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Anglijos Socialistai Reiškia 
Simpatiją Voldemarui

LONDONAS (Laišku).— 
Sąryšyj su padarytu pasi
kėsinimu ant Lietuvos kru
vino fašistų vado Voldema
ro gyvasties, Anglijos Ne
priklausomoji Darbo Parti
ja ( socialistų partija) pa
siuntė Voldemarui sekamą 
pasveikinimą:

“Apgailestaujam jus del 
pasikėsinimo ant jūsų gyva
sties, bet taipgi raginam į 
jus susilaikyti nuo persekio
jimo opozicijos partijų.”

Po pasveikinimu pasirašo 
Laurence Hounsman, Geor
ge Lansbury, Ellen Wilkin
son. H. W. Nevinson, Ha
rold Laski, G. D. H. Cole ir i sivienijimo tarp prezidento 
Fenner Brockway. Gil valdžios ir katalikų baž-

, nyčios, del susivienijimo, 
[kurį užgiria ir aktyviškai 
j remia Wall Streetas, Mek- 
įsikos valdžia pradėjo eilę 
teroristinių puolimų ant 
darbininkų ir valstiečių or
ganizacijų ir jų vadų.

Iš priežasties g r i ež t o s 
cenzūros įvedimo, s u n k u 
smulkmeniškai sužinoti apie 
valdžios užpuolimą ant 
Meksikos Komunistu Parti
jos raštinės ir uždarymą 
Partijos centralinio organo 
“El Machete” pereitą savai
tę. Tas teroristinis aktas 
sukėlė pasipiktinimą tarp 
tūkstančiu Meksikos darbi
ninkų ir valstiečių.

Meksikos Raudonoji Pa
gelba išleido protestą, pa
reikšdama, kad policija vei- 

i kė sulig įsakymo preziden
to Gil, kuris, sukriušinęs 
žemvaldžiu-klerikalu kontr
revoliucinį sukilimą, pats 
patapo sąmoningu įrankiu 
visu reakciniu spėkų Meksi
koj, pataikaudamas Wall 
Streeto interesams. Raudo
noji Pagelba sako, kad ii ir 
toliaus rems Komunistų 
Partiją ir kairiojo sparno 
organizacijas prieš valdžios 
teroristinius žingsnius, da
romus prieš darbininkų ir 
valstiečių organizacijas.

Išdinamitavo Bušą
ELIZABETHTON, Tenn. 

—Pirmadienį didelis busas 
tapo išdinamituotas prie 
Beulah Dean busu stoties, 
už 15 mvliu nuo čia. Stotis 
yra netoli Stony Creek, kur 
gyvena daugelis darbininkų, 
kurie dirba Bemberg-Glanz- 
stoff kompanijų audinyčio- 
se.

Busas stovėjo prie stoties. 
Juomi buvo nuvežta namo 
keli desėtkai darbininkų, jų 
tarpe daug streikavusių dar
bininku. kuriuos pardavikiš- 
ki A. D. F. vadai privertė 
sugrįžti dirbti.

Kas tai atvažiavęs auto
mobiliu, padėjo dinamitą, 
kuris susprogdino busą. Nei 
vienas nesužeista. Kadan
gi vėl darbininkai kalba 
apie streiką, tai manoma, 
kad bosai išsprogdino busą 
priminimui darbininkams, 
jog dinamitas, bombos, mi
licija yra darbdaviu pusėj 
ir darbininkai vėl bus tero
rizuojami, jeigu tik išeis j 
streiką.

Lietuvos Darbo Žmonių

Pėsti iš Latvijos į Ukmergę
1929 m. gegužės mėn. 19 

d. į Gudžiūnų stotį atvyko 
pėsti, basi su ryšulėliais du 
asmens: vyras ir mergaitė. 
Iš visko buvo matyt, kad jie 
kur nors toli keliauja. Pra
dėjus juos kalbinti, jie kuo
ne pro verksmus pasakojo: 
“Esam darbininkai iš Uk
mergės. Šiemet jokių už
darbių pas mus nebuvo, to
dėl sumanėm nuvažiuoti į 
Latviją užsidirbti. Išparda- 
vėm, ka turėjome, nuvažia
vome Kaunan, išsipirkome 
užsienio pasą, gavome iš 
Latvijos konsulo leidimą 14 
dienu Latvijoje gyventi, vi
za ir išvažiavome. Einam 
šen, einam ten, darbo kaip 
nėra, tain nėra. Vienoje 
plytų dirbtuvėje darbo bū-' 
tų, bet kada pasisakėm, kad 
esam lietuviai, tai del jūsų 
—sako—darbo nėra. Darbo 
bejieškant išsibaigė ir viza 
Latvijoje gyventi. Jei bū
tų gauta darbo ir darbda
vio atestaciją, tai tada kon
sulas žadėjo prailginti vizą. 
Dabar gi turime grįžti na
mo pėsti, nes visus pinigus 
išleidome darbo bejieškant.” 
Baigė liūdną savo pasakoji
mą. Kelionė ir darbo jieš- 
kojimas jiems kainavę po 
500 litų.

Mexico City. — Kadangi 
buvęs prezidentas Calles ū- 
mai sugrįžo čia iš vakacijos, 
tai manoma, kad jis daly
vaus derybose tarp Meksi
kos valdžios ir klerikalų.

Berlynas. — ■ Pirmadienį 
čia atvyko Aigipto karalius 
Fuad. Vokietijos socialde
mokratų valdžia iškilmingai 
jį priėmė.
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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedčldienių

MEXICO CITY. — Ren
giant kelia del reakcinio su-
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Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Telephone, Stagg 3878

Meksikoj Pradėta Te
roras prieš Darbininkus

Švedijos Lakūnai vėl Tapo 
Priversti Nusileisti

REYKJAVIK. Iceland. — 
Švedijos lakūnai anksti an
tradienio rytą buvo antru 
kartu pakilę savo orlaiviu 
Sverige lėkti i Tvigtut, 
Grenlandija, tęsiant savo 
kelione į New Yorką, bet 
vėl reikėjo nusileisti. Per 
du kartus gerai pakilo, bet 
perdi delis kuro svoris pri
vertė iuos nusileisti.

Kapitonas Ahrenberg su
grįžo čia pakeisti savo orlai
vio propeleri. Tikisi vėl 
greitai pakilti.

Pasišaukė per Telefoną ir 
Apiplėšė

CHICAGO. — Chicagos 
banditai pradėjo naudoti 
naują būdą apiplėšimui. Per 
telefoną pasišaukia auka, 
pasako, kur ateiti ir kiek 
pinigu atnešti.

Tokiu būdu tano apiplėš
tas Lawrence Wallemade, 
vaistinės darbininkas. Sek
madienio vakarą jis buvo 
našauktas per telefoną. Tū
las vyras paprašė atnešti 
“aiskrvmo” no tam tikru 
antrašu ant Wabansia Ave., 
ir taipgi atsinešti $20 iškei
timui dvidešimkės.

Prie namo susitiko ji vy-
.ras su revolveriu ir atėmė 
$20 ir “aiskrymą” (šaldytą 
Smetoną.).

Darbininkui Nulaužė Koją
Kęstučio g. prie statybos 

darbų, kasant griovį, už
griuvo senojo namo funda
mentas darbininką M. Vilpi- 
šauską ir nulaužė jam koją.

LITHUANIAN HAII3M
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Paveikslas pa- 
Mrodo prezidento 
UI Hooverio sudary-
II tą “įstatymų vy- ’ 
M kinimo k o m i si-: 
» ją. ” Komisija
III pi a nuoja, kaip 

labiau darbinin-
vą kus p a v e r g ti, 
||x kaip suvaržyti jų 1 
Hį teises įstatymais, 

kad jie negalėtų 
pasipriešinti, 

H kaip greitai ap- 
||į s i d i rbti teismo 
ii keliu su kovojan- 
H čiais d a r b inin- 
H kais ir jų vadais.

I BANDO NAUDOTI LYNČO ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ GASTONIJOS STREIKIERIUS I

Miesto Valdininkai ir Bosai Siūlo Streikieriams Maisto, 
Kad Tuo Būdu Juos Papirkti ir Atskelti nuo Unijos

s$

Popiežius Sušaudys Bile Vieną, Kas Tik J 1>askandino Kūdiki
Išeis Prieš Jį Jo Karalystėj

ROMA.—Popiežius Pijus 
XI, kuris su pagelba Itali
jos kruvinos fašistų val
džios susidarė sau valstybė
lę, vadinamą Vatikano Mie
stas, nieku būdu nenori at
silikti nuo fašistinių terori
stu, nuo Mussolinio, Volde- 

c/ /

maro, Primo de Riveros ir 
kitų.

Popiežiaus fašistinės val
stybėlės konstitucijoj sako
ma, kad bile vienas, kuris 
papildys kokį- nors aktą 
prieš popiežių Vatikano 
Mieste (popiežiaus karalys
tėj), bus pastatytas prie 
sienos ir sušaudytas. Tai 
taip popiežius tiki į “dievo 
galią.”

Toliaus, konstitucijoj 
sakoma, kad kalėjimu 
baudžiamas bile vienas,
tik laužys popiežiaus vals
tybės įstatymus, o kadangi 
popiežius gali ūmai pakeisti 
įstatymus ir išleisti naujus, 
tai bile kas gali būt bau
džiamas už laužymą įstaty
mų: net ir kardinolas, ku
ris būtų opozicijoj prieš po
piežių del tam tikrų išroka- 
vimų, turėtų gerai apsižiū
rėti, kad nepatekti kalėji
mam Žinoma, bus šaudomi 
ir kalėjimu baudžiami pras-

čiokai žmonės, darbininkai, 
kuriems teks gyventi popie
žiaus karalystėj. Bet susi
darius valdžiai, gali ir tarp 
kardinolų kilti pjovynės del 
pravarymo tam tikros poli
tikos, ir popiežiaus oponen
tai gali pamatyti kalėjimą. 
Popiežius gerai žino, kad to
kių paukščių nepagrąsinsi 
“dievo galia.”

Laikraštis “Actą Aposto- 
lica Sedis,” popiežiaus val
džios oficialis organas pir
madienį viašai paskelbė po
piežiaus valstybėlės konsti-

nu
bus 
kas

Italijos bausmės įstaty
mas bus vykinamas Vatika
no Mieste. Popiežiaus kon
stitucija tuo klausimu sa
ko:

“Už bile aktą, papildytą 
Vatikano Mieste prieš po
piežių, asmuo gali būt bau
džiamas sulig straipsnio pir
mo Italijos įstatymo, išleis
to 1926 metais,” tai yra, ga
li būt sušaudytas. Tas įsta
tymas yra fašistinės val
džios išleistas. Popiežiui jis 
labai patinka. • ' .

Konstitucija suteikia po
piežiui pilniausią- galią: į- 
statymų leidimą, vykinimą

Simono valse. Atesnikų k. 
ežere rastas paskandintas 
kūdikis, ant kaklo užnarin- 
ta virvele.

Charles Evans Hughes, advo
katas, Wall Streeto interesų gy
nėjas. Buvęs New Yorko val
stijos gubernatorium, augščiau- 
sio teismo teisėju, republikonų 
prezidentiniu kandidatu, valsty
bės sekretorium, o dabar pa
tampa Amerikos imperialistų 
atstovu pasauliniam teisme.

ŠIAULIUOSE SUAREŠ
TUOTA DEVYNI 
DARBININKAI

Hooveris Žada Iškilmin- Lenkijos ir Lietuvos 
gai Priimti MacDonaldą Fašistai Broliaujasi

WASHINGTON. — At
ėjus žiniai, kad premjeras

į Ameriką pasimatyti r* 
prezidentu Hodveriu, pasta
rasis davė žinoti, kad jis 
nuoširdžiai ir iškilmingai 
patiks ir priims tą Anglijos 
imperialistų atstovą.

KAUNAS. — Lenkijos ir 
Lietuvos fašistai broliauja
si. Pranešama, kad greitu 

i Lietuvon atvažiuos

'ŠIAULIAI. — Pastaruoju 
laiku Šiauliuose vėl tapo su
areštuoti devyni darbinin
kai, kuriuos fašistai įtaria 
komunistiniame veiki me. 
Jiems gręsia ilgų metų ka
lėjimas.

MacDonaldas' mano atvykti ]aįpu
- . - ■ su i'enkų fašistų rašytojai Tu

viui ir Lechon susipažinti su 
Lietuvos fašistų rašytojais, 
pabaliavoti pas Lietuvos fa
šistus.

Bedievių Kongresas Sovietų 
Sąjungoj; 1,000 Delegatų

Du
i Sovietų Gamyba Didėja

NEW YORK. — Sovietų 
industrine gamyba už ba
landį menesį pasiekė viso 
1,104,000,000 rublių (apie 
$568,560,000). Viduti niai 
viršijo mėnesinę 1913 metų 
gamybą ant 60 nuošimčių, 
rokuojant prie škarinėmis 
kainomis, pasak pranešimo 
Amtorgo; Sovietų biznio or
ganizacijos Amerikoj.

Eksportai per europinius 
rubežius siekė 57,900,000 
rublių per balandžio mėne
sį.

Brooklynietis Nudūrė 
Bulius Ispanijoj

. • SEVILLE, Ispanija. 
Sidney Franklin, iš Brook
lyn, N. Y., sekmadienį čia 
pasižymėjo kaipo smarkus 
matadoras., (kovotojas su 
buliais). Jis nudūrė du bu
lius.

Žiūrėtojai sukėlė jam di
delę ovaciją. Iš arenos iš
nešė jį ant savo pečių, šauk
dami “viva el Americano” 
(lai gyvuoja amerikonas”). 

. Franklin, nuvykęs į Mek
siką studijuoti majanų isto
rijos ir dailės, užsiinteresa
vo . kova su buliais ir pra
dėjo užsiimti ta “profesija.”

MASKVA. — Bedievių 
Draugija čia laiko kongre
są. Apie 1,000 delegatų da
lyvauja iš įvairių Sovietų 
Sąjungos dalių.

Dalyvauja atstovai nuo 
laisvamanių organizacijų iš 
Anglijos, Vokietijos, Aust
ralijos ir Švedijos.

“Mes turime sunaikinti 
ne tik kardą, bet ir kryžių 
visam pasaulyj,” pareiškė 
Felix Kohn, kalbėdamas 
kaipo atstovas Komunistų 
Internacionalo. Jis ragino 
delegatus vienyti darbinin
kus visose šalyse rėmimui 
pirmutinės bedievių valsty
bės.

Jąroslavskis, žymus ko
munistų veikėjas, pirminin
kavo pirmutinėj sesijoj.

GASTONIA, N. C.—Lyn-'kė kapitalistų spaudoj, būk 
co įstatymas, daugiausiai;jie buvę minioj streikierių r 
kapitalistų naudojam as 
prieš negrų mases, pirma
dienį čia buvo naudojamas 
ir prieš baltuosius darbinin
kus, kuomet darbdaviu su- 
kurstyta gauja bandė pasi
griebti Fred Beal, Naciona
lės Tekstilės Darbininkų U- 
nijos organizatorių, iš auto
mobilio, kuriuo policija jį 
gabeno į nežinomą kalėjimą, 
North Carolina valstijoj. 
Darbininkai pasiryžę kovoti 
prieš lynčo įstatymą.

šešiasdešimts penki strei- 
kieriai, kurie laikomi įvai
riuose kalėjimuose, yra pa
vojuj: jiems gręsia nulvn- 
•čiavimas, nes vietos kapita
listu spauda atvirai kursto 
augštesnės ir vidurinės kla
sės elementu^ naudoti spė
ką prieš streikierius ir strei
ko vadus. Pranešama, kad 
suareštuotų tardymas ati
dėtas iki ketvirtadienio.

