Ave. ar Grand St. karą ir išlip
kite ant Rust St., eikite po kairei. 
Kliubo ruimai: 269 Front St., C. 
Brooklyn, N. Y.

Unijų

ku-Trečiadienį nuo karščių, 
rie buvo pakilę iki 86 laips
nių* sykiu su labai drėgnu, 
troškiu oru, mirė vienas žmo
gus Brooklyne, vienas Hobo- 
kene ir vienas Bayonnėj.

Vakare perkūnas nutrenku 
didelį kaminą po num. 65 Ir
ving Place, New Yorke. Ka
minas griūdamas sužeidė kelis 
asmenis.

Kur Bus Aido Choras?
Birželio 2 d. Aido Choras 

bus Forest Parke ir dainuos 
pirmame išvažiavime, kurį ren
gia A. L. D. L. D. II Apskri
tys ir A. L. D. L. D. 185 kuo
pa. Tai bus vienas puikiau
sių išvažiavimų. Draugas Mi- 
zara pasakys prakalbą.

Visi ir visos būkite tame iš
važiavime.

Suknelė Išgelbėjo nuo 
Nuskendimo

21

STEPHEN BREDES

teises ir 
Hillmano 

prieš ver-

Lyga.
linių
prieš
mašinos diktatūrą, 
giją šapose.

Ateikite visi amalgameitai! 
Sujungkime visas savo spėkas 
delei kovos už savo 'buities pa
gerinimą !

Amalgameitų Presserių 
Kliubas.

Mirė
Gegužės 28 d. mirė Jonas 

Sneider, 59 metų, Kings Coun
ty ligoninėj. Gyveno po num. 
277 Grand St., pašarvotas 416 
Metropolitan Ave. Laidotu
vės bus pėtnyčioj, 31 gegužės, 
2 vai. po pietų, Lutheran ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpina
si graborius Radzevičius.

Sukaktuvių Paminėjimas 
Ir Aukos

Jozefina Schieselienė, 
metų amžiaus, įšoko į Hudson 
upę, ties 79th St., New Yorke, 
kad pasiskandint. Bet jos suk
nelė išsipūtė, ikaip koks ba
lionas, ir neleido nuskęst. Tuo 
tarpu vienas iš tavorinių val
čių darbininkų šoko į upę ir 
išplukdė ją į krantą.

Paimta ligoninėn Jozefina 
aiškinosi, dar tik pora mėne
sių atkeliavus iš Bostono su sa
vo, vyru, namų ir lotų biznie
rium. žudymuisi ji neturėjus 
kitoą priežasties, tik labai pa
siilgus Bostone likusių gimi
nių ir draugų; todėl ir nusita
rus atimti sau gyvybę.

Hudsono Tiltas Turės 
Būt Augštesnis

Karo ministerija pranešė 
New Yorko vyriausybei, kad 
planuojamas tiltas per Hudso
no upę ties 57th St. privalo tu
rėt bent 200 pėdų augščio virš 
vandens. Nes kitaip negalė
tų praeit tūli laivai.

O vietinės valdžios buvo 
planuojama, kad tiltas ties vi
duriu turės tik 175 pėdas aug- 
ščiau vandens.

At-Gegužės 25 d., p. Petras 
kočaitis su savo žmona minėjo 
dvidešimts metų sukaktuves 
savo apsivedimo'. Atžymėji- 
mui šio svarbaus jų gyvenimo 
įvykio “jaunavedžiai” pasi
kvietė diktoką būrį savo drau
gų ir pažįstamų. Besilinksmi
nant ir bepuotaujant prisimin
ta ir apie šiaurinės dalies Lie
tuvos nukentėjusius- nuo perei
tų metų nederliaus. Aukojo 
sekami: Mr. & Mrs. Zinis $5, 
Mr. & Mrs. P. Atkočaitis $3, 
Mr. ir Mrs. Diržis $2, Mr. ir 
Mrs. Povilauskas $2, Mr. ir 
Mrs. Sullivan $2, Mr. ir Mrs. 
Augustinas $2, Mr. ir Mrs. 
Batvinis $2, Mr. ir Mrs. Stai- 
nis $2, Mr. ir Mrs. Karvelis 
$2, Mr. ir Mrs. Plesnis $1, X 
—$1, B. Virvickas $1, J. Brai- 
nė $1, J. Valangevičia $1, J. 
Tamulevič $1, P. 
$1, U. Muturie $1, 
tė $1, Cipleudskis 
džius $1, Stullcz 
$34.

Pinigai padalinta pusiau, tai 
yra po $17.00 tautininkų ir 
kairiųjų fondams.

Svečiai išsiskirstė gana link
smame ūpe, dėkodami Atko- 
čaičiam už malonų vaišinimą 
ir linkėdami sulaukti dar ke- 
lių tokių “jubilėjų.”

Viešnios.

