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IASI BERLYNE
Hermann gatvė paplūdus

santikius su Japonija prieš nedidelis lokalinis tekstilie- sekios rūšies

Darbininkai Visų Sakų,

Vienykite*! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik Re-

kuriuose pa-
Amerikos ju-

Atsišaukimus l
organizacija,

Anglijos Karalaitis Japo- Grąsina Paskelbti Lo- 
—— kautą 200 Tūkstančių

Japonija.— Ket- n i • ° i
atvyko Anglijos j Darbiiunku

tretysis sūnus, į _____
■> M

3
KWriK' stow

rikos Krutamus 
Paveikslus

PARYŽIUS.— Aštri 
va tarp Franci jos ir Jungti
nių Valstijų krutamu pa
veikslų pramonių pasiekė 
čiukurį pavidale išleistų at
sišaukimų, 
smerkiama 
džiu filmos. 
išleido tūla 
pasivadinus “Lyga Gynimui! 
Frakcijos Inšpiracijos”. At-1 
sišaukimuose pasmerkiama 
Amerikos judžiai, kaipo pa
vojingi Francijos jaunuo
menei ir kultūrai.

TOKIO, 
virtadienį 
karaliaus 
Gloucester kunigaikštis, pa-! MANCHESTER, Anglija, 
siviesėti pas Japonijos ka- —Darbdaviai grasina pa- 
rahską šeimyną. Anglijos |skeIbti lokautą 200,000 tek- 
imperiahstai nori tuo būdu sįpes darbininkų, jeigu už 
palaikyti draugiskesmus, c]vjejų savaičių nęužsibaigs 

Jungtinių Valstijų imperia-1 ėiu streikas.
Jau per kiek laiko del al- 

 !gų streikuoja Alma dirbtu- 
, . n .... . vės darbininkai, Oldham’e.Japonai Vergaus Brazilijoj Darbdavių susivienijimas 

—•—(nusprendė paskelbti lokau- 
BELEM, Brazilija.—Pra-! tą gegužės 18 d., jeigu 

džioj sekančio rugsėjo mė- ■ streikuojanti darbininkai 
nėšio Osaja Shoshen Kasha: nesugrįš darban. 
Linija pradės siuntinėti lai-j------------

. K * • -»• •• — - —

Telephone, Stagg 3878

96 Asmenys Chicagoj 
Apkaltinti už Visokius 

Šmugelius
CHICAGO.— Penktadieni• * valstijos ir federaliniai teis

mai išnešė apkaltinimus 
Chicagos distrikte prieš 96 
asmenius del papildytų vi- 
____  ___ > šmugelysčių. i 
Jų tarpe yra žymių politi
kierių, valdžios viršininkų 
ir blaivybės įstatymo vy
kintojų. Tai jau viso da
bar per savaitę laiko apkal- Į 
tinta 124 asmenys.

DARBININKAI UŽS1TAISĮĮ BARIKADAS
LAIKO UŽĖMĘ PRIEMIESTĮ H

Apie 20 Žmoniy Užmušta, Suvirs 100 Mirtinai Sužeista;
Komunistės Moterys Karžygiškai Kovoja

Beriynas.— Anksti šešta
dienio rytą vėl smarkus kraujais, 
mūšis prasidėjo tarp polici
jos ir darbininkų.

Darbininkai, užsitaisę ha-
rikadas, tvirtai laikosi Be>-Ltl^kavo'apie 10,000 darbi , < 
iyno priemiesty Neu Ko-|ninkų> išre/škimui simpatj. | 

jos kovojantiems darbinin
kams.

Vokietijos socialdemokra- 
Į tų valdžia bando kaltę su
versti ant Sovietų Sąjun
gos. Esą, Maskva “sukur* į

Įsčius” darbininkus sukilti. ;
Komunistės moterys ir 

merginos aktyviai dalyvau- 
. Jos teikia vy* 

„v..... t;—jj___ 3 pagelbą; barikadose
įvyko Visos Sovietų Sąjun-! skerdynėj jau žuvo suvirš esantiems nuneša maisto, 
gos inžinierių ir technikos 20 žmonių, jų tarpe penkios Į Taipgi nekurios jų aktyviai

I moterys. Suvirš 100 mirti-1 dalyvauja mūšy prieš so- 
Kongrese raportuota, kad, nai sužeista. cialdemokratų policiją.

dabar Sovietai turi viso 13,-1 šeštadienį nuo policijos: Reichstage komunistai at- 
Manoma,1 šūvių žuvo Naujos Zelandi- stovai sukėlė protestą prieš

Policija šaudo iš kulko- 
! svaidžiu, šautuvu ir meta v 7 v
rankines granatas.

Penktadienį Berlyne su-

Dvide- Nacionalės Tekstilės. Darbininkų Unijos įstaiga Gastonijoj, N. 
šimts aštuoni tapo apkaltin- C., kurią nesenai apsimaskavę užpuolikai išdaužė. Sudaužę 
ti pereitą antradienį grafte Į unijos rastinę, jie įsiveržė į Darbininkų Tarptautinės Pašel- 

• pos greta esančią maisto krautuvę ir išmėtė maistą ant gatvių.

5SSS.XS Meksikos Sukiiai,) Va’« 
(las “ėgo į EI Paso

Pirmutinis laivas atgabens 
250 valstiečiu, v MEXICO CITY. — Čia 

gauta pranešimas, kad su
kilėlių vyriausias vadas ge
nerolas J. Gonzalo Escobar 
orlaiviu pabėgęs iš Meksi
kos į El Paso, Texas.

Tuo pačiu sykiu genero
las Calles praneša, kad jis 
organizuoja 15,000 vyrų ar
miją Hermosillo, Sonora 

į valstijos sostinėj, galutinam 
Novoro- isukriušinimui religinių 

sijsko apielinkėj. Fabriko /maištininkų Jalisco, Micho- 
kainuos can, Colima, Nayarit, Zaka-

Sovietai Būdavęs Didelį 
Cemento Fabriką

MASKVA.— Didelis ce
mento fabrikas, kuris paga
mins 150,000 tonų cemento 
į metus, bus pabudavotas 
sekančiais metais ____

pabudavojimas 
penkis milionus rublių.

Pagamintas cementas bus 
išgabenamas užsienin, 

z Turkijos ir Pietų Amerikos sinti 
/ma r ketus.

Rusas Vaikinas Laimėjo 
Oratorijos Kontestą 

Kanadoj

TORONTO, Kanada. — 
Leo Malania, 17 metų am
žiaus rusas, į Kanadą atvy
ko tik šeši metai atgal. Jis 
nežinojo nei vieno žodžio 
angliškai. O dabar jis pa
tapo oratorijos (kalbėjimo) 
čampionu. Trečiadienio va
karą jis laimėjo kontestą, 
kuriame dalyvavo penkioli
ka kitų mokinių. Jis mo
kinosi Walkerville Kolegiji- 
niam Institute.

tecas ir Durango valstijose.
Calles sako, kad tokio dy- 

į( džio armija pajėgs suk r i u- 
religinius maištinin- 

įkus tokiuo pat pasisekimu, 
kaip pavyko sukriušinti mi- 

! litarinį sukilimą, kuris pra
sidėjo apie du mėnesiai at- 
gal.

Religiniai sukilėliai, kuni- 
. igų sukurstyti ir daugely at

sitikimų kunigu vadovauja
mi, jau nuo 1926 metu vei
kia tose valstijose išsiblaš
kę tai mažesniais, tai dides
niais būriais.

Žmogus Beždžionė
PARYŽIUS — Radio pra

nešimu, į Chicagą moksli
niams tyrinėjimams siun- 

■ VOKIETI!A PRIIMA ičiama autentiškas žmogus 
AMERIKOS PASIŪ- ' i beždžionė, kuris gimė iš 

LYMA 'beždžiones ir ntgres mote-
PARYŽIUS.- Vokietijos !'.ies-. Jj yra moteriškos ly- 

ir Amerikos reparacijų, de- k,es lr kul1 abiejų savo tėvų 
legacijos susitaikė repara-! ypatybes, 
cijų problemos išrišimo' 
klausimu. Vokiečiai priė
mė Amerikos imperialistų 
pasiūlymą.

Surado Ginklų Pas Austri
jos Socialistus

1,000 ŽMONIŲ ŽUVO

ASCHABAD, Soviet. Tur
kestanas.— Nepatvirtinanti 
pranešimai sako, kad anie 
1000 žmonių žuvo nuo že
mės drebėjimo trijuose Per
sijos miestuose.

KAPFENBERG, Styria, 
Austrija. — Žandarmerija, 
iieškanti ginklų pas Socia
listų Partijos sekretoriatą 
čia, penktadienį surado 150 
armijos šautuvų, tris kul- 
kasvaidžius ir 4,000 lankų 
amunicijos. Taipgi atrasta 
lazdų ir kitokių ginklų.

automatinių įvairiems daik
tams pardavinėti mašinų. 
Tų apkaltintų tarpe yra še-

Penktadienį penkiolika 
apkaltinta del šmugelio sa
nitariškam distrikte. 81 ap
kaltintas peržengime blai
vybės įstatymo; jie padirbo 
ir išpardavė su virš $20,000 
vertės alaus ir alkoholio. .

Komunistai Dalyvauja Rinki 
mu Kampanijoj Newarke
NEWARK, N. J— Čia 

artinasi miesto ko misionie
rių rinkimai. Komunistu

rinkimuose. Komunistai pa
statė tris kandidatus, 
Frank Fischer, Samuel D. 
Levine ir Anna Drenkows- 
ki. Visi kiti kandidatai yra 
kapitalistų.

Apart kitų reikalavimų, 
komunistai reikalauja:

Kad valstija ir miestas 
pabudavotų gyvenimo na
mus darbininkams; kad na- 
piai būtų išrandavoti be 
pelno; kad miestas nustaty
tų žemas randas darbinin
kams.

Panaikinti darbą vai
kams, neturintiems 16 metų 
amžiaus; mokėti $20 mini
mum į savaitę jaunuoliam 
virš 16 metu amžiaus; t- 7
bo diena jaunuoliams 
būt 6 valandų. Taipgi 
budavoti atatinkamas 
kyklas ir parkus.

Panaikinti policijos nau
dojimą streikuose ir panai
kinti indžionkšinus.

Įsteigti darbininkams ap- 
draudą nuo bedarbės, ligos 
ir senatvės. Į apdraudos 
fondus turi mokėti valdžia 
ir darbdaviai.

* 
dar- 
turi 
pa- 

mo-

Paskendo šaltiny

Sedos, valse., Plinkšių kai
me Keršienė nuėjo į šaltinį 
vandens. Buvo atlydys. 
Pasilenkė semti vandens, 
paslydo. įkrito šaltiniu ir 
paskendo. Vyras, nesu
laukdamas žmonos, ėjo jieš- 
koti ir rado jau negyvą, ko
jomis kyšančią iš šaltinio.

Užmušė Žmogų
Pasipelnymo Tikslu

galėti. Nuo stogų, iš namų 
ir iš už barikadų darbiniu- ■ 
kai šaudo į policiją, kuri de
da pastangas įsiveržti į tą 
sritį ir išžudyti daug dar
bininku. Darbininkai turi 
užsitaisę barikadas per du! 
miesto blokus.

Aprokuojama, kad sočia- ja kovoje. 
MASKVA.— Nesenai čia Įlįstų policijos su rengto j! rams [ 

» suvirš esantiems

Sovietų Sąjungoj Yra 
13,000 Inžinierių

Balandžio 9 d. važiuoda
mas į Lazdijus Giraitės k. 
(Šventežerio valse.) ūkinin
kas Lesevičius išgirdo neto- darbininkų kongresas, 
lies,e jo miške du šūviu. Pa
važiavęs truputį toliau ra- < 
do pakelėj gulintį kraujuo- 000 inžinierių, 
se l 
dviem šūviais į galvą to pat nierių bus 40,000. 
kaimo gyv

paplūdusį nužudytą kad už penkių metų inži- jos “Daily News” korespon- uždarymą komunistų dien- 
"L įdentas C. E. Mackay. Vie- raščio “Rote- Fahne’k“Rote- Fahne”

sesijos per-
Vie- raščio 

kaimo gyv. Kubilių. Prane- Sovietų valdžia -nutarė 'nas vokiečių laikraščio re- Reichstago 
šus Lazdijų policijai, ši tuo- daugiau įsteigti augštesnjų!porteris labai sužeistas. (trauktos iki gegužės 13 d. - 
jau ėmėsi ^’ieškoti žmogžu- inžinierystės mokyklų, įs-(------------------------------------------- ---------------------------—

Idį. Tą pat vakarą suimtas tpioH dniio-inn nnnin lahn-l - - - • _ _ _ -
i vienas įtariamas vietos gy
ventojas, kuris nors tuo
kart kaltu neprisipažino, 
bet yra įrodymų, 
būsiąs jo darbas, 
suėmė jo artimą 
Verstaminu kaime, 
rasta lašiniuose paslėptas 
revolveris fip “Parabelum”, 
kurį iš jo 'būvo pasiskolinęs 
ir tą dieną Dakare grąžinęs 
įtariamsis nužudyme.

Užmuštas pasipelnymo 
tikslu, pas jį žmogžudys ra
dęs apie 700 litų.

3,000 Dalyvavo Pirmos Ge
gužės Apvaikščiojime 

Los’ Angeles 
LOS ANGELES, Gal. — 

Šiais metais čia darbininkai 
pasekmingiau apvaikščioj o 
Pirmą Gegužės, negu kitais 
metais. Kapitalistinė spau
da, kuri' visada sumažina 
skaičių? darbininkų, dalyva
vusių bile darbininkų masi
niam mitinge arba, demon
stracijoj, taipgi pripažįsta, 
kad 3,000 žmonių dalyvavo 
Pipmos Gegužės apvaikščio- 
jime šiame mieste. Tai pu
sėtinai daug pagal šį reak
cinį miestą.

Netikras Vienas Litas
Kai kuriose Lietuvos vie

tose pastebėta platinamos 
netikros metalinės po 1 litą 
monetos. Jšpalva mėlynes
nė kaip tikrųjų, kraštai ne
švarūs, palietus rankomis 
atbodo lyg taukuotas ir ne
skamba.

v • * i L
teigti daugiau naujų labo- A • • ni • * t ri n. • • o
rato ri jų. Nemažas skaičius Organizuoja l n Kagos trylika dtreikienij dua- 
Sovietu inžinierių'bus siun-lpi « n ? 1 v. . p . •• • ‘T-
čiama užsienin studijuoti ibkerdvklM Darbininkus reštuota Gastomioistudijuoti Skerdyklų Darbininkus reštuota Gastonijoj

kad tai svetimų šalių inžinierystės  
metodas.

draugą
Pas jį

CHICAGO.— Darbo Uni
jų švietimo Lyga pradėjo 

Šlepe, kad Laivas Vestris smarkią kampaniją suorga- 
Perdaug Prikrautas J”"V, “S" aŽS

“stockyarduose” (skerdyk
lose). Darbininkai su en
tuziazmu pritaria tam dar
bui ir organizuoja dirbtu- 

v viu komitetus. * 
rybos klausinėjime penkta- I Rengiama masiniai nū
dienį pareiškė, kad jis antį tingai.
toliaus nebegali būt ištiki- 1-----------------
mas savo kompanijai, Lam- pa§įsĮaj Pardavė Miško UŽ

LONDONAS. — Frank 
William Johnson, kuris bu
vo vyriausiu oficierium ant 
laivo Vestris, Prekybos Ta-

port-Holt, Ltd., ir pareiškė, 
kad laivas Vestris buvo 
perdaug prikrautas. Sakė, 
kad laivui išplaukiant iš 
New Yorko prieplaukos jis 
žinojo, kad gali būt bėdos. 
Bet vedant tyrinėjimą Ame
rikoj jis to nesakė, norėda
mas apginti kompaniją. Jis 
sako:

“Mes nenorėjome, kad 
žmonės sužinotų apie perdi- 
delį laivo prikrovimą ir 
stengėmės tai paslėpti. To- 
kis mūsų tikslas buvo iš 
pat pradžios.
me sugrįžti namo, 
norėjome būti visą 
teismuose Amerikoj.”

