
i V* Visuotinas A. L D. L D.
Narių ir “Laisvės” 1 
Skaitytojų Susirinkimas

Visi A. L. D. L. D. nariai, 
“Laisves” skaitytojai ir L. 
D. S. A. narės būtinai daly
vauki! susirinkime, kuris 
bus šeštadienį, birželio 8 d., 
7 vai. vakare, Darbininkų 
Ratelio svetainėj, 69 S. Han- 

y cock St., Wilkes-iBarre, Pa. 
šiame susirinkime dalyvaus 
drg. L. Prūseika. Turėsim 
kelis svarbius klausimus ap
kalbėti. Visi būtinai daly
vaukite iš visų apielinkių.

> m. ž.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Kjetvirtad.,Birželio (June) 6 d., 1929No. 133 Telephone, Stagg 3878

Didelis Valdiškų Pinigy 
Išeikvojimas Alytuje
Gegužės pirmomis dieno

mis pasklydo gandų, kad A- 
lytaus apskr. II rajono pra
džios mokyklų inspektorius 
B. Sirutis, važiuodamas iš 
Nemunaičio kely pametė 
portfelį su 33,000 litų val
diškų pinigų (balandžio me
nes. mokytojams algos).

Gandai pasiekė ir Kauną. 
Toks paslaptingas pinigų 
pametimas pasirodė įtarti
nas.

Skubiai iš Kauno atvyko 
specialė revizijos komisija 
susidariusiai padėčiai išaiš
kinti ir II rajono pradžios 
mokyklų inspektoriaus raš
tinės tikrinti.

Revizijos komisija pada
rė raštinėje esamų doku
mentų patikrinimą ir rado 
išeikvota į 60,000 litų val
diškų pinigų.

B. Sirutis buvo suimtas ir 
laikomas policijos priežiūro
je.

Darant kratą, jo bute ra
sta vakso dėžutėje paslėpta 
virš 21,000 pinigų, kurie, 
kaip paaiškėjo, buvo Lietu
vos banko Alytaus skyriaus 
išduoti mokytojų algoms 
apmokėti.

B. Sirutis buvo fašistų šu
las. Fašistai v e i k i a u šia 
menkai jį nubaus kaipo sa
vo žmogų.

1,000,000 Kopijų Lenino 
Raštų Bus Išleista Šiemet

Priėmė Biliy Registravi
mui Ateivių

WASHINGTON. — Ant- 
padienį atstovų butas 163 
balsais prieš 123 priėmė bi- 
lių “su registravimui visų 
ateivių Jungtinėse Valstijo
se, kad sužinoti, kokiuo bū
du jie atvyko į šią šalį.” Tas 
bilius svarbiausia taikomas 
prieš radikalus darbininkus, 
kad juos išdeportuoti, sura
dus šiokią tokią priekabę.

Atstovas Bankhead, de
mokratas iš Alabamos, davė 
sumanymą, kad laike sekan
čio cenzo (gyventojų skai
tymo) būtų sudarytas atski
ras svetimšalių gyventojų 
surašąs. Jis sako, kad A- 
merikoj yra tarp 2,000,000 
ir 3,000,000 svetimšalių, ne- 
legališkai atvykusių.

Tas bilius, jeigu ji sena
tas priims, tarnaus darbda
viams kaipo įrankis prieš 
darbininkus. Jis pagelbės 
darbdaviams naudoti juodą
jį surašą prieš darbininkus 
ir bus .lengviau jiems suda
ryti , visokius suokalbius 
prieš kovojančius darbinin
kus.

“Mes laikysimės tvirtai, kol laimėsime streiką,” sako Gasto- 
nijos streikieriai. Grupė Gastonijos streikierių skaito Komu
nistų Partijos organą “Daily Workerį,” kuris gina jų reikalus.

Fašistai Išleido Įstatymą Susitaikyta Vokietijos
Prieš Plečkaitininkus Reparaciją Klausime

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

KALBINO MERGINĄ APSIVESTI; JAI
ATSISAKIUS, SUVARĖ I JOS KRŪTINE

(DVI KULKAS IR PATS NUSIŠOVĖ
“Myliu Ją Pasiutusiai; Ji Man Reiškia Daugiau, Negu Bile

/Kas Pasauly; Greičiau Pamesiu Bažnyčią, Negu 
Ją Išsižadėsiu,” Sakė “Dūšių Ganytojas”

MASKVA.—Sovietu knv- 
gu leidimo įstaiga “Gosiz- 
dat” kas metai vis daugiau 
ir daugiau išleidžia knygų. 
Leidžia įvairias knvgas. Iš
leidžia daug mokslinės lite
ratūros. kuri apima įvairias 
mokslo šakas.

Mokyklų knynrn pareika
lavimas taipgi didėja. Par
davimas mokyklų knygų 
padidėjo nuo 3,000,000 iki 
6,000,000 kopijų.

Jau išleista trys laidos 
pilnų Lenino raštų. Suvirš 
300,000 skaitytojų juos įsi
gijo. Dabar reikalinga išlei
sti ketvirta laida. Del to | 
šiais metais Lenino parink-| 
tų raštų penkiuose tomuose 
bus išleista milionas kopi
jų-

Per vienuoliką metų nuo 
Sovietų valdžios gyvavimo 
Lenino knygos ir knygos 
apie Leniną atspausdinta 
Sovietų Sąjungoj įvairiose 
kalbose; viso išleista apie 
50,000,000 kopijų.

Wilkes-Barre ir Apielinkė

Lenkija Smunka
KAUNAS. — “Gazeta 

Warszawska” praneša, kad 
lenkų vyriausybė nusista
čiusi prieš nepaprastos se
sijos sušaukimą ir atšaukė 
visus įstatymų pasiūlymus, 
del kurių tarp vyriausybės 
ir vyriausybės bloko buvo 
kilę nesusipratimų. Ameri
kiečių finansų patarėjo i- 
snėjimai del ekonominės bū
klės tain pat liko b? vaisių. 
Kaip žinoma, dešiniosios 
partijos seimo sesiją reika
lavo sušaukti ryšyi su sun
kia ekonomine padėtimi.

Nesenai įvykusiam Var- 
šavos prekybos ir pramonės 
laimų susirinkime konsta
tuota, kad nei vienas ūkio 
sferų reikalavimų iki šiol 
vyriausybės nebuvo paten
kintas. Dirbtinos apyvar
tos atvedė prekybą iki visiš
kos pauperizacijos.

Masinis( darbininkų atlei
dimas Lodzės pramonės ra
jone tebesitęsia. Čenstaka
ve atleista 1,200 darbininkų. 
Belchatove du fabrikai su
stojo. , Pabianicuos ir Zger- 
že fabrikai dirba tik 2-3 die
nas per savaitę. Zdunska 
Wola pramonė visiškai už
mirė. Belske atleista 2,000 
darbininkų. Krizis Lodzės 
rajone diena iš dienos ple- v • •ciasi.

Lietuvos fašistų organas 
“Liet. Aidas” Nr. 111 pra
neša apie išleidimą įstaty
mo prieš plečkaitininkus. 
Svarbiausi šio įstatymo dė
sniai yra: (l).Kas priklau
sys prie, plečkaitini'nkų or
ganizacijos okupuoto j Lie
tuvoj, laisvoj Lietuvoj ar 
heitralėj valstybėj, bus bau
džiamas, žiūrint jo nusikal
timo didumo, iki mirties 
bausmės; (2) Kas suteiks 
pelčkaitininkui šiokią ar to
kią paramą, ji priims, tas 
irgi bus baudžiamas sulig 
jo nusikaltimo didumo iki 
mirties bausmės: (3) Visos 
pelčkaitininkų bylos bus pa
vedamos karo teismui; (4) 
Už pranešimą valstybės or
ganams apie plečkaitinin
kus, už jų sugavimą ar pa
dėjimą sugauti, bus skiria
mos premijos.

Tūkstančiai Bėga nuo 
Plaukiančios Vezuvijaus 
Lavos

ROMA.—Iš atsivėrusio 
Vezuvijaus vulkano didelė
mis sriovėmis plaukia lava. 
Apielinkės kaimams ir mie
steliams gręsia didelis pavo
jus. Jau kiek namų ir ūkių 
lava apliejo. Tūkstančiai 
gyventojų aplęįdžia; nąmus, 
gelbėdami savo gyvąstį.

700 žuvo ant Japonijos 
Laivo

Birželio 9 d., Valley View 
darže, įvyks labai didelis 
piknikas, kurį rengia A. L. 
D. L. D. ir L.1 D. S. A. aps
kričiai. Programa bus pui
ki, nes dalyvaus choras, bus 
kvartetų; duetų ir solistų; 
bus visokių žaislų ir kalbės 
drg. L. Prūseika. Daržas 
randasi netoli Inkerman.

Visi ir visos dalyvaukite 
šiame piknike.

Rengėjau

Anglijos Parlamento 
Sudėtis

LONDONAS. — Sekama 
Anglijos parlainento sudė
tis sulig partijų: Darbo 
Partija turi 287 atstovus; 
konservatyvai 255; libera
lai 57; nacionalistai 3; ne
priklausomieji 5; prohibiši- 
nistai (blaivininkai) 1; abe
jotinų 7. Viso parlamento 
narių 617.

LONDONAS. — čia gau
ta pranešimas, kad Japoni
jos laivas Ugo Maru tapo 
galutinai gaisro sunaikin
tas, netoli Kamčatkos pa
kraščio. Ant j O' buvo 700 
rusų pasažierių, jų tarpe 80 
moterų, ir 43 japonai įgulos 
nariai. Manoma, kad visi 
žmonės žuvo.

.... —...

Orlaivių Stotis Brome
žadama įsteigt $3,000,000 

orlaivių1 stotį Bronxe,:ties Pel
ham Bay Parku. .

PARYŽIUS. — Beveik po 
keturių mėnesių derybų, 
imperialistų i ekspertų kon
ferencija antradienį priėjo 
prie pilno šusitaikymo del 
Vokietijos reparacijų.

Pirmadienį dar buvo ne
išspręstas vienas klausimas, 
tai ’ Vokietijos atlyginimas 
Belgijai už paliktas vokiečių 
markes Belgijoj laike karo. 
Vokietijos • valdžia pasiūlė 
tą klausima išspręsti atski
rai su Belgija, ir Belgija su 
tuo sutiko ir atšaukė savo 
grasinimą- nepasirašyti po 
konferencijos ekspertų ra
portu, iki markių klausimas 
nebus išrištas.

Sulig Yoimgo plano, ku
ris tapo priimtas, Vokietija 
turės mokėti į metus po 2.- 
050000.000 markiu (apie 
$492.000,000) per 36 ir pu
sę metų: po 1.700.000.000 
markių (apie $408.000.000) 
nėr 21 metus ir 900.000.000 
markiu (apie $216.000,000) 
nėr vienus metus, kas viso 
susidarvtu dabartine ninigu 
verte vokuojant apie $8,800,- 
oooooo.

Sakoma, kad ketvirtadie
ni ar nenktadieni sutartis 
bus pasirašvta. Paskui ja 
turės užgirti tuo klausimu 
susiinteresavusios valdžios.

Šankia Elizabefhfono 
Tekstiliečius i Streiką s
' ELIZABETHTON, Tenn.

Nacionalė Tekstilės Dar
bininkų Unija šaukia į nau
ją streiką vietos audinyčių 
darbininkus, kuriuos parda
vė reakciniai A. ‘Darbo Fe
deracijos vadai. Unija iš
kėlė naujo.streiko obalsius: 
“Sudaužykime streiko par
davimą. Kovokime už pa
kėlimą algų ant 50 nuošim
čių ir aštuonių valandų dar
bo dieną.”

Studentai Gudelis ir Bulota 
Gaudomi

Lietuvos fašistinė valdžia 
ghudo studentus Gudelį ir 
Bulotą, kurie yra kaltinami 
del pasikėsinimo ant. Volde
maro gyvasties; •. Sakoma,, 
jie tebėsislapsto Trakų aps
krities miškuose. . i

Dar vienas tragiškas atsi
tikimas parodo, kad kunigai 
yra dideli mergininkai, nors 
jie nuduoda “ a n i u o lais,” 
“dievo tarnais.”

Antradienį, birželio 4 d., 
iškilo į viršų, kaip “dievo
baimingas” lietuvių katali
kų kunigas Povilas Mieži
nis (?), Harrison, N. J. 
(Harrison netoli New Yor- 
ko) kankinosi del meilės. Jis 
meilinosi prie gražios mer
ginos, “karštos” katalikės, 
ir kuomet ji pareiškė, kad 
nenori ženytis su kunigu, jis 
paleido į ją du šūvius; pas
kui paleido sau kulką į gal
vą ir nusispardė.

Per kelis metus 'kunigas 
Miežinis kunigavo lietuvių 
katalikų parapijoj Harriso- 
ne.

Bevaikščiodamas pas pa
rapijomis, jis sutiko jauną, 
gražia lietuvaitę, Aleną 
Aly tai tę, 25 metų amžiaus. 
Jam taip ji patiko, kad jis 
pradėjo tankiai lankytis i 
jos namus. Par anijonai 
pradėjo' šnibždėti, kad kas 
tokio nepaprasto yra su 
“dvasišku tėveliu.” Meile 
apsvaigęs kunigas neslėpė, 
kad jis ją myli. Jis neku- 
riems savo artimiems drau
gams atvirai pasakė:

Pasiryžo Išsižadėti Bažny
čios del Mergos

“Aš negaliu gelbėti, my
liu ją pasiutusiai. Ji man 

l reiškia daugiau, negu bile 
kas kitas pasaulyj. Aš grei
čiau apleisiu bažnyčią, negu 
ją-”

Jis lindo prie tos mergi
nos, kaip musė prie medaus. 
Bet mergina vis nesutiko su 
juo mylėtis ir būti jo žmo
na, manydama^ ^kad yra di
delis griekas meilintis su 
kunigu.

Vieną dieną pereito vasa
rio' ‘mėnesį jis nusprendė 
prasišalinti, kad nusiramin
ti. Sakoma, buvo susirgęs 
meilės liga. Parapijonams 
buvo pranešta, kad jis su
sirgęs ir išvyko atgauti 
sveikatą.

“Draugo” “dvasiški” specia
listai “apčystys” jį nuo “pi
ktos pagundos.” Bet jis ne
pasveiko: ir ten jį kankino 
“velniškas” traukimas prie 
gražios merginos.

Antradienį jis sugrįžo į 
New Yorką iš Chicagos ir, 
kaip iš kanuolės šautas, kuo- 
greičiausia nuzvimbė Į Har
rison pasimatyti su Alenu- 
te. Jis pasiuntė į merginos 
namus, Kearney, N. J., pra
nešimą, kad jis trokšta su 
ja pasimatyti.

Keikė Bolševikus Prieš 
Nusižudymą

Jis pirma apsilankė pas 
savo draugą, kunigą George 
L. Fitzpatrick, Harrisone. 
Buvo nuėjęs pas jį del susi
raminimo. Pabuvęs trum
pai pas jį, pasikalbėjęs, 
greitai išėjo.

Kunigas Fitzpatrick ant
radienio vakare po tragedi
jos pareiškė:

“Jis elgėsi kaip labai ner- 
vuotas žmogus. Kalbėjo 
apie kokius tai suokalbius ir 
keikė bolševikus, sakvda- 
mas, kad bolševikai neduo
da jam ramybės. Po to jis 
greitai išėjo pirma, negu aš 
galėjau jį išklausinėti.”

Išėjęs iš kunigo Fitzpat
rick klebonijos, pasak poli
cijos pasakojimo, kunigas 
Miežinis nuėjo į namus pas 
Rozaliją Šilkai tienę, savo 
parapijonką, po No. 115 
Manor Ave., Harrisone. Jis 
ten valgė vakarienę su savo 
mylima Alytaite ir šilkaičių 
šeimyna.

Pavalgius, jis su mergina 
nuėjo į kitą kambarį, sako 
Šilkaitienė, ir ten jiedu gin
čijosi.

