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stubuklingu vaiku, kurį jis N 
pats jau pusantrų metų se-p0, 14 ‘ 
ka ir tyrinėja. Šitas pra-'
nešimas plačiai sudomino' 
visą moksliškąjį pasaulį.

Stebuklingasis vaikas va- i 
dinasi Benito Daz. Tai sū
nus vieno kaimo mokytojo, I 
kuris per puspenktų metų, 
pas vaiką nieko ypatingo 
nepastebėjo. Kai mažasis 
Benito sukako penkerių ir 
pusės metų ir jį pradėjo 
mokinti skaityti ir rašyti, 
staiga pasirodė jo paslap
tingas gabumas — galėji
mas skaityti užverstas kny
gas. Jis prieš save pasidė
jo užverstą knygą ir skaitė 
ją nežinomu būdu per storą 
viršelį, lyg kad ji būtų bu
vus atskleista. Pirmiausia 
mokytojas manė, kad vai
kas viską išmoko atminti
nai ir stebėjosi jo stropu
mu.

Bet dalykas pasirodė jam 
paslaptingesnis, kai kartą 
jam atsitiktinai visur jieš- 
kant iš jo liemenės ištrūku
sios sagos, mažasis Benito 
juokėsi ir aiškino, kad sagą 
tėvas turįs papirosų dėžutė
je, kuri buvo jo liemenės ki
šenėje. Tėvas ištraukęs dė
žutę — saga buvo viduje. 
Tuomet jis atsiminė, kad 
praėjusią dieną sagą buvo 
ten įdėjęs. Bet iš ku? tą 
galėtų žinoti Benito? Pa
klaustas jis nedrąsiai aiški
no, kad sagą dėžutėje ma
tęs. Tėvas padarė bandy
mų ir gavo teigiamų rezul
tatų. • ' —

Po mėnesio tėvas su vaiku
• 1 | | j • i “Sumažinimo” Laivynųnai surado akių gydytoja! 

Pedro Niek Jis rūpestingai 
apžiūrėjo vaiką, bet nieko 
nenormalaus nepastebėjo. 
Nuo to laiko jis pasilaikė 
Benito savo namuose, kad 
galėtų jį nuolatos stebėti. 
Vėliau, kai vaikas savo 
įgimto nedrąsumo pamažu 
nustojo, gydytojas tęsė eks
perimentus toliau. Jis pa- 
tvrė, kad vaikas daiktus, 
įdėtus į metalines dėžutes, 
tikrai mato ir gali apibrėž
ti. Lengvai jis gali skaity
ti laiškus. įdėtus į tris ir 
net keturis vokus. Be iokio 
sunkumo iis gali išvardinti, 
kas jo kišenėse yra, ir net 
tu daiktų snalvas pasakvti. 
Rodos, kad jo matvmo jėga 
per metalą, popierių ir au
deklus lengvai gali pereiti.

Kad Čia nėra joks virš 
gamtinis matymas, parodo, 

• šitas dalykas, kad Benito 
Da’zt kuris pavyzdžiui laiš
ke tam dvieju metalinių 
plokštelių lengvai perskaito, 
ta. patį negali padaryti, iei 
vieton metaliniu plokštelių 
naimsim medines. Per me
dį jis nemato. Kai iis pats 
tai patyrė, labai išsigando. 
Pakol kas tyrinėtojai stovi 
dar prieš mįslę.

Ispanijos Orlaivis Skris 
Aplink Pasaulį

Madrid, Ispanija.—Majo
ras Ramon Franco, Ispani
jos lakūnas, planuoja šiomis 
dienomis išskristi aplink pa
saulį orlaiviu Numancia. Su 
juo kartu lėks kapitonas R. 
Gallariza , ir mechanikas 
Madariaga. Pirma lėks į 
Azores salas, o iš ten į New 
hrorką. Planuoja turėti vi- 
gii kelionei dvidešimts su- 

s^p^imų. Kelionė apims a- 
40,150 kilometrų (apie 

f,094 mylias).

Telephone, Stagg 3878

Žmogaus Kūno Veikimas - 
Krutamuose Paveiksluose

SAYVILLE, L. L— Čia 
Amerikos Vaiku Sveikatos 
Asociacijos vakarinėj sesi
joj ketvirtadienį profeso
rius Clair E. Turner iš 
Massachusetts Technologi
jos Instituto rodė krutamas 
paveikslus apie žmogaus 
kūno veikimą: kaip įvairios 
žmogaus kūno dalys veikia 
ir tt.

Ir Japonija Prisidės Prie

WASHINGTON.—Pradė
jus Amerikai ir Anglijai 
kelti klausimą apie “laivy
nų” sumažinimą, Japonijos 
premjeras Glichi Tanaka, 
pasikalbėjime su Amerikos 
atstovu Neville, pareiškė, 
kad ir Japonija prisidėsian- 
ti prie svarstymo “sumažin
ti” laivynus.

Valstybės departmentas 
aplaikė pranešimą nuo pono 
Neville apie Japonijos 
premjero pareiškimą. Jis 
sako, kad * Japonija taipgi 
norinti “taikos.” Žinoma, 
ji nori taip “taikos,” kaip ir 
kitus imperialistinės valsty
bės, kurios visu smarkumu 
ginkluojasi, prisidengusios 
kalbomis apie “taiką.” apie 
“laivynu sumažinimą” ir tt.

Anglijos socialistų impe
rialistinė valdžia, su ponu 
MacDonaldu priešaky, ta
riasi su Amerika anie “lai
vynų” sumažinimą. Po prie
danga to tarimosi abi šalys 
visu smarkumu rengiasi 
prie karo, būdavo ja; laivy
nus. • \’

MacDonaldas Skrido 
Orlaiviu

Londonas.— Kuomet po
nas MacDonaldas rengėsi 
skristi orlaiviu iš savo palo- 
ciaus, Lossiemouth mieste, 
Škotijoj, tai jo draugai bur
žujai jį persergėjo, kad jis 
nedarytų tokio rizikingo 
žingsnio. Mat, MacDonal
das užėmė dabar labai svar
bią vietą — patapo premje
ru ir pasižadėjo kuogeriau- 
sia tvarkyti kapitalistų in
teresus. MacDonaldas ta- 
čiaus sėkmingai • pasiekė 
Londoną. Visą laiką prie
io buvo pririštas parašiu- mos-* pasėkos paliko: daug 
tas. kad nelaimei ištikus jis sodnų yra iššalę. Šieniet sod-> 
galėtų leistis žemyn para- 
šiutu.

Amerika, Rengdamos! 
Prie Karo, Užsakė 

162 Karinius Orlaivius
WASHINGTON. — Ke

tvirtadienį Trubee Davison, 
karo ministerio pagelbinin- 
kas, užgyrė kontraktus del 
pabudavojimo armijai 162 
orlaivius. Jie kainuos apie 
$5,000,000.

Užsakymų daugiausia 
duota Boeing Aircraft Kom
panijai, Seattle; Wash., ir 
Curtiss Airplane, ir Motor 
Kompanijai.

Dvylika naujų orlaivių, 
kuriuos pagamins Boeing 
kompanija, galės lėkti po 
180 mylių į valandą. Tai 
bus taip vadinami vijimosi 
orlaiviai.

Kuomet Amerika su Ang
lija diskusuoja apie “laivy
nų sumažinimą,” tuo pačiu 
sykiu smarkiai ginkluojasi 
kitose šakose, ypatingai or- 
laivininkystėi, kas loš labai 
svarbią rolę besiartinan
čiam kare.

Anglija Užmegsianti 
Diplomatinius Santikius 
Su Sovietais

LONDONAS. — Skelbia- 
ma, kad Anglijos liauja val
džia netrukus svarstys už- 
megsti diplomatinius santi
kius su Soyietu < Sąjungą. 
Bėgy sekančių kelių sa
vaičių ■ kabinetas svarstys 
tą klausimą.

Susirinkus 'parlamentui 
bus pasiūlyta užmegsti di
plomatinius santikius su So- 
vietais. Manoma, kad libe
ralai irgi stos už tąi.i

Vokietijos Valdžia Gauna 
$50,000,000 Kredito 

Amerikoj

Berlynas.—Amerikos ban
kų trustas, po • vadovyste 
Dillon, Reed banko kompa
nijos, padarė sutartį, sulig 
kurios suteikiama Vokieti
jos valdžiai $50,000,000 kre
dito.

Ledai šulinyje
Jonava.— Nors, jau birže

lis, bet dar pas mus yra šu- 
linyse ledų, pay., pil. Gold- 
šteino ir kituose. Šaltos žie- 

nų vaisiai, sako kaimiečiai, 
bus kaip apelsinai brangūs.

Mergina daro išbandymą 
su parašiutu.

Amerikos imperialistai 
labai gudriai 

garsina orlaivininkystę 
po priedanga sporto, 

o slepia savo 
tikrąjį tikslą: 

rengimąsi prie karo, 
ši “skrajojanti 
Beperka,” kaip 
ji vadinama, 

bando patirti, ant 
kiek tvirtas naujos 
rūšies parašiutas.

Reakciniai Vadai Prieš 
Sutrumpinimą Darbo Savaitės

ROCHESTER, N. Y.—Re
akciniai vadai čeverykų 
darbininkų unijos (.Boot and 
Shoe Workers Union) savo 
raporte sako, kad esą “eko
nominiai nepraktiška” įves
ti penkių dienų darbo sa
vaitę. ( , i;.

Profesorius Prisipažino, 
kad Nužudė Studentę
COLUMBUS,

Ohio Valstijos Universiteto 
profesorius James H. 
Shook, 49 metų amžiaus, 
prisipažino, kad jis nužudė 
Theora Hix, 25 metų am
žiaus studentę, savaitė laiko 
atgal. Jis sakė, kad nužudė 
ją už tai, kad ji grasinus 
nužudyti jo moterį ir kūdi- 
kį. ’

Jis sako, kad jis plaktuku 
permušė jai galvą susigin- 
činus automobily, pastaty
tam laukuose netoli nuo čia. 
Sudaužęs galva išsitraukė 
neilį ir perpjovė jai gerklę, 
kad ji “nesikankintų.”

44 Pabėgo iš Kalėjimo
BRAZORIA, Texas. — 

Keturiasdešimts keturi ka
liniai, esanti Clements vals- 
tijinio kalėjimo farmoj, ne
toli nuo čia, pasigriebė tris 
sargus ir pabėgo.

Už trijų valandų vėliaus 
penki tapo sugauti, du su
gauti po to, kaip galvijų ga
nytojas juos .peršovė netoli 
nuo farmos. ( . <. : r , 
- Pranešimas iš Sweeney, 
netoli nuo čia, sako, kad 
“miškai pilni kalinių.”

Kaliniai pagriebtus sar
gus paliuosavo už dešimts 
mylių nuo farmos. • Vienas 
buvo priverstas apsikeisti 
drabužiais su kaliniu.

Apie 150 kalinių pasiliko 
ant farmos, kuomet 44 pa
bėgo.

100 Žuvo Nuo Gaisro
gau-LONDONAS.— Čia 

tas.pranešimas, kad East- 
bund ligoninėj, Kantone, 
Chinijoj, ištiko didelis gais
ras. Žuvo apie 100 žmonių, 
jų tarpe 30 ligonių. Namas 
sunaikintas.' Virš 400 ligo
nių išgelbėta.

125 CH1CAG0S KOMUNISTAI VĖL TAPO 
UŽDARYTI KALĖJIME

Teisėjas Lyle Atstatė “Džiūr į,” Panaikino Kauciją ir Bylą 
Nukėlė Dar Vienai Dienai

CHICAGO, birželio 19 d.— rašė įsakymą, kuriuo einant 
Dvidešimts penki komunis- kaltinamieji buvo paleisti, 
tai bei jų pritarėjai, jų tar- užstačius už juos 100,000 
pe geras skaičius jaunų dolerių kaucijos. Tą įsaky- 
berniukų ir mergaičių, vėl mą pasirašė teisėjas Fisher, 
kalėjime.

Tokia buvo teisėjo Lyle 
valia ir galia. Vakar rytą, 
kiek panagrinėjęs bylą, jis 
ūmai ją nutraukė ir įsakė 
kaltinamuosius grąžinti ka
lėjimam Šimtas tūkstančių 
dolerių kaucijos, kuri užsta
tyta, tuo būdu tapo panai
kinta.

Kartu buvo paleisti-atsta- 
tyti ir prisiekusieji teisėjai- 
“jurymenai.”

Atstatęs “jurę” teisėjas 
pareiškė, jogei kaltinamųjų 
byla bus tęsiama tuoj po 
pietų. Bet taip nebuvo. At
ėjus skirtam laikui advoka
tams pranešta, kad byla nu
kelta į ryt dieną.

Byla, jeigu teisėjas Lyle 
ją dar kartą neatkels, turės 
prasidėti ketvirtadienio ry
tą, kaip 10 vai. Pirmiau
siai teks rinkti prisiekusius 
posėdininkus, arba “jurę.” 
Paskui vėl viskas bus pra-

_  dėta išnaujo.

tardymui adv.
daryta daug

Klausinėjimas Policisto 
O’Neill

Teismo posėdį atidarius 
kaltinamųjų advokatas Ben- 
tall pasisodino į liudininko 
kėdę policistą William O’
Neill — tą patį, kuris buvo 
prokuroro klausinėtas ant
radienio popiety. Jis esąs 
valdžios “star witness.”

Iškarto O’Neill bandė nu- 
duot labai “smart” vyrą, 
bet greitai buvo paklupdy- 
tas. Jo laimei, į pagelbą at
ėjo prokuroras ir pats tei
sėjas. Vis dėlto, padėtį ta
tai nebepakeitė — buvo aiš
ku, kad uolusis “tvarkos 
saugotojas” bėdoje.

Teisėjo Lyle Trukdymai
Einant 

Bentall’ui 
trukdymų. Visi prokuroro 
pasipriešinimai (objections) 
buvo palaikyti, • o Bentall’o 
— atmesti. Neleidęs advo
katui tam tikrus dalykus iš
kelti, teisėjas betgi leido po- 
licistui, kad jis “juryme
nams” pasakotų apie tai, 
kaip kaltinamieji šaukę “ša
lin1 policija,” “šalin valdžia” 
ir kitus nonsensus.

Bet ir tai nepadėjo. Adv. 
Bentall’ui užprotestavus del 
darymo nuolatinių trukdy
mų iš prokuroro pusės ir 
pareiškus apie indžionkši- 
ną, kuris policijai draudžia 
tame parke viešas sueigas 
pulti ir jas ardyti — teisė
jas Lyle davė įsakymą, kad 
“jurymenai” apleistų teismo 
kambarį. Paskui jis'išrėžė 
pamokslą Bentall’ui ir pasi
šaukęs “jurymenus” juos 
atstatė/ Girdi. Bentall’o pa
reiškimai galėję sukelti po- 
sėdininkus prieš... valsty-

Prisikabino prie Kaucijos
Lyle prisikabino ir prie 

kaucijos. Mat, ne jis pasi-

U Z-

o teisėjas Lyle matomai Fi- 
sherio įsakymą skaitė nele
galiu, nes kam kitam jis ši
tą kauciją būtų panaikinęs.

Aiškus dalykas, vėl bus 
trukdymų, kol reikiamoji 
kaucija bus surasta ir 
statyta.

Kaltinimai Patys 
Menkiausi

Jau vienas reikalavimas 
šitokios didelės kaucijos ro
do, kad teisėjas Lyle nėra 
bešalus. Bet dar ryškiau 
šita šališkuma demonstruo
ja tasai faktas, kad žmo
nės yra kaltinami už tą, ko 
policija nežino — ardymą 
jai neleidžiamo ardyti mi
tingo.

Be kita, vyriausis kalti
nimas suimtiesiems ligi šiol 
buvęs toks: jie laikę nelega
lų susirinkimą. Dabar bet
gi, sužinojus apie esamą in- 
džionkšiną, -policija dary
sianti' kitą kaltinimą. Koks 
jis bus, dar tenka palaukti.

Vadinas, kaltinimai yra 
patys menkiausi ir už juos 
kaltinti žmones, reikalau
jant tokios didelės kaucijos 
ir ją panaikinant, — juk tai 
akis badas šališkumas!

Matomai Nori Pasmerkt 
Kaltinamuosius

Šitoks teisėjo Lyle elgėsis 
rodo, kad jis žūt-ar-būt no
ri pasmerkt kaltinamuosius. 
Pamatęs, kad jau išrinktieji 
“jurymenai” šito gal nepa
darys — priešingai, gal dar 
išteisins tuos, prieš kuriuos 
jis taip neabejotinai nusi
statęs — teisėjas dabar duos 
kitus “jurymenus.”

Kiek teis. Lyle pelnys pir
mąją “jurę” paleidęs ir jos 
vieton pastatęs kitą, dar 
tenka palaukti.
Gal Reikalaus Kito Teisėjo

Teisėjui Lyle šitaip šališ
kai besielgiant, šiandien te
ko girdėti, kad skundžiamie
ji per savo advokatą gal 
pareikalaus kito teisėjo. Ir 
išviso, jeigu teisėjui Lyle ir 
pavyksią policijos teisme 
savas šališkumas pervaryti, 
tai šis klausimas galų gale 
būsiąs , pavestas augštes- 
niam teismui spręsti.

Bendros Išvados
Rašant šiuos žodžius neži

nia, ar pavyks įkalintuosius 
šiandien paliuosuoti. Rasi 
dar vieną naktį jiems teks 
išbūti kalėjimo rūsy ir gu
lėt ant cementinės aslos. To 
mat nori teisėjas Lyle — 
tas neabejotinas reakcinės 
politikos sektantas. Bet 
jeigu jis ir kiti tokie mano, 
kad šitas eina ju politikos 
naudai, tai jie apsirinka. Už 
tokius menkniekius tašyti 
žmones, dagi jaunuolius, 
kuomet Chicaga yra nilna 
butįegerių, banditų ir kito
kių piktadarių — į ką tai 

panašu? Policija ir teisė
jas, kurie persekioja pilie
čius už reiškimą savų įsiti- 
kinimų, bet niekaip nepa
gauna ir nenubaudžia tų, 
kurie ne po vieną, bet po 
kelis kartu žudo — visa tai 
žmones privers pagalvoti ir 
savas išvadas daryti. O tos 
išvados eis ir policijos ir po
no teisėjo nenaudai. Jos iš
duos klasinį persekiotojų 
pobūdį, Xą būtent, kuris at
kreiptas prieš darbininkų 
judėjimą.