Bosai ir miesto valdinin
kai, kurie per tris dienas 
privertė streikierius badau
ti, užgriebdami pašelpą ir 
suareštuodami Darbininkų 
Tarptautines Pašelpos vei
kėjus, dabar siūlo streikie
riams maisto su ta sąlygą, 
jeigu streikieriai “gerai elg
sis,” tai yra, jeigu atskils 
nuo Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos ir Dar
bininku Tarptautinės Pašel
pos ir grįš į darbą.

Nežinia, Ar Beal Gyvas, Ar 
Nužudytas

Nežinia, kur randasi nu
gabentas unijos organizato
rius Fred Beal. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas ir jo advokatas Tom P. 
Jimison iš Charlotte nieku 
būdu negali sužinoti, ar 
Beal dar gyvas, ar jau bo
sų agentai jį nulynčiavo. 
Taipgi nežinoma, kur ran
dasi daugelis kitų suareš
tuotų streikierių. Jiems ne
leidžiama pasimatyti nei su 
draugais, nei su advokatais.

Manville-Jenckes kompa
nijos viršininkai su džiaugs
mu sako, kad streikas jau 
esąs sulaužytas ir unija su
naikinta. Streikierių šėtrų 
kolonija dar tebesiranda 
rankose specialių šerifų, ku
riuos paskyrė Manville- 
Jenckes kompanija. Tarp 
tų nuskirtų šerifų yra A. L. 
B ui winkle, buvęs kongres- 
manas, kompanijos advoka
tas; William Pickering, sky
riaus užveizda tos kompani
jos Lorav dirbtuvėj; B. T. 
Hanna, Gastonijos kalėjimo 
viršininkas ir buvęs Manvil- 
le-Jenckeš kompanijos šune
lis Pawtucket mieste, R. L, 
ir Grady Morehead, dirbtu
vės bosas.

Tie asmenys dabar lošia 
svarbią rolę bandyme suda
ryti suokalbį prieš Beal— 
jeigu jis dar yra gyvas—ir 
kitus streikierius ir unijos 
vadus, kad apkaltinti juos 
žmogžudystėj. Pickering, 
Hanna ir Morehead pareis-

mitinge ir girdėję, kaip. 
Beal liepęs darbininkams 
“šauti ir šauti, kad nužu
dyti.” Taipgi bandoma pri
mesti tūlus inkriminuojan
čius pareiškimus streikierių 
vadui Carter, kuris dabar 
laikomas Asheville kalėjime. 
Bet Carter užginčina tuos 
pareiškimus.

žmogžudiška Atmosfera
Gastonijoj atmosfera 

žmogžudiška. Kapitalistinė 
spauda stengiasi sukiršinti 
gaujas mušeikų teroriząvi- 
mui streikierių ir jų simpa- 
tikų. Apskričio prokuroras 
pranešė Tarptautinio Darbi
ninku Apsigynimo advoka- J 
tui Jimison, kad jam yra 
pavojinga vykti pasimatyti^ 
su kaliniais.

Tarp darbininkų viešpa
tauja mintis, kad visa atsa
komybė puola ant Manville- 
Jenckes kompanijos miesto J 
viršininku. Vienas vietos 
Darbo Federacijos viršinih-1 
kų, kurio tvardąs neskelbia
mas del tam tikrų priežas
čių, privatiškam pasikalbė
jime pareiškė: “Policija ir 
šerifai gavo, ko iieškojo.”

Pirmadienį čia atvyko 
James Reid, Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos prezidentas, ir Albert 
Weisbord. tos unijos sekre
torius. Jie pareiškė, kad or
ganizavimo darbas bus dar 
smarkiau varomas, ir kad 
gynimas suareštuotų strei
kierių bus nudarytas nacio- 
naliu klausimu. Visur did
miesčiuose bus rengiami 
masiniai mitingai.

į
•4

i

u

Sako, Viešbučiai Užlaikys 
Kareivius Sekančiam Kare

CHICAGO. — Besiarti
nančiam kare Amerikos 
viešbučiai užlaikys karei
vius. Svečiai turės užleisti 
savo kambarius kareiviams, 
ir gatvės aplink viešbučius 
bus paverstos į militarinio 
lavinimosi piečius.

Tai yra dalis mobilizaci
jos planų, kurie dabar ran
dasi karo departmente Wa
shingtone, sako pulkininkas 
James K. Parsons, narys 
generalinio štabo. Jis sako, 
kad tie planai bus pradėti 
vykipti už dvylikos valandų 
po paskelbimo karo.

“Taip bus pigiau, geriau 
ir veikmingiau, negu gabe
nimas kareivių j kariškas 
kvatieras ir steigimas bran
gių stovyklų ir kelių,” pa
reiškė Parsons.

Nuo Audros žuvo 5

I

I
33

-i!

*1

$
•f
•i

M

t.

■i.

4

ST. PAUL, Minn. — Pir- 
madienio vakarą smarki au
dra siautė centralinėj Min- 
nesotoj ir šiaurinėj daly Ž 
Wisconsin valstijoj. Žuvo 
penki asmenys. Keletas su- į 
žeista. Nemažai nuostolių . 
padaryta.
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“GERIAUSIA” BRITANIJAI MINISTERIJA

Į APŽVALGA Is “vyžuočių” šalies, Balta
rusija taps pramonės ir kultū
ros šalim.”

Iš Lietuvos Darbininkų 
Gyvenimo

Laiškai iš Lietuvos

K
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Londono “Times,” Angli
jos imperialistų orakulas, 
sako, kad socialistas Ram
say MacDonaldas sudaręs 
geriausią ministeriją, kokia 
tik buvo galima dabartinėse 
sąlygose. Kiti buržuazijos 
laikraščiai gėrisi, kaip Mac
Donaldas su savo ministe- 
riais, priimdami valdžią iš 
karaliaus Jurgio rankų, pa
vyzdingai atliko visas cere
monijas: priklaupė ant vie
no kelio, pabučiavo karaliui 
ranką ir t. t.

Darbo Partijai, kurios 
galva yra MacDonaldas, 
trūko tiktai poros desėtkų I 
balsų seime, kad sudaryt di
džiumą prieš visas atvirai 
buržuazines partijas. Kad 
gaut talkon imperialistinius 
Lloyd George’o liberalus sei
me ir pasirodyt garbingu 
akyse konservatorių-atža- 
gareivių, socialistas MacDo
naldas suklijavo tokią so- 
cial-kapitalistinę- ministeri
ją, kad visos buržujų parti
jos laižosi pirštus, žiūrėda-; 
mos į “socialistinį” ministe- 
rių kabinetą.

Už valdžios stalo MacDo-( 
naldas pasisodino du didž- 
ponius-lordus, tris tituluo
tus ponus ir vieną karaliaus! 
mylėtinį kapitoną. Kitos; 
vietos teko labiausiai pasi
žymėjusiems d a r b i n inkų, 
pardavikams, Clynesui, 
Hendersonui ir kompanijai. !

Meskime akį tiktai ant[ 
keleto tų MacDonaldo iš
rinktųjų.

Arthuras Hendersonas, I 
socialistas, laike pasaulinio [ 
karo buvo Lloyd George’o 
ministerijos narys; darbi-1 
ninku agitatorius už karą 
iš paskutiniųjų ir streikų 
malšintojas. Dabar jis pa-; 
skirtas užsienio reikalų mi-[ 
nisteriu.

Sidney Webb, dabartinis 
pusiau-kolonijų (dominijų) 
ministeris, yra nuo seno 
pasižymėjęs, kaipo karališ
kųjų komisijų vijurkas.

J. H. Thomas, ministeris 
valstybės antspaudo globė
jas, yra visam pasauliui ži
nomas savo išdavikiška po
litika tarp gelžkeliečių.

Valstybės tarybos pirmi
ninkas lordas Parmoor iki 
1924 metų buvo Canterbu- 
rio vyskupijos generalis vi
karas ir yra “gilus teologi
jos ir religijos studijuoto- 
jas”, kaip rašo New Yorko 
“Times”.

Vyliausiu šalies teisėju 
paskirtas reakcionierius Sir 
John Sankey.

Lordas Thomsonas, ugnim 
ir siera spjaudantis milita- 
ristas, dabar pasodintas į 
orlaivyno ministerijos kėdę.

Socialistaujantis audėjų 
pardavinėtojas Tom Shaw 
padarytas karo ministeriu. 
Jis, taipgi būdamas darbie- 
čiu, laike karo dirbo “vals
tybės darbą” ir už darbi
ninkų mulkinimą gavo nuo 
karaliaus titulą “Britanijos 
Imperijos Komandierius”.

Darbietis-socialistas Noel 
Buxton, dabar žemdirbys
tės ministeris, važinėjo ka
ro pradžioje, kaipo Angli
jos valdžio’s pasiuntinys, 
kad patrauki B u 1 g a rd ją 
prie Anglijos ir kitų talki
ninkų prieš Vokietiją.

MacDonaldo paskirtasis į 
pramonės-prekybos tarybos 
pirmininkus, Wm. Graham, 
fabijietis socialistas,' pakar
totinai būdavo valdžios so
dinamas į komisijas delei 
gelžkeliečių ir kitų streikie- 
rių sutaikymo, arba pritai
kymo prie kapitalistų.

Į karo laivyno ministeri
ją MacDonaldas įdėjo bap
tistų pamokslininką Al
bertą V. Alexandera.

Pats Anglijos karalius 
vargu būtų begalėjęs su
rast ištikimesnius Anglijos 
imperializmui ministerius, 
kaip tie, kuriuos pasiskyrė 
Socialistų Internacionalo 
administracijos narys Ram
say MacDonaldas.

GRAMOFONAS IR RAMSAY MACDONALDAS
Darbais būdamas Anglijos^ 

kapitalo sargybinis, naujas mi
nisteris pirmininkas MacDo
naldas yra kolonijų pavergimo 
šalininkas, kapitalistinės išnau
dojimo sistemos palaikytojas; 
tačiaus, žinoma, jis žodžiais de
dasi karo priešininku, taikos 
apaštalu ir darbininkų draugu.

Tokias savo veidmainystes 
jis įdeklamavo net į Columbijos 
Fonografų Kompanijos rekor
dus. Ten jis ^krūpčioja prieš 
pragaištingumą naujo gręsian
čio pasaulinio karo; sako, jis 
galės visą civilizuotą pasaulį 
paverst į “rūkstančius griuvė
sius ir į pūvantį, lavonyną”; 
nei viena moteris nei kūdikis 
nebus užtikrinta nuo mirties; 
žmonės, kad ir toliausia nuo 
karo fronto, kris, kaip musės, 
nuo iš oro leidžiamų nuodingų 
dujų. ,

Tą komunistai senai sakė ir 
sako; ir jie nurodo, kad tik 
revoliucinis įvairių kraštų dar
bininkų pasipriešinimas galės 
užkirst kelią tokiai pragaiščiai. 
Bet prigavikas MacDonaldas 
apie darbininkų veikimą nei 
girdėt njenori. Jis muilina dar
bininkams hkis', būk £ik per 
Tr.tffį Lygąjir per imperialistų [ 
nudigir.Il.'įvifno konferenciją te-'

galima būsią išvengt tos kari
nės pražūties. Jis, vadinasi, 
liepia patiems snausti, o pasiti
kėti imperialistų internaciona
lu, kuriuo yra Tautų Lyga, po 
kurios stogu eina nepaliauja
mos karinės intrigos tai prieš 
Sovietų Sąjungą, tai vienų im
perialistų prieš kitus. MacDo
naldas perša pasitikėjimą ir 
nusiginklavimo konferencijo
mis. Tuo tarpu net Jungtinių 
Valstijų prezidentas Hodveris 
ir Vokietijos kaizerinis genero
las Ludendorffas pripažįsta, 
jog kiekviena nusiginklavimo 
konferencija tarnauja, kaipo 
naujas punktas dar smarkes
niam ginklavimuisi.

New Yorko Times’o kores
pondentas P. W. Wilson (bir
želio 9 d.), girdamas MacDo- 
naldą, vadina jį “progresyviu”, 
bet tokiu, kuris “stoja už An
glijos viršenybę ir intaką... 
Indijoj, Aigipte” ir kitose ko
lonijose. Jis neprileisiąs jokių 
visuotinų streikų, jokių kapita
listų turto konfiskavimų. Ir 
nors MacDonaldas šneka apie 
bedarbių aprūpinimą darbais, 
tačiaus pirmoje vietoje jam 
stovi pataisymas kapitalistų 
biznio: moksliškas kasyklų,'

I gelžkelių sutvarkymas ir kitų 
' pramonių nuoseklesnis perorga-

Sandariečiy Planas 
“Išauklėjimui Lietuvių 
Liaudies”

Vienas sąndarietis (kaž 
koks Karolis Dauba) rašo 
“Sandaroje” straipsnį apie 
sistematišką “ i š a uklėjimą 
lietuvių liaudies” Amerikoj 
ir Lietuvoj. Sulyg jo, tai 
nėra sunkus darbas, nors 
nepasako, ką reiškiu tas “si- 
stematiškas išauklėjimas.” 
Jo nuomonė,' hies, Amerikos 
lietuviai,

“. . .turėjoine periodą lais- 
vamanybės, 'socializmo, ir taip
gi turėjome periodą demokra
tizmo—Sandarą—ir pagalios 
komunizmą, :ir kas toliau 
bus ? ”
Tiek daug pergyvenus 

laikotarpių, o vaisių rašyto
jas vis nemato. Jis todėl 
klausia, kodėl, ir atsako, 
kad, esą

“čia ne reikia didelių moks
linčių spręsti, bet kiekvienas, 
kuris apsiskaitęs, permato ką 
reikia daryti idant pataisyti 
musų tautą. Pakol Lietuvoj ir 
Amerikoj progresyviai lietu
viai ne įves religinės reformos, 
kuri savyje talpintų liberališ
kus principus ir laisvą susi
pratimą, mes niekados neatsi
kratysime klerikalizmo ir jo 
burtų. Kitaip kalbant, mūsų 
visi laisvi obalsiai bus neįgy
vendinti per musų ateinančią 
gantkartę; taip ir dabar yra. 
Kur musų laisvamanių ir li

beralų vąikai priklausę ir kas 
-juos auklėja? žinoma, Rymo 
Katalikų kunigai. Taip yra 
Lietuvoj ir čia.” .

' ! i I 1 I
Vadinasi, sandarietis. pri

eina prie vienui1 vienintelės 
išvados, kad tik tuomet liė-' 
tuviai išsiauklčs, kai jię $ rę-, 
formuos religiją,. įves (lįe£u-. 
viską reformaciją. ! Kada 
religija bus su “liberališkais 
principais,” tuomet ir san- 
dariečių tikslas bus pasiek
tas. į

Tas ir parodo, kaip mažai 
sandariečiai apsišvietę, kaip 
nedaug jie tesupranta pa
čios religijos prasmę! Reli
gija juk yra niekas daugiau, 
kaip tik įrankis išnaudotojų 
klases palaikyti nuolanky- 
beje ir ištikimybėje išnau
dojamuosius. N e ž i ū rint, 
kaip ją “reformuosi”—jinai 
savo rolės nepakeis.

Gal tokią “reformą” san- 
darietis nori vykinti, kokią 
iki šiol sandariečiai susirie
tę rėmė, būtent, steigti ne- 
zaležninkų parapijas ir baž
nyčias? Bet kokią naudą 
jinai duoda? Ar prie neza- 
ležninkų parapijų priklau
santi '(“reformuoti”). para- 
pijonys šiandien bent kiek 
kultūriškesni už tuos, kurie 
priklauso f. prie romiečių? 
Nieko panašaus. • ; <

Tiesa, kad laisvamanių ir 
liberąlų vaikus šiandien au
klėja' Romos klerikalai, be£ 
nei kįiek negerOsni butu, jei 
juos auklėtų protestonai, ar
ba nezaležninkai.: . u : ;

Kaip Lietuvoj liaudinin
kai, taip čia sandariečiai pa
taikau ja klerikalams ir jtios 
remia visais galais. * šis jų;

užsimojimas reformuot baž
nyčią reiškia tik tai, kad jie 
bando iš politinės partiju- 
kės pavirsti nezaležninkiškų 
bažnyčių ■ parapijuke. Lai 
jie sau ten ir auklisi.