Prašė Merginos Bučkio
“Aš girdėjau,“ kaip kuni

gas prašė merginos bučkio,” 
sakė Šilkaitienė policijai. 
“Bet mergina atsisakė, ir aš 
girdėjau, kaip jis pakartoti
nai jos klausė, ar ji nemyli 
jo.”

“Draugo” Specialistai 
Nepagydė

Nuvyko į Amsterdam, N. 
Y., kur jis tūlą laiką gyve
no pas vietos lietuvių 
katalikų kunigą. Vėliaus 
nuvyko į Chicagą, į klerika
lų “išminties”' cąntrą, kur 
išeina “šventos vieros” skel
bėjas “Draugas,” kad ten 
“išsigydyti” meiles Ųgą. 
Mat, jis manė, kad ten

Šilkaitienė sako, jog mer
gina atsakė kunigui: “Ne
galiu, negaliu tave mylėti. 
Tu esi kunigas. Mes nebsi- 
matysime vienas kito dau
giau.”

Tuomet pasigirdo trys šū
viai. Šilkaitienė įbėgus į 
kambarį radę kunigą ir 
merginą greta gulint ant 
grindų. Kunigas suvarė 
dvi kulkas merginai į krū

tinę, o vieną sau į smilkinį.
Abu tapo nugabenti į Sf. 

Michaels ligoninę, Newar- 
ke, kur kunigas tuojaus nu
mirė. Daktarai išsireiškė, 
kad merginos gyvastis ran
dasi pavojuj, ir kad ji, vei
kiausia, mirs už kelių va
landų.€
Kunigas Grasino Merginos 

Seseriai
Merginos sesuo A. Staš- 

kienė, gyvenanti po No. 235 
Wilson Ave., • Kearney, pa
sakojo:

“Kunigas ją (jos seserį) 
susitiko pereitą spalių mė
nesį ir ateidavo pas ją į na
mus prie kiekvienos progos. 
Aš jam pasakiau, kad jis 
taip nedarytų, bet jis vis 
lindo prie jos ir man pareiš
kė, kad jeigu aš neperstosiu 
gadinus jo meiliškus ryšius, 
jis perskirs mane ir mano’ 
vyrą ir nežinosiu, kaip tas 
atsitiko.

“Jis prašė jos mylėti jį. 
o ji visada jam atsakė, kad 
ji negalinti—dead ji gimė ka
talike ir nori mirti katali
ke, o jeigu ji jį mylėtų, tai 
būtų griekas.”

Sesuo sako, kad kunigas 
į tai atsakydavo: “Aš pame
siu kunigystę ir apsivesiu 
su tavim.”

Bet mergina jam atsaky
davo: “Ne, tėveli, to nega
lima padnrvti. Aš nenoriu 
būt griešninkė ir nenoriu 
tokio apsivedimo.”

Mergina Dirbo Rymo Kata
likų Susivienijime ,

Mergina, baigusi biznio 
kolegija, kaino stenografė, 
dirbo Lietuviu Rymo Kata
liku Susivienijimo raštinei, 
Havemeyer ir South 9th 
Sts., Brooklvne. Kiek laiko 
atgal ji susirgo nervų suiri
mu ir nuvyko gyventi pas 
snvo seserį i Kearney, N. J. 
fHarrisnn ir Keamey ran
dasi daikte).

Kunigas Nudavė ' 
“Dievobaimingu”

Kunigas, nuduodavo labai 
“dievobaimingu,” atsidavu
siu bažnyčiai ir dievui: Iš 
pradžių jis ir linkui tos mer
ginos atsinešė kaip “dvasiš
kas ganytojas” linkui, savo 
avelių. Kreipdavosi prie jos 
“šventais” bažnyčios reika
lais, nuduodamas, kad jis 
tik del dievo labo prie jos 
švelniai atsineša. Mergina 
taipgi buvo užsiinteresavus 
bažnyčios reikalais.

Kunigas Miežinis buvo 30 
metu amžiaus. Penki me
tai kaip atvyko iš Lietuvos.

Staškienė antradienio va
karą, policijai pasakodama 
apie kunigo meilihimąsi 
prie jos sesers, sakė, kad 
kunigas pareiškė:

“Jeigu aš ją neprikąlbin- 
siu, kad ji mane mylėtų, tai 
aš taip padarysiu, kad nie
kas jos negautų.”
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AR JŪS JAU PERSEN1 GYVENT?
tomis mašinomis galima būtų, 
ko tik reikia prigamint visiems 
šalies gyventojams, jeigu dar
bininkai vidutiniai tedirbtų tik 
30 arba net 24 valandas į sa
vaitę.

Tik suorganizuojant neorga
nizuotus į unijas ir neatlaidžiai, 
komunistų vadovybėje kovojant 
prieš žvėrišką pelnagrobių go
dumą, tegalima būtų kiek pa
taisyt darbininkų likimą ir iš
gelbėt nuo bado mirties nasrų, 
ypač viduramžius ir senesnius 
darbininkus. Komunistai betgi 
žino, kad ta kova duos galuti
nųjų pasekmių tik tuomet, jei
gu ji eis šaligrečiai su masiniu 
darbininkų judėjimu delei nu
griovimo pačios kapitalistinio 
išnaudojimo tvarkos.

Jau trisdešimtas nuošimtis 
Amerikos fabrikantų atsisakė 
samdyti darban arba palaikyti 
darbe žmones susilaukusius 40 
iki 45 metų amžiaus. Tokią apy
skaitą duoda pati Nacionalė Fa
brikantų Asociacija (New York 
Times)'. Bet ištikro tai vei
kiausia dar didesnis nuošimtis 
darbdavių rankomis pakrato į 
to amžiaus darbininkus, kaipo 
petsenus. Blogiausia gi pap
rastiems’ ir unijai nepriklausan
tiems darbo žmonėms.

Lavinti, amatninkai dar lai
komi darbe iki 50 metų, bet ir 
tai ne visuomet.

Amerikoje yra apie 30 mili
onų abiejų lyčių darbininkų. 
Kiek iš jų yra sualukę 40 iki 45 
metų amžiaus, niekur dar ne
paskelbta apyskaitose. Bet jei
gu imsime lietuvius ateivius 
darbininkus, tai atrasime, kad 
apie trečdalis jų bus arti 40 
metų amžiaus bei vyresni.

Sulig to sprendžiant, galima 
sakyt, kad jau dabartiniu lai
ku yra milionai, kurie vaikomi 
nuo fabrikų vartų arba mėto
mi iš dirbtuvių del “senumo.’’ ,

40 iki 45 metų, rodos, nėra į h” būsiančiuose karuose.

CHEMIŠKOS INDUSTRI 
JOS ROLĖ

žmonės nusimano apie rolę 
šautuvų, kanuolių, drednotų, or
laivių, tankų ir t. t., buvusiuose

Bet 
apie chemikalų pramonę, kuri 
suloš būsiančiame 'kare pačią 
svarbiausią rolę, nedaug kas 
žino. Dalinai tai yra todėl, kad 
chemiškoji pramonė apgaubta 
didesniais sekretais, negu kuri 
kita pramonė ir< tuo, kad ji ga
mina tokius, paviršium žiūrint, 
nekaltus dalykus, kaip dirbtinos 
trąšos, dažai, dirbtinas šilkas 
(rayon) ir t{ t . ' ( > . - .

Visų pirmiausia apie, nepap- į 
rastą išsiplėtojimą chemiškosios 
pramonės. Didžiausioji dažų 
dirbtuvė Vokietijoje yra Bade
no Anilino dirbtuvė, kurioje 
dirba apie dvidešimts tūkstan
čių žmonių. Ji pamušta tokiu 
technikiniu pagrindu, kad, ka
rui kilus, į dvidešimts keturias 
valandas gali pradėti gaminti 
šimtus tūkstančių tonų įvairių 
nuodingų medžiagų ir gazų 
(dujų). Tam pačiam tikslui 
gali tarnauti įmonės, gaminan
čios dirbtiną azotą, šiuo tar
pu jos duoda sodžiaus ūkiui į- 
vairių dirbtinų trąšų. Įvai
riausių dirbtinų trąšų dirbtuvė, 
pati stambiausia tos rūšies į- 
monė Vokietijoje, yra Loyna 
konsernas, kur dirba dešimtys 
tūkstančių darbininkų. Be to, 
ten gaminama įvairių kitokių 
produktų, kaip nitro-celiuloza, 
piroksilinas, kuris yra pamati
niu elementu gaminimui dina
mito ir ekrasito. Akmeninės 
anglies smala, po atatinkamo 
cheminio perdirbimo, duoda pa
matinius elementus dažams da
ryti. Tai yra benzolas, krezo- 

i las, fenolas, kurie, savo eile, 
yra pamatiniai, produktai įvai
riems gazams gaminti. »

Dirbtino šilko gaminimas tik 
dabar pradėjo smarkiai plėto- 
ties. Ta pramonė su laiku pra
lenks medvilnės ir šerių pramo
nę. Ji duos nė tiktai pigių (au
dinių kareiviams, bet, karui'; įi-j 
lūs, galės būti pervesta ant- nau
jo pamato ir galės gaminti ka
rui reikalingus Cheminius pro
duktus. Gaminimas dirbtino 
šilko ne tiktai išstumia iš rin
kos tikrąjį šilką, bet, kaip sa
ko kariniai autoritetai, bus pa
matas karo industrijos. Dali
nai ta pramonė tik ir atsirado 
karo dėka.

Apie chemiškosios pramonės 
kilimą galima spręsti iš seka
mų davinių:

Prieš karą Vokietija duoda
vo įvairių rūšių azoto šimtą dvi
dešimts vieną tūkstantį tarnų. 
1925 metais ji jau buvo dasi- 
varius iki 450,000 tonų? Nuo 
to laiko ši produkcija dar smar-

persenas amžius. Tų metų vy
rai Lietuvoje atlieka visus sun
kiausius laukų darbus ir nepa
stebima, kad jie užsileistų jau
nesniems.

Tačiaus, Amerikos skubinimo 
sistema dirbtuvėse paspėja iš
čiulpti pačias gerąsias darbo 
spėkas iki 40-45 metų. Kompa
nijos turi tam tyčia specialis
tus, kurie moksliškai išskait- 
liuoja, 'kiek judėjimų ■ abelnai 
per minutę gali padaryt vieno 
bei kito, amžiaus darbininkai. 
Taigi abelnai ir Standard Oil 
Kompanija ir kiti trustai guja 
iš fabrikų laukan to amžiaus 
rankpelnius, pakeisdami juos 
sultingiasiomis jaunatvės spė
komis. Pagyvenusieji darbi
ninkai be jokios atodairos me
tami, kaip išspausti lemenai, į 
atmatų krūvas.

Kol kas dar trečdalis fabri
kantų naudojasi tuo “išradi
mu” prieš pagyvenusius darbi
ninkus. Bet jis, kaip ir kiti 
kapitalistinės r a c i onalizacijos 
išradimai, bus plačiau ir pla
čiau pritaikomas pramonėje, 
vargui visų tų darbininkų, ku
rie turi nelaimės dagyvent iki 
40-45 metų amžiaus.

Kad -ir nuo keliolikos metų 
pradėdamas dirbti, vidutinis 
proletaras negali užsidirbt tiek, 
kad nuo 40 bei 45 metų galėtų 
iŠ savo’ sutaupymų išgyvent be 
darbo, sakysime, iki 55 metų. 
Tiek daug maž yra apskaito
mas vidutinis amžiaus ilgis šio
je šalyje

Didelė didžiuma darbininkų i 
yra vedę.. Kad ir darbo turint, 
prie šiandieninių Uždarbių ir 
gyvėninjo brangenybės; ’ papras
tas darbininkas su šeimyna vos 
bepajėgia išsimaitint ir apsi- 
dengt. ?O;!<ą jau apie.« sutaupy- 
mus keliolikai amžiaus <“kazio- 
nos’ ’ senatvėj? '

Kas atsitiks darbininkui po 
40-45 metų amžiaus, ar jis ba
du pastips, ar nusižudys,—kol. 
kas tokie kląusifaai nevargina* 
kapitalistams .galvos.

Tačiaus, vienas dalykas įžiū
rimas. Mjlionai vidutinio am-' 
žiaus dąrbminjcų, atsidūrę nuo
latinėje ndųjoviškoje bedarbių 
armijoje, nesutiks ramiai badu 
išmirti bei išsižudyti. Jų mi
nias irgi pasieks Komunistų 
Partijos obalsiai: įvest visiems 
bedarbės ir senatvės pensijas, 
išmokėtinas lėšomis kapitalistų 
ir valdžios; sutrumpini darbo 
laiką iki 40 valandų arba dar 
labiau, -idant galėtų gaut užsi
ėmimą )juo didesnis skaičius 
darbiniųkų; pažabot tą skię- kiau pakilo, 
binimo} sistemą fabrikuose, Į Dažų pramonė seniau, prieš 
ir t. t.-—-žinovai apskaitliuoją,; karą, buvo Vokietijos monopo- 
kad su dabai^tinčmįs i^tobulin-j lija. Visųj Europoj ^prieš. kąrą

’(1’9*13’, J metais j dažų! pįranjoriėj 
dtavė Š76,000 tonų—milžiniškoji' 
produkcijos dalis išpuolė Vo
kietijai. ! Dabar p r o du k ei ja, 
daugiau, negu padvigubėjo. A-> 
merika, kuri .prieš karą -per 
metus padarydavo tiktai 12,000 
tonų įvairių dažų, dabar pasek
mingai baigia pasivyti Vokieti
ją, nors Vokietija vis dar už
ima pirmą vietą. Anglija, ku
ri pirm karo (1913 metais) pa
gamindavo dažų už 25 milionus 
vokiškų markių, dabar, tais pa
čiais pinigais rokuojant, paga
mina daugiau, kaip už šimtą 
milionų. markių. Visos pasauli
nės dažų produkcijos Vokieti
jai išpuola šiuo laiku 43 nuo
šimčiai. A i ' H ; i.

Dirbtino šilko produkcija nuo 
11,000 tonų 1913 metais pašo
ko 1927 metais iki. 125,000 to>- 
nų.’ > Mėtąs įš> metę ši į>raihpnė 
labai smarkiai -kyla. Amerikoj 
ji koncentruojasi • pietinėse vab- 
stijose, ypač Tennessee-^-strei- 
kas Elizabethęne yra streikas 
dirbtinio šilko darbininkų.-

C h e m i š k oji pramonė yra 
ypač sukoncentruota, kas taip 
pat svarbu karo sumetimais va- 
duojanties. Vokietijoje yra mil
žiniškas ir galingas dažų trus- 
tas, dirbtinių trąšų trustas. 
Bendrai kalbant, Vokietijos che
miškoji pramonė suloš ateities 
kare labai svarbią rolę. Kolei 
kas Vokietija neturi savo stam
bios armijos. Tuo atveju ji lig 
laiko bus impotentiška. Bet 
kam jinai gamins chemiškas 
kariavimo priemones, tas turės 
labai daug šansų laimėti karą. 
Štai kodėl su Vokietija šiuomi 
laiku labai skaitosi Amerika.

Anglijos chemiškoji pramonė 
yra susibūrusi į milžinišką che
minį trustą, kurio priešakyje 
stovi A. Mond—nelemtai paskil- 
bęs pilietinės taikos skelbėjas 
pramonėje. To trusto rankose 
sukoncentruota 99 nuoš. Šerų 
parako gaminimo įmonių (No
belio). Fraųcijoje 70 nuoš,. 
chemiškosios pramonės sukon
centruota rankose ‘ Kuelmano 
firmos. Arųerikos, parako ka
ralius yra Du Pont de Nemure. 
ši firma yra 1 tampriais ryšiais 
Susijungus su plieno trustu, su 
General Motors ir kitais pra
monės milžimais kombinatais.