Pusę Miliūno Litu

GASTONIA, N. C.— Lai
ke Pirmosios Gegužės de
monstracijos čia suareštuo
ta 13 tekstilės streikierių. 
Šerifai buvo užpuolę de
monstraciją. Iš suareštuo
tų devynios yra moterys.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas rū
pinasi išimti juos iš kalėJL 
mo.

Darbdaviai čia pripažįsta, 
kad Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija turi savo 
skyrius 65 dirbtuvėse pie
tinėse valstijose.

Dabar svarbiausias strei- 
kieriams dalykas, tai mais
tas. Jeigu jie galėtų gauti 
nors ir nedaug maisto, jie 
vestu kova ir laimėtu strei- V C V
ką. Amerikos darbininkai 
turėtų ateiti jiems į pagel-

Mes no re j o- 
Mes ne

laiką v

Nogales, Sonora.— Ket
virtadieni dešimts asmenų 
žuvo Carbo mieste, Sonoroj, 
susikirtime tarp sukilėlių 
simpatikų ir federalės val
džios spėkų.

KAUNAS.—Bal. 9 d. miš
kų depąrtmete parduota pa
gamintos miško medžiagos 
9816,8 kietm. už 530,091 li
tą. Miško medžiagos dau
giausia parduota iš-Šakių 
urėdijos. Neparduotos, me-1 bą. 
džiagos liko dar 423,97 ktm. j ----------------—

_ s_______________ ! •
25,000 Demonstravo Pragoj i H ŽlPOIllŲ ŽUVO I1U0 ŽčfflČS 

Pirmoj Gegužės
PRAGA, Čekoslovakija.— 

Pirmą Gegužės čia įvyko 
didelė komunistų demon
stracija, kurioj dalyvavo 
25,000 darbininkų. Įvyko 
keli maži Susikirtimai su 
policija, kuri bandė atimti 
nekurias vėliavas nuo de
monstrantų.

Taipgi įvyko demonstra
cijos ir kituose miestuose.

Drebėjimo Turkestane
ASCHABAD, Soviet. Tur

kestanas.- Penktadienį šioj 
apielinkėj pasireiškė ketu
ris kartus smarkus žemės 
drebėjimas. Vienuolika as
menų žuvo ir suvirs 40 su
žeista.

Čia sugriauta 90 namų. 
Vienas asmuo žuvo, 26 su
žeisti.

»

Šį Vakarą Bus Labai Svarbios Prakalbos, Ukrainą Svetainėj, 101 Grand St., Brooklyne. A. Bimba Kalbės Temoj: Kodėl Vokietijos S o c ialdemokra 
tai Šaudo Darbininkus? Tai Bus Šiuo Tarpu Paskutinė Drg. Bimbos Prakalba Broklyne. Taipgi Kalbės Drg, Prūseika. Būkite Visi!
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Skaudžiai atsirūgsta Pir- kėsią paaukot gyvybes ko- 
moji Gegužes socialdemo- kio tūkstančio policininkų, 
kratiškiems Berlyno bude
liams.

Pagal socialdemokrato 
policijos galvos Zoergiebe- 
lio komanda, žandarai tą 
dieną atidengė ugnį į tvar
kingas demonstracijas • ko
munistinių darbininkų; o šį 
kruviną žygį • revoliuciniai į 
dubininkai priėmė kaipo 

i kovos signalą, ir tūkstan
čiai raudonfrontiečių ir ki
tų klasinių proletarų metė
si į mūšį.

‘—Ką, ar tai “demokrati
nė” Vokietijos respublika 
su socialdemokratais galvi- į ninku" ’požeminiu ~ miesto 
nyje nebeleis jau viešais ap-; gelžkeliu darbininkai 4r tar- 
vaikščiojimais minėti nei vi- i nautoj ai*, ir kiti. Sulig'New 
so pasaulio darbininkų‘ Yorko Times’o (geg. 4) 
šventės, Pirmosios Gegu- i pranešimu, tos rūšies strei- 
žės? Į kovą, draugai, už kas apėmė jau tuziną mies- 
apgynimą tos teisės! I tu.

• ■ Jr jau keturios dienos! Keliose vietose paskelbta 
(siuos žodžius berašant), i karo stovjs> žandarai nu- 
kaip, komunistų vadovau- govg darbininkes Ber
iami, Berlyno darbininkai.qyne vjen kad jospra- 
duoda nuolatinius musius ;sįdarė langą. Skaičius ko- 
pohcijai. Jų rankose prie-1 voj kritusių iš abiejų pusių 
miesciai Wedding ir Neu vjr§ya jau 20; sužeistųjų 
Koellen. Is uz drūtų bari- skaitoma šimtais.

kad nukovot sukilėlius. Ko
munistai paėmę tris naujas 
gatves ir tik per mažą bis- 
kelį neužgriebę vieną poli
cijos stotį.

Berlyno aidai atsimuša į 
simpatingas ausis šimtų 
tūkstančių sąmoningų Vo- 

[kietijos darbininkų. Vo
kiečių Komunistų Partijai 
pašaukus į visuotiną pro
testo streiką prieš valdžios 
budelystes, darbininkai išti
sais pulkais meta darbą. 
Tuoj sustreikavo 4,000 me
talistų, 5,000 tabako darbi-

, požeminių miesto

»'s

K.

kadų, tikrai kariškai pasta
tytų, kovotojai gina savo 
pozicijas. C: i’U d 2111: !_i Lti

Komunistiniai Berlyno
Šocialdemokrati- darbininkai tąja kova kala 

nė valdžia veikia prieš juos; į &aJva socialdemokratams 
kariniais tankais, oriaiviais'y°^ie(;įll ?1.ronam1? ir 
su dujinėmis bombomis ir j kapitalistinių salių , valdo- 
kulkosvaidžiais. Iš antros i yams>. kad revoliucinia! pro- 
pusės, ji leidžia krokodiliš- įletarai nesileis be bausmės 
kai ašarotus atsišaukimus, i amžinai budehuoti pirmage- 
kad žmonės “gelbėtų res- guzmes demonstracijas z^rr 
publiką šiame krizyje”. Po- masinius darbininkų mitin- 
licijos šulai dreba, ar nerei- gus.

Per Kur ir Kam Jie Sius 
S. L A. Narių Aukas?

SLA. Pild. Taryba pasta
rajam savo posėdy j priėmė 
rezoliuciją Lietuvos baduo- 
lių šelpimo klausimu. Ragi
nama SLA. narius rinkti au
kas ir patiems aukoti. Apie 
tai, kaip tos aukos turėtų 
būti siunčiamos, rezoliucija 
sako:

“Nors nedraudžiamą SLA. 
kuopoms ir nariams siųsti au
kas sušelpimui šiaurės. Lietu
vos gyventojų tokiais keliais,, 
kuriuos randa 1 prieinamiau
siais ir patikimiausiais, tačiau 
prie šios progos primenamo, 

> kad SLA. kuopų paskirtos ir 
kuopų susirinkimuose arba S. 
L.A. narių surinktos aukos 
turėtų būti siunčiamos per S. 
L.A. Centfą, kuris visų tam 
tikslui susiųstų aukų tikslią 
apyskaitą padarys, “Tėvynė
je” paskelbs ir kuoskubiausiai 
aukas pasiųs LietuvonS’
Matot, kokia gera ta Pil- 

moji Taryba! Ji leidžia 
kuopoms ir nariams aukoti 
per tuos komitetus, kuriuos 
randa “prieinamiausiais ir 
patikimiausiais” Ar Pild. 
Taryba galėjo kitaip pasi
elgti? Ne! Kol kas dar ji
nai nesurado (ir veikiausiai 
nesuras) būdų uždraudimui 
SLA. nariams aukoti tam, 
kam jie mato reikalo ir 
siųsti aukas per sau patin
kamus komitetus.

Antra viršpaduotojo pa-

’ragrafo dalis'labai miglotoj 
i padėtyj pastato tas aukas, 
kurias jinai ketina siųsti į 
Lietuvą. Per kokį komite
tą Lietuvoje SLA. Centras 
aukas siųs? Jų ten yra net 
keletas. Fašistu, liaudiniu- 
kų ir iš pačių baduolių susi
darę komitetai. Kode! Pild. 
Taryba nesiteikė įvardinti? 
Jeigu jinai siųs per Smeto
nienės Komitetą (vadinamą 
“Šiaurės Lietuvai Gelbėti 
Centralinis Komitetas”), tai 
parems ne baduolius, ale jų 
priešus fašistus, kurie šelpi
mo darbą naudoja tik kaipo 
įrankį pasipinigavimui ir 
apgavimui plačiųjų darbo 
masių; kurie šelpia ne bado 
te r iojamus bernus, mergas, 
grįtelninkus, mažažemius ir 
miestų proletarus, ale stor
kaklius ūkininkus. Liaudi
ninkų šelpimo veidas ta 

! kryptimi taipgi nė per plau
ką nėra aiškesnis.

Mes raginame visus SLA. 
narius ir *nenarius darbo 
žmones neduoti nė cento į 
fašistinių komitetų fondus. 
Mes raginame kiekvieną ,S. 
L.A. narį ir nenarį darbi
ninką aukoti per Komitetą | 
Šelpimui Lietuvos Baduolių 
(sekretoriaus antrašas: R. 
Mizara, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.), kuris vi
sas aukas sius į Lietuvą ne 
per fašistinius ir jiems pa
našius komitetus, ale susi
tverusiems iš pačių baduo
lių komitetams.

Jau Laikas Rusams Darbininkams Stakyd
Vergijos Reteži® > ■

• AUDĖJAI MALDAUJA DUONOS
........ i ..

Gastonijos, N. C.,' ir kiti nos audimo pramonę iš 
streikuojantieji audėjai pie- Massachusetts ir kitų Nau- 
tihėse valstijose šaukiasi josios Anglijos 
skubiausios pagelbos. Jiem valstijų į pietus. Mat, pie- 
būtinai reikia maisto. Jie tuose audyklų vergai jau 
daugiau nieko ir nereika- sukilo ir reikalauja
būtinai reikia maisto.

lauja: suteikite mums kad 
t ir nedidelį duonos kąsnį, o 
E mes tęsime kovą prieš skūr-4

f ~ lupius fabrikantus su visais 
k jų fašistiniais Amerikos le- 
į gionieriais, su visomis gau- 
f jomis jų ginkluotu mušeikų, 
g su visa jų policij *ir •milici
ja Ja*
| , Į tą jautrų šauksmą,

ir rytinių

tokių 
sąlygų, kad galėtų gyventi.

Kąip žinoma, Gastonijoj 
ir kituose pietiniuose audi
mo centruose darbininkai 
ture jd dirbt po 60 valandų 
savaitei; o algos jiems bu
vo mokama, kaip kad paro
do “pėdžių” konvertėliai,
po $3, $5 ir $10 į savaitę; 

į'retai kas gaudavo $12, ir
f■ . tuos. jau pradėjusių badaut tik labai geram mechanikui kiai. 

.......... ...... tekdavo $15. 1 ‘
Prieš tokias tai vergiškas 

sąlygas eina tas audėjų 
streikas, o jo bėgyje jau ta
po įkurta komunistų vado
vaujamos Nacįonalės Audė
jų Unijos skyriai 65-iose 
audyklose bei verpyklose 
pietuose.

' Su durtuvo ir buožės pa* 
gelba streikierių šeimynos 
yra išvaikytos iš kompanič- 
nų lūšnų į gatves. Jiems 
reikia jau ir pastogės. Wor
kers International Relief 
(Tarptautinė Darbininkų 
Pašalpa) rūpinasi patiekt 
jiems šėtras; bet pirmu
čiausiai ir verktinai reikia 
tiems darbo karžygiams 
duonos. Tuo tikslu, neati
dėliodami, siųskime jiems 
aukų šiuo adresu:

Workers International 
Relief, v 

Room 604,
1 Union Square,

• •r New York City1 triukšmo.

k streikierių, jų moterų ir 
z 'kūdikių prašymus duonos 
k negalima atsiliept vien tyle
li jimu ir nieko neveikimu, 
r Kiekvienas darbininkas, tu- 
| orintis darbo arba dolerį ki- 
I tą kišenių j e, privalo kiek 
į skirti ir karžygiškai kovo- 
I ' jantiems ir, kenčiantiems 
i audėjams. Be to, paremda- 
I mas juos, jis," galutinoj są- 
I skaitoj, parems ir pats sa- 
|. ve. Nes kiekvienas didelis 
I smarkus, ypač laimėtas 
I .streikas prituri ir kitus fa- 
I brikantus nuo ribų nežinan- 
B Čfo nacbališkumo, nuo bea- 
t todairinio išnaudojimo didi- 
Įįhimo.
| > Kaip, sakysime, pietinių 
I . Bodėjų streikas atsiliepia į 
K ■ pramonę, matome kad 
Į xit iš šito pavyzdžio. Paskuti

Snis dienomis audimo fa- 
_ . kantai turėjo konferen- 
~ Philadelphijoj, ir pra- 

tokią bendrą mintį,7

Oid jau neapsimokėtu taip 
į aidų plotd kraustyti bovel-

&

šis Pirmosios Gegužes at
sišaukimas buvo parašytas 

• draugo Lenino kalėjime, 1896 
metais. Jį išleido Lyga Ko
vai už IšliuosaVimą Darbi
ninkų Klasės ir buvo pasklei
stas Petrapilio darbininkuose 
—fabrikuose ir dirbtuvėse. 
Nors atspausdinta tik 2,000 
kopijų, tačiaus, atsižiūrint į 
laikus, tai buvo geras skai
čius. ši Lyga tais laikais 
buvo užuomazga organizuoto 
marksistinio judėjimo Rusi
joj. Iš to vėliau" išsivystė 
Social-Demokratų Partija, o 
paskui x Sovietų Sąjungos 
Komunistų (Bolševikų) Par
tija.
Draugai!
Atsargiai pagalvokime 

apie savo padėtį—panagri
nėkime tas sąlygas, kuriose 
mes turime praleisti savo 
gyvenimą. Ką mes mato
me? Dirbame ilgai ir sun- 

Pagaminame nesu
skaitomus turtus, auksą, ir 
apvalkalą, šilkus ir akso
mus. Iš gilumos žemės mes 
ištraukiame geležį ir anglį. 
Mes statome mašinas, pa- 
budavojame laivus, sutai- 
som geležinkelius. Visas 
pasaulio turtas yra gami
niu mūsų rankų, mūsų pra
kaito ir kraujo.-

Ir kokias algas mes gau
name už šį verstiną darbą? 
Jei dalykai būtų, kaip jie tu
rėtų būti, mes gyventume 
geruose namuose, mes dėvė
tume gerais drabužiais, ir 
visuomet visko turėtum. 
Bet mes žinome, kad iš mū
sų algų nepakanka mūs gy
venimui.^ Mūsų bosai maži
na algaš, verčia mus dirbti 
viršlaikį, uždeda neteisin
gas pabaudas ant mūs — 
žodžiu, spaudžia mus viso
kiais būdais. Ir tuomet, ka
da mes keliame nepasitenki
nimo baisa, tai esame meta- 

Įmi į kalėjimą be didelio

Mes perdažnai persitikri
name, kad visi tie, prie ku
rių mes kreipia,mes užtari
mo, yra tarnai £įr . draugai 
mūsų bosų. Jie laiko mus, 
darbininkus, tamsoje, jie 
laiko mus vergijoj, jie areš
tuoja ir įkalina kiekvieną, 
kuris parodo by ženklą pa
sipriešinimo prieš spaudč- 
jus—mums draudžia kovo
ti. Nežinystė ir vergija — 
tai būdai, kuriais kapitalis
tai ir vyriausybė naudojasi' 
spaudimui mūs.

