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Milwaukee, Wis.— Iš 
delio persidirbimo Gustave 
Miller, darbininkas, dirban
tis Fetzner vaisių kompani
joj, numirė prie darbo.

Sako, Blaivybė Kainavo 
$936,000.000 Pereitais

• Metais

Po Berlyno įvykių žodis ba
rikada pas socialistus virto 
prakeiksmo žodžiu. Jiems ko
voti jau nėra už ką. Jie gali

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

visam su-
sūraše tik

LODŽIUS, Lenkija.— Iš 
priežasties sumažėjimo dar
bo Lodziaus tekstilės dirb
tuvėse prašalinta iš dafboitų suvirš 
apie 50,000 darbininkų. sako pareiškimas.

—
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‘Jeigu kongresas ir vais
os išpildytu reikalavimus

KAUNAS.— Sulig Asso-|cija juos suėmė ir areštavo 
ciated Press pranešimo (ge- lengvajam automobily ties 
gūžės 11 d.) fašistų karo Šiauliais. ., .4;
teismas pereitą šeštadienį “Teroristai atvyko iš Vil-

NEW YORK.— Genero- 
i las Augustino Sandino, va
das Nicaraguos Nepriklau-

V. Mickevičiaus Kapsuko 
knyga apie caro kalėjimus ir 
katorgą jau kaip ir gatava. 
Manau, kad už kokio mėnesio 
ji bus siuntinėjama ALDLD 
nariams.

Tuoj imsime statyti Seno | 
Vinco apysakų rinkinį.

Darbuokitės Draugijai kuo 
smarkiausia.

Prisipylusios kišenius už re- 
publikoniškai demokratiškus 
skelbimus “Grigojienos” daro 
sekamą žingsnį: jos sykiu su 
buržuazija garbina tokius tau
tos mylėtojus, kaip Petras Vi
leišis. Apie Petrą Vileišį, jojo 
“Vilniaus žinių“ dienraštį aš 
rašiau “Laisvėje“ ir surinkau 
daug ištrauk*, iš tų laikų so
cialdemokratinės spaudos. “Gri- 
gojienų” judošninkas galutinai 
išsižada net socialdemokratų 
tradicijų. Jisai perspausdina 
savo gazietoje mizernus Stik
linus atsiminimus. Tautiniam 
klausime “Grigojiemf’ pozicija 
ta pati, kaip ir s meilinių.

To laikraščio užduotis lošti 
rolę patrakusio šunies prieš 
bolševikus. Tame jo gyvenimo 
prasmė. Grigaičio tulžy yra 
daugiau nuodingų elementų, 
negu Sirvydo tulžy. Grigaitis 
yra bjauresnis renegatas, negu 
Sirvydas. Grigaitis yra pasi
rengęs atlikti asmenišką judo- 
šyštę ir tam judošiavime daei- 
na iki to, kad sutinka afiera- 
vot Pošką. Jisai įtūžimu lietu
viško žvalgybininko rūpinasi 
svetimom pavardėm, nors jojo 
draugai tų svetimų pavardžių 
turi daugiau, negu kas kitas. 
Šitas prasikeikęs šarlatanas ne
atsimena, kad jį į mokslus iš
leido Moksleivių Paskolės Ra
telis, kurio priešakyje stovėjo 
d. J. Šukys ir kiti. Ar Grigas 
atsimena, kad pinigai jam bu
vo skolinti?

Lietuvos ir Lenkijos Fašistai 
Pradeda Broliautis

Lietuvos ir Lenkijos fašis
tai pradeda atviriau bro
liautis. Klerikalų “Rytas” 
balandžio 22 d. laidoj rašo:

“Tenka patirti, kad atvy
kęs su lenkų užsienių reik, 
ministerijos vald. Šumlia- 
kovskiu sekretorius March- 
vinskis yra įgaliotas kvies
ti Lietuvos žurnalistus at
vykti šiemet Lenkijon.

“Jisai taip pat, berods, ta
riasi kada lenkų žurnalistai 
galėtų Lietuvą aplankyti.”

Gastonijos Streikierių 
Delegacija Atakuoja 

Senatorius
WASHINGTON.— Sena- 

to fabrikantų reikalams ko
miteto pirmininkas senato
rius La Follette pirmadienį 
aplaikė raštišką raportą 
Gastonijos streikierių dele
gacijos, kuri pereitą savai
te norėjo tam komitetui žo
džiu perstatyti darbininkų 
padėtį Gastonijoj, bet komi
tetas atsisakė priimti dele
gaciją, visaip išsisukinėda
mas. Tame raporte delega
cija smarkiai atakuoja se-

BERLYNAS. — Vokieti
jos valdžia, kurią aktyviai 
remia socialdemokratų ly
deriai, sutinka prisidėti 
prie imperialistų anti-sovie- 
tinio bloko už suteiktas jai 
koncesijas, pasak praneši
mo New York Evening 
Post korespondento, kuris | ir galėtų sudaryti tvirtesnę 
sako turįs tuo klausimu pa- imperialistų spėką prieš So- 
tikimas informacijas.

Jis sako, kad reparacijos 
konferencijoj visą laiką bu
vo dvi Vokiečių delegacijos, 
viena vieša, kita slapta. Vie
šą delegaciją atstovauja 
Dr. Hjalmar Schacht, o slap
tą — Richard von Kuehl
mann, kuris buvo vokiečių 
delegacijos vadu Brest-Li- 
tovsko taikos konferencijoj.

Sakoma, Kuehlmann savo 
slaptoj misijoj patiekęs se
kamą planą Franci jos, An
glijos ir Amerikos imperia
listams: Vokietijos valdžia 
sutinka nutraukti santikius 
su Sovietų Sąjunga ir prisi-

chh i n YnmZo DvnkZ“ ^^SlSTU TEISMAS PASMERKĖ KETU sius nuo Žemes Drebėjimo z
TEHERAN, Persija. — 

Šeštadienį atvyko Sovietų 
Sąjungos šelpimo ekspedi
ciją į Khorassan distriktą 
šelpti nukentėjusius tame 
distrikte nup žemės drebė
jimo. Sovietai atgabeno 
maisto ir šėtroms medžia-

dėti prie apti-sovietinio 
perialistų bloko, jeigu 
bus suteikta koncesijos.

O tos koncesijos yra seka
mos: leisti Vokietijai suda
ryti didesnę armiją, kad ji 
turėtų didesnę spėką slopi- į gos. 
nimui darbininkų judėjimo:" Dar ir pereitą sekmadie

nį pasikartojo žemės drebė
jimas.

Apkaltino Juos Kaipo’Teroristus; Pasmerktieji Atsikreipė 
Prie Smetonos, Prašydami Pasigailėjimo

i vietų Sąjungą; padaryti pa
kitimą Lenkijos rubežiui, 
panaikinant Dancigo kori
dorių; sąjungininkai turi 
tuojaus ištraukti armijas iš 
Reino srities; sugrąžinti 
Vokietijai vieną ar daugiau 
buvusių jos kolonijų.

Vokietijos valdonai sako,

Sandino Dalyvaus Anti-Impe- 
rialistiniam Kongrese 

Paryžiuj

“bolševizmo pavojų.
Laikraštis “Vossische Zeit- 

ung” rašo, kad tas praneši
mas yra paremtas tuo fak
tu, kad Schacht prisipažino, 
jog jis tarėsi su Kuehlmann 
Paryžiuj.

metus prieš Jungtinių Vals
tijų intervencijos armiją, 
dabar randasi Meksikoj.

Jis rengiasi dalyvauti 
Antram Anti-Imperialisti- 
nės Lygos Pasauliniam

nuteisė sušaudymui keturis niaus per Latviją ir'perėjo 
plečkaitininkus, Markelį, 
Augaitį, Gavėną ir Ruzgą.

Fašistai juos apkaltino 
kaipo teroristus. Sako, pas 
juos rasta granatų ir revol
verių. Visi pasmerktieji at
sikreipė prie fašistinio pre
zidento Smetonos, prašyda
mi pasigailėjimo. Abejoja- 
ma, ar Smetona išpildys jų I kai 
prašymą.

Rašant šią žinią atėjo iš 
Lietuvos klerikalų “Rytas.” 
Apie tuos plečkaitininkus 
“Rytaš” (bal. 23 d.) taip ra
šo:

“Krim policija gavo žinių, 
kad prieš porą dienų į Lie-

būti tiktai revoliucijos rieznin- natorius La Follette, Wheel-
Ir t r« ! •» n t’A i 4- i r\ rr ’ / "1 f > • v -n ff i \ *er (demokratą is Mont.) ir 

Overman iš North Carolina 
už atsisakymą išklausyti de
legacijos. Raportas sako: 

“Jūs mums sakėte, kad 
jūs pritariate tyrinėjimui, 
bet jūs nei piršto nepakėlė- 
te pagelbėti mums mūsų 
darbe pagerinti Amerikos 
darbininku vergiškas sąly
gas, prie kurių mes dirba
me, ir triūse Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos pagerinimui tos padė
ties.

“Mes atkartotinai stengė
mės pasimatyti su senato
rium Wheeler; mums buvo 
pasakyta, kad jis sero’a, o 
tačiaus mes sutikome 
Wheeleri senato korido
riuj.”

kais. Lietuvoj tie žmonės, 
kartu su liaudininkais, atidavė 
valdžią fašistiniams galvarie- 
zams.

Dabar jie rėkia, kad fašistai 
jiems nedėkingi už valdžios 
perdavimą. Ir tas jų riksmas 
taip panašus į krikščionių riks
mą.

Atsiminkite, ką sakė Brook- 
lyne Juda Iskariotas (Grigas), 
kalbėdamas nuo vienų pagrin
dų su Vitaičiu: Lietuvoj tik 
tuomet bus ramybė, kuomet joj 
nebebus komunistų. Prie šios 
pastabos Chicagos kanauninkas 
Krušas pastatė taškus ant “i“ 
ir nurodė skaitlinę, kiek būtent 
komunistų reikia išžudyti. Vie
nas kalė, kitas zalatijo. Berly
no įvykiai parodo, kad social
demokratų policija Krušo ir 
Grigo teorijas nuosekliai vyki
na gyvenime. Bet tai juk ne 
pirmiena. Juk dar garsusis 
Noskė anuomet buvo pasakęs: 
“Kas nors juk turėjo sulošti 
rolę kruvino šunies. Aš nebi
jau atsakomybės.“

Ir ve, kuomet Sovietų Sąjun
goje tiems elementams atsimo
kama jųjų saiku ir jųjų miera, 
kuomet kontr-revoliucijos gyva
tėms ištraukiama gylys, tai tuo
met prasideda 
bes protestai, 
nėra laisvės.

Kam gerai 
tam negali būti gerai pas pro
letariatą.

Dabar, kad batiuška Olšaus
kas sėdi kalėjime, ar jis neatsi
mintų savo prietelių K. Jurge- 
lionį, kuris anais senais laikais, 
kada Olšauskas su Tumu važi
nėjos po Ameriką, visais( gali
mais būdais taisė Konstantino 
reputaciją ir net išsižadėjo sa
vo locno straipsnio, tūpusio 
“Naujojoj Gadynėje.” Tuomet 
bent lietuviškų klerikalų ir 
šliuptarnių akyse Jurgelionis 
pataisė batiuškos reputaciją.

Ar Kybą, “Amerikos Lietuvio 
redaktorius-leidėjas 
priklauso prie 
Draugijos? Jeigu priklauso, 
tai tuojaus jį ^prašalinkite. 
ALDLD nėra vietos reakcionie
riams.

Jeigu kas iš ALDLD narių 
Springfield, Ill., stos už Klem- 
bauską, kuris bjauriausiu būdu 
nuskriaudė Draugiją, tai/tegul 
žino, kad Centras tokiem nepa
taikaus. Visi geri kuopos na
riai turi stoti darban. Reikia 
griežtai atmesti krovimą pinigų 
ižde, nes ALDLD ne tam gy
vuoja, kad krauti pinigus, prie 
kurių paskui atsiranda pagun
da.

Dabar springfieldiečiams 
kaip tik gera proga smarkiai 
sustiprinti kuopą, kuri buvo 
itin apleista pastaraisiais me
tais.

DAUGIAU FAKTŲ APIE VOKIETIJOS 
SOCIALDEMOKRATU BRUTALIŠKUMĄ

BERLYNAS.— “New York 
Times“ korespondentas W. Wil
liams sekmadienio “Times“ lai
doj paduoda daugiau faktų, ku
rie parodo, kaip brutališkai, be 
jokio persergėjimo socialdemo
kratų policija Berlyne šaudė 
darbininkus laike Pirmos Ge
gužes apvaikščiojimo. Williams 
rašo:

“Spauda abelnai, kuri pirma 
rėmė policiją ir drąsino palai
kyti tvarką, spausdindama ži
nias “iš kovos fronto” ir rašy
dama apie “maištą ir sukili- 

dabar jau visai permainė
veidą svarbiausia atsižvelgiant 
į pranešimus, kad 
žeistų ir užmuštų 
vienas policistas sužeistas ir 
dargi kulkos iš savo paties re
volverio. Kitos mažos policistų 
žaizdos buvo tik nuo lazdų ir 
akmenų. Gi civilių nužudyta 
dvidešimts trys, jų tarpe pen
kios moterys, vienas senas vy
ras, vienas be kojos ir keletas 
vaikų.

“Spauda toliaus argumentuo
ja, kad policistai ir policijos 
viršininkai prarado savo protą 
ir parodė didelį brutališkumą; 
tą patvirtina tas faktas, kad 
net korespondentą MacKay nu
šovė.

“Vienas reporteris tapo su
areštuotas ir įmestas į kalėji
mą, du tapo sumušti, o vienas 
peršautas į koją. Nors jie tu
rėjo reguliares policijos kortas, 
į tai nebuvo kreipta domės.

“Zr iki šiol dar nėra jokio 
įrodymo, kad nors vienas civi
lis būtą šovęs į policiją.
Policija šaudė Gyventojus 

Nepersergėjus
“Kas atkreipia daugiausia 

domės, tai nužudymas jauno 
vaikino, Otto Engei, kuris tapo 
policijos nušautas, belydint sa
vo mylimąją namo. Juos tūli 
civiliai persergėjo, kad jie neitų 
tam tikron linkmėn, nes tęsiasi 
šaudymas; jie paklausė ir grįžo 
ten, iš kur atėjo. Jie buvo iš
ėję iš taip vadinamos šaudymo 
zonos, kuomet, be persergėji
mo, Engei tapo peršautas į nu
garą; jo mylimoji stovėjo prie 
jo.

“Du liudininkai matė, kaip

policistas šovė. Engei numirė 
gabenant į ligoninę. Jo tėvas, 
kuris yra šlubas, pareiškė, kad 
jo sūnus nedalyvavo jokiose de
monstracijose.

“Spauda paduoda priežastį, 
kodėl taip daug visai nekaltų 
žmonių tapo užmušta bei su
žeista tame distrikte. Priežas
tis yra ta, kad gyventojai ne
buvo tinkamai informuoti apie 
policijos patvarkymą (policijos 
patvarkymas buvo: šauti į bile 
asmenį tame (darbininkų) dis- 
trikte, nežiūrint, ar kas per 
langą žiūrėtų, ar prie durų bū
tų ar gatve eitų).

“Ryte policistai pradėjo šau
dyti gatvėse visai be jokio per
sergėjimo; tik po pietų prane
šė gyventojams neiti iš namų. 
Tuo būdu kelios moterys, ku
rios dulkino kaurus prie langų, 
tapo nušautos, ir taipgi darbi
ninkai, kurie ėjo iš darbo na
mo pietų valgyti.“

Tai tokius faktus 
demokratų policijos 
mą paduoda net
laikraštis “New York Times.”-

ryžiuj nuo 20 iki 31 d. lie
pos. Jis bus delegatas nuo 
Visos Amerikos Anti-Impe- 
rialistinės Lygos Nicara- 
guos skyriaus.

Anti-Imperialistinč Lyga 
Jungtinėse Valstijose už
kvietė 'Sandino dalyvauti 
konferencijoj New Yorke, 
birželio 8 d.