Kapitalistinės tvarkos sargai 
daboja chemiškąją s pramonę 
taip, Ikaip savo akį. Tik labai 
maža chemindustrijos darbinin
kų dalis yra suorganizuota į 
unijas. Ši pamatinė karinė 
pramonė, kapitalistų nuomone, 
turi būti nesuorganizuota. Ma
tėte, kokiu įtūžimu Amerikos 
kapitalistinės tvarkos bernai 
puolė Elizabethtono streikinin
kus, kol pagaliaus jie sulaužė 
streiką. Jiems net Amerikos 
Darbo Federacija išrodo pavo
jinga. Antra puse vertus, ten, 
kur nėra unijos, darbininkų 
padėtis stačiai nepakenčiama. 
Juo didesnių pelnų gauna che
miškosios pramonės magnatai, 
juo labiau jie laukia tikro auk
sinio lietaus karo atsitikime, 
tuo vargingesnė darbininkų pa
dėtis. Jau nekalbant apie tai, 
kad darbas toje pramonėje ėste 
ėda darbininko sveikatą.

Anglijos chemiškojo trusto 
karalius yra A. Mondas. Jo nu
sistatymas Jink darbininkų yra 
toksai, kad suimti juos pilnon 
savo kontrolėn/ kad kontroliuo
ti visą jų gyvenimą kaip dirb
tuvėse, tąip ir už dirbtuvės sie- 

? į '
: (“ Darbas M);tai

AI! NORITE ŽINOTI?

APŽVALGA
Kas Eina S. LA. 
Sekretoriaus Pareigas?

“Tėvynės” num. 22-ram 
telpa S. L. A. Pildomosios 
Tarybos protokolas, Tauria
me randame sekantį parag
rafą: ! ' '

“Pildomosios Tarybos kai 
kurie pastebi, kad kuopų vęi- 

jkėjai. dažnai klausipeja kodėl 
“Tėvynės”. .Ęędakcijoje dabąr 
palaikomas t redaktoriau^ , pą- 
gelbininkąs, kuomet pirmiau, 
dpsidirbdayo.tik vięųas rędak- 

, torįųs. ; Todėl nutarta yi’sų 
SLA narių žiniai paaiškinti,; 

-kad Redakcijas štabo vienas 
narys keturias dienas į savai
tę- pašvenčia SLA. raštinės ir 
‘Tėvynės ’ administracijos dar
bams, taip ka4 ir \ dabąr ‘Tė
vynę’ redaguoja veik vienas 
žmogus.”,

Mes jau senai girdėjome,

zitų įsitaisė kabaretą, susi
renka į krūvą ir orgijauja, 
visai nekreipdami mažiau
sios domės į darbininkus, 
kurie sudaro milžinišką di
džiumą gyventojų; Darbi
ninkas nuo jo yra vejamas, 
kai piktadąris, tik todėl, 
kad jis sunkiai kitiėms dirb
damas pats yra biednas.

Tai kokia ta demokratija 
veidmaininga!

■ ll ?

Ketvirt, Birželio'' 6 d.į 1

u z-

z. .>

polįtika S. L. A. Ta sriovė 
kol kas sudaro labai silpną 
dalį ir nesimato j perspekty
vų, kad ji suvaidintų bent 
kokią kada nors rolę.

“LAISVĖS” PIKNIKO
i NAUJIENOS

Nežino Nei A-B-C ■
• ’ I J ' i’ i i

' Demokratų organe 
Yorko Worlde tapo išspaus
dinta esamojo Anglijos mi-? 
nisterių pirm? Baldwino sū- 
naųį: Oliverio, straipsnis, 
kuriame išsispaviėdoja, ko-

New

del jis priklauso Darbo Par-1 
tijai. Rašinyj jaunasis 
Baldwinas bando argumen
tuoti už socializmą ,ir kriti
kuoti kęnservatorius, kurie 
sako, kad socializmas nega
lima įvykinti. i Pasak jo, 
priešai skelbia, kad socializ
mas nepavykęs Rusijoj. Į 
tai Mr.'Baldwinas atsako:1

“Rusijoj nebuvo socializmo. 
Ten buvo komunizmas ir ,sin- 
dikalizmas; pastarojo netgi 
perdaug.”
Paaiški, kad tasai žmogus 

nežino nei ABC apie socia
lizmą, jei jis negali supras
ti to, kas šiandien būdavo ja
ma Sovietų Sąjungoj ir ko
kis skirtumas, yra tarpe so
cializmo ir komunizmo. Ir 
tokis ignorantas yra vienu 
iš vadų Anglijos Darbo* Par
tijom ir pereitais rinkimais 
tapo išrinktas pąrlaryėntan!

daktorium ir sekretorium 
šiandien yra p. Vitaitis. Pa
rašęs “Tėvynėj” apžvalgas, 
pakoliojęs komunistus, jis 
rašinėja kontroVersalio po
būdžio laiškus S. L. A. na
riams ir kuopoms. Po jais 
užspaudžia Jurgeliūtės pa
rašą. Kitais žodžiais, esa
mieji S. L. A. viršininkai P. 
Jurgeliūtę naudoja tik kai
po rubber stamp, anot tų 
anglų. Visi tie pikti laiš
kai, kuriuose liejama tulžis 
prieš šandariečiams nepa
tinkamus pažangiuosius na
rius įr kuopas, pasirodo, yra 
produktu kerštu persiėniu- 
sio Vitaičio. Nei ’kiek, ta- 
čiauį nęgėfėsnčj švįešdj sa
ve pasistato p-lė Jurgeliutė, 
leisdama naudoti savo, var
dą! p|o .tpkios ijųšips negra
žiais dotauaieątais.,,

Orgijos Viešame Parke
; f •! • - - * • .

New Yorko miesto virši
ninkai 'išnuomavo didžiuly j 
Central Parker esantį Casi
no atskiriemš kapitalistams, 
kurie atremontavo jį ir iš
taisė puikiausi ręsto raną- 
kabaretą, kokis kur nors 
yra. Šiomis dienomis buvo 
jo atidarymas. Pietūs $10 
kiekvienam, bet pirmomis 
atidarymo naktimis tik pa
kviestieji tegalėjo įeiti. Nie
kas neprivilegijuotas nepa
kliuvo.

“Iki šiam laikui, sako Daily 
Workeris, vienatiniais darbi
ninkais, kurie būvi prileisti 
prie Casino, buvo miesto sam
diniai, kuriuos majoras Wal- 
kerįs pavedė privatiniams kon- 
cesionieriams pagelbėti išdai
linti Casino apielinkes. Ta
čiaus jie nebus prileisti prie 
atidarymo. ”
Vadinasi, parkas yra vi

suomenes, miesto, įstaiga. Ir pav.,' nepasitenkina sanda- 
jva, jo viduryj,,, saująlė para- riečių ir sniMavirių’ vėdama

Jieško Mulkių
“Tėvynės” redaktorius 

simanė jieškoti neišmanėlių, 
kuriuos galėtų įtikinti, būk 
S. L. A. Pild. Taryba nelau
žanti organizacijos konsti
tucijos. Pacitavęs vieną 
subparagrafą konstitucijos, 
Vitaitis tikrina:

“Visas pasakas apie- konsti
tucijos ‘laužymą’ ir ‘kenkimą’ 
Susivienijimui leidžiant nau
joms kuopoms tvertis visiškai 
sumuša pereitų keturių SLA. 
Seimų nutarimai. 1 šiuose Sei
nuose buvo paduoti skundai 
ant Pildomosios Tarybos už 
leidimą tvertis naujoms SLA. 
kuopoms , tokiose kolonijose, 
kur. jgyvąyokuopa, ir Seimai 
tuos skundus, griežtai atmetė, 
jtupmi užgirdamas Pildomosios 
Tąrybos žygį natijų kuopų tvė
rime ir pripažindamas, kad 
tame nebuvo konstitucijos lau
žymo ir kad tas padaryta Su
sivienijimo labo delei.”
Jeigu Pild. Taryba nelau

žo S. L. A. konstitucijos, tai 
kam tuomet reikalinga tiek 
daug šūkaloti apie tai ? Ti
krumoj yra visai kitaip. S. 
L. A. konstitucija yra lau
žoma. Se'nos, stiprios kuo
pos draskomos ir tveriamos 
naujos. Tai daroma vaduo
jantis ne S. L. A. labu, ale 
grynai politiniais sumeti
mais. Tie seimai, kuriais 
Vitaitis džiaugiami, ( žinome, 
kaip jie buvo'šušaūkti ir ve
dami. Vitaitis tatai gerai 
žino. Už tai jis pasirengė 
pripyškinti tris špaltas, į- 
kalbėdamas ,S. L.; !A. 
riams, pūk Pijd. .Taryba
laužanti kppstitūcijęs, skal
dydama S. L. A. kuopąs. Bet 
jis ’ sąvoi , tikslo nepasieks., 

i nes,' kiekvienas narys,’ kuris 
tik .perą Visiškai 'aklas, gali 
aiškiausiai matyti, jog ap- 
mokami “organizatoriai” 
važinėja (seniau Vitaitis, o 
dabar tūlas Žukas), kurių 
tikslu ir yrakuoįų skaldy
mas, bet ne stiprinimas.

i i • < l’h*1 i - 1 I ■ 1 ' ■ ■ ' ! ; f Laukia Vienybes ( >
Brdoklyno fašistų lapas 

trokšta, kad 15-tas Sanda
ros seimas, kuris įvyks Bos
tone birželio 6 ir 7 dd., su
jungs visas “vidurines srio- 
vės” spėkas ir Sandarą at- 
steigs, kokia ji buvo seniau 
(faktinai, ji niekuomet ne
buvo “atsteigta”: visuomet 
bąnkrūte—politiniam ir fi
nansiniam). “Vienybė” pri
pažįsta, kad “Perversmas 
Lietuvoje įnešė gana daug 
abejingumo ir nesusiprati
mų tarp Sandaros narių, 
kurie, tačiau, per šiuos du 
metu, regis, jau baigiami iš
gyventi.”

Taip, ištikro, jeigu tuo
jau po perversmui Lietuvo
je sandariečiai šiek tiek 
burčijosų tai šiandien jie 
gražiausią! susigieda. Tik 
labai maža , dalis sandarie- 
čių yra tokių, kurie; neprita
ria šiandieniniai Lietuvos 
fašistų valdžiai, ir (kurie,

Rašo J. D. Tąunis.
Kl. Ar juodasis- parakas 

dega “carbon dioxide” 
(angliarūgščio) gaze?

Ats. Kadangi juodasis pa
rakas turi savyje oxy geno 
(deguonies), tai jis dega ir 
eksploduoja angliarūgščio 
dujose.

Kl.1 Ar nuo senai pradėta 
svajoti apie vežimą bę ark
lių? ’

Ats. Jau 1619 m. tūlas 
Wildgoose Anglijoj užpa
tentavo “vežimą be arklių.” 
Taigi nuo čia, matyt, ir 
prasidėjo “evoliuciją” < iki 
dabartinio automobilio.

Sugrįžęs iš Connecticut 
darbininkiškų organizacijų 
didžiojo pikniko, drg. L. 
Prūseika, užėjęs į “Laisvės”* 
ofisą prašneko daug maž 
sekančiai: “Daug draugų iš 
Connecticut valstijos bus 
‘Laisvės’ piknike.” Užklau
stas, iš kokių miestų žada 
atvažiuoti, atsakė: “Ren
giasi; iš visų miestų.”

Draugas A. J. Smith, iš 
Philadelphijos, pranašauja, 
kad su dideliu būriu phila- 
delphiečių atvažiuos ir Ly
ros Choras. Jei taip, tai ko 
puikesnio begulima norėti iš 
philadelphiečių.

Balsas iš Chicagos:
Geg. 31, 1929. 

“Laisvės” Administracijai. 
Draugai:

Nenoriu jūsų užmiršti. 
Štai dar šeši doleriai. Tai 
bus už prenumeratą berods 
naujo “Laisvės” skaitytojo?

Beje, Chicaga irgi daly
vaus “Laisvės” piknike. 
Drg. Andriulis bus “šiūr,” 
bet gal ir daugiau atsiųsi
me. Chicagos raudonarmie- 
čia nenusileis nei vienai ko-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ne-

de-

na-
ne-

J. Danish, Brooklyn, N. Y.— 
Tamstos rašinėlio .sunaudoti ne
galime: viena, jis biskelį per- 
skystas, o antra, nepaduodate 
savo antrašo. Be tikro auto
riaus vardo ir pavardės ir ant
rašo mes niekuomet raštų 
naudojame.

Washington. — Karo 
partmentas žada tyrinėti, 
ar “legališkai” buvo naudo
jama nacionalės gvardijos 
(milicijos) ginklai laike au- 
dinyčių darbininkų streiko 
Tennessee valstijoj. Sako
ma, kad milicijos ginklus ir 
amuniciją naudojo1 valstijos 
policija. *'

-■ r -r. T " I ■

Draugiškai,
A. Bimba.

Kas atvažiuoja iš Detroi
to, Clevelando. ir Bostono, 
dar nežinome. Kad atva
žiuos, esame taip tikri, kaip 
tikri, jog 7-tą liepos saulė 
užtekės. Iš Pittsburgho 
drg. A. K. Sliekienė išsireiš
kė noro atvažiuoti. Iš arti
mesnių kolonijų bus daug.

Kaip su pačiu Brookly- 
nu?

Visą šią savaitę draugai 
Višdtskis įr Riskevičius šau
do po miestą,: kad “Laisvės” 
troko net tairaii sproginėja 
ir išdėstinėja į krautuvių 
langus pikniko “šiokortes.” 
Jie sako, kad ne vien tik lie
tuviai, bet .ir svetimtaučiai 
rengiasi būt “Laisvės” pik
nike.

Lietuviškose kriaučių ša- ’ 
pose, restauranuose, valgo
mų daiktų krautuvėse ir ki
tur, kas tik kokią kalbą ne
pradės, vis baigia “Laisvės” 
pikniku.

Svarbiausia naujiena tai 
ta, kad “Laisvės” piknikas?” 
bus judamų a paveikslų fil- 
mose. Jį nutrauks Lietuvių 
Judžių Korporacija Cineo- 
va. Kas gali prisilyginti 
“Laisvės” piknikui?

Iš Scranton gavome žinią 
nuo draugo Valuko, kad jie 
atvažiuoja su busu. Iš 
Wilkes-Barre rašo draugas 
žaldokas, kad atvažiuoja 
busas. Mes manome, kad 
Minersville, Shenandoah ir 
Mahanoy City draugai irgi 
ruošiasi atvažiuoti.

Prašome draugų praneš
ti, kas iš kur manote atva 
žiuoti.

J

T

Reikalauja Vokietijai 
Kolonijų

ALLENSTEIN, Vokieti
ja.—Kapitalistų draugijos, 
kurios ^u s i i nteresavusidį 
koloniniu Vokietijos vysty
musi, pirmadienį išnešė re
zoliuciją, pa reiškiančią, kad 
“Vokietijos gyvavimui būti
nai reikalingos kolonijos.” 
Reikalauja, kad valdžia 
griežtai reikalautų kolonijų.

MacDonaldas Sutiko 
Sudaryt Naują Kabinetą

. • . ■ . ■ i y

Tūkstančiai New’Yorko darbininkų atlaikė savo masinį mitingą Unioii Sq. 
aikštėje,' protestuodami prieš žiaurumus policijos ir josios demokratinių virši
ninkų,., Ypač bu v O- smerkiama caristiniai- policijos žygiai, kuriuos ‘ji padarė 
įsiverždamą į. komunistų Workers* Centrą, areštuodama ■' drg. Lifschitzą ir ke- 
jiųli^ką'jąųąuolių komunistų, t ;Nors policija darė visokiausių kliūčių, kad su
tramdai ir pakrikdyišį mitingą, tačiaus mėlynsiūliams • nepavyko.; ta

LONDONAS. — Trečia 
dienį Darbo Partijos vada, 
nonas MacDopaldąs apšilau 
kė pas karalių • ir. sutiko. su 
daryti naują kabinetą, i
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Krokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

PANELĖ DEL VISŲ visus bėgančius reika- 
Zeceriui bestatant, vie- 

įsiskverbė raidė “k” 
Draugija iš- 

kuris kas
susirenka ir nukeikia 
bėgančius reikalus.”