Prūselaitis
U. Tolišiū-

$1, Ben-
Viso

Begelbėdama Vaikus, 
Užmušta Mokytoja

Pastumdama du vaikus į ša
lį, kad nesuvažinėtų tavorinis

MONTELLO, MASS.
PARSIDUODA 3 šeimynų namas, 
po 4 kambarius, garadži'ųs del 4 

mašinų, vieta lietuviais apgyventa, 
netoli L. T. Namo, puikioj vietoj. 
Kaina žema. Pardavimo . priežastis 
—turiu išvažiuoti į kitą miestą, nes 
mano vyras yra prasišalinęs, tat 
vienai sunku namą apžiūrėti.—O. 
švilpiene, 27 Porter Ave., Montello, 
Mass. (126-128)
PARSIDUODA, labai pigiai miega

mojo kambario rakandai (bedroom 
set) . ir virtuves stalas ir krėslai ir 
dvi karpetos (rugs). Atsišaukite 210 
Hart St., kampas Throop Ave., 
Brooklyne, Apt. A2. (128-130)
PARSIDUODA atskiras namas, 7 

kambariai, maudynė, lotas 25x150.
Matyt galima nuo 12 iki 4 Vai. die
ną. Kreipkitės po No. 219 Norwood 

arti Cypress Hill, Brooklyn, 
125-129

417 Lorirher Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
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Telephone, Stagg 440t

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

’’W

197 Havemeyer St., 
Brooklyn, N. Y.

Tai jaunas lietuvis advoka
tas, kuris tik šiomis dienomis 
iškolektavo “Laisvės” bilą už 
knygas iš vienos bankrutavu
sios knygų krautuvės. Minė
tas advokatas jau turėjo kele
tą teismo bylų nuo žmonių, re
komenduotų per “Laisvę 
savo patarnavimu 
visus tuos klijentus. 
kurią Bredes mums 
kolektavo, “Laisvė” 
tikėjo gauti pinigų,
advokatas Bredes atrado bū
dus ir galimybes iškolektavi- 
mui. Už tai “Laisvė” jam dė
kinga.

RIDGEWOOD A. L. IX L. 
susirinkimas bus pėtnyčioj 
gūžės, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St., 8 vai. vakare. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų.

Orga nizatorius, 
(127-128)

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas verčia greit 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kantrus, 201 E. ‘" 
Ave., Roselle Park, N. J.

Westfield
119-46

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
I

Lietuvis Dentistas
X-SPINDULIU DIAGNOZA

221 South 4th Street
(Priešais “Bridge Plaza”)

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

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

ir 
patenkino 

Už bilą, 
dabar iš- 
jau nesi- 
Tačiaus,

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11 kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj, 3 birželio, Liaudies 
Name, 1214 Spring Garden St., 8 

vakare. Visos narės ateikit, 
svarbių reikalų.

Organizatore.
(128-129)

ir 
j

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
PRANEŠIMAS VIETOS 

LIETUVIAMS
Turiu pranešti vietos draugams 

pažįstamiems, kurie lankydavotės 
barzdaskutyklą po No. 292 Metropo
litan Avė.,* kad aš persikėliau kitur, 
būtent po No. 651 Driggs Ave., vie
nas blokas nuo Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Meldžiu isitėmyti naują vie
tų ir atsilankyti.—A. Yonch (Yen- 
c'hauskas). (127-132)
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus,

Reika- 
S„ 114 

Tel.

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.

SPORTAS
i, f > ■ i 

Įspūdžiai iš Kelly-Dobilaičio 
(Kumštynių

Nors vakar jau buvo minė
ta, kad Kelly-Dobilaitis per 
“nakautą” trečio raundo pra
džioje nutrenkė Freemaną, iki 
šiol buvusį N. Y. valstijos na- 
cionalės gvardijos sunkiasvorį 
čampioną, tačiaus galima po
rą žodžių pridurti, kaip visa 
tai dėjosi.

Pirmame raunde Dobilaitis 
“baudė” savo oponentą kairio
sios raukos kirčiais ir gabiai 
manevravo. Antrame raunde 
jis daugiau veikė trumpais 
kirčiais ir dešiniosios rankos 
smūgiais. Freemanas buvo 
smarkiai uždrožęs Kelly-Dobi- 
laičiui per galvą ir besiren
giąs duot dar kitą smūgį; nuo 
to Dobilaitis išsisuko, ačiū sa
vo vikrumui, ir kairiuoju “šū
viu” parkirto Freemaną ant 
grindų. Pakilęs Freemanas 
buvo Dobilaičio šauniais kir
čiais pakartotinai ^vaišinamas 
į žandą, kol varpelis užbaigė 
šį raundą.