Meksikos Tekstiliečią 
Federacija Prieš Naują 
Mašineriją
•MEXICO ęįTY.— Meksi- 

kos Tekstilės Darbininkų 
Federacija čia priėmė rezo
liuciją prieš įvedimą naujų 
mašinų j tekstilės dirbtuves 
Meksikoj; stoja, kad būtų 
palikta senos mados maši
nerija. Federacija salur,**- 
kad įvedus naują mašineri- 3 
ją daug darbininkų netektų 
darbo.

Tai reakcinių vadų žiop
las nusistatymas. Vietoj 
stoti už sutrumpinimą dar
bo valandų, jie kovoja prieš 
naujas mašinas.

Blaivybės Agentai ■ 
Apgirdinėjo Jaunas Mergaites

ROCHESTER, N. Y-— -i 
Ketvirtadienį čia grand 
džiurė viešai paskelbė savo 
dvi rezoliucijas^ kuriose pa
smerkiama blaivybės agen
tų elgėsis. Rezoliucijoj sa
koma, kad grand džiurė su
rado, jog tūli federaliai blai
vybės agentai pasiimdavo 
jaunas mergaites į girtųjų 
triukšmingus suėjimus ir 
ten jas nugirdydavo.

Grupė Senatorių Priešinsis 
Muito Kiliui

Washington.— Taip vadi
nami “progresyviai repub- 
likonai” senatoriai ir grupė 
demokratų senatorių pasi
rengę priešintis muitų pa
kėlimo biliui. Jie nesutinka 
su tuo biliu del to, kad jis 
yra perdaug prielankus fa- ' 
brikantams, o nieko gero ne? 
žada farmeriams. Girdi aut 
fabrikinių išdirbinių užde
dama labai augšti mųitaįk.Q<J 
ant farmų įgabenamų pro
duktų palyginamai < : žemi 
muitai. Jie pasirengę rei
kalauti, kad ant pramoninių 
produktų muitai būtų suma
žinti.' < ... s

Neleidžia Kirsti Savo 
Miško

Ukmergės apskr. pagal 
administracinę liniją ant
ram rajone, Avižonių, Ske- 
terių ir Poronių kaimų gy
ventojų miškai yra anapus 
administracinės linijos. Len
kai neleidžia tų kaimų gy
ventojams iš savo miškų pa
sikirsti medžių.

Washington. — Spren
džiant iš to, kaip plaukia J 
taksos nuo įplaukų į iždo 
departments daroma išve
dimas, kad su birželio 30 d. 
biudžetas turės perviršio 
virš $100,000,000.
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Kadaise Clevelande 
trušaitinių pastarlokų 
ko susirinkimas, 
buvo “svarstyta” 
Rusijos reikalai.”

Jau šimtus nekaltų gyvybių 
išrovė vadinamas vykdymas 
parazitiško blaivybės įstatymo 
Amerikoj.

Per paskutines dešimt dienų, 
kaip rašo N. Y. World, blaivy
bės agentai nudėjo penkis vy
rus Mitmesotos, Georgijos, Wis- 
consinoi' Arkansaso ir New 
Yorko valstijose. *Du iš penkių 
visai n(eko bendra neturėjo su 
butlegeryste. Jųdviejų nekaltu
mą, po laikui, pripažįsta patys 
valdininkai. O kitiems trims 
ar tik nepakišo butelį kitą deg
tinės blaivybiniai šauliai po to, 
kai juos nukovė? Tie įstatymo 
sargai juk nuolat taip daro.

Šiomis dienomis sukėlė lermą 
amerikoniškoj spaudoj ir tarp 
politikierių tai nužudymas Hen
rio Virkulos, saldainių biznierė- 
lio, ties Kanados siena, žmo
gus vėlai 11:30 vai. naktį auto
mobiliu važiavo su moteria ir 
dviem vaikais. Blaivybės sar
gybinis, paprastais civiliais dra
bužiais apsirengęs, šiurkščiai 
suriko: “sustok!” Virkula, 
manydamas, kad tai plėšikas, 

r > paspaudė, automobilį smarkiau, 
^norėdamas išsigelbėt. Sargybi- (Įanija. 

nis, 16 žingsnių iš užpakalio, ir • 
lengvai matydamas, kad žmo
gus važiuoja kartu su šeimyna, 1 
pradėjo pumpuot iš šautuvo švi- ! 
ną, taikydamas važiuotojui. ( 
Truputį toliau ir kitas sargybi
nis, Emmett J. White, atidarė : 
ugnį į. Virkula, kurį ir nušovė. '

Valdiškas žmogžudys, berods, 
areštuotas, bęt jam nėra ko bai
mintis- del bausmės. Jis pasta
tytas tiktai po $1,500. Tokia 
ir dalį, dįdesnė kaucija, pav., . 
New Yorke, uždedama žmoge- 

, liui, pasiėmusiam be pinigų ba
naną, duonos kepaliuką arba 
pieno bonką nuo svetimo slenk- 
.sČio.

Panašiai buvo nužudytas ir 
Jacob-Hanson, Niagara Falls 
Elks Kliubo, tikrai amerikoniš
kos ofganizacijos narys, 1928 
m. gegužės 6 d. Naktį jam pa
stojo kelią koks tai šiurkštus 
žmogysta, apsivilkęs kailiniu 
švarku ir “overolzėmis” (dar-i 
biniais drabužiais). • Hansenui 
dingtelėjo į galvą, kad tai plėši
kas. Kad pasprukt nuo to su- 
tyėrimo, Hansonas paleido auto
mobilį- visais garais. Manomas | 
plėšikas ėmė šaudyt; jam tal
kon prišoko ir kitas, vardu 
Glenn. Jennings, kurio kulka ir 
nukirto Hansoną. Pasirodė, kad 
tai būta ne paprastų plėšikų, 
bet blaivybės sargybinių.

KuomėU vienas Hanseno drau
gas biandė areštuot žmogžu
džius;* vyresnysis blaivybės in
spektorius atsisakė juos išduot. 
Tiesa,*’ po įvairių ilgų ceremoni
jų Jejniings' . buvo pastatytas 
teism4n<( Bet jis be niekur nie
ko biįyo'paliuosuotas ir palik
tas tar^bųje. Central i nes val
džios 3>rpkuroras teisme nekal
tino tją Jcrįminalistą, bet teisi
no. O kaiįi rašo N. Y. Evening 
Post (birželio 15 d., 1929 m.), 
tai ir«'pribukusieji posėdfninkai 
(džiufinieijai) buvo specialiai 
parinkti tokie, kad’ tikrai ištei- 

■sintų feniogžudį. ;
Ka(|a bįąivybinį žmogžudį 

areštuoja vietirfėš valstijos val
džia, tai jis j ieško užtarimo pas 
federalę, centralinę vyriausybę. 
Byla Visuomet būna pervedama 
į fedeValį teismą, kuris ir apgi
na tuos ga^ažudžius.

Platėliau. padavėme porą pa
vyzdžių, kad parodyt, kaip blai
vybės JjįnaAi na veikia abelnai ne 
tik šitose, bet ir visuose kituo
se atsįtrkim11086-

L , .192J m. rugsėjo mėnesį laik- 
/ raščiubše, * buvo padaryta ap- 

skaitlikvimas, sulig valdžios ir 
spaudas rekordų. Paaiškėjo, 
kad jblaivyb&s agentai buvo 
mažiųimažiausia i nužagę 200 
af:mcmi. ; fiet .kdd

&

»

vyriausybė, kiek galėdama, sle
pia tokias žmogžudystes, tai nu
žudytų skaičius bus kur kas di
desnis. Ir vidutiniai imant 
bent 40 is kiekvieno šimto nu
kautųjų buvo nič-nieko nenusi
kaltę prieš blaivybės įstatymą. 
Nuo to įstatymo išleidimo iki 
šiol viso labo liko nukaitinta 
tiktai 5 “prohibišinai” galvažu
džiai, kur jie šaudė iš asmeniš
ko keršto; o ir tai jie tegavo 
tik trumpiausias kalėjimo baus
mes.

Milžiniška didžiuma nušautų
jų yra paprasti piliečiai bei 
darbininkai. Jų tarpe nėra nu
kauta nei vienas stambesnis al
koholio šmugelninkas.

Vidutinis blaivybės agentas 
puola tik tuos, iš kurių nėra 
gavęs arba nesitiki gaut kyšių; 
o už kyšius valdininkai leidžia 
laisvai varyt alkoholio šmugelį, 
ir dažnai patys tiesioginiai but- 
legeriauja. Taip antai, Phila- 
delphijoj nuo “blaivybės” pra
džios iki 1926 metų policinin
kas Sam Griffith buvo prisiplė
šęs $356,000. Ir tokių pavyz
džių galima būtų paduot visa li-

Cincinnati, 
milionierium, 
šaikos galva, 
moterį ir tapo išteisintas. Alko
holiniai pinigai garsiai kalba 
šioj veidmainiškos blaivybės ga
dynėj.

Chicagoje- ir New Yorke yra 
tuzinai naujų milionierių, iški
lusių “į žmones” per organizuo
tą butlegerystę. Tie “garbin
gi” piliečiai nei šaudomi nei 
baudžiami.

Washington© kongresmanai, 
senatoriai ir ministerial su pa- 
gelba savo šaulių brukdami pa
prastiems gyventojams blaivy
bę, patys užlaiko privatinius 
butlegerius.

Bet kas darbininkui labiausia 
tėmytina, tai kad ginkluotų blai
vybės agentų armija yra nuolat 
naudojama, kaipo valdžios šni
pai, streiklaužiai ir ginkluoti 
kapitalistų mušeikos prieš dar
bininkus.

Kuomet paskutinėmis dieno
mis pakilo audra protestų prieš 
“prohibišinų” šaudymus, tai 
prezidentas Hooveris tik tiek 
suramino: bus uždrausta šaudyt 
iš patrumpintų šautuvų; bus pa
likta blaivybės sargams tiktai 
pištalietai.

Gali, todėl, pasidžiaugt dar
bininkai, kad streikuose ir kito-

Ohio, Rufus tapo 
kaipo butlegerių 
Jis nužudė savo

bal- 
,įvy- 

kuriame 
“Sovietų 

Aišku, 
priėmė rezoliuciją, bet to
kią, kuri pastato jos rašy
tojus ir priėmėjus prastoj 
šviesoj. Rezoliucijoj, pav., 
sakoma: 1 ', . , • i ,

“Kadangi Stalino grupė, So
vietų Rusijoj, krypsta dabar ' 
prie kapitalizmo, auklėja ku- 
lakus, nepmanus ir leidžia 
jiems išnaudoti Rusijos prolė-i 
tariatą; ir tuom pačiu sykiu 
Stalino grupė visiškai panaiki
no darbininkišką demokratiją 
ir su pagelba teroro ir spėkos, 
kovoja prieš opoziciją (trdc- 
kizmą), kuri kritikuoja ir nu
rodo jų (Stalino &i*upės) klait. 
dingą taktiką, ir tt.

“Todėl mes užgiriam Rusi-' 
jos Kompartijos nusistatymą 
svarbiausiais politiniais ir eko
nominiais klausimais, kurie 
yra paremti Markso ir Lenino 
principais.”
Kiekvienas, kiek tiek pro

taująs asmuo, paskaitęs ši
tą rezoliuciją pasakys, kad 
rezoliucijos autorių ir priė
mėjų galvose, anot to posa
kio, yra “kuku.” Visi juk 
žino, kad šiandien Sovietų 
Sąjungos Kompartijos prie
šakyje stovi taip vadinama 
d. Stalino grupė. * Jinai yra 
Partijos vadovaujanti pajė
ga. Stalino grupė patiekia 
visus politinius ir ekonomį-j 
niuSi klausimus išspręsti; 
Partijai. Ir tie visi pasiū
lyti klausimai vienbalsiai 
tapo priimti pereiioj Parti
jos! konferencijoj. Stalino, 
grupė patiekė taip vadina
mąjį Penkerių Metų Planą, 

sukėlė daug ginčų pa
čiose Partijos viršūnėse. 
Dalis draugų buvo tos nuo
monės, kad vykinant šį pla
ną gyveniman, prisieis 
smarkiai ir sunkiai dirbti; 
bus daromas per didelis 
spaudimas ant buožių (ku- 
lokų), ir tt. Tačiaus, nežiū
rint visko, Penkerių Metų 
Planas (apimąs eilę svar
biųjų klausimų) buvo pri
imtas, kaip kad Stalino gru
pė jį patiekė ir yra vykina
mas gyveniman.

Taigi, kaip tuomet protau
jantis žmogus gali užgirti 
Partijos darbus, o smerkti 
tuos, kurie tuos darbus su
mano ir vykdo gyveniman? 
Šitai]) gali padaryti tik bal-

galvos nuteisti katorgoje, vėl 
desėtkai vargsta kalėjimuose 
ir laukia teismo.

“Daugeliui šeimynų atimti j 
vieninteliai maitintojai, o vi-1 
sai* Lietuvai Voldemaro dikta
tūra atėmė gerinusius jos sū
nūs, stipriausius veikėjus. 
Drakoniška Voldemaro dikta
tūra privedė prie to, kad pri
slėgta politinė atmosfera spro
go šūviais taikomais į patį 
Voldemarą.’ ’ 
j 1 j ■ J « ' L ’
Tai tiesa! Deja,’ Latvijos 

socialdemokratai į ; “panjirsr 
ta” pasakyti, kodėl toji dik
tatūra Lietuvoj šiandien 
viešpatauja, kals užleido jai? 
vietą. !Ar-ne jiį sėbrai, Lie
tuvos ; socialdemokratai su 
liaudininkais, tatai padarė? 
Kiekvienas žino, kad taip, 
Požėla,su Sleževičium, bijo
dami komunistinio judėji
mo, kraštą atidavė fašistų 
klikai.

Antra, šis parodo socialde
mokratuose esamą visišką 
iškrikimą:bkuomet Latvijos 
socialdemokratai smerkia 
fašistus, tai Anglijos Inde
pendent Labor Party (So
cialistų Partija) pasiuntė 
Voldemarui užuojautą po 
to, kai ant jo buvo pasikė
sinta. Tokia pas juos vie
nybe ir susitarimas!

Kas Pas Mus Taisytina?
Chicagiečiti “Vilnis” rašo 

apie mūs lietusių darbinin
kų Amerikoje kai kuriuos 
veikimo klausimus ir ji nu
rodo, kad i

“šiuo tarpu prieš mus stovi 
šie svarbūs ir skubūs uždavi-

, niai:
- ; “Atgal į ' Partiją buVusius 
narius, 'irj daugiau naujų na
rių Partijai. ’ Pagerinti mūsų 
organizacijų veikimas—keisti 
kai kurie propagandos' ir 
tacijos metodai, įr tt. ■

“Apvalyti orgahizacijas nuo 
negeistino elemento.

“Kovoti su. žalinga tenden
cija—su l< 11 e (j alinta,’' l(ne tie 
I aiicai.”

“Daugiau ir sistematingiau 
gilinti klasinę sąmonę tarp 
mūsų organizacijų narių, kad

agi-

’•‘.Vt 
■ . W

Drg. H. STANKUS iš Worcester, Mass.
%

Turime džiaugsmo pranešti, jog gavome žodį iš savo 
veikėjo draugo Stankaus, kad tikrai bus “Laisvės” piknike 
ir pasakys prakalbą. Jis taip pat-dalyvaus A. L. D. L. D. 
centro senų narių pagerbimo vakarienėje 6 d. liepos, “Lais
vės” svetainėje.

seno

kaip tikėtasi, nes čia irgi:be
darbėm Apsiėjimas] abelnaį, 
gražus, visur matėsi veiduose? ’ 
natūralūs linksmumas. Tai vie
nur, tai kitur sustoję burėli^i 
kalbasi, tai vaikštinėją, juo
kauja; kitur vėl girdisi rimtų 
dainelių melodijos, visur pa
tenkinimas. Tas viskas sudalė 
malonius įspūdžius, tartum 
kad ir pati malonioji gamta 
prijaučia tam kilnumui.

Buvo ir draugų svečių, ku
rie dalyvavo parengime ir gė
rėjosi Minersvillės pušyno 
malonumu. Draugai M. Misę- 
vičiai iš Reading, Pa., d. Ogen- 
tai su draugais iš Easton, PaM 
draugai V. Surdokas, P. Stag- 
niunai, Tuleikiai ir d. Grabau
skas su grupe jaunuolių, net(iš. 
Brooklyn, N. Y., drauges Pra
naitienė ir Vinickienę.

Finansinės pasekmės irgi 
neblogos, įeigų buvo $201 su 
centais. Visokius iškaščįus iš
mokėjus, pelno atliko $72,06. 
Visus pinigus pasiuntėme del 
Lietuvos baduolių, per Lietu
vos Baduolių šelpimo Komite
tą. čekis išrašytas iždininko

i John Kluckin vardu, ’per se
kretorių drg. R. Mizarą.

Visiems dalyvavusiems ta
me parengime varde Lietuvos 
vargstančių darbininkų taria
me širdingą ačiū.

A. Arbačauskas.

MOLINE, ILL
Išvažiavimai .ir Organizacijos

Birželio 16 d. įvyko išvažia
vimas A. L. D. L. D. 64 kuo- 

Daugelis iš įvairių kolonijų!dar pasiųsti į kitus laikraščius. P°s ant Vąličkos farmos ir ge- 
. rai pavyko biznišku žvilgsniu, 

____ Jeigu norite, kad tas n9rs publikos buvo neperdau- 
pats dalykas tilptų keliuose į giausia. Mat, tą pačią dieną 
laikraščiuose, tai arba kopijas kuvo ir amerikoniškų draugi- 
padarę išsiuntinėkite arba toj JU išvažiavimai, o dalis 
pačioj . korespondencijoj pa
prašykite kitų laikraščių, J 
jie persispausdintų.

Todėl šiuos pranešimus ge- 
įsitėmykite.

“Laisvės” Red.

Neišpildomi Korespondentu Reikalavimai

kiose kovose į juos bus pyški- trusaitimai neišmanėliai, 
narna ne iš šautuvų, o tik iš piš-  
talietų...

Buržuazija turi 
mybes po senovei maudytis deg- ’ ,
tinėje ir šampane. Be to, iš 
blaivybės įstatymo ji gavo dar tis paduoda Latvijos SOCial- 
tūkstančius savo tvarkos sargy- 
binių-ageritų prieš proletariatą.