Aš panelė del visų, 
KftMtik duoda pinigų. 
Mario vardas yr’ “Naujienos, 
Kfti sako, “Grigojienos.” 
Del bosų ir del pagonų, 
Demokratų, republikonų— 
Esu gera del visų, 
Kas tik duoda pinigų, 
jeigu streikas kur iškyla, 
Mano’ balsas nenutyla: 
Neužstoju streikierių, 
Bet pajieškau streiklaužių. 
Aš panelė del visų, 
Parsidavus lig ausų. 
Gal ir nebūčiau tokia bloga, 
Jei neturėčiau bosą šmoką. 
Dabar reik meilintis prie visų, draugijas į šaukiamą konfe

renciją, pažymi jų vardus ir 
.pasako:

“Bent šių organizacijų sto
rinti komitetai turėtų 
Įkyti.”

Vargšai komitetų 
iDar laimė tų, kuriuos 
ja išrinko pusei metų, tai nors 

t po šešių mėnesių stovėjimo ga
li atsisėsti ir atsigulti. Bet ne
laimingi tie, kurie išrinkti vi-

Dabar reik n 
KasAik duoda pinigų.

S.

veikia 
lūs. 
ton 
ir išėjo sekamai: ‘
sirenka komitetą, 
mėnuo 
visus
Draugijos susirinkime užklau
sus apie bėgančius reikalus, 
komitetas atsakė, kad savo už-Į 
duotį atliko, kurie tik kreipė
si į draugiją su bėgančiais rei
kalais, visus nukeikč.

Ir visi šventai pildė draugi
jos pagamintą konstituciją.

Vienas oficiozų, kviesdamas

atsilan-

BLOGIAU, NEGU BIBLIJOJ
Ties Kazlų Rūda, Lietuvoj 

kvašistiniai šniukštinėtojai už-; 
tiko dėžutę su Pirmosios Ge
gužės lapeliais. Radę raštelį 
kokiam tai Juozui, be pavar-i '“““7 T’ „„lals įsiems metams, nes per dvyli-

nariai! 
draugi-

dės ir be adreso, puolėsi me- 
Ažioti \visus tuos Juozus darbi
ninkus, kurie tik nėra atlikę 
velykinės išpažinties arba ku
rie neperka kvašistiniams žan
darams po kvortą valstybinės 
arielkos. Kuomet vieno Juo
zo nerado namie, tai paėmė 
už gerklės jo senam tėvui, nu
tempė į kalėjimą ir daro jam 
mkviziciją.

Dar nei per plauko plotį ne- 
prirodyta, kad sūnus kaltas, o 
jau kalėjimo rūsyje tampoma

ką mėnesių turi stovėti! Vy
rai, geriau neapsiimkite į to
kius 
kite, 
nors 
te.

komitetus ir nesikankin- 
o jeigu apsiimate, tai ką 
veikite, ne vien stovėki-

Svetimi Griekai

Šv.

Šnervyduko gazieta pravijo
seniui gyslos, leidžiama krau- sav0 gnjpą Blingą, kaipo “Dur-
jas, laužoma kaulai.

Biblijoj vaikai baudžiami 
už tėvų griekus; o pas smeto- 
ninkus einama ir iš antro 
lo: budeliuojama tėvai už 
įrodytus vaikų darbininkų 
&ik alinus.

ga- 
ne- 
nu-

VISGI PROGRESAS

prašydamas pagel- 
laišką pradeda se-

broli", sveikinu aš

nybės” tgaspadorių ir viso šta
bo galvą nuo taip garbingo 
darbo, kaipo negramotną. Blin- 
ga smarkiai pagarsėjo nuo ta
da, kada Scrantone lošė Judo 
■pardavimo rolę. Visi fašistiniai 
gaivalai tokius Judus myli ir 
jiems pasitikėdami suteikia 
gaibingus darbus, kad jie dar 
geriau pasitarnautų beskųsdar 
mi progresyves organizacijas. 
Tačiaus, nepavykus Blingai su
galvoti jokios naujos 
meškerės ir pasirodžius 
šai, teko negarbingai 

! garbingąją vietą. 
......v.

dolerių 
nemok- 
apleisti

neturė-

Tūlas lietuvis, atsidūręs Bra
zilijoj su visa /šeimyna, rašo 
laišką savo broliui į Jungtines 
Valstijas, 
bos. Bet 
karnai:

“Mielas
tave su savo žmona ir svei
kina Alesiukė, Janiukė ir 
sūneliu .Albiniukas, kuris yra 
keturi^ mėnesių amžiaus.”

Ar tai ne progresas, kad 
keturių mėnesių vaikas jau 
sveikina savo dėdę?! Jungti
nėse Valstijose balvonai, su
laukę ketverių metų, dar nemo
ka sveikinti savo dėdes, o ką 
jau kalbėti apie tokius, kurie 
turi tik keturius mėnesius am
žiaus.

KONSTITUCIJA IR
ZECERIŠKOS KLAIDOS
Tula draugija pasidarė kon

stituciją, kurioje įvyko trys zer

Pirmas paragrafas buvo: 
Pirmininkas atidaro susirinki
mą, kada būna laikas. Zece- 
riui bestatant, vieton “1” įsivo
gė raidė “v” ir paragrafas 
skambėjo sekamai: “Pirminin
kas atidaro susirinkimą, kada 
būna vaikas.” Susirinkus na
riams ir išlaukus kelias valan
das, pkmininkas pareiškė, kad 
pagal konstituciją jis susirin
kimo negali atidaryti, nes nėra 
vaiko.

Antras paragrafas buvo: 
Draugija išrenka turtų kon
trolės komitetą. Zeceriui be
statant konstituciją, vieton 
“t,”'įsiskverbė raidė “k” ir iš
ėjo sekamai: “Draugija iš- 
renką kurtų kontrolės komite
tą.” Pradėjus draugijos susi
rinkimą, tas komitetas pareiš
kė, kad prie draugijos nepri- 

(sirašė nei vienas kurtas ir at- 
ftkįe jis dabos, kad neprisi-

rečias paragrafas buvo: 
įgija išrenka komitetą, ku- 
as m^nuo susirenka ir nu-

"Durnybės” štabas, 
damas tam tinkamo žmogaus, 
pasirinko sargybos bokšto gal
vą ir nekaltų gyvulių mėsinėto- 
ją Nikeliauską. Pasirinkimas 
atrodo tinkamas; ir jeigu taip 
jis “Durnybę” pjaustytų, kaip 
bučernėj mėsą, tai būti^/era 
tai gazietai operacija ir “Dur- 
nybei” skaitytojų tiek daug, 
kaip jo bučernėį kostumerių. L

Bet jeigu visi “Durnybės” 
skaitytojai turės tiek jam prie
kaištų už netikusią gazietą, kaip 
moterys argumentuodamos už 
svarą ar pusę svaro mėsos, tai 
fašistų makaulės turės j ieškotis 
naujo heršto, kuris būtų prie 
kūmučių meilus, prie merginų 
švelnus, o su vyrais nuolaidus. 
Mano supratimu, dabartinis 
“Durnybės” gaspadorius Nike-! 
liauskas tam patyrimo turi pa
kankamai.

Sakysime, jei spaustuvės dar
bininkas neturės supratimo, kiek 
reikalinga popieros plakatams 
atkirsti, tai pasišauks Nike
liauską, turintį patyrimo mėsos 
kapojime ir Nikeliauskas be 
laiko gaišinimo tik akia perves 
ir savo bučerišku kapliu atkirs, 
ir jau spaudai tinkama.

Kituose dalykuose jis irgi ne 
durno kunigo krikštytas. S.L.A. 
seimas artinas ir juk tai bus 
reikalo siuntinėti įvairius bau
bus apie bolševikus, bauginant, 
kad bolševikai galį nusinešti pi
nigus į Maskvą, o pats žiūrės, 
kad SLA. narių pinigai neiš
trūktų iš fašistų nagų.

O šnipas Blinga tuose daly
kuose nebuvo gana “mokytas.” 

Bet vienas dalykas fašistėlių 
yra pamirštas — tie kiti sargy
bos bokšto zakristijonai, t. y. 
Nikeliausko šluotos nėra jokia 
garbe apdovanoti — tai Kar- 
cinkevičius ir šaltuškienė. Jie 
tik tada iškyla, kaip reikia ėdi
mui pažangių organizacijų, o

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

fašistų

ir

AKRON, OHIO

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

ir Stagg

5043

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

Krokodilius rašo su 
o tas, kuriam ji tai-

ubagų 
ponų

LIETUVIŠKA AUTOMO- 
BILIŲ MOKYKLA

Skaitykite ir 
Platinkite

M 
sel- 
ra-

iš 
lai- 
kol

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Taipgi labai 
ir švelnus, kaip ežio

SKAITYKIT “LAISVĘ”

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

,.V; M
■

uzsi- 
“Raudo- 

tuo pačiu pąlaį-

darbininkais ir vals-

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo-' 

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

patarnavimo 
kreipkitės:

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, 'duoda lekcijas ant amui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, 6 gausite 1 tikrai profesionalę 
pagelbą, Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 1 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
J 218 So. 10th St.. Camden. N. J.

LINKĖJIMAI CIVILIZUOTAM
KROKODILIUI ’

“Laisvės” Krokodilius ne 
toks, kokie yra pelkėse gimę. 
Šitas Krokodilius yra civilizuo
tas, tikras miesčionis, ir gana 
mokytas. Jisai kalba dzūkų, 
kalakutų ir kapsų kalbomis. 
Prie to, gerai atsimena tautiš- 
kai-socialistiško kiaulizmo is
toriją, turi plačius nasrus ir 
aštrius dantis, 
poetiškas 
kailis.

dantimis,
Į koma, tai jaučiasi, kad pate
kęs tiesiai į Krokodiliaus nas
rus ir gerai kramtomas. Svei
kinu Krokodiliaus dantinę po
eziją.

Labai šventi ir teisingi pir
mieji Krokodiliaus darbai. Juk 
visi žinote, kad ant Grand- 
štryčio buvo 'gazieta ■ vardu 
“Vienybė” (smuklininkų), bet 
pakramtyta Krokodiliaus dan
timis gavo savo tikrą vardą ir 
liko tik “Durnybė.” Kodėl? 
Todėl, kad tą gazietą sudurna- 
guoja šnervydukas. Jis 
veislei priklauso, bet 
klauso.

Jo gazieta rašo, kad 
valdžia gerai daro, kad šau
do komunistus. Kai darbinin
kai pūdomi kalėjimuose—tai 
del tautos labo; o kada jie 
streikuoja prieš ponus—tai jo 
gazieta plūsta darbininkus. Ji 
Smetonienei aukas renka, ku
rių darbininkam nei centas ne
tenka. Darbininkams ji lie
pia tik prašyti, aišku, tai reiš
kia, kad ji nori juos visus uba
gais padaryti.

Suprantama, kad tokia ga
zieta, kuri viską atbulai rašo, 
yra ne “Vienybė,” bet “Dur
nybė.” Bravo, Krokodiliaus 
aštrūs dantys!

Tolimesni mano linkėjimai 
Krokodiliui, tai imti į savo 
nasrus ir malti aštriais danti
mis visas tokias gazietas, ku
rios turi ilgus liežuvius, smai
lias nosis ir kiša jas ten, kur 
jų nereikia. Krokodilius turi 
daryti maršrutus į klebonijas, 
pas kunigus-pūstapilvius ir jų 
gaspadines, į svetainės/' susi
rinkimus ir redakcijas. Lin
kiu Krokodiliui kramtyti visus 
kreivuosius politikierius, kurie 
tik taikosi apgaut darbinin
kus.

Na, o tokį Chicagos Gaidai- 
tį, kuris jau trylika metų, kaip 
gieda ta pačia gaida ir tuo 
pačiu balsu: “Už tevynę- 
prieš bolševikus,” ir dabar j 
pavirto į tikrąjį gaidį, tat gie
dodamas užsimerkia nuo ė- 
dos ir svieto akių—tokius 
gyvenusius sutvėrimus reikia 
mesti stačiai į Krokodiliaus 
nasrus, kad jiem ir barzda nu
pliktų,. kol išlįs per išeinamą
sias Krokodiliaus duris tiesiai 
į urvą.

Nepatariu Krokodiliui, k 
po inteligentiškam asmenį 
slinkti prie rakto skylutės 
žiūrėti į burdingierių ir 
padinių romansus. Į smukles 
Krokodilius taipgi turi neit. 
Turi būt blaivus ir pildyti 
“blaivybės” įstatymą. Karčia- 
ma, rakto skylutės priklauso 
“Durnybės” kategorijai 
šnervyduko praktikai.

Paskutinis mano sumanymas 
yra toks: Krokodiliaus nas
rams turi būt renkama aukos. 
Aukomis turi būt visokie para
zitai, fašistai ir jų pakalikai; 
kišenių kraustytojai, melagiai, 
šmeižikai, šmugelninkai ir ap* 
gavikai; dievų kupčiai, socia
listai ir sinalaviriai. Trumpai, 
kas tik nusikalto prieš darbi
ninkus, tas turi būt paaukotas 
į Krokodiliaus nasrus.

Krokodiliukas.

Puslapis Trečias

APTARNAUTOJAI LIETUVON 
VAŽIUOJANČIŲ AME- 

! RIKIEČ1Ų
Važiuojantieji Lietuvon ap

silankyt amerikiečiai darbinin
kai susitiks ten naujus “labda- 
rius-patarnautojus.” Tai vadi
nama Turistų Sąjunga. Ten 
susijungę Kauno darbininkų 
šaudytojas J. Vileišis, smalinis 
profesorius M. šalčius, dakta
ras Rokas šliupas ir kiti fa
šistinių operacijų specialistai.

Brooklyno Grandstryčio ta- 
radaika užtikrina, kad tie ge
radariai amerikiečiams patar
nausią taip, kad nei liko, nei 
reiks. Na, ir tiesa, jie turės, 
visų pirma, greitą pareigą at
likti viduriuojantiems tautinin
kams ir socialistams, nuvedant 
į toiletus, 1 kad neatsitiktų to
kia nelaimė, kaip anądien Sir
vydui Kaupe.

Nurodymas sveikesnių, beilt 
sifiliu nesergančių, panelių 
gerbiamiems svečiams, taipgi 
bus tautai pasitarnavimas ir 
svečių apsaugojimas nuo grei
to nudegimo. Be to, reikės 
pravesti kelią, kad, eidami į 
kleboniją, tautininkai ir soci
alistai negautų klampoti per 
kokius mėšlynus.

Bet dar ne viskas. Turistų 
Sąjungos daktarai, feldšeriai, 
dentistai ir akušerės turės nuo
dugniai išegzaminuot nužiūri
mų atkeleivių darbininkų ki- 
šenius, ar nėra kokio fašizmui 
pavojingo popiergalio; X- 
spinduliais turės ištirt, ar dar
bininkas nesiveža krūtinėje 
bolševizmo bakterijų; dentistai 
turės, replėmis išžiodinę, pa
tikrint, ar nesislepia už dantų 
komunizmo mikrobų ;. akuše
rės turės išegzaminuot nėščias 
moteris, 'ar tik ne bolševikiš
kai protauja kūdikio užmaz- 
gas yščiuje.

Profesorius Šalčius statys 
tiem darbininkam klausimus, 
kad iškvost žodžiais, ko dak
tarai ir jų talkininkai negalė
jo patirt su moksliniais instru
mentais.

O ant vietos čia pat bus 
liaudininkiškas, dabar jau fa
šistinis Kauno darbininkų žan
daras J. Vileišis.