Kantono Miestas Pateks 
Kwangsi Militaristams

Lietuvos sieną ties Joniš
kiu. Ten juos pastebėjo 
Joniškio policija, kuri pra
nešė Šiaulių policijai, kad 
jie lengvuoju automobiliu 
išvažiavo į Šiaulių pusę. Ši 
juos ir sugavo.

“Pasirodo, kad paskutiniu 
laiku teroristai plečkaitinin- 

.i ėmė smarkiau veikti 
'kur tik galėdami.” !
Suėmę Pasikėsintoją Ant 

Voldemaro
Pranešama, kad studen

tas vardu Vosilius ta
po f ašistų pripažintas, 
kaipo vienas iš pasi
kėsintoji;. ant Voldemaro 

i vuaiįvs. Sakoma, kad uz 
teroristų grupė. ! dviejų dienų po pasikėsini-

“Balandžio 21 d. policijos mo ant Voldemaro Vosilius 
valdininkams pavyko sulai- pats susižeidė savo bombo- 
kyti grupę iš 4 žmonių, bū- mis, kuomet jos eksplodavo. 
tent: Teofilių Ruzgą, se
niau ėjusį mokytojo parei
gas ir bėgusį iš koncentra
cijos stovyklos, Aleksą Mar
kelį, buv. Tauragės pašto 
valdininką ir du Vincu — 
Augai t j ir Gavėną. Visi jie 
buvo apsiginklavę dideliais 
mauzeriais, granatomis ir 
turėjo per 200 šovinių. Poli-

Nepaisant, kad jis buvo la
bai susižeidęs, jis buvo pasi
slėpęs miške. Ten buvo, kol 
miško sargas jį sugavo. 
Jam padaryta operacija. 
Sakoma, kad jo gyvastis nė
ra navojuj. ■ ,

Kas jis yra, prie kokios 
politinės grupės priklauso, 
nepranešama.

Tariasi Del Reparacijų

Paryžius.— Dr. Hjalmar 
Schacht, Vokietijos atsto
vas reparacijų konferenci
joj, pirmadienį turėjo ilgą 
pasitarimą su Anglijos at
stovu Sir Josiah Stamp. 
Pereitos savaitės pabaigoj 
Schacht buvo nuvykęs į 
Essen < Vokieti jo j) tartis su 
bankieriais ir industrialis- 
tais reparacijų klausime.

Kaunas. — Iliustruotas 
žurnalas “Naujas Žodis” 
savo paskutiniam numery 
paskelbė savotišką sensaci
ją. Aprašomas atsitikimas, 
kaip Amerikos lietuvis Fau
stinas Virkusas (gal Vir- 
kus) vedė negrų karaliaus 
dukterį ir tapo negrų kara
lium. Tai įvyko La Gonave 
saloje, Atlanto vandenyne.

KANTONAS, Chinija. — 
Numatoma, kad šis miestas 
greitai pateks j Kwangsi 
provincijos militaristų ran
kas. Atakuoto jai tik už ke
liolikos mylių nuo miesto, 
artinasi iš šiaurių, rytų ir 
vakarų. Tik ruožtas į • 
HongLong, į pietinę pusę, I 
atdaras, ir nekurie praneši
mai sako, kad Kantono- 
Hongkongo gelžkelis tapo 
perkirstas.

Mieste paskelbta karo sto
vis. Aštri cenzūra įvesta 
visoms žinioms, 
viešpatauja.

Kwangsi militaristų spė
kos artinasi iš trijų pusių; 
prieš juos veik neparodoma 
pasipriešinimas, nes dauge
lis Kantono vadų pritaria 
Kwangsi militaristams ir 
trukdo miesto apgynimą.

Chiang Kai-shekas negali 
pasiųsti pagelbos iš Nan
king© srities, nes gręsia pa
vojus iš maršalo Feng Yu- 
hsiango. pusės. Shantungo 
provincija, Jį šiaurius nuo 
Nankingo, tvirtai saugoja
ma nuo Fengo atakos.

Pastaruoju laiku 'Nankin
go valdžia bando užginčyti, 
kad santikiai nutraukti su 
Fengu. Sakoma, kad Fen- 
gas greitu laiku vyks į Nan- 
kingą vesti derybas su 
Chiang Kai-sheku. Kantono 
situacija suteikia Fengui 
prielankų pamatą dery
boms.

Suareštavo Nacionalės 
Mainieriy Unijos Vadus

Lenkijos Fašistai Pa
smerkė 28 Komunistus

Teheran, Persija.— Pra
nešama, kad pereitą savaitę 
nuo žemės drebėjimo Persi
joj, palei Sovietų Sąjungos 
rubežių, žuvo arti 3,000 
žmonių.

HERRIN, Ill.—John Watt, 
prezidentas Nacionalės Mai- 
nierių Unijos, ir keli kiti 

i mainieriai iš 
Zeigler tapo čia suareštuoti 
ir sugrūsti į kalėjimą sulig 
įsakymo Peabody Coal kom
panijos ir Lewiso streiklau- 
žiškos mašinos.

Jie tuojaus tapo suareš
tuoti, kuomet išlipo iš auto
mobilių ir ėjo į masinį mi
tingą, kurį sušaukė Nacio- 
nalė Mainierių Unija.

Nekurie reakcinės Lewiso 
gengės nariai grąsino nu
šauti Watt ir kitus kairiuo
sius mainierius.

RYGA.— Sovietų preky
bos atstovybė Rygoj prane
šė latviu finansų ministeri
jai, kad šiais metais iki ba
landžio 1 d. latvių fabri
kams Sovietai yra davę už
sakymų 6 mil. aukso rublių 
sumai. Užsakymai skirsto
mi taip: oda—1,800,000 ru
blių, trikotažo dirbiniai — 
100,000, medvilnės dirbiniai 
— 800,000,) superfosfatas— 
560,000, dviračiai — 400,000, 
metalo dirbinįnai—550,000.

MASKVA.— Bielostoke, 
Lenkijoj, tik ka užsibaigė 
35 Vakarų Ukrainos komu
nistų teismas. Fašistinis 
teismas 28 darbininkus pa
smerkė ilgiems metams ka
lėjimo. Penki pasmerkti 
ant 15 metų; penki ant 21 
metų; keturi ant 10 metų; 
keturiolika nuo 3 iki 8 me
tų. Septyni tapo paliuosuo- 
ti, bet jie buvo ilga laikų 
kalėjime kankinami iki teis
mo.

Suvirš 150 liudininku bu
vo pašaukta, bet tik 45 da
lyvavo teisme.

Kuomet teisėjas įėjo į 
teismą, apkaltintieji darbi
ninkai išplėtė raudoną vė
liavą. Supykęs teisėjas įsa
kė visus apkaltintus praša
linti iš teismo. Įsakymas 
išpildyta, bet netrukus vėl 
jie tapo atgal sugrąžinti.

Washington.,— Šios šalies 
taksų mokėtojams blaivybė 
kainavo 1928 metais suvirš 
$936,000,000, sako pareiški
mas Asociacijos 
Prieš Blaivybės Įstatymą.,yy a 

u 

tijos išpildytų reikalavimus . 
daugiau paskirti pinigų | 
blaivybės vykinimui, tai vi- g 
so į metus blaivybė kainuo- i 

$1,000,000,000,” |
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Kapitalistam—Sutaupymas, o Darbiniu 
kam Bedarbės ir Bado Velniava

/ Extra dideles krūvas aukso 
Amerikos fabrikantai išspaudė 
iš darbininkų raumenų ir gyslų 
pereitais metais.

Augštai pasilipę ant to auk
so, kapitalistai gėrisi ir di
džiuojasi savo išminčia, kad bė
gyje tik dvylikos mėnesių jie 
“sutaupę” ne šimtus milionų, 
bet tūkstančius milionų dole
rių.

plauktų j fabrikantų aukso prū
dus.

vietą 
arba

mainų pamėlynavę, su įbrėžto
mis juodomis purvo rievėmis, 
su užpūliavusiomis akimis nuo 
neturėjimo kur pamiegoti. Sun
ku būti] rast dabar tokią gat
vę, kad naktį ant šaligatvio, 
tarpduryj, ant laiptų ir viso
kiuose užkaboriuose nedrįbsotų 
šian tai ten bedarbis, dažnai 
darbiniuose drabužiuose, — nes 
geresni drabužiai jau būna už
statyti arba del duonos kąsnio 
išparduoti.
Ko Reikia Kapitalistams?

Bet kas kapitalistams* galvoj 
apie tuos “juodanagius”? Ar 
pelnagrobiams neužtenka savo 
“rūpesčių”? Jiems reikia juk 
turėti po pustuzinį naujausių 
brangiausių automobilių: rei
kia jachtų (palociškų pasisma
ginimo privatinių laivų) ; rei
kia sūnus kolegijose aprūpinti 
ne tik. mokslo ir gyvenimo lė
šomis, bet taipgi automobiliais 
ir mergomis, kurių, mat, ištvir
kusių sūnelių “gamta reikalau
ja.” Milienierių ; pačioms rei
kia vis gražesnių, “lavintų” šu-

šaligatvių Gyventojai
Pirmiau, sakysime, New Yor

ke buvo viena gatvė težinoma, 
kaipo “bomų,” nuskurdėlių, be
darbių buveinė. Tai nešvario
ji Baurė. Šiandieną gi rasi de- 
sėtkus švarių gatvių, kur drai
kosi sunykę bedarbiai: veidai

Vienoj tik automobilių pra-.įkritę, purvo plutomis aptrauk-j 
monėje, kaip sako L. P. Alfor-lti, ligotai nuo vėjų ir oro at- 
das, vice-prezidentas Amerikos 
Inžinierių Tarybos (N. Y. He
rald Tribune), tais metais “su
taupyta” $750,000,000. Apart 
šių sutaupymų, automobilių fa
brikantai, suprantama, prisi
kaupė gausybę paprastų, regu
liarių pelnų.

Kuom fabrikantai padarė to
kius milžiniškus . sutaupymus? 
Tuom, kad įvedė naujas spar
tesnes mašinas; stambiai apka
pojo savo darbininkų skaičių; 
paleido iš darbo šimtus tūks
tančių, gal milionus darbinin
kų; o likusius prie mašinų už
vijo juo sparčiau dirbti. Įve
dus tokius pertvarkymus, vie
nas darbininkas užima 
pirmiau buvusių kelių, 
net kelių desėtkų.

“Sutaupymo” Pavyzdžiai
Įvairių pramonių savininkai 

taupo ir tuom, kad ilgina dar
bo laiką ir apkarpinėja darbi
ninko uždarbį. Imkime pavyz
džiui Ohio kasyklas. Kur pirm 
pastarojo mainierių streiko an
gliakasys uždirbdavo $7.50 į 
dieną, dabar vidutiniai tegau- Į nų ir vis brangesnių lapių; jos 
na $4 iki $4.50; kasyklų vežė
jai, “trapperiai” ir kt., kurie 
pirmiau dirbdavo 8 valandas 
dienai, dabar yra prispirti eit 
baudžiavą po 10 ir 11 valandų, 
tegaudarpi tik trejetą dolerių. 
Wheeling and Lake Erie Kom
panijos 9-toj kasykloj pastaty
ta nauji anglių valymo mašini
niai prietaisai (už $150,000) ; 
ir su tais prietaisais 45 vyrai 
atliks daugiau darbo, negu 
pirm to atlikdavo 300.

Toks “taupymas,” tokia ra
cionalizacija (įsteigimas našes
nių dirbimo mašinų, kietesnis 
darbininko spaudimas prie dar
bo ir tt.) eina visose pramonės 
šakose.
Bedarbe Auga Jau Sykiu su 

Pelnais
Ir tatai daroma lėšomis be

dalių darbininkų. Apie 4,000,- 
000 darbo žmonių, 
užsiėmirrio, pereitais 
bastėsi ’gatvėmis ne tik 
miesčių, bet ir miestelių, 
gumoje p ūsai k ia i, ligotai 
rūpinę, nusiminę, apšepę.

New Yorko darbo agentūros 
ir “labdarybės” įstaigos prane
ša, kad jau kelioliką metų ne
buvo tiek beduonių ir benamių, 
kaip 1928 .metais. Skirtumas 
betgi tarne, jog keliolika metų 
pirmiau buvo pramonės krizis, 
nupuolimas, ir kur kas mažiau 
buvo produktų padirbamą laike 
bedarbės,* — d 1928 metais ir 
prigamintų tavorų daugis paki
lo, fabrikantų pelnai visu šuo
liu augštyn pašoko, Amerikos 
dirbinių daug daugiau užsienin 
išvežta ir parduota, — ir tuo 
pačiu laiku siautė (ir tebesiau- 
Čia) masinė bedarbė.

Kaip Afrikos liūtas, užraga- 
vęs žmogaus kraujo, paskui vi
su įnirtimu'tik ir jieško naujų 
sau Žmogiškų aukų, taip Ame
rikos kapitalistai, pasismalsinę 
pasakiškai dideliais savo “su- 
tatupymais,” samdosi šimtus 
Sjieciąlistų inžinierių, kad iš-

Jonas Vileišis 
Apie Ispaniją

Nesenai Kauno miesto 
burmistras, p. Vileišis lan
kėsi Ispanijoj. Sugrįžęs, 
jis spaudos koresponden
tams pasakojęs savo įspū
džius. Tarpė kitko, kaip 
paduoda kunigų dienraščio 
“Ryto” korespondentas, p. 
burmistras pasakęs:

“Miestuose Ispanijoj gražu. 
Griaunami geri namai ir sta
tomi dar geresni. Tačiau so
džiuose vargas ir skurdas. 
Dvarų pakelėms nematyti.' Gy
vena žmonės molio landynėse 
arba urvuose, o prie • miestų 
yra geresnių namų šiaudais 
dengtų. Tačiau nei kluonų, 
nei klėčių visai nematyti. 
Bažnyčių daug matyti, o di
desniuose kaimuose dvi ar 
daugiau.”
Taigi, tame skurde ir var

ge, tarpe molio lindynių, po 
kaimus bažnyčių net po dvi 
matosi. Štai kame, dalinai, 
keri priežastis Ispanijos 
kaimiečių vargo ir visų ne
laimiu.

Ir visur, kur tik matysi 
perdaug bažnyčių, matysi 
skurdą ir vargą. Brazilijoj, 
Meksikoj — panašiai. 'Pas
tarojoj, naje, varguoliai pa
galinus jau apsižiūrėjo, ko
kią sunkią naštą ant jų de
da kunigija ir bažnyčios, ir 
todėl pradėjo prieš tai ko
va. 4*

Kuomet p. Vileišis tatai 
kalbėjo apie Ispaniją, tur 
būt, jis nepamąste, kad Lie
tuvoj kaip tik prie to paties 
einama: bažnyčios auga kai 

ir

vęs iš Mogiliovo “dvasios tė
velis,” kuris žmonelius labai 
gražiai mulkino, sakydamas, 
kad. Paryžiaus Komunos tvėrė
jai, prisidengę bedievybės plo-

• ščiumi, išžudę tūkstančius ne
kaltų žmonių. Bobutės ir vai
kai, klausydami tokių gražių 
žodžių, liejo graudingas aša
ras. Išvažiuodamas tėvelis bu
vo labai . meilus: kiekvieną 
mergaitę išbučiavo, prikalb
damas nesirašyti komjanuole 
bei pioniere, o tėvams dar 
griežčiau įsakė daboti vaikus

• nuo bediėvybės ir komunizmo 
' ligos.” . 5

Dideli ddrbai laukia mūsų 
draugus Baltrusijoj. Gero
kai dar reikės pasidarbuoti, 
iki bus apšviesti visi vals
tiečiai, iki klerikalizmo lie
kanos bus išguitos iš jų gal
vų.

Antra, viršuj paduota ci
tata būtent mums nurodo, 
kokią laisvę kunigai turi 
Sovietų Sąjungoj. Jiems va
dinasi laisvai leista meluoti 
ir šmeižti tuos, kurie krito 
kovose už darbininkų klasės 
reikalus. Reiškia, visi" tie 
šauksmai iš klerikalų abazo, 
būk " Sovietų vyriausybė 
draudžia kunigams kalbėti 
prieš komunistus, yra nieku 
nepagrįstas pliauškimas.