Amerikos Komunistų Partija, 
matydama tokioj vienpusiškoj 
“blaivybėj” reakcijos, grafto ir 
žudymo įrankį, todėl ir reika
lauja panaikint tą įstatymą. Ko
munistų Partija yra priešinga 
girtavimui, ir apšvietos bei pro
pagandos būdais kovoja prieš 
jį: tuo pačiu kartu ji išdėsto ir 
kodėl toks įstatymas nėra įvyk
domas kapitalistinėje tvarkoje. 
Komunistų Partija sako:

Nuobodumas 
neužtikrintas 
minių kultūros 
latinis. skurdas 
minias į alkoholizmą, 
munistinėj visuomenės tvarkoje 
tegalima bus panaikint alkoho
lizmą, girtavimą, kuomet bus 
pakelta minių kultūros laipsnis, 
kuomet pramonės darbas bus 
paįvairintas, palengvintas, įdo
mesniu padarytas; kuomet dar
bo žmogui bus rytojaus gyveni
mas užtikrinta^ ir skurdas pa
naikintas. Komunistų-tvedamo-

visas gali- Vieni Veikia, Kiti Smerkia
Vienas socialistų laikraš-

demokratų partijos ’ organo 
“Socialdemokrats” nuomo
nę apie pasikėsinimą ant 
Voldemaro gyvybės Kaune. 
Latvių laikraštis pasakęs:

“Visas /pasaulis privalo‘ iš
girsti šūvius Kaune ir vieton

fabriko 
rytojus, 
laipsnis
stumia

darbo, 
žemas 

ir n uo
dą rbo 

Tik ko-

augi fedorplėji kovu prieš alkoholizmą yra

jie geriau galėtų (skleisti tą są- kartų
monę tarp lietuvių darbininkų, piuose turi korespondencija bei 

“Vesti vajų įvairiose orga- pranešimas tilpti.
nizacijose už pakeitimą senų, įninkąs, 
netikusių ir priešingų darbi- (skyrių 
ninku ideologijai vardų ir ' 
konstitucijų.

“Daugiau ir ^istematinges- 
nės kovos prieš klerikalizmą 
ir religiją abelnąi.”
Šitie ir kiti dideles svarbos 

■klausimai bus rišami liepos 
mėnesio pradžioje įvyksian
čiame mūsų Suvažiavime— 
konferencijoje .Brooklyne. 
Todėl draugai! turėtų jais 
susidomėti ir apie juos ., pa
galvoti, kad priėjus prie 
tinkamesnio jų išrišimo.

korespondentų rašo skelbimus į Tokių operacijų redakcija ne- 
korespondencijų formoj, žino-įdaro, 
ma, kad nereiktų už juos mo
kyti, kaipo už skelbimus, ir 
reikalauja, kad redakcija ant 
antro ar trečio puslapio talpin
tų po du ar tris'sykius. Jeigu 
tokias korespondencijas patal
pini į pranešimų .skyrių, tai 
gauni laiškus su išmetinėji
mais, kad taip padarėme.

Jau ne sykį rašėme, kad to
kių korespondencijų, kurias! 
reikia talpinti po ikelius sy-j 
kius (pakartoti), redakcija 
niekur kitur netalpina, kaip 
tik į pranešimų skyrių, nes ki
taip techniškai labai darbi-j 
ninkus apsunkintų. Vienok ko-į 
respondentai nepaiso, bet da- 
To savo ir gana ir dar pyksta.

Todėl dar sykį pareiškiame, 
kad tokių korespondencijų re
dakcija netalpino ir netalpins 
kitur, išskyrus pranešimų sky
rių. Tame skyriuje žymisi, 

i ir kokiuose nume-

rai

Ir darbi- 
formas, tą 
ir palieka 
pasikartoti.

MINERSVILLE, PA

WILKES-BARRE, PA.
. . . *

. ‘ ‘ ' 1 ’ i
Nepamirškite Birželio 23
Nėdęlioj,. birželio 23 d., A.

L. D. L. D. 229 kuopa rengia
siuntus užuojautos telegramas pjknikft aitt Lenfevičiaus ūkės. 

_______..i žinoma, *//_/ „
vargstan- pUį.^j ir patogi praleisti Taiką

11 f m i ♦ i t • •* i

Voldemarui, privalo jas* siųsti į<ajp jau 
Lietuvos liaudžiai ’ 
čiai po diktatūros; jungu.

“Šimtai Lietuvos sūnų iš
siųsta į koncentracijos stovyk
lą, desėtkai nuteisti ir sušau
dyti, desėtkai :

žinoma, vieta gana

linkšmai.
Leeparkiečiai ^ana rūpestin

gai ruošiasi, kad viskuom pa- 
—: ------  įtenkinus dalyvius, svečius. Bus
sėdi iki gyvos I prOgrama, sportas, visokių žai- 
 jslų, gera muzika. Tat visi 

‘ ’ ir visos iš visų kolonijų būki-
kite. Prasidės ( 10* vai. rytetaipgi dalis bendrosios kovos 

prieš kapitalizmą. Tiktai nu- ii’ tęsis iki vėlumai nakties 
vertus kapitalizmą, bus šalin 
nušluota ir niekingoji butlege-! 
rystės pramonė ir lygiai niekin
gas, parsidavęs, supuvęs ir 
veidmainiškas kapitalistinės 
blaivybės vykdymas.—Svaigina
mų gėrimų paprotinis naudoji
mas yra viena iš baisiausių vi
suomeninių ligą, kurias pagim
dė patsai kapitalizmas. ,

M. ž.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

J. Balsys, Baltimore, McL— 
Pranešimą, anglų kalbpj gavo
me vėlai ir . nęgąlime sunau
doti. ’ i :

Kaip kasmet buvo rengia- 
I mA kairiųjų, progresyvių dar- 
jbininkų piknikas šioje ameri
koniškoje šventėje (Decora
tion Day), taip įvyko ir šie
met, taip mūsų 
sveikatos pušyne 
kančių 
kuopos: Amerikos Jungtinių 
Valstijų 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje.

Visi žino, kad šios organi
zacijos savo parengimų pelnus 
naudoja tik darbininkų judė
jimui del pasiliuosavimo iš ka
pitalistinės bei religinės vergi
jos. Dabar gi, matant reikalą 
gelbėti Lietuvos darbininkus 
nuo bado, buvo skiriama visas 
pelnas tam tikslui.

Diena buvo labai graži, 
nors paryčiu apsiniaukus, at
rodė lietinga. Bet mūsų drau
gai, pasitikėdami astronomijos 
oro biuro nurodymais, kad nė
ra pavojaus, anksti rytą grie
bėsi rengti, viską tvarkyti. Ka
dangi mes turime 4 kavalkų 
grindis del šokių, ką kiekvie
ną apie 8 vyrai turi kelti, tai,

pa- V*U priklauso ir prie jų, todėl 
kad'ten dalyvavo. Vienok rengė

jams pelno liks apie 50 do
lerių. Tai garbė rengėjams, 
kad jie taip pasidarbavo. Iš- 
važiaviman buvo atvykęs' ir 
vietos Komunistų Partijos or
ganizatorius, kuriam pavyko 
gauti keletą narių į Amerikos 
Komunistų Partiją.

Birželio 14 d. susitvėrė- A- 
merikos Komunistų Partijos 
kuopa Rock Island Pier, todėl 
organizatoriui pavyko ir pas 
mus gauti keletą narių ir su
daryti tos kuopos grupę. .

vadinamame 
Rengė se- 

organizacijų vietinės

Komunistų Partijos,

ardydamas 
pertikrina 

tuos, kurie turi 
Jeigu mes pradėtume tokius 
pranešimus dėti kur pakliuvo, 
tuomet darbininkas, ardyda
mas formas, turėtų visą dien
raštį patikrinti, ar, kartais, nė
ra kur įkišta tokis rašinėlis. 
Taip darydamas, jis nieku bū
du negalėtų jam paskirtą dal
bą atlikti ir pareikalautų nuo 
administraci j os p age 1 b i n i n k o— 
kito darbininko. Redakcija 
irgi negali savo darbą atlikti 
ir dar nueiti į /spaustuvę ir 
peržiūrėti tokius dalykus. Ne
manykite, kad. jau redakcijos 
ir spaustuvės darbininkai ne
turi paskirto darbo, kurį turi 
savo laiku ątlilį.ti ir kad jie 

‘gali viską padaryti, ko tik kas 
Užsimano. Kaip kiekvienoj 
dirbtuvėj, kaip kiekvienoj įmo
nėj, yra įvesta tvarka, sistema^ 
reikalaujanti nuo kiekvieno 
darbininko atlikti darbą, taip 
tas pats yra ir “Laisvės” re
dakcijoj ir spaustuvėj. Kitaip 
laikraštis vieną ■ dieną išeitų, 
o kitą neišeitų, susivėlintų.

Antras dalykas, tai daugelis 
rašo visokių pranešimų apie 
liote'rijas. Čia irgi buvo kelius i 
sykius pranešta, kad tokių da-' 
lykų nevalia į laikraštį dėti. į 
Ir nors mes jų nededame, vie-įtai tas, kad iš šalies mūsų or- 
nok korespondentai wis siun-' ganizacijoms simpatija • auga, 
čia ir siunčia, nekreipia domės! Jaučiama vis prielankesnis at- 
į jokius pranešimus. įsinešimas. Priešginiavimai ma-

Todel ir šiuo klausimu pa-Įžėja ir daugiau paramos. Ta- 
reiškiame, kad tokių raštų, ku
rie surišti su bile kokiomis* lio- 
terijomis, nesiųskite į “Laisvę,” 

ihes vis viena jų netalpinsime.
Trečias dalykas, tai atsiun

čia korespondenciją, prašo pa
talpinti į “Laisvę,” o paskui

Teisybės Mylėtojų Vyrų ir 
Moterų Draugija rengia pik
niką 30 d. birželio, Veličkos 
farmoj. Visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai turėtų būtinai da
lyvauti šiame piknike, nes vi
sas pelnas skiriamas Lietuvos 
baduolių sušelpimui. Turite 
žinoti, kad Lietuvoj mūsų bro
liai badauja ir laukia nuo mū
sų pagelbos. Jeigu mes ne
pasirūpinsime jų sušelpimu, 
tai kas gi kitas juos sušelps? 
Todėl 
niką, 
pelno 
sius.

draugystė ir rengia pik- 
kad nors kiek padarius 
ir sušelpus nelaiminguo-

Prie progos turiu priminti, 
kad šios draugijos nariai užsi
mokėtų už organą “Laisvę,” 
nes draugystė ilgiau negali 
laukti, kaip iki sekančio susi- , 
rinkimo, kuris įvyks 7 d. )iė- 
po.s ir bus pusmetinis, Indus^^ 
trial Svetainėj, kampas 14-tos 
gatvės ir 5 th Avė.

Darbai šiuom tarpu eina ge-
I1ČV Čipic o Vjicu IU11 A.V1V1, 1«1, . . .

suprantarpa, jų gabenimas bei 
sutaisymas nėra lengvas. Bet 
kad publika tuomi yra paten
kinama ir neša naudą, tai mū-

patingai jauniems darbiiuri-A 
kams. Geistina būtų, kad iš 
progresyvių, jieškaniČių darbų.

su iš pasišventimo darbininkuivienas kl‘astc,.a apsl«fv$n*«> 
1 Ines čia industrija smarkiai ple-

ičiasi ir reikia laukti didelio 
| industrijos centro, kur bus pla-JT 
iti darbininkiškam veikimui^ 
1 . ri dirva. Jūsų Jonas.

klasės gerovei, nejaučia tų ; 
sunkumų. Ir ne tik ką draugai | 
ir draugės atlieka rengimo! 
darbus, ne tik kad per dieną i 
nuilsta-nusikamuoja prie pa
tarnavimo publikai, bet dar 
sykiu su savo centais priside- 

jda prie įeigų.
Kitas džiuginantis reiškinys,

čiaus šiuo tarpu, dėka drg. M. 
žaldokių, turime kelis apli- 
kantus į Kom. Partiją. .

šis piknikas pavyko gerai 
visais atžvilgiais. Publikos, 
palyginamai kaip kitais me
tais, mažiau. Bet daugiau,

WATERBURY, CONN.

Pranešimas Norintiems Va
žiuoti j Spaudos Pikniką 
Draugai, kurie žadate va

žiuoti į spaudos pikniką,':'ku
ris įvyks 30 d. birželio, Bridge
port, Conn., Kuhn’s Parke, tai 
nelaukite iki paskutinei dienai,' 
užsiregistruokite pas busų W ■ 
misiją—V. Krasnitską ir® 
Štrižauską. Už •"nuvežimai 
parvežimą $1-25 ypatai. - J
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Kodėl Padangėj Matyt Garlaiviai, Bokštai, 
Bažnyčios, Ledų Kalnai ir Kiti Dalykai?

“Philadel- 
Francijos 
linkui tos

Nutarta surengti pikniką, 
kaip greitai gaus patogią vie- 

kūbpa į viešą 
nebuvo išėjus, 
darbų jau

(Miražų Paaiškinimas)
Balandžio 30 d., 1929 m., pri

buvus į New Yorko prieplauką 
Hamburg-American linijos lai
vui “Hamburg,” jo kapitonas 
Oscar Schwamberger pasakojo, 
jog regėjo nepaprastą miražą, 
tai yra reginį ore. Ties, Grand 
Banks buvo matoma štai kas:

Pirmiausiai per miglas paši
ldė mažas laivynas karo lai- 
ų, iš kurių kanuolių rūkę dū

mai, lyg kad jie šaudytų į cie- 
lių. Bet žinant, kad negalima 
karo laivams manevruoti gar
laivių plaukimd ’ linijoje, buvo 
suprasta, kad tai yra miražas, 
o migla sudaro “kanuolių dū
mus.” Į trumpą laiką tas lai
vynas persikeitę į porą tavori- 
nių laivų, apie 7 mylias toliau; 
,‘iė iškilo iš miglų taip, kad jų 
stiebai debesius dasiekę ir tada 
dingę iš matymo.

Šioje orlaivių ir radio gady
nėje panašūs nuotikiai jau ne
nugąsdina žmonių civilizuotose 
šalyse.

Bet toliaus nuo progreso atsi
likusiose šalyse, kad ir Lietuvo
je, kur žmonės mažamoksliai, 
mažai ką skaitę, išskyrus mal- j 
daknygę ir kantičką, mažai kas i 
apsipažinęs su pasauliu kelionė- 

dalis ir

kianti laivai, vandens ežerai 
smėlių pūsčiuose ir tt.

prastą miražą. Jūroms blizgant, 
kaip stiklui, giedrioje dienoje, 
apie 25 mylias nuo 
phia” laivo, plauke 
laivas “La Lorraine’ 
pačios prieplaukos.

Laivas nebuvo matomas, tik 
ano kaminų dūmai pakilę aug- 
štai darė plėtmą žemai padan
gėj. Maža migla drėgnumo su
sidarė kiek augščiaus dūmų 
plėtmo, ir augštai padangėj pa- 

paveikslas to

tą, nes mūsų 
veikimą dar 
Bet prie gerų 
vo prisidėjus.

Susirinkimas

bu-

no liks nemažai. Programa 
buvo iš prakalbų ir pionieriai 
sudainavo keletą dainelių.

Narys.

Kareivių jfanevrai Debesiuose
Kovo mėnesį 1909 m. apsi- ( 

reiškimas, pasirodęs padangėj sirodė aiškus 
išgąsdino prietaringus Dorzbach Francijos laivo, bet apvirtusiu, 
ir Oberumbach kaimų gyvento- įr jįs oru> rodėsi, plaukia stie- 

' j bais žemyn. Paveikslas buvo 
___ s aiškus, kad pasažyriai 
Į “Philadelphia” laivo galėjo įžiū-1 

<<La Lorraine” kapi-

jus, ties Baden’u, Vokietijoj
Debesiuose pasirodė raudonas , toks 

plėtmas, ant kurio aiškiai bu-j — 
vo matoma žemės paviršius,' rgt laivo 
laukai, upeliai ir medžiai ir tona, vaikščiojantį ant laivo til- 
kur du būriai kareivių susigru-! tolio iš vieno' galo kitan. Tas 
payę kaip į mūšį artinosi vieni atspindžio paveikslas tęsėsi per 
prieš kitus; deganti kloniai ir. valandą ir pusę ir po to dingo, 
dūmų kamuoliai buvo aiškiai ]yg veidrodžiui sudužus, 
rnatotni. 1 'T • “ ----•

Ant rytojaus laikraščiai iš
aiškino, jog tai buvo atsispin
dėjimas kariuomenės manevrų 
apie dvidešimts mylių toliaus, 
nuo kurių miražas ir pasirodė 
ore.

įvyks 21 d.
pos, 10 vai. ryte, i Tai 
kite laiku.

visi bū-

Lenevi-16 d. birželio, ant 
ciaus farmos, Nacionale Mai- 
nierių Unija turėjo pikniką. 
Publikos buvo daug, tai ir pel-

• CLEVELAND.— Po ketu
rių savaičių ‘‘tyrinėjimo” 
eksplozijos Clevelando ligo
ninėj, kuri įvyko gegužės 
15 d., ir nuo kurios žuvo 
125. žmonės, miesto ir ligo
ninės viršininkai, kurie bu
vo kalti del tos eksplozijos, 
tapo išteisinti. Trečiadienį

tyrinėjimas užsibaigė.
Eksplozija ištiko užside-|<GERAI PATAIKOT’ 

gus X-spmdulių filmoms, Į 
kurios buvo neatsargiai SU- Į Taip sako pilietis Ant. Tacilauška*, 

v ------ . užlaikytojas Restorano po num. 961
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 

; kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
------ Į CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik. 

lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi- 

i ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai

■dėtos ligoninėj ir prieš sau
gumo įstatymus.

CASTON ROPSEVICH

DIENRAŠČIO “LAISVES”
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

i Maj. Martin, armijos lakti-' 
nas, kuris su lėktuvu > nukrito 
ant vienos iš Aleuto salų, rašo, 
kad nukritimo priežastis tai 
buvo miražai, kurie išvedė jį, 
iš kelio permainydami tos apie-

’ linkės tikrąjį vaizda.
Neapsklembiamų plotų švie

sos spindėjimai yra baisiai ne-j 
i i geistini oro lakūnams ; o tai de- [

apsipažinęs su pa 
sįT.po visokias žemės 
ant jūrų vandenų, tai aniems 
panašus nuotikis būtų gąsdi
nančiu ar turinčiu reikšmės 
dievo rūstybės ir tt.