Tat apsidairykite, važiuo
jantieji Lietuvon darbininkai, 
kad jus taip ant pat Vokiečių 
sienos visiškai neaptarnautų 
minėti “tautos darbuotojai.”-

i-

S-

šiaip tai laikomi šluotos vietoje. 
Reikalinga šluoti, • paėmei 
kampo, pašlavei tam tikrą 
ką ir vėl padėjai, lai stovi, 
prireiks.

“Durnybės” sumanumas ir 
pastatymas bučerio vesti gazie- 
tos reikalus juos pačius paaugš- 
tina. Reikalui priėjus, kokiam 
parengimui reikalinga mėsos, 
čia jau yra “žinovas,” kuris ir 
tau patarnaus ir biznio pasida
rys.

Taip, Nikeliauskas ir “Dur- 
nybėje” bus plaučinis bokštas 
stiprybės. Dz. Rep.

CASTON ROPSEVICH

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaite ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma. .

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj. lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausiniais 
naudingij žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, 
prenumeruodami sau 
nąjį Artoją, _ _ . ,
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. I?., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., Bo. Boston 0804 W.

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

Reikale

Gegužės 19 d. numirė Po
vilas Skiedris. Velionis buvo 
laisvų pažiūrų ir gero būdo. 
Išgyveno Amerikoj į apie 30 
metų. Pittsburghe. < išgyveno 
apie 22 metus ir Akrone apie 
7 metus. Iš Lietuvos paėjo 
iš Kiemaršių kaimo, Raudienių 
valsčiaus, Šiaulių apskričio. 
Palaidotas be bažnytinių cere
monijų. Turėjo didelę užuo
jautą tarpe giminių ir pažįsta
mų. Daugelis buvo pridėta 
gėlių ir skaitlingas būrys pa
lydėjo į kapus. Paliko nuliū
dime moterį ir sūnų.

Balandžio 24 d. čia apsive
dė T. Dominikaitis. šliūbą 
ėmę civilį. Merginos tėvai no
rėjo, kad eitų į bažnyčią, bet 
vaikinas pasakė nepripažįstąs 
jokios religijos.

Tai, veikiausia, pirmas čia 
augęs vaikinas, kuris ėmė civi
lį šliūbą.

Birželio 9 d. A. L'. D. L. D. 
59 kuopa ir L. D. S. A. 41 
kuopa rengia pikniką ant K. 
Puišio farmos. Pelnas skiria
mas Lietuvos baduoliams. Pra
džia 10 vai. ryte. Todėl visi 
ir visos turite atsilankyti ir sa
vo atsilankymu paremti Lietu
vos baduolius. K. J.

i

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y.

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

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

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

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

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

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. ZYNS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

Valandos: 9 Iš ryto iki 8 vakare. 
Ncdčliomis: 9 iki 4 po pietų.

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite
GR4B0RIUS

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.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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< Puslapis Kefvirtas Ketvirt, Birželio 1 <
■U-.

CONNECTICUT MARGUMYNAI ELIZABETH, W. J A

fon

6 dieną Birželio-June, 19£SĮ
prakalbas

Atsilankykite visi ir visos.

Pradžia 7:30 valandą vakare
■

Rašo JULIUS DAUBARAS

Tupi, kaip višta ant

Darbą

TORONTO; CANADA

Vilnis

T'

Waterbury 
narių. Bet

jau 
Visi 
Ha-

pakeliant pirštų, o gausite ciga- 
kuris visiems patinka, jog rflky-

• \

UKRAINIAN NATIONAL HOME SVETAINĖJE 
214 Fulton Street Elizabeth, N* Ji"

LIMA, Peru.—Pirmadie-

Laisvčs Svetainėje. Dabar permainyta vieta.
Visi eikite į augščiau pažymėtą svetainę.

“Vilniai” du skaityto-
susiejęs amerikietį

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

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

* ♦ ♦
Havene jau yra lietu-

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y<
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

re ' “Laisvė” ir

Kunigas M. X. MOCKUS kalbės labai interesingoj temoj: j
“KUNIGIJOS ŠVENTI IŠRADIMAI” >

3
<

Didysis Connecticut valst. 
darbininkų piknikas, įvykęs 2 
d. birželio, jau praėjo ir da
vė gerų pasekmių. Į Lietuvių 
Daržą, sale Waterburio, susi
rinko gausingai mūsiškių 
draugų iš visų Conn, valstijos 
kampų. Piknikas būtų išėjęs 
visai geras, jeigu ne tas fak
tas, kad Waterburio policija 
uždraudė šokti. Sako, toksai 
esąs Conn. įstatomas. O kur 
buvo tas įstatymas pernai ? 
Aišku, kad juo pasekmingesni 
piknikai įvykdavo Lakewood 
parke, tuo daugiau pyko ir 
dūko tamsiosios Waterburio 
lietuvių reakcionierių spėkos. 
Tai jos, veikiausia, skundė ir 
denuncijavo piknikų rengėjus. 
Piknikas 'be šokių — didelė 
skriauda, ypač jaunimui.

Vistik, piknikas bus itin 
pelningas. Vieni skelbimai 
programose duos kokius tris

šimtus dolerių, o gal dar dau* 
giau. Man teko sakyti prakal
ba ir publika jos klausėsi su
sidomėjusiai. Agitacijos 
dui mes padarėm $53.75.

♦ * *

Connecticut valst. mes 
turime keturius chorus, 
jie dainavo, išėmus New
veno chorą. Jaunuolių choras; 
ir orkestrą iš New Britaino la
bai ’gerai pasižymėjo. Kas tą' 
sumanė ir veda — tiems pri
klauso didelė pagarba. Wa
terburio ir Hartfordo chorai 
gerai ’dainuoja.

Beje, teko girdėti, kad tūli 
chorai (o gal visi?) dalyvaus 
“Laisvės” dienraščio piknike 
7 d. liepos. Į “Laisvės” pikni
ką rengiasi visas svietas — 
waterburieciai, hartfordiečiai, 
newhavenieciai, bridgeportie- 
čiai ir mažesnių kolonijų 
draugai.

'■ 30 d. šio mėnesio sale Brid
geport© įvyks mūsų spaudos 
piknikas. Drg. S. Tamošiūnas 
užtikrino mane, kad piknikas 
bus labai pasekmingas. Jau 
dabar rengiama gera progra
ma. Neužmirškite to pik
niko, nes jisai labai svarbus. 
Piknikę, veikiausia, dalyvaus 
“Laisvės”' bendrovės pirminin
kas J« Weiss ir “L.” mana- 
džeris P. Buknys. Aš, jei turė
siu laiko, ir bandysiu atva
žiuoti. Maspetho LyroS choras 
taip-pat dalyvaus piknike.

♦ * *
Lietuvių Piliečių. Klįubas 

Waterbury gerai gyvuoja. Tu
ri virš 400 narių.' Su ;kliubo 
pirmininku Jokuboniu buvom 
nuėję į kliubo svetainę. Fi-. . 
nansiškai kliubąs ., stiprėja, 
šviesos draugija irgi gerai lai
kosi.

Mažosiom pašelpinėm drau
gijom ateities nėra, bet didžio
sios draugijos dar ilgą laiką 
galės gyvuoti ir stiprėti.

Sovietų Respublika ir Amerikos 
Lietuviai Darbininkai

(T
Lietuvos Korrrtmistų Partijos vadovau

janti organai, ypatingai užsienio biuras, į 
atvažiavusius draugus amerikiečius žiūri 
skeptiškai. Yra tam ir priežastis. Kaip 
jau minėjau, didžiuma amerikiečių yra 
daug pridarę žalos—demoralizacijos ne tik 
1920-21 metais, bet ir vėlesniuose laikuose, 
net mūsų dienose...
Apie Lietuvoje Gyvenančius Amerikiečius

Nuo 1922 m. iki 1927 m. kiek man te*- 
ko Lietuvoje ant laisvės būti ir dalyvauti 
darbininkiškam judėjime, susiėjau nemar 
žai buvusių Amebos draugų, kurie, būda
mi Amerikoj, skaitėsi save socialistais, re
voliucionieriais, komunistais bei sindakal 
listais, bet atvažiavę į buožių tėvynę, tie 
vargšai taip prisitaikė prie Lietuvos sąly
gų, kad nė nekrust.
kiaušinių ir kvaksi. Girdi, sąlygos nelei
džia veikti...

Joniškyje buvau 
sindikalistuojantį Brijuną, kuriam buvo 
siūlyta kandidatūra į antrąjį Lietuvos sei
mą nuo “Darbininkų Kuopų” sąrašo. Bet 
tas “revoliucionierius” griežtai atsisakė tik 
del to, kad “Darbininkų Kuopų” sąrašas 
galįs jį sukompromituoti ponų ir policijos- 
žvalgybos akyse. Jis dar patarė “kuopinin
kų” sąrašą pakeisti kitu vardu. Tuomet 
tai jis apsiimsiąs būti kandidatu ir agituo
ti, bet už kuopininkus ne, nes tas sąrašas 
perdaug kompromituojantis. Man rodos, 
kad tie draugai, kurie siūlė tam “revoliucio
nieriui” duoti sutikimą būti kandidatu į 
“Darbin. Kuopų” sąrašą, darė klaidą... To 
paties B rijūno brolis priklauso prie social
demokratų partijos. Tai generolas be ar
mijos—negalėjo Jonišky s.-d. kuopos su
tverti. Neturi pritarėjų. Žmogus tiek toli 
nuėjo, kad su nuovados—policijos viršinin- 
kais-žvalgybininkais—sveikinas, draugau
ja ir baltosios “vieną kitą” stiklelį kompa
nijoj išmeta. Tokių sindikalistuojančių 
“revoliucionierių” darbininkai turėtų sau
gotis, nes tas typas visiems nori būti geras, 
tai yra škųrnikas ir klaidintojas darbinin
kų. Prie darbininkų šliejasi kaip revoliu
cionierius, o prie žvalgybos-milicijos viršj 
ninko, kaip savasis ir nepavojingas asmifo.

Buvau susiėjęs keletą buvusių draugų7 
iš Cleveland©, Chicago s, Philadelphijos, 
Brooklyno, Detroito ir kitų kolonijų. Vieni 
iš jų, nusipirkę bei pasistatę namus, kiti’ 
nusipirkę ūkius-žemes, treti užsidėję krau
tuves, bei šiaip kokią nors spekuliaciją va
ro.

merikos į Lietuvą. Tas tipas iš sykio šiek 
tiek veikė “Darbininkų Kuopų” sąrašo 
naudai, po savo apielinkę. Bet kaip tiktai 
pradėjo kuopininkus areštuoti, taip greit 
S. Darginavičiaus visas revoliucioniškumas 
išgaravo...

Kada žvalgyba po visą Lietuvą arešta
vo visus I ir II seimo kuopininkus ir tuos, 
kurie agitavo už kuopininkus laike rinki
mų, tuo tarpu ir Darginavičius likosi areš
tuotas. Bet žvalgyba jį paliuosavo. Sako, 
kad pasižadėjęs daugiaus nebegriešyti...

<■ Kaip ten nebūtų, bet čia kas nors yra 
npaiąkaus. Viena, kad Darginavičius buvo 
apygardos rinkimu kppiisijoj, antra, jis va- 
žįnėddvo savo ąpiėfinkėj su prakalbom 
baudai kuopininkų'sąrašo ir staiga žvalgy
ba areštavo ij/pąlėi’dpUA • ■ jį jų/•

Kada “darbininkų ’ kuopų,” bei kuopi
ninkų byla buvo perduota prokuratūrai, 
tai tardytojas Darginavičių areštavo, bet 
kęlias dienas pasėdėjus išleido pę užstatu 
—kaucija...

^Bet dar kas keisčiausia, tai jo elgėsis 
laike kuopininkų teismo. Kada kariuome
nės teismo pirmininkas jo paklausė; kokios 
tikybos, tai Darginavičius atsistojo ir smar
kiai surėkė “tikras katalikas.” Baigęs 4 
klasių vidurinę mokyklą, Palangoj ir Sedo
je turįs namus, turįs 24 dešimtines žemės 
Labos kaime, Sedos valsčiaus, Mažeikių 
apskr.; prekybininkas.

Kada didžiuma kuopininkų, kaimo ir 
miestų-miestelių darbininkai ir mažažemiai 
turėjo tiek drąsos-griežtumo pareikšti, kad 
jie: be tikybos, laisvamaniai, ateistai, tai 
Stasys Darginavičius išsigando. Kada visi 
veiklesni kuopininkai ant teismo pirminiu-7 
ko užklausimo, ką turį pasakyti savęs ap
sigynimui, atsakėme, kritikuodami valdan
čias partijas, išnaudojimo sistemą, kėlėme 
aikštėn žvalgyboj injcyižitoriškus darbus, 
apgynėme nuo neteisingų užmetimų Lietu
vos Komunistų Partiją, ir tt., tai tas mūsų 
“revoliucionierius” Darginavičius ant teis
mo pirmininko užkrausimo, ką turi pasa
kyti savęs pasiteisinimui, pasakė, kad jis 

teko, neveikė;' Kuopininkų: atsišaukimus
platinęs sykiu su liaudininkų ir socialde
mokratų partijų žmonėmis. Kaltinti val- 
4žią. už areštus ir: kankinimą darbininkų 
tas philys bijojo išsižioti. Užtaigi prbku- 
rorasj atsisakę St.: Darginavičių kaltinti.

Dabar tas miesčionis St. D., matyt, 
pildo .žvalgyboj duotą žodį “daugiaus nebe- 
griešyt.” Sako, kad nūo tolo bėga pama-

Laike rinkimų į seimą, vieni iš jų tęs kairesnį darbininką. Bijo susieiti, kad 
visai nedalyvavo varymui agitacijos ir neįtartų revoliuciniam veikime. Man ro- 

są- dos, kad daug sveikiau mums ir visam dar
bininkiškam judėjimui neturint nieko ben
dra su tokiais škurninkais. . Tokie tik de
moralizuoja mūsų eiles. Tiesa, žinau to
kių buvusių Amerikos draugų, kurie neblo
gai darbuojasi, nekurie iš jų kalėjime sė
dėjo. i Bet tokių tik saujelė, sulyginus,^kiek 
čia Lietuvoje iš Amerikos yra atvadavu
sių.

Mano nuomone, jeigu jau važiuoti, kas 
jau taip labai veržiasi, tai tokie turėtų va
žiuoti į Lietuvą, o ne į Sovietų Respubliką. 
Lietuvoje dirva veikimui plati, tik reikia 
mokėti prie jos prisitaikinti/

’ (Tąsa bus) • _ .

propagandos už “darbininkų kuopų” 
rašą, kiti mažai prisidėjo—nenoromis vei
kė,“ aiškindamies tuo, kad galį nukentėti jo 
ūkis, namas, krautuvėlė bei biznis, jeigu jį 
areštuotų. Dar buvo tokių, kurie atvykę 
į Lietuvą, beveikdami^papuolė į kalėjimą, 
pasėdėję keletą rnęnesių bbr metus, pasi- 
liuosavę iš kalėjimo atsikratę nuo darbi
ninkiško judėjimo—nuo klasių kovos—ra
miai savo gyvenimą tęsia nebesikišdami nė 
į jokią politiką, t. y. pradėjo “taikų’* gyve
nimą.

Draugams žinomas buvusis “revoliu- 
ciopierius” III. valstijoj S. Darginavičius, 

’ j • kuris mėnesį vėliaus manęs sugrįžo iš A-

Waterburio “socialistai” dar 
palaiko numerį 34 (“L.S.S.”), 
bet susirinkimų nelaiko. Jie 
(kiek dar jų užsiliko) galuti
nai susidėjo su sen-tautinin- 
kais, kurie pučia į “Vienybės” 
dūdą. Jeigu ne draugijų są
ryšis, tai jie jau ir prakalbų 
nepajėgtų surengti. Tai ligi ko 
dasigyveno Pruselaičio gen
tys.

Seniau Waterbury buvo 
daug laisvamanių. Jie “kovo
jo” • per ištisus dešimtmečius 
su kun. Siaurusaičiu. O kur 
jie dabar? Net laisvamanio 
kunigo Mockaus 
boikotavo.