Kaip tuomet mes galėtu
me pataisyti savo sąlygas, 
pakelti algas, sutrumpinti i 
darbo valandas, apsisaugoti 
nuo pažeminimų, laimėti 
progą skaityti geras kny
gas? Kiekvienas yra prieš 
mus — ir juo geriau ponai 
gyvena, tuo sunkiau mes 
gyvename. Mes negalime 
nieko tikėtis nuo jų, mes 
galime pasiremti tik ant sa
vęs. Mūsų galybė glūdi tik 
suvienytai ir griežtoj kovoj 
prieš viešpačiusą Mūsų vieš
pačiai, aiškių supranta,, ka^ 
me glūdi mūsų galybė ir jie 
visokiais 'būdais bando pa
dalinti mus ir paslėpti pa
našumą visų darbininkų 
bendru reikalu. r

v V

Bet ir tiesiausias kelias 
turi pasisukimą — ir net 
geriausia kantrybė išsise
mia. Pastaraisiais kele
liais metais rusai darbinin
kai yra parodę savo viešpa
čiams, kad baimė vergų pa
sikeitė į drąsų darbą, 'vyrų, 
kurie atsisako pasiduoti ka
pitalistų godumui. Visa ei
le streikų persišlavė per 
įvairius Rusijos miestus. 
Daugybė tų streikų užsibai
gė pasekmingai ypačiai tuo- 
mi, kad jie mūs viešpačius 
sudrebino ir privertė suteik
ti koncesijų. Jie parode, 
kad mes nesame bailiški nu- 
šuseliai, bet drąsiai pradėjo-

Kaip jau gerai žinoma, 
daugelio dirbtuvių darbi
ninkai yra suorganizavę 
Lygą Kovai už Išliuosavi- 
mą Darbininkų Klasės tiks
lu, kad iškėlus ir pašalinus 
visus jų paniekinimus; ko
vai prieš begėdišką pavergi
mą ir apgavystes, kurias 
atlieka išnaudotojai.

Ši Lyga dalina lapelius, 
kurių vienas pamatymas su
drebina širdis bosų ir jų 

.tarnų. Jų negązdina šitie 
lapeliai — jie sudreba del 
to, kad mes galime susivie
niję pasipriešinti; del ženk
lo mūsų didžiosios galios, 
kurią mes esame parodę 
daugiau, negu sykį.

Mes, Petrapilio darbinin
kai, nariai Lygos, šaukia
mės į visus draugus, ragin- Į 
darni stoti į Lygą ir pagel
bėti suvienyti darbininkų 
klasę kovai už josios reika
lus. Jau laikas mums, ru
sams darbininkams, sudau
žyti pančius, kuriuos bosai 
ir vyriausybė ant mūs už
dėjo. Jau laikas, kad mes 
stotume į eiles savo brolių 
kituose kraštuose kovai po 
bendra vėliava, nešančia žo
džius: “Darbininkai visų 
kraštų, vienykitės!”

Prancūzijoj, Anglijoj, Vo
kietijoj ir kituose kraštuo
se, kur darbininkai jau yra 
stoję į savo eiles ir išlaimė- 

|jo svarbias teises — Pirmo
ji Gegužes yra darbininkų 
švente.

Darbininkai apleidžia tam
sius fabrikus ir paraduoja 
vyriausiomis miestų gatvė
mis gerai sutaisytomis eilė
mis, nešini vėliavas ir lydi
mi orkestrų. Jie parodo 
savo ponams, kad jų galia 
stipriai paaugo ir susirenka 
į milžiniškus masinius mi
tingus išgirsti prakalbų, ku
riose nurodoma į laimėji
mus, padarytus per bosų1 
galvas, ir planai ateities ko
vom yra išdirbami.

Del to, kad jie bijosi dar
bininkų streikų, nė vienas 
bosas neišdrįsta' bausti dar
bininkus, kurie neateina šią 
dieną į darbą. Pirmą Die
ną Gegužės darbininkai taip 
jau meta savo reikalavimus 
tiesiai į bosų dantis: astuo
nių valandų darbo diena. 
Kituose kraštuose darbinin
kai jau senai tatai paskel
bė. Buvo laikai — ir tai 
nelabai senai — kuomet jie 
taip jau neturėjo tos teisės, 
kurios mes neturime, būtent 

i teisės iškelti savo balsą už 
mūsų reikalavimus.' Tai bu
vo tuomet, kuomet jie rado
si tokioj vergijoj, kaip kad 
mes šiandien esame. Bet ne
paliaujama kova, ir dide- j 
liais pasiaukojimaįs jie lai
mėjo teisę imti kolektyviai 
darbininkų reikalus. Linkė
kime mūsų . broliams, kad 
jųjų kova greit pasiektų 
trokštamo tikslo, draugijos, 
kurioje nębus. nei ponų nei 
vergų, nei' kapitalistų nei 
alginių darbininkų, bet visi 
khrtu dirbs ir bendrai nau
dosis visais gerais gyveni
mo daiktais.

Draugai, jei tik mes ko
vosime susivieniję ir visi 
bendrai, tai jau netoli tas 
laikas, kuomet mes galėsi
me atvirai prisidėti prie 
bendros kovos "visų kraštų 
darbininkų, — be jokių ra
sinių ar tikybinių skirtu
mų, — prieš viso pasaulio 
kapitalistus. Mūsų stipri 
kumštis pasikels ir vergijos 
pančiai nukris. Rusijos 
darbo žmonės sukils ir ka
pitalistų ir visų kitų darbi-! 
ninku klasės priešų širdys 
sudrebės.
Lyga Kovai už Išiiuosavimą 

Darbininkų Klasės.
Petrapilis,
Gegužės Pirma Diena, 1896.
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KAS GELBSTI LIETUVOS BADAUJANČIUS DAR-' 
BININKUS IR VALSTIEČIUS :

Šiomis dienomis Komitetas šelpimui Lietuvos Ba
duolių gavo aukų nuo sekančių organizacijų ir asmenų:
J. B. Eydint, Schenectady, N. Y. $10.00
A. Damijonaitis (nuo ALDLD. 1 kp. Blankų) 11.00 
G.' Račiūnas, Brooklyn, N. Y. .50
LDSA. 35 kuopa, Bridgeport, Conn. 5.00
Newarko Lietuviai laike “Pepitos” vaidinimo

(per d. Igną Bėčį) 42.50
V. Savas, Chicago, Ill. 12.00
Great Necko Priešfašistinis Komitetas 5.00
LDSA. 6-tas Rajonas, Minersvillė; Pa. 17.50
J. Adomulis, Brooklyn, N. Y. 1.00
ALDLD. 1-ma kuopa per d. Vinikaitį 25.00
ALDLD. 188 kp., Hamtramck, Mich. 5.36
Bostono Liet. Priešfašistinis Komitetas 70.00
LDSA. 111 kuopa, East New Yorke 20.00
ALDLD. 29 kuopa, Rockford, Ill. 15.00
Eastono Lietuviai Darbininkai, per d. Bimbą 33.25 
Detroito Liet. Šelpimo Komitetas 42.74

Kaip matome, visuose kampuose Amerikos lietuviai 
darbininkai—pavieniais ir per organizacijas—jau sukru
to ir ėmėsi už darbo. Tačiaus pačios didžiosios koloni
jos dar vis neįsisiūbavo ir nepradėjo veikti, kaip priderė
tų, bet gauta žinių, kad darbas varomas pirmyn. Mažai 
veikė Chicaga.

Bostoniečiai Veikia
Drg. S. Rainardas iš Cambridge, Mass., praneša, kad 

“Bostono priešfašistinis komitetas savo pereitame susi
rinkime išrinko specialę komisiją, kad rinktų aukas delei 
Lietuvos baduolių, todėl tikimės greitu laiku prisiųsti 
daugiau aukų.”

Tai gerai, draugai bostoniečiai! Darbuokitės, kiek 
išgalėdami, traukdami šin darban plačiąsias mases per jų 
organizacijas ir pavieniais. Reikalinga dęti pastangų, 
kad įtraukus į šį svarbų darbą pašalinės organizacijos— 
savišalpos, dailės, etc.

Tas pats iš Detroito
'Drg. M. Smitrevich, prisiųsdamas aukų $42.74, pažy

mi, kad Detroite susitvėrė specialis komitetas, kurio už
daviniu bus rinkimas pagelbos Lietuvos darbo žmonėm, 
spaudžiamiem bado ir persekiojamiem fašistinės prie
spaudos.

Visais reikalais visuomet kreipkitės pas Komiteto 
Šelpimui Lietuvos Baduolių sekretorių: R. Mizara, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

KOVA-KOMUNISTU'' 
REKROTUOTOJA

Kova yra tikriausia ko
munistų eilių augintoja. 
Po Passaico, New Bedfor- 
do audėjų ir mainierių 
streiku Amerikos Komunis-i 
tų Partija gavo šimtus nau-! 
jų kareivių po savo vėliava. 
Kiekvienas didesnis strei
kas New Yorke suteikė mū
sų partijai būrius rekrutų. 
Šį kartą imsime pavyzdžiui 
tokį nuotikį:

Pirmosios Gegužės išva
karėse buvo areštuoti ir 
brutališkai sumušti devyni 
valgyklų streikieriai, pikie- 
tininkai. Betempiant juos 
į kalėjimą, vienas žiauriai 
sukultas darbininkas, iškėlė | 
savo kruviną nosinę skepe-j 
taitę ir sušuko: “Nuo da
bar tai bus mano vėliava!”

Kalėjimo* kameroj vienas 
iš areštuotų pasakė revoliu
cinę prakalbą; ir visi kartu 
iškėlė truk^mingą demon
straciją su dainavimu In
ternacionalo ir kitų kovos 
dainų, ir su ‘skardžiais 
šauksmais prieš išnaudoto
jus, tironus ir už nugriovi
mą visos kapitalistinės .sis
temos. Puolėsi demonstran
tus stabdyti kalėjimo! 
tvarkdariai, bet veltui. 
Streikieriai areštantai iš ki
tų kamerų irgi atsiliepė, 
karštai pritardami savo 
draugams.

Demonstraciją užbaigus, 
augščiau minėtieji devyni 
darbininkai padarė pareiš
kimą, kad visi įstoja į Ame
rikos Komunistų Partiją.

Taip, kovojantieji darbi
ninkai išmoksta^ pažint, kas 
yra jų tikras vadas ir drau- 
g!is. ’

Mokytojas: Oras, šviesa, 
vanduo, tai vyriausi daiktai, 
žmogaus sveikatai reikalingi. 
Gal jūs dar ką toje srityje ži
note ?

Mokinys: Duona, sviestas, 
sūris, pienas—ponas mokyto
jau.

Broliukas Kopūstuose '»

—Ar nenori, Vituti, pažiū* 
rėti savo broliuko, kurį mama 
šią nakt rado kopūstuose ?

—Ne! Aš noriu pažiįjrėt tų 
kopūstų, gal ten daugiau bro
liukų rasiu.

Velniškas Angelas

—Panele Maryte, tamsta ’ 
tikras angelas.1

—Labai prašau, aš joks ne 
angelas. ’’"H

—Tegul bus ir ne angelas. . O 
Bet visgi dėlto tamsta velniš- 
kai panaši į angelą. h •

- . - r •: *

Išdavė Paslaptį ,
Jonukas, ilgki žaidęs su te-

vu, prabilo:
—Tėveli, nagi užmerk akis! >
—Kam tas reikalinga, vai-

keli ? ( L ■
Jonukas:—Mame sakė, kad 

kai tu akis užmerksi, tai mes 
linksmiau pagyvensim.

Liudininko Nuomone
Teisėjas: Liudytojau, jūs 

girdėjote vyro barnį su pačia. 
Ką galite į tai pasakyti? »

Liudytojas: Tiktai vieną ir 
tą patį, teisėjau, kad aš pats 
niekad nevesiu.

Nežino Kainos
—Kur tu, Vincuk, gavai tą 

naują dirželį?
—Krautuvėje. ' /
—Kiek už jį sumokėjai?
—Kad aš jį pirkau, kai nie

ko nebuvo krautuvėje..
Surinko ScrantU Ona.
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LIETUVIS GRABORIUS

KULPMONT, PA.

$42.50. i
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išvažiavime 
Waterbury, 
mielai su-

38 Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

Viso su smulkiais 
Tariame širdingai ačiū 
aukojusiems.

2
' Conn, 
tinka 
va u t,
naujas daineles

birželio,
Jaunuoliai 

programos pildyme da- 
o vedėjas jau mokina

“Laisvės” Ekskursijų Visu Keliu Tvarkys

Tel., Greenpoint 5765
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dar ant laivo būdami.

ir MJ

biednuosius 
verstinas reikalas 

K.
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Rezidencija:
IIS W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

So. Boston 0304 W.

<
.«>

. Tat reikalingas išaiškini- 
K. Ja- mas žmonėm apie tenais ba- 
F. Lo-jdo paliestuosius
Tiliū- i žmones ir 

perkie-|juos paremti. Pradinis

,šnešl Brooklyn LABOR LYCEUM 
ĮSTAIGA.

I oatlės dėl Balių, F.oncertų, 
kokia istorija išėjo jjy.etų, Vestuvių, SusirinKimų Ir Ift? 

' Varnelio ir Šimonio, i Pulkus ateičių?) su naujaisiais
j. Bvaiu. Koturio? bolių alleys, 

atvažiavęs! KAINOS PRIEINAMOS 
pas apskr.....959 Willoughby

Var-i «842

< >

o

čia vieną karštą kataliką, v0 stebstinai da 
. kuris pasigaudamas girtą be.........................  - ■■
įčvį parsivesdavo namo ir

' klupdydavo prieš šventųjų pa-

<♦)

AI IR DARBINIU nuškis> J- Abraitis, M. Rauli- das.
211 ill 1/211WI1U1V navičiūtė; po 50 centų: K. Ja- mas

U IŠNAUDOJIMAS nušis, D. Kazakevičius, 
sekas, A. Dahibinskas, 

Inas, J. Pakštas, O. Zu
PITTSBURGH, PA. *nė, Žilinskas, J. Undžius, J.!