Sovietine Baltarusija tatai 
pasieks, jei pasaulio imperi
alistai ginkluotai neužpuls 
ant jų ir nepradės naikinti 
darbininkų valdoma šalį.

Kaip

Išlindo Yla iš Maišo
Klerikalų “Draugas” daž

nai nusiduoda priešu esa
mosios fašistų valdžios Lie
tuvoje. Bet jis taip daro, 
veikiausiai, tik todėl, kad bi
josi prarasti tuos paskuti
nius skaitytojus, kurie dar 
šiaip taip laikosi, bet kurie 
fašistų-smurtininkų neap
kenčia. Tačiau, “Draugas” 
andai kalbėdamas apie Ita
liją, sekančiai išsiplepėjo:

> “Reikia pripažinti, kad Mu- 
ssolinis Italijai daug gero pa
darė. Jam pasisekė kraštą iš
valyti nuo priešvalstybinių ele
mentų, sutvarkyti ir yįsąs fa
šistines reformas pajėgė prąr 
vesti.” i
Vadinasi, Italijos fašistai 

“geri,” o Lietuvos—“blogi.” 
Šitaip gali plepėti tokias ne
sąmones tįk kunigų laik- 
raštpalaikis. Tokias pat 
gyveniman “reformas” į- 
vykdė Mussolinis, kai ir 
Smetona: t daugybė darbi
ninkų veikėjų sušaudyti; 
kalėjimai pilni politinių ka
linių, tūkstančiai geriausių 
kovotojų ištremta, darbinin
kų organizacijos išdrasky
tos. Tas, kunigų nuomone, 
yra “geru darbu.”

Meksikoj Prasideda 
Reakcija

Esamasis Meksikos prezi
dentas Portes Gil—įpėdinis 
Calleso—pradėjo rodyti at
virą Amerikos imperialis
tams parsidavimą. Jis tai
kosi su Romios bažnyčia ir 
nuolankąųja Wall gatvės 
ponams. Rašydamas apie 
tai “Daily tyVorkerįs” pažy
mi, kad; ;

“Jo pastarasis nužudymas 
žymių valstiečių vadų del to, 
kad jie reikalavo valstietijai 
palikti • ginklus naudojimui 
prieš kontr-revoliuciją; užpuo
limai prieš Komunistų Partiją 
ir uždarymas buveinės Meksi
kos mieste, uždengiant josios 
centralinį organą “El Mache
te” atliekama kaip tik tuo lai
ku, kuomet Romos katalikų 
bažnyčios pasiuntiniai pribū
va į Meksiką tartis del atida
rymo Meksikoje katalikų baž
nyčių; kuomet naujos, koncesi
jos yra duodamos užrubeži- 
niam finansistam. Tokia tai 
Porteso Gilo vyriausybė, kurią 
pastatė buvusis prezidentas 
Calles, vienas iš vadų Antrojo 
Socialistų Internacionalo, kurį 
iškilmingai priėmė Hillquitai, 
Bergeriai ir Cahanai laike 
lankymosi šitoj šalyj.”

Suka, Kaip Tik Išmano
PANEVĖŽYS. — Zelingerio 

malūne vienai darbininkei darb
davys išskaito į ligos kasą 6 
nuoš. uždarbio. Kiti darbinin
kai tyli del darbdavio suktybių. 
Kiekvienas atskirai eidami, mes 
visai nepajėgiame atsispirti 
darbdavio išnaudojimui.

Ištikimas^ Darbdavio 
šunelis

Chazano malūne prižiūrėto
jas Maiz'elis skundžia darbinin
kes, kad .jos mažai dirbančios, 
ir vis įkalba darbdaviui, kad 
verstu dirbt 10 valandų visas 
darbininkes. Maizeliš bjauriai 
elgiasi su darbininkėmis: kum
štis >panosėn kaišioja ir bando 
mušti!: jei darbininkės neapsi- 
leidžia, tokias Maizeliš stengia
si kaip nors atstatyt nuo. dar
bo ir ji($ko visokių kliūčių.

Paskutinius Centus 
Išplėšia

Jei bedarbiams, dirbantiems 
prie viešųjų darbų, atsitinka, 
kad sulūžta darbo įrankiai, tai 
fašistai iš paskutiniųjų centų 
išskaito jų kainą. Jei mes ne- 
atremsime susiorganizavę jų už
simojimų, tai jie ir toliau taip 
darys.

jo

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

vaaidžia Rūpinasi Ba- 
duolių Padėtimi

J. iš Rokiškio apskričio
rašo:

Paskutinis sniegas buvo 28 
d. balandžio ir paskutinis , 
sniegas nutirpo pradžioj gegu
žės. Nors dar žolė neauga, 
bet jau 5 d. gegužės prasidėjo 
gyvulių laukuose ganymas. 
Per žiemą šioj apielinkėj labai 
daug gyvulių nugaišo, ypatin
gai daug avių, kurių nei pusės 
neliko. Spėjama, kad avys 
gaišo nuo šlapių pereitų me
tų, o kiti/ gyvuliai nuo lieso ir 
menko pašaro.

žmonių maistas irgi prastas 
ir menkas. Mūsų ' apielinkėj 
apie mėsą niekas nei neužsi- ‘ 
mena. Tas skaitomas buržu
jum, kuris turi baltos zacirkos 
ir duonos sočiai pavalgyti.

Ūkininkus valdžia aprūpina 
sėklomis, duoda šiek tiek pa- 
skolon sėklų ir pinigų, bet gau
na tik tie, kurie turi turto, 

[nuosavybę. Bet kuomet reikia 
i ir duonos, tai sėjos paskola 
Įvirsta produktais.

Biednuomenės sunkiausia 
padėtis. Duonos nėra, pašaro 
nėra, darbo nėra ir pinigų, nė
ra. Bėgioja pas kaimynus, 
skundžiasi, kad duoną pabai
gė. Sako, aš kur nors nusidė-, 
čiau, bet vaikų gaila. Retkar
čiais gauna litą kitą ar duonos 
šmotelį, bet ir tas kaimynas 
kenčia vos pas kitą nėjęs pra
šyti.

Valsčiuose ir miestuose su
sitvėrę komitetai šelpti bied- 
nuomenę, bet jie mažai ką pa
tenkina. Pašelpą teikia
vaikams ir kurie nesveiki, ne- 

Bet juk ir tas no- 
dirbti, 
niekas

Nesusipratėlis
Kai buvo platinami bedarbių 

komiteto atsišaukimai, tai vieną 
bedarbį, matyt, įtarė platinant 
nesusipratęs darbininkas Kup
čiūnas. Kupčiūnas pradėjo 
pliaukšti ant šito bedarbio ir 
dejuoti, kad už jo vieno ir visi 
įkliūsią. Kupčiūnas dar tiek 
tamsus, kad nesupranta kovos 
reikalingumo, ir nežino, kad vi
sų bedarbių niekados žvalgyba 
nesuims.

Darbininkai Domisi
Balandžio 3 d. ^viešuose dar

buose tarp dirbančių bedarbių 
paplito komunistiniai lapeliai. 
Bedarbiai suėjęs 'grupėmis po 
10450 darbininkų balsiai skaitė 
atsišaukimus. P r i ž i ū rėtojas 
Boreiša sako, kad jei sugautų 
platinant tuos lapelius, tai me
tus kalėjimo duotų. Boreiša 
stengiasi sušnipinėti, kas lape
lius platina, ir visa praneša 
žvalgybai.

Bjaurus Fašistas
Panevėžio ligoninės vedėjas 

fašistas Mašinskas labai bjau
riai elgiasi su tarnautojais. Ne
gana, kad plūsta ir graso iš 
darbo išmesti, bet dar ir polici
ja baido.
Mokina Būt žvalgybininkais

PABAISKAS.— Pabaisko 
šaulių būrio vadas prikalba šau
lius šnipinėti žmones ir mokina, 
kaip reikia “dirbt.”

Menkai
LUOKĖ. — 

metų baltosios 
tuves, šaulius,
vius ir pavasarininkus susivarę, 
fašistukai visaip šmeižė komu
nistus. Nors ir ligi dangaus 
kėlė “tautos vadą” Smetoną, 
bet kai pakvietė sušukti už jį 
“valio,”—nieks neišsižiojo,t iš
skyrus kelias davatkas. šian
dien jau daug kas mato, kad tie 
“tautės vadai” kraujuose pa
skandino darbo žmones ir. vi
sam krašte paleido ašarų upe
lius. i •

tik

ne tik

gali dirbti, 
ri valgyti, kuris gali 
bet neturi duonos ir 
darbo neduoda.

Pašelpos neduoda
tiems, kurie bažnyčioj šliūbų 
nečmę, bet ir jų vaikams.

Įvairūs darbininkai, tarnai 
ir tarnaitės vaikštinėja po 
ūkininkus ir siūlosi, kad sam
dytų dirbti, bet tlabai mažai 
suranda tokių, kurie samdytų.

Rokiškio kaimo šeši ūkinių-- , 
kai gavo iš valdžios vieniems,. 
metams 600 litų, bet iš jų iš
skaitė 7 nuošimtį už metus.. 
Tie patys šeši ūkininkai iš A- . 
merikos nuo giminiu gavo 1,- 
650 litų. ‘

Grūdų pas mus kainos pras- ... į 
čiausių ir geriausių, išskyrus , 
sėmenis, tarpe 9 ir 15 litų pū
das.

Tai tokis mūsų apielinkėj 
žmonių gyvenimas. .

Klausimai: 1. Aš skaitau
“Laisvėj” ir nesuprantu šio sa
kinio: “Nuteistas^ į kalėjimą 
nuo 5 ligi 10 metu” .arba “huo 
3. ligi 5' metų.” Tai kaip gali 
suprasti, ant kiek metų jisai 
nuteistas?

2. Lietuva, Latvija, Estoni- 
ja yra pripažintos Amerikos ir 
jos turi savo pinigus, bet pini
gų vertės surašė jų nėra. Nė
ra nei Rusijos, bet rusų alie
jaus Šerų vertė yra.

Kaip Išrodys Sovietų 
Baltarusija už 
Penkeriy Mėty ’ : *

Apie S; S. 'S.: R. penkerių 
metų planą, “Laisvėje” jau 
buvo gerokai' rašyta, išpa
rpčiau t, kaip milžiniškai ta 
jšalis pakils, jei tasai planas, 
kurį priėmė valstybės augš- 
-tįėji organai, bus įvykintas 
gyveniman. Dabar įdomu 
pažvelgti, kaip išrodys So
vietų Baltarusija, dajis So
vietų Sąjungos., “Raudona
sis Artojas” tuo klausimu 
rašo:

“Sov. Baltarusijoj laukų 
derlius per ateinančius pen
ktus metus bus 'pakeltas 45 
nuoš. Žemės ūkin per tuos 
metus bus įdėta 543 milionai 
300 tūkst. rub. Kolektyvių 
ūkių skaičius pakils lig 3560. 
Kolektyvai užims 790 tūkst. 
ha žemės, žemes ūkio pro
dukcija pakils 54,4 nuoš.

Pramonės darbo našumas 
.bus pakeltas visu 100 nuoš., 
gaminimo išlaidos (sebestoi- 
most) sumažės 32 nuoš., ben
droji pramonės produkcija pa- 

' kils daugiau kai trigubai (331 
nuoš.). Jei prieškarinė pra- 

tmęųės produkcija Baltarusijoj 
i Buvo vertinama, ,95 mil. rub., 
r o 1929' p. 257 mil. rub., tįaį 

penkmečio, pabaigoj pramonę 
duos gaminių 981 mįl.. ygL. 
vertės. 1913 :ip,. Baltarusijoj 
pramonės darbininkų , tębuvo 
22,000, įsiemęt, jų yra. 55,000; 
o penkmečio pabaigoj jau,bus 
233,840. ‘ Visuose fabrikuose 
darbininkai dirbs 7 valandas. 
Minske, Gomely j, > Vitebsko, 
Mogiliovo, Polocko, ‘Moz^rio ir 
pyšds apygaį’d|>ęę'' iš,augs šim
tai naujų fabrikų, pradės veik
ti desėtkai -didžiulių .elektros 
stočių. Sov. BaJtarusijay turės 
pąkankmai preltių,' pranidnės 
gaminių. Plūgai, kuliamosios 
ir kitos ž. ū. mašinos, minera
linės trąšos plauks į kaimą ir 
žymiai palengvins sunkų vąls.7 
tiečio darbą. Pramonės gami
nių kainos sumažės 25 nu.oš.

Penkmečio pabaigdj Sov. 
Baltarusijoj bus pastatyta 
2289 naujos mokyklos, bus į- 
vpstas visuotinąs, privalomas 
mokymas.

Kodėl?
3. Aš išpildžiau aplikaciją 

del pirmų pilietybės popierų. 
Brooklyn© didžiojo pašto kler
kas perrašinėja aplikaciją ant 
kitos blankos ir, žiūrėdamas į 
pirmą, parašė “of Lithuanian 
Republic,” kitoj vietoj įrašei 
“Russia.” Aš priėjau prie to 
darbininko, kuris pildė aplika
ciją ir užprotestavau del įrašy
mo rusu. Jisai greit paėmė ap
likaciją, nubėga pas tą klerką 
ir paklausė. Atėjęs paaiškino: 
“Kuomet tu atvažiavai į Ame
riką, Lietuva nebuvo respubli
ka. O kad nori būt geru Ame
rikos piliečiu, savo gimtojo 
krašto turi išsižadėti.” Ar bus 
gera ta aplika’cija?

4. “Laisvėj” eina ginčai del 
lietuvinimo angliškų žodžių. Bet 
ar tie .ekspertai žino, kad ang
lų didlapiai New Yorke yra pa
vogę lietuviškų žodžių galūnes? 
Kožn^m angliškam laikraštyj 
rasini į sekantus žodžius: brook- 
lynietes, newyprkietes, ęhieagie- 
tes, broadvajątes. įrašau pa
aiškinti,' del. ko jie taip rašo?

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

J. Kaspariūnui.—Draugo ra
šinėlio sunaudoti negalime, nes 
tas padėties vistiek nepakeis. 
Patartume draugui pasiskaityti 
J ui. Daubaro rašinį, kuris til
po’ “Laisvėje” nesenai, o tuo
met sužinotumėte, kodėl Parti-

Luokėj per 10 ja priešinga važiavimui į S. S. 
Lietuvos sukak- h. s. 
atsargos karei

Pagerbė

Daubaras važiavo ne į 
S. S. S. R., bet į Lietuvą, ir iš 
ten, gelbėdamas gyvybę nuo fa
šistų teroro, pabėgo į Sovietų 
Sąjungą, žalpis išvyko S. S. S. 
R. blogos sveikatos verčiamas. 
Del leidimo iš Partijos reikia 
kreiptis pirmiausiai savo vie- 
netoj, o ji, vienetą, kreipsis per 
Distriktą į Centrą.

PHILADELPHIA, PA/
Atsakymais

nizavimas; o tai yra kapitalis
tinė racionalizacija^ kuri žada 
fabrikantams juo didesnių pėl-, 
nų, bet užtat gręsia atimti už
darbį dar šimtams tūkstančių 
darbininkų.

Tatai numatydami, net kapi
talistinių laikraščių specialiai 
rašytojai iš Europos pranašau
ja dar didesnę bedarbę, kaipo 
priežastį, iš kurios.galės naĮrilt; 
platesnis komunistinis judėji
mas Anglijoj. Su tuom tai rėį-( 
kią sutikti.

1. Nuteistas nuo 5 iki 10 me
tų kalėjimo reiškia tai, kad ne
mažiau. kąi penkerius ir ne dau
giau dešimtį metų kalbamasąi 
asmuo turės kalėti. Sprendimas- 
daryti, paprastai,* paliekama ka--‘ 
Įėjimo valdybai. ’ x

2. Latvijos,,Estonijos ir Lie
tuvos pinigų neskelbia^ veikiau
siai, todėl, kad pačios šalys ma
žutės ir-nelošia didelės1 svarbos 
finansiniame pasaulyj. Rusijos 
pinigų dėlto neskelbia, kad ji 
nėra pripažinta.