ALDLD. kuopa 
turėjo pernai 100 
aš sutinku su d. Namiku, kad 
kuopa galėtų būti daug skait- 
lingesnė. i . .♦ * *

“Laisvė” šiuo tarpu yra la
biausia išsiplatinęs laikraštis 
Waterbury. “Keleiviui” jau" 
praėjo gerosios dienos. Seniau' 
“Keleivis” buvo populiariškas 
Waterbury. Dabar jau to nė
ra.-

Hartfordo kolonija gerai 
stovi. Tik ji turi dar tūlų bė
dų su tūlom liekanom iš pože
minės organizacijos laikų. Bet 
tas bėdas išlyginti mes visi 
jiems padėsim. Bendrai imant, 
hartfordiečiai man patinka.

Bridgeportas atsigauna. Ten 
per kelius pastaruosius metus 
buvo sudaręs skloką tūlas Ra
dzevičius. Mano nuomone, jį 
jau senai reikėjo prašalinti iš 
ALDLD. kuopos. Perdaug tūli 
draugai parodė tolerancijos. 
Tokius elementus daug geriau 
prašalinti, negu duoti jiems 
progos išeiti iš Draugijos. Da
bar į Bridgeportą remia 
kreipti daugiau domės. /Ten 
yra keli desėtkai veiklių ir ge
rų draugų. Į bridgeportiečių 
rengiamą spaudos pikniką rei
kia važiuoti masėmis.

♦ * * (

tai šie dienraščiai Toronte yra^ 
uoliai skaitomi ir gauna naujų, 
skaitytojų. Bet be to, Toron-' 
tan (ypatingai C. L. J. L. skai-| 
tyklon) ateina visa eilė viso-’ 
kio plauko mulkinančių darbi-į 
ninkus laikraščių, kuriuose ra- 
šinėtojai nekreipia į žinučių! 
teisingumą jokios domės ir( 
bliaunama, kas užeina ant lie
žuvio. -

Gegužės 12 d. C. L. J. L-gos 
buvo visuotinas mėnesinis na
rių susirinkimas. Narių atsi
lankė skaitlingai ir tvarka bu
vo pusėtina. Prie susirinkimo' 
pabaigos vienas iš narių įne
šė kas link pagelbėjimo C.D.A. 
L-gai; buvo įnešta iš L-gos iž
do paaukoti $5; įnešimas pa-' 
remtas ir paėmus vienam ki-' 
tam iš draugų šiame klausime 
balsą, buvo leista per balsavi-: 
mą. 19 prieš 3 klausimas bu-Į 
vo priimtas. Vos tik sumany-1 
mas buvo priimtas, tuoj 3 ar 
4 nariai sukėlė didžiausį ler-' 
mą, šaukdami, jog pasielgta' 
ne sulyg įstatais ir nutarimas' 
be galios. Bet to neužteko,1 
ką šie keli nariai, savo negeis
tinu pasielgimu, sudarė nema
lonų įspūdį į L-gos narius. Vie- mas nutarjmas. Taip jūsų blo- 
nas iš šių narių “Naujienų • , . . ...
118 num.. PO slapyvarde “Są-'kas dalnav0 ir apie
jungos Narys,” šaukia, jog nu-^-^os įstatus, ką ir si kartą 
tarimas liko be “pasekmių” ir(“Sąjungos Narys.” Bet kodėl 
sumanymo įnešėją, finansų Sąjungos narys su visa savo 
sekretorių, moko S-gos įstatų.'“komanda” neprisiminė įstatų,

’ Nary, nesvarbu, kad kuomet vasario mėnesį susi- 
bolsevikėliu, i . , . • . , vrinkime buvo nutarta uzpre- 

numeruoti “Keleivis,” “Darbi-

ELIZABETH, N. J.

Kunigo M. X. Mockaus

Įvyks Ketverge

NEDARYKITE KLAIDOS!
Buvo garsinta, kad prakalbos įvyks Lietuvių t/1 
i Dabar permainyta vieta.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroa akaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).

1 Tūkstančiai žmonių yra Uaisyde O 
i milijonai dar nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria M»> 

i lig naudos gydymo. s
Kaina 75 centai, $1.50 ir žA.OO, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DoksniB Ointment’ Co,
518 MAIN ST. BOX 382 
HARTFORD, CONN.- U.S.A.

Taigi, “Nary,” 
mane pavadini 
kurio vardo aš nebijau, tvar
kos ardytoju ir mokai S-gos į- 
statų. Aš labai gerai žinau ninkas,” “Vienybė” ir visa ei- 
S-gos įstatus ir mano pasiūly- lė tam panašių laikraščių ? Ar 
mas pagelbėti C. D. A. L-gai, tuomet, “Nary,” pasielgta su
kuri vienintelė draugija, ką lyg įstatymais? Bet kadangi 
rūpinasi visų darbininkų rei- viso susirinkimo daugumos na- 
kalais 'ir nelaimėje pagelbsti, rių buvo nutarta, tai niekas 
nėra jokis prasižengimas prieš nebandė mokyti jumis įstatų. 
S-gos įstatus, ypatingai kuo-1- Fin. Sekretorius,
met minimas sumanymas buvo ______________
paremtas ir, išskyrus 3-4 na
rius, viso susirinkimo priimtas.
Nors jūs, “Sąjungos Nary,” ir'nį tapo pasirašyta Tacna-A- 

11 i • J. 1 * _  1 •_ 1 • 1 1 —

s-2Zas bet veltui, klau-|V0 prezidentas Hooveris už- 
. . ’. pr^ok?lan ^baigimui ginčų tarp Čilės ir ir turi būti igyven- peru dd

XT T) • !-• įi J* J 11 XII lapu Delbi 1 db y Ld LdLIld"xl"
ini^eimn^ritRniekn«adHk0 du džiagiatės’ kad minimas klau-'rica sutartis, kurią padikta- 
jaunimas. Kol-kas tik dailės gimas atpuolė, bet veltui, kla.ii- ..x
srity. Biskis po biskio . reikia simas priimtas> 
juos traukti į platesnį darbi- trauktas i
ninku judėjimą. Be to, “Lais
vę” napąlyginamai geriau rei
kia praplatinti New Britaine.

• >. ■ . <■ * ♦ *

“Naujienų” Connecticut val
stijoj beveik niekur nematyti. 
Jos turi keliolika skaitytojų 
Waterbury, tai ir viskas. O 
“Vilnį” skaito nemaža drau
gų. Net be specialio raginimo 
gavau 
jus.

turi narių, bet 
pradeda veikti, 
įsikūrė ir “Dai- 
Bendrai imant, 

draugai man pa
mušų judėjimas

New 
vių komunistų kuopelė. Neži
nau, kiek ji 
gerai, kad ji 
New Havene 
nos” choras. 
Netw Haveno 
tinka. Ten
dar galima sustiprinti. * * *

Senas Vincas savo prakal
bomis padarė gerą įspūdį 
Connecticut valstijoj. Bet man 
prisimena vienas mažmožis iš 
draugų pasakojimų. Senas 
Vincas kelius waterburiecius 
pagyrė per “Laisvę”, žinoma, 
jisai negalėjo pagirti visų.

Nejaugi tuo galima įsižeis
ti? Be pagyrimo to ar kito 
draugo negalima apsieiti. Ir 
nebus galima. O kaip su ki
tais? Ateis ir jų laikas. Taip 
juk ir sakoma: kiekvienam 
vaisiui savo laikas. O jeigu kas 
ir būtų užmirštas, tai jo geri 
dapbai nebus užmiršti. Vietos 
visuomenė juos mato.

Brooklyn IABOR LYCtt
1RARBININKŲ {STAIGIA.

oalžs del Balių, Koncertų, 8 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 
Puikua steičius su naujaislaia Jta. 
wait. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
^9—-959 Willoughby A’

Tat KR42 Stamr. ___
dintas. , Q į jūsų sudarytą 
triukšmą negali, būti kreipia
ma jokios domės. Jūs pana-' 
šiai pasielgėte visuotiname 
S-gos narių mėnesiniame susi-1 
rinkime, kuomet buvo renka-' 
mas S-gai organas ir kuomet 
buvo išrinkta “Laisvė.” Ne
užteko, ką jūs kėlėte triukš
mą susirinkime, bet ir per 
spaudą. Sausio mėn. šių me
tų “Dirvos” 4 num. visokiais 
koliojimosi žodžiais buvo 
garbinami nariai ir smerkia-

Pats Muša, Pats Rėkia
šiuo laiku Toronte smarkiai 

pradėjo augti organizacinis 
draugijų judėjimas. Visos 
draugijos stengiasi kuo dau- 
giausįą^'surengti vakarų, paį- 
vairindamos programas, kad 
kuo daugiausia sutraukus pub
likos ir gavus joje daugiaus 
simpatijos savo draugijai. 
Kaip draugijų korespondentai, 
■taip ir1 pavieniai asmenys daug 
rašo iš Toronto lietuvių gyve
nimo, draugijų, veikimo ir šiaip 
paduoda žinutes iš plataus To
ronto. Šiuo laiku gerą įspūdį 
sąyo korespondencijomis pada- 

... . per

‘GERAI PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Aut. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad^ ; mėnesj 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 lįo 
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 kvepi.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas ničnesis po 
kelioliką šimtų 

J pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

_______ Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-

John Naujokas 
kauskas, 214 

čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 

J3rooklyne ir • kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir iSmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai’ Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyst^s 
draugų cigarų viršminetals vardais, 
tik pakeliant pirštų, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunfiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams i* privatiikiems Žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16* 
ias apmokame.

Adresas:

Naujokę Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N» Y.

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

ff
i- . 
‘I

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų/^

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų^

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi*
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LOS ANGELES, CALIF.

Nors trumpai stengsiuos 
perstatyti tas sąlygas, kuriose 
darbo žmonės turi gyventi.

Gyvenimo reikmenys 'kyla 
su kiekviena diena. Iki šiol 
buvo biskį pigiau, negu rytuo
se, bet pastaruoju laiku krau
tuvės bei sandėliai perėjo veik 
į vienas rankas, tai produktų 
kaina kyla be saiko.
‘ • Darbai

kaipo atgyvenęs 'savo laikus, 
tai teikimas gėlių bukietų bi
le vienam iš lošėjų, ypač tuo 
sykiu, kada lošėjas dalyvauja 
bendrai su kitais lošėjais. Tas 
ne tik kad kitiems lošėjams 
atima energiją veikti ateityje, 
bet ir tam, kuris aplaiko tas 
gėles, nedaro garbės publikos 
akyse, kadangi visa publika 
žino, kad bukietas yra parū
pintas ir paskirtas išanksto 
tam tikrai ypatai, nežiūrint, 
ar ta ypata atsižymės geriau 
už visus kitus, ar ne.

Girtuokliavimas
Kaip visur, taip ir pas mus, 

lietuviai ne Huosi nuo to bru- 
do. Jau nenuostabu, kad ne
gali nuo jo atsikratyti tamses
nieji darbininkai, bet atsiran
da ir-iš susipratusių, kurie, jei 
ne tas girtuokliavimas, mūsų 
judėjimui galėtų daug naudos 
padaryti. ' Jeigu kai, kuriuos 
draugus1 pakalbini pradėti rim
tą kovą prieš alkoholį, tai jie 
nedrįsta pradėti, bijo, kad ne- 
supykdžius tų, kurie geria. 
Man rodosi, stambi klaida ma
nyti, kad susipratę darbininkai 
už tai pyktų. Manau, kad 
jie ne tik nepyks, bet visais 
galimais būdais prisidės prie 
rimtos kovos, jie patys steng
sis pasiliuosuoti nuo to nelem
to raugo, kuris kenkia sveika
tai ir visam darbininkų judė- 

| jimui.

Kol kas dar negalima saky
ti, kad tai tikra bedarbė, nes 
dar vis galima gauti šiokis bei 
tokis darbas. Bet darbo sąly- 
lygos ir užmokestis, tai kitas 
klausimas. Negana to, kad 

' /-bosai nustato algas ir valan
das kaip jiems patinka, bet 
pastaruoju laiku bosai iš dar
bininkų pradėjo tyčiotis ir be 
pasigailėjimo išnaudoja.

Aš paminėsiu tik vieną dar-> 
bo šaką, tai trokmanus. Iki 
šiol jų darbo valandos buvo, 

^|naž daug, nuo 7 vai. ryto iki
5 ar 6 vai. vakaro. Mokestis 

. nuo $25 iki $35 į savaitę. Bet 
pastaruoju laiku bosai savo 
trokmanus d'aro kontrakto- 
riais. Pavyzdžiui, kada darbi
ninką priima į darbą, tai jis 
turi pirkti troką iš tos pačios 
kompanijos, pas kurią dirbs, 
žinoma, ant išmokesčio, nes nei 
vienas darbininkas neišgali už-l j 
mokėti ant sykio, kuomet tre
kai kaštuoja po kelis tūkstan- 

—dolerių. Kompanija pir
miausiai pareikalauja iš darbi
ninko, kad įmokėtų paskirtą 
sumą rankpinigių už troką, o 
likusius atims iš algos kas sa
vaitę, pakol išmokės visą su
mą. Toliau, kompanija patie
kia savo reguliarišką kontrak
tą, kur darbininkas turi pasi
rašyti, o tą atlikęs sėdasi į tro
ką ir kontraktorius. Neima 
daug laiko, kai naujas kon
traktorius atsiranda 
padėtyj.

Turi užlaikyti troką 
savaitę mokėti paskirtą 
tį; turi apdrausti nuo 
nelaimių, kurios gali atsitikti 

.1 kelyje, mokėti “laisnius” ir 
-taksas. Bet pats lieka be jo- 
kiąs apdraudos.Mati^ompa-jgiąu ir‘daugiau ąukų- surinkus 
nija su kontraktoriaus susižei-'l del Lietuvos nuskriaustųjų.

Birželio 9 d. L. D. S. A. 66 
kuopa rengia išvažiavimą, ku
ris įvyks Sycamore Grove 
Parkway, palei S. Pasadena. 
Ten turėsime progą sueiti pa
žįstamus ir pasikalbėti. Tik 
nepamirškite atsilankyti.

A.L.D.L.D. 145 Kp. Kor.

PLYMOUTH, PA
keblioj

ir kas 
mokes- 
visokių

L. D. S. A. IV Rajono kon
ferencija įvyko gegužės 26 d. 
Delegatės pribuvo nuo visų 
kuopų, išskiriant Inkerman.

Draugės padarė keletą gerų 
sumanymų. Nutarė šaukti 
Lietuvos baduolių klausimu 
konferencija, idant pasekmių-

dimū nieko neturi.
Vargšas trokmanas, sukišęs 

savo paskutinius centus • už 
troką, dirba nuo penkių ryto 
iki 9 ar 10 vai. vakaro, kad 
tik padengus troko išlaidas. 
Nežiūrint tų visų sunkenybių, 
darbininkas laikosi, kiek tik 
gali, kad neperžengti sutarties 
su kompanija, nes kitaip išva
rys ir įmokėti pinigai dings. 
Tai tokiomis replėmis bosai 

*femaugia darbininką ir juokia
si.

Lietuvos nuskriaustųjų. 
Taipgi ir iš iždo paskyrė $5.

Priimta rezoliucijos prieš 
North Carolina tekstiliečįų ba
ronų žiaurų pasielgimą link 
streikierių, prieš imperialistinį 
karą ir Lietuvos fašistus. Iš 
iždo paskirta $5 streikuojan
tiems tekstiliečiams.

53 kuopos draugės sutaisė 
delegatėms ir svečiams užkan
džių, už ką delegatės ir ra j o-, 
no valdyba tariame ačiū.