IStanelis, J. Barsdukas, J. Ya-
Darbai prastai eina ir jieš-.nušonis, M. Kuncienė, M. Miš-! 

kant negalima gauti. O kurie kūnienė, A. Veneikus 
ir dirba, tai tuos neapsakomai [Skučas.
išnaudoja. Yra tokių dirbtu
vių, kuriose nesisarmatina pa
siūlyti 25 centus į valandą, o 
kai kurios moka po 40 centų 
į galanda. Darbininkas neiš- 
diįsta pasakyti, kad mažai' Paskutiniame A. L. D. L. 7 
moka, nes 11 tą patį darbą ne-;5_įos kuopos susirinkime, drau- 

. . . .v . . T Igai prisiminė, kad prisidėtume
Daugiausiai išnaudoja Lee-iprįe “Vilnies” atbudavojimo.

bei rolmilėj. Kur pnmiaus į- 5_įos kuopos iždo paskyrė 
dirbo trys darbininkai, tai da- $5J)0 ir draugai aukojo: 'po 
bar tą pat] darbą turi padary-j$1 ()0 __ H Burkg I;,..nas 
ti du. Pirmiau dirbo po 8 va-!^ j Janušonis ir j. danelis; 
landas į dieną, tai dabar pn-jpo 50c_ K Anuškevičius, P. 
dėjo po dvi valandas, o R10ke-^uns j 
sties nei cento nepridėjo. Dar-j^j^-^ 
bininkas, eidamas į darbai ne-/ 7ajpgį 
žinci ar galės iki vakarui iš-'i-unbinčin 
laidyti ar atsiklius ligoninėj.. ) U 
I^Iae atsitikimų, kad bevežant, 
žrjoffmėn numiršta. Kai kurie!

/darbininkai jaučia, kad tame1 
x darbe ilgai

\ todėl meta 
vės. Bosai

nepamiršo ir strei- 
audėjų. Aukojo 

šie draugai ir drauges: S. But
kienė $2.00; A. Nutkus, P. 

jKuns, J. Ruseskas, F. Makrec-; 
kas, II. šimanauskas ir O. Ka-1 

negalės išlaikyti, za]<evičienė po $1; S. Rimvi-j 
da 50c; iš iždo paskyrė $5.00.' 

iViso pasidarė $13.50. Pinigai į 
pasiųsti, kur buvo skirti. Ta-' 
riti visiems aukojusiems ačiū.' 

A. L. D. L. I). 5-tos Kuopos : 
Sekretorius.

ir eina iš dirbtu-į 
tokius darbininkus1 

"/visaip išjuokia, kaip kokius 
• šunis uja. Negana, kad taip 

J elgiasi bosai, bet atsiranda ir 
f darbininkų, kurie panašiai pa-; 

sielgia. O kuomet pastato prie : 
to paties darbo, tai ir jie tą j 
patį susilaukia, kaip ir pir-į

Puslapis Trečias

SLA. 241 kp. mėnesinis 
jSirinkimas Įvyko balandžio 

visiems . d > Lietuvių salėje.
„ . ; mą, kaip paprastai,

omitetas. 'pirmininkas gerb. S. Aleksa.
Narių susirinkę buvo pusėtinai.

D-'Dalyvavo taipgi net keli nariai 
, farmeriai (ūkininkai). Per
skaityta net du iš eilės proto
kolai. Užpcreito susirinkimo 
protokolas priimtas kaip para
šytas. Gi pereito 
mo” 
>.
užrašo: 

vuses as. isoiko, nei vice-pirmininko, 
[ir susirinkimas neįvyko, 
j vienok rašo protokol

mis pasipiktino ir daugumos 
nuomonė buvo, kad jeigu neį
vyko kp. susirinkimas, tai ne
reikėjo rašyti nei protokolo.

Pikniko komisijos vardu ra
portavo J. D. Taunis. Jis pra
nešė, kad piknikui vieta jau 

, aprinkta—“Brennan’s Farm ’ ’
[ir kad piknikas įvyks taip 

su-1 greit, kaip tik sušils ir pasiro- 
28 į dys tinkamos sąlygos.

Susirinki- L SLA. 1 Apskričio suva- 
atidarė kp. žiavimo, kuris buvo kovo 24 d.,

Mahanoy City, Pa., raportą iš-' 
davė J. D. Taunis.

Nuo skundėjų paaiškėjo, kad! Bet kai 
finansų sekretorius 'p. V. Var-' “ 
nelis nepriėmęs mokesčių nuo! 
T. Žuko delei ypatiškumų. Ap-;_ 
k a ] be j u s, su s i r i n k i m a s

p. Varneliui ir per- 
ateityje tas nepasi-

nelį, kad užsimokėti SLA. mo
kesčius. Atlikus viską—įtrau
kus į knygą ir pakvitavus kny
gutę—Šimonis ištraukęs dešim
kę. Varnelis negalėjęs iškeisti. 
“Palauk, aš bėgsiu išmainyti ir 
$4.25 tau atnešiu—pasakęs Ši
monis. Išbėgęs ir iki šiol ne
sugrįžęs—pasakojo Varnelis.

Šimonis bažijasi, kad tuo- 
jaus sugrįžęs ir apsimokėjęs. 
O Varnelis sako, kad tai netei
sybė.

Kuris iš jų dviejų pasakoja 
! teisybę, susirinkimas nepatyrė.

kurie nariai šūkavo: 
Toks tokį prigavo”.

B on Ami.

susirinki- pepeikimą 
protokolas sukūlė diskusi- -sPejo, kac 
Sulyg paties sekretoriaus kartotų.

nebuvo nei pirminiu-1 Dar <Ve 
todėl 1 tarpe

O Kiek laiko atgal kp. narys 
kU..ū‘ RBŽy- Šimonis (farmoris) 

mi, kad tas ir tas buvę kalbė-i miestan ir užėjęs 
ta. Nariai tokiomis nesąmonė-1 finansų sekretorių p. V.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 

ima), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
[skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
[širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
1 si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

i ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li- 

v • •v-j jį j v- — [gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.
H 1DE11171CSZQ I Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų
iLIvll! V 1011(1 1*11 MOVI C j žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 

mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Norintieji ge- 
&\ riausio patar- 

nav*ino *r 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitėn 
pas:

Draugai! “Laisves” Ekskursija į Darbininkų Šalį—Sovietų Są
jungą jau išvažiuoja

plikai, kurie nemoka ne tik. Jaunuoliai ir žiemos Sezono i 
maldaknygių skaityti, bet: Darbo Baigimas ,
ir persižegnoti. Is tokių zmo-,
nių darbdaviai ir kunigai turi; Visi sutiks su tuo, kad jau-j 
didžiausią naudą. Bosai to- nuolių auklėjimas darbininkiš- 
kius laiko pajuokoj, o’jie taikoj dvasioj, tai yra vienas iš, 
skaito garbe ir didžiuojasi. svarbiųjų užduočių. Juk mum;
-aišku kaip diena, kad mes bū-i 

Mikinėj dirbtuvėj, didžiu-, sime priversti apleisti savo 
moj išdipba zoviesus. Daugiau-i vietas del jaunosios gentkar- 
siai dirba moterys ir mergi-įtės, o gyvenimas mums prak-j 

Išnaudojimas labai dide-itikoje sakyte sako, kad ateity-1 
Vyrams daugiau nemoka, !je jaunajai gentkartei prisieis!

. • « 1 - - . , , .«

3 nos.
lis.
kaip 38 centus į valandą, mo- daug sunkiau daryti’ sau pra-1 
terims, merginoms ir jauniems gyvenimas, nes tas kapitalistų! 
vyrukams po 25 centus į va- begalinis išnaudojimas jau ne

gandą. Darbe turi labai sku-jturi nei galo, nei ribų, o kas 
bėti, todėl labai daug įvyksta > bus ateityje ? Aišku, bus dar 
susižeidimų, daugeliui darbi-,sunkiau gyvent, negu dabarti- 
niv^įjjj pirštus nukapoja, nesjniu laiku. Todėl nuo pat ma- 
didzfumoj dirba prie mašinų.
Jokios unijos nėra, darbinin
kai pąlaidi, kaip Grigaičio so
cializmas.

Todėl nuo pat ma
žens jaunuolius pratint prie or
ganizacijų yra verstinas daly
kas. Bet tasai jaunimas su- 
traukt į organizacijas, tai nė
ra lengvai atliekama, o ypa
tingai suorganizavus juos pa
laikyt dar sunkiau, nes reikia 
turėti gabumų ir daug, daug 
energijos. Bet, -turint gerus 
norus, viskas galima, štai kad 
ir ant vietos, yra jaunų mer
ginų choras, kuris šiuo kart 
susideda iš paaugusių ir mažų 
mergaičių. Viso suvirs 60 na
rių. šią visą žiemą jaunuolių 
chorui sekėsi labai gerai, žmo
nės įvertino tą jų organizaci
ją ir rėmė juos. 27 d. balan
džio jaunuoliai suvaidino ope- 

panija pasišaukė policiją irjretę “R0ŽėS.” Toji operetė, 
apstatė dirbtuves. Dabar kai 1 
kurie darbininkai eina streik- 
laužiauti. .......................
vių, kurie pradėjo streiklau- 
žiauti. Streikieriai pradėjo 
streiklaužiams grūmoti, todėl 
kai kurie pabūgo ir atsisakė 
nuo darbo.

Balandžio 22 d. Pittsburgh 
Transfer dirbtuvės darbinin
kai išėjo j streiką, nes darb
daviai norėjo darbininkams al
gas numušti, nepaisant, kad ir 
pirmiau gavo tik po 40 centų 
į valandą. Pirmiaus už virš
laikius mokėjo laiką ir pusę, 
bet ^ąbar jau ir tą atėmė. 
Nedewdieniais jeigu dirba, tai 
brangiau nemoka, kaip pap
rastą mokestį. Todėl darbi- 

• ninkai ir metė darbą. Darbi
ninkai neorganizuoti. Kom-

Rožės.” Toji operetė, 
kaip ir daugelis iš jų, ne taip 

. , . .v . Jau tikus, bet esant gabiam
Atsirado ir iš lietu- choro vedėjui drg. Visockiui 

iš Hartfordo, ją sutaisė taip 
gerai ir sumokino dainuoti 
taip puikiai, kad geriau nega
lėjo nei būti. Be to, progra
mos dalį išpildė Jaunų Darbi
ninkų Orkestrą, žmonių bu- 

.i Buvo at- 
vykusių ir iš kitų miestų ir vi- 

1 si gyrė, kad., jaunuolių choras 
• -y■ .,* < ‘ *T. i gražiai sumokintas. Garbė irveikslus, patiko nelaime. Jis 7__ , .,v.. .... v itiem tėvam, kurie leidžia sa-vaziuodamas automobiliu uz- ■ ___ . , . .

važiavo ant svetimos mašinos, vo "™te,s ! cho^ da nuotl 
ramiai stovinčios gatvėj. Ka-|'r.^ ,ta1’ kad ,v,same ,kame 
da pribuvo policija, tai ,dar'P"s,deda Pr,e choro Palaik>'- 
pas jį rado puskvortę kišenių-;m 
je. Užklausus, kam jis tą pus-| 
kvortę laiko, tai atsakė, kad Į 
gali mašinos katilas užšalti, 
tod^Uir vežiojasi. Jį nugabe
no y ligoninę ir 1

Kadangi vasara jau čia pat, 
tai jaunuolių choras yra ap- 
laikęs pakvietimą dalyvauti 
mūsų darbininkišku ofganiza- 
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digsnius, o abi mašinas—į tai- aA

Aukojo Lietuvos Baduoliams

Per operetę “Pepitą,” New- 
| ark, N. J., aukojo: S. Butkus 

$2; po dolerį: D. Stanelienė, 
M. Mikalauskas, J. Lelešius, 
F. židžiūnas, A. Kazlauskas, 

, F. Kvedera, J.
Biekša, J. širvis,

M. Akielis, L Gaubis, M. če- 
riuskas, S. Milevas, J. Degulis, 
H, Burke, J. Druseika, P. Ya-

Prakalbų komisija sukruto 
rengti prakalbas Lietuvos ? ba- 
duolių šelpimo klausimu; jei
gu tik gaus kalbėtoją, tai pra
kalbos turės tuoj įvykti. Iš- 
tikrųjų, pas mus prakalbos 
perdaug retai yra rengiamos, 
todėl jos labai reikalingos, o 
ypatingai .žinant tą, kad šiuo 
laiku Lietuvos biednuomenei 
yra sunki našta, užpuolė ba-

1 5 dieną Birželio, 1929
Laivu Berengaria j Helsingfors

Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje, bus paranku
Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 

klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais ir automobiliais 
Sovietą Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dienų.

Taipgi bus padengtos vizos tų šalių, per kurias reikės keliauti.
Pirma skelbėme, kad kelionės kainos iš New Yorko į Maskvą $303. Gi 

dabar sutvarkėme, kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir aprodyti teatrus, muzėjus, svarbesnius industrijų centrus 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Leningrade ir atgal parvežti už $385.

Ar negana pigu taip svarbi misija
Norintieji sustoti Lietuvoje, turėsite patys apsimokėti kelionės kaštus iš Mas

kvos į Kauną ir savo kaštais turėsite atvažiuoti į Klaipėdą pile laivo. Iš Klaipėdos 
kelionė į Ameriką bus apmokėta. Į Lietuvą galėsite važiuoti tik pervažiavę 10 die
nų maršrutą Sovietų Sąjungoje.

Lietuvoje galėsite būti, kiek jums patiks. Už vizą iš Sovietų Sąjungos į Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metų. Nepiliečiams $10 už vieną mėnesį, $15 už 
du mėnesiu, $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis mėnesius.

Jei kuriem 10 dienų pertrumpa Sovietų Rusijoje, galite 
gauti ant 23 dienų už $535.00

Per tas 23 dienas būsite pervežti per sekančius miestus: Maskvą, Char
kovą, Leningradą, Kijevą, Sevastopolį, Jaltą, Odesą, iki Lenkijos rubežiaus. 
Čia jums bus išrodyta viskas, ką jūs norėsite matyti ir tuomi būsite labai 
užinteresuoti.

Del sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū- 
klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu- 
grupe. Kurie negalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kalboje.
Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoja Rusų, Ukrainų ir Lietuvių gru- 
j Sovietų Sąjungą. Tat šiuo kartu važiuodami jausitės kaip Sovietų Sąjungoje,

Tuojau reikalaukite prisiųsti blankų, kurias turėsite išpildyt.
Reikalaudami blankų, pažymėkite piliečiai Jungtinių Valstijų ar ne. Jei ne 

piliečiai, pažymėkite, ar turite pirmas popieras.. Atsiminkite, kad esantieji ne pi
liečiai, turėsite įrodyti vardą laivo, kuriuo atvažiavote ir įvažiavimo dieną. Kitaip 
negalėsite gauti leidimo išvažiuoti.

Taip pat pažymėkite, kokia ekskursiją pąsiskiriate: 10 dienų ar 23 dienų So
vietų Rusijoje, ir ar norit sustoti Lietuvoj.

Nusiimkite 6 pasportinius paveikslus ir prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami priruošti visas.

LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N, Y
ai. ■

•>

< >

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

• Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
A beinąs Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės IJgos, 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 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
U ŽDYK A P ATA RIM A I—I STYRI- 

MAI.

DR. Z tNS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

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

Brook lyno apielinkėie.
Į Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin-g 
j kimo. Užeikite ir persitikrinkite. I

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Drigga Avenue#

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



.....................—•......—u, ii iįj.