Taip antai Lietuvoj virš ke
turi verstai nuo Kupiškio pra
sideda pelkynų-samanų plotds, 
vadinamas šepata, apie 60 vala
kų ar daugiaus, kur vasaros 
laike įvažiuot negalima, nes ra
tai sulenda į samanas ar dum
blyną, bet pakraščiais yra ga
noma galvijai. Be to, jei pasi
taiko kur .saužudis-pakaruoklis 
ir kunigas neleidžia laidot ka- 

nėse, tai nuvežę, panėšėję ūž
ta prarausę į samanas, ir po 
remonijų.

visokių kalbų apie tą 
jepatą, apie vaiduoklius ir kito- 

/ kius prajovus, bet viens iš įdo
miausių yra tai apie nuskendu
sią bažnyčią.

Kas tai, kada tai, šepatoje be
uogaudamas pamatęs iškilusią 
bažnyčią netoli tos vietos, kur 
randasi ežerokšnis, bet jam be- 
siartinant bažnyčia dingus, nu-1 
skendus, o tik ežerokšnis buvo 
matyti.

Seneliai pasakodavo, jog kur 
ta šepata, labai senai buvęs ten 
mfetas, kurį dievas nuskandi
nęs už griekus, ant ko samanos 
apaugę, o buvusios bažnyčios 
vietoje likęs ežerėlis, iš kurio 
kas septinti metai sykį ta baž
nyčia iškylanti iš vandens tu- 

’ lam laikui ir vėl nuskęstanti at
gal. Esą, jei kas būdamas ne
toli laike bažnyčios iškilimo spė
tų įbėgti į jos vidų ir prie za
kristijos esamu skambalu, kurį 
skambina išeinant kunigui mi
šių laikyk, suskambintų tris sy
kius, tuomet toji bažnyčia pasi
liktų, nebenuskęstų atgal ir tt.

Tas pasakojimas gal bus pra
simanymas keno nors, o gal pa
laikė- kam nors kada esant 
Fepatoje matyti miražą. Mat 

y&pie Šepatą augštesnės vietos, 
suaugę medžiai, o šepata že- 
miaus ir ten drėgnumas visa
da, nors paviršium samanos ir 
apdžiūsta: todėl sausame gied
rame ore virš Šepatos rasis ne 
vienodo oro sluogsnių susiklo- 
davimas, o iŠ to gali susidaryt 
miražas, atspindis bei paveiks- 
lasJseli verstai toliaus ant kal- 

'■ neiro esamos Kupiškio bažny
čios. Nuo nevienodų oro klodų 
tirštumo, huo temperatūros juo
se skirtumo, kitaip persilaužia 
ir atsimuša šviesos bangos.

1926 m. President Adams 
garlaiviu plaukiant Raudono
sios Jūros karščiausiu plotu, 
pasirodė žemai padangėj ledų 
kalnai kybanti ore.

Mat, nenormaliame oro sto
vyje, giedroje dienoje tankiau
siai oro sluogsniai būna nevie
nodo drėgnumo-tirštumo ir leng
vi oro klodai nevienodai įsilen- 
ttia, ir tuose oro įlinkimuose 
vra galimybė atsimušt vaiz- 

ns nuo žemės, jūrų ir tt.; 
tčsassjasirodo, pav., toli plau-

Reginys Tyrumos Smėlynuose
Francijos armijai įsiveržus į i

Aigipta 1798 m., kaip rašo Idasi virš Alaskos vandenų tu- 
Monge: , pais laikais.

Kareiviai, suvargę pailsę ir I Būrys aplink žemę lėkusių la- 
troškulio kankinami, nepaken-! kūnų pakartotinai pasimesda- 
čiamai saulės karštų spindulių Į vo, neįžiūrėdami vieni kitų. 

» verčiama 
ant rūko, miglos, bet tai grei-

PIKNIKAS7

i myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
! tinka .todėl kad malonūs ir dūmai.
AROMATIŠKAI kvepj.”

kos. L. .
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 

i pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5 th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergaia:

1218 So. 10th St.. Camden. N. J.

M. J. J. Urbszoi, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
J savo krautuvę 
kas mtnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-John Naujokas 

jkauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
! Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyn© ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

i riausi cigarai Amerikoje po 10 een- 
itų.

A

J

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- | Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- lužlaikytojas general krautuvas ir lai- 

Norintieji, kad jūsų vaikai bū- vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177

i ClclIllcU bdUlvo INcLIoLU špiliu Lili U ' t

įdeginami, bebrisdami per tyru- Tuosyk kaičia buvo 
mos (pūstynės) smėlynus, pa- J............ . - .

Dainuos visi darbininkų chorai iš New 
York© apielinkės, vadovaujami V. Žu
ko ir dalyvaus Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. .lurčikonio.

matė vandens plotą priešais. Jie čiausiai buvo del veikmės mira
manė prieiną prie palmomis ap
augusio vandens. Bet, besiar
tinant jiems prie jo, tas mato
mas vandens ežeras traukės to- j 
lyn ir visai dingo.

Ta pati vyliojanti miražo! 
priegaulė pasikartojo po kelis I 
sykius.

Francijos garsus astronomas, 
Flammarionas knygoje “Atmos
fera” aprašo, kad apie šešias 
mylias nuo krašto jūroj ties Si
cilija pasirodė virtinė apniūku
sių kalnų, o kitoje, Calabrijos 
pusėje, ant vandens nieko ne
buvo; bet staiga atsirado kele
tas tūkstančių piliorių, stulpų, 
visi vienodo augščio, vienodame 
viens nuo kito atstume ir vieno- j 
do šviesos be; tamsos laipsnio, i

Bet susisiekiant karščiui su .• 
viršutiniu oro sluogsniu tie at- į 
spindžio paveikslai tuojau kei-1 
tesi, ir akių mirksny tie pili o-' 
riai pastojo pusiau žemesni ir 
pradėjo formuotis į sklepavo- i 
nes, lyg kad senovės Romos pa- j 1*1* 1 • J 1 j — *1* 1

žų.
■J. K. Dečlats.

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 15 d. įvyko prakal

bos su koncertine 'programa, 
kurias surengė Philadelphijos 
ir apielinkės L. B. š. Komite
tas. žmonių atsilankė nedau- 
giausia, iš priežasties labai šil
to ir drėgno oro, kuris dusino 
visą miesto gyvybę.

Prieš prasidėsiant prakal
boms, J. Jurčiukonio styginis 
kvartetas puikiai sugriežė. 
Frankfordo Jaunuolių Choras,' 
'po vadovyste Vitkausko, taip- 

.. gi puikiai sudainavo keletą 
: dainų. Jozelskaitė, sopranas, 

; | puikiai sudaanavo solo “O So-j 
lie mio” ir dar vieną žavėjan- 

’ čia dainelę. Pertraukoje drg.
L. Prūseika pasakė trumpą 
prakalbą apie Lietuvos besitę-, 

.... . i i m • i Isiantį bada ir kruvinąją fašis- Ih^mu architektūra, ilgi kam-. va'ldžia;raginclamas susirin. 
■pai įskilo ant kraštų, nesuskai-aukoti Lietuvos badu0.

. . i _ I KllolUS etUKOll JUlCvUVOS UdUUO*'.
temos pilys susidarė visos P«- liams. Po prakalbai buvo ren-l 
nasios Bet uojaus pranyko,'amos a(]] kuri surinkta- 
užleisdami vietą bokštams, ku-1 $3g 86 po auku ,.inki a. 
rie irg> dingo, palikdami tik ](om jant ' Jurčiukonio 
tai stulpus, tai Mangus, tai me-|styginiui kvartetuij sudainav0 
džius, egles ir kiparisus, Pasl'ike]eta kalsiškų duetų seniau- 
keičiant kelis sykius.

Kai oro vietinis :
praskysta-suplonėja, oras susi-;^_ 
klodo tarp normalio, pastovaus 
oro viršuje ir tirštesnio apačio- > 
je, žemiaus, tokiose vietose su
sidaro iliuzijos ir jos yra tan
kiausia daugiaus pastovios ir 
suteikia aiškesnius paveikslus 
akims. Tai vadinami augščiau- 
si miražai. Kitų miražų regi
niai netokie pastovūs.

A. H. Harrison knygoje (In 
Search of Polar Continent) ap
rašo matytą miražą arti Her
schel salos šiaurės Kanadoj, ry-

v’’ 1,906 m. Apie gmįįas> j Meškauskas, B. Ba- 
2,000 pėdų virs galvos jis matė čanskas A. Vaitkus, po 50c: 
ten stovyklą ir būrį sūnų.
stovykla, rodos, pastatyta anti^' Rugis~35c* 
viršaus kalno, kyšojo virš debe
sų ; vainikai buvo apsupę tą re-1 
ginį šunų ir šėtrų, kas rodės 
įgubę, į ką šviesa atsimušė nuo 
stovyklos užpakaliniame, žeme
sniame šone. Pusę valandos vė
liaus savo kelionėje jis prisiar
tino prie eskimosų stovyklos, 
pastatytos ant ledo, tokios pat 
išvaizdos, kaip kad jis buvo ma
tęs virš savęs augštai padangėj.

Besikeičiant temperatūrai, ši
lumos garai sudaro stebėtinas 
permainas, pavidaluose atspin- 
džiamų dalykų.

Kur daugiau kaip vienas 
ruožtas skystesnio oro randasi, 
ten pasidaro keleriopų išvaizdų 
paveikslai.

. įsios ir Philadelphi.ios publikos 
sluogsnis jmyijmos dainininkės V. Mačiu-

tė-Jaskevičienė ir M. Vaidžiu-
i, kurios paliko publikoj Į 

puikiausį žavėjimo įspūdį. Ant 
pabaigos Lyros Choras puikiai, 
sudainavo keletą dainų.

fiel Lietuvos baduolių auko-; 
jo: Lyros Choras $10; po $2: j 
P. Paliupas, J. Rutkus; po $1: * 
L. Prūseika, K. Misikonis, 
Kvietkus, G. Dulkus, K. Dau- 
lianskas, A. Daugirdas, A. 
Pranaitis, A. Shaman, Benez- 
burg, B. Slopelis, A. Papeliuš- 
'ka, Kavaliūnas, S. Vaitkus, A.

*2!O. Meškauskienė, F. Kichen; 
Visiems auko

tojams, varde baduolių, taria- ( 
Ime širdingą ačiū. Ant ryto-' 
jaus drg. L. Prūseika kalbėjo j 
republikonų kliubo piknike. Iš-j 
parduota daug streikierių šel-1 
pimo štampų ir surinkta aukų 1 
del Lietuvos baduolių.

A. J. Smitas.

Ay virkščias Garlaivis 
Padangėj

Birželio 14 d. 1907 m. Ameri
kos linijos garlaivio “Philadel
phia” pasažyriai regėjo nepa-

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

7 Liepos
July, 1929

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus
I Orkestras

Lietuvių Judžių Korporacija Cineova ims 
šio pikniko filmas ir jos bus rodomos ne 
tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

J. ŠUKYS ir H. STANKUS

Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Cle
veland©, Pittsburgh©, Wilkes-Barre, 
Scrantono, Philadelphijos, Bostono ir 
iš kitų artimiausių miestų, 

t

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia. 1-mą valandą po pietų
Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 

sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
loš vienas su dviem ar trim. Brooklyno kliaučiai 
didžiuojasi, kad čekeriais niekas jų nesuloš. Svei
ki sulaukę pikniko, matysime, kas ko vertas.

VALGIAI IR GĖRIMAI
Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de

partment. Komitetas pareiškė, jog visą maistą 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.

WILKES-BARRE, PA
A. P. L. A. 51 kuopos susi

rinkimas įvyko 16 d. birželio. 
Nutarta pasiųsti delegatą Įšau
kiamą 26 d. birželio konferen
ciją del gelbėjimo Lietuvos 
baduolių. Nutarta protestuoti 
prieš 22 seimo tarimą, kad 
konstitucija įeina į galią su 1 
d. liepos, 1929 m., o nariai 
negavo matyt turinio per or
ganą, nei kuopoms nebuvo iš
siuntinėta pirm paskelbimo į- 
einančia į galią.

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

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 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.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTLS 

Gydo, Reumatizmu, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio 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 Oiatment Co. 
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- 

lli rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—-visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtaisv vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiem* patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 18- 
ias apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, Jj. Y.

!

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Šaukitės 
pas j

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

IIS W. 8rd Street
Bo. Boston, Mass.

Tel., Bo. Boston 03Q4 W.

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

6043

GRM0R1US
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 ii n

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

stebuklingų žolių vertSs 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
nesne 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 nemati
nio, 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, kudos jums sugrąžins sveika
tą, panaiKins minėtas ligas.

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

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO ISEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR.ZIIMS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laik^. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 126. 
Taipgi duodame važinžjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn 8L, N. T.
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Mass.

“Istorinį

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

Lietkomfrakcijos Subdistrikto 
Komitetas.

kainos.
sekančiu adresu:

kodėl tuos 
nesukritika- 
būt telikę 

kiaušiniai” ?
kas bandytų

Visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai, būkite patys ir 
afsivęskįte kitus į šiuos pik 
nikus, i

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

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

kiaušiniai.” Santikyj su

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253

Puslapis Ketvirtas

Polemika ir Kritika
Rūkyt Ar Ne Rūkyt?

Rašo DR. A. PETRIKĄ

tęsia:

ner-

darbi-

?

J..

ne nuo to galo 
reikia sukriti- 

o margučiai pa-

įta- 
vie-

PHILADELPHIA, PA.
1 d. Ragsėjo-Sept

Laurel Springs, N. J.

gal paaiškins, jei 
rašinys nebuvo 

religinio bagažo 
kokiai ideologijai

DEL BOVINO PAMOKINIMŲ, 
NUO KURIO GALO KRITIKĄ 

PRADĖTI

BROOKLYNE

1 d. Liepos-July
Ulmer Park Music Hall

Gale 25th Ave.

“Laisvės” Piknikai

-.1 n 1 ;

šeštadien., Birželi.

Į maisto virškinimą rūkymas daro jau di
desnės įtakos, nes rūkymas trukdo seilinėm 
liaukom normaliai veikti, o seilės juk labai žy
miai prisideda prie krakmolinių bei cukrinių 
valgių virškinimo. Be to, kuris rūkydamas 
daug spjaudo, išeikvoja seiles bereikalingai, o 
kada prisieina valgyti, tai jo seilių liaukos jau 
būna privargę ir seilių daugiau nesiunčia bur
nom Delei šios tai 'priežasties tūli dideli rūko
riai kenčia nuo vidurių nemalimo. Apart truk
dymo seilinėm liaukom normaliai .darbuotis, rū
kymas dar kenkia inkštam, j&knom (kepenim)' 
ir kitiem virškinimo bei išsivalymo organam, ne
kalbant jau apie plaučius, kuriem trukdo norma
liai darbuotis pristatyme deguonies (oksigeno) 
kraujui, jeigu rūkytojas įsitraukia dūmą į plau
čius. Tūlose burnos ligose, kaip pav., Vincent’s 
Angina (trench mouth) ir šiaip įdegimuose (sto
matitis), rūkymą reikia visai pašalinti, kol bur
na pasveiks, nes dūmai savo erzinančia įtaka 
neleidžia normaliai gyti.

Tvirtinimas, būk nėščios moterys, kurios rū
ko, tankiau persileidžia (išsimėtą), negu nerū
kančios, vargu turi pamato. Vienas Jeruzolimo 
daktaras, London-Frankfort, kuris tyrinėjo to 
miesto haremų moteris, sako, kad persileidimų 
pas jas veik nėra. Pramonės miestuose, kur 
nėščios moterys priverstos eiti į dirbtuves vėly
buose nėštumo mėnesiuose ir ten dirbti ilgas-va
landas netinkamus jom darbus, labai tankiai per
sileidžia, nors didelė jų didžiuma visai nerūko. 
Čia kaltos netikę jų gyvenimo sąlygos, o ne taba
kas. Bėdinų moterų, darbininkių, tarpe persilei
dimas daug tankesnis, negu turčių moterų tar
pe, nors pastarųjų tarpe rūkančių nuošimtis 
daug didesnis. - .

Sergantiem sifiliu ar kitokia kokia Veneros 
liga, rūkymą reikia visiškai uždrausti, nes neu- 
rosifilitikų padėtis negalį pasitaisyti, kol jie ne-

(Tąsa)
Dr. Fisk specialiai studijavo daugelį žmo

nių, turinčių perdidelį kraujo spaudimą. Jisai 
periodiniai ekzaminavo grupę, susidedančią iš 
1021 žmogaus, turinčią peraugštą kraujo spau
dimą ir 13,335 žmonių grupę, turinčią normalį 
kraujo spaudimą. Didelių rūkytojų rata buvo 
biskį mažesnė net, negu nerūkančių; gi mažų 

’ rūkytojų rata buvo kiek augštesnė, negu nerū
kančių. ITaigi rūkymas peraugšto kraujo spau- 

. dimo ligoj, nėra jokis faktorius, šios skaitlinės 
ir išvados, žinoma, liečia tiktai suaugusius žmo
nes. Jauniem, auganteim žmonėm, ankstybuose 
metuose itin, rūkymas daug labiau kenkia 
vam, širdžiai, kvėpavimui, etc.

Daugelis mokslininkų studijavo tabako 
ką į kvėpavimo organus. Išvada veik visų
noda: maža nikotino doza tiktai paskatina kvė
pavimo nervų centrą smegenyse; vidutinė doza iš 
pradžios skatina, o vėliau paralyžiuoja kalbamą
jį centrą, gi didelė doza—ūmai jį paralyžiuoja 
(stabdo). Dideli rūkytojai, tie, kurie dūmą įsi
traukia į plaučius itin, tankiai įgauna taip va
dinamą chronišką gerklės įdegimą, nuolatos 
sprengsti, kranksi ar kosti. Kiti įgauna “rūko
riaus dusulį,” nuolatos gaikščioja, netenka kva
po. Tai paeina nuo kvėpavimo centro dalino pa
ralyžiaus. Nustojus rūkyt, šie visi simptomai 
pranyksta.