Ar Lietuvos kunigai, sa
kysim, leistų komunistams 
kalbėti žmonėms apie kapi
talizmo ir religijos blogu
mą, kaip kad pastariesiem 

meluoti ant ko- 
Daugybė tokių 

Lietuvoj buvo nu-

leidžiama 
munistų.
drąsuolių
galabinta ir daugybė jų su
pūdyta kalėjimuose.

grybai po lietui, o, su tuo 
liaudies vargas didėja.

netekusių 
metais 

did- 
dau- 
susi-

negali apsieiti be vis didesnių 
kaip bulvių, deimantų supirki
nėjimų iš palaikų Europos ka
ralių, kurių karūnos nusirito 
per revoliucijas po pasaulinio 
karo. Turi išgverę siurbėlės ir 
jų šeimynos dar eibes kitų 
“reikalų,” kuriuos paprastam 
darbo žmogui sunku ir beįsi- 
vaizduoti.
Kiek Padirba Amerikos 

Darbininkas?
fabrikantas nutaria 

darbo mokesnį arba panumušt 
ilgint darbo laiką, jis darbinin
kam užstaugia, kad negalima 
esą išlaikyt varžytinių su už
sienių fabrikais; kad užsienyj 
darbininkams nepalyginamai 
mažiau mokama; kad, girdi, 
jų produktai, atvežami Ameri
kon, be galo pigiai pardavinė
jami ; todėl ir amerikiečiai dar
bininkai turį nusileist, kad ir 
čia galima būtų pigiau išdirbt 
ta vorus ir užbėgt kelią atgabe
namiems iš užsienio dirbiniams.

Bet tas amerikinių išnaudo
tojų žliumbimas yra tik kroko- 
diliaus ašaros.

Jungtinių Valstijų prekybos 
ministeris padėjėjas Julius 
Klein apskaito (New York 
Times, geg. 11), kad šiuo lai
ku Amerikos darbininkas vidu
tiniai per metus padirba tavo- 
rų už $5,200, o Vokietijos ir 
Anglijos darbininkas — tiktai 
už $1,500. Vadiridsi, Amerikoj 
iš darbininko, su pagelba maši
nų ir daug labiau įtempto dar
bo, išspaudžiama, tris kartus ir 
pusė tiek, kaip Vokietijoj ir 
Anglijoj. Todėl toli gražu A- 
merikos fabrikantams nėra pa
vojaus iš tos pusės.

Bet kas gi daryt, kad atsi- 
spirt prieš vis žiaurėjantį Ame
rikoj išnaudojimą ir nepaliau
jamą varymą . darbininkų iš 
dirbtuvių į gatves? Nieko dau
giau neliekd, kaip tik visiems 
organizuotis į komunistiniai 
kairiąsias unijas ir kovot už

Dideli Darbai Laukia 
Draugus Baltrusiečius

■Savu laiku amžinos atmin
ties draugas Kazys Giedrys 
savo rašinyj “švento Anta
no Stebuklai” gražiai api
budino “Vilnyje” Baltrusi- 
jos žmonių prietaringumą. 
Tai vis caristinio režimo lie- 
kana/Pastarųjų keletos me
tų komunistų uoli kova su 
tamsa, tačiaus, dar vis ne
pajėgė jos nugalėti, iš šak
nų išrauti, pastatant tąs ap
verktinas liekanas mažėjuo
se. Dar vis randasi tūks
tančiai kaimiečių, esančių 
religijos prietaruose ir su
rakintų burtų pančiais. Štai 
kaip rašo “Raudonojo Arto- 
jaus” korespondentas apie 
Sofeisko lietuvius kaimie
čius :

“Jaunuoliai kaskart labiau 
ir labiau pradeda atsikratyti 
nuo visokių prietarų. Yra ne
mažai ir tokių, kurie drąsiai 
stoja į antireliginę kovą, su tė
vais. Kas nežino, kad taip va
dinamu “gavėnios laiku” pri- 

. sigęrę fanatizmo raugo senu
kai neleidžia savo vaikams pa
silinksminti bei dainuoti, ši
tas “liūdnasis” bei “pusiau ba
davimo” laikas labai atsiliepia 
jaunuolių psichologijoj, vienus 
darydamas dar ,didesniais be
dieviais, kitiems gi uždeda 
kaukę ant akių. Mūsų jauni
mas į tai domės nebekreipia. 
Susirinkę į kampelį pažaidžia, 
pasilinksmina. žinoma, kai 
kurie per tai nusideda tėvams, 
kad ir valgyt bent dieną ne
gauna, bet nelabai nusimena. 
Nepersenai čia buvo atvažia-

Negerai, Draugai, .
Negerai!
'' Yra blogas įprotis kabin
tis prie by mažmožio. Saky
sim, parašo korespondentas 
žinelę apie vieną Įritą pa
rengimą, pakritikuoja vie
ną kitą netobulumą, tai žiū
rėk, tuojau keli sieksniniai 
rašiniai seka paskui, reika
laujant juos išspausdint. 
Taij) dažniausiai esti su tais, 
kurie buvo suminėti pirmoj 
korespondencijoj.

Nė valandėlės pasvarsty
mo, nė krislelio pakantos. 
Jei redakcija atsisako tal
pinti — ji kalčiausia. Pa
talpins — ilgiausios polemi
kos paseka. Paskiausiu lai
ku panašiai buvo su Wor- 
cesteriu ir Lawrence, Mass. 
Kiek daug draugai energi
jos, rašalo, popieros išeik
voja polemikoms. O naudos 
—niekam nė už centą.

Blogai, draugai, labai blo
gai! Dažnai šitaip veikda
mi save juokui pasistatom, 
laikraštyj vietą beverčiai 
ūžimam, nervus sau ir ki
tiem suerzinam ir. paga
lbaus, nieko hepasiekiam.

Daugiau pakantos, , tole-, 
rantingumo! Daugiau savi
tarpines kritikos — kon- 
struktyvės kritikos.

darbių kapojimus ir už darbo 
mokesnio pridėjimą. Tuo pa
čiu laiku kiekvienas darbinin
kas turi pritart ir stot kovon 
už Komunistų Partijos reikala-Ifclvot nąujas, dar spartesnes darbo laiko sutrumpinimą iki 

jjhftinas, kad dar griežčiau ga- 40 valandų (o mainieriams iki vilną, — kad būtų įvesta bedar- 
ftfria būtu mažint darbininkų 36 valandų) į savaitę, ir ne tik bes pensija, mokama iš valsty- 
•kaičius, Jkad pelnai dar srau-1 nenusileist išnaudotojams- I

j upėmis 
r ’

ucti siaw f jiciiu&uvioL loiiauuuwjtuuS, bet t bes ir fabrikantų lesų, visiems 
.kriokdami'kautis iš paskutiniųjų prieš už-’.darbo netekusiems žmonėms.

Su Kuo
Eina Dievas? ■ . ■

Fašistine spauda skelbia, 
kad Chicagos tautininkai 
pasiuntė fašistui Voldema
rui sekančio turinio pasvei
kinimą po to, kai jis išliko 
gyyas nuo pastarojo pasi
kėsinimo :

“Laiminga yra ir bus tauta, 
kurios vadus gina Dievo i‘an- 

, ka.” • <
*

Po telegrama, tarp3 kitu, 
pasirašo “laisvamaniai” 
Draugelis; Krūkonis. 'Bčad- 
čiulis, ir kt. Taigi šitie “mo
lio Motiejai” mano; kad Lie-

tuva-dabar yra labai laimin
ga, nes dievo ranka gina fa
šistų klika su Voldemaru 
priešakyje. Išeina taip: fa
šistai uzurpatoriškai pasi
grobė šalies galią, nužudė 
visą eilę geriausių darbinin
kų ir valstiečių’ reikalų gy
nėjų, išardė darbininkų or
ganizacijas, įvedė šalyj bai
sų terorą ir gyventojus — 
biednuomenę—-privedė prie 
bado ir, tačiaus, dievo ran
ka juos, fašistus, palaiko ir 
gina. .Dievas gina teroris
tus^ padėdamas spausti pla- 

» žmo-čiąsias mases darbo 
niu! ’

Vėl Angliakasiams
Numuš Algas

CARNEGIE, PA. — Pitts
burgh Coal. Co. prezidentas 
J. D. A. Morrow kalbėjo, kad 
Pittsburgh Coal Co. tuoj aus 
numuš algas iki $4 minimu į 
dieną, nuo dienų, dirbantiems, 
o nuo tonų numuš po 8c ant to
no. Reiškia, angliakasiai gaus 
už 8 vai. darbo tik $4 į die
ną arba po 50c į valandą. Rei
kia pasakyti, kad neunijinėse 
kasyklose stebėtinai greitai su
mažėjo angliakasių algos, nes 
dar nėra nei 9 mėnesių, kaip 
galutinai sulaužė streiką, o 
jau algos nuo 94c į valandą 
nupuolė net iki 50c. žinoma, 
dar nesimato pabaigos, nes 
kompanija neapsistos mušust 
uždarbius, iki darbininkai ne
pasipriešins susiorganizavę į 
uniją. Toliaus tas ponas sa
ko, kad kitos kompanijos savo 
darbininkams moka tik $2.80 
į dieną. Matomai, ir Pitts
burgh Coal. Co. siekiasi prie 
to paties, nes nuo $7.50 nusi
varė iki $4, tai kiek jau čia 
bereikia dasivaryti iki $2.80 ? 
Taipgi tas ponas pasakoja, 
kad šitokia begėdiškas darbi
ninkams algų numušimąs pa
laikysiąs atdaras kasyklas ir 
galėsią dirbti kas diepą.

Tai blofas, Jaugiau niekas, 
nes vis tiek, ar darbininkų bus 
didelės, ar mažos algos, darbo 
nei kiek daugiau nebus, nes ir 
ta pati Pittsburgh Coal Co. 
vienas kasykįas paleidžia dirb
ti pilnai, tąi kitas uždaro, o 
į tas, kurios dirba, sukemša 
tiek daug darbininkų, kad jie 
mažai ką gali uždirbti. Bet 
kompanija mažai paiso, kad 
darbininkas ir jo šeimyna ne
turi ko valgyti ir pusbadžiai 
gyvena, nes kompanija tik 
žiūri, kad sau daugiau pelno 
padaryti, o apie darbininkus 
negalvoj. $

Išlenda Yla iš Maišo
Prie pabaigos tas ponas sa

ko, kad produkcija kovo mė
nesį š. m. nupuolė 50 nuoš., 
sulyginus su spalių mėnesiu 
pereitų metų. O pereitų me
tų spalių mėnesį juk buvo dar
bininkų algos daug didesnės, 
negu dabar jos yra. Tai reiš
kia, numušimas darbininkams 
algų nei kiek produkcijos ne
padaugina, tik, žinoma, pa
daugina kapitalistų pelną, o 
darbininkams padidina skurdą 
ir vargus. ,

Kapitalistų bernai visuomet 
stengiasi darbininkams įkalbė
ti, kad, sumažinus algas, tai 
darbo bus daugiau, negu jo 
i’ėikia. Nežiūrint, kokias ma
žas darbininkai algas gautų, 
darbo nei kiek daugiau nebus. 
Darbininkai, norėdami page
rinti savo būvį, turi organi
zuotis į uniją (žinoma, ne į 
Lewiso pardavikišką, bet į Na- 
cionalę Angliakasių Uniją), 
kurios raštinė yra 119 Federal 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

AR NORITE ŽINOTI?
Rašo J. D. Taupis

Kl. Ar bananoš auga vi
sur vienodos?

Ats. Ne, (ine visur. Pavyz
džiui, Filipinų salose pri- 
skaitoma 57 įvairios rūšys 
bananų, Malajų salose — 
13; Ispanijoj — 10, Burmo-

KAS GELBSTI LIETUVOS BADAUJANČIUS 
DARBININKUS IR VALSTIEČIUS

Pereitą savaitę Komitetas šelpimui Lietuvos Ba- 
asmenų: 

$ 5.00 
200.00 

5.00 
10.00 
21.20 
25.00 

6.25 
5.00 

15.88 
1.00 
1.00 

14.50 
9.87 

32:15 
1.00 
5.00 
5.00

duolių gavo aukų nuo sekančių organizacijų ir 
Jonas Cigarninkas, Brooklyn, N. Y. 
Priešfasistinis Nacionalis Komitetas 
M. Liaudanskienę, Stanford, Conn. 
LDSA. 132 kuopa, Ridgewood, N. Y. 
Montrealio (Kanadoj) Lietuviai Darbininkai 
ALDLD. 143 kuopa, Reading, Pa. 
ALDLD. 9 kuopa, Norwood, Mass. 
LDSA. 36 kuopa, Minersville, Pa. 
LDSA. 65 kuopa, Rumford, Me. 
J. Gegžnas, Scranton, Pa. 
J. Urbutis, Sparrows Point, Md. 
ALDLD. 72 kuopa (per Petrauskienę ir Balsį) 
SLA. 200 kuopa, Detroit, Mich. 
Detroito lietuviai darbininkai (per Smitravičienę) 
A. Kardinad, Brooklyn, N. Y. 
Wilkes-’Barres liet, d-jų Sąryšis 
ALDLD. 45 kuopa, Chicago, Ill.

Jau visoj eilėj kolonijų įsikūrė specialiniai komite
tai, kurie pradėjo rimtą darbą rinkime pagalbos Lietu
vos darbo žmonėm, kenčiantiem nuo bado ir fašistinės 
priespaudos. Dar permažai į šį darbą atsiliepė savišal
pos organizacijos. O jos privalo į tai atsiliepti, nes pa
prastai, jos visuomet randasi prie skatiko. Mūsų drau
gai ir prijautė jai šitam taip svarbiam reikalui turėtų 
išjudinti visas organizacijas, kuriose jie priklauso, atsi
liepti šiuo reikalu.

Komitetas Rūpinasi Pasiųsti žmogų Lietuvon
Komitetas deda didelių pastangų pasiųsti į Lietuvą 

žmogų, kuris galėtų pradėti aktyvų šelpimo darbą. Grei
tu laiku, kai tik formalumai, kurie reikalaujami, bus at
likti, pranešime, kaip pagaliaus mes galėsime tatai gy- 
veniman įvykinti. O šiuo tarpu prašome visų darbuoto
jų ir draugijų pirmininkų ir sekretorių, kreipti domės 
į tai. Kurios organizacijos negavo 
laiškų—be jų galima šis klausimas iškelti susirinkimuo
se ir juomi veikti. Dar kartą primename, kad visi čekiai 
bei money orderiai privalo būti išrašyti ant J. Klučino 
vardo, kuris yra iždininku, ir siunčiami sekretoriaus var
du ir adresu.

R. Mizara, K.š.L.B. sekrt.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

TEISĖ ANT ŽMOGAUS GYVASTIES
1

kad ' juos išžudyti,Paprastai, sakoma, kad nie- rūpintis, 
kas neturi teisės žmogui gy- kaip dabar norima padaryti, 
vastį atimti, net ir pats žmo
gus negali būti savininku sa
vo gyvasties. Jeigu kuris at-1 
ima sau gyvastį, tai jau ir ne
gyvą pasmerkia. Bažnyčia net 
prakeikia saužudžius, jeigu jų 
giminės nepakiša gerą pinigų 
sumą dievo agentams.

Jeigu jau pripažįstama, kad 
nėra savininkų ant žmogaus 
gyvasties, jeigu ir pats žmo- nome, kad ir geriausi profe- 
gus ne savininkas ant savo gy- šoriai pareiškia, kad su tuo ar 
vasties, tai kokią teisę turi vai- kitu ligoniu jau užbaigta, jis 
džia rengti karus ir žudyti'jau skaitomas žuvusiu, bet at- 
žmones? Kokią teisę turi 
teismai atimti žmogui gyvas
tį? Kokią teisę turi bažnyčia 
užgirti tokias žmogžudystes?

Dabar čechoslovakijoj pa
duotas parlamentui pasiūly
mas išleisti įstatymą, kuris lei
stų gydytojams atimti gyvas
tis tiems ligoniams, kurie jau 
neišgydomi. Sumanytojai nu
rodinėja, kad tas užbaigtų li
goniams kančias, nes visvien 
jie per kančias eina prie mir
ties, o antra, tai ir iškaščius 
sumažintų, nes dabar tokių li
gonių užlaikymas ir gydymas 
daug lėšuoja visuomenei. .