Rašo J. SKRIBLIUKAS

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

spXrrows point, md

vadų pasitarimą.

tu.

kit

Tarpininkas

MONTELLO, MASS.
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BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

Kuomet 
patiria, 
tokioms 
juos ir

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

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

mes turime audėjų 
apie Wilkes-Barre

duos už geriausį pasiūlymą. Prie
žastis 
tėvo.

FARM A 
manai pirkti farmą? Mes

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 

barnė, 8 
visi 

gero

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 
automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznj 
vien tik su didelėm kompanijom.

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

Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 
kambarių namas ant geros g įtvės 
su visais Įtaisymais, 3 fu nace I 
šilumos pečiai, pilnai parand/iotas ' 
ant metų gauna $1,368.00 
ninkas, norėdamas apleisti 
stą, parduoda tik už $10,

MASS.
5-6-6 kamba- 

visi vėliausios mados įtaisy- 
piiskaitant 3 štymo pečius.

Par-

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

pardavimo—mirtis šeimynos

Puslapis Ketvirtas Pirmadienis, Geguz. 6, 19

IS VILNIAUS IŠEINANT
T. D. A. L S. Centro

Biuro Pranešimas
mi, smagūs, kas reiškia, kad 
buvo patenkinti.

Tąf birutietės moterys labai 
gerą darbą atliko. Tačiaus. 
neteko sužinoti, katra buvo te 
darbo užmanytoja; pagaliaus. 
turi būti aišku, kad tai buve 
susipratusių darbininkių už
manytas tas darbas.

Pagaliaus, to nepakaks. 
Kaip matome, reikia būtinai 
šelpti ir Lietuvos badaujančiu^ 
vargdienius. Ir šioj vakarie
nėj buvo išdalintas tam tikras 
atsišaukimas tuo klausimu, pc 
antgalviu: “Pagelbon Lietu
vos Badaujantiems Vargdie
niams!” Tai tuo klausimu tu
rime kiekvienas rimtai pasi
darbuoti, nes yra būtinas rei
kalas.

ninkai dirba po 10 valandų į 
dieną ir gauna po 37 centus į 
valandą. Prie laivų statymo 
gauna nuo 37c iki 58 centų. 
Prie plieno virinimo dirba po 
8 vai. į dieną ir gauna iki G 
dolerių į dieną. Rolmilėse 
nuo 3 iki 5 dolerių į dieną; 
dirba 8 vai. į dieną. Paipau- 
nėse dirba 10 valandų į dieną

ir gauna nuo 37c iki 55 t 
į valandą. Drataunese 
čiausiai darbininkams a 
karna. Ten darbininkai dirba 
nuo šmotų ir nuo dienų.

Unijos Narys.Šiomis dienomis tapo išsiun
tinėta atsišaukimai į visas 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Lietuvių Sekcijos kuo
pas. Atsišaukime sudėta trys 
svarbūs klausimai. ■

Pirmas Lietuvos baduolių 
šelpimo klausimas, nes Lietu
voje siaučia baisi bado šmėk
la. Mums, amerikiečiams, rei
kia susirūpinti savo broliais, 
gyvenančiais Lietuvoje. Mes 
turime gelbėti visais galimais 
būdais. Parengimuose ir su
sirinkimuose rinkime aukas 
del baduolių.

Antras klausimas, tai strei
kai šioje galyje. Mes be galo

Vidunaktį iš balandžio 18 d. į 19 d. 1919 buvo liekanos pasižymėjusio revoliucinėse 
m. lenku baltagvardiečių kulkos pabudino (kovose divizijos apsaugos būrio; tai buvo 
Vilnių. Nelauktai, netikėtai... Dar vakar 
lenkai buvo toli nuo Vilniaus, dar vakar 
vakare iki vėlai valandai Vilniaus garni
zono karinė komunistų frakcija savo susi
rinkime nutarė organizuoti revoliucinį ka
riuomenės pulką, kurį turėjo sudaryti 500 
parinktų ir gerai apginkluotų raudonar
miečių. Jau buvo paskirtas pulko vadų są
statas: vadas, konlisaras, ūkio vedėjas, 
kuopų vadai ir tt. ‘____.......................... . ,-------- c-------- , —c ------ ---- .
svaidžiai, arkliai, vežimai ir kiti visi daik- jis formaliai būrio vadas nebuvo ir 
tai, reikalingi einant į mūšį. Pats Lietuvos pats nemanė, kad jis yra būrio vadas. 
Liaudies Karo Komisaras dr. Unšlichtas buvo už visus drąsesnis ir sumanesnis, to- 
dalyvavo susirinkime ir pats vede pulko del raudonarmiečiai vienas po kito į jį ta kad išardžius darbi i či darbai truputi nairerėio

■ ‘ ; kreipėsi įvairiais reikalais ir paklausimais;-ninku vienybę. čia aaioai uupuų pageiejo,
Vadai paskirti. Iš kur surinkti rau- jis davinėjo jiems atsakymus ir nurodymus, 

_____ ____ viskas tačiau, vadovauti jis visai nesiekė, ir, tvir-
Per 25 valandas pulkas turi išeiti tai_ suspaudęs į ranką šautuvą, painiojosi

raudonieji karžygiai. Jie alkani, pajuoda
vę, gal kelinta diena nebegauna nė laiko, 
nė progos nusiprausti; be pailsio ginklu 
kaujasi su revoliucijos priešais. Senai jie 
užmiršo savo šeimynas: tėvus, moteris, 
vaikus; jie dabar tiktai žino kovot iki ga
lui ir žūt kovoje, arba laimėt.

Norint raudonarmietis Laužadžiui į-- , -------- -------------------------- ------ C
Buvo pažymėti kulko-1 Sudaikį nurodė, kaipo į būrio vadą, tačiau 
..................... ............................. n . .. {turime daug streikų ir didelė 

kova darbininkų su priešais. 
Iš visų pusių puola darbininkų 
klasę organizuota ir ginkluo-

donarmiečiai—surasta. Ginklai,
yra. i 
prieš lenkus, šiandien jau paėmusius Lydą 
ir jau traukiančius ant Vilniaus.

Apie 1 valandą nakties susirinkimas 
pasibaigė, visu išsiskirstė sau paskirtais ke
liais. š

Gal būt tą pačią valandą, kada buvo 
pabaigtas karinės frakcijos susirinkimas, 
vidunaty, atilsio valanda, išdaviko ranka' , .-. . . . v .
užleido gelžkeliu į Vilnių pripildytą lenkų i 
baltosios kariuomenės traukinį. ' T ..... -----i-

Gilią, tamsią nakties atilsio valandą: <ai ais pnesa
staiga sujudino ir apšvietė lenkų šūviai, i 
Vilnius, pajutęs savo širdyje šaltas švino 
kulkas, nubudo ir griebėsi ginklo. Visos 
esamos spėkos buvo ūmai mobilizuotos ir 
pastatytos priešais baltuosius lenkus. Vie
nok lenkai paspėjo užgriebti gelžkelio sto-, 
tį ir Gedemino kalną. Taipgi katedros 
bažnyčią, kur pastatę kulkosvaidžius nesi-! 
gailėdami barstė švino pupas išilgai Jur
gio prospektą. 1Į

Revoliucinis Vilnius tapo sunkiai su
žeistas.

Lenkų atskirtas Raudonosios Lietuvių v^s atbėgdami laudonarmieciai spiaudesi 
Vilniaus Divizijos apsaugos būrys, auštant Į3c\s įyaniais reikalais^ Bet, man
prasiskyrė kelią per lenkų frontą, atmušė i Sudaikis Laužadžio neužmiršo, ir ka^ 
lenku kairįjį sparną iki Vilnius-Lyda lini- ;ga kulkosvaidžiai 'buvo atvilkti i aikštę,, 
jos ir is 40 raudonarmiečių—3o, saulei te
kant, įėjo į Vilnių iš šiaurvakarių pusės.

Apie 9 valandą ryte, minėtasis apsau
gos būrys, mūšio apdaruose ir su ginklais,

' eilėse greta kitų raudonarmiečių.
/>•»., ••. - M'JM. ■

Laužadis priėjo prie Sudaikio:
• —Drauge Sudaiki! Kol aš gausiu ry

šius su savo įstaiga, turiu pasilikti jūsų 
būryje, duokite man darbo.

—Nėra pas mus atliekamų ginklų, — 
apsidairęs aplink atsakė jam Sudaikis.

—Drauge Sudaiki!—pribėgo smarkus
i:—is kairiojo sparno nepasiekti ryšiai, pa

muš neatkirs-

—Paimk du raudonarmiečius ir suras- 
ryšius,—ramiai atsakė Sudaikis.
—Drauge, Sudaiki! Abu kulkosvai

džiai jau Didžiosios Paguliankos gatvėje. 
Kur juos pastatyti?—atėjęs iš pakalnės 
pranešė raudonarmietis.

čionai, į aikštę,—atsakė
Sudaikis.

Taip vienas kitą pertraukdami rau
donarmiečiai kreipėsi į Sudaikį. Laužadis 

i geroką laiką stovėjo ir tykojo, kad radus 
momentą paantrinti savo prašymą, vienok

i Sudaikis, rodydamas į Laužadį, pasakė 
1 raudonarmiečiui:

—Duokite šitam draugui nešioti kul
kosvaidžių pynes!

Laužadis gavo darbo. Kur tiktai kė
lėsi kulkosvaidžiai—ir jis ten, sekė paskui, 
nešinas dvejomis dėžutėmis kulkosvaidžio 

1 pynių.
Didžiosios ir Mažosios Paguliankos gatvių.

Iš M. Paguliankos gatvės, kur nakti
niai šūviai ir kova dar nepaspėjo naktį pa
budinti, vienas po kito ėjo link miesto ta r-1 
nautojai, matyt dar nieko nežinodami, kad 
pusę Vilniaus jau užima lenkai. Vieną to
kį praeivį, apsivilkusį kariniu šineliu, rau
donarmiečiai paklausė:

—Kur eini?
—Į tarnybą, ramiai atsakė.
—Kas esi?—klausinėjo jį.
—Laužadis; mano pavardė.
—Ar komunistas?
—Taip, komunistas.
—Tai eik šian į talką,—rimtai pasa

kė vienas raudonarmietis.
—O kame dalykas?—nieko dar nesu- 

prasdams paklausė Laužadis.
—Mieste sukilimas, ar kas tai pana

šaus,—atsakė raudonarmietis.
—Sako, būk, lenkai įsibrukę į Vilnių— 

paaiškino kitas.
Vis tiktai nebuvo aišku, kas iš tikrųjų jau buvo ženklai mūšio su lenkais.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ?

Gastonia, North Carolina 
valstijoj, audėjų industrijoj di
dysis streikas jau eina antras 
mėnuo ir galo dar nesimato, o 
jau daugelis streikierių areš
tuota ir sumušta. Jų bylas 
veda Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo vietinis skyrius, 
bet jį mes visi turime remti, 
nes ant vietos jis negali su
kelti reikalingą sumą padengi
mui teismo išlaidų. Mūsų vi
sų pareiga remti ir budavoti 
darbininkų jėgas, kad laimė
tų streikus, o jų laimėjimas 
yra mūsų visų laimėjimas.

Taipgi 
streikus
apielinkę ir jie kas dieną di
dėja, gali išsivystyti į didelį 
masinį streiką. Jo pradžia yra 
pasirodžius gana sėkminga,

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

CAMBRIDGE 
3 šeimynų namas, 
riai, 
mai, 
Randų neša į metus $1,440. 
siduoda už $12,000.

DORCHESTER

BARGANAI ij
pat N. Main Gatvės, parsidi^į 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akoris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais moderniškais im- 
piūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 

Į į metus. Kaina $13,000, bet par-

K

S-

bet darbininkų išnaudojimas 
neapsakomai didelis. Kaip 
kuriuose skyriuose, kur darbi
ninkai tamsesni, algas numu- 
šineja, bet kur mato, kad dar
bininkai daugiau susipratę ir 
gali pasipriešinti, nebandė al
gų numušti. Vienok ir čia at
siranda kompanijos šunelių, 
kurie nuolatos dejuoja, kad 
tie skyriai kompanijai nuosto
lių duoda, ir kitokių nesąmo
nių pripasakoja. Susipratę 
darbininkai tik nusijuokia iš 
tokių kalbų, bet atsiranda žio
plių, kurie ir patiki, 
kompanijos šuneliai 
kurie kvaili ir tiki jų 
pasakoms, tai paskui 
mulkina.

Tarpe pačių darbininkų at
siranda kompanijos šnipų. Jei
gu tik darbininkas ką nors 

darbininkai laikosi vienybėj, ir prasitaria, tuojaus apie tai 
streikas gali būti laimėtas, bet (praneša bosams, kurie paskui | 
prie jo laimėjimo reikia plačių 
masių paramos.

Wilkes-Barre apielinkės su
organizuotas tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas vedimui 
bylų teismuose ir jis jau tu
re jp atsišaukimus spaudoje ir 
centro biuras ragina visus, 
prie kiekvienos progos, gelbėti 
streikus ir politinius kalinius.

Trečias klausimas, tai pla
tinimas “Labbr Defender” tar
pe streikierių ir šiaip masėse, 
nes svarbus žurnalas.

Centro Sekr. V. V. Vasys.

Gal 
i turim visokių; pradedant su vi 
' akerių ir sieks iki 500 akėt 

Savi- Kurie svajojate apie farmas, ] u* 
mic~‘iskite per laišką, tik pažymėkite,

Į kaip didelės farmos ir kokį biznį 
i norėtumėt varyti. Pirmas biznis 

k, karvių ir pieno, antras—vištų, an- 
v. , „ — — „ Ičiu ir kiaušiniu; trečias—daržovių,

ant sitos 17 akrų farmos, gera ze- Į Tai šio vieninteliai bizniai, iš kū
me, puikus pušynėlis, geri budi n- rju farmeriai daro pragyvenimų 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- gialTie krašte. 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už: 
$5,500.

Po valandos, ar kiek daugiau laiko, į 
kokiu būdu, šalygatvy atsirado! 

šautuvas. Laužadis pasiėmė jį, su- 
Gavo kui

BOSTONO IK APIELINKĖS 
ŽINIOS

prašalina iš darbo. Mat, bo
sams labai kinkos dreba, nes 
darbininkai organizuojasi į1 
uniją ir anksčiau ar vėliau tu
rės susikirsti, išeis į atvirą ko
vą už savo būvio pagernimą.

Darbininkai čia ne vienodai 
apmokami. Paprasti darbi-!

so UTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoję City Point, 
priepat byčiu. Parsiduoda už 
$13,500.

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

nežinia 
liuosas 
spaudė rankomis, apsidžiaugė.
kų, prisipylė kišenes ir įsipynė į raudon
armiečių eiles.

Lenkų legionieriai, sulindę tai bažny
čiose, tai rūmuose nematomai skynė ir 

'skynė neskaitlingus mūsų raudonarmie
čius. Iš Didž. Paguliankos gatvės per aik- 
'štę pranešė vaitojantį sunkiai sužeistą 
; raudonarmietį.