Seniau dauguma daktarų laikėsi tokios nuo
mones, kad rūkymas yra priežasčia vėžio, nes 
vyrai tankiai gauna vėžį ant lūpos ar burnoj. 
Moterys, iš antros pusės, tose kūno dalyse daug 
rečiau gauna vėžį, negu vyrai, nors kitose vieto
se, k. t., krūtyje, gimdoje, etc., jos gauna vėžį 
g^ia tankiai. Iš to tūli autoritetai ir spręsda
vo, kad rūkymas yra vėžio priežasčia. Bet yra 
daugybė faktų, iš antros pusės, rodančių visai 
ką kitą. Pirmiausiai, tai vėžio tikros priežasties 
kol kas dar niekas nesurado. Veikiausiai, kad j nustoja gėrę svaiginančių gėrimų ir rūkę. Ner
tai ligai priežasčių yra daug. Daugelis kalbamo- j Vų suirimuose rūkymas taip pat draustinas.
sios ligos tyrinėtojų savo laiku skelbė įvairias. Daugelis tyrinėtojų patemijo, kad tabakų 
teorijas apie vėžio priežastis, bet kol kas jos' kaip ir kitji dūmai, sulaiko augęmenų au- 
teorijom ir pasiliko: nėra tikrų teigiamų faktų ■ gimą. Darant bandymus su gyvuliais taip pat 
tų teorijų parėmimui. Sakoma, kad viena vėžio į patėmyta,* kad jie neauga taip smarkiai, kaip 
priežasčių, tai lokalinė iritacija (erzinimas). Ga
li būti, kad perdidelis rūkymas, ypatingai trum
pu cibuku pypkio, kuris nuolatos būna įkaitęs 
nuo dūmo; perdidelis gėrimas stiprių alkoholinių 
gėralų; aplūžinėję, apipuvę dantys, arba aštrūs 
erzinanti lūpas bei liežuvį bile koki dantų netikę 
pataisymai, kartais yra vėžio priežasčia. Įvai
rūs burnos įdegimai ir opos-žaizdos, k. t., “Leu- 
coplakia Oris” ir kitos, kurios tankiai veda prie 
vėžio, seniau buvo manoma, būk tai tik rūkymo 
pasėkos, bet dabar daktarai jau daugiau žino, 
nes suranda tam daug priežasčių. Kada Wasser- 
manas paskelbė savo būdą sifilio pažinimui, tai 
tapo surasta, kad didelė didžiuma turinčių “Leu- 
coplakia Oris,” burnos opą, yra savo laiku turė
ję sifilį ar kitą kokią Veneros ligą, šalyse, kur 
moterys daug rūko, k. t., Britanijoj, Holandijoj, 
Afrikoj ir tt., ten ne didesnis nuošimtis moterų 
serga burnos vėžiu, kaip tose vietose, kur jos, 
galima sakyti, visai nerūko. Rytų šalyse, kur 
dar yra užsilikę moterų haremai, kuriuose gyve
nančios moterys veik be perstojimo rūko cigare- 
tus bei pypkius, tos moterys nei kiek ne tankiau 
gauna burnos vėžį, k^ip, sakysim, Amerikos mo
terys, kurios dar tik nesenai pradėjo smarkiau 
rūkyti ir kurių didelė didžiuma visai nerūko.;
3'aifk?®i.?U J°.kymaS’. aŠdU,ria mintyj?Lperdid?' į šfeTyra fabrikų?kur žodingi'gazai, dulkės bei

I įvairūs ore esą chemikalai daug daugiau ken- 
Įkia, negu tabakas.

Tabako pramonė šiandie nėra tokia, kokia 
ji buvo, sakysim, 40 ar 50 metų atgal. Sanita- 

j riškos sąlygos fabrikuose dabar kur kas geres- 
I nes, negu seniau, nes dulkių bei gazų didžiuma 
i pašalinama iš darbaviečių, kuriose pirmiau dar
bininkai turėjo viską sutraukti į savo plaučius. 
Darbo našumas dabar -irgi labiau pakilęs, negu 
seniau. Dabar vienas darbininkas mašinos pa- 
gelba padaro per dieną apie 4,000 cigarų, ku- 

I riuos rankom nepadarytų nei tuzinas ekspertų 
-p*41 V" i dirbėjų.Prie Figko išvadų, I

turėtų, katfa jie auginama tabako dūmų įtakoj. 
Jaunapiečiai vaikai, dirbanti tabako fabrikuose, 
labai lėtai auga ir daugelis visai neišauga į sa
vo normalį augštį. Be to, jie visuomet būna su
džiūvę, suvargę. Matomai, tabakas turi detrį- 
mentalės (žalingos) įtakos į augantį organizmą. 
Jaunuoliai, iki savo subrendimo metų, nepriva
lėtų visiškai rūkyti.

Kaip atsiliepia tabako fabrikai į juose dir
bančių darbininkų sveikatą, sunku pasakyti. 
Vieni to klausimo tyrinėtojai tvirtina, kad nėš
čių moterų, dirbančių tabako fabrikuose, parsi- 
leidimas siekia nuo 15 iki 45 nuošimčių, kiti sa
ko, kad yra daug mažesnis. Vieni sako, kad ta
bako darbininkų didesnis nuošimtis serga džio
va, negu kitų fabrikų darbininkų, gi kiti to
kiais pat faktais įrodo, kad džiova mažiau išsi
platinus tarp tabako darbininkų, negu kur ki
tur, nes tabako kvapas ir įkvėpuotos tabako dul
kės būk tai apsaugoja juos nuo džiovos bacilų. 
Visi betgi sutinka su tuo, kad tabako darbinin
kų labai didelis nuošimtis serga dusuliu, nuo ta
bako dulkių, ir gerklės bei bronkų įdegimu. Vi
dutinis amžius tabako darbininkų esąs 58.3 met. 
Iš visko betgi matyti, kad darbas tabako fabri- 

I kuose vis tiek nėra sveikas, nors, iš antros pu-

lį, besaikį rūkymą, ir prisideda prie burnos vė
žio įgijimo, tai ta priežastis kalbamojoj ligoj vis 
tik iki šiol buvo perdaug išpūsta, perdėta.

Kita, priešinga pirmajai, teorija, būk rūky
mas yra dantim ir burnai naudingas, nes jisai! 
dizinfektuoja dantis ir apsaugoja juos nuo gedi- j 
mo—taip pat neturi pamato, kaip jau tą parodė i 
tūkstančiai pavyzdžių. Fisk’as darė šia kryptim 
gana plačių tyrinėjimų ir jo surinkta statistika 
Rūdija, kad didelių rūkytojų daug didesnis nuo
šimtis turi išpuvusius dantis, pūvančias bei pū
liuojančias dėsnas (smegenis), pyorrheą ir ki
tas burnos bei dantų ligas, negu vidutiniai rū
kančių ar visai nerūkančių. _
kaip dantų gydytojas, galiu pridėti tiktai tiek, 
kad dideli rūkytojai tankiausiai yra kartu ir pu
sėtinai apsileidę žmonės asmeninės higienos i 
žvilgsniu. Jie tingi patys nusivalyti savo dan
tis, leidžia susirinkti daugybei nikotino nuogulų 
apie dantų šaknis ir tuomi pagimdo dėsnų įdegi
mą ir kitas burnos ligas. Kiti dar turi savo 
teoriją, būk tos nikotino nuogulos apsaugoja 
dantis nuo gedimo ir.jie tas nuogulas saugoja, 
kaip kokią relikviją, kad tik jos nuolatos burnoj 
pasiliktų. Juo daugiau kas rūko, tuo tankiau 
reikia duoti dantų gydytojui dantis apžiūrėti bei 
nuvalyti, taip pat ir pačiam juos gerai prisižiū
rėti. Apleidimas, nepriežiūra, netikęs maistas, 

. manta manymu, tai didžiausi dantų gedimo aksr 
tinai, v Rūkymas ar nerūkymas čia turi labai ma
žti reikšmės.

. Vienas žmogus, geras savo amato ži
novas, negali daugiau padaryti, kaip 250 cigarų 
per dieną. Atsiradus mašinom, cigarų dirbimo 
geografinė padėtis irgi žymiai pakitėjo. Pav., 
tokiame New Yorke prieš 40 metų buvo daugy
bė mažų tabako dirbtuvėlių, kur apie 25,000 išsi
lavinusių savo amate darbininkų dirbo cigarus.

(Tąsa bus) x

Drauge! Ar teko tau kada 
Lankyti karžygio kapas?

Kuris usp’laisvę gyvastį padėjo?
Kad žmęnija liuosa taptų,
Krito;it nuo medžio lapas.,.

Ar tu jo vie.tpn stotk-prisižądęj.ai?.
Lakštingalos ‘ Vaikąs. ■'

Bovinui nepatiko, kodėl bu
vo krįtikuojama velykiniai 
margučiai, o ne pačios velykos. 
Apsidžiaugęs Bovinas, kad vis 
daugiau mūs spaudoj randasi 
savitarpinės kritikos,
“tačiaus turim mokintis, kad 
mūsų ^kritika būtų konstrukty- 
vė ir surišta su praktika.” Gi 
margučių ir kitų netikslių va
karėlių paįvairinimo kritika, d. 
Bovinai, kaip tik ir buvo kon- 
struktyvė ir. surišta su prakti
ka, su mūsų parengimų švarįni- 
mu nuo religinių-būržuazinių 
šiukšlių* Drg. A. B. labai kon
struktyvi savo rašinyje nurody
mą davė, kad ne velytų rriargu-; 
čių vakarėlius, reikia , rengti, bet' 
velykų sukritikavimo, kad tai 
yra burtai naudojami buržua
zijos, idant laikyti darbininkus 
ir biednuosius valstiečius pa
vergus. Bet kodėl Bovinas tą 
siūlomą pamokinimą nenaudo
jo? Kodėl neparašė straipsnio, 
kritikuojančio velykas ir mar
gučių naudojimą, tos religinės 
“šventės” apeigose? Iš Bovino 
rašto matyti, jogei jam nepa
tinka, kam kritikuojama margu
čių vakarėliai, tai kad apginti 
tokius netikusius vakarėlių pa
įvairinimus, jis bėga užuolanka 
ir imasi mokinti, kad, būtent, 
kritika buvus 
pradėta. Esą, 
kuoti velykas, 
tys išnyks.

Ypač Bovinui nepatiko, kam 
aš subariau Bestraigiškį už 
sarkastišką tyčiojimąsi iš tų 
draugų, kurie stoja už mūs pa
rengimų, apvalymą nuo buržua
zinių religinių šiukšlių. Tam 
rašinyje nurodžiau, kad' “Be- 
straigiškio rūšies revoliucionie
rių; lukštą prakrapščius, rasi 
buržuazinį religinį bagažą.” 
Štai i ta Bęstraigiškio metavonė, 
kurią Bovinas užuolanka šoko 
ginti:

“Tad,i draugai, ar ne laikas 
ir mums jau įvesti ausinę? Ma
tote, padengimuose sunkiai grie- 
šijam, savo prasižengimo dar
bais auginam velniui trečią ra
gą ir neturim autorizuoto žmo
gaus suvaldyti mus. . . Pražūtis 
artinasi!”

Del šitos Bęstraigiškio bur
žuazinės sarkastikos draugas 
Bestraigiškis, sakiau, berašyda
mas “Lengvas Mintis,” taip 
įsidrąsino, jog pats nusidraskė 
tariamus revoliucinius lukštus 
ir priešakyje atsistojęs ėmė ty
čiotis iš tų draugų, kurie stoja 
už apvalymą nuo buržuazinių- 
religinių atmatų mūsų 
ninku parengimus. ”

Matyt, Bovinui Bęstraigiškio 
mintis apie “išpažintį, velnio 
trečią ragą ir autorizuotą žmo
gų” labai patiko, nes jis rašo:

“Tu (Bestraigiškis) buržu
jus, o aš (Abekas) jau tikras 
revoliucionierius. Bet kame čia 
Abeko revoliucioningumas? 
Taip, Abekas siūlo išmest Vely
kų margučius iš parengimų. 
Tai visa revoliucija, o kur ta 
kova prieš religinius prietarus?”

Kuomet Bovinas mėgsta ad
vokatauti, tai 
Bęstraigiškio 
buržuazinio 
atrauga, tai
augščiau paduota1 ištrauką pri
klauso?

Bovinas, kalbėdamas 
prietarus, tęsia, kad “tie 
tarai yra žmonių galvose, 
kiaušiniuose.” Kitoj vietoj 
tį dapildo, pridurdamas, 
“margučiai patys išnyks,
tas obalsis senai jau supelėjo 
socialistinių frazių sandėlyje. 
Socialistai . mėgdavo kartoti i 
“sugriaukie kapitalizmą žmo-1 
nių galvose, o kapitalizmas pats 
sugrius. ” Ęe reikalo Bovinas 
save apsigaudinėja, kad religi
ja “pati .sugrips.”

Neužteka vien galvose griau
ti. Religija visuomet buvo da
lis išnaudotojų valstybinės ga
lios ,ir šiandien visokį tikėjimai 
yra dalis kapitalistinės valsty
bės, nors jinai oficialiai ir bū
tų atskirta nuo valstybės. Reli
gija yra masių tąmsinimo įran
kis ; .^mokinantis iiuoį^idu^jp, 
.įįębąti,. ‘i karingą', , nesipriešipti' 
darbdaviams,^jėiįjie”tave, "darbi-1

■ '.y-V: *4'D; ••

ninke, ir skriaudžia, tai bago- kartą mes reiškiame užuojau- 
čiai bus po smertiės nubausti Jtą ir tikimės pasveikstant drg. 
o tu, nuskriaustas varguoli, gau-|B. Zaliecką.
si atlyginimą “danguje.” Su".................... “..............
religija reikia vesti ideologinę 
kovą ir traukti mases į sukili
mą, su spėka, kaip ir prieš vi
sokį išnaudojimą, apgavystę ir 
priespaudą. Be sugriovimo iš
naudotojų valstybės, nėra gali
ma sugriauti religinius burtus.

Bovinas išgalvoja naują teo
riją, kaip kovoti su margučiais. 
Girdi: “Kova, mano supratimu, 
turi būti tokia: Pirmoj vietoj 
tokie vakarėliai rengiami su 
programa, jei ne, jie turi būti 
su programa. Ir dd. A. B., 
Abekas ir kiti turėtų ateiti į 
tokį parengimą ir sukritikuoti 
Velykų margučius taip gerai, 
kad ,iš jų. liktų tik paprasti viš
tos 
tais margučiais Bovinas sakosi, 
kad “savo atlikau kiek buvo ga
lima.” Gi kiek aš žinau, tai 
Bovinas buvo pirmininku tų 
margučių vakarėlių, tai tas ga
lėjimas turėjo būti gan diidelis. 
O jei jis tiki į tai, ko jis mus 
bando mokyti, tai 
velykų margučius 
vo taip gerai,, kad 
“tik paprasti vištos

Daleiskim, jei 
eiti Bovino siūloma linija reli
gijos prietarų sukritikavimui, 
tai reikėtų rengti ne tik margu
čių vakarėlius, bet taip pat ka
lėdų eglaičių, komunijos valgy
mo, ausines išpažinties, ir kitų 
išilginių burtų vakarėlius. Gi 
po tuos vakarėlius turėtų lanky
tis dd. A. B., A. ir kiti, kriti
kuodami tuos prietarus taip, 
kad iš jų pasiliktų tik 'papras
tos egles, kvietinių miltų blyne
liai ir kiti natūraliai daiktai.

Beje, mūs spaudoje reikėtų 
kiek daugiau pamatiniai religi
ją kritikuojančių straipsnių, 
bet tai nereiškia, jog mes turim 
užsidaryti nuo kritikavimo at
skirų religijos dalelių, kurios 
painioja darbo minias ir nere
tai klasiniai protaujančius dar
bininkus, net komunistų simpa- 
tikus. Kaip kasdieninėj kovoj 
ekonominiam ir politiniam lau- 
4<e, taip ir kovoj su religija ne
dėstant ištisą Markso “Kapita
lą,” bei Bucharino 
Materializmą,” vedam ideologi
nę kovą su buržuazija. Tas ata- 
tinka ir vakarėliams.

F. Abek.

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

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

i-
‘.‘Tarpininkas”

vakortę į
vanų.

“Tarpininkas”
keti bilas.
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga- ;
Įima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

332 Broadway So. Boston,

UŽUOJAUTOS ŽODIS 
DRAUGUI ZALIECKUI

Drg. B. Zalieckas būvo ir 
yra A. K. P. nariu. Jis visa
dos nenuilstančiai darbavosi 
del darbininkų labo. Jis ir 
dabar dar norėtų daug dar
buotis, bet jam pakirto svei
katą ilgų metų darbas kasyk
lose. Ne tik kad jis jau ne
begali dirbti kasyklose, bet ir 
šiaip tvankioj vietoj, svetainėj 
negali būti. Dirbdamas per 
ilgus metus gavo mainierių du
sulį.

Lietkomfrakcijos subdistrik
to komitetas reiškia drg. B. 
Zalieckui užuojautą ir kartu 
nori, kad drg. B. .Zalieckas pa
sveiktų ir būtų kartu su mu
mis, padėtų dirbti sunkų kla
sių koVbs darbą.

Begailestingas išnaudojimas 
drg. B. Zalieckui išplėšė svei
katą, tą įrangų turtą. Dar

■r

Tel. ofiso 7806-W. Narių 780^R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutarti 

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Conh

Lietuvaitė Fotografiste*
FOTOGRAFUOJU, DIDINW IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir ned’ , 
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pieta,

MARGARETA VALINČlfh
Room 32, Weitzencorn Bldg.

PUBLIC SQUARE ;
WILKES-BARRE, PA.

apie 
prie- 
o ne 
min- 
kad 

’ ši-

WILKES-BARRE, PA.

25 Rugpjnčio-August
Valley View Darže

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 1 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

Tel.: Greenpoint 9632

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

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

Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavot 

1 ,MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba.

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia Piį

+
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 

per paštą iŠsiuntinejame, kaipo 
užsakymus (orderius)



fl

I

r šeštadien., Birželio 22, 1929

A. P. L A. REIKALAI

PROTOKOLAS
A. p. L. A. 22-ro Seimo, Laikyto 26 

ir 27 d. Gegužės, 1929 m., 
New Kensington, Pa.

SESIJA I. •
A. P. L A. centro pirmininkas, 

Ig. Savukaitis, atidarė seimą 10:15 
vai. ryte. Atidarius seimą, pirminin- 

7 kas ipaskyrė mandatų peržiūrėjimo 
komisiją—G. Urboną ir A. Matulevi
čių. Laike mandatų peržiūrėjimo pir
mininkas pakvietė pasakyti trumpą 
prakalbėlę P. Buknį. FL Bukniui 
trumpai pakalbėjus, pakasta pa
kalbėti R. Mizara.