Aš nepriklausau prie tų. 
rie tvirtina, kad ir pats z1 
gus nesąs savininku ant savo 
gyvasties. Bet tokie argumen-! pasitikėjimas gydytojais ir li
tai, kuriuos vartoja minimo joninėmis. Į ligonines žiūrės, 
sumanymo šalininkai, neišlaiko kaipo į skerdyklas, o į gydyto- 
kritiUos. Pirmiausiai, jeigu vkaipo į skerdikus, žino
tiems ponams rūpi sumažinti žudytojus, 
visuomenei iškaščius, tai jie! vienok atsiranda nemažai 
turėtų pradėti nuo panaikini- tokio įstatymo šalininkų, kurie 
mq kariuomenės. Juk užlai-1 niano> kad tuomi galima bus 
kymas kariuomenės brangiau'pasitarnauti žmonijai. Pasi- 
apsieina, negu tokių nelaimiu- į rodo, buržuazija jau negali su- 
gų, kuriuos norima išžudyti, j galvoti geresnių būdų del žmo- 
Antras dalykas, jeigu dabar ;nijos ]abo, kaip tik išžudyti li- 
pilnas pasaulis išsigimėlių, idi- gOnjus. Militaristai žudo svei-

Trečias dalykas ir pats svar
biausias, kas bus autoritetu 
spręsti, kad tas ar kitas ligo
nis jau neišgydomas ir jį rei
kia galabinti? Juk veik kiek
vienas žinome, kad kartais gy
dytoja; atsisako žmogų gydy
ti, atiduoda jį mirčiai į nas
rus, bet jis iš ten išsikepurnio- 
ja ir pasveikata. Veik visi ži-

siranda koks nors negirdėtas 
gydytojas, iš užpečkio, jeigu 
taip galima išsireikšti, ir išgy
do. Jeigu tok is įstatymas bū
tų, tai užtektų vieno žodžio 
kokio nors gydytojo, pripažin
to autoritetu, kad tai neišgydo
mas, ir jau būtų nugalabintas.

Bet ir čia dar ne viskas, ša
lininkai tokio įstatymo mano, 
kad tuomi visuomenei pasi
tarnaus. Tuo tarpu gyvenime 
bus priešingai. Svarbesnės li
gos bus slepiamos nuo gydyto
jų, nes kiekvienas bijos, kad 
nepakliūtų į neišgydomų kate- 

Igoriją. Todėl nesikreips prie
ku-' gydytojų arba į ligonines ir 

tas prives dar prie blogesnių 
pasekmių. žmonėse kils ne

pilnas pasaulis išsigimėlių, idi
otų ir kitokių,• kurie gula ant ]<uosjus vyrus, žmonijos žiedus, 
visuomenės sprando, tai ir čia‘o įvairūs “geradėjai” [ 
pirmiausiai reiktų griebtis k i- išžudyti ligonius ir dar ne pa
tų kovos būdų, kad sumažinus'! prastai, bet išleistu tam tikru 

įstatymu.

geradėjai” pataria

tokių elementų skaičių. Reik
tų plačiai aiškinti apsisaugoji
mus nūo užsiveisimo; apsivc- 
dant įvesti sveikatos egzaminą 
ir jeigu paširodytų, kad’ pora 
netinkama del veislės, kad jų 
gentkartė gali būti liguista, 
tuomet, kad ir operacijos ke
liu, ^apsaugoti juos nuo veisi
mos!. Tokiu keliu einant, ga-

Švenčioniškis.

Teheran, Persia.— Penk
tadienio vakarą vėl pasikar
tojo žemės drebėjimas 
Khorrassan distrikte, Persi- 

xxxwmx. X.WXXXVC x^xxvx ^xxx«xxv, fecx-.joj, netoli Sovietų Sąjungos 
Įima būtų sumažinti paliegėlių į rubežiaus. Apie 100 kaimų 
ir idiotų skaičių ir nereiktų I sugriauta.



^BINGHAMTON, N. Y
LIETUVIS GRABORIUS

<b

<♦>

>

>

<■.>
<♦>

>
>

< >
>

>
>

)

>
>

><
>

< >
>

ir< >

<b

(♦)

už $385.00<♦>

<♦>

< )

<♦>

<♦>

<l>
< >

<:>

< >

><

< >

< >

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

<!>

<*>

<♦>

<♦>

< ► 
o

< >

o

skamba 
lietuviai 

bizniu,

<*>

<l>

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

o
< >

t>

<
<>
<|>

<|)

<•
<>

< >
<♦>

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

<»>

<>

])•

pataisyti, 
pasėjai tu-

bus lietu-

tų 
bū-. 
nes Į

Pastaruoju laiku jau ir čia 
subruzdo angliakasiai. Ryti
nėj West Virginijos dalyj pra- 

idėjo organizuotis į naują, Na- 
fcionalę Mainierių Uniją. Gal 

šelpimui ’ netrukus pradės ir visoj W. 
. angliakasiai vėl iš naujo 

Pasiskyrė 7 poras ko-• organizuotis į uniją ir stos i ko-

Jau Pradėtas Darbas Lietuvos 
Baduolių šelpimui

Vietos komitetas 
Lietuvos baduolių jau ėmėsi Va. 
darbo. J 
lektorių eiti per lietuvių stu- va prieš savo išnaudotojus— 
bas rinkti aukų. Be to, nuta- kasyklų baronus. Bet, kol kas, 
rė suruošti programą svetai- j angliakasių kova bus Sunki 
nėję, kur bus suvaidinta nauja ilga. Šimonietis.
komedija “Ant Rytojaus,” po 
tojbus šokiai, šiai programai} 
di^a nuskirta 29 gegužės. t

Komitetas nutarė dėti visas J 
pastangas, kad nuo šios pro- * 
gramos būtų kuodaugiausia > 
pelno. Manoma, kad plačioji o

LA IS VOJI 
S AK YKLA

ir tinkama lietuvių kalbą var
toti, tai yra reikalinga ir tobu
linti ją, kad būtų tinkamesnė.

Pradžiai darbo paduodu kele
tą tokių žodžių:

. įrankis anglims, grūdams ar 
kam. kitam semti reikėtų va
dinti ne ševelas arba šiupėlū, 
bet semtuvas.

Baras-lomas galima būtų va
dinti štani/a ('!).

Pikis priklauso prie matikų 
šeimynos ir galima vadinti 
smailasis matikas arba ardy
mui matikas.

Atakavimas turėtų būti užsi
puldinėjimas (?).

Steičius visai nesuprantamas 
žodis Lietuvoje ir turėtų būti 
pagrindas.

Biznis labai keistai
Lietuvoje, kuomet 
trumpauodegį vadina
sakydami “jo uodega labai biz
na”; taipgi pertrumpa švarką 

i mes vietoje 
vartoti žodį 

Nepatikėtinas,

apgavingas biznis reikėtų va
dinti vertelgystė (?), ir tokis 
biznierius vertelga.

Galėčiau ir daugiau tokių žo
džių priduoti, bet nežinodamas 
ar Redakcija vykins mano už
manymą, daugiau jų šiuom 
kart nerašysiu. ■.

P/<unas Veiveris.

CASTON ROPSEVICH
Puslapis Trečias

to darbą įvertins ir jį parems, Į 
kaip aukomis, taip ir savo at-j 
silankymu į rengiamąją p ra- ‘Reikalinga Įvesti “Laisvėj’ 

Leksikografijos (žodyno) 
Skyrius

Nesenai keletas draugų pa-j vadina biznu; tai 
stebėjo ir pasmerkė vartojimą! biznis turėtume 
angliškų žodžių su lietuviško- į Vfamime. ('!'). 
mis galūnėmis mūsų laikraš-, 
čiuosc. Pastaba labai vietoje! 
ir gana nekantriai laukiau, ką j 
įtekmingesnieji drangai tuomi! 

. klausimu sakys, nes tai ištikro! 
klausimas vertas atydos. Ple-j 
čiantis darbininkų sąmonei ir: 
pradedant kovą už pasiliuosavi- ’ 
mą vesti ant*platesnės papėdės,! 
susiduriama su naujais nuoti-' 
kiais, naujais dalykais, ir jų! 
išreiškimui reikia naujų žodžių, 
bet nekurie mūsų rašėjai vie- į 
toj gaminti naujus supranta-:

! mus žodžius apleidžia esančius 
lietuviškus žodžius ir jų vieton' 

ma- sc>dina vienas po kito angliškus I

Sėkmingas Gegužinės Minėji-1 
mas

< . ...5 d. gegužės įvyko minėji
mą^, tarptautinės darbininkų 
šventes. Jį suruošė Komunis
tų Partija ir Jaunųjų Komu
nistų Lyga. Buvo du kalbėto
jai ir gana gera koncertinė 
programa, susidedanti iš jau
nuolių choro, orkestros ir kitų 
pamarginimų. Komunistų Par
tijos vedamam darbui sudėta 
60 dol. aukų. Publikos buvo 
beveik pilna Lietuvių Svetainė.

HELEN, W. VA
šitoj apielinkėj lietuvių ma-! socnna vienas P° kuo angnsKus 

žai randasi. Darbai vien tik žodžius, vieni tą daro nusiskųs-| 
anglių kasyklose, kuriose pa-Į (lamL'^acl lietuvių kalba netur- 
staruoju laiku dirba po 3-4 į LngH, kiti tuomi norėdami įro-i 
dienas į savaitę, čia angliaka-i savo mokytumą, o kiti per į 
šiai nėra organizuoti į unija, j apsileidimą. Kad lietuvių kai-į 
todėl ir išnaudojimas labai di-įba. yra neturtinga, tą nemėgin-| 
' šitoj apielinkėj ir pir-isiu užginčyti, bet praleisdami!

niekad angliakasiai ne-! lietuviškus žodžius padarome Į 
organizuoti. ĮJ9 dar neturtingesne.

paly-Į Rašan bent ką politiškai eko-

delis. 
miau 
buvo

Mokestis labai maža, ] 
ginus su pragyvenimo reikme-nominio turinio dar pusė bėdos 
nimis. Angliakasiams moka įsu kalbos neturtingumu, nes tai 
ne už tonus, bet nuo karukų. yra tarptautinis klausimas ir 
Karukai yra dviejų rūšių—di-,tam yra vietoje išsidirbę tarp- 
desrd ir mažesni, vieni Vi tonų tautiniai žodžiai, bet norint ką,1 
įtalpos, kiti 3 tonų. 4 to-, rašyti iš dirbtuvės ar vaizdus, j 
nų karuką moka $1.10, už 3į ar tai nuotikius, tai prisieina! 
tonų karuką moka 82c. Nuo j vengti paminėjimo bet kokių! 
dienų dirbantiems moka $4.16 j darbininkų vartojamų įrankių,! 
už 8 valandas. Anglis dau
gumoje vietų nėra švari, mai
šyta su akmenimis. Tiesa, ne
va moka už akmenį, 9c už co
lį. Bet skaitant darbą ir lai
ką, kiek reikia sugaišti ren-!čius, barė, gečius. 
kant tuos akmenis iš anglies,ų 
tai yra labai mažas atlygini- mokinančio—supažindinančio iš j 
mas už tą darbą. Taipgi pa- mechaniškai techniškos srities, i 
sitaiko, 
krauXa j 
šytos' anglies su akmenimis; 
tuomet bosai angliakasį bau
džia pinigiškai po $2 už kiek
vieną karuką, kuriame tik ras 
biskį akmenų. Tai yra bai
sus išnaudojimas, kokis tik ga
li būti pasaulyje! Angliaka
siui moka tik $1.10 už karuką 
anglies, o kompanija atima iš

darbininkų vartojamų įrankių,! 
nes nėra jiems vardų liet, kai-! 
boję, ir niekas nesistengia su
rasti vardus, neturime vardų 
net tokiem paprastiem įran- 

ikiam, kaip pikis, ševelas, ben-
........  . Na, o jeigu 

panorėsime bent ką rašyti pa-!
1 • V • V • 1 • V ♦ • V I

kad angliakasis pri-Įtai patirsime, kad neturime nė! 
j karuką ir biskį mai- Į dvidešimt penkis nuošimčius

reikalingų žodžių lietuvių kal
boje, ir prisieis rašyti taip, kad 
apie 75 nuošimčiai bus angliš
kai lietuviškas žargonas ir tik 
apie 25 nuošimčiai 
viską.

Kad tokią padėtį 
mano nuomone, visi
retų stengtis surasti lietuviš- 

ga- 
minti naujus, ir tik nesuran
dant nė naujo nė seno lietuviš- 

nuuiuvv pamiršto žodžio vartoti keletas metų atgal dar dauge-j 
lyje vietų West Virginijoje bu-[ 

yvo unija, tai kur ir nebuvo uni-> 
jos, vis viena taip kruvinai bo- 
sSvnedrįsdavo išnaudoti. Bet 
dabar, kuomet jau unija likosi, 
galima sakyti, visiškai išdras
kyta, tai angliakasiai West 
Virginijoj tapo tikrais vergais. 
Dabartiniu laiku daugumoj

• ‘ kasyklų W. Va. dirbama vie
toj 8 valandų—po 12 ir 14. 
Taip daroma su anglies kro
vėjais.
tų 
me 
nei 
angliakasių dabartiniu 
taip daro: 
gauti kiek tinkamesnis darbas, 
pasiima savo įrankius ant pe- 

i či

angliakasio už nešvarią anglį ėdžius iui iu nėra $2. Bet angliakasiai negali kus zodzlus- Jel nera’ 
tam pasipriešinti, nes nėra or
ganizuoti. žinoma, kuomet;

Bet ir daugumoj vie- 
liakasis, išbuvęs po že- 

Jandų, neuždirba 
Be to, dauguma 

laiku
jeigu nepasiseka

ir eina pėsčias per kalnus 
tir darbo jieškoti. Bet kur 

Į tik nueina, tai vis tą patį su
tinka—nežmonišką išnaudoji
mą, nes dabar visos kasyklų 
kompanijos yra susivieniję į 
vieną trustą. Todėl angliaka
siai nieko gero neatsieks bėg
dami nuo vienos kasyklos pas 

b Angliakasiai tik tuomet 
erins savo gyvenimą ir 

darbo sąlygas, kuomet susior
ganizuos į naują, Nacionalę 
Angliakasių Uniją.

i an
glišką arba tarptautišką, ir tai 
tik laikinai, pakol tinkamas lie
tuviškas žodis bus surasta. Re
dakcija taisydama raštus, patė- 
mijus nepriprastą lietuvišką žo
dį ir atradus jį tinkamu varto
ti, turėtų tokį žodį paskelbti 
skirtingoje vietoje, ir patarti 
vartoti jį ir kitiems rašėjams. 
Vieta, kurioje toki žodžiai būtų 
skelbiami, pritiktų vadinti žo
dyno Skyrius arba Leksikogra
fijos Skyrius. Pabaigoje metų 
tokie žodžiai turėtų būti alfa- ! 
betiškai sutvarkyti ir atspaus-! 
dinti ant skirtingo lapelio, tin- Į 
kamo įlipinti į žodyną ir taipgi i 
turėtų būti atspausdinti Darbi- Į 
ninku Kalendoriuje.

Diskusijos apkalbėjimui 
žodžių tinkamumo neturėtų 
ti vedamos per dienraštį, 
tai būtų bereikalingas eikvoji-Į 
mas vietos; jų tinkamumą turė
tų išspręsti redaktoriai tarpe 
savęs.

Taip elgdamiesi, daug pato
bulintume lietuvių kalbą, dapil- 
dytume žodyną ir palengvintu
me rašybą.

Rašau šitą straipsnelį visai 
ne po įtekme patriotiško karš
čio, tik matydamas būtiną rei
kalą; jei randame reikalinga

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Ointment Co.
518 MAIN CT. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.

f-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

Al8 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., Bo. Boston 0304 W.