'Būrelis raudonarmiečių leidosi žemyn 
link miesto centro, keletas jų slinko Didž. 
Paguliankos pakraščiais, o kiti pavieniai 
išvaikščiojo ryšių palaikymui ir aprūpini
mo reikalais. "•

Kada dalis būrelio nusileido į kampą 
Maž. Paguliankos ir Zavalinės gatvės, ten 

__________ ; * " */ ‘ . Tolb 
yra atsitikę. Mieste karts nuo karto pasi- dnk kampo Didž. Paguliankos. matėsi besi- 
girsta šūviai ir kulkosvaidžiu tarškimas, raitąs sužeistas raudonarmietis. Tuo tar- 
Į dešinę pusę nesimato toliau ryšiu, kaip pu iš kitos pusės gatvės ramiais žingsniais 
tiktai iki kalnui už D. Paguliankos gatvės, artinosi prie sužeistojo lenkų kareivis. Jis 
į kairę matosi ryšiai palaikomi toliau, bet i turėjo šautuvą rankoje. Kadangi buvo ge- 
ir tai tiktai retkarčiais susinešimais; nuo-įmokai toli, tai ant greitųjų Sunku buvo pa
latinio grandinio nėra. Vieni sako, kadjžinti, kas jis per vienas esąs. Vieni rau-

Tai 
bet

me-

Jurgio prospektas jau užimtas lenkų, kiti |donarmiečiai tarėsi jį šauti, kiti draudė, ,kaip atrod« 
i manydami, kad tas eina pagelbėti sužeis- -------------

Apie Birutiečių Vakarienę

28 d. balandžio buvo Biru
tės Pašeipines Draugijos su
rengta vakarienė, kurios buvo 
visas pelnas skiriamas Lietu-i 
vos politiniams k a 1 in i a m s . 
žmonių buvo apie du šimtai. 
Įžanga ypatai 7,5 centai, 
nors valgiai ir kainavo, 
pelno liko šiek tiek.

Vakarienė buvo gera;
sos kelioriopos, kopūstų, pyra
gaičių ir kavos. Tai draugės 
gaspadinės turėjo daug darbo. 
Tačiaus, tokį moterų darbą 
reikia įvertinti. Jos, taip dirb
damos, ne tik čionykščius 
žmones papenėjo, bet tuomi ir 
Lietuvos politinius kalinius su
šelpė.

Po vakarienės buvo viršuti
nėj svetainėj ir koncertinė 
programa—dainų, muzikos ir 
klasiškų šokių. Ir tai publi
ka tokiais pamarginimais gė
rėjosi daugiau ne valandą. Ir 

visi buvo links-

tvirtina, kad tiktai iki Vilniaus gatvei. _ _
—O kas yra šio būrio vadas?—paklau-! taJ’am- vYien?k baltagvardietis prisiartinęs 

sė raudonarmiečio Laužadis. į P™
—Nėra jokio vado,—drąsiai atsakė ” """

raudonarmietis.
—Tai vis gi kas nors jums vadovauja?

—teiravosi Laužadis.

tuvą,“ du syk suspyrė koja į- sužeistąjį ir 
vėl mažumą prisikuprinęs ramiais žings
niais atsitraukė gatve atgal ir pasislėpė 
už rūmų. Tada raudonarmiečiai ūmai su-uavuoi Ljauzjuuio.

Valandėlę raudonarmietis tylėjo ir tik- bruzdo, nes suprato, kad buvo lenkų legio-
tai šautuvą suspaudęs ir giliai į gatvės ga
lą akis*^Hmeigęs, atydžiai žiūrėjo į priešų 
pusę. Bet pastebėjęs, kad Laužadis tebe
stovi ir laukia atsakymo, nenoromis atsi
gręžė ir ranka parodė į tvirtą raudonar
mietį :

—Štai, šitas draugas,—pasakė.
—Kaip jo pavardė?
—Sudaikis.
Minimas raudonarmiečių būrelis, tai

nerius. Pradėjo vienas kitam išmėtinėti:
—Kodėl tu nešovei!
—Kodėl tu nešovei!
Ir besibardami, greit kiekvienas užė

mė a’ta(tinkamas sau pozicijas, kaip įmany
dami pasislėpė: tai sėsdami už stulpo, tai 
guldami už tumbos arba iš už sienos kaip 
nors prisitaikė, prisirengę šautuvus sekė 
priešą.

(Tąsa bus)

Vaisbos, Kultūros ir Dailūs Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais. (

40 puslapių,! didelio formato. 
Prenumerata matams $1, vienas nu
meris 10c; užeienyj—$1.50, vienas ( 

numeris 15c.
“Tarpininkas”

vakortę j 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu: 
. TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.IĮ

INSURANCE

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

ir 
ir

Įtaisymai 
elektra, funace šiluma, 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsij lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

$10.00 LOTAI $10
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo- j 

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j 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- 
budaYosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų JF

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

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

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridge woo do Skyrius: 253 Gro^L St.
.... — ------------------—xasjasgzsffiaaxaffi

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Triukšmingas para- j
PI JONŲ BALIUS

STOUGHTON, MASS.
Balandžio 27 d. čia iš M 

tellos kunigo švagždžio para-j 
pi jonai turėjo surengę balių, 
kuriame kilo muštynės. Ka-i 
dangi tvarkos prižiūrėtojai 
jau nieku būdu negalėjo su-i 
Raidyti parapijomis, tai prisi
ėjo pašaukti policiją. Atvykę] 
keturi policistai vos galėjo su
valdyti parapijomis. Reikia: 
pasakyti, kad daug buvo gir- : 
tų, kurių tarpe matėsi nema-; 
žai ir jaunuolių, turinčių po' 
17-18 metų amžiaus. Dauge-]; 
lis parapijonų turėjo kišenine- 
se butelius, o kai kurie buvo! 
įsitaisę net automatinius bute- Į 
liūs po drabužiais su paipu-/ 
kėmis, per kurias traukė mum 
šsudią.

'Vietos lietuviai užlaiko na
mą. Ir kaip tik jį išnuomuo- 

-parūpijonams, tai veik vi
suomet įvyksta muštynės. Vie-]

. Pivnickiūtė; \ (8) J. Kizu- 
liūtė. Visi gerai pasidarbavo 
tikietų pardavinėjime. žmo

gių buvo perstatyme apie šim
tą. Delei veikalo, kada nesi- 

jranda geresnių, prisieina tokį 
perstatyti, katras šiek tiek pri- 

on- cinamesnis del perstatymo.
L. Koresp. Biuras.

va, tai kp. pradėjo mažėti na
rių skaičiumi. Ypatingai peik
tina, kad kai kurie nariai, il
gus metus priklausę prie šios 
organizacijos, dabar jau nori 
ją apleisti.

Kuopos valdybon išrinkti: 
organizatarium J. Ratys, iždo 
globėju V. Vingis, nutarimų 
rast. P. P. Valasienė, fin. rast. 
M. Černius.

EDWARDSVILLE, PA Kaip visur, taip ir čia dau
gelis žmonių paskendę girtuo
klystėje. Daugelis patys ver
da mūnšainą ir jį pardavinėja.] 
O kuomet mūnšainas užima1 
pirmą vietą, tai jau negalima 

o 1<ai kurie jau nenori už šiuos tikėtis, kad ten būtų darbinin- 
metus mokėti metines duokles, (kiškas judėjimas.
tūli rengiasi važiuoti į Lietu-, V. Senelis.

buvo pakilus narių skaičiumi. 
Bet vieni nariai apleido ši mie
stai ir išsikėlė Į kitas kuopas,

Į KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS
Nepasisekė Feder an tams 

Į 
ŠIAULIAI.—Darbo Federa

cija išgavo iš apskrities virši
ninko leidimą bedarbių susi- 

tos lietuviai turėtų ką nors da- 'rinkimui šaukti. Federantai 
ryti, kad nepasikartotų tokie Įam susirinkime norėjo būti iš- 
dalykai. Juk jie daro šarma- rįn]<ti 
tą vietos darbininkams, tižiai- Kunigas Sarapas net ii; bažny 
kantiems tą namą. Jau trečiu 
kartu pasikartoja peštynės. 
Buvo išrandavota svetainė len
kų parapijonams, taipgi 
Montello, tai kilo didelės 
tynės, policija gatvėmis gainio
josi paskui peštukus, o kuni- 

''T -Au bėgiojo paskui ir prašinė
jo, kad policija neareštuotų jo’ 
para pi jonų.

Dar vienas dalyką 
kuomet darbininkiškos 
nizacijos parengia kokią nors 
pramogą 
progr.* išpildymui, tai mūsų 
vadinamieji 
kotuoja tokias pramogas i 
sako, kad iš kitur atvykę juos

ninkus visiems metams buo
žei.

Taip fašistai rūpinasi page
rinti darbininkų padėtį.

Lauko darbininkai turi pa
sipriešinti tokiam fašistų “lo
kio patarnavimui.” Į tokius 
pasityčiojimus jie turi atsaky
ti organizuota kova prieš fa
šistų, buožių ir kapitalistų val
džią. Tverkime žemės ūkio 
profsąjungas ir kartu su mies
to proletariatu kovokime už 
savo reikalus. Bernas.

NAUMIESTIS. — Spėk u- 
I liautai, supirkę apielinkėj li
nus, duoda juos brukti už la
bai menką atlyginimą. Cent
neriui išbruktų linų moka po 
keturis litus. Išbrukt centn(\ 
rį linų galima tik per dvi die
nas ir tai tik labai skubant. 
Kelios darbininkės pareikala
vo didesnio užmokesčio, tai 
spekuliantai pridėjo joms po 
1 litą. Kitos darbininkės dar 
tebedirba senomis sąlygomis.

5.00
91.53

49, A. Ražaitis 3004 46.00
2, P. Zmitra 211 130.00
2, J. Mažeikas 278 124.00
2, P. Barškulis 313 14.00
2, T. Vitkauskas 471 10.00
2, A. Šmikunas 483 94.00
2, M. Dubiskienė 2277 15.00
3, A. Zavistauskienė 2845 25.00
7, J. Poškus 869 29.00

17, B. Abromaitis 1452 27.00
17, T. Praškevičius 2342 31.00
17, O. Če^nauckienė 3142 44.00
39,
41,

J. Steponavičius 2567 54.00
L. Stasiulis 2541 56.00

41, O. Giraitiene 2543 34.00
41, A. Raynor 2551 10.00
47, G. Mikšys 3143 36.00
49, S. Virbuka.^ 2985 32.00
9 Sugrąžinta narines mokst. 14.82
9 Už prirašymą naujų narių 3.00
49 Sugrąžinta narines mokest. .55
“Laisvei” už 1,500 

balotų
balsavimo

6.82
C. raštines popiera ir konvert. 8.83

50.00
3.75

čekių) $2,768.21; pas centro sekre
torių ant rankų del įvairių reikal- 
lų $50.00.

J. GATAVECKAS, 
Centro Sekr.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUV1ŠK AS 

ŽODYNĖLIS

Sekr. J. Gataveckas alga 
5 kp. kaucija bonų kom. 
11 kp. sugrąžinta narinės mok. 1.89 
30 kp. “Laisvės” prenumerata 
“Laisvei” už spaudos darbus

Išmokėta per vasarį $1,318.19
Kovo men. išmokėjimai:

Kp. 
7, 
9, ---------- - ---- - ------ 9, 

Darbininkes turi sudaryt slap- 19, i 33 tą profsąjungą ir visų bendro-,^’ 
mis jėgomis iškovoti geresnes'38,’ 

atlygi-(46,
(49, 
49,

3,

kad alkanos moterys visai po
licijos nesibijo, pradėjo pats 
jas stumdyti ir mėtyti iš savo 
raštinės. Vasario men. darbo
biržoj nuolat ėmė rodytis ko-ų,al.bo salvgaS) 8Cresnj 
munistų atsišaukimai, ^ocuu-’ į t

■ 1 ArinviUn i-o-o-, < < 4 . d e m o k rat a s Vai'iiauskas pra-i i bedarbiu komitetą.1 , . _x. . . , . \ I. ( Balsas )t dėjo klausinėti bedarbius, kasi______ _______
- •• - • ’ ? čia biržoj platina komimistu į a t> i i npn/Al AI

atsišaukimus. Vėliau Varnau-’ A. . F. L A. KtKvALAJ 
skas per telefoną pakalbėjo] 
su policijos nuovadu, 
'pribuvusi policija areštavo 
; vieną bedarbį. Areštuotąjį
žiauriai kankino ir vėliau pa- Kp. 
leido. i 

Vilkaviškio Šerių Dirbtuve į 
VILKAVIŠKIS.—Po metų 

nedarbo Sabalėvičius mums 
i pasiūlė darbą, bet numušda-!

ir pasikviečia iš kitur Sausio 21 dieną darbo bir-Įdamas 33% nuo seniau buvu- 
žoj susirinko apie 230 bedar-'sio užmokesčio. Mes labai iš- 

bepartyviai” boi-i^^’’ Atėjęs policijos miova-]vargę ir būtinai reikalingi 
jr das pradėjo raminti, kad nuo .darbo sutikome su padiktuoto- 

..._ _ jv.os sausio 23 dienos jau atsida- mis Sabalevičiaus sąlygomis,
apiplėšia, pinigus išsiveža. Bet r^s. d^’bai, bet bedarbiai pra-,Vėliau 
kuomet iš kitur parapijonai: . J° .
parengia savo balius, tai tie ]JU5’S Pa^ac^ais’ 
mūsų “bepartyyiai” subėga į, 
tuos balius ir yisai nekreipia] 
jokios domės į tokius dalykus. 
Tuo tarpu visgi jie vadinasi 
“bepartyviais.”

čioje paskelbė, kad visi bedar-i 
biai būtinai į tą susirinkimą 
nueitų. Nepaisant federantų

Is,visų pastangų ir kunigo kvie-. 
Pes" *timo, į tą susirinkimą nieks iš 

darbininkų nėjo ir tik vienas 
provokatorius Dulkinas jame

i atsilankė, bet ir tas apsisukęs* 
išėjo, nes nebuvo kas daryti

. tam nebuvėliam susirinkime, tai j
orga- Bedarbius Ramina Pažadais

iv tuoj j CENTRO SEKRETORIAUS RA
PORTAS UŽ PIRMĄ BERTAINI 

1929 M.

Sausio
266.93

26.54

’Vasario
499.37

39.67

16.61

Bell Phone, Poplar 7548

A. F. STANKUS

7, 
9, 

12, 
12,
34,
35, ; 
44,

46Vardas C. N. Suma
J. Gasiunas 912 27,00
K. Stašinckąs 1221 48.00
V. Vadalauskas 1234 31.00
P. Frajeras 1608 106.00
Ig. Kibauskas 2072 21.00
J. Radvilas 2161 10.00
V. Deveikiene 2590 30.00
M. Purmulis 2781 31.00
J. Rėklys 2958 46.00
R, Janulis 2959 60.00
F. Rogers 3041 28.00
A. Čepaitis 606 21.00
J. Lukošaitis 671 11.00
S. Daukša 1053 300.00
D. Mockus 1819 51.00
J. Žiubris 1324f 48.00
A. Adomaitis 2109 20.00
V. Treinis 2493 160.00
A. Malakauskas 2083 10.00

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

prietelius ir draugas.
KAINA ll.tte

“LAISVE”
Ten Eyck 8t., Brooklyn, N. Y.

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

7
8
9

10
11
12
13
14 .