Po prakalbų, pirmininkas pakvietė 
A. K. Sliekienę ir U. Načajienę pri- 
segioti delegatams ženklelius.

Centro valdybos ir delegatų var- 
došaukis. Dalyvavo centro valdybos 
pirm. Ig. Savukaitis, vice-pirm. K. 
Urmonas, rast. J. Gataveckas, ižJ
J. Jasadavičius, iždo globėjai 
rozas ir F. Rodgers.

Delegatai dalyvavo:
2 kp. McKees Rocks, Pa., 

liauskas, • A. Kvietinskas, 
Schultz, K. Bačkis, A. Veleniškis.

3 kp. Carnegie, Pa., E. K. šiur 
inaitienė, J. Šiurmaičiūtė.

7 kp., Soho, Pittsburgh, Pa.,
K. Sliekienė.

8 kp. 
Urbonas.

9 kp. 
Javaška, 
nė.

11 
14 
17 

vine.
22

ižd.
J. Tau-

J. Mi-
S. K.

S. S. Pittsburgh,’ Pa.,

New* Kensington, 
K. Stašinskas, U.

' 11,11 ....

I pagelbininku vienbalsiai išrinktas L.
I Lasky, 44 kp. narys, Zeigler, Ill. 
Raštininku perstatytas ir vienbalsiai 
išrinktas J. Miliauskas, 2 kp. narys, 
McKees Rocks, Pa. Raštininko pa
gelbininku vienbalsiai išrinkta <7. 
Šiurmaičiūtė, 
Pa.

Seimo komisijų rinkimas. Seimo 
komisijas nutarta rinkti viešai. No
minuota ir išrinkta šie delegatai:

Rezoliucijų korilisijon—P. Buknys, 1 
G. Urbonas ir P. Stakvilevičius.

Įnešimų komisijon—R. Mizara, A. 
K. Sliekienė ir J. Urbonas.

Skundų
M. Urba, 
raitis.

Įnešta, 
maršalka.

I išrinkta 9 kp. del. D. Jovaška.
Pakeltas klausimas seimo pirmi

ninko ir raštininko algos mokėjimo. 
Nutarta mokėti taip, kaip ir pirmes- 
niuose seimuose—pirmininkui $5, raš
tininkui $10.

Įnešimas, kad būtų padaryta per
skaitomas iš knygos. Pataisymas, 
kad būtų skaitomas iš organo kopi
jos. Po apkalbėjimui, leista nubal
suoti. Už pataisymą 17 balsų, už 
įnešimą 6 balsai. Protokolas skaity
tas iš organo “Laisvės” kopijos. Pro
tokolas priimtas vienbalsiai kaip 
skaitytas.

Raportai centro komiteto. Rapor
tas centro pirmininko skaitytas ir 

_ Į priimtas vienbalsiai.
I Įnešimas, kad 

a trauka pietum, 
pertrauką vienai 

Pirmą sesiją 
(kaip 12:30 vai.J

D,Pa., 
Načajie-

Dvylis.Courtney, Pa., J.
Braddock, Pa., G. Urbonas.
E. Pittsburgh, Pa., K. Le-

Skitui komisiją rekomenduoja įš
okėti 3 kp. narini J. Čirviiiskui už 
ją nuo 25 d. lapkričio, 1927 m., 

Rekomen-

SESIJA IV j
4-tą sesiją atidarė seimo pirm. P.

Jačionis kaip 1:15 po piet. Peršau- 1 .Į ^* sausio, ,1928 m. 
kimas C. Vald. C. Valdybos dalyva- dumja priimta vienbalsiai.7* kimas C. Vald. C. Valdybos dalyva- , Plinta vienišiai. 

q . - r> • * vo (paminėti 3-čioj sesijoj). Dele-1 \ ^P* mirusio nario Daukšio iš-3 kp. nare, Carnegie, gatų da]yvavo 27 nuo 18 kp- (var: mokSumas nahktfl rontrn
dai delegatų bei kuopų randasi už
rašyti ,3-čioj "sesijoj, tad čia neat- 

:kartoju, nes tie patys- dalyvavo.) 
Į Viso su sprendžiamais, balsais 4<- 
: toj sesijoj 31. Skaitytas praeitų se- 
j sijų I, II ir III protokolas ir priim
tas vienbalsiai.

Seka tąsa skaitomos konstitucijos. 
Perskaičius konstituciją, įnešta ir pa
remta, kad su birželio 30 d., 1929 
m., būtų panaikinta senoji- konstitu
cija. Randantis prieš, seka plačios 
diskusijos. Po diskusijų pareikalau
ta 3-jų delegatų, kad būtų balsuoja
ma vardošaukiu. Seimo pirm, leidžia 
balsuoti vardošaukiu. Kad su bir
želio 30 d. būtų panaikinta sena kon
stitucija. 2-ros kp. del J. Miliaus
kas už įnešimą; A. Kvietinskas ilž 
įn., S. K. Schultz už. įn., K. Bačkis už 
jn., A. Veleniškis už įn.; ;3-cios kp, 
E. K. šiurmaitieriė prieš įri.; J. ši'ur- 
maičiukė prieš; 7-tos kp(. A. -K. Slie
kienė už įnešimą; 9-tos kp., D. Jo- 
vąška prieš įn., K. Stašinskas prieš 

Načajienė už įnešimą; U-tos 
Dvylis prieš įnešimą;! 14-tos/ 
,Urbonas, už įnešimą; 17-tos 
Levine už jn.; 22-ros kp. R. 
už įn., P. Buknys už įneši-' 

26-tos kp. S. Morininkaitis

ir apeliacijų komisijon— 
A. Matulevičius ir J. Ku-

kad būtų išrinktas seimo 
Perstatyta ir vienbalsiai

būtų padaryta per- 
Nutarta padaryti 

valandai.
uždarė pirmininkas I 
po pietų.

SESIJA II.
Antrą sesiją atidarė seimo pirmi

ninkas P. Jočionis kaip 1:30 vai. po 
pietų. Centro valdybos vardošaukis. 
C. vald. dalyvavo 6 nariai, pažymėti 
pirmoj sesijoj. Delegatų vardošau
kis. Delegatų dalyvavo 29 nuo 20 

Į kuopų. (Delegatai ir centro valdy- 
■ bos nariai dalyvavo tie patys, kaip 
ir pirmoj sesijoj, tad vardų antros , 
sesijos protokole nerašiau. Žr. pir
moj sesijoj.) ,

Antroj sesijoj dalyvavo viso su 
sprendžiamu balsu 35. Antroj sesi
joj pavėlavo 2 kp. del. J. Miliauskas :

kp.
kp.,
kp.,
kp. Brooklyn, N. Y., R. Mizara,

P. Buknys.
26 kp. Girardville, Pa., S. Morin- 

kaitis.
30 kp. Benton, Ill., J. Leonaitis.

> Easton, Pa., kuopos, M. Urba.
33 kp. Grand Rapids, Mich., A. B.

Shatkus.
40 kp. Akron, O., J. Kirtiklis. ,jWJ
43 kp. Saginaw, Mich., J. Manelis. , 10 minučių.
44 kp. Zeigler, III., L. Lasky. j Seka raportai.
47 kp. Detroit, Mich., P. Jočionis, 1 Vice-j>irmirinko K.

P. Stakvilevičius. it
49 kp. New York City, A. Matule- I 

vičius.
50 kp. N. S. Pittsburgh, Pa., A. I 

Medeikis.
52 kp. Chicago, Ill., J. Kuraitis. I

Raportas centro 
Urmono išduo

tas žodžiu ir priimtas vienbalsiai.
Raportas C. Raštininko skaitytas 

i ir priimtas vienbalsiai.
! Raportas C. Iždininko skaitytas ir 
priimtas vienbalsiai.

____ o_, _____ j Raportas C. Iždo Globėjų—J. Tau- 
Sesijoj dalyvavo delegatų 29 nuo'ražo ir F. Rodgers skaitytas ir pri- 

20 kuopų ir centro valdybos 6 na- imtas vienbalsiai, 
riai; viso su sprendžiamu balsu pir-1 
moj sesijoj dalyvavo 35.

Pakelta klausimas kas link komi
sijos skaitymui balsų. Vienbalsiai 
nutarta, kad pirmininkas paskirtų 
komisiją. Pirmininkas paskyrė bal
sų skaitymui komisiją—A. K. Sliekie
nę ir U. Načajienę. Pakeltas klau
simas kas link 3 kuopos delegatės 
L šiurmaičiūtės;. po ; .' " 
elegatė J. Šiurmaičiūtė priimta 17 portas skaitytas ir priimtas vienbal- 

A-balsų prieš 5 balsus. šiai.
J^ ySeijno valdybos rinkimas. Nutarta Į “žiburio” Iždininko raportas skai- 

Menbalsiai seimo valdybą rinkti yie- jtytas ir priimtas vienbalsiai, 
šai. Pirmininku perstatytas ir vien-

Raportas Centro Knygų Rokavimo 
Komisijos nebuvo seime išduotas, 
nes tilpo organe.

“Žiburio” Redaktoriaus P. Buknio 
raportas išduotas žodžiu ir priim
tas vienbalsiai.

“Žiburio” redakcijinės komisijos 
raportas skaitytas ir priimtas vien- 

i balsiai.
apkalbėjimui, Į “žiburio” Administratoriaus ra-

Puslapis Penktas

3 I

Bell Phone, Poplar 7141
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ATDARA' 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

Kampa. Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9791

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkaia

•• XI-:,

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

J Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

o;

St. or Are.

miaiiiaiiiaiiiaiiioiii

$■
$

9 M

■

■W

2 kp. antras, 30 kp. šeštas ir 52 
i kp. antras įnešimas, kad A. P. L. 
> A. draugijoj būtų įvesta vajus nau- 
■ jų narių gavimui. Vienbalsiai nu

tarta palikti centro komitetui.
2 kp. įnešimas trečias, kad centras 

surengtų prakalbų maršrutą A. P. 
L. A. kuopose, kad sustiprinti drau-t 
giją, nutarta vienbalsiai palikti cen
tro komiteto nuožiūrai.

2 kp. įnešimas ketvirtas, kad su
rengti pikniką centro naudai. Nu
tarta palikt centro komitetui. <

3 kp. įnešimas pirmas, kad būtų 
seimas nuo seimo išrinkta tyrinėji
mo skundų ir apeliacijų pastovi ko
misija. Įnešimas atmestas vienbal
siai.

3 kp, antras įnešimas, kad būtų 
centro turtų kontrolės prižiūrėjimo 

.pastovi visam laikui išrinkta komisi- 
i ją. Įnešimas atmesta 23 balsais 
prieš 1 bal.

3 kp. trečias įnešimas, kad būtų 
centro sekretoriaus išduota atskaita 
į 4 dalis, kaip tai, įeigos, išlaidos, 
ir kiek lieka apdraudos ir pašelpos 
skyriuje, atmestas.

3 kp., įnešimas ketvirtai, kad po
mirtinės1 čdkis būtų siunčiamas pa-

- —.....r,— ---- i------------------------ - šplpgaviul, kam priklauso, o ne gra-
■ Apeliuoja 9 kji. buvęs narys Kaz. boriui, atmestas, nes nauja konsti- 

3^kp. įnešimas penktas, kad būtų

11 balsų prieš 7 nutarta apelia- , tiems; jeigu randasi ligonbutyje ir

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVISKAS A. F. STANKUSmokėjimas pomirtinės palikta centro 

komitetui, kuris, gavęs atatinkamus 
dokumentu#, pomirtinę išmokės, kam 
priklauso.

9 kp. išbraukto nario J. Šerkšnio 
apeliacija priduota laike seimo. 
Skundų komisija rekomenduoja ape
liaciją atmesti. Ųž skundų komisi
jos rekomendaciją 3 balsai, prieš— 
20 balsų. Įnešimas, kad 9 kp. narį 
J. šerkšną priimti 1 vėl atgal į drau
giją, jei užsimokės, yisąs duokles nuo 
laiko išbraukimo, kurias būtų turė
jęs mokėti, jei būtų buvęs draugijoj. 
Įnešimas priimtas vienbalsiai.

Skundas 32 k p. Easton, Pa. Po 
apkalbėjimo, įnešta, kad suspenduoti 
32 kp. nariai užsimokėtų užvilktas 
duokles ir eitų prie .kuopos, djąbar 
gyvuojančios Ea^tone ((reiškia, susi
vienytų), o jei ne, tai 'į 60 diėnų (po 
pasirodymui ! protokolo ■ spaudoj) ati
duotų visus dokumeptus, čarterį ir 
turtą Ą. P. L. Ą. centrui. Balsuota, 
už įnešimą 15 balsų, prieš—4 balsai.
> Apeliuoja' 9 k]i buvęs narys Kaz. noriUb „
Stadalnįnkas, įkųri'ę 9 kp; -išbrauktas (tucija: į tai atsako.
už streiklaužiavimą angliakasių streiU 3 kp. įnešimas penktas, kad būtų 
ke, kad vėl būti) priimtas į draugi- !pa§dlpa mokama proto liga sergan- 
ją. ” v-’-" n ------ ’ \ ‘
ciją atmesti. , . : i . i bus paliudijimas, jei susirgo ne iš

13 kp. reikale suspenduotų 6 narių girtuoklystės, peštynių ar kitokio 
už streiklaužiavimą, nutarta vienbal- Inemorališko gyvenimo ir tam. pana-

" ■ šiai. įnešimas atmesta, nes tame 
ty.L. , 'klausime nauja konstitucija atsako.

9 kp. narys J. Rudis reikalauja,! 3 kp. įnešimas šeštas, kad centras
__ ’

17 balsų prieš 2 bal., kad kaip tai: jų savastį, judinamą ii* ne-
>

. Įnešimas atmestas.
j 3 kp. septintas įnešimas, kad ccn-

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.2fie

v «■ 
•f

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiusj 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietos* ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.SKAITYKITE

PLATINKITEjn., U. 
kp. J. 
kp. G. 
kp. K. 
Mizara 
mą; 
prieš įn.; 30-tos kp. J. Lęonaitis prieš 
įnešimą; Easton kp. M. Urba už į- 
nešimą; 33-čios kp. A. B. Shatkus už 
įn.; 40-tos kp. J. Kirtiklis^ prieš įn.; 
43-čios kp. J. Manelis už įnešimą; 
44 kp. L. Lasky prieš įneš.; 47 kp. 
P. Jočionis už įneš., P. Stakvilevi
čius už įneš.; 49 kp. A. Matulevičius 
už Įneš.; 52 kp. J. Kuraitis už įneš. 
Centro valdyba: centro pirm. Ig. 
Savukaitis už įneš.; c. vice-pirm. K. 
Urmonas už įneš.; c. rašt. J. Gata
veckas už įneš.; c. ižd. J. Jasedavi- 
čius prieš ineš.

Pasekmės balsavimo: 
21 balsas, prieš—-10 
mas perėjo daugiau, 
trečdaliais balsų.

Senoji konstitucija 
30 d. birželio, 1929 m.

Įnešimas, kad naujoji konstitucija, 
kurią komisija perskaitė ir seimas 
apdirbo, būtų priimta su 1 d. liepos, 
1929 m. " 
tarta 
balsavimas. „ . .
liauskas už įnešimą, A. Kvietinskas 
už ineš., S. K. Schultz už įneš., K. 
Račkys ■ už ineš., A. Veleniškis už 
įneš. * 3 kp! E. K. šiurmaitienč prieš 

j jneš., J. šiurmaičiūtė prieš įneš.7 
kp.—A. K. Sliekienė už įneš. 9 kp. 
—D. Jovaška už įneš., K. Stašinskas 
už įneš., U. Načajienė už įneš, j.1 
kp.-—J. Dvylis prieš įneš. 14 kp.—, 
G. Urbonas už įnešimą; 17 kp.—K. j 
Levine už įneš. 22 kp.—R. Mizara 
už įneš., P. Buknys už jneš. 26 kp. 
—S. Morininkaitis prieš jneš. 30 

jkp.—J. Leonaitis prieš įneš. Easton 
ikp.—M. Urba už įnešimą. 33 kp.— 
Į A. B. Shatkus už įpeš. 40 kp.—J. | 
lis už įnešimą/- 44 įcp.—L., Lašky Į Važiuokite j Raudonąjį 

| (susilaiko, nebalsuoja h 47 kp.—J?.. Jo- — — *•’« -t !>

. 49 kp.T- A. Matulevičius
už įneš. 52 kp.—J. Kuraitis už 

Centro valdyba: c. pirm. Ig.
c. vice pirm. K. 

c. rašt. J. Gata-

už 
balsų, 
negu

įnešimą.
Įneši- 
dviem

pasinaikina su

Nu-Įnešimas paremta, 
balsuoti vardošaukiu.

Delegatai 2 kp. J. Mi-

ineš., A. Veleniškis už

šiai centro komiteto pasielgimą už- šiai, 
girti. , i

r
kad jam būtų išmokėta pašelpa. Nu- nesikištų į kuopų naminius reikalus, 
tarta, 17 balsų prieš 2 bal., kad kaip tai: jų savastį, judinamą ir ne- 
centro komitetas pašelpą išmokėtų judinamą turtą, išskyrus draugijos 
tada, kada priduos reikalingus doku- reikalus. Įnešimas atmestas.
mentus. j 3 kp. septintas įnešimas, kad ccn-

M. Račkienė reikalauja pomirtines tro valdybai būtų sumažintos algos, 
mirusio nario A. Račkaus. Vienbal- kaip tai: centro sekretoriui, kasieriui 
šiai nutarta, kad pomirtinė būtų iš- ir visam centro komitetui. Įnešimas 
mokėta tada, kada priduos reikalin- atidėta prie algų klausimo.
gus dokumentus. Į 3 kp. aštuntas įnešimas, kad A. P.

Atsiprašymas.
šė dovanojimo ____ .
angliakasių streike ir paliuosuot juos į statų be kuopų žinios ir apsvarsty- 
nuo suspendavimo. 21 balsu prieš 2, mo. Įnešimas atmesta.
nutarta minėtos kuopos narius nuo 
suspendavimo paliuosuot.

Reikale 3 kp. netvarkos delei dele- galios pakelti nariams didesnių mo- 
gatės J. šiurmaičiūtės, skundų ko-.kesčių, be kuopų apsvarstymo ir re
misija rekomenduoja duoti B kuopai ferendumo, taipgi ir konstitucijos 
papeikimą. 14 balsų prieš 6 balsus, klausime, 
nutarta skundų komisijos rekomen
daciją priimti.