--------------------------- .—J----------------

Tel., Greenpoint 5765

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

•stebuklingų žolių vertės tūkstančio» 
i dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
i žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
:kokios nors ligos bei vidurių suge- 
idimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
!nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo

nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

i apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
I greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
•bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
iatgaut savo sveikatą.
I Vaistžoles yra nuo ^sekančių ligų: 
i vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
,mo, nenmo valgvt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kiū
tino, reumatizmo, plaukų slinkitno, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveiką
ją, panaikins minėtas ligas.
I Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
Į skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
Į’širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii-'* 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li- v • « j \z «. 'gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.H lOTlltnclZQ A IzilPAV/i ! Atsiusk mums 10c, o gausi mūsųlUClUVlSKd RKlMUiC 'žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

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

5 dieną Birželio, 1929.
Laivu Berengaria į 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 
Sovietų 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 prie 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 j Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metų. Nepiliečiams $10 už vieną menesį, $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

SU NUVAŽIAVIMU IR PARVAŽIAVIMU UŽIMS 51 DIENĄ
( 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.

<i>
<l»

<|>

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Lydoma Staigios ir Chroniškos 

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. Z MUS
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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA>

38 Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

><

<♦>
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“Laisvės” Ekskursijų Visu Keliu Tvarkys
WORLD TOURISTS AGENTŪRA

175 FIFTH AVENUE, NEW YORI^CITY
Vlada* Aleksandras Baginskas

Prezidentas Bridgewater Darbininkų Kooperatyvės Draugijos. Jis važiuoja su 51 ekskursija ir visu 
keliu bus vertėju iš rusų į lietuvių kalbą.

Del sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū
rą, klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu
vių grupe! Kurie negalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kalboje.

Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoja Rusų, Ukrainų, ir Lietuvių gru
pės į Sovietų Sąjungą. Tat šiuo kartu važiuodami jausitės kaip Sovietų Sąjungoje, 
dar ant laivo būdami.

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 pasiskiriate: 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

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

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
ast
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Kietųjų Anglių Mainos ir Jose Darbai
niai yra keli, nuo penkių iki 
virš dvidešimties. Kiekvienam 
sluogsniui duotas tam tikras 
vardas. Tas pats sluogsnis 
vienoj vietoj turi vieną, kitoj 
vietoj kitą vardą. Lackawan-

Kurie nedirba mainose ir 
kada sueina mainierį, tai ir 
klausia, kaip tą anglį kasa? 
Kaip ta anglis stovi tarpe ska- 
lų-akmenų ir tt. Taigi, šitas 
mano rašinėlis bus kaipo pa-J 
aiškinimas tiems, kurie apie na jr Luzerne apskričiuose yra 
mainas žingeidauja. Ir aš 
stengsiuosi, pagal mano ge- 
riausį supratimą, paduoti kuo 
aiškiausia, kad suprastų tie, 
kurie mainose dirba, ir tie, 
k\įrie nedirba. Bet norint ką 
daugiau paaiškinti, tai pir
miausia turi šiek tiek iš pra
eities dažinoti, tada ir dabartį 
geriau galima suprasti.

Didžiumoj čia bus kalbama 
tik apie kietąsias anglis ir 

sangliakasyklų darbus.
Anglių sluogsniai yra ne po 

lygų skaičių. Minkštų anglių 
didžiumoj yra vienas sluogs
nis, gi kietųjų anglių sluogs-

mažiau ir vienas nuo kito per
skirti didesniais tarpais ska
los. Bet čia anglinės žemės 
plotas be pertraukų yra kelis 
syk didesnis. Gi Schuylkill 
apskrityje yra iki 20 sluogsnių 
ir skalos kaip kur randasi tik 
po keliolika pėdų storumo.

Kiekvienas anglių slugonis 
išeina į viršų. Pirmutinis 
sluogsnis išeina j viršų nedi
deliame kalnelyje. žemesni, 
gilesni sluogsniai išeina į vir
šų vis augščiau j kalną, o gi
liausias tai išeina netoli vir
šaus arba visai net ant kalno. 
Ir taip tie sluogsniai-eilės su-

dėti, lyg šeimininkės pyragai
tis : viena eilė baltos tešlos, ki
ta pilkos, ir vėl baltos, ir vėl 
pilkos ir tt. Na, ir paskui iš
keptume tą visą tešlą. Taip 
atrodo ir anglių sluogsniai. 
čia anglių sluogsnis kelių ar 
keliolikos pėdų storumo, tai 
vėl skalos (“rako”) 50-100 ar 
daugiau pėdų, tai vėl ang
lių ir tt. Ir, kaip augščiau 
minėjau, kad kiekvienas sluog
snis anglių išeina į viršų, tai 
ne tik vienas kuris kraštas, bet 
visi kraštai, kaip ant pavir
šiaus žemės klonis, tai ties tuo 
daiktu anglių sluogsnis giliau
sia yra.. Ir taip, jeigu Wyo
ming Valley, kur stovi Pitts
ton, Wilkes-Barre, Nanticoke 
ir kiti miesteliai, nuimtame vi
są žemę iki giliausiam anglių 
sluogsniui ir su Susquehanna 
upe, tai kalnai ne tik ką pa
simažintų, bet du syk augš- 
tesni taptų, Vietoj dabartinių 
kalnų, arti 2,000 pėdų augštu- 
mo, turėtume nekurtose vieto-

H

I NELAIMINGA... K. JOBARTAS
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I po beržynus ir laukus.
Sulaukę vakaro, jie traukia į Varputė- 

I nu Burbos dvarą, ar į Kuršėnų Grušaus- 
kio pabaliavojimui. Važiavau keliu per 
rugių ir kviečių lauką, kuris bangavo, tar
si jura, o jojo viršum skraidė karvelių bū- 

I relis.

(Tąsa)
Saulė švietė, saulė šypsojosi viršum j 

pušyno, kuris ošė, kuris dejavo, viliodamas 
mano sielą, o aš gėrėjausi, o aš džiaugiau
si jojo melodijomis.

Taip, smagu yra žmogui, kuris mylii v v. , . , .
gamtą, valandas praleisti ošiančiam pušy- vyturehai
ne. Iškrypau iš pušyno ir nuvažiavau ta-[ c °c 
ku ant Ventos kranto, ties Laumakių dva-j 
ru, kuris stovėjo antroj pusėj upės. Dvaro i 
laukuose darbininkai, vyrai ir moterys, dir- i 
bo, prakaitavo, idant ponija galėtų kelti 
balius, į kuriuos suvažiuodavo daug apie-! 
linkės kunigėlių pasilinksminti prie gra-| 
džių gėrimų su pasipuošusiomis šilkais pa 
nelėmis, o čia jųjų netrūkdavo...

Juk tie baliai ir lėbavimai subankrūti-; 
jo minėto dvaro savininką, poną Osvalį 
(jis numirė, rodos, 1908 metais), buvusį 
Šiaulių miesto bulmistrą. Tarpe žaliuojan
čių lapuotų medžių, matėsi palociaus ketu
ri raudonų plytų kaminai, iš kurių du dū-1 
mais smilkė orą. Palociaus kambariuose 
nutilo partapijono balsai.

Šalę didelės dvaro daržinės durų1 
pasirodė gražiai apsirėdę keli ponai, iš ku-; 
rių trys turėjo su savim medžioklinius sau- i 
tuvus. Jie visi garsiai kalbėjo ir juokavo, 
braižydami ant daržinės durų juodus cie- 
lius, į kuriuos šaudė keikdami rusų kalba 
Parako dūmai kamuoliais ritosi per darži
nės gontinį stogą ir nyko medžių viršūnė-1, 
se.

links-

se virš 4,000 pėdtj kalnas ir 
šonus pusėtinai stačius. Jeigu 
norėtume užlipti ar nulipti, 
kada būtų nukasta iki pasku
tiniam sluogsniui, tai be vir
vės retai kur būtų galima nu
sileisti.

Tie sluogsniai kaip kur iš
nyksta tarpe skalų, ant syk į 
viršų arba žemyn nupuola, su- 
sisukinėja visokiais sūkuriais, 
verpetais, susimažina, susiplo- 
nina ir visai išnyksta. Tokį 
pasibaigimą anglių vadina 
“rolu.” Bet pakasus per ska
lą kelis desėtkus, o kitą sykį 
100 ar daugiau pėdų, vėl ran
da tą patį sluogsnį anglių. 
Gal tai gilios senovės vulkanai 
tokių šposų yra pridirbę.

Tas pats sluogsnis, jeigu 
mes pradėtume, lipti išvaryta 
skyle, nuo vieno krašto iki ki
to, mylią, dvi, kaip kur ir iki 
10 ar daugiau mylių, tai ras
tume labai įvairaus kelio. Tu
rėtume lipti žemyn nuo kalno, 
kaip kur pasitaikytų taip lip
ti, kaip į šulinį, tai vėl biskį 
susimažintų, tas statumas. Bet 
einant rastume ir visai lygu- 

,mų, ir turėtume eiti prieš kal
nelį ir vėl nuo kalnelio. Ant 
galo pradėtume lipti vis į kal
ną ir į kalną, kol išliptume ant 
paviršiaus žemės. Taipgi yra, 
kad trys sluogsniai sueina į 
vieną (apie Shenandoah) ir 
pasidaro labai didelis, storas 
anglių sluogsnis, apie 100 ar 
daugiau pėdų storumo.

Tai taip, maž daug, tik pa
viršutiniškai paaiškinus, stovi 
anglių sluogsniai. Smulkme
niškai išaiškinti, tai būtų per
daug didelis darbas.

Augščiau minėjome
tiek, kaip ta anglis susidėjus, 
dabar pakalbėsime, kaip ją 
kasa.

Reikia turėti mintyj, kad 
anglis priklauso atskiroms 
kompanijoms. Sakysime, ūki-1 
ninkai-farmeriai ir “rylisteiti- 
ninkai,” ką mieste ar palei 
miestus lotus pardavinėja, 
kiekvienas turi tam tikrą skai
čių pėdų žemės nupirkę ar į 
šmugelio būdu įgiję, taip ir j 
mainų kompanijos. Jos turi j 

skai-
Di- 

kiek 
taip,

ną mylią tolumo.
Kas trys ar keturi šimtai pė

dų, pavarius šliopą, nuo šlior 
pos tiesiai į šoną ar į abu va
ro gengves (gangways). To
se gengvėse tiesia geležinį ke
lią taip, kaip ir šliopoj, ir 
traukia karus iki šliopai, mu
lais ar elektrikiniais motorais. 
Tose gengvese kas 50-60 pėdų 
pradeda į viršų varyti vadina
mą pleisą-brustą (ir dar !ki
taip kaip kur užvadina), apie 
26 pėdas pločio. Tarpe tų plei- 
sų palieka apie 25-30 pėdų, tai 
tą vadina pileriu. Pilerius pa
lieka todėl, kad neužgriūtų vi
sos mainos. Kaip kur geng- 
vės išvaryta per 100 ir dau
giau tokių pleisų.. Jeigu yra 
ir daugiau anglių sluogsnių, 
tai tada iš tų gengvių muša, 
varo tunelius į šonus per ska
lą, tokiu. būdu pasiekia ir ki
tus anglių sluognius. Pasiekę 
kitus slougnius, taip pat geng
ves varo, iš gengvių pleisus ir 
tt. Paežerinis.

(Toliau bus)

Lietuvos baduolių, politiniams 
kaliniams ir streikieriams.

Kelrodis
Atvažiavę į New Kensing

ton, Pa., iš vakaro, malonė
kite apsistoti po šiuo antrašu: 
A. P. L. A. 9 kuopos svetai
nėj, 1126—3rd Avė. Ten bus 
draugai, kurie nurodys delega
tams, kur reikia pergulėti ir 
su pergulėjimu bėdos nebus. 
Atvažiavus į Pittsburgh, Pa., 
reikiai traukinį imti nuo Union 
Station (Pennsylvania stoties). 
Traukinių bėga daug ir pas
kutinis traukinys išeina kaip 
11:15 vai. naktį. Atvažiavus

v

šiek
Mes anksti prabilom, 

Čiur vir, vir,
Ir jau augštai pakilom, 

Čiur vir, vir.
Už javų lauko matėsi kaimo trobesiai. 

| Mano dviratis prabėgo pro viduramžę kai
mo moteriškę, kuri vedėsi su savim jaunu-

Į tį sūnelį už rankutės. Jos mylimas sūne
lis turėjo vienoj rankutėj mėlynų vasilkų 
’ ir raudonų kūkalių kuoštelį. Gal ir ši mo
tina, užauginusi savo sūnų, ubagaus . per 
kaimus ir skęs ašarose, kentėdama vargus, 
užkrautus jai ant pečių dykūnų klasės...

Įsisukau *į plentą ir artinausi tilto lin
kui. Ant upės kranto, šalę tilto, matėsi

; kelios moteriškės, vaikai ir grupė vyrų, i kad viršutinis sluogsnis ar ke
ikūne rankomis skerečiojosi į visas puses, ik priklauso vienai kompanijai, 
i garsiai tarpe savęs kalbėjosi, o tabako dū- į °. tie,s_tu^l..pač!u -idiaik„tu
i mai, išrūkę iš pypkių, vingiavo viršum jų .........
i galvų tykiam ore. Sustojau žingeidumo 
Vietoj. Tuoj pribėgo prie manęs vienas 
liūdnos išvaizdos piemenėlis, kurio kojos

; buvo basos ir juodos, o jo jauni veideliai
; liudijo didelį nuovargį ir žiaurius panieki- varo tunelį i 
mimus iš pusės tų, kurie buvo jo valdonais.: sluogsnių yra, tiek su tuneliu

Jo drabužėliai buvo mažos vertės, bet perkerta. Visas anglis per 
ir tie patys apdriskę ir kažin kada skalbti, tunelį išima, ką augščiau* tu-

mainų kompanijos.
apačią žemės, tam tikrą 
čių pėdų pločio ir gylio, 
džiumoj turi visas anglis, 
yra gilyn. Bet yra ir

i ni sluogsniai priklauso kitai 
kompanijai.^

Anglis ima per tam tikras 
skyles, vadinamas šaftais, šlio- 
pomis ir tuneliais. Jeigu, ang
lių yra j kalną, tai po kalnu 

ir kiek anglių

A. P. L A. REIKALAI
A. P. L. A. 22 SEIMUI 

BESIARTINANT
Šitas seimas bus kaip ir is

torinis, nes bus priimama nau
ja konstitucija, kur bus pa
tiektas tvirtas i pamatas šiai 
draugijai. Taip pat šiame sei
me dalyvaus daug delegatų iš 
tolimesnių kolonijų, kur yra 
visi gabūs draugai, tvėrėjai ir 
organizatoriai A. P. L. A. 
draugijos ir iš kurių tarpo yra 
gerų kalbėtojų. Taipgi ir vie
tinės kuopos rengiasi į busian
tį seimą ne juokais. Mat, ne
nori pasiduoti tolimesnėms ko
lonijoms. Todėl šis seimas bus! 
labai gyvas ir skaitlingas dele-! 
gatais.

Kuopos, kurios turite pada
rę naujus įnešimus į seimą ir 
dar nesate prisiuntę į centrą, 
tai malonėkite tuoj prisiųsti, 
nes 10 dienų prieš seimą turi 
būti viskas prisiųsta į centrą, 
kaip tai: įnešimai, delegatų 
mandatai, rezoliucijos ir skun
dai, nes juos reikia pirma sei
mo sutvarkyti. Jeigu kurios 
kuopos prisius vėliau, kaip 10 
dienų prieš seimą, tai tų kuo
pų nebus galima sutvarkyti ir 
padėti prie įnešimų, rezoliuci
jų bei skundų.

Kuopos, kurios neatsiųs de
legatų į seimą, tai gali prisiųs
ti savo sumanymus ir pasveiki
nimų laiškus ir taip pat, jeigu 
bus galima, prisiųsti aukų. Au
kas galima siųsti isušelpimui

Augšto gluosnio juodas šešėlis judėjo 
ant to paties stogo. Dvaro sodne pulkas, ... T. . v .
šunų, girdėdami šaudymus, kaukė įvairiais ne? Purvais apsmesę. Jisai, peržvelgęs 
balsais ir lojo. Girdėjosi kumpelyj (kum-! ?Kimis m^no dviratį, plonu 
pelis yra tam tikras namukas, sukaltas iš balsu tare • 
lentų, be stogo, kuris būna upėj ant stul-1 
pelių paviršium vandenio pastatytas del ( gere, 
nusirengimo atėjusiems maudytis), mote-! 
riški balsai.