16 
17 
19 
20

kad jis mokėsiąs 22 
Sausio 26 .23 

24 
Kada Sa-!^ 

mūsų 
mes

vėl mes palikome be 
gana jau darbo ir po kiek laiko Saba- 
, kad jie levičius dar numušė mokestį ir 

j'reikalingi darbo, o ne pažadų. ’ padiktavo, 
jK'ilo triukšmas, kurio metu pa-'tik 6% senos algos.
Įsipylė komunistų atsišaukimai, dieną mes įteikėm Sabalevičiui 
Bedarbiai viešai skaitė komu- savo reikalavimus, 
nistų atsišaukimus, o policijos balevičius atsisakė 

'nuovadas tai matydamas dar kalavimus išpildyti ra.u,
įlabiau ėmė bedarbius vilioti ]streikavome ir nors c. s. (žy-j1J<Kp. 

ir* lx • I) J 4/ pažadais ir šaukti, kad bedar-idų s.-d.) mėgino ; " ‘'n
VIS Diy ]biai neklausytų komunistų, streiką, bet mūsų organizuotu-jSi)

Bedarbiai į tai atsakė,) kad mo dėka mes streiką dalinai]36 
jiems jau nubodo pažadai, i ____
jie nori gauti darbo, kad jo algos).

Čia jau užbai- greičiau gautų, jie eisią ant darbininkai. 
| LUi g<ilis n len učiiysią iiieiz.čiz.u- ---------

les, vadinamas magazin. Kur hiiams komunistų atsišauki-(“Lokio Patarnavimas” 
seniaus vienas darbininkas dir- mus, kad ir jie prisidėtų prie 
bo ant dvejų staklių, tai da-] bedarbiu kovos del duonos ir

LAWRENCE, MASS.
Ayer Mills.—i

gė taisyti naujos mados stak-J turgaus ir ten dalysią mažaže-

r oi- .27
S11- i

I Easton o

suardyti 33

ir;laimėjome (pridėjo 15 nuošim.]37 
Viso streikavome 27

40
41
42
43

46.06
90.60

112.49
39.64
60.17
20.66
7.73

16.78
12.39

8.97
27.10
13.82
17.64

78.84
75.69
30.17
32.75
20.79
12.96
17.71
11.07

13.30

21.88
18.95
12.33
26.56'
30.21
45.58
56.61

6.92
21.90

; 26.34
16.92
55.96
35.86
47.53

20.§0

53.97

300.00 
$R.17

- 5.00
38.75 2 kp. sugrąžinta narių mokest. 4.45 
82m33 40 1<P- sugrąžinta narių mokest. 7.84

49 kp. sugrąžinta narių mokst. 1.67
Centro raštines popiera ( .80
Cent, advokatui 

už 3 menesius

Kovo

38.75

16.63

37.51
57.87
79.39
22.55
32.11
22.32

26.99
21.98

123.93
13.30

2624 
darbus

A. J. Briedis 
“Laisvei” už spaudos 
V. Taurui už konst, vertimą

V .80
H. Občrnauer 

50.00

$1,444.93
$4,074.24

6018.32
6,787.80

$12,806.12
4,074.24

Sn12.92 ]

Išmokėta už kovą
Išmokėta sykiu per 3 men.
Per 3 mėn. įplaukė viso 
Buvo likę iš 1928 m.

Įplaukė sykiu viso 
Išmokėta sykiu viso

1 d. bal. 1929 liko viso $8,731.88
Likusi pinigai dalinasi sekančiai: 

18.42 ant sutaupinimo yra bankose $5,913 
29.94 ir 67c.; ant greito išmokėjimo (ant
23.66 |
25.66 ;
52.50 I
55.07 |
59.41 « CASTON R0PSEV1CH

TELEFONAI:
Keystone-------- ---------__Main
Bell __v_.___________ -__Oregon

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.'

IIIQIIISIIIOIIIQIIIQIIiailŪSĮMdĮl^

9669
5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhnn’e Cnlrl Pnurrlnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- Uiudll S LOia I owners bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilfhfi I UY Tahc centai už. skrynutę) yra tai kanuolė prieš Ui UU La A 1 aUo kitą, amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

28.79
58.18
24.33
21.30

5.66
9.88 •

58.57
15.96

20.58
70.28
33.01 1
12.28

5.66 ]
8.12 i

140.87
23.59

206.83
71.89
24.37 
26.02 
30.86 
21.72

8.88
153.68

10.38
107.79

15.27
93.47
21.96
12.81

Bonų kom. sugrįžo .68 
čekis...................... 8.78

: > •

PAS—
33.50
15.14
57.38
17.47
23.02
46.40
20.90
26.91
47.26

8.01
6.03

88.05

GI02 Grand 
Maspeth, L.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

AvenueMetropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

60.68
24.86
39.89
61.00 FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________ fORDER BLANK ____ /______

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Vargingųjų valstiečių ekono- 44 
minė padėtis del nederliaus 

, Badas 47 
aplanko kaimo 48

. • v I----------------------V ---------  -- -------- ------------------- 1U11LC pdUVUS- liti I1V
bar jau dirba ant seserių ir darbo ir kartu kovotų del fa- pasidarė labai sunki. 
nlfYAn rl nu o oi d nūn i. _  1JX.' __________ i!  _ .algos daugiau nepasidaro. ;

Užbaigus Ayermillėj taisy
ti, patys mechanikai atsi-į 
kržrastė į Washingtdno dirbtu-; 
vę ir kalbama, kad čia taisy
sią net tris “sekšinus” i 
šinan įskaitoma 25 staklės ir duonos. i 
dirba ant 2 staklių). Tai kur .triukšmą; atėjo ] 
dabar dirbo o5 darbininkai, nuraminti. Kada policininkai 
kaip sutaisys magazin ir duos pradėjo varyt bedarbius lauk, 
po šešerias stakles, bejiks tik bedarbiai pradėjo muštis su 
12 darbininkų, ismes is daibo. pOiicininLais ir tuo tarpu buvo 
net 23_ darbininkus. Tai vis ^platinti komunistų atsišauki- 

mai. Ant gatvės susirinko 
(apie 70 moterų, kurios su 
triukšmu nuėjo miesto valdy
bon pas burmistrą reikalaut 

]darbo arba 'duonos. Moters 
valdyboj kėlė tokį triukšmą, 

] kad privertė burmistrą duoti 
■ joms pašelpą, kurią ten pat 
joms ir išdavė po 8—10 litų. 
Apskrities viršininkas nusigan
dęs, kad neįvyktų demonstra
cija, atsiuntė komisiją, kuri už
registravo 100 bedarbių vie
šiems darbams, kurie turi 
ar 30 sausio prasidėti.

Darbininkai Bendrai 
Reikaladįa

Frenkelio fabriko atleido 
darbo 2 darbininkus, ir

Išistu valdžios nuvertimo.
I A- 1

Bedarbių Žmonos Apgulė 
Miesto Valdybą

vis dažniau 
'biednuomenę. Alkani 
miai ir mažažemiai eina dirb-'5.1 
ti pas buožes už duoną.

net 23 darbininkus. Tai vis 
didesnė bedarbių armija daro
si. Bet gali darbininkai su-] 
prasti, kad ant to dirbtuvių 
savininkai nesustos, kas metai 
jie žengia vis pirmyn mesdami 
darbininkus lauk.

fjx, Eglė—Žalčių Karalienė,
Išėjo Gerai

Balandžio 28 d. Ateities žie
do vaikų draugijėlė statė sce
noj veikalą Eglė—žalčių Ka
ralienė. V<sas lošimas išėjo 
gerai, aktoriai savo roles atli
ko girtinai. Didesnėse rolėse 
dalyvavo : Eglė—S. 'Krasaus- 
kiūt^; Audronė—K. šimkūniū
tė; Gražiūtė—J. Stapulioniū- 

Auskė—J. Pivnickiūtė;
B/i n i u t ė—L. J,anuševičiūtė; 
senas 
vičius;
Gulbių Dievaitė—A 
kas; Rustulis—V. 
Vainis—A. Kizulis; Rimonas

ūkininkas—-J 
žaltys—A.

7.24
82.32
26.15

144.20
23.84 
25.00 
37.28

8.33

Až, žemiau pasirąžęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kur} malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ..................................................................... ............................................................................

150.19 
15.73 
25.51 
24.55 
11.16 

/opi-. . ----- XX vxvcxxxxxxxxx^ ocuvaxv xtv : Bon, koiYl. 2.45
\ . bedarbiai reikalavo darbo ar-(ribota. Kiek jie nori, tiek mo- 9 kp. sugrįžo 

ir , t• i -i- \ T_ ;Kas I 
pasipriešina arba taip. 

nepatinka, tą be jokių cere
monijų išvaro, nusuka ber
nams ir tarnaitėms algas (daž
nai neužmoka už visus metus), 
o silpnesnius net primuša.. .

Bjauriausiai išnaudojamos 
tarnaitės ir piemenys. Todėl 
nestebėtina, kad kaimiečiai bė
ga miestan ir (Jirba dažnai už 
vieną litą (ir mažiau) visą die
ną. Kaime auga nedarbas ir 
skurdas.

Ta susidariusia sunkia- pa
dėtimi “susirūpino” ir fašistų 
valdžia. “Lietuvos Aidas” 
(num. 16) taip rašo: “Paves
ta žemės ūkio ir vidaus reika
lų ministeriams, kad ■ būtų su
tvarkytos lauko darbininkų su
tartys su darbdaviais ūkinin
kais, kad. darbininkai negalėtų 
taip lengvai darbą mesti. Iki 
šiol sutartys daromos tik žo
džiu, ir pavasarį daug bernų 
ir tarnaičių iš savo samdytojų 
išeina” (mano pabraukta).

štai del ko fašistams skau
da galvą. Jiems skauda gal
vą, kad lauko darbininkai, rei
kalaudami algos pakėlimo dar
bymetyj, “išeina iš savo sam
dytojų” kitur dirbti, kur dau-1' 
giau moka. Kad lauko darbi
ninkai negalėtų pavasarį pri-. 
spirti buožes daugiau mokėti 
už darbą, ponai ministerial su
sirūpino padėti buožėms suda
ryti su jais (darbininkais) to
kias sutartis, kad pastarieji 
“negalėtų taip lengvai darbo 
pamesti.” Aišku, kąd fašis
tams rūpi sugrąžinti baudžia
vą ir parduoti lauko darbi-

beže-

Buo- 5253Sausio 29 dieną ^susirinkę! žiu ir dvarininkų sauvalė ne-’ 

Jie kėlė didelį į ka savo darbinnkams. 
policininkai ( jiems r • • v- $1,675.73 $1,880.79 $2,461.80K •

Per tris men. įplaukė sykiu $6,018.32
Išmokėjimai:
Sausio mėn.

No.

Miestas State.

St. or Ave.

29

ir kiti įvairūs 
Išmokėjimai:

Vardas C. N. Suma
A. K. Sliekienė 2816 17.00
V, Mačiulis 2544 27.00
A. Rimkus 2706 28.00
M. Sabaliauskas 3000 50.00
Edv. Rogers 3013 26.00
R. Dočkis 374 26.00
P. Morkys 547 51.00
J. Zaleckas 1844 54.00
O. Šimkūniene 1956 39.00
M. Dubickienė 2277 43.00
V. Slienčiauskas 923 27.00
M. Nakųtis 1267 150.00
M. ’ Jurgaitiene 1986 29.50
A. šulauskas 1344 44.00
A. žimuntas 1345 150.00
J. Šlikas 2338 10.00
A. Bartkiene 2774 17.00
J. Preikšą 1506 28.00
V. Vaitulevičius 1619 16.00
M. Vaškas 2736 49.00
J. Jasaitis 2568 21.00
K. Šatas 2895 75.00

IŠ
Januse- nuo
Galinis; :nor®j° išmokėti jiems tik pu

sę kompensacijos. Darbinin
kai savo susirinkime pareika
lavo, kad atleistiesiems būtų 
išmokėta pilna kompensacija 
ir dar duota vieną savaitę

Dvarec 
Blažonis

Žalčio vaikai, kaimynės ir kai
mynai—sudarė A. ž. 
choras. Dainas mokino drg. 
O. Balčiūniūtė; režisieriai—J. 
Pečiulka ir M. Stakionis. Va
karo pirm. Milda šimkūniūtė. darbių žmonos su vaikais ap- 
Už daugiausiai tikietų parda- gulę miesto valdybą ėmė rei-

V. D. dirbti.
Parodė, Ko Vertas 4

Vasario 21 dieną Šiaulių be-

Kp. 
7, 

41, 
41, 
49, 
49, 

2, 
2, 
2, 
2, 
2, 

i 8, 
H, 
11, 
13, 
13, 
17, 
17, 
19, 
25, 
35, 
39, 
43,

Centro Komitetui 
/ r

Pirm. Ig. V. Savukaitis kelio
nė ir Sugaišt. laikas ir stampos 22.55. 
Vice Pirm. K. Urmonas kelionė 2.10 
Sekr. J. Gataveckas stampos ir 
kelionė su draugijos reikalais 67.94 
Ižd. J. Jasadavičius stamp, ir 
kelione > 53.30
Tur. Kont. J. Taūrozas kelione 1.05 
Tur.' Kont. J. Girsztoff kelionė .70 
Centro raštin. išleista popiera 2.05 
Centro advokatui rankpinigiai už 

konstitucijos parašymą,* H.
Obernauer 150.00

17 kp. sugrąžinta mokestis 2.00 
30 kp. už prirašymą naujrt nar. 4.00 
“Laisvei” 30 kp. 3 prenumerat. 15.00 
44 kp. sugrąžinta narių mokest. l.lt) 
47 kp. sugrąžinta nar. mokest. 1.33 
51 kp. už prirašymą naujų nar. 3.00 
Už ’ £,50

vimą buvo duodamos dovanos, 
gurias laimėjo: (1) M. šim- 
koniūtė; (2) L. Januševičiū- 
tė; (3) S. Krasauskiūtė; (4) 
I. Biliūtė; (5) V. Blažoniu- 
kas; (6) K. šimkūniūtė; (7)

kalauti iš burmistro pašalpų 
ar darbo jų vyrams. Viso mo
terų susirinko apie 200. Bur
mistras socialdemokratas Son- 
deckas iš kart baugino mote
ris policija, bet kai pamate,

Kp.
12,
26,
27,
33,

24 ir 35 kuopų kaucijas ‘

Išmokėta už sausį viso $1,311.12
Vasario mėh.

Vardas .
D. Blažinckas *
K. Popikas 
V. Vaičiuliene
A. Kasparavičius

išmokėta
C. N.
1318
1662 
2354 
2564

Suma 
26.00 

166.00 
69.00 
60.00

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVQJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir ncdėlio- 
mis iluo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA. ‘

NĖR
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

Haarlem oil
■aaasBcmi

IIIQIIIQ IIQIIIOIIIQ IIIQIIIOIIIQIIIQ IIQIIIQIIIHIIHIIEIIIQItIQIIIQIIIQIII

LITHUANIAN-AMERICAN t Q^==. 
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
25 METŲ JUBILĖJUS. Specialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbinių karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas.

PERSITIKRINKITE! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.r tarpe 58th ir 59th Streets 
New York City

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n LiAllUl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c t)v UvHIU

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 sūruni vandeniu
LAPUOTOS, IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

DIENĄ IR 
ATDARA 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedeliais ir 

utarninkais

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 BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



SALES—PARDAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS

Buvęs Jamaicos Ku

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

del pa- 
priimti.