3. Jeigu taip, reikalauja, tai, 
aišku, kad aplikacija bus gera.

4. Tai nėra jokis “lietuvini
mas/’ bet paprasta amerikonų 
kalbos taisykle. ■ : • < . '

Būna ir Tokių “Vadų”
ŪTĖNA.—Darbar n e p a rti- 

niųose į rateliuose dabar visai 
apšnūdo. ' Mes norėtume dirbti, 
bet mūsų “yadąi” rūpinasi 
mums darbą trukdyti. Pavyz
džiui, “vadas” C. užuot ėjęs į 
mūsų šaukiamą kuopelės posėdį 
Vyksta į paskaitą apie Palesti
ną. Mes dabar juo toliau, tai 
vis aiškiau pradedame supras
ti, kad su smulkiai buržuazi
niais gaivalais mums visai ne
pakeliui. Te jie sau važiuoja 
į buržuazines pelkes; o mes dar
bininkai ir be tokių “vadų ” su
gebėsime reikiamai darbą vesti 
ir tęsti kovą del fašistų valdžios 
>nuvertimo. * /r •»
> ; ? (“Baisas”)

A. K. P. Liet.
specialis susirinkimas 
ateinantį ketvergą, 13 d. 
želio, 1214 Spring Garden St., 
8 vai. vak. Pereitą susirinki
mą atsilankė daug draugų ir 
atlikta daug darbų, bet dar šis
tas pasiliko. Ant šio susirin
kimo bus apkalbėta Komin- 
terno laiškas, kuris liečia frak- 
cionizmo palaidojimą. ' Todėl 
draugai, visi į laidotuves.

Sekretorius.

KAUNAS. — Konfiskuo
ta A. Vosyliaus turtas. Ka
ro lauko teismo sprendimu 
sušaudyto studento A. Vo
syliaus turtas konfiskuotas.
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Lazdijų Dzūkas.

HARTFORD,, CONN.
NOTARY

stygų kvarte
tus už dyką, 
vak., Lietuvių

Jo biografija buvo už 
mandriausia. Sako, gi

vietos lietuviams darbinin
kams reikalinga įsigyti nuosa
vą svetainę, tai nieku būdu ne-

■

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

MS W. 3rd Street 
Ho. Boston, Mass.

Te!., 8o. Boston 0304 W.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų Taikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

piknike Laurel

Mes pareiškiame kaipo 
savo teisingą tikėjimą, jog 
tabakai, iš kurių daroma 
Chesterfield, yra geriausių 
rūšių (ir nuo dabar geres
nis skonis), negu by kuria
me kitame cigarete už tą 
kainą.
LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

laikraštį.) 
sukasi, maišosi 
žmonės ant vie-j 
bėga, važiuoja

Nors lietuvių

WR0NT0, ONT., KANADA atnešė didelį lapą baltos po- 
pieros, su skersai mėlynomis li
nijomis, kad tiesiau rašytų 
protokolą.

Kadangi vienas su kitais nė
ra arti pažįstami, tai nutarė 

I pasipasakoti savo gyvenimo 
. biografijas. Kaip pradėjo pa- 

Į šakoti, tai visi neprasti žmo- 
■ nės, tarnavę valdiškose įstai
gose arba buvę arti prie val
džios. Vienas, sako, buvęs 
valdininku ir ne iš kiekvieno 

‘kyšius imdavęs; kitas politi
nėj policijoj tarnavęs ir gerai 

[mokėjęs bolševikus gaudyti;

m
*; t 1 r

Puslapis Trečias

karčiais p. redaktorius atva
žiuoja nuo farmų į Toronto 
pažiūrėti, bet apie laikraščio 
leidimą neprisimena. Matyt, 
labiau tinka karvių melžiku, 
negu “Kanados Lietuvio” re
daktorium.

Toronto Raulas.
SKONIS Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė
Amžinas Atilsis Dar Negimu

siam “Kanados Lietuviui”
(Arba kaip Toronto lietuviai 

norėjo išleisti
Gyvenimas 

kunkuliuoja, 
tos nerimsta,
tai šen, tai ten. 
tauta nedidelė, bet lietuvių ra
sti kiekvienoj pasaulio šalyj J 
Lietuviai prasto darbo nenori 
dirbti, visi skaito, rašo, moki
nasi, kad lengviau dirbti, ge-;

įvirtas sako: Nors aš nesu la
ibai mokytas, bet savo pavardę 
'užsimerkęs parašau. Kaip p. 
[redaktorius savo biografiją 
; pradėjo pasakoti, visi klausė- 
imės liežuvius net ant lūpų pa
id ėję.
i visų
i męs Anglijoj, užaugęs Lietu
voj, tarnavęs visokiose minis- 

Jterijose, visokiuose departmėn-
i tuose ir buvęs Škotijos “Išei
viu Draugo” redaktorium.

Po visos išpažinties, pradė
jome kalbėti apie laikraščio 
vardą. Tada p. redaktorius iš
didžiai pasakė, kad laikraštis 
bus nepartinis, o vardas pato- Į 
ginusias “Kanados Lietuvis.” Į| 
laikraštį bus dedamos visokių 
partijų žinios, jeigu bus tei
singos ir pagaus p. redakto
riaus “protą”

Vienas, “tur būt bailys,” pa
klausė, iš kur reikės gauti pi
nigų pradžiai darbo. Į tai p. 
redaktorius atsakė, kad viską I 
reikia daryti bizniškai. Ka- i išgautas ‘leidimas iš miesto 
dangi aš nesu buvęs nei kokia- ,rinkti aukas ant žymiausios 
me biznyje, pradėjau abejoti, j biznio gatvės—Market St. del 
bet paskui nutariau prisidėti, [Lietuvos baduolių naudos. Ne
nes buvau girdėjęs, kad ne- kurie rinkėjai dar nesugrąžino

riau pragyventi. Todėl Lietu
voj priviso tiek daug “balta-į 
duonių,” kurie nebenori valgy
ti juodos duonos. Paskutiniais į 
metais “dievas leido koronę,”i 
užėjo blogi metai, liko trum-l 
pai su balta duona. Išgirdę, 
kad Kanadoj net iv prasti dar-! 
bininkai valgo baltą duoną ir[ 
arbatos geria, kiek tik nori, C 
Lietuvos “baltaduoniai” pasi
pylė važiuoti į Kanadą. Ir

jų atvažiavo į si auna To
ro o miestą..

Brolyti tu mano, ir kokių 
specialistų nesiranda Toronte! 
Jeigu kur suėjus pradeda pa
sakoti savo praeitus laikus, tai 
pasirodo, kad nei vienas nėra 
dirbęs prastą darbą Lietuvoj. 
Vienas sako buvęs policmanu, 
kitas politinės žvalgybos agen
tu, trečias buvęs raštininku, 
ketvirtas kokiu biznierium ir 
tt. Ištiesų, visokių specialistų 

šiau- 
kal- 
litų

Prakalbos su Koncertu del 
Lietuvos Baduolių

Philadelphijos ir apielinkės 
Lietuvos Baduolių šelpimo 
Komitetas rengia ant ateinan
čios subatos, 15 d. birželio, 
prakalbas su dideliu koncertu. 
Kalbės “Darbo” redaktorius 
L. Pruseika ir advokatas M. M. 
šlikas; dainuos V. Mačiutė- 
Jaskevičienė, M. Vaidžiulienė, 
Jozelskaitė, Lyros Choras, 
Frankfordo Choras, pianistė 
Eleonora Zaleckaitė ir grajįs 
J. Jurčiukonio 
tas. . Įžanga 
Pradžia 7 vai.
Tautiškoj salėj, 928 Moyamen- 
sing [Avė. Pereitame sezone 
nebuvo surengtas koncertas, o 
publika to reikalavo, dabar jį 

[panaudojam del Lietuvos ba
duolių šelpimo. Todėl visų 
pareiga ne tik atsilankyti, bet 
reikia paraginti ir kitus žmo-, 
nes. Ant rytojaus L. Prusei
ka kalbės Republikonų Susi
vienijimo 
Springs, N. J.

Ant 1 d. birželio čia buvo 
Ka-I išgautas ‘leidimas 

: ant

Augščiau 
Visko

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

1 S

yra^., staliorių, maliorių, 
čių, kriaučių, mūrininkų, 
vių, visokių mechanikų, 
dirbėjų, degtindarių, aludarių. 
Daugiausia specialistai vyrai, 
tik išskiriant vieną, nes alaus 
darymu užsiima moterys, ir to
kį puikų rudą skystimėlį pa
daro, kad už 25 centus duoda 
didelį butelį, kurį kol išgeri, 
tai net viduriai šlapi pasidaro. 
Kaip “samagonkos” arba, 
kaip amerikoniškai vadina, 
“mūnšaino” virimu negaliu pa
sakyti kas užsiima—vyrai ar 
moterys, nes darbas atlieka
mas paslapčia, mėnulio švieso
je.

Taipgi dar randasi poetų, 
kurie iš Lietuvos atsivežė nu- 
sid0įe sąsiuvinius eilių, o da
bar sako, kad patys parašė, 
pasiunčia į Amerikos laikraš
čius ir pasirašo savo pavardę. 
O kiti rašytojai rašo, rašo ir 
raštus į archyvą deda, tur būt, 
pasiųs kada Krokodiliui ant 
maisto.

Visi mūsų rašėjai-literatai 
ramiai sau plytas nešė prie na
mų statybos, o kiti liejyklose 
pečius kūreno. Bet štai, iš 
kur tai atsirado Mr. Kuržen- 
taitis, apsiskelbė redaktorium 
ir pradėjo jieškoti sau part
neri* prie išleidimo .lietuviš
ko laikraščio. Pirmiausia krei
pėsi prie senų kanadiečių. Bet 
tie atsisakė, kad lietuviškos 
gramatikos nežino, nemokės 
gerai parašyti ir šiaip labai 
“bizi” šeimynos reikalais. Jei
gu nori ponas redaktorius val
gyti arba nakvynės, tai jie ga
lį duoti.

-Tada ponas redaktorius 
kreipėsi prie grinorių, kviesda
mas padėti išleisti laikraštį. 
Kur čia tay nepadės! žmo
nės visi moka rašyti, nesenai 
atvažiavę iš Lietuvos, visi no-

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. .
Brooklyn, N. Y.

kurių laikraščių redaktoriai 
garsūs ir turtingi vyrai.

Bet vienas bolševikas neiš
kentė nepaklausęs, ant kokio 
Amerikos laikraščio paveikslo 
bus sutvertas “Kanados Lietu
vis.” Po paklausimo, p. re
daktorius padėjo viršutinius 
dantis ant patemptos apatinės 
lūpos, iškilmingu balsu užgie
dojo, kad bus panašus į 
Brooklyno “Vienybę.” Virtu
vėj pasidarė didžiausia tyla,, 
tur būt, visi galvojo apie “Vie
nybę.” Tik iš verdulio, kuris I 
virė ant pečiaus, ėjo šniokšda-! 
m as garas. I° Įicii lemenu ou ucvio z^iii vilkimo,

Palengva literatai pradėjo,bet niekšiškais šmeižimais pa
kalbėti. Nekurie pradėjo aiš-j smer^|a vjsa jų pačių klasės 
kinti, kad “Vienybė -r-fašisti-j ju(jgjimą. Toki niekšai grie- 
nis ir partinis laikraštis. Vėl į besi biznio, bet biznis tuoj 
p. redaktorius patvirtino, kad 
“Kanados Lietuvis” bus tikras 
lietuviškas ir tautiškas. Susi
rinkime visi lietuviškai kalbė
jo, dėlto niekas neprieštaravo, 
kad laikraštis būtų leidžiamas 
kitoj kalboj. Vienas, neparti
nis, įsikarščiavęs, pašokęs pa
sakė: Aš aukoju dešimtį dole
rių, bile tik bus išleistas lietu
viškas laikraštis. Redaktorius, 
išgirdęs tuos žodžius, pasidarė 
daug linksmesnis, jo akys bliz
gėjo, kaip alkano katino žiū
rint į lašinius, o veidas atrodė, 
kaip jaunas mėnulis, lūpos, pu
siau praviros, šypsojosi. Sako, 
atspausdinsime atsišaukimus, 
padarysime Šerus ir biznį pra
dėsime tuojaus; Šerus išpar- 
duosime ir pinigų bus.

Ant galo pasiskirstė parei- 
ri dirbti ir dirbti ir vis valgyti gas. Redaktorius įsakė, kad 

duoną. ; pinigus tuojaus pradėti rinkti
Kada ponas redaktorius ga-j(tur būt jam labai reikalingi 

vo nuo grinorių sutikimą pa- buvo). Susirinkimas užsibai- 
. ......................... ’ v gė, visi skirstėsi į namus.

Jau nraėio tūlas laikas, o 
redakcijos iždas kaip tuščias, 
taip tuščias. Redaktoriui li
ko trumpai su pragyvenimu ir 
išvažiavo ant farmų karvių 
melžti. Apleido Toronto ir li
teratų būrelį. O dabar ret-

dėžučių, nes kiekvienas lenk- 
tyniuoja, kad tik surinkus dau
giau, todėl dar nėra galutinos 
skaitlinės, kiek aukų bus su
rinkta. Tikimasi, kad tikslas 
bus atsiektas ir rezultatas bus 
vėliau paskelbtas. Nekurie fa
šistų čebatlaižiai, kurie pasta
ruoju laiku išmainė neva savo 
klasinio susipratimo kailį ant 
fašistų kailio, nėrėsi iš visų to 
kailio spėkų, kad tik užkenkus 
rinkimui aukų per minėtą ko- 
imitetą. Toki niekšai, kurie nu
sistatė prieš jiems nepatinkan- 
:čius žmones, ne tik nenori tu- 
' reti reikalo su tais žmonėmis.

dėti, tada kreipėsi su prašymu 
prie piliečio Jono, kad duotų 
kambarį laikyti literatų susi
rinkimą. Jonas irgi mėgsta 
skaityti ir rašyti. Todėl tuo- 
jaus sutiko, sako, mano virtu
vė didelė, kada burdingieriai 
pavalgys vakarienę, galėsi lai
kyti susirinkimą.

Kah atėjo susirinkimo pa- 
skirta valanda, tai susirinko į 
virtuvę visi literatai su ponu 
redaktorium priešakyje. Pa
statėm stalą viduryj virtuvės, 
visi apsėdome aplink. Litera
tų buvo visokių pažiūrų: bol
ševikų, menševikų, fašistų, kle
rikalų ir bepartinių. Tame po
sėdyje dalyvavo šie asmenys: 
trys Jonai, Viktoras, Juozas, 
Pranas, Saliamonas, Vladas, 
Alfonsas ir, ant galo, atėjo 

1 Tadafj^ Susirinkimo pirminin- 
■o^įĮI užėmė patsai ponas

Aktorius, o raštininku išrin- 
ne Viktorą. Kada visas 

idiumas sėdėjo savo vie- 
•, tada namų šeimininkas

t

Anais metais lietuviai norė
jo įsigyti svetainę, tai kunigai 
tuojaus užbėgo už akių. Susi
tarė su airių vyskupu ir pasta
rasis užleido vieną savo mo
kyklų. Tai didelis namas ir 
randasi didelė svetainė. Kuni
gas ją parandavojo nuo airių 
vyskūpo; Atlikęs tą darbą, 
tuojaus paskelbė, būk jis nu
pirkęs tą svetainę už 50,0001 
dolerių. Dabar jau bus sve
tainė ir parapijinė mokykla, 
viskas bus kuo geriausia, tik 
parapijonai turi sudėti tą pi
nigų sumą, kuri užmokėta vys
kupui. O kad parapijonai tą 
pinigų sumą sudėtų, klebonas 
išleido savo berną-pagelbinin- 
ką rinkti iš lietuvių pinigus. 
Kiek jis surinko pinigų, niekas 
nežino, bet tiek žinoma, kad 
daugelis lietuvių davė nuo 25 
iki 100 dolerių. Todėl mano
ma, kad surinko didelę pinigų 
sumą.