Atsidarė kumpelio durys ir išėjo iš jo 
kelio visiškai nuogos mergos, kurios, pa- 
mačiusios mane ant upės kranto stovintį,1 
pradėjo jos mandagiai rusų ir lenkų kai- į kelio rankovių galais sau nuo veidų ašaras, 
bomis prašyti, idant aš tuoj prasišalinčiau a^sak^; 
nuo upes kranto.

Kadangi aš savo akimis “šaudžiau”

nelio išeina, šliopas varo ten, 
kur anglių sluogsnis išeina į 
viršų, tai tuo sluogsniu varo 
skylę žemyn taip, kaip tas 

“O, tenai, po tuo tiltu, ar matai, pri-i sluogsnis eina. Kaip kur yra 
pusėtinai stačių šliopų. Yra 

Pasižiūrėjau vaikui į nusiminusį vei- šliopų, kur žmonės lengvai ga-

ir pakimusiu •

l dą, kurio jauną sielą graudumas pradėjo 
užkariauti, klausiau:

“Kas prigėrė?”
Vaikas, apsišluostęs nudriskusio švar-

“Mano motina, mano...”
Tai liūdnas ir tragingas nuotikis tavo 

jų nitogus kūnus ir nesiskubinau pasi- gyvenime, nes tu esi day jaunutis vaikas, 
traukti iš vietos, tai jos, užpykusios, ėmė 0 Jau netekai savo motinos. Dviratį pa- 
rusiškai plūsti mane. : guldžiau upės pakrantėj, o patys palengva

E, mat, sakau, ponios, tai ne kaimo žengėme.^arčiau skenduolės., 
merginos, joms gėda yra svetima. Tik vie
na iš jų susigėdijo, kuri turėjo ilgus plau
kus ant galvos, ji apsisiautė jais savo krū
tinę ir toliau. Štai tuojau dvaruose pra
dės skambinti pietums, o 1

“O tėvą, tur būt, turi?” paklausiau aš.
“Neturiu.”
“Ir .tėvas prigėrė?”
Ne dabar. Sykį mano motina'pasako-

M vargšaf darbi-[i0 apie jo prigėrimą ir ji labai verkė. Juk
minkai ir jųjų suvargusios moterys, sku-' supranti, ji verkė... ”
binsis iš laukų į pripelėjusias grįčias užsi-i Užlipęs ant upės kranto apsidairiau 

Vandenio 
upėj blizgėjo saulės ' karštais 

Protarpiais ejierynų ir mel-

binsis iš laukų į pripelėjusias grįčias užsi
. srėbti šaltų barščių, arba juodos bulvienės, i aplinkui; buvo pogulio, laikas.

Po pietų (vasaros laiku) duodama samdi-1 paviršius, i 
ninkams porą . valandų pramigti pogulio, j spinduliais.
kuriuomi pasiaudoja daugiausiai tik vy-1 dymj kvapas paliesdavo užuodimo orga- 
rai. o iu draugės dažnai ta laikotarni su- nūs. Vietomis vandenio paviršius buvo 

nusagstytas vandeninių baltųjų lelijų žie
dais, tartum dangaus skliautas nakties lai
ke žvaigždėmis.

Keli piemenukai paupėj tarpe savęs 
ginčijosi, norėdami vieni antriems įrodyti 
faktą, jog Pranuko meškerės,kobinėlis už
sikabino skenduolei už drabužių, o kiti— 
Jonuko. Jie, ginčus užbaigę, įmetė didoką 
akmenį į vandenį ir susirinko prie sken
duolės lavono, niekindami jo sūnelį. Aš 
gi ir prisiartinau arčiau nelaimingosios.

(Tąsa bus)

rai, o jų draugės dažnai tą laikotarpį su
naudoja saviems darbams: pašerti gyvulė
liai, apžiūrėti vaikai, pasiūti kai ką, sulo
pyti šį ir tą, prisirinkti žolių del paršelio 

'.-K ir tt.
Tie visi matyti dykaduoniai, žinoma, 

eis vėliau į palocių ryti keptų svieste viš- 
čiukų ir šampaną maukti, o kada saulė ge- 

", rokai iškrypsta iš pietų, kada oras pasida
ro vėsesnis, tai tie dykūnai, susisėdę į gra- 
žią ir minkštą karietą, į kurią įkinkyta 

\ • ketvertas nenulaikomų be veržtuvų arklių, 
; Jįe sau važiuoja pasivažinėti po pušynus,

Ii išlipti, bet yra tokių stačių, 
kad žmogus jokiu būdu negali 
išlipti. Ten yra išvaryta gre
ta! kita skylė ir jeigu kokios 
nelaimės, kad šliopa negalėtų 
išvežti žmonių, tai toj skylėj 
pritaisyta kaip ir kopėčios. To
kiose šliopose žmones turi į- 
vežti ir išvežti. Šaftai yra iš- 
mušti-išvaryti tiesiai žemyn. 
Jų gilumas yra ne vienodas— 
nuo kelių iki keliolikos šimtų 
pėdų. Palei Nanticoke, Pa., 
Glen Alden Kompanijos vie
nas šaftas turi 1,800 pėdų gy- 

I lio. Vienose mainose kitą syk 
•yra du šaftai, dvi trys šliopos 
ir tunelių.

Reikia žinoti, kad jokio di
desnio mainose darbo nepra
deda dirbti pirm, negu inžinie
riai išmieruoja. Kompanijos 
turi savo inžinierius ir jiems 
algą moka, kaip ir kitiems 
darbininkams.

Dabar pakalbėsime, kaip tą 
anglį kasa. Pradėsime nuo 
šliopos.

Anglinė ‘(anglyse išvaryta) 
šliopa kompanijoms pigiau at
sieina, kaip, padėkime, šaftą 
išmušti, nes varydami šliopa ir 
anglių gauna. Tik šliopa pa
sidaro netaip sparti, kaip 
šaftas ir jos palaikymas bran
giau /atsieina. Taipgi anglių 
tiek daug negali suspėti iš
traukti, jeigu ji pusėtinai il
gą, gili yra. Yra šliopų, kur 
gylis-ilgumas siekia apie vię-

‘GERAI PATAIKO!'
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 99S 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas menesi s po 
kelioliką šimtų1 
pasitraukia. Taip j 
pat drg. S. Rei-John Naujokas 

kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia, ir pasekmingai] 
miestuose parduoda; taip ir kiti] 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui j 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar-1 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

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

Adresas:

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

vėlai į Pittsburgh, Pa., g.' 
pergulėti Pittsburghe, o 
rytojaus galima nu va žiu ><4, 
neš ekspresas išeina kaip 9:15 
vai., o New Kensingtonan pri- 
būna kaip 9:53 vai., tai kaip 
tik į patį laiką pribusite į sei
mą.

Traukiniai bėga pagal East
ern Standard Time. Ir seimąs 
atsidarys pagal tą laiką, 10 
vai. ryte, todėl, delegatai, ne
pasivėluokite pribūti. Būtų 
labai gerai, kad jau visi dele
gatai būtų pirmoje sesijoj 
galėtume sudaryti skaitlingą 
seimą iš pradžios.

J. Gataveckas, Centro Sekr.

(J DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar j

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais vohečiiį laivais I

BREMEN -EUROPA į
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ I

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs I 
gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos I

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- I 
riškais Lloyd laivais B

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- ■ 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas M

S4 I II PERMAN 1 
k IHA'EW

BROADWAY, NEW YORK

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EK0S
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI ’■<

I l(,
Budavojame’ naujus budinkus ir pertaisome senus. 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizn|. 
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.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

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

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

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

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriy Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Fašistų Lietuvoj ATSIŠAUKIMAS

Puslapis Penktas

Labai Parankus Kišeninis Bel] Phone, Poplar 754K
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS

ANGLISKaLLIETU VISKAS

ŽODYNĖLIS

Graborius-Undertaker

KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street

TELEFONAI

Avenue151

No.

StateMiestas

RUSIŠKA TURKIŠKA

kas-
Bile

9669
5136

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

MOTERIMS
Pančdėliais i 

utarninkais

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Keystone
Bell____

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

PHONE, REGENT 2177-0474

LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje iauki- 
tes pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

PHILADELPHIA, PA

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

Panedėliais'nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

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

prietelius ir draugas.
KAINA Sl.itfe

Mokykla su Reputacija”
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

25 METŲ JUBILŪJUS. Spccialis 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 klases. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

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

New York City

FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA Fantu 
liAllWl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c DU vvHlU

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

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

' ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: 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

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

Siųsdami pinigus su savo adresų, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj malpnčkit man 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti. •
Vardas ..................................................................  —•

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

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

fW-mn’s fnM PaunWq (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UWcnib Will bij0< Už 75c už baksą apSiginkluok
nuo savo amžino priešo 1

Ilrllfl I TsillQ ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuole prieš UI UU LaA IdUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS

Main 
Oregon

6102 Grand 
Maspeth, L. I

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

imoniBHiBmamaii maniBii
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2 d. birželio, į kurį bus su- nuomene gavo iš amerikiečių 
trauktos kaip dailės, taip ir aukų, kada buvo renkama pi- 
agitacijos žvilgsniu visos spė- nigai ir drapanos pašelpąi; ji 
kos. Antras išvažiavimas bus 
Bridgeport, Conn. 30 d. birže
lio, 1 tai spaudos naudai. Be 
šių dviejų bus ir daugiau iš
važiavimų, tačiau apie juos 
pranešime vėliau.

V. J. Valaitis,
A. L. D. L. D. III Apskr. Sekr.

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir >nedčlio- 
mis nuo 0:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

- , 1 B gavo atsakymus, kad retas ku
ris ir visiškai mažai tegavo. 
Tie pirmutiniai rinkti maistas 
ir drapanos'buvo parduodama 
už pinigus, nors mažesne kai
na, ir kuris turėjo pinigų, ga
lėjo nusipirkti, o kuris netur
ėjo, vaikščiojo alkanas ir nu
driskęs. Lietuvos žmonės, jos 
pasakymu, jeigu ir tyli prieš 
Smetoną, tai tik todėl, kad 
baimė juos verčia tylėti.

Kaunas.—Pranešama, kad1 Baranauskas, taip pat buvęs 
V. Mieleška ol.ga.lDetuvojO, pažymėjo,. kad Lie- 

° (tuvos darbininkai įbauginti ir 
[turi kentėti dantis sukandę, 
j kadangi jie nežino, su kuo kal
ba, ir už mažiausį prasitarimą 
gali sunkiai nukentėti; pažy
mėjo, kad, tačiaus, nėra pa

imate manyti, būk Lietuvos 
darbininkai esą. pasitenkinę 
Smetonos tvarka, ir didesnė 
dalis gyventojų griežtai nusi
statę priešingai.

Šiose diskusijose kurie da
lyvavo ir kurie klausėsi, tu
rėjo progą girdėti tuos, kurie 
nupeikė netikusią tvarką fa-, 
šistinių valdonu ir netikuma 
tų, kurie juos bando girti, 

Pabaiga buvo ląbai harmo-i 
ninga ir visų vienoda mintis j 

votojam mes turime visi ateiti Hall, New Yorke, buvo penk- buvo ta, kad*.reikalinga šelpti 
Į pagelba.

Del Plechavičiaus išmetimo iš 
vyriausiojo armijos štabo virsi- į 
ninku eina visokios kalbos. Kai 
kas tvirtina, kad Plechavičiui 

• rūpėjo numest Voldemarą, o už 
Plechavičiaus pečių tupi pats 
Smetona. Plechavičių išmetė iš 
tarnystės, o jo šalininkus areš
tavo^ “Lietuvos Fašistų Ai- 

tvirtina, kad nesą jo-l^s L. D. L~ D. ir L?D. S.
.P? ^niU priežasčių Ple-iĄ_ apskričių didieji išvažiavi- 

Cnaviciaus pašalinimui. Visam maj, įr juos mes turime su- 
mazai i rengįj ]<ur ]<as skaitlingesnius 

[publika, taipgi pelningesnius
Vieni badauja, kiti puotauja, ir finansiniu atžvilgiu. Daly- 

Kada tūkstančiai Lietuvos dar-j kas, kodėl mes jau taip nori- 
bihinkų ir sodžiaus biednuome- me turėti tuos didelius išva-Į 

badauju, Lietuvos ponai, žiavimus, 
nutukę iš kruvino darbininkų 1 prasidėjo tvertis kovingos dar-i 
ir biednuomenės prakaito, puo- ‘ 
tas kelia, medžiokles taiso ir 
mėto tam dešimtis tūkstančių 
lito. Buvo medžioklė Trakų 
apskrity, buvo Ukmergės ap
skrity ir kitose vietose. Į jas 
vffitudja ir ponas prezidentas 
sb savo palydovų goveda. Ir 
vargina'vietos žmones. Lietuvos 
ponai būtinai nori pasivyt se
nuosius lenkų ir rusų ponus. 
Bet ir jų likimas toks pat bus, 
kaip ir Rusijos ponų.

“Socialdemokratas reidą-,
muoja caro šnipą. “Socialde
mokratas” jau nebe pirmą kar
tą reklamuoja caro šnipą iš Ma- 
riampolės Salemoną Sobol į, ku- 

pasidarė dabar “pirmu lie-1 
timų ir žydų režisieriu artis
tu/’ Jis gavo dabar leidimą darbininkiškos draugijos, 
važinėti su savo teatru po visą fcaįp tik mes patys. Tat mes 
Lietuvą ir vaidinti lietuvių ir[ir trokštame turėti kuo di- 
žydų kalbom. Darbininkai turi i d ž i a u s ius išvažiavimus, ku- 
tinkamai pasitikti ’ tą caro šni-, nuošė, padarę keletą centų, 
pą. Labai galimas daiktas, kad į turėsime kuo darbininkus iš-' 
ir dabar jis tarnauja Lie- [ liuosuot iš tų 
tuvos žvalgyboj, kaip seniau urvų.

Svarbu neužmiršti ir Lietu-
vos baduolius. Tiesa, iki mūs! Išmestieji delegatai šaukia 

.tie išvažiavimai įvyks, iki teks.savo mitingą^šiandien Webster 
[sukelt finansinės paramos, tai Rali svetainėj, New Yorko.
j kai kas gal mums pasakys,!
i kad tenai, Lietuvoje, jau ir pa-Jersey City NaildlUgaS 
. tys vargdieniai bus prisiauginę 
reikalingo sau maisto. Bet rei- •

J A. L. D. L. D. Iii Apskričio, 
L. D. S. A. VII! Rajono kuo
pų narius, “Laisvės,” “Vil
nies,” “Darb. Balso” skaity
tojus ir simpatikus./-
Kas dieną oras .vis darosi 

šiltesnis ir šiltesnis, todėl, su 
pabaiga gegužės mėnesio, pra- Lietuvos Davatkos Keliaus 

Į Romą
chavičiaus pašalinimui, 
kalta jo liga (gal per 
kraujo prigėrė?).

yra-šis. šioj šalyj j

kunigas
nizuoja davatkas kelionėn į 
Romą.
24 d.

Išvažiuos birželioVIETOS ŽINIOS Iš IR I
bininkų unijos, ypatingai au- 
dinyčių centruose toji kova tę
siasi be pertraukos ir ten dar
bininkams reikalingos unijos, 
nes išnaudojimas begalinis. Ir Jšgųjo £ KgmĮinjnh 
štai streiko lauke, kuris dar Jv. .
vis tęsiasi, eina žiauriausia Lo- Suvažiavimo Visus 
S.kolX.£i2ISS;Kov«ia»8"s Delegatus 
jau paprastas dienos atsitiki- ---------

j ma^. O ktw ilgiau streikas ! Iš Kepurninkų ir Moteriškų 
tęsis, tuo daugiau bus suaręs-1 Skrybėlių taip vadinamos Uni- 
tuota darbininkų ir tokiem ko-Įjos suvažiavimo, Beethoven

PER HAMBURGĄ 
Ant mus populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

—$203—-į 
Iš N. York j Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V.