Veikimas Lietuvių Tarpe
4 Nors 'čia lietuvių neperdau- 

giausia, bet veikimas nevisai 
blogas, žinoma, galima būtų 
tikėtis daug daugiau iš Los 
Angeles lietuvių, nes čia pro
gresyviai visi sugabūs ir apsi- 
pažinę su veikimu, kaip vyrai, 
taip ir moterys. Kuris tik ap
siima į kokią komisiją, tai vi
sados pasekmės yra geros. 
Viena bėda su mūsų kai ku
riais progresyviais, kad jie tik 
tuo Vardu didžiuojasi, bet prie 
veikimo1 arba paaukojimo dar
bininkiškiems reikalams nesi- 
puoją. / Aš ’ sakau, tas Senas 
Vincas nors Ir toli nuo Los 
Augeles, bet savo' dainuškoj, 
kuri tilfcjo “LAisvej,” labai pui
kiai surokayo Mūsų nekuriu 
progresyvių Srisus “trobeliūs.” 

Gegužės 19 d. At L. D. L.
D. 145 kuopa statė scenoj dra
mą “Dvi ^Seserys.” Lošime ^da
lyvavo: D. Deivis, Marcinkus, 
* nišas, Griškfinas, Aftukas, 
Savis, Lingis, Pauliukonis, Ša
tas, MiČelis, BuŠienė, Lingienė, 
Levanienė, Deiviūtė ir Pauliu- 
konienė. -Kaip moterys, taip ir 
vyrai savo rolėse buvo tikri ar
tistai, Kaip kur buvo mažų 
trūkumų, bet žinant tas sąly-> 
gas, kuriose mūsų artistai tu
rėjo lošti, tai trūkumai neiš
vengiami. Komisijoj, kuri su
rengė tą veikalą, buvo L. Jo- 
zelskienė, Pečiulienė ir Pūkis, 

į į Režisierius A. Bušas. Reikia 
i pripažinti, kad jų triūsas buvo 

V didelis, bet ir publika, kuri at
silankė, tapo pilnai patenkin
ta. Vienas paprotys turėtų 
būti šalinamas iš mūsų tarpo,

4

Daug girdėtis kalba, būk tik 
kasyklose ir dirbtuvėse darbi
ninkai skriaudžiami. Bet tai 
klaida; visur tas daroma. Mū
sų apielinkėj busai madoj, nes 
biskį pigesni, jų kaina 5 cen
tai, o gatvekarių 8 centai. F. 
Martzas yra savininkas tų bu
sų ; jis juos ne tik čionai lei
džia, 
cagą, 
ja ir

bet ir toliau, kaip į Chię 
Clevelandą, Philadelphi- 
kitus miestus.
busų -vežėjai (draive- 

labai pigiai apmokami.riai)
Jie dirba savaitėj 7 dienas, 
už $21. Pabaigę savo darbą

'W;'

Bell Phone, Poplar 7141

A. F. STANKUS

JUOZAS KAVALIAUSKAS 4>
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1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

' j Puslapis Penktas

TELEFONAI:
Keystone----- --------------Main
Bell______________ -_ Oregon

POINT HU

St. or Ave. •

State..

MOKYKLA SU REPUTACIJA
V/.'
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6102 Grand Avenue
Maspeth, L. I., N. Y.

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

AR, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S GOLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ------------------------- --------------------------- ----- ----

No.

Miestas

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kąs yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Hrban’e Tnlrl Pnurrlarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- ui Don s una r owners bijOt Už 75c už baksą apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

Ilfbn IaY Tahę (25 £entai už Skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU UdA kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

o
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Pasakinga Taktika
ir neteisingos priemones, kuriomis pradėjo naudotis .pavydus in
teresai, subyra j trupinius prieš musų rekordus, kurie parodo, jog 
20.678* daktarai sako, kad Luckies mažiau teerzina, nekaip kiti 
cigaretai. Jie žino, jog apkepinimas prašalina kartumus ir-kitus 
nešvarumus. Taigi ne tik daktarai ruko Luckies, kad atliuosuot

...........a .■■■: 1 ■■■

dirgsnių įtempimą nuo profesionalių pareigų — jie pataria juos 
savo pacijentams.

Č i a paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRANt), 
R O SS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

(PASIRAŠO)

Prezidentas,
icah Tobacco Company, 
Incorporated

© 1929* 
The American
Tobacco Co., 
Manufacturers

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
ręikMui esant, jis bus jū 
sy geriausias pagelbėtoj as, 

prietejįys ir draugas.
KAINA 31.25c

“LAISVE”
46 Ten JSjck ,8tM Brooklyn, N. Y.

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo

Nei Jokio Kosulio

T he Lucky Strike 
Šokit} Orkestrą ir toliau 
kiekvieną sub a los va
karą skleis savo mu
ziką, 'nuo vieno van
denyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Kad palaikyt 
laibą figūrą, 
nieks negali už 
ginčyti teisingu- „ 
mą to patarimo:

“SIEK
LUCKY
VIETOJ 

SALDUMYNO.”

IT’S TOASTED

f
$
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šį pikniką rengia bendras
žmones vežioję—jie turi bu-1 komitetas nuo A. L. D. L. D.

* V I I A nalrrini'n T. TJ Q A TA7są apvalyti iš vidaus ir iš lau- 
Xo,. kad antrai dienai būtų 
gražus. Už pavėlavimą yra 
grasinami iš darbo išmetimu. 
Visuose busuose sudėti regis- 
teriai, kurie užregistruoja 
kiekvienos ypatos mokestį. 
Mat, bijo, kad draiveris nepa
siliktų kokį nikelį.

P. Martzas taipgi savininkas 
eilės trokų, kuriais anglis iš
vežioja. šitų darbininkai, at
likę savo darbą, turi paimti vi
są ekstra darbą, kaip tai: spe
cialiais busais* žmones į pikni
kus ir šiaip pasilinksminimo 
vietas vežioti ir tt.; už tą viską 
trokų vežėjai gauna $28 į sa
vaitę. Pas darbininkus yra 
murmėjimas; jie žino ir su
pranta, kad p. Martzas juos 
slegia. Mano nuožiūra, juos 
labai lengvai-galima būtų su
organizuoti, tik reikėtų ke
liems tą darbą pradėt.

Dora.

XII Apskričio, L. D. S. A. IV 
Rajono ir Lietuvių Frakcijos 
subdistrikto. Bus programa, 
kuri susidės iš geriausių spėkų 
mūsų apielinkėj. Dainininkai 
iš Shenandoah, Kuzmickas dai
nuos solo ir keletas draugų su
darys dubeltavą kvartetą. Da
lyvaus 
Choras; 
sirengus 
Miškinis

Wilkes-Barre Aido 
draugė Pieteriūtė pa
su pora solo, draugas 
su Kaspariūte solo ir 

duetus; seserys Zdaniūtės irgi
neatsilieka.

Turėsime sportus: virvės 
traukimas, lenktynės, kiaušinių 
nešimas ir taip toliau, už ką 
dovanos bus skiriamos.

Gaspadinės žada pagaminti 
keptų karvelių,'šuniukų su ko
pūstais ir šiaip skanių valgių. 
Prie to, bus ir gėrimų.

Kviečiame visus draugus ir 
drauges atsilankyti. Esame ti
kri, kad būsite užganėdinti.

B. V. Komitetas.

VIETOS ŽINIOS

Pirmas piknikas šiais metais 
įvyks birželio 9 d., Valley 
View Parke, ties Inkerman.

w»i;v

SKAITYKITE ;IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

New Yorko Vakarinių Kursų 
Studentams Neleis Būt 
Advokatais Conn. Valstijoj \

Studentus, baigusius advo
katūrą. vietiniuose New Yorko 
Universitete ir Fordham Uni
versitete, neprileis prie .advo
katūros egzaminų Connecticut 
valstijoj, kaip praneša.tos val
stijos egzaminuotojų komisio- 
nierius J. Ė. Wheeler. Mat, 
Fordhamo ir New Yorko uni
versitete galima išeit advoka
tūros mokslą, mokinantis va
karais arba dalį laiko dieno
mis; o Connecticut egzaminuo- 
tojai nusprendė prileist prie 
kvotimų tik tų mokyklų advo
katūros studentus, kur reika
laujama, pašvęst visas laikas, 
per paskirtą skaičių metų. Į

To patvarkymo tikslas, . ži
noma, yra uždaryt.duris pras-, 
čiękąms, darbininkų ir bįznie- 
vėlių i.vaiįaųis, 
Conn, valstijoj.

ties mokslo, tai rekordai rodo, 
jog didesnis nuošimtis Ford
ham o ir New Yorko universite
tų išlaikydavo . kvotimus ir su 
geresniais abelnąi laipsniais, 
negu to madingojo, augštosios 
klasės Yale Universiteto, <kuris 
randasi Connecticut valstijoj.

Eksplozija Užmušė Keturis
Keturi darbininkai liko už

mušti, kuomet eksplodavo 400 
svarų*dinamito pirmiau, negu 
buvo tikėtasi, akmenų laužyk
loje North Bergene, N. J. Di
namitu buyo skaldoma akme
nys. ;

į , advokatus, 
• Kairei pa-<

Lietuvaitė ’ Fotografįste
.FOTOųRAĘUOJU. , DIDINU <jft NUMA- 

LĮAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
paveikslus

.Studiją atdara kipkvlontj dieną ir nedąlio- 
inis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
S tJfyw 42,

PUBLIC ,SQpĄgE 
WILKES-BARRE, PA. t

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474

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

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

New York City

■

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

I
ATDARA”

DIENA IR 
NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

RBSKKA PIRTIS TURKIŠKA
KYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A CnnFil - IžAllkrl. nuo 8 v, ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;

^ąip pąt 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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Puslapis šešti

VIETOS ŽINIOS
Iš Jaunųjų Darbininkų 
Kliubo Susirinkimo

t

X

J. D. Kliubas laikė mėnesinį 
susirinkimą pereito pirmadie
nio vakare. Atsilankė gana 
didelis būrys jaunimo ir tvar
kos prisilaikė geriau, negu ka
da pirmiau. Prisirašė du nau
ji nariai. Labai gerai ir gra
žu matyti mūsų kliubą augant 
kiekvieną susirinkimą. Mums 
yra labai reikalingi tokie jau
ni nariai, nes dabartiniais lai
kais kliubas nutarė daug ką 
nuveikti ir turėti daug sporti
nių išvažiavimų. Kliubas iš
rinko labai gerą sporto komisi
ją. '

Kliubas nutarė surengti te
atrą sekantį rudenį. Į komi
siją įeina labai darbštūs kliu
bo nariai.

Kliubas nutarė, kad visi na
riai būtų vienodai apsirengę, 
turėtų tam tikras “uniformas.” 
Manome, kad “Laisvės” pikni
ke būsime apsirengę tikromis 
kliubiečių “uniformomis.”

Senoji finansų sekretorė re
zignavo. Jos vieton apsiėmė 
dirbti jauniausias Rudaitis. 
Manome, kad drg. J. Rudaitis 
pildys sekretoriaus pareigas, 
kaip jis geriausia gali.

Taipgi, kurie norite turėti 
“gud taim” šeštadienį, susirin
kite ant Hewes St. stoties kaip 
5 vai. vakare. Kliubo nariai 
jus ten pasitiks ir visi nuva
žiuosim į ’’“Steeplechase.”

N. N.

Brooklyniečiai, Jsitėmykite

&

irBirželio 9 d. įvyks didelis 
nepaprastas piknikas, kurį ren- 

• gia A. L. D. L. D. 231 kuopa 
Huntingtone. Tai labai graži 
vieta, prie didelio ežero.

Į tą išvažiavimą yra pasiža
dėjęs važiuoti ir Aido Choras. 
Jeigu kurie norėsite važiuoti 
su aidiečiais, tai pėtnyčios va
kare ateikite į Aido Choro pa
mokas ir matykite Kapočių, 
kuris turi nusamdęs didelį bu- 
są ir tvarko važiavimo daly
kus. '

Kas bus išvažiavime? *
Bus dainų, prakalbų ir šo

kiai. Bus virvės traukimas. 
Norima suporuoti miestiečius
su farmeriais. Yra skiriamos
dovanos. Bus ir kitokių pa-
marginimų.

■
Busas išeis nuo “Laisvės”

svetainės 7 :30 vai. ryte. To-
K1- del visi laiku privalote susi-

rinkti.
E* Kurie norėsite automobiliais

t

važiuoti, tai važiuokite Jericho 
Turnpike keliu ir pasiekę 
Huntingtoną važiuokite iki De
pot Rd., kuriuomi ir sukite po 
kairei. Kuomet privažiuosite 
medinę mokyklą, tai ten bus 
žmogus ir nurodys išvažiavimo 
vietą. Špiegas.

Profesija—-“Vagis”
Y. M. C. A., Marcy Avė., 

ties Broadway, Brooklyne bu
vo nutvertas Earl Layne, 18 
metų vyrukas, kaipo vagis. 
Sužiriota; kad per paskutinius 
porą mėnesių jis apvogė »ko
kius 30 Y. M. C. A. kamba
rių. Į klausimą policijos sto
tyje, koks yra jo užsiėmimas, 
Layne atsakė: “Vagis.” Prisi
pažino,* jog pirmiau buvo tuo 
amatu užsiėmęs Baltimorėj ir 
kituose miestuose. Jo tėvas 
yra gelžkelio konduktorius.

Yor-

Išsijojo $25,000 Vertės 
Deimantą iš Žemių

Orlaivis, kuris iš New 
ko lėkdamas į vakarus nukri
to ir sudegė ties Dixon, Ill., 
vežė ir juodus deimantus, nau
dojamus gręžimui ir šlipavi- 
mui paprastų deimantų. New 
Yorko pašto vyriausybė įsakė 
sukuopt jo pelenus ir po juom 
esančią žemę ir pargabent į 
New Yorką. Tos žemės New 
Yorke paskui* buvo išsijotos; 
ir tqo būdu ^atrasta $25,000 
vertės deima'ntų. Dar trūksta 
apie 40 nuošimčių siųstųjų dei- 
mantą.;'

i Pasekmės Proletmeno 
Sąjungos III Apskričio 
Pikniko

30 d. gegužės buvo Lietuvių 
Proletarinio Meno Sąjungos 
III Apskričio piknikas Linden, 
N. J., kurį reikia pripažinti 
puikiai pavykusiu. žmonių 
buvo iš visų apielinkių, net iš 
Easton, Pa., draugai šdloms- 
kas ir Bimba su savo šeimyno
mis ir tūlais draugais aplan
kė pikniką. Diena buvo* per
daug karšta ir todėl pkogfambš 
negalima buvo įvykdyti taip, 
kaip buVo manyta. I žrhonės 
slapstėsi pavėsiuose nuo sau
lės spindulių ir veik negalima 
buvo sukviesti į būrį. Choris
tai taipgi vengė ilgai stovėti 
ir dainuoti po saulės spindu
liais, nes buvo nepakenčiama.

Pelno apskričiui pasiliks virš 
$200; bet kad pelno padaryti, 
tūli draugai ir draugės turėjo 
labai sunkiai padirbėti' ir 
jiems visiems, galima sakyti 
buvo ne piknikas, o katorginis 
darbas. Newarkiečiai draugai 
A. Kvedarą, T. Stočkienė ir A. 
čičinis darbavosi per visą pik
niką labai energingai, bet dau
giausiai už visus teko padir
bėti drg. Kvedarui. Brookly
niečiai taipgi smarkiai 
ypatingai Zablackiūtė, 
kūnaitė ir Cibulskis su 
čium. Patersoniečiai 
stropiai dabojo, kad perdaug 
“zuikių” neprieitų į tą pikni
ką; vienok jų buvo nemažai, 
nes prie tokių apystovų, kaip 
ten, yra sunku nutėmyti, kurie 
nori veltui įšliaužti į pikniką. 
Už Patersoną darbavosi drau
gai Pašakarnis, Brunza; vei
kiausia jięms priklausė ir ka- 
sierius J. Kinderįs.