Dabar parapijonai džiaugia
si, kad turi savo namą su sve
taine ir mokykla, kurioj vie
nuolės mulkina jų vaikučius. 
Bet jie nežino nei to, kad jų 
namas ne jiems priklauso, bet 
airių vyskupui ir bile kada vys
kupas juos gali iškraustyti iš 

dažnai randame žinių, kad ki-1 to neva jų nupirkto namo, 
tų kolonijų lietuviai progresu o- Juk jis pirmiau priklausė vys- 
ja. Reikia pasakyti, kad ir!kūpui ir dabar aprašytas vys- 
mūsų kolonijos lietuviai pro
gresuoja, tik į atbulą pusę.

Kokia penkiolika metų tam 
atgal čia nebuvo lietuvio ku
nigo ir lietuvius apvalyti at
važiuodavo kunigas iš jNew 
Britaino. Dabar turime net 
du kunigus ir pusę tuzino mi- 
nyškų, jau neskaitant kunigų 
gaspadinių. Ar tai čia ne pro
gresas? Sakoma, kad jie pa
daro gerą biznį. Tuo tarpu

juos subankrūtina; tada puola 
prie bažnyčios šventos, prie 
tautininkų piršdamiesi už vi
sokius kazionus sekretorius bei 
meklerius. Toki būdami prie 
pirmeivių darbininkų judėjimo 
ir jei išmoksta šiaip taip pa- 
kreveizoti ir šiaip mintį iš
reikšti, tai tuoj advokatais ap
siskelbia ir davai kovoti prieš 
savo klasę. Tokių niekšų ne
trūksta ir Lietuvoje.

Ramonas.

Yra ir tokių lietuvių, kurie 
priklauso laisvesnėse draugi
jose ir nuduoda laisvamaniais, 
bet savo darbais remia Rymo 
katalikus. Tokių veidmainių 
randasi labai daug. Jeigu to
kius laisvamanius pakvieti prie 
kokio nors darbo, tai jie atsi
sako ir aiškinasi, kad neturį 
laiko. Bet jeigu juos pakvie
stų kunigas, tuomet jau ir lai
ko surastų. Gėda tokiems 
veidmainiauti.

čia randasi L. S, ir D. Drau
gija, kuri turi apie 200 narių; 
randasi ALDLD. kuopa, kuri 
turi apie 70 narių; randasi 
LDSA. kuopa, Komunistų Par
tijos kuopa ir TDA. kuopa. 
Bet išfvisų tų draugijų ir kuo
pų tik koks pustuzinis narių 
tikrai * darbuojasi, o visi kiti 
priklauso tik del vardo ir ką 
nors veikti “neturi laiko.” Bet 
kodėl tie draugai, kurie visur 
veikia, turi laiko? Juk jie gy
vena vienodose aplinkybėse. 
Čia pasirodo, kad
noro, o' laiko galima bus su
rasti.

Skaitant mūsų dienraščius, v • - i V • • 1 1 T I* '

kūpui, o ne parapijonams.
* * *

Kalbant apie vietos laisva
manius lietuvius ir jų veikimą, 
reikia pasakyti, kad ir jie nie
ko neveikia. Mat, didžiuma 
jų jau atsidūrė pas kleboną 
parapijoj ir ten darbuojasi, o 
tikrų laisvamanių pasiliko la
bai mažas skaičius, kurie taip
gi nieko neveikia.

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

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

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

vakortę į Lietuvą ir atgal—do
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu: 
TARPININKAS

Broadway So. jBoston, Mass.332

CASTON ROPSEVICH

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
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.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo ? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė 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 ypatišRai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

ri

9 r-ji

i

H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystes iki žilos galvos 
“Laisves” piknike girdėsime jų prakalbas.

SKAITYKIT “LAISVĘ”

Dalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS ir 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų.

IŠ Philadelphijos atvažiuoja draugai į pikniką specialiu 
traukiniu; iš Scranton, Pa., iš Wilkes-Barre, Pa., ir keleto 
kitų miestų atvažiuoja busais. Turime žinių, kad atva-

žiuoja iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsburgho, Ro- 
chesterio, Bostono ir iš visų artimesnių miestų.

Įžanga 50c Ypatai. Pradžia 1 vai. po pietų.

Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929
Ulmer Park Music Hall, gale 25-th Ave., Brooklyne

BUS DVI PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJIMO
Tai dar ne viskas. Dainuos visos New Yorko apiolinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 

skyrium ir bendrai visi., Susidarys choras iš apie 250 ypatų.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn StM N.Y.
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Viso išleista kovo mėn.
Ižde buvo
Išleista
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17
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$1,712.82
$4,049.50

1,712.82

$2,336.68

del daromos V.
knygos 428.20

Puslapis Ketvirtas Trečiad., Birželi.

GREAT NECK, N. Y.
Gegužės 30 d. L. D. S. A. 

64 kuopa buvo surengus ba
lių su koncertine programa. 
Nors oras pasitaikė labai šil
tas, bet žmonių susirinko daug, 
apie pora šimtų. Todėl ir ren
gėjoms pelno liks.

Programą išpildė
Necko jaunuoliai, išskiriant šo-

kikę širviūtę iš Richmond Hill. 
Vietos jaunuolių choras sudai
navo tris daineles, kurios išė
jo gerai. Iš tokio jauno cho
relio negalima nei reikalauti 
geriau. Už tai mokytojui V. 
Žukui buvo įteiktas gėlių bu
kietas, kad jis į taip trumpų 
laiką sumokino chorelį. V. 
širviūtė gražiai pašoko net 
dviem išėjimais, kas publikai

labai patiko. Jai irgi įteiktas 
gėlių bukietas. Olga Lukaus- 
kiūtė padeklamavo porą eilių. 
Ji čia gerai žinoma deklama- 
tore. Jai įteikta dėžė saldai
nių. Mergaičių kvartetas— 
A. Sauseriūtė, E. Baranąuskiū- 
tė, B. Klimaičiūtė ir F Stadu- 
liūtė—gražiai sudainavo.' 1 J. 
Sickak gražiai sudainavo tris 
rusiškas dainas. Jeigu jis la-

Petrukas Pasakoja, Kaip Jo 
Sesuo Susižiedavo

Ja. Chašeko Humoringas Vaizdelis

vinsis, tai bus geras daininin
kas. B. Klimaičiūtė skambino 
pianu. E. ir J. Baranauskučiai 
pianu ir smuiką išpildė keletą 
gabalėlių gerai. Draugas F. 
Abekas pasakė keletą žodžių 
apie Lietuvos baduolius. Au
kų Lietuvos baduoliams surink
ta $12.55.

Programai užsibaigus, pir
mininkė pranešė, kad drg. Be- 
čiene iškepė didelį keiką ir 
drg. Kriaučiūniene aukojo dė
žę rašomos popieros. Tie daik
tai skirti jaunuolių choro pa
laikymui ir už juos gauta 10 
dolerių.

Darbininkių kuopa, kuri su
organizavo ir rūpinasi jaunuo
lių choro palaikymu, rengia 
choro naudai pikniką, kuris į- 
vyks 22 d. birželio, J. Tan
kaus svetainėj.

Kuopietė.

146 Chicago, Ill., J. Budrevi- 
čius

8 Cambridge, Mass., P. Če
pas
Brighton, Mass., J. Gal- 
gauskas
Hillside, N. J., K. Yan- 
kauskas
Chicago, Ill., F.’ Sakalaus
kas 
Detroit, Mich., L. Jonikas 
Hamtramck, Mich., R. Gri
galiūnas
Philadelphia, Pa., J. Vait
kus
Pav., A. Rimkus, Reeds
ville, Ind. 
Bridgewater, 
Baginskas
Scranton, Pa., P. Šlekaitis 
Shenandoah, Pa., K. Mo
tuzą
Nonaimo, B. C., Kanada, 
J. Zink 
Gary, Ind., K. Lesčius 
Brooklyn, N. Y., A. Bal
takis
Riverside, N. J., B, Ja- 
tužis
Johnston City, III., P. J. 
Valatkevičius 
Huntington, L. L, 
A. Paukštis 
Worcester, 
Karazija
Newark, N. J., 
nauskas 
Rumford, Me., 
kas 
Easton, Pa., B. 
vičienė 
Benwood, W. Va., 
rosky 
Fitchburg, Mass., 
Samulėnas 
Brooklyn, N. Y., 
mošiūnas
Montello, Mass., A. Vens- 
lauskas
Montello, Mass., A. Vcns- 
lauskas
Rockford, Ill., D. Bagdo
nas 
Pittsfield, Mass., V. Ya- 
ken 
Auburn, Ill., S. Balchulis

4.60
Pasiųsta rankpinigių A. Vaiš

norai į Sovietų Rusiją, už 
rašomą knygą del A. L. D. 
L. D.

Sugrąžintas 
kos čekis

Už popierą
Kapsukos

Duota rankpinigių už daromą 
V. Kapsuko knygą

M. žaldokui už darbą del A. 
L. D. L. D.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISV

123
24

142

199

231

Hummingas Vaizdelis
Mano tėvas—valdininkas, ir jo pavar

dė Naujasis. Mano seserį vadina Matilda. 
Jinai ištekėjo taipgi už valdininko. Jojo 
pavardė Handšlakas.

Išpradžių mano sesuo vaikščiojo su 
vienu ponu, dirbusiu miesto valdyboje. 
Mano tėvelis stengėsi, idant jį paaugštintų 
tarnystėje, bet kuomet jį paaugštino, tai 
jisai liovėsi merginęsis prie Matildos. Ma
mutė su Matilda labai liūdėjo.

Po to pas mus ėmė ateidinėti vienas 
mokytojas. Jis visą laiką mosikuodavo 
rankomis ir kas antras žodis kartodavo 
posakį “griežtai sakant.” Sykį jisai pa
dovanojo man globusą, bet paskui liovėsi 
pas mus vaikščiojęs ir atsiėmė globusą.

Po mokytojo prie Matildos merginos! 
vienas inžinierius. Jis turėjo bjaurų pa
protį nuolat ginčytis, ir jis dažnai sakyda
vo: “To reikalauja šalies reikalai.” e Jis la
bai patiko Matildai ir sykį jinai visą dieną 
verkė, kai tėvelis, supykęs, išvijo jį iš na
mu.

Po to tėvas parvedė pas mus vieną 
valdininkėlį iš savo skyriaus. Tai buvo 
labai tykus žmogus. Tėvas iki vėlybos 
nakties kalbėjosi su juo apie valstybinius 
reikalus.

Matilda siuvinėjo, o tėvelis su tuo ponu 
kalbėjosi apie politiką ir gėrė ...
Tasai tykus žmogus labai patiko Matildai, I na> 
bet paskui pasirodė, jog jis turi tris vai-; ° j™"
kus Moravijoje. Daužau jis nepasirodė ir i jjdalyką^^ . .. 1 .
tėvelis pasakojo, jog jį pervedė kur ten ki-!

Pusmetį niekas pas mus nebevaikščio- me kambaryje žiovavo ir kalbėjo: 
jo. Matilda slaptai vaikščiodavo su vienu 1 .
oficieriu. Bet paskui apie tai sužinojo tė-;tuo apsivedimu. 
velis ir ėmė rėkt ant jos. Visi mes deliai I • 
to verkėme, todėl kad tėvelis sakė:

“Bet argi jis ims ją?” pastebėjo moti
nėlė. •

“Aš jam įsakysiu, kaipo' viršininkas,” 
atsakė tėvelis, “ir viską jam pasakysiu.”

Kuomet atėjo Handšlakas kitą dieną, 
tai laikėsi labai nedrąsiai ir visą laiką 
žvalgėsi į Matildą. Pirma to Matildai įsa
kė, idant jį daugiau jam1 šypsotųsi ir kal
bėtų su jucOįįnai kalbėjo, o jis visą laiką 
jai atsakinėjom “Taip, panele.” Paskui at
nešė vyno, o jis nugėrė ir pasakė: “Pavely
kite, pone,” ir pradėjo kalbėti kažką apie 
paskirstymus tarnyboje. Tą dieną, jam iš
ėjus apie jį nieko nekalbėjo.

Antrą dieną tėvelis pasakė, taip, kad 
aš negirdėčiau.:

“Šį vakarą ateis mano valdininkas 
prašyti tavo rankos, Matilda. Prisisek sau 
rožę ant krūtinės.”

Tarnaitė išėjo rožės nupirkti, o mamy
tė pyko už tai, kam perka rožę už trisde
šimts, o ne už penkioliką centų. Paskui 
Matildą sukvėpino. Kvepalų liekanomis aš 
apšlaksčiau mūsų šunį.

Ponas Handšlakas atėjo apsirengęs 
juodu švarku ir baltomis pirštinėmis. Jis 
buvo dar labiau išblyškęs ir liesesnis, negu 
vakar. Atsisėdęs, jis vėl ėmė kalbėti apie 

'skirstymus tarnyboje. Mamutė atnešė vy- 
v no ir pripylė jam tris stiklus. Kai ji pra- 

v-ririnnfi dėjo pilti ’ketvirtąjį, tai jis pratarė: “Ga-

- “Aš norėčiau, pone, pakalbėti su jumis

A1.D1.D. ŽINIOS
11

5

31

Paskui at-
arti

Pereitais metais jis

Laisvės” pikniko, 
daugiau kaip 

Rengia įvai
ki asinės ap- 

lietuvius
Iš 

įplaukų, nes 
i reikalauja
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6

6
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185

Tėvelis parodė map pirštu į duris, o 
motinėlė išėjo pas Matildą, kuri šalutinia-

“Jau kad bent jis ilgai nevilkintų su n
Mamutė naujai apipauderiojo Matildą, 

i ir tuo pat laiku pasigirdo tėvelitf balsas: 
i “Matilda, Matilda!”

Kitą dieną tėvelis atvedė vieną liesą A, ALP™jau prfe * h’ iŠgirda” t5veH 
žmogų—Handšlaką. Jam išėjus, tėvelis!
kalbėjo, jog tai labai gabus žmogus. Po 
kiekvieno žodžio Handšlakas kartojo: “Že
mai lenkiuosi, poniute,” o tėvelį vadino: 
“Jūsų blagorodije, pone patarėjau.” Tėve
lis buvo jojo vyriausybe. Trečią dieną; 
Handšlakas vėl atėjo ir nuolankiai kalbė
jo: “pavelykite,” “poniute,” ir bučiavo ran
kas. Jis pas mus vakarieniavo ir pritar- 
dinėjo visam, ką kalbėjo tėvelis; jis linga
vo galva, kramtė ir rijo mandagiai, ir 
kalbėjo: “Tatai, pavelykit pastebėt, puiku.” 
Ir dar kalbėjo: “Kaip prisakysite, ponas 
čyfe.”