Kuopų įnešimai.
2 kp. įnešimas pirmas ir 3 kp. įne

šimas dešimtas, kad centro konviteto 
posėdžių protokolai būtų skelbiami 
kuopoms, taip kaip ir seimų, del ži
nojimo, ką centro komitetas veikia, 
apart išmokėjimų. Įnešimas priim
tas vienbalsiai.

Įnešimas

Į 3 kp. aštuntas įnešimas, kad A. P.
45 kp. nariai pra- j L. A. centro valdybai nebūtų galios 

už streiklaužiavimą uždėti ekstra mokesčių nei kokių į-

Įnešimas atmesta.
3 kp. įnešimas devintas, kad seimo 

delegatai, suvažiavę į seimą, neturėtų

taipgi ir 
Įnešimas atmestas.

3 kp. dešimtas įnešimas priimta 
su 2 kp. įnešimu pirmu.

3 kp. įnešimas vienuoliktas ir 7 
kp. įnešimas pirmas, kad nuo šio 
seimo nebūtų advokatas ant viso lai
ko renkamas, bet imamas būtinam 
draugijos reikalui. Įnešimas atmes
ta, nes taip ir dabar daroma.

(Bus daugiau)

VIETOS ŽINIOS

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA

TELEFONAI:
Keystone___—_______ Main
Bell______________ —Oregon

8669
5136

Konstitucijos taisyhio kom. rapor- čionis už įnešimą, P. Stakvilevičius 
balsiai išrinktas *P. Jočionis, 47 kp. ' tas skaitytas ir priimtas 18 balsų už įneš. 49 kp.— A.

... ...x ■*«_•_!. Pirmininko prieš 1. už —x eo T
I Kaip 2:30 vai. po pietų iždo glo- įneš.
i bėjas J. Taurozas prašė paliuosuoti Savukaitis už įneš
j iš seimo delei tam tikrų priežasčių. Urmonas už įneš.,
Sutinkant delegatams, seimo pim. jo , veckas už įneš., c. ižd. J. Jasedavi- 
reikalavimą išpildė.

Neužbaigtų reikalų nesirado.
Konstitucijos skaitymas.
Nutarta kiekvieną konstitucijos pa- ke. 

ragrafą skaityti, taisyti, priimti bei 
atmesti. C’ ' 
vienas konstitucijos paragrafas. Kaip I 
6:50 vai. 1 
perskaityti laiškus su pasveikinimais sija, 
ir sesiją baigti. 11 * . ,

Laiškai su pasveikinimais radosi Mizara ir A. Matulevičius, 
nuo šių kuopų.

2- ros kp. McKees Rocks, Pa., pa- ganui “Laisvei:

ir Našlaičių fondan $15.00.
10 kp. Chicago Heights, Ill., pa

sveikinimas 22-ram seimui i 
$5.00 nepaskirta kam.
Rapids, Mich., pasveikinimas 22-ram , , - . , , .
seimui ir auka $10.00 Lietuvos ba- Skundų, komisija rekom.enduo^a^^cen- 
duoliams. < 
sveikinimas 22-ram seimui ---------- * . ..
$20.00 padalinta sekamai: $10.00 Lie- dar _PerJ f °’
tuvos politiniams kaliniams ir 
Lietuvos baduoliams. ,

Antrą sesiją uždarė seimo 
ninkas 7-tą vai. vakare.

SESIJA III
3- čia sesiją atidarė seimo 

P. Jočionis kaip 9 vai. ryte, 
geg., 1929 m.

Peršaukimas Centro Valdybos ir 
delegatų.

Centro valdybos dalyvavo pirm. 
Ign. Savukaitis, vice-pirm. K. Ur
monas, C. rašt. J. Gataveckas ir ižd. 
J. Jasadavičius. Delegatai dalyvavo:
2- ros kp. J. Miliauskas, A. Kviekaus- 

kas, S. K. Schultz, K. Bačkis, A.
Veleniškis.
3- čios kp. E.

Šiurmaičiukė. 
7-tos kp. A. K,* Sliekienė. 
9-tos kp. D. Jovaška, K. Stačinskas, 

U. Načajienė. 
11-tos kp. J. Dvylis. 
14-tos kp. G. Urbonas. 
17-tos kp. K. Levine. 
22-ros kp.- R. Mizara, P. Buknys. 
26 kp. S. Morinkaitis. 
30-tos kp. J. Leonaitis. 
Easton kp. M. Urba. 
33-čios kp. A. B. Shatkus. 
40-tos kp. J. Kirtiklis
43- čios kp. J. Manelis ,
44- tos kp. 
47-tos kp.

vičius. 
49-tos kp. 
52-ros kp.

narys, Detroit, Mich.

BROOKLYN IEČIAI!
Kas tik gyvas važiuokite 

spaudos pikniką

30 d. Birželio
Gerai įsitėmykite antrašą:

/ KUHN’S PARKE
Tunxis Hill Road

Bridgeporto priemiestyje
Fairfield, Conn.

Lyros Choras važiuoja ba
su. Jei bus daug važiuojančių 
iš Brooklyho ir užsiregistruos 
ne vėliau kaip iki 24-tai bir
želio, gal sudarysime kitą bu
są. Galite užsiregistruoti 
“Laisvės” ofise, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Ad E No. 30
Nuga-Tone sustiprino jo 
U nervus ir raumenis

Ponas S. P. Andprson, Geneva, Pa., ma
no. kad tai yra, jo pareiga pasakyti ir ki
tiems žmonėms, kaip jam liko grąžinta svei
kata. Jis Bako: "Ai suradau, kad man 
Nuga-Toj^p labai pagelbėjo. Jos subuda va
jo mano sistemą ir padaugino mano stip
rumą. Kaipo gyduolės nuo nervų ligų jos 
neturi sab lygių.” Tokių rajx>rtų kaip šis 
yra gaunama tu katančiai s nuo vyrų ir mo
terų, kurie vartojo Nuga-Tone ir tas pa
tvirtina, kad jos yra tikrai geros gy
duolės ir budavOtojoo stiprumo ir energijos.

Jei jūs esate silpnas ir kenčiate, turite 
prastą apetitą, nevirškinimą vidurių, turi
te gasų viduriuose arba žarnose, turite pūs
lės. inkstų ir kepenų trubelius, galvos 
skaudėjimą, svaigulį, reumatiškus skaus
mus ir nuolat jaučiatės nuvargusiu, men- 
kįyat ir svarumas mažėja, turite chroniš
ką* užkietėjimą arba prastą miegą, bandy
kit Nuga-Tone tik keletą dienų ir pama
tysit, kaip geriau jūs jausitės. Nuga-Tone 
yra parduodamos pas visus gyduolių vertel
gas. Jei jūsų vertelga neturi jų pas save 
stake, reikalaukit, kad jis užsakytų jų iš 
olselio vaistinės.

i

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ilgos, skaudulių, 
■kūros ligų, vidurių. Širdies ar jaknų il
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo. kaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos ii mano keturi u ' dešimtu 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- (T»-f aa & ;“otd™onav,ma8 viO-OO
Bejėgiai Specialiai Prižiūrim^

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 
vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
Utį 1 po pietų*.

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

čius už įneš. ■ , ,
1 Pasekmės balsavimo: už įnešimą 
25 balsai, prįeš-r-5 balsai, 1 susilai-

Nauja konstitucija įeina į galią su 
Skaityta ir balsuota kiek- 1 d. liepos, 1929 m.
stii/uvijvo paiagiaiao. I Nutarta, kad butų išrinkta konsti- 
vakare įnešta ir nutarta tucijos spausdinimo redakcinė komi- 

Nominuoti ir vienbalsiai iš
rinkti šie delegatai: P. Buknys, R.

‘ ................. . Konsti
tuciją nutarta duot spausdinti or-- — - 

sveikinimas 22 seimui ir auka Našlių Į, Seka skundai. Skundas ant 3 kp.
narių P. Baranausko, K. Dundos, 

- - ( 1 Jurg. Miliausko, S. Sadulo ir J. Ka-
ocimui ir auka ’ sikauskas už streiklaužiavimą anglia- 

33 kp. Grand kasių streike, kurie buvo centro val- 
’ ■ ■ dybos suspenduoti iki šiam seimui.

4Tkp.VDetroitrMich", pa-įtro valdybos pasielgimą užgirti ir 
seimui ir auka minėtus nanus palikt suspenduotais 

L . " ' ’ ” . Komisijos
$10 00 rekomendacija paremta. Pataisymas, 

kad būtų palikta suspenduotais tik 
■iki 1 d. liepos. Seka balsavimas. 
iUž pataisymą' 21 balsas, prieš— 
| balsai. Minėti nariai palieka suspen
duoti iki 1 d. liepos, 1929 m.

Į 3 kp. narės Čirvinskienės skundas 
ant centro komiteto, kad centro ko
mitetas perdaug iš jos ima mokes- 

'Čių į pomirtinės fondą. Skundas at- 
'* mestas vienbalsiai.

11 kp. reikalavimas mirusio A. 
Kisieliaus pomirtinės. Nutarta vien
balsiai pomirtinę išmokėti tada, ka
da priduos Centro valdybai reikalin
gus dokumentus.
; 48 .kp. patys :Ąnt. Malinauskas rei
kalauja, kad jarti išmbkėtų už tą li
gą, del kurios chiropraktas jį gy- 

K. šiurmaitienč, J. dė. Reikalavimas atmestas vienbal
siai. , ' .

Skundas ant 3 kp. nario J. čirvin- 
sko už šmeižimą ir mėginimą apgau
ti draugiją. Skundų komisija daro 
įnešimą, kad minėtas narys už tokį 
pasielgimą būtų prašalintas visai iš 
draugijos. Įnešimas paremtas. Po 
apkalbėjimui, eita prie balsavimo. Už 
įnešimą, kad J. čirvinskas būtų iš
brauktas iš draugijos, 12 balsų, prieš 
—10 balsų. J. čirvinskas, 3 kp. na
rys, tampa išbrauktas iš draugijos.

Užsiregistruoja fotografistas Var- 
nagiris, kuris prisirengęs nutraukti 
seimo delegatų paveikslus.

19 kp. reikalauja P. Jakubonio po
mirtinę išmokėti, kuris mirė iš tos 
ligos, už kurią pomirtinė nemokama. 
Skundų komisija tą reikalavimą re
komenduoja atmesti ir gugrąžinti jo 
pinigus, įmokėtus į draugiją minėtai 
kuopai. Balsuota: už rekomendaciją 
skundų komisijos 16 balsų, prieš—1. 
Reikalavimas 19 kp. J. Jakubonio 
pomirtinės atmestas.

Įnešimas padaryti pertr^ukįą\l vąl. 
ir sykiu nusitraukti pąvčiKs^s/ Bal
suota: už įnešimą 16 balsų!;'prieš— 
12 balsų.' ’

Sesija, pertraukta 7 vai. vakare.
8 vai. vakare ketvirta sesija tę

siasi toliau. ‘

L. Lasky.
J. Jačionis, P.

pirmi-

pirm.
27 d.

Stakvile-

ir

5 pavėla- 
Lasky 44

A. Matulevičius
J.“ Kuraitis.

2- ros kp. delegatai visi 
vo III sesijoj 20 min. ir 
kp. pavėlavo 25 min.

Trečioj sesijoj džAyvavo viso 27 
delegatai nuo ’18 kp. ir 4 C. Vald. 
nariai. Viso su sprendžiamais bal
sais 31. Toliaus seka konstitucijos 
skaitymas ir balsavimas kiekvieno 
paragrafo.

Nutarta padaryti pertraukta 1 vai. 
pietums.

3- čia sesija užsidarė 12:15 ^al. po
pietų, ‘ . \

Pikniką Sekmadienį

Sekantį nedėldienj, birželio 
23 d., Pleasant Bay Park, bus 
milžiniškas Tarptautinis Rau
donasis Piknikas. Bus įvairių 
žaidimų, darbininkų sportų, 
šokių ir tt.

Kas tik važiuosite į šį pikni
ką, nusipirkite tikietus 
vės” ofise. Įžanga tik

Atydai L. Darb. Susiv
1 Raj. Kuopą ir Narią

“Lais- 
35c.
S.

Kuopos malonėkite išrinkti 
delegates į I Rajono pusmetinę 
konferenciją, kuri bus Linden, 
N. J., birželio (June) 30 d., 
10 vai. ryte. Taipgi įvyks mū
sų piknikas tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj.

Delegates, suvažiuokite pa
skirtu laiku, kad užbaigus 
konferenciją anksčiau.

Visos draugės , bei delega
tės, paagituokit savo pažįsta
mus, kad atvažiuotų į mūsų 
metinį parengimą rajono nau- 
(Jaį, nes tai bus vienas iš di
džiausių piknikų, šioj apielin-. 
kėj. , į i

Pasarga, Kaip Surast: Pikniką
• -i ’

Iš New Yorko galima paimt 
traukinį Penn. R. R. iki Lin
den, N. J., stoties; . paskiaus 
paimt busą num.' 34, 36 arba 
44 ir išlipt palei Township. 
Building, tenais bus žmofiis 
su “Laisve” ir nurodys, kur! 
svetainė. Iš Elizabeth, N. J., 
paimt bile vieną iš viršminėtų 
būsų; nuveš iki vietai. Sve
tainės antrašas Mitchell Avė., 
Progress Hall. ‘

L. D. S. A. I Raj. Sekr., *
B. Makutėnienė.

buvo vakaras, o antra—prade-, 
jų lyti kaip. tik . tuo .laikų, ka-‘j 
da reikėjo rinktis nariams į su
sirinkimą. Vienok narių susi
rinko nemažai ir susirinkimas 
buvo geras.

ApsVarsčius kuopos reika
lus, prisiminta ir apie audiny- 
čių darbininkų sunkią padėtį 
—streiką. Iš kuopos iždo pa
skirta $5; taipgi paskirta “Vil
niai” $5, kaipo parama atsta
tymui padegto namo.

Surengtas išvažiavimas į 
Forest Parką 2 d. birželio, 
bendrai su A. L. D. L. D. II 
Apskričiu, davė pelno 25 do
lerius, kurie pusiau pasidalin
ti su apskričiu.

Kuopa dabar turi užsimokė
jusių narių 50. Pereitais me
tais turėjo, rodos, ,54. Bet kai 
kurie nariai išstojo, kiti persi
kėlė į kitas kuopas. Todėl dar 
reikės pasidarbuoti, kad gauti 
naujų narių ir. kuopą palaikyti 
pereitų metų stovyje. Išrinkti 
delegatai į A. L. D. L. D. II 
Apskričio konferenciją.

Užsibaigus susirinkimui, bu
vo paskaitėlė temoj “Lietuvos 
Pramonė,” kuri tęsėsi virš pu
sės valandos,
kokios dabar Lietuvoj pramo
nės įmonės, kiek jose dirbą 
darbininkų ir kaip jos progre
suoja. Skaitlinėmis buvo pri
rodyta, 'kad' Lietuvos pramo
nė dabartiniu laiku ne kyla, 
bet puola, ypatingai stambes
nioji, ; nes savo šalyje neturi 
produktams rinkų, o Į svetimas 
šalis nepajėgia įsibriauti.
■ Koresp.

Naujas Valgio Daiktą Trasias

Iš East New Yorko 
Padangės

• Birželio 20 d. įvyko.Ą; LJ D. 
Lj D. 185 kuopos, susirinkimas. 
Buvo manyta/ kad susirinki-: 
mas neįvyks, nes, viena—šiltas-

Didysis bankininkas J. P. 
Morganas dirba planus sujun
gimui kelių didelių maisto pro
duktų kompanijų: Fleischman, 
Royal Baking Powder, Chase 
and ; Sąmborn. Suvienytas . jų 
k a p i t a I a s *’ sieks $43 0,000,000.

Nesenais sulig' Morgano pla
no 'buvo sujiingtos krūvon* į- 
vairios šioj, valstijoj elektros 
irt gazo korppanijos. ' Vienijasi 
didžiausi’ bankai. Viskas virs
ta ’trušthis

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius 
t

Ilrhan’c Pnwtfforc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UIBdHd vvlll bij0. Už 75c už baksą apsiginkluok
nuo savo amžino priešo!

Ilflin I 3Y TallC centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI ŲU LaA laUokitą amžiną žmogauš priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

____________________  ORDER BLANK ____ _____ _
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęe, siunčiu jums VIENĄ I)OI.ERĮ, už kur) malonėkit man 
prisiųsti URDAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti. ,
Vardas __ <------------------- ----- --------------------------------------

imsiiiemBiiteiHBiHEiiieiiteiiiautEHtBiiieiiiEiH

MOKYKLA SU REPUTACIJA

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulnungas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

TURKIŠKA

FYTPAI bailee bedarbės p ies kaina nupiginta iki r n ealiuli Nuo 8 ryt0 iki 6 v< vak. po 6 vaL_76c Leniiį
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

TIES BR0ADWĄY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
A. L D. L. D. II Apskričio 
Delegatai į Konferenciją

dėlei pikniko, kuris bus 4 liepos.
Sekr. F. B. L. 147-48

Smagus Centralbrooklyniečių Svarbu Amalgameitam 
Išvažiavimas Kriaiičiam

užkandžių,

Šiandien, 22 d. birželio, 
New Yorkė, ant 11 gatvės, tar
pe 3 ir 4 Ave., Webster Hali 
svetainėj, 10 vai. ryte, įvyks 
svarbi konferencija kairiojo 
sparno Amalgameitų Unijos. 
Toj konferencijoj dalyvaus de
legatai nuo egzistuojančių 
kliubų Amalgameitų Unijoj ir 
nuo Darbo Unijų švietimo Ly
gos grupių. Bus rišama svar-

Nedėlioj, birželio 23 d., For
est Parke, įvyksta Central 
Brooklyno A. L. D. L. D. 24 
kuopos smagus išvažiavimas. 
Dainuos Lyros Choras ir okte
tas Ufa, po vadovyste drg. Žu
ko. Pasakys turiningą prakal
bą drg. Buknys. Prie to, bus 
įvairių skanių
minkštų gėrimų ir šaltkošės. 
Iš rengėjų pusės dedama pa- į

_ . ’ 1 atsilankiusiems būs klausimai, apie ekonominę 
padėtį dirbtuvėse ir Amalga- 
meitų Unijoj.