Bet Freemano galas jau ar
tinosi.
pelini, pranešančiam apie pra
džią trečiojo raundo, Kelly- 
Dobilaitis šoko prie Freemano, 
neduodamas jam nei poros 
žingsnių paeiti, ir pora gerai 
nutaikytu smūgiu padžiovė 
Fb^emaną ant grindų, kur jis 
apsvaigintas ir išgulėjo apie 
šešias minutes.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choraft rengia gražų pikni

ką nedalioj, 2 birželio, Laurel 
Springs, N. J. Lis. ar snigs, bet 
piknikas vistiek. įvyks, todėl visi, se
ni ir jauni, važiuokite Į gražiausią 
vietą Laurel Springs. Bus 
programa, nes Lyros Choras
prie to rengiasi. Puiki svetainė šo
kiams. Bus skanių valgių ir gėri
mų, taipgi įvairių žaislų. Didele or
kestrą grieš lietuviškus ir angliškus 
šokius. Kelrodis: Camdene reikia 
imti Clementon gatvekaris iki Laurel 
Road, 
lin Husu, 
Filbert St., ir pavažiavus 
minutų kaip pervažiuoja 
treke s, : 
iki

Iš Phila. galima važiuoti Ber
gai ima gauti ant Broad ir 

apie 40 
gelžkelio 

reikia tuojau išlipti ir paeiti 
tiltui, tad rasit pikniką.

Kviečia Lyros Choras.
(127-128)

BAYONNE,
Pirmas Metinis

Rengia L. A. U. 
pašelpine draugija ir 
kale draugija iš Bayonne, N. J., ne
dėlioję, 2 d. birželio (June), 1929, 
ant Willick’s farmos, Linden, N. J. 
Pradžia 11-tą vai. ryte. Įžanga 50c 
ypatai.—Kelrodis: Atvažiavę į Eli
zabeth, N. J., stotį, eikit Broad St. 
iki East Jersey St. kampo ir paimki
te Edgar Road Bušą NN 70, 71 ar 
72 arba Public Service basą su už
rašu Borland Park ir 
galo. Iš ten po kairei 
niko vietos. Kurie iš 
West 8th St. paims 
12:33 arba 1:33 (Day
Time), ten lauks Public Service bu- 
sas palei pačią stotį, kuris nuveš iki 
pačiam piknikui. Taipgi minėti bu- 
sai ir iš pikniko važiuojant namo nu
veš iki Elizabetho stoties. Automo
biliais atvažiavę, ant Broad St. prie 
Court House reikia suktis po dešinei 
į Rahway Ave. ir važiuoti augštyn 
iki Linden Hills real estate apgarsi
nimų ir suktis siauru keliu iki pik
niko vietos.

Rengėjai.
(127-128).

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP 
— ir — 

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

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

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

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

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

trytinentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nežūtų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Lšsikirpkite ši antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antrus durys nuo Lorimer St., 
sale aptiekos.

| . i Tek, Triangle 1450
įLietuvis Fotografas

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

1R MALIORIUS

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.

n

i J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0788

Vos suskambėjus var-

Kelly-Dobilaitis laimėjo vie
ną iš didžiausių pergalių savo, 
kaipo boksininko, karjeroj, ir 
jam tapo įteiktas | brangus ir 
gražus generolo Haskellio čam- 
pionato diržas.^ Entuziazmas 
publikos, kurios 168 St. Ar
mory buvo virš 7,000, buvo di
džiausias. Publika urmu puo
lėsi sveikint laimėtoją; -pasida
rė ikaip ir sumišimas, žmo
nės metėsi prie Kell'y-Dobilai- 
čio, vieni kad ant rankų jį 
nešt, kiti kad pasveikint. Pri
reikė policijos rezervų ir kar
eivių, kad įvykdyt tvarką. į

Kaip tik Kelly-Dobilaitis bu
vo paskelbtas laimėtojum, be
je, vienas kokių, 60 metų se-

PAJIEŠKAU Andriaus Karpavičiaus, 
mudu kartu atvažiavome iš Lietu- 

Vos 1912 metais, liepos menesį. Jis 
apsistojo Brooklyne. Meldžiu jį pa
tį atsišaukti arba kas , žinote, pra- 
neškit.-—J. V. Matulaitis, 1132 Broad
way Ave., Grand Rapids, Mich.
KAS TURIT tinkamą farmą praleis
ti vakacijas, kur būt galima mau
dytis, malonėkit pranešti.—Ig Da
nelius, 437 W. 33rd St., New York, 
N. Y. (127-129)

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų. inkstų ar pūsles 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- fT*-g į\ (\(\ 
DA IR PATARNAVIMAS > I I IIII I 
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.

214 Perry Avenue,

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

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

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth. 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, kokių 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 vaĮstų,^ tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. <

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sčklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių
ČyŠčių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimų.

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
Parų San i jos ir
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapeli* 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkižkų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Truk žolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaūtininkas

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

Phone: Greenpoint 1017, lS6t, 1114.