Jam išėjus, man įsakė eiti gult, o pa- mylėsiu. .
tys eme valgomajame kambaryje tartis. d5jo bučiuoti ir šaukti: 
As atsistojau uz durų ir pradėjau kiaušy- kas|” - 
^.s>. ^girdau, kaip tčvejis sakė: 1 Tu iš-!vuį sakyti: “Ką teiksitės paliept, pone čyfe 
eisi ūz jo sulyg manojo, tėviškojo, pnsaky-;įr tėve?” o motinai: “Bučiuoju rankeles, 
mo,^o jis paims tave sulyg savo tarnystės tamsta mamute.” 1
privalumo.” O Matilda ant to pasakė, jog Išeidamas ta 
jaunikis durnius. , tei dolerį, o man kvoterį, ir pasakė:

. Mamutė dūsavo ,ir kalbėjo, jog Matil- j “štai tau ant saldainiu, pono čyfo Pet- 
dai nėra reikalo tuojau jį mylėti; jinai, ruR,” 
taipgi pradžioje tėvelį nemylėjo ir tik per, Sekančią dieną ponas Handšlakas at- 
penkenus metus prie jo priprato, ir ji kai- ne§ė žiedus, o kai padavė vyną, ttii pakėlė 
bėjo, jog tam valdininkėliui negalima rody- stiklą ir tarė: l
ti, kad jo nemyli ir kvailiu laiko. . i “Už laimingą mūsų sugyvenimą, ponui

MahIda sakė, jog_geriau eis^į gimdy-. tėvui ir poniutei motinėlei .pavelijant.”
“Būkit laimingi, vaikeliai,” ištarė ma

mutė ir pravirko.
Išėjus Matildai jį palydėt iki priean

gio, motinėlė pastebėjo tėveliui:
“Matilda sugrius lapkričio mėnesį, už 

dviejų mėnesių nuo dabar.”
“Už mėnesio nuo dabar bus vestuvės,” 

pasakė tėvelis, “ir tik tuomet aš įsakysiu 
paaugštinti jį tarnyboje.”

Paskui sugrįžo Matilda ir pasakė, jog 
tas kvailys norėjęs, kad jinai jį pabu
čiuotų.

“Tai begėdiška drąsa!” pasakė moti
nėlė.

“Bet už tai jis nuolankus valdininkė
lis,” pastebėjo tėvelis.

Vertė J. Barkus.

“Brangioji Matilda! Štai ponas Hand
šlakas prašo tavo rankos. Aš nieko prieš 

" tai neturiu, bet žodis priklauso tau. Ką tu 
pasakysi?”

Aš girdėjau, kaip Matilda pravirko ir 
pasakė: “Je-je.” Paskui ji sušuko: “Ma
mute!” Mamelė atbėgo prie, jos ir tarė:

“Vaikučiai, aš iš sykio tą patėmijau; 
jūs taip atitinkate vienas kitam!” Paskui 
sušuko: “Petruk!”

Aš atėjau, ir čia man kalba, kad ponas 
Handšlakas apsives su Matilda. Motinėlė 
paklausė manęs, ar aš jį mylėsiu. Supran
tama, aš neišdrįsau pasakyt, kad ne, ne- 

l’ Handšlakas mane sugrobė, pra- 
: “Pono čyfo Petru- 

Nuo to laiko jisai pradėjo mano tė

mų namus, negu ištekės už nemylimo žmo
gaus. Bet mamutė visaip ją pertikrinėjo 
ir sakė, jog gimdymų namuose dabar ne
bėra slaptojo skyriaus.

Paskui tėvelis žadėjo padovanoti Ma
tildai branzalietą, deimantinę špilką ir ki
tu daiktų. Matilda pasakė, jog ji ištekės 
už vyro, idant išvengus visai šeimynai gė
dos. (

Po to tėvelis su motinėle ėmė ją bu
čiuoti ir kalbėti: “Tu mūsų geroji Matil
da r

Paskui aš išgirdau, kaip jie kalbėjo 
apie Handšlaką. Tėvelis pasakė, jog jisai 
paaugštins t< kvailį tarnystėje, bet tik. po 

. vestuvių, kad jis negalėtų išsisukti. Nors 
jis ir kvailas, bet labai paklusnus.

Mass.,

W.

S.

N.

J. K.
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Balandžio 1 d. liko ižde
J. ALEKŠIS, 

A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.
IG. BACHES, 

A.L.D.L.D. Centro Iždininkas.

Lietuvaitė Fotografiste l
x Jį

FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA*
LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM <

PAVEIKSLUS į

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedlIttM 
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų q

MARGARETA VALINČIul
Room 32, Wcitzencorn Bl^^

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA. 1

* •til

VI Apskričio Metinis 
Piknikas

A. L. D. L. D. VI apskritys 
susideda iš Phila., Baltimorės, 
Eastono, Read ingo ir apielin- 
kių kuopų. Viso turi arti 500 
narių. Kas metai paaukoja 
darbininkų reikalams 
$400.00.
aktyviai dalyvavo padaryme 
sėkmingo 
kuris davė
$500.00 pelno, 
rius parengimus
švietos, organizuoja 
darbininkus klasių kovai, 
kur jis gauna 
kiekvienas darbas 
išlaidų ?

Svarbiausis mūsų įplaukų 
šaltinis, tai apskričio metinis 
piknikas. Kiekvieni metai vie
na iš Phila. apielinkės kuopų 
rengia apskričiui pikniką, 
šiais metais rengia stambiau
sia apskričio kuopa,, tai Phi- 
ladelphijos A. L. D. L. D. 10 
kp. Ta kuopa, kuri jau senai 
turi daugiau kaip 100 narių. 
Piknikas įvyks 23 dieną bir
želio, Laurel Spring, N. J. Tai 
bus milžiniškas piknikas.

ALDLD. 10 kp., kuri rengia 
tą pikniką, rengiasi masiniai. 
Kitos keturios ‘ Phila. kuopos 
taipgi rengiasi iš visų spėkų. 
Chesterio draugai organizuoja 
“busą.” Riversides kuopa, 
kuri turtingiausia ir sugabiau- 
sia narių gavime, nes ten drau
gai iš labai mažo lietuvių dar
bininkų skaičiaus, išblaškytų 
po įvairius miestelius, sudaro 
jau net iš 25 narių, kuopą, pil
nai dalyvaus. Drg. Seno Vin
co farmėrių kuopa rengiasi nu
vilkti į N. J. balas baltimorie- 

eastoniečius virvės 
Iš Reading, Pa., 

rengiasi atvažiuoti
Eas-

čius ir 
traukime, 
draugai 
drg. Ramikaičio “busu.
tono kuopa išrinko net specia-
lę komisiją, kuri rūpinasi su- 
mobilizavimu ne tik visų narių, 
bet ir taip darbininkų masių 
ir ketina atvažiuoti sumobili
zavę visus automobilius, kurių 
bus nemažiau 20. Ką paro
dys Baltimorės draugai, kol 
kas, nežinau, bet pilnai gali
ma laukti nuo jų “užpuolimo.” 
Kitų kolonijų draugai ir drau
gės rengiasi neapsileisti.

Programa susidės iš dailės: 
'dainuos Philadelphijos Lyros 
Choras, po vadovyste drg. J. 

vakarą, jisai davė tarnai- Jurčiukonio. ' Tiek tai pasiekė 
žinih apie busimąjį pikniką.

Nė tik A. L. D. L. D. na
rius, bet mes kviečiame visą 
lietuvių darbininkų visuomenę, 
visus mūsų parengimų rėmė
jus, draugus ir prietelius. Dar 
kartą pakartoju, kad tą dieną 
darbininkai turi užmiršti kitas 
išeigas, bet dalyvauti savo kla
sės piknike.

D.M. Šolomskas, 
A.L.D.L.D. VI Apskr. Sekr.

A.L.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA ŲŽ KOVO MĖNESĮ, 

1929 METŲ

Įplaukos
Kp. Miestas ii’ kas prisiuntė. Suma.

55 Brooklyn, N. Y., A. Saka-
lauskas $10.50

22 Cleveland, O., J. N. Si-
mans 19.80

61 Courtney, Pa., J. Ado-
maitis 16.80

189 Portland, Me., A. Likto-
ras 1.50

54 Elizabeth, N. J., Ig. Sal-
kauskas 25.50

161 Seattle, Wash., M. Baltru-
šaitis........................ ' . 1.50

85

46

20.00
Brooklyn, N. Y., S. Bla-
žaitis
Haverhill, Mass., J. Va-
latka
Mahanoy City, Pa., V.

13.50

Žvirblis
Kenosha, Wis., S. Potėliū- 
nienė
S. Bend, Ind., K. 
donas
Lawrence, Mass., M. 
kionis
Miners Mills, Pa., K. 
sonas
Elizabeth, Pa., J. Lorentas 
Chicago, Ill., J. Griškėnas 
Hartford, Conn., J. A. 
Bartašius

Nuošimtis už pinigus, laiko
mus bankoje

Viso įplaukė kovo mėn. 
Balansas iš vasario men.

3.00
94

35

37

170

175
79
68

19.90
13 ag’-

Sta-

Ari-

3.10

16.60

25.15
3.00

14.35

12.45

24.77

Viso sykiu
• Išlaidos

Užbaigta mokėti už padarymą 
knygos “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė” $670.87

Už vieną rolj “corrugated” 
popieros del knygų vyniojimo

Už šniūrus knygų surišimui
Už storą popierą knygų įvy

niojimui
Už pasiuntimą pinigų V. Ser

bentai į Sovietų Rusiją
S. L. A. 103 kuopos, Buffalo,

N. Y., auka Lietuvos polit. 
kaliniams, prisiųsta pej’ J. 
Diclinikaiti

3.50
7.05

15.60

3.00

10.00

‘GERAI PATAIKOT
Taip aako pilietis Ant. Tacilauska* 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grano St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS., 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznic 
kostumieriai ateina ir saujoms pc 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

Schuylkill Avenue, 

ir pasekmingai 
; taip ir kiti

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose; ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių ifidirbystės 
draugų cigarų viršminetals vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinga, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiųnčiame ant 
Eareikalavimo visur į kitus miestus 

iznieriams ir privatiMdems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
ias apmokame.

Adresas,:

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

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

$817.27
3,232.23

$4,049.50

$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- 
budąvosime pagal jūsų reikalavimo ant ’^ūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant m&nesTT

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

Tel.: Greenpoint 0682

K. M. 5.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus^sNau- 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną *6iznj. 
Mes pertaisysime jūsų Jangus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės 

H K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai^ 
Ktiriy Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų • 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. IIth St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taTįĮT * < 
per paštą išsiuntinSjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Jautėmės gerokai pavargę, 
vai. ryto nuėjom gulti.

kompanijai, tai išleistuvių va- kios šviesos jūrų pakraš- 
karą tik ir girdėjosi vokiečių tyj.

Prie “Baro”

pusvalandžio.
lydovus matrosai -turėjo 
rankų paėmę vest nuo laivo, 
nes kitaip jie negali atsiskirt 
ir gana. Ič 18,000 žodžių

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

Nekuriuos pa- 
už

jų biznį, 
ne- 

ir elgetoms

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGL1SKALLIETU VISKAS 

ŽODYNĖLIS

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Būk ncprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laitą ir už mažą kainą. Spe
cialūs klasės moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas, 
sės dienomis ii’ vakarais. •

PERS1TIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

Kadangi minė- visai išnyko... Kartais vis dar 
vokiečiu I pasirodydavo kur-ne-kur

d

Šią savaitę prasidėsiąs kri
minalinis teismas prieš kalti
ninkus, kurie nubankrūtavo I

I have made a mistake...”
Kadangi dabar įėjo madon lr taiP b1u.čiavin'Tas,.tęsSsi arti

Devyni važiuotojai buvo su- 
j žeisti Home St. gatvekaryj.

nubėgo §okę iš vėžių ir atsimušė į ele- 
įveiterio stulpą. Visi gatveka- 
rio langai išbyrėjo.

3

I 
i

TELEFONAI:
_ Main
_ Oregon

rašyt kelionės\ įspūdžius, ne
žiūrint, kad kartais tokia ke
lionė būna tik kur nors iš 
miesto į pikniką, taigi aš ma
nau, kad pervažiavimas per 
Atlantiką didžiuoju vokiečių 
laivu “Columbu” visgi turi 
mažiau svarbos, kai kad 
važiavimas į pikniką.

sėt, graibytis už kitokių klau
simų ir tt. Galų gale, pri
spirtas aiškiai atsakyt, pasakė, 
kad dievas buvo tų pusėj, 
kurie laimėjo karą... Dauge
lis nusikvatojo iš tokio kvailo 
pasakymo. Mes, apie 5 lietu
viai, smarkiai paplojom del
nais, kaxda laisvamanis senu
kas anam gerai nurodė, ku- 

dievas pagelbėjo” laike 
Mūsų plojimą pasekė 

klausytojų. Die-

City Trust Kompanijos Banką 
su jo $7,000,000. Tame ban
ke laikė taupinius 15,000 žmo
nių, daugiausia darbininkai ir 
smulkūs biznierėliai.

Banko prezidentas Ferrari 
nebegyvas. Jis buvo paskelb
tas, kaipo miręs. Bet dabar 
esą įrodymų, kad jį bus nudė
ję pasamdyti politikierių kri
minalistai. Tie politikieriai 
jautę, kad bankas eina prie 
bankrūto; jie bijojo, kad pa
šaukus tardyman, nepasirody
tų, jog ir jie patys prisidėjo kuot. 
prie banko sugriovimo, glemž- 
damiesi iš jo vedėjų kyšius. 
Apskaitoma, kad bent $50,000 
pasilupo iš to banko demo
kratų politikierius Warder, 
šios valstijos bankų superin
tendentas. Užtai jis ir kiti in
spektoriai leidę banko valdy
bai varyti įvairius šmugelius.

Areštuota dar 17 Valgyklų 
Pikietininkiį

Puslapis Penktas

Bell Phone, Poplar 7B4B

Penktadienio vakare, 
gūžės, lydimas kelių draugų 
ir draugių, skubinausi South 
Brooklynan “sėst ant laivo,” 
kuris turėjo išplaukt 1 vai. 
penktadienio naktį. Iš Brook
lyn© tuo tarpu turėjau pažįs
tamų, važiuojančių tuo laivu, 
tik keturis vyrus ir vieną mo
terį. Bet užėjus ant laivo 

*rreit sutikau dar keliolika lie
tuvių, važiuojančių Lietuvon 

tuo pačiu laivu. Jie buvo iš 
įvairių vietų. ,

Apie 10 vai. vakare ant lai-Jdido šauksmai Good bye! 
vo buvo net keli desėtkai lie. : Ant, laivo dėmo_ taip pat šim- 
tuvių, palydovų kelionėn savo. 
pažįstamų. Tarpe jų buvo dd.

.Petrikai ir Balčiūnai (Varpo 
keptuvės savininkai iš Brook- 
lyno). Apžiūrėję laivą, pa
lydovai, girdėjosi, išreiškė .stovėjom ir žiūrėjom, 
“pavydėjimą” keliaujantiems.; Brooklyn© namų bei

|.5ie sakė: “Na, ateis ta diena, šviesos ........
nfcada ir mes liūliuosim šiuo * -
gražiu laivu, 
tas laivas

. 12 vai. nakčia užtraukė ant'riem 
laivo tiltelį, kuriuo žmonės ėjo!karo- 

lant laivo ir nuo laivo; uždari-!11’ daugiu
nėjo visas duris; atkabinėjoįVO^1US net pabalo is piktumo 
virves, kuriomis milžinas lai-'11' ko jokių argumentų pradėjo

■vas buvo pririštas prie c____ ,
Ir apie 1 vai. du maži laive-: 

|liai, įsikabinę į virves, pradė
jo vilkt atgalą laivą iš doko į 
jūres, kai dvi katės o slonių 

jkad vilktų. Išvilkę kiek nuo 
krašto, vienas laivelis “pribė
go” prie pat laivo “nosies”

i (pirmagalio) ir pradėjo sukt, 
kad atsukt jo “nosį” į jūrų

i pusę. Kai tik laivas “atsigrį
žo” į okeaną, tuoj tapo paleista 
paties laivo pajėga ir jis pra- 

!dėjo povaliai slinkt pakraščiu jaunės
link garsaus Coney Islando, šaukianti . iivuiv ^v. j,t,
Suplevėsavo ant doko šimtai' kinas kai nuo ugnies šoko ir, ,Bronxe, kuomet gatvekaris iš- 

j palydovų skepetaičių ir pasi- pasakęs

doko. | Vadint gyvuliais netikinčius į 
- • 'dievus bei velnius žmones, ir 

labai “apgailestavo” jųjų 
“amžinai / prapuolusių dūšių.” 
Čia laisvamanis paklausė die- 
vočio, paaiškint, kokius priro
dymus jis turi apie dūšios bu-! 
vimą, jos “amžiną prapuoli
mą” ir tt. Mes vėl paplojom, o 
dievočius labai negražiai pa
žvelgė ant mūs. Laukė su
sirinkę, ką katalikas ’ papasa
kos apie dūšias. Bet ant jo 

užskambino pietaut 
; varpelis, tai davat-i

tai žmonių plevėsavo skepetai
tėm. Už kelių minutų tų pa

lydovų jau nebuvo nei matyt, 
nei girdėt.