DAR GYVUOJA

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

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

PARSIDUOD.-^ parankūs gyvenimui 
rakandai, galima pirkti ii' su stu- 

ba, kaina prieinama, nes reikalas

lės šunys (police dogs), vienas 10 
mėnesių, o antras 6 menesių. Kaina 
žema, nes greit noriu parduoti.— 

164 Atkins Ave., Brook
lyn, N. Y. Tek, Applegate 3449.

104-109

namus, 
visokį darbą atlieka- 

’. Taipgi taisome 
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

Brooklyn, N. Y. 105-107

St

TAI TAS, KO JUMS 
; REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio;

ištaisyti. Galima ir pietus pagamin-

PARSIDUODA grosernė ir delicat- 
tesen krautuvė, geroje biznio vie

toje ir visai žema randa. Pardavi
mo priežastį sužinosite ant vietos. 
716 Starr St., Ridgewood. (103-108)

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

KAM REIKALINGAS 
KARPENT.ERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, 1 ‘ ‘j 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedamu, naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

arti 168th St 
BRONX, N. Y. Merkelis,

gali randavoti vienas arbalvergja grejt parduoti. 1356 Willough- 
du draugai; atskiri įėjimai, gražiai,by ^vet> Brooklyn, N. Y. 105-107 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin- —------------------- ------ :---- - —~———-—
ti nedėliomis, jei kas norės; tik turi PARSIDUODA du jauniu vilkų 
išanksto užsisakyti.

G. ;M. K ANTON
3481 Third Av0”
Pirmas Floras,

I ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui,' užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. 99-124

Puslapis šeš Pirmadienis, Geguž. 6, 1929

VIETOS ŽINIOS
Drg. Bimbos Paskutinė 
Prakalba Šį Vakarą

Šį vakarą, pirm., 6 geguž. 
d., jūs visi su savo draugais 
ir pažįstamais esate kviečia
mi j gyvai darbininkiškas 
prakalbas, kurios įvyks Uk- 
rainų svetainėje, 101 Grand 
St., Brooklyne. Skaitėte 
spaudoje apie pirmageguži- 
nes demonstracijas Lietuvo
je, apie sušaudymus, bari
kadų kovą Vokietijoj. Tie 
dalykai šiose prakalbose 
bus tinkamai nušviesti. Bus 
iškelta ir kiti svarbiausi mo
mento klausimai.

Kalbės drg. A. Bimba ir 
Prūseika. Tai bus paskuti
nė* drg. Bimbos prakalba 
prieš išvažiuojant jam į 
Chicagą darbuotis prie dien
raščio “Vilnies.”

Prakalbas rengia Komu-

skelbt lokautą, tai reiškia 
luždaryt darbą visiems 125 
it ū k s t a n č i ams darbininkų.
Darbdaviai šiuo laiku turi 
ėmę statybos kontraktų 
$300,000,000.

Nužudęs Brolį 9 Metai

cija ir Priešfašistinis Kom

Studentas Areštuotas 
Sąryšy; su Peacoxienes 
Sudeginimu

ap- 
llž

II SPORTAS
JACK KELLY SMARKIAI 
NUKUMŠC1AVO BILLY 
BRUNSĄ

Jack Kelly (Antanas Dobi
laitis) pereito pirmadienio va
karą kumščiavosi su Billy 
Bruns Holyoke, Mass.—Kaip 
jis pats, taip ir jo oponentas— 
abudu worcesterieciai.

Kelly laimėjo. Bruns buvo 
kiek perkirtęs jam antaki; bet j 
užtaČ Kelly paleido “juką” iš į 
Brunso nosies. Bruns
tik pirmąjį raundą; visuose ki 
tuose šešiuose raunduose lai- 
mėtojum buvo Kelly, žiūro- kibią,

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI

v '________
R1DGEWOO1)IEČIŲ ATYDAI

L. D. S. A. 132-ros kuopos mėnesi
nis susirinkimas 
gegužės (May), 
147 Thames St.,

Draugės, visos būtinai atsilankyki
te, nes bus skaityta paskaita, “Po
litiniai Kaliniai.” Taipgi kviečiamos 
ir pašalinės, nes visiems svarbu iš
girsti, kaip kankina politinius kali
nius.

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys su visais parankumais vie

nai ypatai. Atsišaukite vakarais po 
7-nių vai. 333 E.—150th St., apt. 26, 
Bronx, N. Y.

(106-108)

bus seredoj, 8 d 
Pogulio svetainėj 
8-tą vai. vakare

Seki’. S. Kazakevich.
(106-107)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
ceriui.
Namas 
našlė negali biznį laikyti.' 
gas tuojaus atsišauk.
tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth,
L. L, N. Y. (103-110)

PARANDAVOJU labai pigiai didelę 
krautuvę . su 3 kambariais gyveni

mui. Kartu yra kuleris, baras ii* 
kulbė buferiui; visos lentynos gro- 

Vieta labai patogi bizniui, 
yra naujas. - Vyrui mirus 

Reikalin- 
A. J. Valan-

417 Lorimer Street

I

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖS().; BROOKLYN, N. Y.

L. D. L. D. 147 kp. mėnesinis 
; Įvyks antradienį, 7-tą 

gegužes, pas drg. .Stasiulevičių, 755 
3rd Avė. Pradžia. 8-tą vai. vaka- 
. Visi nariai pribūkite į šį susirin- 

nes turime daug svarbių rei- 
aptarti del kuopos gerovės, 
dar neužsimokėjote, malone- 

užsimokūti šiame susirinkime. 
Prot. Sekr. A. Bružas.

, . (105-106)

A. ] .
išlošė I susirinkimas

REIKALAVIMAI

Devyni metai atgal Italijoj 
buvo nužudytas brolis Aneillo 
De Sena, ir tik dabar pastara- yams ta kumščiakova labai pa 
sis tapo suimtas už savo bro- tiko ir Holyoko publika 

jlio mirtį. De Sena gyvena suikad Kelly neužilgo vėl at- 
j kitais^ dviem broliais po num. j vyktų į jų miestą kumščiuotis.

d. kumŠ- 
Už die-j 
Brook ly-

X.

j 148 St., Brooklyne. Policijos 
i klausinėjamas, jis prisipažino, 
: kad susipykęs su minėtu bro
lijų Italijoj, jis jį pastūmęs, ir 
brolis krisdamas ant aštraus 

įmatiko persiskrodęs sau vidu
rius. Aneillo De Sena būsiąs, 

i sulig Italijos valdžios reikala- 
jvimo, deportuotas į gimtąją 
i šalį, kur ir būsiąs teisiamas, 
i kaip brolžudis. 

---------

Kalba apie Valgyklą 
i Streikierią Deportavimus

Areštavo Johns Hopkins Uni- 
versito studentą Eugene Bus
sey. Išsiplepėjo žinąs apie ro
mansus Dorothės Peacoxienes, 
kurią primušė, pasmaugė ir iš
vežęs į girią už Yonkerso, api
pylęs kerosimi, sudegino josios 
vyras Earl F. Peacox. Stu
dentas laikomas kalėjime, kai
po svarbus liudininkas. Iki 
šiol jau gana paaiškėjo, kad 
Peacoxiene per naktis tranky
davosi ir ūždavo su studentais; 
ir kitais jaunais vyrais. Pas-j 
kutiniu laiku pirm nužudymo, 
jiriai buvo visiškai pasišalinus 
nuo savo vyro. Bet jam pa
vyko sykį ją įsivadint j savo 
kambarius po num. 32 Edison 
Ave. Extention, New Yorke. 
Čia jis ją ir nugalabino. La
voną išvežė j minėtą girią ir| 
paslėpė, o po kelių dienų sude-j 
gino.

4 iki 8 Mėty Kalėjimo 
Už Kreivą Prisieką

‘ . | Kurie nori, ikjtc

, RE1 KA Ll NGA. moteriškė dirbti na- 
; irių darbą prie šeimynos su (i vai
kais, 4 kambariai. , Alga * $60.00 į 

j mėnesį ir pragyvenimas. Atsišauki- 
1 te: Mrs. Sekoer, 713 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 2164.

(105-106)

(‘‘Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y

Telephone, Stag< 441'1

Kelly gegužės 10 
čiuosis New Yorke, 
nos kitos jis vėl bus 
ne.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
'REIKALINGI geri paintoriai-malio 
Iriai, augštas užmokestis, 
nuolatinis darbas, 
bo nesikreipkite. 
Neck, adresas: 77

Milwaukee, Wis.— Eks- 
plodavus orlaivio gazolino 
tankai ' Hamilton Metal
plane kompanijos dirbtuvėj 
labai sužeista du darbinin
kai.

PHILADEL PHIA, PA.
L. D. S. A. I 1 kuopos susirinkimas 

įvyks 6 gegužės, liaudies name, 1214 
Spring Garden St. Pra 
vakare. Visos nares m 
būti į ši susirinkimą.

geras ir 
Nemokanti dar- 
Tel. 995 Great 
Elm Point Ave., 

105-106

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

kite pri- i
REAL ESTATE

NAMAI ŽEMĖS

(Undertaker)
TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

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

PARSIDUODA FARMA
Parduodu gerą ir didelę farmą, 235 

ikrai žemes, ;
._________ _ įtiek ganyklos,

PA J IEŠKAU gyvenimui drauges nuoi^ei1H: h’g’b
3,0 iki 45 meti; afrižiaus. Aš esu | 

vaikinas 4'1 metų amžiaus, pasiturin
tis, turiu savo ūkę. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Atsišaukda
mas malonėkite prisiųsti savo pa
veikslą, lįuri ant pareikalavimo 
grąžinsiu. F. G. K., 2984—25th St., 
Detroit, Mich. (106-108)

PA.IIEŠKOJIMAI L

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

M. J. J. Urbszo; ir kiti parankumai. 
za i J St., Philadelphia, P 187 Oak Street, —.1 •_.......... 1

Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

Schuylkill Avenue,

Nuteisdamas kalėjimai! dvy
liką streikuojančių valgyklų 
darbininkų pikietus, magistra
tas Weil, New Yorke, pareiš
kė, kad tokie žmonės esą “pa
vojus visuomenei, ir jie turėtų 
būt deportuoti iš Amerikos.” 
Devyniems iš jų paskyrė po 10 
dienu ’kalėjimo prie sunkiųjų 
darbų. Jų nusikaltimas bu
vęs tame, kad įėję į valgyk
las, susėdę, kaip valgytojai, 
paskui nužėrė nuo stalų visų 
“kostumerių” bliūdus ir išvedė 
tų vietų darbininkus į streiką. 
Kiti trys darbininkai pasiųsti 
penkioms dienoms kalėjiman 

ivien tik už tai, kad pikietavo 
i ties valgyklomis, kur paskelb
ta streikas.

Kaip Chicagoj socialistų 
“Naujienos” talpina pajieško- 
jimus streiklaužių, taip New 
Yorke t r O C k istll vokiečiu'yra geri lietuviai ir išmintingi dar-i v . Y • _ 1 Tf TFT "K Y J fl

| “Volkszėitung,” redaguojamas 
;L. Lores, deda skelbimus, pa- 
i ^ieškančius skebų į užstreikuo- 
itas valgyklas: Happiness Res
taurant, Wil-Low kafeterijas
'ir kt.

FOR RENT
PAS] RAN DAVO.JA

PASITAISYK 
ČEVERYKUS!

PHILADELPHIA, PA.
~ L R E N T— i* A SI RA N D A V O J A 
Furnished Rooms, elektros šviesa 

937 N.. Sartain 
(105-108)

F O R

apie 40 akrų girios ir 
, o kita visa dirbama, 

viskas gerai auga. Di
delė stuba, 3 barnės, vanduo stuboj 
ir palei barnes, yra ir mažesnių bu
dinki;, kaip tai mašinom sudėti, ja
vam supilti, ledaunė, pieno padėji
mui, paukščiam auginti ir laikyti, 
automobiliui garadžius. Visa maši
nerija apdirbimui žemės, 25 galvi
jai, 15 melžiami; karvių, 10 jaunų, 
3 arkliai, 2 mulai. Galima pirkti 
viską sykiu arba tik farmą be gy
vulių ir padarų. Farma pilnai iš
mokėta, aš išgyvenau 15 metų ant 
jos. Noriu greit parduoti, nes turiu 
važiuoti Lietuvon. Parduosiu kuo- 
pigiausia. Kas nupirks, turės gražų 
gyvenimą. Del platesnių informaci
jų klauskit laišku. Ig. Mardosa, 
R, D. 2, Box 87, Sherburne, Chenan
go County, N. Y. (103-108)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir Įeiti

I Brooklyne ir kituose miestuose, kur į

K lux j 
Klano viršininkas, H.J. Styles, | 
tapo nuteistas 4 iki 8 metų 
kalėjiman už kreivą prisieką, 
kuria jis padarė laike teismo 
F. Bergo, Levino ir Paino, be-j 
teisiant juos už bandymą pa
pirkti Queens pavieto prezi
dentą Harvey.

Kailiasiuviai Ruošiasi į 
General; Streiką 

Šeštadienį 
nė Taryba 
Darbininkų 
kailiasiuvių 
Plaza svetainę, New Yorke, 
kad aptart reikalus busimojo 
gerierališko streiko, kuris įvyk- 
siąs netolimoj ateityj.

prieš piet Jungti-
Nacionalės Adatos

Unijos sušaukė
mitingą į Irving

Gręsia Lokautas 125 
Tūkstančiam Statybos 
Darbininką

Namų statymo darbdavių 
sąjunga grąsina paskelbti lo
kautą i 125 tūkstančiam mūri
ninkų, elektrininkų ir kitų sta
tybos darbininkų New Yorke, 
Brooklyne ir priemiesčiuose. 
Tuo tikslu darbdaviai šaukia 
Šiandien savo konferenciją. 
Ypač jie nepakenčia, kad mū
rininkai ir kiti statybos mecha
nikai rodo pritarimo darbi
niams šoferiams, kurių virš 
tūkstantis tebestreikuoja. Ke
lių didelių statomų namų dar
bininkai atsisakė imti darbui 
medžiagas, kurias atveža 
s t r eiklaužiaujantieji neuniji- 
niai šoferiai.

Statybos darbų bosai sako 
Begalėsią toliaus pakęsti, kad 
Unija trukdytų jų biznį, ir rei
kėsią visiems uniiistams pa-

Jeigu tamstos čeverykų kar
kos nukrypo, tai užeikite pas 
Joną Gabrį, kuris nesenai ati
darė po numeriu 96 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., čevery
kų taisytuvę. Yra žmonių, 
kurie negali krautuvėse savo 
kojoms prisirinkti tinkamus 
batus.

Jonas siuva ir naujus čeve- 
rykus, pritaikydamas kiekvie
nam, nežiūrint kokias jis ko
jas turi. Pirmiau jis ture i 
taisytuvę po numeriu 
Union Avė.

bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų. i

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- i ____________
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- j KAZYS RUKŠTEL1S 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei j 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes j 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą,^ o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujoką Cigarą Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtč

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

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

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai 
į Kreipkitės šiuo adresu:

| J0/V4S STOKES
J 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS

107 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

214 Perry Avenue,

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

MANO YPATISKA ATY- A ri/Ą 
D A IR PATARNAVIMAS >111 II! I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D

1134 BERGEN ST.. BROOKLYN, N

S. J. B—s.

NAUJA BUtERNĖNOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

NAUJAS SAVININKAS
NAUJAS PATARNAVIMAS

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Patamauju • 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.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAYS VE”

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

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sčklukių 
Brolelių 
Bernardinų 

, Bezdų žiedų 
Badijonų 
Č.epronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų iaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Seneso plo.kičiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Truk žolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokių lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
$ Ph. G., Vaistininkas
2 229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 2017, M6t, 2114.