$5 jeigu taksus) 
3-čia klcsa

išmestiTurime remti f i- ftadienį išmesti visi kairiojo paliestus bado Lietuvos gyven- 
nansiniai, kad jie būtų išva- sparno delegatai. Kai kurie tojus.
duoti iš kalėjimų, kad' jie, bū-Į iš kitų miestų atsiųsti delega- 
darni ant “laisvės,” galėtų bu--tai nebuvo gerai žinomi unijos j 

! davoti tą naują kovos įrankį—. .Lokalo 43-čio carukui Zarits- ryšio konferenciją
uniją. Niekas kitas-tų darbi-lkiui. Tai tie gavo po dešimts [šelpimui, kuri Įvyks ateinantį 
ninku likimu nesirūpins, kaip ' ............ .

Išuinkta keturi delegatai j 
aukiamą D.N.Y. Draugijų Są- 

baduolių’

Pinigus persiitnčiam grei
tai ir žemomis vatomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YOBK

minučių pakalbėt, kaip ir Za-j sekmadienį 
ritskio šalininkai. Bet kuo-Inoje.
met kairieji’ delegatai, gavęjkų 
žodį, pradėjo išrodinėt priešin-j delegatams, 
gus unijai Zaritskio ir šaikos ■ konferencijai, 
darbus, tai ir jie ir Visi kiti Jorį:

. kairiasparniai tuojaus liko iš- 
demokratiškų” grūsti laukan. Svetainėje pa

siliko tiktai Zaritskio turavo-
■ tarnavo caro ochrankoj*. Gal 

būt, dėlto jis ir gavo leidimą 
važinėt po visą Lietuvą ir vai
dint lietuvių įp žydų kalbom.

Kademar taikosi su tautinin
kais. Kademiškas vyskupas 
uždraudė kunigams Tamošaičiui 
ir Mironui būt Smetonos valdi
ninkais, del ko tautininkai smar
kiai pyko. Dabar jau kademai 

tautininkais tuo klausimu 
susitaikė. Vyskupas leidžia 
Tamošaičiui ir Mironui pasi
likt senose vietose, o tautinin
kai pasižada nesiaurint teologi
jos fakulteto ir duoti pinigų 
klerikalų mokykloms.

Vėl fašistai veikia. 3 vasa
rio apie 30 ginkluotų fašistų 
padarė Kaune “Paladiumo” ki
no teatre pogromą. Policijai 
buvo uždrausta kliudyt pogro
mui, ir ji atvyko į vietą 
pogromui pasibaigus, ir, 
may nieko neareštavo.

Konfiskavo 1 vasario

vien 
žino-

Ber. 
Tageblat” už įdėtas žinasx apie 
Kauno politinių kalinių bada
vimą..

Tautos Tarybos priešaky sto
vi S. Šilingas iš nusususių ba
ronų. Jis dar prieš 24 metus 
šliejosi prie socialdemokratų, 
bet savo baroninėjse evoliucijo
se prisišliejo prie fašistų. Tarp 
Tautos Tarybos narių mes ma
tom J. Papečkį, kuris 22 metais 
šliejosi prie socialdemokratų 
(dabar jis liaudininkais) ir L. 
Ciplijauską, kuris 1908 metais I 

Ibuvo net LSDP komiteto narys. 
Bfiesa, dabar ir visa LSDP rric- ■JRF 
•rasi į fašizmo glėbį. Dar ma

tom lenką M. Riomerį, kuris 
prieš 24 metus laikė save dide
liu pirmeiviu. Toj šaunioj 
kompanijoj yra ir Lenkijos 
agentas pan Dowkont (Dau
kantas) .

13-kos byla. Vasario mėn. 
Kauno apygardos teismas na- 
gjąnėio 1/3 jaunuolių bylą. Mes-'

reikalingo sau maisto.
kia neužmiršti to, kad praėju
sios žiemos laikotarpiu Lietu
vos biednieji darbininkai ir 
valstiečiai sulindo į neišbreda- 
mas skolas, iš kurių jie nie
kaip neišlips, jeigu mes jiems 
neištiesime savo pagelbos ran
ką, jeigu mes nenusiųsime 
jiems keletą centų. Beje, jog 
ir mūs priešai tautininkai-kle- 
rikalai renka aukas nuo bado 
paliestiems.
jas, bet kas tas aukas gaus, 
tai jau kitas klausimas.
jau esame patyrę apie juos iš 
praėjusio laiko jų darbų, kaip 
jie rūpinasi apie darbininkus. 
Jie duos aukas tik tokiems, 
kurie apsvaigę patriotizmu. 
Jie duos ir tokiems, kurie nuo
lankauja prabaščiams ir kito
kiems 
gerai 
kalų 
jiems

Taip, jie renka

Mes

poneliams. ' Juk fnums 
žinoma tautininkų-kleri- 
darbai; žinoma, kaip 
kvepia ponija, kaip jie 

ją gerbia ir net patys 
tokiais palikti.

Apšvietos reikalams 
bai reikalinga parama, 
stojus skleisti apšvietą, sykiu 
nustotų ir žmonijos progresas. 
O čia ve dar vis negalima pa
miršti, kaip mūs priešai yra 
pasiryžę bjauriausiais būdais 
sunaikinti mūs spaudą. Jie 
ir “Vilnies” namą buvo pade
gę ta minčia, kad ji daugiau 
negalėtų pasirodyti. Tiesa, 
mūsų, darbininkų, laikraščiui 
tas piktadarių žygis pridarė 
daug nuostolių, bet priešai ga
li tuomi nesidžiaugti, nes “Vil
nis” kaip ėjo, taip ir eis. Taip 
pat reikia žinoti, kad jie puo
la ir ant kitų mūsų laikraščių.

geidžia

irgi la
nes nu-

, B. Aižiną, U.^ ^acĮ jr komunistų “Daily
Aižiną ir A. Reibiką nuteisė 8 
metams sunkiųjų darbų. Kiti 
gavo po kelis mėnesius. Vi
siems bausmė sumažinta pusiau.

“Balsas”

n* Komunistu Atsišaukimai 
Kaune

Kaunas.— Balandžio 23 
; d. Kęstučio gatvėj buvo pri- 

daug Komunistę 
artijos atsišaukimų. Pa

staruoju laiku tankiai būna
išmėtyti komunistų atsišau
kimai. I

Worker” irgi tąsomas po ka
pitalistinius teismus. Tačiau, 
priešai mūsų spaudai ir mūsų 
organizacijoms nieko negalės 
padaryti, jeigu tik mes visi 
daugiau prisispausime prie di
desnio darbo, prie skleidimo 
apšvietos, prie parėmimo jos.

Todėl visi A. L. D. L. D. 3 
Apskričio nariai, L. D. S. A. 
8-to Rajono narės,- “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Dar. Balso” skai
tytojai ir mūsų simpatikai pri
valo sudaryti išvažiavimus di
delius ir našius, o tas yra labai 
lengva atlikti, tik truputį rei
kia pasišventimo.

Pirmas tų didžiųjų išvažia
vimų bus Waterbury, t Conn

Mitingas

Parinkta tam tikslui au- 
surinkta $11.77 ir pavesta 

kad perduotų 
Aukojo po do- 

Paserpskis. Augutis, Pa
is, Matulis, Kačergis, Gri- 
Miliauskas, Kasparas, Ma

tulevičius, Venciuvicnė; po 50 
centų : Iškauskas, šalčius, Vo
sylius; Kalanta 25 centus, šia
me susirinkime gauta du ar
gentiniečių “Rytojui” metiniai 
skaitytojai ir vienas “Laisvei” 
skaitytojas, taipgi metinis.

Rep.
t

Pereitą sekmadieni įvyko 2,290 Toriu Purvą ir
Bakterijų ‘New Yorko Ore ■ 

sijomis, kada perskaityta laiš
kas reikale šaukimo konferen
cijos Lietuvos baduolių klausi
me. Tačiaus reikia priminti, 
kad diskusijos buvo naudingos 
ir verti dalyviai pagyrimo, į- 
domaujanti dalykais, kuriuose 
pajudinta pati Lietuvos vidu
jinė tvarka? Vienas įdomus 
dalykas, tai pasakojimas tų 
žmonių, kurie buvo Lietuvoje 
ir patyrė patys, kaip pirmuti
niais laikais rinktomis aukomis
šelpė Lietuvos nuo karo nu- vimai padaryti perkošiant tam 
kentėjusius. Drg. Iškauskiehė tikrą skaičių kubiškų pėdų vi- 
pasakė, kad jinai, viešėdama dutinio miestiško oro per spe- 
Lietuvoje, klausinėjo, ar bied- cialius mokslinius koštuvus.

New Yorko ore nuolat ky
bo ir nešiojasi 2,200 tonų pur
vo, dulkių, suodžių ir kitų už
teršimų, kaip kad apskaito 
New Yorko Universiteto pro
fesorius H. H. Shelton. 65 pro
centai užteršimo pareina iš ne
gana perdegusios anglies ir ki
tokio kuro; penktą dalį visų 
nešvarumų sudaro ligų bakte
rijos, kurių bilionų bilionai 
knibžda ore.—Tie apskaitlia-

t

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

<38

Vyras Kuris Varė Savo Automobili 
Beveik Po 4 Mylias Į Valandą

H. O. Segrave

Jau antrą kartą bėgyje dviejų^ 
metų majoras H. O. Segrave 
vežasi atgal į Angliją automo
bilistų greitumo rekordą.

1927 metais jo “Mystery” 
(Slaptybė) automobilis.; buvo 
leidžiamas su 203.79 mylių 
greitumu* į valandą lenktynių 
keliu Daytona Beach, Floridoj. 
Tatai nebuvo jam gana greita, 
ir po dviejų metų jis vęl sugrįžo 
Amerikon su specialiai padirbtu 
automobilju. kad sumušt aną 
pirmesnį rekordą, su dvylikos

cilinderių Irving - Napier Spe
cialiu, kurį jis pavadino “The 
Golden Arrow” (Aukso Vily- 
čia).

To automobilio pirmgalis ir 
užpakalis atrodė, kaip kokie 
mažiukai aeroplanukai (laksty
tu vėliai), griežtai žemyn nuk
nebę, taip kad automobilis 
laikytųsi ant kelio. Jeigu tie 
automobilio galai butų buvę 
augštyn pariesti, .tai jis veiki
ausiai butų iššokęs į orą aug
štyn. ,

“The Golden Arrow” buvo 
kėravojamas su pagelba vairo,, 
panašaus, kaip lakstytuvų vai
ras, iš užpakalio; ir majoras 
Segrave kėravojo žiūrėdamas 
kaip .ar į cielių, panašiai/ kaip 
kad žiūrima pro atatinkamą 
šautuvo įtaisą, betaikant į, 
tikslą, ir jis pro panašų įtaisą 
ant savo automobilio žiurėjo į 
tikslą, esantį už devynių-dfnylių.

Kovo 11 d., 1929 m., Daytona 
Beach’yje, akyse tūkstančių 
žmonių šuspitusių į žiūrovams 
prirengtą vietą, kuomet kiti 
tukstančjai buvo susikimšę 
jūros pakraštyje, Segrave pa
leido savo autoiiiobilį pleškėt 
231.36 mylias į valandą? tuo 
budu sudarydamas naują pasau
linį rekordą..

Vyras, kuris galėjo padaryti 
tokį žygį, atrodo lygiai stebėti
nas, kaip ir automobilis, kuris 
padarė tatai galima. Kad tai

buvo baisus dirgsniu įtempimas, 
tai galime matyt iš majoro Se
grave pareiškimo, padaryto po 
tų lenktynių užbaigimui;

“Pleškėti žeme j ratą po 231 
mylią per valandą linkui naujo 
pasaulinio rekordo, tai buvo 
virbinantis patyrimas. Tai buvo 
toks smarkumas, kad dvasią 
užėmė. Kuomet aš,' pagaliaus, 
sustabdžiau “The Golden Ar
row,” tai nervų atpuolimas buvo 
tiesiog baisus. Bet špiaukšt 
išsitraukiau pakeli Lucky 
Strikes ir greitai pasijutau be
rūkąs, visiškai laimingas.

“Po dirgsnių įtempimui nuo 
tokio važiavimo, Lucky Strikes 
apkepinimo kvapsnys buvo kaip 
koks, tonikas (stiprylas). Aš 
siekiu Lucky vietoj saldumyno. 
Aš noriu pasilaikyt vikrus ir 
laibas. Aš noriu jausti kibirkštį 
gyvumo ir> sveikatos visuomet 
—pati jau mintis apie perdidelį 
svorį mane gąsdina. Aš mielu 
noru imu Lucky vietoj jų 
dalykų, kurie padarytų mane 
gležną.”

Majoras Segrave varė savo 
automobilį su mylios greitumu 
per kiekvieną 16 sekundų, arba 
beveik 4 mylias į minutę. Žiū
rovai sakė, kad jo automobilis 
bėgo tai p’smalkia i, kad jam pro. 
šalį (prabėgant, nebuvę daugjau 
nieko/maty t,/kaip tik'koks tai 
lekiantis>plėtnias. • '



PAJIEŠKOJIMAI

VIETOS ŽINIOS
SPORTAS

REIKALAVIMAI

Telephone, Stagg 440>

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

J. I.EVANDAUSKAS*
GRABORIUS

komi

SALES—PARDAVIMAITEATRAS DAINOS-MUZIKA 107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

NAUJA BUCERNE

3481 Third Ave, 
Pirmas Floras,

Gegužes
Gegužes

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

A.LD.LD. 185 Kp. 
Paskaita ir Mitingas

Transcript 
kad Gan-

/ pra- 
amais

MASKVA ŠIANDIENĄ” I 
HENRIKAS AŠTUNTASIS

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

5,000 Dalyvavo Masiniame 
Mitinge Prieš Terorą

religi- 
prie

GANSONAS RISIS SU 
ČAMPIONU SONNENBERGU

Komisija Tyrinėjimui 
Piktadarysčių

Didžiulis Žydą 
Šelpimo Fondas

Teisiamas Policmanas 
Kaip Žvėriškas Moteries 
Nužudytojas

Susitvėrus Bendrai 
Amerikiečių įPriešfašistinei 
Federacijai

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

Branduolio F5 Susirinkimas 
Ketvirtadienį

80 Nužudyta per 
3 Mėnesius

Svarbus Susirinkimas 
Lietuvių Komunistų ir Visų 
Artimų Draugų

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

Imtynes į- 
d. Valley

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

blaivybės 
parsidavinėjimas ir 
turčių draugijos 

supuvimas taipgi 
prie piktadarysčių 

Juk tai vis pa- 
augštieji žmo- 

visuomėnės pilioriai gėr-

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Trijų Dienų “Misija”
KUNIGO M. X. MOCKAUS

(Daugiau New Yorko Žinių 
5-tam Puslapyj)

Stanley Garback 
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn Paramount 
Dekalb & Flatbush Avės., 

Brooklyn
4 Ant pagrindų PAUL ASH 
ir jo smagi “gengė” kūrihyj 

“CASTLE OF DREAMS” 
(Svajonhj Pilis) 

Puošnus, linksmas revjū su bū 
riu talentingų, augštąi spi

rgančių šokikių!5,000 darbininkų dalyvavo 
masiniame mitinge Union Sq. 
aikštėje,. pereitą šeštadienį 
po pietų; 25 kalbėtojai nušvie
tė, ne tik kaip socialdemokra- 
tiška Berlyno valdžia nudėjo 
27 darbininkus Pirmojoj Ge
gužės, ne tik kaip įvairiuose 
kituose kapitalistinių kraštų 
miestuose tą ‘ dieną gatvėmis 
plaukė darbininkų kraujas, 
bet ir kaip abėlnai viešpatau- 
jąpčioji klasė naudoja smurtą, 
terorą, priespaudą prieš klasi- 
nai pažangesnius darbininkus. 
Susirinkusi minia šaukė panie
ką budeliams, pasmerkimą 
jiems ir kovą už proletariato 
teises, iki pat pašiliųosavimo

Policmanas Frank A. Gent
ner liko formaliai įkaitintas 
New Yorko Homicide teisme, 
kaipo žmogžudys. Jis, nusive
dęs . savo draugo policmano 
pačią . Heleną Cobergienę į 
Mansfield Hall Kotelį, “sodo- 
miškai” ją beragindamas taip 
sužeidęs, kad ji, gavus kraujo 
užsinuodijimą, gręitai po to ir 
mirė.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaites arba 

menesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedčliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.