Mes, keletas lietuvių, ilgai 
ir žiūrėjom, kai 

i gatvių 
► vis mažinosi, vis ėjo 

tolyn nuo mūs, ir neužilgo jos

i “uskiuzmi,” 
valgyt. . .

Dabar jau ketvirta diena, 
kai mes su tuo laisvamaniu se
nuku norim vėl tą fanatiką 
pasigaut padiskusuot, bet anas 
labai vengia tokių ginčų. 
Vaikščioja vienas, atskirai nuo 
kitų žmonių. Mat, bijo 
kitą pirtį nuo bedievio.

(Tasa bus.)
P. š.

Už pikietavimą užstreikuo- 
tų valgyklų ties 36 St., New 
Yorke, liko areštuota ir įkai
tinta dar 17 pikietininkų. Ko
munistai skatina valgyklų dar
bininkus nepaisyt indžionkši- 
nų, kuriais uždraudžia pikie- 
tuot; masiniais pikietais laužy
ti tuos uždraudimus, atiman
čius darbininkam teise strei-

A. F. STANKUS

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ilsi gydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria SU* 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Ointment Co.
513 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONN. U.S.A.

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas,

KAINA ?1.28e

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE

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 
kuogeriausio#e vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA -

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

, j
Užtikriiiu, kad mano patarnavimas
bus ata Jnkamiausias ir už prieinamą

* kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis; prie manęs.

Nuliūdimo valandoje prašau

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

K eyston 
Bell

PA.

9669
5136

ir lietuvių kalba. Kurie iš lie
tuvių mokėjo kiek vokiškai su
sikalbėt, tai pirmiausia klau
sė, ar čia negalima gaut gero 
“štofo” nusipirkt, tai yra, vo
kiško alaus ar ko geresnio. . . 
Gi' vokiečiai, bijodami turėt 
kokio nesmagumo, vis tik at
sako: Nicht, nicht (ne, ne). 
Negaudami vokiško skystimė
lio, kai kas tik šmaukšt iš ki- 
šeniaus “savosios” (naminės) 
pantukę ir sako: “Na, broli, 
ant atsisveikinimo . išimkim po 
durniukę...” Nekurie, tur 
būt, pasityčiodami iš vokiečių 
matrosų, kad tie jiem nenorė
jo parduot vokiškos,—siūlė 
jiems “naminės.” Vokiečiai 
pakrato galvą ir sako: “Ame-ljj 
rikanisch—no good!” ir iš tolo!- 
kratosi nuo mūnšaino.

Apie 11:30 pasigirdo triū-Į* 
bos balsas laivo koridoriuose, Į apsiniaukus

Subatos ryte žmonės sukilo 
gana anksti, nelaukė nei kol 
matrosas su zvaneliu prikels. 
O kėlėsi anksti todėl, kad tik 
greičiau “atsigaut” vokiškais 
gėrimėliais. Kambaryje 
yra “baras,” jau buvo 
sėdinčių ir stačių ir visi laikė ( 
rankoj didelį “skūnerį” vokiš-j 
ko putojančio alaus. Kai ku
rie traukė konjaką/škotišką ir 
kitokį “tvirtą” skystimėlį. Visi 
buvo jau gerokai įšilę, links
mi; dainavo vokiškas dainas.

.Vienok “kiauliškai” pasigėru- 
jsių nesimatė. .Mat, vokiečiai 
'geria “su uvoga,” anot dzūkų 
; pasakymo.
| Subatos diena buvo pusiau 

________ ;, tai daugelis pa
kas reiškė, kad visi palydovai • sažierių praleido dieną 
apleistų laivą. Pakilo didelis įjmo kambariuose, 
triukšmas-atsisveikinimas; pra-1* 
sidėjo “masinis” bučiavimasis;! Karštos Dienos 
įj^pos pliauškė visuose kam- i 
puošė. Kitas bei kita ant tiek 1 
buvo susijudinę, kad per klai-l 
dą visai svetimą ypatą (kitos 
tautos) pabučiavo... Pavyz
džiui, vieną brooklynietį (bu- 
čerį) vokietė moteris, verkš
lendama, apkabino ir, ką tai 
kalbėdama, pradėjo bučiuot. 
Bučeris prašneko į ją lietuviš
kai,, tai ji, apsižiūrėjus, kad 
bučiuoja ne tą ypatą, atšoko 
ir pasakė: “Excuse me, mister,

KAUNAS. — Kaime labai į 
tankiai būna atrasti pamesti; 
kūdikiai įvairiose vietose.

Nesenai atrasta pamestas 
3 savaičių, kūdikis Karmeli
tų bažnyčioj. Taipgi Vy
tauto kalno ąžuolyne, kur 
per dienas būna labai daug 
publikos, medžio drevej ras- 

kur tas įkeltas apie vieno mo-! 
pilna nėšio amžiaus kūdikis.

Nedėlioj ir panedėly
| saulėtos ir gana karštos die-

Nekurios moterys, ku- 
per dieną sėdėjo kedėse 
“deko” prieš saulę, smar- 
apdegė veidus—taip, kaip

I nos. 
rios 
ant 
kiai 
Coney Islande! Turėjo eit pas 
gydytoją, kad greičiau užgy- 
dyt sutinusį ir nupūslėjusį vei
dą. • «.

Debatai apie Religiją
Pirmadieny, geguž. 20, apie 

11 vai. prieš piet, išėjęs ant 
deko patėmijau, kad pirmaga
ly laivo sustojęs būrys žmonių 
ir klausosi ko tai. Priėjus ar
čiau, radau du vyru smarkiai 
debatuojant. Vienas iš jų, 
apie 45 metų amžiaus, labai 
įsikarščiavęs gynė religiją-ti- 
1- —   ^jtas, apie 
55 m. senukas, nesikarščiuoda-

Ad E 27
Jis Turėjo Silpnas Kojas 

, ir Pūslės Trubelius
Ponas F. L. Reid, Denver, Colo., atgavo 

sveikatų ir dabar yra labai, užganėdintas ir 
linksmas, ir jis nori, kad končiantieji Išgir
stų malonią žinią. Jis rašo: "Nuga-Tone 
yra puikios gyduolės. Aš visuomet kentė
jau nuo didelio nuovargio ir i 
visuomet skaudėjo, dieną ir naktj 
jau silpną pūslę, turėjau šlapintis apie 
dvyliką sykių j dieną. Dabar mano kojos , . .
yra tvirtos ir mano pūslė veikia '"atsakai!- maS, bet tVlftaiS argUmeiltaiS 
Čiai.’*

Virš milionas žmonių- yra dėkingi atgau
dami savo sveikatą > su pagelba Nuga-Tonc. ' 
Jos veikia puikiausiai del tų žmonių, ku
rie turi inkstų ir pūslės trubelius. prastą 
apetitą, menką virškinimą, galvos skaudė
jimą, svaigulj. silpnus nervus, reurnatiškus 
skausmus, kurie permažai sveria, turi 
durių užkietėjimą, visuomet jaučiasi 

ir negali gerai naktimis miegoti, 
tdiiric bent vieną tų nemalonumų, jūs ( 
retumėt pabandyti Nuga-Tone. Jos tikrai 
pagelbės jums. Nuga-Tone yra i--------
mos pas visus gyduolių vertelgas. Jei jū
sų vertelga neturi jų stake, reikalaukite, 
kad jis užsakytų jų iŠ olselio vaistinės.

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

MANO YPAT19KA ATY-(T»-l/\ M A 
DA IR PATARNAVIMAS ?) lĮJI H) 
IKI PAGYDYMO zvr

Bejėgiai Specialiai PrUlflrlrul
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 rytp 
iki 1 po pietų.

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

ISlItSIHj
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5,000 Naujg Taxiy už 
$40,000,000

Rodos, kad ir dabartiniu 
laiku jau perdaug New Yorke, 
ypač vidurmiestyj, yra taxi
cab automobilių, kurie labai 
trukdo perėjimą gatvių. Bet 
dabar White Horse Taxi Kom
panija sumanė paleisti darban Į 
dar 5,000 taxių, kurios vėžio-; 
tų papigintomis kainomis, kad ; 
paveržt biznį iš kitų taxi kom-į 
panijų. White Horse taxi] 
vežtų mylią už 15 centų. Ši 
kompanija žadanti įdėt $40,- 
000,000 į taxių biznį. Miesto 
valdyba kol kas nepritaria 
tam planui.

Žada Padaryt Broadway 
Ramesnę ir Švaresnę

£
£l

£ 
£ 
£ 
£

sukirsdavo tą dievuotą žmoge
lį kiekviename klausime. 
Anas, net drebėdamas, parau
dusiu veidu, rėkia, kad be re
ligijos žmogus lyginasi gyvu- 

,liui, kad jis neturi sąžinės, nes 
pLduwia- • nebijo “augščiausio valdovo” 

—dievo. Bet laisvamanis se
nukas, matyt, gerai apsiskai
tęs, nurodė didžiausias nedo
rybes, papildytas pasaulyje, 
kaip tai karus, religines sker
dynes Francijoj, kurias krikš
čioniška religija laimino. Nu
rodė, kaip pasauliniame kare 
kiekvienos šalies dvasiškija 
'laimino kareivius ir ginklus, 
kad dievas jiems padėtų dau
giau išskerst savo “priešų”; 
kiekvieni jų tempė tą patį die
vą su savim. Ir jis užklausė, 
'kurioj pusėj buvo dievas laike 
karo: sąjungininkų ar vokie
čių? Dievočius pradėjo mik-

New Yqi‘ko miesto Inspekci
jos Komisija žada uždraust 
griežimą radio per iškištas iš 
krautuvių triūbas palei Broad
way, New Yorko centre; už- 
gint tokį fonografų griežimą, 
kuris būtų iš krautuvių girdi
mas gatvėje; prašalint nuo 
šaligatvių pastatytus ties teat
rais žmones, šaukiančius į te
atrus; užgint eilėmis sustojus 
laukt įėjimo į teatrus; apru- 
bežiuot skaičių vaikščiojančių 
pardavinėtojų laikraščių; nu- 
vyt nuo Broadway tuos, kurie, 
užsikabinę lentą iš priešakio ir 
užpakalio su valgyklų vardais 
ir adresais garsina
vaikščiodami tąja gatve; 
leist “pedlioriams 
maišytis gatvėse ir ant šaligat
vių tarp 8 vai. rytą ir 6 vai. 
vakare. Tie dalykai trukdą 
šiaip žmonėms praeiti bei pra
važiuoti, darą pigų įspūdį ir 
gadiną nervus gerbiamiem 
liečiam.

Kriminaliai Teisią Banko 
Nubankrūtuotojus 3

Joje rasite Trockio užsilaikymą 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairį, tai į dešinį. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėjų, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

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

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

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

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

3

3

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Hrhan’e Cnlrl Pnurdore (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdll b VU1U I UVVUtlb bij0. Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžiuo priešo 1

Iby (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI UU LidA iduo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151
r . i i£ J>

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampa* Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9790

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

Siųsdami i>inigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URjBOLA, su visais nurodymais, 
kaip'- vartoti.
Vardas --------------------------

No.

HUNUI“
AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL 

PHONE, REGENT 2177-0474

IIIOIIIGilIGIIIOIIIGlIlCHICIIIGIIICIIIGIIIGIII

RUSIŠKA: PIRTISTURKIŠKA

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA rnnbi 
“Aliui, jjuo 8 ▼. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v vvBLŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

i Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

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

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

Tai bus konferencija

A. RADZEVIČIUSPRANEŠIMAI Iš KITUR
GRABORIUS

(l ndertaker)

Maspeth, N. Y

naudai Lietuvos politinių kali-

M.

įvyks

138-139

laiko praloi-
dideliais me-

informaci jų 
ypatiškai po ,

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

tas kitoms organizacijoms.
Kom. narys J. Bender. 

138-139

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10 kp. susirinkimas 

birželio 14 d., 1929, pas dr; 
kauskienę, 566 South Clinton St.

Sekr. R. 
138-139

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPIN1M LIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
V a LANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po plot. 
Ketvertais ir subatoiniB iki C vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulysr sutarties.

reikalu aptarti.
Org. O. S. •

Puslapis šešh TreČiad., Birželio 12

Lindeno Valdininkai 
Nuteisti Kaip Grafteriai

Buvęs Lindeno, N. J., miesto 
tarybos pirmininkas Thomas 
A. Archipley, liko nuteistas 
pusei metų kalėjimo ir $500 
už kyšių ėmimą. Jis paėmė 
$100 iš kontraktoriaus S. i Yorke, 
Kleinmano, kuris su pirminiu-. dienį. 
ko pagelba stengėsi gaut tu- 15th St. ir Irving Place, New 
lūs miesto statybos darbus. Yorke.
Su nuteisimu Archipley prara-Į prisirengimui ir delegatų išrin- 
do savo tarnybą. Tuo pačiu kiniui i Visa-Pasaulinį 'Prieš- 
laiku nukaitintas ir John F. imperialistinį Suvažiavimą, 
Meakim, kuris su $500 kyšiu kuris Įvyks Paryžiuje.
per vieną įtekmingą advokatą* Kurios pašelpinės draugijos 
buvo isipirkęs į miesto finan- tuo tarpu neturi susirinkimų, 
su patikrintojus (auditorius).|tai tegul jų komitetai paskiria 
Jam teisėjas skyrė $500 pa-; savo atstovus į newyorkinę 
baudos, bet čia jau ant vietos Į priešimperialistinę konferenci- 
suspendavo pabaudą. Finan-'ją.
sų patikrintojo alga Lindene I 
yra $3,000 metams.

Svarbus Visiems 
Susirinkimas

Šį vakarą būkit visi T. 
17 kuopos susirinkime. 
Tauras kalbės apie šios 
nizacijos užduotis. Komunis
tų Partija pareiškė: kuris ko
munistas nepriguli prie šios or
ganizacijos, tas dar nepilnas 
komunistas. Mes dar pridė
dami jei komunistams simpa
tizuojantis nepriguli prie šios 
organizacijos, tas nepilnas sim- 
patizatorius. Taip pat kurie 
abelnai simpatizuoja darbinin
kų judėjimui, privalo prigulėt 
šiai organizacijai. Daugelis 
draugų prižadėjo ateit prisi- 
rašyt. Taigi mes lauksime.

Susirinkimas bus “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare.

Org. V. Januška.

Drg. 
orga-

Berniukas Pavogtu 
Automobiliu {važiavo j 
Skalbyklą.

Bevažiuodamas pavogtu 
automobiliu, 14 metų amžiaus 
berniukas Wm. Sullivan įmovė 
į skalbyklos langą, 1449 Bry
ant Ave., Bronxe, sužeisdamas 
vieną darbininkę. Jis areš
tuotas ir atiduotas jaunuolių 
teismui. *

Ketverge LDSA. 1 Kp. 
Pusmetinis Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo 1 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks 13 
d. birželio, “Laisvės” svetai
nėj, Brooklyn, N. Y. Pradžia 
8 vai. vakare.

Narės visos, dalyvaukite šia
me susirinkime: turime daug 
svarbių reikalu aptarimui, 
kaip tai, perrinkimas valdybos 
kitam pusmečiui, rinkimas de
legačių į Pirmo Rajono Kon
ferenciją. kuri ivyks Lindene, 
N. J., prisirengimas prie kuo
pos išVažiavimo ir kt.