Apskričio komitetas labai 
dėkingas draugams ir drau
gėms, kurie pasidąrbayb. < | j ,

Dabar apskričio komitetas, 
turėdamas ant rankų apie 
$250, stengias išleisti j drg. Se
no Vinco; parašytą r operętę4 
Nors dar nėra padarytas ofi- 
cialis nutarimasr bet,, kiek .te
ko kalbėti su komiteto nariais, 
visi pritaria tam sumanymui. 
Todėl Senas Vincas, jeigu dar 
nėra galutinai prirengta spau
dai operetė, ,turėtų padaryti 
tai, kad darbas neužsitrukdy- 
tų. Nes apskritis, veikiausia, 
norės išleidęs ir suvaidinti j 
žiemos pabaigą. B. K.

dirbo, 
O. Bi- 
Kapo- 
taipgi

Atsidaro Naujas Parkas 
Maspetbe

Ateinantį sekmadienį, 9 
birželio, bus Amer. Lietuvių 
Darb. Lit. D. 138 kuopos ir L. 
D. S. A. 91 kuopos iškilmin
gas piknikas, National Hali, 
kampas Clinton Ave. ir Wil-*- 
low Ave.; prasidės 2 vai. po 
pietų.

Šis maspethiečių parengimas 
bus vienas iš puikiausių, 1 nes 
tai bus atidarymas naujo par
ko. Grieš didelė ir gera Or
kestrą šokių mėgėjams; btis į- 
vairių gėripm. ir užkandžių ir 
dar datig kliokiu dalykų. I

Taigi yra kViečiami visi lie
tuviai iš Maspetho it apieliri-i 
kių dalyvauti šiame' piknike, 
kur visi bendrai, draugiškai ir 
linksmai laiką praleisime.

Jeigu tą dieną ir lytųĮ pa
rengimas vis tiek įvyks, nes 
svetainė didelė ir vietos už
teks visiems. N.

Geležies Streikierių 
Demonstracija Brooklyne

-Virš 300 streikuojančių 
ležies ir bronzos darbininkų su 
savo žmonomis dalyvavo npi- 
kietų demonstracijoj prieš Gai- 
nor Iron Works ant Stagg St., 
Brooklyne. Policiją baudė pi- 
kietininkus išgąsdinti1, kad jie 
išsiskirstytų, bet jie nenusi- 
gando,.' ?
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Kailiasiuviai Susimobilizavę 
Kovai

2,000 kailiasiuvių Cooper 
Union mitinge karštai pritarė 
visuotinam tos pramonės strei
kui, kuris bus trumpu laiku 
paskelbtas New Yorke. Jau 
išrinkta 75 streiko kapitonai 
ir pikietų komitetai.

Mitingan atsilankė delega
tai nuo Amalgameitų Kriaučių 
Kliubo, kuris pirm kelių die
nų buvo sušaukęs masinį A- 
malgamęitii susirinkimą kovai 
prieš supuvusią Hillmano ma
šiną toj t unijoj. Kailiasiuviai 
entuziastiškai pasveikino dele
gatus; o jų atstovas Horowitz, 
atsakydavusi, pareiškė, Ipd 
netoli tas laikas, kuomet A- 
malgameitai j)is į vieną bend
rą, kairiųjų vadovaujamą Na- 
cionalę Adatos Darbihiiiktį U- 
niją. Šios’unijos sekretorius- 
iždininkas‘Ben Gold priminė, 
kaip 1926 metų streike kailia
siuviai, kairiųjų vadovybėje, 
laimėjo puikią pergalę. Prieš 
juos kariavo ir socialistiniai 
vadai iš Joint Tarybos, kuri 
gavo iš fabrikantų $165,000, 
kaip kad’ tie vadai prisipaži
no. Bet kairieji pasiekė savo 
ir praplatino savo organizaci
ją. K. J.

Areštavo Pulruimyj 60
60 vyrų suimta “pulruimyj,” 

420 Second Ave., Brooklyne, 
kaipo gembleriai, lošianti iš pi
nigų. Kiekvienas padėtas po 
$600 kaucija iki teismo.

SPORTAS
KELLY-DOBILAITIS 
NUKOVĖ FR. MORRISĄ

Birželio 3 d. vakare Kelly- 
Dobilaitis sukiimščiavo new- 
yorkietį Franką Morrisą, Ho
lyoke, Mass; Trečiarhe raunde 
Kėlly-Dobįlaitis taip ' užmušė 
savb oponentui akis, jog pa
starasis nėbėgąlėjo matyti. 
Todėl referas sustabdė kumš
tynes ir paskelbė, kad Kelly- 
Ddbilaitis ' laimėjo mūšį per 
“riakautą?' ’*• 1 ’

Dobilaitis jaučiasi labai ge
rai. " 1 ’ '

, (Birželio 13 d..jis kąusis Wa
terbury. Jo oponento vardas 
dar nepaskelbta. Promoteris 
nori, kad Kelly-Dobilaitis ati
darytų Waterbury jiems atvi
ro oro paroda. Dobilaitis su
tinka. Rep.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

UŽEIGA

d.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

i i

kamba-
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SALES—PARDAVIMAI

ge-

ir

264 First
- • 133-35

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0781

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

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

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

PASIRANDAVOJA puikus
rys,’ yra visi įtaisymai, ir paran- 

kumai. 'L. Keinis, 71 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, N. Y. . • 132-34

REAL ESTATE
' . • • NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA namas—saliūnas 
>s 2 šeimynom gyvent ir Storas su
garadžium del 2 karų. Namas kam
pinis. Gera proga pirkti. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės _šiuo 
adresu: A. Labanauskas, 
St., Elizabeth, N< J*

■M" —. ■! M I. I. W ■ I.—■—----- ■------■>—■—

• , Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 
h f Mr maliorius

HH

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
7 birželio, kliubo kambariuose, 220 
Leonard St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ateikite, nes yra 
svarbių reikalų, kaip tai, namo pir
kimas ir valdybos rinkimas. Sekr. 
A. Deikus. 133-34

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Pranešti, ’kad direktorių su

sirinkimas bus ketverge,' 6 bir
želio, 4‘Laisves” name, 8 vai. 
vakare. • Viši ateikit, nes yra 
svarbių reikalų? ' • ' ’ 

r‘P X'NaliVaika.
' : (J32-8Š)

BRIDGEWATER, MASS.
A. L. DJ L.! D. 71 kuopos sekreto

rius Baginskas ant tūlo laiko aplei
do šią šalį, išvažiuodamas į Sovietų 
Rusiją. Tat su visais minėtos kuo
pos reikalais kreipkitės pas I. Kati
lius, P. O. i Box 114, Bridgewater, 

" ‘ 133-34Mass. Komitetas.

DETROIT, MICH. 
Aido Choro Piknikas

Nedėlioj, birželio 9 d., bus Aido 
Choro pirmas piknikas Praise Grove 
Parke. Pradžia 10 vai. ryte. Bu
šas bus' prie Detroito Lietuvių Kliu
bo ant Russell St., arti Westminster, 
11:30 vai. ryte. Prie Draugijų Sve-- 
tainės, ant 24th Št. ir Michigan 
Ave., 1 vai. po pietų. Neturintieji 
automobilių galės važiuoti busu.

Kelrodis: Automobiliais galima va
žiuot'Michigan Ave. arba Ecorse Rd. 
iki Telegraph Rd. ir suktis po kai
rei. Ųž dviejų mylių rasite Praise 
Grove Phrką, Kviečiame • visus ir 
Visas, Choro komitetas.;: • 133-34

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio .Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne- 
delioj, 9 birželio, Lietuvių Svetainėj, 
29 Endicott St. 
ryte, 
bių

Pradžia 10:30 vai.
Visi nariai ateikit, yra svar- 

reikahj aptarti. Organizatorius.
133-34

DETROIT, MICH.
Svarbus Susirinkimas 

d. birželio, 7:30 vai. vakare,8
Draugijų Svetainėj, 24th St. ir Michi
gan Ave., įvyksta A. L. Prol. Meno 
Sąjungos 4 kuopos susirinkimas. Vi
si ir visos, priklausanti prie A. L. 
P. M. S. 4 kuopos, būtinai turite da
lyvauti šiame susirinkime. Kartu 
kviečiami ir Aido Choro nariai ir na
rės—būkite ir paskirtu laiku.
J. Vaitkėvičius.-; ■ ; Į ’ i

Pirm. 
133-34

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 7 birželio, M. 
Mažeikos svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi nariai susirinkitf laiku, turime 
svarbių reikalų aptarti. Kurie dar 
neužsimokejote už šiuos metus, malo
nėkite 
V. K.

Sek r.ateitį ir užsimokėti.

JERSEY CITY, N. J.
A. L. D. L. D. 16 kuopos susirin- 

mas, įvyks 9 d. birželio, 12 vai. die
ną,, t. y., tuojau po Laisvės Draugi
jos susirinkimui, ukrainiečių svetai
nėj, 160 Mercer St. Į šį susirinki
mą privalo atsilankyti kiekvienas 
kuopos1 narys bei narė, nes turim 
sutvarkyt ir tinkamai prisirengti 
prie būsiančio išvažiavimo busais, 
kuris įvyks' 23 d. birželio į Copper
head Lodge miškus, Tenefly, N. J. 
Kitas svarbus dalykas. Turim iš
rinkt delegatus į A. L. D. L. D. II 
Apskričio konferenciją, kuri Įvyks 
pabaigoj šio mėnesio. Apart to, 
kurie dar nesat užsimokėję už šį 
metą metiniij, mokesčių, tai ateikit 
į susirinkimą ir užsimokėkit. 
retorius.

Sek-

rengia
ELIZABETH, N. J.

Puikų ir linksmą pikniką
Lietuvių Darbininkų Progresyvis 
Kliubas nedėlioj, 9 d. birželio, ant 
Willick’s farmos, Linden, N. J. Pra
džia 12 vai. dieną. Muzika bus ge
ra. Gerbiami elizabethiečiai ir iš 
apielinkės, neužmirškite, kad šis pik
nikas bus vienas iš linksmiausii) ir 
didžiausių šią vasarą, nes įvyks vie
noj iš puikiausių vietų visoj apielin- 
kėj. Todėl visi, kurie tik gyvi, bū
kite piknike ir linksmai pasišokite, 
kad net žemė drebėtų. Įžanga 25c 
ypatai. Kviečiu rengėjai.

Kelrodis: Reikia paimti busas num. 
32 Elizabeth-Rahway, ant Coldwell 
PI., kampas Broad St., prieš Regent 
Teatrą, ir važiuoti iki Linden Hills 
ir išlipti ant Stiles St. (ten po deši
nei yra gazolino stotis) ir eiti po 
dešinei iki pikniko. Jeigu tą dieną 
lytų, tai piknikas įvyks A. Lutvinų 
svetainėj, 69 . S. . Park St., Elizabeth. 
Tas reiškia, kad lys ar ne lys, vis 
tiek piknikas įvyks.' 133-34

WORCRS™^ MASS.
■Prašome Mass, valstijos darbinin

kiškas organizacijas nieko nerengti 
ant rugpjūčio 18, 1929, nes tą dieną 
A. L. D. L. D. 11 kuopa rengia mil-, 
žinišką. pikniką dienraščio “Vilnies” 
naudai. Piknikas bus Olympia Par
ke. Už komisiją—J.\ Petkūnas.

.......132-33
........... ............... ............  

AKRON, OHIO
A. L. D. L. D. 59 kuopa ir L. D. 

S. A. 41 kuopa rengia šbunų pikni
ką nedėlioj, 9 birželio, visiems gerai 
žinomoj vietoj, ant Ch. Puišio far
mos. . Kviečiame visus atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Sykiu pa- 
remsite Lietuvos baduolius, nes visas 
pelnas tam skiriamas. Rengėjai.

132-33

DETROIT, MICH.
A.,P. L. A. 47 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 9 birželio, Draugijų 
Svetainėj, 24th St. ir Michigan Ave. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai at
eikit, išgirsite raportų iš atsibuvusio 
seimo ir susipažinsite su seimo pa
tvarkymais. Sekr. J. Povilaitis.

132-33

BRISTOL, CONN.
New Britaino Vilijos Jaunų Mer

ginų Choras ir Bristolio A. L. D. L. 
D. 169 kuopa rengia šaunų pikniką 
nedėlioj, 9 birželio, Lietuvių Darže, 
Bristol, Conn. Kviečiame visos apie- 
linkes lietuvius dalyvauti šiame pik
nike. Bus puiki programa, kurią 
išpildys Vilijos jaunuolės, po vado
vyste , V. Visockio. Iš Bristolio rei
kia važiuoti Park Streetu linkui Ter-, 
ryville-Waterbury, privažiavus tiltą 
reikia suktis po kairei į kalnelį ir 
rasit pikniko vietą. ^Rengėjai,

132-33

PARSIDUODA gerai įtaisyta saldai
nių krautuvč,, lietuviais apgyvento

je vietoje, čia galima daryti ne tik 
pragyvenimas, bet yra ir atliekantis 
doleris kitas. Parsiduoda iš priežas
ties savininko nesveikatos, todėl kai
na labai žema. 101 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 131-33

PARSIDUODA atskiras namas, 7 
kambariai, maudyne, lotas 25x150. 

Matyt galima nuo 12 iki 4 vai. die
ną. Kreipkitės po num. 219 Norwood 
Ave., arti Cypress Hill, Brooklyn, 
N. Y. 133-35
PARSIDUODA namai Cypress Hills,

2 šeimynų namas, maudynės, 
steam heat, elektra, garadžius, kai
na $9,950. .2 šeimynų mūrinis kam
pinis namas, 11 kambarių, elektra, 
steam heat, garadžius, kaina $13,500. 
Jei bus įmokėta ^5,000, tai kaina 
bus $12,900. Richmond Hill, 2 šei
mynų, 11 kambarių, visi šviesūs, 
maudynės, elektra, garadžius, lotas 
30x100, kaina $9,700. Williamsbur- 
ge, 6 šeimynų mūrinis namas, po 
4 kambarius, maudynės, elektra, kai
na $9,950. 8 šeimynų, kaina $10,500. 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 132-36
PARSIDUODA farma, 225 akrai že

mes, 50 akrų girios, 100 akrų dir
bamos. visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žemė labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodaį,. apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži,'prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. .Pardavimo prieh 
žastis—nesutikimas su partneriu.
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, Schuy
ler Lake, N. Y. ' 132-42

mą.

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-

J. Kentrus, 201 E. Westfield
Ave.. Roselle Park, N. J. 119-46

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi ---------
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?•

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
1 ’ • • • » • V

x— ir —t
BEAUTY PARLOR

Šiais metais turime didelį specia
li nusileidimą ant ‘ '

PERMANENT WAVE
Pirma rokavoine $15.00/ o dabar1

PADAROME TIK Už $5.50 į 
Kam eiti kitur, kad gražų speciT 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų # už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

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

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

tai nėra reikalo būti.
Išslkirpkite šį antrašą tuoj aus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

MANO YPATISKA ATY-A AA DA IR PATARNAVIMAS I Ilf III 
IKI PAGYDYMO

BejSgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

NAUJA BUCERNE
H / • ' •

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, Jcad aš nupir
kau A. Lessingo bučerrię 
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.

A. RADZEVIČIUS

namus, 

taisome
Reika-

Ketvirt, Birželio 6 d.,

Lietuvis Dentistas
X-SPIND.ULIU DIAGNOZA

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

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki (5 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N.

JUNIPER 7646

KRŪCH ■ 

FOTOGRAFAS 
65-23. Granb; Ąvenue j 

a MASPETH. .

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo- 

, mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 

' sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės iiuo adresu:

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

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

| -vfcistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligft. žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

; geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
.; tūviškų žolių; šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50e, 75c, $1.00 ir daugiau.
; . ’Apynių

1 Aviečių uogų
’ Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių
čyščių *
Dobilų
Daržų našlelių
Derimnečių durnropių
Dzingelių
Dagilių
Dębesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 1017, nW, lil«.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Telephone, Stagg 44M

GRABORIUS 
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tė^

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiuB 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas ve sėli j ome, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mečių