Ne vien delegatai, bet ‘ Ir 
šiaip darbininkai būtinai turė
tų atsilankyti, kad patirt ir iš 
diskusijų susipažint plačiau su 
padėčia kriaučių industrijoj ir 
kokie yra tuojautiniai darbinin
kų uždaviniai.

stangos, kad atsilankiusiems 
tinkamai patarnavus. Kodėl 
šiame išvažiavime turėti] būti 
visi Brooklyno ir apielinkės 
darbininkai? Todėl, kad ren
giama mūsų dienraščio “Lais
vės” naudai. Dabartiniu laiku 
dienraščiui parama reikalinga, 
nes vasaros laikas, įplaukos su
mažėję.

Todėl, sulaukę nedėlios, visi 
būkite Forest Parke, čia tu
rėsite progą linksmai laiką 
praleisti <ir tuom pačiu sykiu 
paremsite darbininkų dienraš
tį “Laisvę.”

Programa prasidės apie 5 
vai. po pietų.

Mergaičių Viliotojas
Oficierius Išteisintas

Pašaliniai į Išvažiavimą
Birželio 23 d. įvyksta A. L. 

D. L. D. II Apskričio pusme
tinė konferencija Mažeikos 
svetainėj, 185 Jersey Ave., 
Cliffside, N. J. Pradžia 10 
vai. ryte. Visi delegatai pasi- 
stengkite pribūti paskirtu lai
ku. žinote, kad dabar šiltas 
oras, tai geriau anksčiau atlik
ti konferenciją ir paskui ga
lėsime pakvėpuoti tyru oru.

Važiuojantiems iš Brookly- 
no ir New Yorko, geriausia 
važiuot iki 42nd St. , ferry, 
New Yorke, te1n persikelti per 
upę, paimti gatvekarį su užra
šu Palisade ir išlipti ant Jer
sey Ave., paskui eiti po deši
nei. 1

Cliffsidės ir visos apielinkės 
lietuviai turite dalyvauti išva
žiavime, kurį rengia vietos A. 
L. D. L. D. kuopa ir II Ap
skritys. Išvažiavimo vieta pla
čiai žinoma, tai 
Avė., girioj.

Kurie važiuosite 
no ir New Yorko 
mą, tai važiuokite
keliais, kaip ir delegatams nu
rodyta, tik išlipkite ant Park 
Ave. ir eikite po kairei į kal
nus, o ten rasite išvažiavimo 
vieta.

Visi ir visos įsitėmykite šias 
informacijas. V. P.

SUMMERLEE, W. VA.
A. L. D. L. D. 73 kuopos pusmeti

nis susirinkimas bus nedėlioj, 30 bir
želio, ant Summerlee, pas P. Fraje- 
rą, 12 vai. dieną. Draugai, malonė
kit visi atsilankyti ir iš apielinkės, 
nes turėsime svarbių reikalų Aptarti. 
Yra dar nemažai neužsimokėjusių už 
šiuos metus. Pasistengkite užsimo
kėti, nepavargsite delei tų kelių cen
tų, o knygomis- atsiimsit dvigubai. 
Taipgi bus renkamos aukos Gastoni- 
jos streikieriams. Visi draugai į 
darbą, nes mūsų kuopa jau atsiliko 
ir su aukomis šj metą. Sekr. J. 
Raulinaitis. 147-49

PARSIDUODA kendžių storas, biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkti. Krau

tuvė randasi po num. 1Q1 Leonard 
St., kampas Montrose Ave. Kreipkitės 
pas L. Weber, 62 S. 2nd St., Brook- 
lyn, N. Y.156-48
PARSIDUODA, registeris, visai ge

ras. Parduosiu pigiai, kam reika
lingas, kreipkitės po num. 386 
Grand St. (klauskit kendžių store), 
Brooklyn, N. Y. Matyt galima bile 
laiku. 146-48
PARSIDUODA grosernė ir delikates- 

sen, biznis įdirbtas ir gera proga 
pirkti. Kreipkitės po num. 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 145-50

pasi-

palei Park

iš Brookly- 
į išvažiavi- 
tais pačiais

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. L. D. 63 kuopos labai 

svarbus susirinkimas bus nedėlioj, 23 
birželio, po num. 407 Lafayette St. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai bū
tinai ateikit, nes reikalinga prisi
rengti prie spaudos pikniko. Yra 
ir kitu svarbiu reikalu. Valdyba.

146-47

PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai
koma lietuvio, arba reikalingas 

partneris, nes vienas negaliu apsi
dirbti. Kreipkitės po num. 495 Wy
ckoff Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. 
Y. 145-52
PARSIDUODA restoranas, biznis j- 

dirbtas per daug metų, viskas pui
kiai naujai įtaisyta. Gera proga pi
giai pirkti iš priežasties savininko 
ligos. Kreipkitės po num. 625 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y. 145-47

Rengėjai.
(146-47)

Drg. J. Pranaitis 
Sužeistas per Gaisrą

pie-18 d. birželio, 3 vai. po 
tų, užsidegė apartmentinis na
mas po num. 1170 Lincoln 
PI., Brooklyne. Keli asmenys 
gavo apdegyt, kiti gi susižei
dė. J. Pranaitis, to namo 
džianitorius, susižeidė ranką, 
puldamas laiptais. Maliavoto- 
jas apdegęs šoko per langą 
nuo trečių lubų ir nugabentas 
į ligoninę. Ugnis kilo iš tuščio 
apartmento, kur buvo malia- 
vojama. Maliavotojui nume
tus degtuką ar degantį ciga- 
retą prie maliavos blekinių, 
turinčių benzino bei terputino, 
įvyko eksplozija.

Patarčiau vyrams, kurie rū
ko: atsargiau su rūkymu, ypač 
prie pavojingo darbo.

Laisvietė.

Daug triukšmo pernai 
darė, kuomet buvo suimtas vy
resnysis armijos ex-oficierius 
Robert Kent ir kiti Bedford 
House, Glenhame, nepertoli 
nuo New Yorko. Jie buvo kal
tinami, kad per darbų suradi
mo agentūras viliojo jaunas 
gražias mergaites, mokino ir 
vertė jas paleistuvauti ir par- 
samdinėjo išdykusiems spor
tams, atsilankantiems į girtą 
Bedford House kliubą. Po il
go atidėliojimo ir kuždėjimosi 
dabar, pagaliaus, federalio 
teisėjo teisme kaltinamieji liko 
išteisinti, kaipo neperžengę 
Mann įstatymo prieš moteriš
kių gabenimą iš vienos valstijos 
į kitą paleistuvingiems tiks
lams.

Oficierius, matykite, vis tik 
nėra paprastas žmogus, ir ka
pitalistiniame teisme gali jaus
tis, kaip namie.

PITTSBURGH IR APIELINKĖ
A. L. D. L. D. IV Apskritys ren- 

I p-ia šaunų 
želio, ant K. Stankevičiaus 
Emsworth, Pa. 
te ir tęsis iki vėlumos, 
žaislų, skanių užkandžių i 
Šokiams yra gera, salė, kur galėsite 
pasišokti prie geros orkestrus. Tat 
kviečiame iš visų apielinkių atsilan
kyti ir pasilinksminti. Kelrodis: Ka
rais važiuojant, imkite iš Pittsburgho 
karą No. 13, išlipkite ant Miller St. 
Ten bus nurodyta, kur reikės pės
tiems paeiti. Važiuojantiems su ma
šinomis, reikia važiuoti Camp Harne 
keliu, po kairei Krebert keliais, kaip 
važiuojant į Krukjio farmą. Kviečia 
rengėjai. 146-47

pikniką nedėlioj, 30 bir- 
farmos, 

Prasidės 11 vai. rv- 
Bus įvairių 
ir gėrimų.

PAJIEŠKOJIMAI

Vienas Apiplėšė 100 Vietų
Max Schatz, Flushinge, areš

tuotas, 'prisipažino padaręs 
100 apiplėšimų bei vagysčių. 
Jis' dažnai liepdavo kokiam 
krautuvninkėliui nusimaut ke
lines; nuvarydavo jį į užpa
kalinį kambariuką ir apiplėš- 
davo krautuvėlę. O daugelis 
savininkų neturėjo • drąsos be 
kelinių bėgti i gatvę ir šauk
tis policijos, kad vytųsi vagį. 
Schatz paeina iš Vokietijos, 
kur jis buvo policininku.

Teisėjo Akys Dūmij Nebijo
Nors federalis Brooklyno 

teisėjas G. M. Moscowitz yra 
įgeltas ,$93,000 suktybėje su 
viejnu saVq draugu advokatu, 
sąryšyje su užbaigimais, ban- 
krūtavųsių kompanijų reikalų, 
ir eina jųdviejų tardymap kon
gresinėje komisijoje, tačiaus 
Moscowitz, sako: Tardymo aš 
nepaisysiu, ir toliau eisiu savo 
pareigas teismuose. Geros to
kią teisėjų akys.

Iš Diskusijų Apie 
Būsimą Karą

SPORTAS
šiandien vakare kumščiuoja- 

si Juozas Vincą su Shepardu, 
New Ridgewood Grove, Brook
lyne.

TEATRASDAINOSMUZIKA

PAJIEŠKAU brolio Antano Luckio, 
paeina iš šunėkų parapijos, Vilka

viškio apskričio. Meldžiu jj patį 
atsišaukti, arba kas žinot malonėkit 
pranešti. P. Luckis, 21 Elliott St., 
Malden, Mass. 147-48

PRANEŠIMAS
Aš, Uršulė Vainauskytė, po vyru 

Baranauskienė,, iš Great Necko, pa
einu iš Kauno rėdybos, Kupiškio pa
rapijos, Gindvilų kaimo, pranešu, kad 
išvažiuoju 3 d. liepos Į Lietuvą. Kas 
iš mano kaimynų norėtumėte, kad 
narveščiau geras dienas, tai parašy
kit man laišką. Aš galiu parvežti 
ir mažas dovanas. Aš išvažiuosiu 
su dviem vaikučiais, Lietuvoj būsiu 
trumpą laiką. U. Baranauskienė 112 
Elm Point Ave., Great Neck, N. Y.

146-47

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

7PARSIDUODA atskiras namas, 
kambariai ir maudynė, geram sto- 

vyj, lotas 25x150, arti “L” stoties. 
Kreipkitės po num. 219 Norwood 
Ave., Brooklyn, N. Y. 144-47

PRANEŠIMAS VIETOS 
LIETUVIAMS

Turiu pranešti vietos draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankydavotės į 
barzdaskutyklą po num. 292 Metro
politan Avė., kad aš persikėliau ki
tur, būtent, po num. 651 Driggs Ave., 
vienas blokas nuo Grand St., Brook
lyn, N. Y. Meldžiu jsitėmyti naują 
vietą ir atsilankyti. A. Yench (Yen- 
chauskas). 144-49

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki-, 
te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

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

141—165
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Reika-

Mokinių Sveikatos 
Apleidimas

aplei- 
vaikų

Vyriausybė perdaug 
džia pradinių mokyklų 
sveikatos reikalus, sako Wm. 
Karlinienė, narė daktariškos 
mokyklų inspekcijos komisijos. 
Devyniems tūkstančiams moki
nių vidutiniai skiriama tik vie
nas daktaras ir pora slaugių, 
(norsių). Vaikų sveikatos eg
zaminavimui kambariai daž
nai būna skiepuose. Vienoje 
iš kiękvienų penkių mokyklų 
sveikatos tyrimo kambariuose 
visiškai nėra bėgančio iš kra
no vandens nei rankšluosčių.

Turčiai turi savo vaikams 
puikiai įrengtas privatines mo
kyklas. Viešose mokyklose 
daugiausia tik prasčiokų ir iš 
dalies smulkių biznierėlių vai
kai. Tokiais nelabai nei rūpi
nasi buržuazinė• miesto val
džia. , ,
Nepamirškite Tag Days

BROOKLYNO PARAMOUNT
Didžiausiame Brooklyrio te

atre Paramount ateinančią sa
vaitę bus imuzikaliai-romantiš- 
kas vaizdelis “Vanity Fair,” 
kurį loš Rudy Vallee, daininin
kas ir džiazžiniš tmuzikas, su 
savo dailiais ir gabiais Con
necticut jankiais. \ Rudy Val
lee yra vienas iš mylimųjų a- 
belnosios publikos aktorių.

Be to, šiame teatre bus ro
doma kalbantysis judis “The 
Wheel of Life” (Gyvenimo Ra
tas), tas pats veikalas, ką 
ir New Yorko Paramounte, 
apie kurį buvo plačiau minėta 
vakarykščiame numeryj.

LATVINSKIUTĖ jieško savo sesers 
duktės Magdės Pečiuliūtės, po 

vyru Steponavičienės. Girdėjau, kad 
gyvena Pennsylvanijos valstijoj, apie 
anglių kasyklas. Meldžiu ją atsi
šaukti arba kas žinote malonėkit 
pranešti. Marijona Domidavičienė 
(Lątvinskiūtė), 303 E. 3rd St., Ches
ter, Pa. 145-47
PAJIEŠKAU Petro Bernoto, rodos, 

gyvena Bayonne. N. J., paeina nuo 
Radviliškio. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote praneškit. Povilas Dap
kus, 96 Jhckson St., Newark, N. J.

145-47

Tel., Stagg 5878
. , , LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
BEAUTY PARLOR

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI , »

ŠV. VINCENTO DRAUGYSTĖS 
PIKNIKAS

šv. Vincento Draugystės 26-tas me
tinis piknikas įvyks 23 d. birželio, 
KJaščiaus Clinton Park, Betts ir Mas
peth Avės., Maspethe. Pradžią 2'vai. 

, po pietų. Malonėkite atsilankyti ir 
linksmai daiką praleisti, šiame pik
nike rasite pasitenkinimo seni, jauni, 
dideli ir maži.

Draugystės pusmetinis susirinkimas 
. Ateikite ir užsi

mokėkite užvilktas mokestis. Kviečia 
visus ir visas Šv. Vincento Draugys
tes Komitetas, r Nutarimų raštinin
kas R. Razminas. , 145-47

šį šeštadienį' ir sekmadienį
taip pat bus Tag Dayš, tai yrą jvyks 6 d. liepos.

_ , - -i ». v 1 n Ir Zlr i4-zx ii rr irti lr4-o ndienos, kur su dėžutėmis bus 
gatvėse ir vaikščiojant po na
mus renkamos aukos Gastohi- 
jos teisiamiems streikieriams. 
Gaukite dėžutes iš Internation
al Labor Defense centro, 80 
E. llth St., Room 402, New 
Yorke. Teisiamiems gręsia 
mirties bausmė, jeigu negaus 
greitosios finansinės pagelbos.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

FOR RENT
PA SI RANDA VO J A

PASIRANDAVOJA. šeši fornišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fornišius ir randavoti kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
west St., 3rd floor, New York. N. 
Y. 147-74
PASIRANDAVOJA šapa ant antrų 

lubų; vienais trepais augštvn išsi- 
randavoja puikus kambarys del kriau
čių šapos. Taipgi toje vietoje dar 
tebėra visi įtaisymai del kriaučių 
šapos, jei kas norėtų, galėtu pirkti, 
o jei ne, tai gali randavoti tik kam
barį. 426 Humboldt St. (savininkas 
ant viršaus), Brooklyn, N. Y.

145-50

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados ’mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

mes esame

SALES—PARDAVIMAI įsitėmykite

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

7 Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešois Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet.
Ketvertais ir Hubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
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

®
 Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
' visokius p a- 

veikslus įvai
riomis spalvo- 

i mio. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Telephone, Stagg 44tt

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2328

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0781 1

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, )>et 
jau senai matemžsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

Ketvirtadienio vakare įvyko 
“Laisvės” svetainėj diskusijos 
apie būsimąjį karą ir imperia- 
lizpią. Del lietaus nedaug te- 
atšilarikė. Diskusijose vadova
vo* dd. Bovinas ir J. Kraucevi- 
čius.

Streikuoja Kailiasiuviai 
Jau 400 Dirbtuvių

išgjo

Uždarę 21 Saliūną >
■ " ■

FecĮeralio teisėjo Inch’o įsa
kymu, Brooklyne užrakinta 
dar 21 saliūnas už pardavinė
jimą alkdholinią gėrimų.

Kailiasiuvių streikan 
darbininkai jau 400 dirbtuvių. 
Streikierių demonstracijoj gat
vėse birželio' 20 d? dalyvavo 
keli tūkstančiai darbininkų. 
Tą pačią dieną tapo areštuota 
28 kailiasiuvių pikietininkai. 
Dvi septyniolikinės mergaitės 
nuteistoj t10 . dienų kalėjiihan 
už tai, kad dar tebedirbančius 
kailiasiuvius ragino stot strei
kam Streikui vadovauja ko-; 
pianistai.

GREAT NECK, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 48 kuopos ekstra susirinkimas 
bus panedėlį, 24 birželio, J. Tankaus 
svetainėj, 139 Steamboat Rd. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai bū
tinai turite atsilankyti pažymėtu lai
ku, nes yra labai svarbių reikalų. 
Taipgi turėsim išrinkti darbininkus I

PARSIDUODA kendžių Storas. Biz
nis geras ir gera proga pirkti.

Kreipkitės po num. 460 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.J47-49 
DIDELIS išpardavimas gražiausių 

lietuviškų rekordų Victor ir Co
lumbia. Kaina 75c, o mūsų kaina 
per 20 dienų tik 40c. Taipgi turime 
Columbia mašinų-grarųafonų 3 
springs, pilna kaina $150, mes par
duosime per 20 dienų už $26. Tas 
nupigintas pardavimas bus nuo June 
22 iki July 12 Šių metų. Naudoki
tės proga. J. Novickas, 122 Broome 
St., New York, N. Y. 146-48
PARSIDUODA Chandler automobi-.

liūs, 7 sėdynių. Kam reikalinga, 
kreipkitės po num. 386 Grand St., 
į kendžiu Storą, Brooklyn, N. Y.

I 146-48

Taipgi 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos. . ,

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS

RADIO, RADIO ir RADIO
Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, - Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942 . ,

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Maspeth, N. Y.

■ Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vartę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

1 kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-' 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir ? * ‘ ‘ 
ir žemiau paduotus. <

Apynių . 
Aviečių uogų 
Anižių sė klūkiu 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronelių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 

i Dagiliu
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvi® 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą*

’ kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
Galima gauti už 25c, 80c, ’75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių 
Gvazdikėlių

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

Lelijų iakną 
Rūtų 
Rcfių | 
Remunillų 
Seneso ploklčiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmččių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 1017, DM, 111 A.
BU