A. Klučinienė, Sekr.
(138-139)

PROGRAMA 
IR ŠOKIAI

— Rengia —

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUBAS

Seredos Vakare

12 d. Birželio (June)
KLAŠČIAUS CLINTON 

PARKE
Betts, Maspeth Ave’s, ir 

Rust Street
MASPETH, L. L, N.Y./

Kohlmeyer’io Orkestrą

Įžanga 50 centų ypatai

Pradžia 7-tą vai. vakare 
Šokiai prasidės 7:45 vai.

AI Smith Gauna 
Po $1 už Žodį

Al Smith, buvęs New Yorko 
valstijos gubernatorius ir de
mokratų kandidatas į prezi
dentus, gaus apie dolerį už 
kiekvieną žodį, savo „gyvenimo 
aprašyme “Up to Now.” Jis 
padarė sutartį su Saturday 
Evening Post savaitiniu žurna
lu, kuriam apsiėmė parašyt 6 

kuriuos

darbo partijos. Daugiausiai 
keikė komunistus ir kairiąsias 
unijas. Tie žmogystos su sa
vo geltonu “progresu” daro 
viską, kad pakišt koją Darbo 
Unijų Vienybės Suvažiavimui, 
kuris šaukiamas Clevelande 
rugpjūčio paskutinę dieną.

PARSIDUODA saldainių, rūkomų ir 
rašomų medžiagų krautuvė. Puikiai 

įtaisyta, krautuvė garu -apšildoma. 
Biznis geras, tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje. Parduosiu už pigiai, 
turiu kitą biznį laukuose, tat ant 
dviejų vietų vienam sunku gaspa- 
doriauti.
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

' 137-138

Darbo Unijos ir pašelpinės 
draugijos’privalo išrinkti savo 
delegatus ir pasiųsti į Visa- iki 7 straipsnių,

Priešimperialistinę jam leidėjai užmoka $50,000.Amerikinę
Konferenciją, kuri bus New 

birželio 15 d., šešta- 
Irving Plaza svetainėje,

Lyros Choro Parengimas
Ar jau visi žinote, Brookly- 

no ir apielinkės lietuviai, kas 
įbus sekantį šeštadienį, 15 d. 
Į birželio? Jeigu nežinote, tai 
įtėmykite. šeštadienį bus Ly-j 
iros Choro senai laukiamas me-l 
itinis piknikas. Lyros choras 
Įduos puikią koncertinę pro- 
Į gramą. Lyriečiai išmoko ke
pins naujas gražias dainas 
I šiam piknikui. Taipgi ir Ufos 
oktetas dar nemiręs; jis su vi
su smarkumu rengiasi publiką 
pasitikti su naujom dainom, 

i kurių dar nieks negirdėjo, 
i kokių jie išmoko. Juoko tu- 
1 rėsite įvalias. Taipgi bus ir 
į pašalinių gerų dainininkų. 
I Grieš gera Retikevičiaus or- 
įkestra. Visi galėsite prisišok- 
Iti. Svetainė yra paranki, di- 
: dėlė; taipgi yra vietos ir orę, 
nes medžių ir sėdynių bus už
tektinai. Privažiavimas ppie 
svetainės dabar labai .paran
kus, nes Klaščiaus busai davė-

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj, biznis įdirbtas pei- daug me

tų, viskas naujai įtaisyta. Parsiduo
da l,abai pigiai iš priežasties savi
ninko ligos. Pasinaudokit proga. 
Kreipkitės po num. 625 Driggs Ave., 
kampas N. 4th St., Brooklyn, N. Y. 

136-37

Paskui prie tų straipsnių bus 
šis tas daugiau darašyta, ir tai 
knygos pavidale išleis Viking 
Press kompanija, kuri vėl duos 
Smithui $50,000, kaip pasiro
do iš ką tik padaryto kon
trakto.

Al Smithas ne plunksna bei 
rašomąja,mašina rašo, bet ste- 
nografui diktuoja. Į porą va
landų, vienu pradėjimu, sudik
tuoja 5,000 iki 8,000 žodžių. 
Tai reiškia jam tiek pat dole
rių.

Ex-prezidentui Coolidge’ui. 14 biržerio," 
mokama po du doleriu UŽ žo- Avė. Pradžia _8 vai. vakare. 
f1: nnvoco■»-»+■ iom <s*ivo o'vvpni- progicsyviai tėvai ateikite ir tip aprašant pam savo gyveni- kit savo vaikučius> nes tur6sime 
mą ir politinį veikimą. aptarti, ką mes turėsime daryti su

Ne todėl tokios didelės SU- likusiais pinigais nuo žiemos sezono.
• • „ Antra, ar mes palaikysime ant to-mos ..PinĮKU Jiems mokama, ]jau vaikučių draugijėlę, ar ne. Jei- 

kad jie būtų geri rašytojai, bet gu šį kartą ne tėvai, nė vaikučiai 
todėl, kad yra plačiai pagar- 'neatkreips atydos ir neatsilankys į 
seję, kaipo pohtlkiei lap kurių |,us pakrikdyta, o iždas bus perduo- 
rašymus gaudys paviršutiniai 
protaujanti žmonės.

EAST NEW YORK, N. Y.
S.L.A. 322 kuopos susirinkimas 

bus ketverge, 13 birželio, pas Jakš- 
čius, 1148 Glenmore Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Važiuoti reikia 
Lefferts Ave. ir išlipti ant Grant 
Stoties. Visi nariai atsilankvkit.

K. K.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas Ateities Žie

do Vaikų Draugijėlės bus pėtnyčioj, 
, ant 8 St. ir Fairmount 

Visi 
atsi-

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

NEPRALEISKIT PROGOS
PARSIDUODA plotai ir lotai žemės 
netoli Huntington, Long Island, prie 
vandens ir prie didelių kelių, pui
kiausioj vietoj, galima maudytis ir 
žuvauti ir linksmai laiką praleisti. 
Gaila, kad ta vieta lietuviams ma
žai žinoma. Žemė ten vis brangyn 
eina, taigi dabar proga nusipirkti, 
kol dar prieinamos kainos. Turėsit 
sau locną vietą liuoso 
dimui ant tyro oro po 
džiais. Del platesnių 
kreipkitės laišku arba 
7 vai. vakare.

A. Vessel 
338 Hancock St. Brooklyn, N. Y. 

138-140

šeštadienį bus Ly-j
Į Broadway, Visi Žino 
Broadway

PHILADELPHIA, PA.
Vietos ir apielinkės Priešfašistinio 

Susivienijimo susirinkimas bus pėt- 
'nyčioj, 14 birželio, po No. 1011 
Fairmount Ave., 6 vai. vakare. Visi 

'.susirinkite, yra svarbių reikalų ap
tarti 

Kaip jau iš senai žinoma, nių.
Lietuvių Atletų. Kliubas ren
gia įvairius parengimus, o 
ypač šiemet tuo tikrai pasižy
mės. Pradedant seredos vaka
ru—birželio (June) 12 d., ir
po tam kiekvieną seredos va- East Orange, N. J.
i----- t----  ------ axi_x.. i Visos narės ateikit,- nes yra svar

bių

PARSIDUODA farma, 225 akrai že- ' 
mės, 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 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas su partneriu.
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, Schuy
ler Lake, N. Y. ____ 132-42

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

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

417

Telephone, Stags 44OT

TELEPHONE. STAGG 9105

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

222222222

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaifrant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

karą .bus skirtingas Atletų 
Kliubo parengimas, tai bus 
Balius ir Cabaretas. Artistai 
bus nuo Broadway. Ateik šią 
seredą persitikrinti. Tas vis
kas bus' Clinton Saleje, Mas
peth, L. L šokiai prasidės 
P. M.

7

T) • 1 • < • i i Great Necko ŠmugelninkaiKiicii rnik-in (mini nnt (Irnnd ' i **Bušą reikia gauti ant Grand 
Ave. ir Fresh Pond Road.

Visi lietuviai ir lietuvės šios 
apielinkės ir New Jersey, 
kaip Newarko. Elizabetho ir 
kt., nepamirškite atvažiuoti, 
nes Lyros Choras nekartą yra 
jau dainavęs minėtoms kolo
nijoms; taipgi yonkeriečiai su 
Bronxu, nes Lyros Choras 
Bronxe jau du kartu dainavo; 
tai turi bronxieciai atsilyginti.

Draugės ir draugai, parem
kite Lyros Chorą, nes jau pU 
nigų neturi, o mokytojui ir už 
salę reikia mokėti: tai Lyros 
Choras, kaino darbininkam, ir 
toliau patarnaus.

Programa prasidės lygiai 
3 :30 vai. po pietų.

J. Saulėnas, 
Lyros Choro Korespondentas.

Bendras Išvažiavimas
iš

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

A.L.D.L.D. 200 kuopos susirinkimas 
bus ketverge, 13 birželio, po No. 61 
Harvard Ave., 8 vai. vakare. Visi j 
nariai ateikit, turėsim išrinkti dele
gatus į apskričio konferenciją. Į

Sekr. G. K. 
137-138

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos pusmetinis 

Mažasis Great Neckas irgi i susirinkimas bus nedėlioj, 16 birže
lio, svetainėj ant 24 St. ir Michigan 
Ave., 10 v. ryte. Draugai ir draugės, 
šis susirinkimas yra labai svarbus,

ne liuesas nuo valdiško šmuge
lio. Pizzimenti broliai buvo 
apsiėmę pravesti nauja sursų nes tai paskutinis mėnuo užsimokė- 
(atmatų vamzdžių) linija už jimui už šiuos metus. Tat kiekvie- 
Unn'n-H -r» x i. i i • n^s stengkites ateiti ir užsimokėti,$463,757. Bet tą darbą mies- ka(Į neliktumėt išbraukti iš draugi- 
telio valdininkai pavedė Spini-'jos. Taipgi yra ir svarbių reikalų ap- 
110 broliams atlikti už' $561,-1svarstymu!. Atsiveskit ir naujų na- 
021, reiškia, $97,000 bran-, 
giau. Vietinė Piliečių Sąjunga Į 
reikalauja ištyrimo, ir klausia, 
ar nebus čia skandalas, pana
šus, kaip Queens pavieto sur- 
paipių skandalas, tik 
nis?

15 Metą Moterėlė 
Pagimdė Dvynukus

nų.
Sekr. V. Geraltauskas.

137-139

mažes-

15 metų amžiaus moterėlė, 
Amy Hoffmanienė pagimdė 
dvynukes; viena sveria 5, kita 
du svarus. Motina ir kūdikiai 
randasi North Shore Ligoninė
je, Brooklyne. Dukterys svei
kos. Tėvas yra 21 metų am-

Rengia SLA. 83 kuopa 
Brooklyno ir SLA. 250 kuopa 
iš Maspetho; įvyks sekmadie- žiaus, garlaivių raštinės tar

inį, 16 d. birželio, Forest Par- nautojas.
Įke, po numeriu 3. Pradžiai -----------------------
pirmą valandą po pietų. Pro-10 1 1 *’ *,1‘’
grama prasidės apie ketvirtą 
vai. Programos išpildyme da
lyvaus Aido Choras iš Brook
lyno ir Lyros Choras iš Mas- 

Į petho. Bus geri muzikantai, 
jie grieš tokius šokius, kad ir 
ant pievos galima 
bes d. Mizara. 
valgių ir gėrimų, 
kite, visi lietuviai 
tės, į šį išvažiavimą.

Visus kviečiame
Rengimo Komisija.

JERSEY CITY, N. J.
Svarbus Pranešimas

šiuomi pranešam visiems vietos ii’ 
apielinkės lietuviams, kad A. L. D. 
L. D. 16 kuopos išvažiavimas busais 
j Copperhead Lodge miškus Tenefly, 
N. J., kuris turėjo įvykti 23 d. bir
želio, lieka perkeltas į 30 d. birže
lio. Perkėlimo priežastis ta, kadan
gi mes neapsižiūrėjom, jog 23 d. 
birželio įvyksta A. L. D. L. D. 2 ap
skričio pusmetinė konferencija, o po 
konferencijai didelis autingas apskri
čio naudai.

Taigi visi tie, kurie rengiatės mū
sų išvažiavime dalyvauti, sulaūkę 30 
d. birželio (June), būkit, paskirtoj 
vietoj, vadinamoj Junction—kampas 
Grand St. ir kampas Communipaw 
Ave., Jersey City, N. J., 9 vai. ryte, 
nes būsai apleis Jersey City 9.30 vai. 
ryte, tat stengkitės laiku susirinkti.

Su pagarba,
Rengėjai.

137-138

Social-pardavikai Klijuoja 
Naują Darbo Partiją . PAJIEŠKOJIMAI

šokt. Kal- 
Bus visokių 

Atsilanky- 
ir lietuvai-

Tarnautojas Nuvogęs 
Bankui $50,000

Areštavo Fr. W. Brooksą, 
37 metų amžiaus, tarnautoją 
Manhattan kompanijos banko, 
31 Union Square, New Yorke. 
Jis tiesioginiai vienu kartu 
pavogęs $700 ir nuo pirmiau 
knygas klastavęs taip, kad iš
viso nusukęs apie $50,000.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šajhniūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR 
šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

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

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
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 clel plaukų, 
kad nežiltų. Jei ne»ori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Išsikirpkite šį antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas|

Ir maliorius į

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiuH 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veąelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimanuu

231 Bedford Avenue • .
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y. '

I | • i

tų
w

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UžElGA

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

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

del pa- 
priimtt

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

Kun. Norman Thomas, uni
jų feikeris Abraham Lefko- 
witz, socialistas - advokatas, 
humbugiškas progresistas 
Mušte ir kiti panašūs gaivalai 
atlaikė savo konferenciją City 
Club’e, kur nutarė dirbti pla
nus delei organizavimo naujos

NAUJI NATŪRALIZACIJOS 
ĮSTATYMAI

Nuo 1 d. liepos pilietybes popieros 
kainuos nuo $15.00 iki $35.00. Sku
bėk išsiimti šiandien.
Kaip gauti pilietybės popieras 

nežinant laivo vardo ir laiko 
kada pribuvai į Ameriką ? 
Prisiųsk _ ______________

Nauji Naturąlizacijos Įstatymai
Nauji Imigracijos Įstatymai----■V-W 1 1 _ J •_ /•__ - — •
cijos arba pilietybės reikale, prisius-

10c. 
25c. 
25c.

Reikalaudami informacijų imigra- 

kite 10 centų pašto stempomis.
IMMIGRANT SERVICE BUREAU 

101 St. Marks Place, 
t New York, N. Y. ;

138-140 . ....  _

JIEŠKAU Juozapo Valiulio, Varnių 
valsčiaus, Telšių apskričio. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote praneškit.

B. Gedvilienė (Barkevičiutė)
71 Boston Ave., Hillside, N. J. NAUJA BUČERNE

SALES—PARDAVIMAI
GERA PROGA ĮGYTI GERĄ BIZNĮ 
PARSIDUODA bučernė, biznis įdirb

tas per 5 mėtus. Viskas įtaisyta 
sulyg naujausios mados, nauji ra
kandai. Parsiduoda pigiai. Kas nu
pirks, nesigailės, nes galima daryti 
puikus gyvenimas. Pardavimo prie
žastis—važiuoju Lietuvon. Kreipki
tės po No. 107-48 Van Wyck Boule
vard, Richmond Hill, N. Y.
Republic 925,4.

138-143 ____ _______ _ _______ A  .
PARSIDUODA grosernė, biznis 
įdirbtas, geroj vietoj ir gera proga 
pirkti. Kreipkitės po No. 20 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

138-143

Tel

PARSIDUODA restoranas, biznis 
įdirbtas ir ,, gera proga pirkti. 

Kreipkitės po No. 65 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

137-142

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge- 

, lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin-' 
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mesa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios jnūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai’patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronelių
Čobrių
kyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesį lų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančių žplję arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo i 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 

i Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remnnllių 
Seneso plokštukių \ 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pina vi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų • 
šalmččių
apie kokią lietuviškų

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2X6*, 2114.