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

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

PAJIEŠKAU Elzbietos Dobrovalskie- 
nes, gyvena Philadelphia, Pa. Mel

džiu ją pačią atsišaukti arba kas iš 
skaitytojų žinote jos adresą, malonė
kite pranešti." • Jieško Antanas Vil
kelis. Malonėkite rašyti šiuo adre
su: A. Wolgor, 558 Pleasant St., 
Norwood, Mass. 113-118

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Kad New Yorko policijos 
skaičius ir padidintas, bet 
žmogžudysčių skaitmenys taip
gi auga. Tik per tris mėne
sius kriminaliai užmušta 80 
žmonių; prie to skaičiaus dar 
neprideda, kiek asmenų polici
ja nušovė ir kiek kūdikių nu
žudyta. O pereitais metais iš 
300 žmogžudysčių tiktai septy
ni nuteisti, kaipo to darbo kal
tininkai.

BOB WES T—'Linksmabūdis 
Vargonų Genijus!

Visi, draugai 
dalyvaukite.

Liet. Kom. Frakcijos 
Komitetas.

>, < Gerbiamoji lietuvių visuo
mene! Kunigas M. X. Moc
kus jau senai Brooklyne kal
bėjo. Jisai ilgą laiką gyveno 
Meksikoje ir daug pasakys to, 
ko mes nesame girdėję. Kiek
vienas jo prakalbom būna pa
sitenkinęs. Jisai kalbės seka
mose temose:

REIKALINGA patyrusios merginos 
išrinkti žarnas prie darymo deš

rų. Atsišaukit: Brecht Corp., 174 
Pearl St., New York City. 111-13

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phons: Greenpoint 2017, 136t, 1114.

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

VINČA NUKOVĖ NEGRĄ 
Į 2 MINUTES

Juozas Vinča į dvi minutes 
nukirto negrą s u n k ia s v orį 
kumšt įninką Šamą Stanley, 
pradžioje pirmo raundo, New 
Ridgewood 'Grove svetainėje, 
Brooklyne. Juodukas buvo 
penkiais svarais sunkesnis už 
Vincą, labai muskulingas. Pa
sirodžius Šamui Stanley ant 
pagrindų, publika jį skardžiai 
pasveikino. Matyt, jis žino
mas, kaipo geras kumštinin
kas. Vinča buvo pasitiktas be 
y«p a t i n g o entuziazmo; bet 
trukšmingo sveikinimo, susilau
kė tiek ir tiek 
savo oponentą 
jam nei atsikvėpt. 
ra kartų Samas

me lošia pasauliniai žinomas 
aktorius Emil Jannings, ir 
vaizduoja tą karalių visai cha
rakteringai.

' Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos Žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. , pinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriaupiai patarnąuti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuvišku žbUų, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Ramunėlių
Seneso plokštukių 4 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų 
šalmečių

Paramount© KALBANTYSIS 
: Juįiis—-gyva Komedija!
“KNIGHTS IN VENICE” 

su Smith ir Dale
T i k r iausias IšTISINIAI-Kal- 

bantis Judis iš Visų, kokie 
tik buvo!

“GENTLEMEN OF
THE PRESS”
(Ponai iš Spaudos)

Paramount , Visa-Kalbantis 
judis su

WALTER HUSTONU, 
taipgi Charles Ruggles', Nor
man; Foster, K. Francis ir kiti 

stebėtini scenos aktoriai!

Įsikūrė v i s a - a m e r i kine 
Priešfašistinė Federacija su 
centru New Yorke. Jos komi
tetas susideda iš atstovų nuo: 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo, Darbininkų Tarptau
tinės Pašalpos, Italų Priešfa- 
šistinės Sąjungos, Darbo Uni
jų švietimo Lygos, Vengrų Są
jungos prieš-Horthy, Adatos 
Amatų Industrinės Darbininkų 
Unijos, Nacionalės Mainierių 
Unijos, Amalgameitų Maisto 
Darbininkų ir ’ kitų kairiosios 
krypties unijų ir šiaip darbi
ninkų'organizacijų.

Ta i Priešfašistinė Federaci
ja įsisteigė, kuomet sugrįžo 
Amerikon newyorkieciai dele
gatai A. Markoff ir L. Kovess 
iš Pasaulinio Priešfašistinio 
Kongreso, kuris įvyko Berlyne 
š. m. kovo mėnesį.

Kongresas išrinko Tarptau
tinį Priešfašistinį Biurą; to 
biuro sėdyba bus Berlyne. 
Berlyniškis biuras jungs ir de
rins darbą visų pasaulio orga
nizacijų, prisidedančių prie 
Pasaulinio Priešfašistinio Susi
vienijimo.

Amerikoj dabar suorgani
zuotos Priešfašistinės Federa
cijos sekretorius yra A. Mar
koff.

Priešfašistinė Federacija tu
rės masinį mitingą prieš fa
šizmą New Yorke, penkta
dienį, gegužės 24 d.Irving Pla
za svetainėj, 15th St. ir Irving 
Place. Amerikiniai delegatai 
čia duos raportus iš pasaulinio 
priešfašistinio kongreso; sakys 
prakalbas žymūs komunistai ir 
kiti kalbėtojai.

Lietuvių Organizacijų Prieš-! 
fašistinis Susivienijimas, be 
abejo susisieks ir užmegs ry
šius su bendrąja amerikine 
Priešfašistinė Federacija.

Vincai 
jokio “čiančiaus”: kai ėmė va- 
not, i pilvą, į veidą, į ausis, 
tai juodaspalvis jo oponentas 
tiktai susirietė ir greit sukniu
bo; buvo kiek pasikėlęs, bet 
jau atsitiest negalėjo, ir vėl 
parkrito. Vinča buvo pripa
žintas laimėtoj um per techniš
ką “nakautą.”

■ Kai kurie sako, kad Vinča 
dar nemokąs a m e r i koniškai 
kumščiuotis; bet kai del ma
nęs, tai jo kumščiavimosi bū
das geriau patinka už bergž
džią daugelio “išsilavinusių” 
šokinėjimą ir tuščią strapalio- 
jimą.

Daugiausia turėjo ko pasi
žiūrėt sporto mylėtojai, tai 
smarkios, įnirtosios, beatlaidi- 
nės kovos tarp Harry Ebbetso 
ir Gummy Snyderio, vidutinio 
svorio kovotojų. Harry Eb- 
bets laimėjo nuosprendį, bet 
tik per didelį vargą.

. New Yorko policijos 
sionierius .Whalenas paskyrė 
komisiją, susidedančią iš biz
nierių, bankininkų ir buržua- 
ziškų visuomenės veikėjų, kad 
ištirtų, iš ko randasi tiek 
daug užpuolimų, apiplėšimų, 
žmogžudysčių ir kitokių pik
tadarysčių. Komisija paskui 
turės duot patarimą, kaip ko
vot su visais tais negerumais. 
Tik, '.suprantama, jinai viešai 
nepaskelbs svarbiausios krimi- 
nalizmo priežasties; o tai yra 
bedarbė, vergiškai blogos dar
bo sąlygos didelei darbininkų 
didžiumai. Kažin ar prisimins 
ir tą faktą, kad valdininkų va
gystės, kapitalistu šmugeliai ir 
suktybių skandalai 
vykdytojų 
augštosios 
morališkas 
prisideda 
plėtojimosi 
vyzdžiai, kaip 
nes 
bia savo* įstatymus.“ *

Whaleno pranešimu, ’ dides
nę pttee kriminalių nusikalti
mų' padaro jaunuoliai iki 21 
metų amžiaus.

Pirma, “Ar Bolševikai Blo
gesni už Velnius?”

Antra, “Kunigijos šventi Iš
radimai” ;

• Trečia, “Ar Žmogus Gali 
Dasigauti į Dangų?”

Kaip matote, temos žingei
džios, patraukiančios ir. svar
bios, nepraleiskite neatšilankę, 

Kviečia Rengėjai.

iš buržuazinės j tvarkos replių. 
Užtenkamai buvo nušviesta ir 
demokratinės New Yorko val
džios smurtiški žygiai prieš 
streikuojančius valgyklų dar
bininkus, kailiasiuvius ir kt. 
Iškelta' taipgi obalsis apgint 
Vokietijos raudonfrontiečius, 
Jiurių organizaciją ryžasi iš- 
d r a skyti socialdemokratiniai 
Vokietijos budeliai.

žydai tautininkai ir 
ninkai varo vajų, kad 
$19,700,000 fondo šelpimui sa
vo tautiečių įvairiose pasaulio 
šalyse pridėt dar $2,500,000.

Aviečių uogų t . 
Amžių seklukių - i 
Brolelių ’ ' ' 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronelių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
su visais parankamais, prie pat 

Lorimer subway stoties. Taipgi yra 
gaunamas namie valgis. Kreipki
tės bile laiku. 35 Devoe St., Brook
lyn, N. Y. ' • • . 111-13
p asira n davoja kambariai 

W1LMĄM^BUĘGE u j K i
Pasirandavoja keturi (4) kamba

riai su maudyne ir elektra už $20. 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

kada nudžiovė 
n e d u o d am as 

Gal tik po
li ž lopetoj o 

bet Vinča nedavė jam

Sekantį ketvirtadienį, 16 d. 
gegužės, 8 vai. vakare, svetai
nėj 218 Van Sicklen Avė., 
įvyks A. L. D. E. D. 185 kuo
pos susirinkimas ir paskaita 
temoj “Lietuvos ūkis ir jo pa
dėtis.” Į šį susirinkimą turi 
atsilankyti ne tik visi kuopos 
nariai, bet tūri atsivesti ir savo 
draugus bei pažįstamus. Drau
gai ir draugės, stengkitės nesi- 
vėluoti į susirinkimą, kad ga
lėtume greičiau viską' užbaig
ti. Kom.

(113-115)

VIEŠOS KRIAUČIŲ DISKUSIJOS
16 d. gegužes, 11-27 Arion Place, 

Brooklyne, bus kriaučių 54 skyriaus 
viešos diskusijos temoje: “Ką kriau- 
čiams duos sekcijų organizuojami 
kliubai?” Į diskusijas kviečiami at- 

r ne kriaučiai. Diskusijos 
prasidės lygiai kap puse po septynių 
vakare. Įžanginę prakalbą pasakys 
A. Jankauskas, kurį, nutarė pasi
kviesti lokalo pildomoji taryba. Kliu- 
bų klausimas, dabar gana diskusuo- 
jamas pas prosininkus, kišenių dėji
kus ir rankovių dūrikus. Kaip jau 
yra ■ žinoma, prosininkų kliubas iš 
visų suminėtų sekcijų geriausia sto
vi. Prosininkai susidomėjo ir pas 
lietuvius, tat klausimas turi “svar
bos,” kuris tik viešose diskusijose 
gali būt išrištas, išanalizuotas. Visi 
kliaučiai, atsilankykite į. viršminėtas 
diskusijas. Kviečia rengimo komisi
ja. 111-13

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

HOLYOKE, MASS., susikibs 
Jack Gansonas su Gusu Sop- 
nenbergu, pasauliniu ristynių 
čampionu, Ičtiris 
Strangler Lewisa. 
vyks gegužės 24 
Arenoje.

Holyoko Daily 
ant Telegram rašo 
sonas užsitarnavo progą grum
tis su Sonnenbergu, nes Gan
sonas nugalėjo žymų drūtuolį 
Jack Maloney. čia, matyt, 
Gansonas daro gero įspūdžio, 
kad tas amerikonų laikraštis 
vadina Gansoną “Calif ornijos 
milžinu.”

Antradienį, 14 d. gegužės, 
j 7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, įvyksta labai svar
bus lietuvių komunistų ir ar
timų simpatizatorių susirinki
mas. šiame susirinkime turi 
dalyvauti visi lietuviai komu
nistai, A. L. D. L. D., L. D. S. 
A., T. D. A. nariai, visi^^Liiiš
veš” skaitytojai ir komųniUi- 
niam judėjimui pritarianti dar
bininkai.

Drg. Mizara padary 
džią diskusavimui sel 
klausimais:

Amerikos i m p e r ializmas; 
karo pavojus; naujų unijų or
ganizavimas; streikų banga; 
Komunistų Partijos rolė klasių 
kovoj. Visi, draugai ir drau
gės

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE:

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

KUN. M. X. MOCKUS

K. P. Branduolio F5 susirin
kimas įvyks sekantį ketvirta
dienį, gegužes 16 d., 7:30 va], 
vakare, “Laisves” name. Visi 
nariai dalyvaukite. Šiame su
sirinkime bus diskusijos impe
rializmo klausimu.
į J j j | i Sųkr. J4 įSiurba.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORlUS

17 d. Gegužes 
SVETAINĖJE

PRAKALBOS
Rengia Didžiojo New Yorko
Darbininkiškų Organ izacijų

Sąryšis
- Įvyks Sekančiose Dienose :
Pirmadienį,
Trečiadienį,

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

MANO YPATI8KA ATY- /Y AA 
DA IR PATARNAVIMAS >1(1.1111 
IKI PAGYDYMO ’

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais , nuo . JO ryto 
iki 1 po pietų.

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

11 JJUXLJW

Penktadienį,
UKRAINŲ

101 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7-tą valandą vakare

Įžanga 25c ypatai

Grybelių 
v Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
J uod šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

Garstyčių • daugybę kt.
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo i 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA, 
221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Piaza") 

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

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, vįsokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname.i J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ' ?
KAZYS RUKŠTEL1S

DAR GYVUOJA

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Jif ir Amerikonišku Stilium

KAS TURI lotų ant pardavimo, mes 
rokuojame Cash, jeigu perka sta

bą už lotus. Meldžiu atsišaukti: 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

'/)■’ ; 108-13
RIDGEWOOD

Kampinis, mūrinis namas dviem 
šeimynom, su garadžium del dviejų 

į. Maudynės ir elektra. Labai 
geroj vietoj. Prieinama kaina. B. 
A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 408-13

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.
Tęl. Stagg 513fc. 99-124

PARSIDUODA arba pasirandavoja 
duonos kepykla (Bakery) už labai 

prieinamą kainą. Yra visi vėliausios 
mados rakandai-įtaisymai, biznis iš
dirbtas, gera proga bile kam eiti į 
biznį. Pasinaudokit proga. Kreip
kitės šiuo adresu: Stanley M. Buch- 
insky, 352 Clinton St., Binghamton, 
N. Y. (113-18)
PARSIDUODA kostumeriška kriau

čių dirbtuvė, labai žema kaina. 
Siuvame naujus, ir taisome senus 
drabužius. Pardavimo priežastis— 
nesutikimas su pačia. 203 Meeker 
Ave., Greenpoint, Brooklyn, N. Y.

110-13

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai.
Galima pirkti ir kavalkais. Matyt 

galima bile kada.| Kreipkitės po No. 
15 Ten Eyck St., ant pat viršaus po 
kairei, Brooklyn, N. Y. 113-15
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

už pigią kainą; gera vieta, kurioje 
galima padaryti geras pragyvenimas. 
Randasi didele vieta krautuvėj ir na
muose; kambariai geri del gyvenimo; 
randa pigi. Noriu greitai parduoti. 
Kas pirmutinis atsišauks—tas pigiau 
nupirks ir nesigailės. Pardavimo 
priežastį sužinosite vietoje. J. Žvin- 
gis, 12 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

111-13

Film Guild Cinemoje, 52 W. 
8th St., New Yorke, truputį j 
vakarus nuo Penktos Ave., šią 
savaitę rodoma Sovkino veika
las “Moscow Today.” Taip ir 
matai, kaip veidrodyje, šian
dieninį Sovietų sostinės Mask
vos gyvenimą su jos darbais, 
kultūros pažanga, judėjimu, 
daile ir t. t.

Kitas čia rodomas judis yra 
“Henry the VIII,” iš istorijos 
ištvirkusio Anglijos karaliaus, 
kuris vis naujas pačias vedė, 
o senas žudė, ir abelnai buvo 
paskutinės rūšies šarlatanas, 
padauža, lėbautojas, bet tuo 
pačiu laiku buliškai-energiškas šilankyti 
vyras,' kad ir žvėriškas išga^ 
ma. Vadovauajamą rolę ja

MIVI IMI

W 4 V ti VW w Ifhl tftl IAIIAI Irti IAI

65-23 Grand Avenue
. MASPETH. N. Y. ’

; JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS




