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ROOSEVELT FIELD, L. 
I.— Čia pirmadienį buvo iš
bandytas greitasis orlaivis 
Bernard. Rene Lafevre ir 
Jean Assolant, lakūnai, pla
nuoja tuo orlaiviu lėkti per 
Atlantiką į Paryžių.

Pirmadienį buvo išbandy
ta, kaip greitai tas orlaivis 
gali lėkti. Buvo sakoma, 
kad jis gali padaryti iki 150 
mylių į valandą ir kad len
gvai gali padaryti nuo 125 
iki 130 mylių į valandą. 
Bandyme buvo padaryta 
150 mylių į valandą.
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Meksikos Valdžia Nori
Susitaikyti su Klerikalais

Suareštavimą Watt
■ -o--------------------

ZEIGLER, Ill.— Sekma
dienį čia įvyko didelis masi
nis mitingas. Arti 1000 
mainierių susirinko ir pa
reiškė protestą prieš sua
reštavimą John Watt, Na
cionalės Mainierių Unijos 
prezidento ir kelių kitų uni
jos vadų. Mainų kompani-

ĮVYKS LIEPOS 5 D. NEW YORKE0. > |

AKP CENTRO BIURO PRANEŠIMAS VISOMS 
FRAKCIJOMS

2 Suareštuota Lietuvoj už 
Komunistinį Veikimą

MEXICO CITY.— Meksi
kos reakcinė valdžia po va- j 
dovyste prezidento Portes jos laiko juos uždarę kalė- 
Gil eina prie susitaikymo su , jime Herrine be jokių kal- 
Romos katalikų bažnyčia, tinimų.
Prie to prisideda Dwight i Watt tapo suareštuotas, 
Morrow, Wall Streeto am- kuomet jis atvyko kalbėti 
basadorius Meksikoj. Jis i pereitą šeštadienį. Prie jo 
veikia kaipo tarpininkas. suareštavimo prisidėjo Le- 

Čia tapo paskelbta, kad wiso kompaničnos United 
vys kūpąs Antonion Guizar Mine Workers unijos 
Valencia nuvyko į Romą ir I streiklaužiški vadai, 
tariasi su Vatikanu del su- • ----------------
sitaikymo su Meksikos \ ai- R]aiwhM Ao^nfim
džia.

Iniciatyvą padarius pre
zidentui Gil del susitaiky
mo, matomai reikalaujant 
ambasadoriui Morrow, Mek-' 
sikos arcivyskupas Ruiz,! 
kuris dabar yra Washingto-1 
ne, pranešė, kad jis su mie
lu poru sutiks bendrai veik
ti su Meksikos valdžia “del 
Meksikos gerovės”. Jis ta
rėsi su vyskupu Valencia 
pirma pastarojo išvykimo į 
Roma.

Meksikos valdžia, nusi
leisdama Amerikos impe- 

'fc,* rialistams daugely I ‘ ' 
klausimų, pradeda nusileis- • 
ti ir Romos bažnyčios var- ‘ 
žymo klausime. Meksikos 
darbininkai ir valstiečiai, 
kurie lošė svarbia role nu
slopinime feodalinio-kleri- 
kalinio sukilimo, pasipikti
nę prezidento Gil nusista
tymu pasiduoti Romos ka
taliku bažnyčiai, kuri yra 
darbininkų ir\ valstiečių 
priešas, Amerikos imperia- 
Jištų agentas.

\ -j
Nuteisė Blaivybės Agentus 

Ant 12 Metų Kalėjiman

SPRINGFIELD, Mass.- 
Samuel J. Racicot, 29 metu 
amžiaus, ir William J. Fer- 
nette, 36 metų, blaivybės 
agentai, tapo nuteisti ant 
dvylikos metų į kalėjimą už 
kreivą prisieką. Jie suda
rę neteisingus kaltinimus 
prieš tulus asmenius, įta
riamus butlegerystėj.

Anglijos Militaristai 
kitų Nesutinka su Amerikos
1 ~ į

Laivyno Planu

Amerikietis Tariasi Del Sub
way Budavojimo Maskvoj

" MASKVA. —Samuel R. 
Rosoff, New Yorko subway 
(požeminių gelžkelių) būda
vote j as, čia atvykęs su savo 
tyrinėtoiu grupe, pirmadie
ni pareiškė, kad tariasi su 
Maskyos Sovieto viršinin
kais del budavojimo sub- 
wav ir įvedimo vandens sis
temos.

Rosoff sako, kad Maskva 
padarė i iį gera įspūdį. So
vietų viršininkai savo man
dagumu jam labai patikę.

Maskva planuoja pir
miausia pabudavoti subway 
pustrečios mylios ilgumo, 
kad sujungti Rvgos-Varša- 
vos-Berlyno gelžkelio stotį 
su stotimis Leningrado, Ar- 

x Ą changelsko. Trans-Sibiro ir 
Volgos gelžkelių. Prie to 
norima praplėsti dabartinę 
Maskvos vandens sistemą, 
kad gauti 50.000,000 galio
nų vandens daugiau į die- 
ną. Trečia, pabudavoti vi- 

. sai naują vandens traukimo 
sistema atgabenimui van
dens iš Oka upės, 80 mylių 
tolumo.

LONDONAS.— Kuomet 
Amerikos atstovas Gibson 
Genevos nusiginklavimo 
konferencijoj išdėstė Jung
tinių Valstijų valdžios pla
ną del laivynų sumažinimo, 
tai tuo laiku buvo paskelb
ta, kad ir Anglija tam pri
tarianti.

Dabar Anglijos militaris- 
tai kritikuoja Amerikos 
planą.. Sako, kad Anglija 
negali pasiduoti Amerikai, 
kuri nori “apgauti Angli
ją”. Amerikos pasiūlymą 
del sumažinimo laivynų da
bar svarsto Anglijos laivy
no ekspertai. Sakoma, jog 
Anglijos admiralystė nepri
ims Amerikos pasiūlymo, 
kad Anglijos ir Amerikos 
kreiserių tonažas būtu su
mažintas iki 250,000 tonų. 
Anglai sako, kad jeigu A- 
merikos pasiūlymas būtų 
priimtas, tai Anglijos krei
serių laivynas būtų 65,000 
tonų mažesnis, negu tona
žas Amerikos kreiserių, 
budavotų, būdavo j amų 
sumanytų budavoti.

pa
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SUSPROGDINTA PLAU
KIOJANTI MINA

žuvo 7 Nuo Potvinio

LIVINGSTON, Tex. — 
Polk apskrity pirmadieni 
nuo potvinio žuvo septyni 
asmenys. Nuostolių pada
ryta už tūkstančius dolerių.

KLAIPĖDA.— Surasta ir 
susprogdinta plaukiojanti 
mina, kurią netoli Klaipė
dos buvo pastebėjęs anglų 
laivas “Baltrimeęr.” Polici
jos laivas “Prezidentas 
Smetona” apžiūrėjo jūra 15 
mylių aplinkui Klaipėdą, 
bet minos nerado. Praėju
si šeštadienį -ją pastebėjo 
Juodkrantės žvejai, kurie 
ir pranešė, kad ji buvo ma
tyta prie kilometrinio stul
po 24.5/ “Prezidentas Sme
tona” vėl išvyko jieškoti mi
nos, surado ja prie kilomet
rinio stulpo 20 įr susprog
dino.

Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras šaukia praplėstą plenumą, liepos 5 ir 6 d., 
New Yorke, aptarimui svarbių mūsų judėjimo reikalų.

Pageidaujama, kad frakcijos (ypatingai iš didžiųjų 
kolonijų) prisiųstų bent po porą atstovų. Atstovybė ne
apribojama. Kurioms frakcijoms yra galimybė, gali sių
sti ir daugiau atstovų. Vienos kolonijos draugai gali su
sisiekti su artimesnės kolonijos draugais ir susitarti del 
važiavimo automobiliais, kas pigiau atsieitų. Biuras pa
geidauja, kad būtų plati atstovybė. Draugai, bandykite 
surasti būdus, kaip pasiųsti savo atstovus.

Mūsų broliškos nacionalės organizacijos, ALDLD, 
LDSA, Menininkų Sąjunga ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių Sekcija, taipgi kviečiamos prisiųsti 
savo atstovus į plenumą.

Atstovai privalo išanksto paruošt pamatinius rapor
tus iš savo kolonijų, nurodant kokioj padėty mūsų judė
jimas, ka-s nuveikta, ko trūksta, kokios priešų spėkos ir 
taip toliau.

AKP. LF. Centro Biuro Sekretorius.

Suareštavo Kunigy ir
Rabinų Konkurentą

BUFFALO, N. Y.—Stan
ley Copeland, įsteigėjas re
liginės sektos “Linksmieji 
Krikščionys”, tapo suareš
tuotas, kuomet jis davė vel
tui vyno 
nariams 
Jį kaltina butlegerystėj e. 
Pirmadienį jis atsikreipė j 
teismą reikalaudamas in- 
džionkšino prieš areštavi
mu. Jis nurodė, kad kata- 
likų kunigams ir rabinams 
leista pirkti ir bizniavoti 
vynu. Jis nori, kad ir jam 
būtų suteikta tokia pat tei
sė. Teismas atmetė jo pra
šymą.

Blaivybės agentai sako, 
kad jie greitai įtikins Co- 
pelandą, jog sakramentinio 
vyno biznis priklauso kuni
gams ir rabinams, kurie at
stovauja senas ir dideles 
sektas*

savo 
šiame

sektos 
mieste.

Sovietai Pasmerkė 13 Ban
ditų Sušaudymui

KIJEVAS, ■ Sov. Sąjunga. 
—Antradienį trylika bandi
tu tapo nuteista sušaudyti 
už terorizavimą gyventoju. 
Jie buvo nariai banditų šai- 
kos, kuri plačiai Ukrainoj 
1922 metais terorizavo gy
ventojus.

Trisdešimts penki . kiti 
banditu šaikos nariai pa
smerkti kalėjiman įvairiam 
laikui. ' ' ,

Per sentvnis , metus ban
ditai papildė nemažai žmog
žudysčių ir apie 300 vagys
čių.

Dvesia Karves Lietuvoj
Rokiškio apylinkėje pra

dėjo dvėsti ir sirgti raguo
čiai. Ūkininkai’ gerąjį pa
šarą, ypač dobilus, taupo 
pavasariui.

Šįmet galvijai nuo šalčio 
yra sukūdę ir nusilpnėię, o 
dobilai supelėję. Todėl ra
guočiai gaišta tų, kurie šė
rė supelėjusiais dobilais ir 
vikių pašarų.

132 Darbininkai
Suareštuota Graikijoj
ATHENS, Graikija.—Ne- 

paisant visuotino komunis
tų arešto, puolimo ant dar
bininkų organizacijų ir na
mų diena pirmiau, šio mies
to darbininkai įspūdingai 
apvaikščiojo v Pirmą Gegu
žės pereitą nedėldienį. Su
lig Graikų kalendoriaus pe
reitą nedėldienį buvo Pirma 
Gegužės.

Demonstracija buvo su
rengta, nepaisant policijos 
brutališkumo. Policija su
areštavo 40 darbininkų. 
Diena pirmiau suareštavo 
92 darbininkus.

Policija konfiskavo Ko
munistų Partijos atsišauki
mus, kuriuose buvo ragina
mi darbininkai demonstruo
ti, nepaisant policijos už
draudimo.

Dar 40 Gastoni jos Strei
kieriy Metama iš Šluby

GASTONIA, N. C.—Man
ville Jenckes kompanijos 
atstovai gavo įsakymus dar 
40 streikierių išmesti iš stu- 
bų. Streikieriai nubalsavo 
kovoti prieš metimą iš stu- 
bų.

Pirmadienį visą naktį pi- 
kietuotojai apsupo skebus, 
kuriems buvo įsakyta susi- 
kraustytiiį kompanijų stu- 
bas. iš kurių streikieriai ta
po'išmesti kelios dienos at
gal. Streikieriai nedavė ra
mybės skebams, dainuoda
mi, rėkdami ant skebų.

12 Komunisty Išrinkta
Saksonijos Seimeliu

DRESDEN, Vokietija. — 
Pirmadienį įvyko Saksoni
jos seimelio rinkimai. Iš
rinkta dvylika komunistų. 
Socialdemokratai gavo 33 
vietas, dvi prarado. Na
cionalistai prarado šešias 
vietas iš keturiolikos.

Kurtavėnų valse., Mekių 
kaime fašistų policija sua
reštavo Emilę Simkevičiutę 
ir Stasį Banevičių, kaltin
dama juodu komunistiniam 
veikime. Fašistai sako, kad 
jie radę pas juos komunis
tinės literatūros ir Raudo
nosios Pagelbos lioterijos 
bilietų. Ir už tai fašistai pa
sirengę nuteisti suimtuo
sius ant ilgų metų kator
gom

Atsisako Pasirašyti Sovietų 
Taikos Protokolą

HELSINGFORS, Finlan- 
dija. —Finlandijos atstovas 
Maskvoj pirmadienį įteikė 
Sovietu valdžiai savo val
džios notą, kurioj pareiš
kiama, kad Finlandija atsi
sako pasirašyti Litvinovo 
taikos protokolą vykinimui 
Kelleggo taikos pakto. Ji 
pamatuoja, kad tai nėsa 
“reikalinga” jai prisidėti 
prie Sovietu taikos proto
kolo. Ji užgiria Kelloggo 
paktą ir to esą užtenka.

Gorkis Atsisakė Prašyti 
Italijos Valdžios įsileisti 
Trockį

ROMA.— Pranešama, kad 
Maksimas Gorkis, kuris da
bar gyvena Italijoj iš prie
žasties nesveikatos, atsisa
kė prašyti Italijos fašisti
nės valdžios, kad leistų L. 
Trockini apsigyventi Itali
joj.

Trockis, kuris dabar ran
dasi Konstantinopoly, pra
šė Gorkio pagelbėti jam 
gauti leidimą persikelti į 
Capri, Italiją.

Vokiečių Zeppelinas Vėl 
Vyksta Amerikon

BERLYNAS.—Vokietijos 
dirižablis Graf Zeppelinas 
pasirengęs šiandien išvykti 
antron kelionėn į Jungtines 
Valstijas per Atlantiką. 
Viskas prirengta kelionei. 
Vyks devyniolika pasažie- 
rių. Bus, gabenama viena 
gorila, skirta Chicagos zoo
logijos daržui.

Nuogas Žmogus Vaikš
čiojo Kauno /Gatvėmis

B ai. 25 d., 9 vai. rytą, kai 
gatvėse buvo pilna žmonių, 
iš kaž kur ties senaisiais 
pašto namais Laisvės alėjoj 
atsirado 30 metų Adomo 
aprėduose vyras. Rodos žy
das.

Iš išvaizdos atrodo gana 
rimtas vyras. Eina gatve 
nesidairydamas. drąsiai, 
kaip panrastąi žmonės vaik
što, o kiti žmonės, ypač mo
terys, nepaprastu susidomė
jimu jį seka. Iš Laisves alė
jos pasuko Kanto gatvėn, 
paskui Kranto gatvėn. Nuo
gu frantu daugelis žmonių 
ir policija labai susidomėjo, 
taip kad naujos mados pra
našui teko bėgti. Įpuolęs į 
vieną kiemą,kuriame buvusi 
tarnaitė išsigando ir apal
po, frantas pasislėpė. Poli
cija jo jieško. ,

DARBDAVIAI SKELBIA LOKAUTĄ 
75,000 NAMU STATEJAM NEW YORKE

Kairieji Darbininkai Sako, kad Tai Darbdavių ir Reakcinių 
Unijų Vadų Suokalbis Prieš Darbininkus

vai. po

tikne 
bet tūks-

sprendimas paskelbti lokau
tą yra išanksto sugalvota 
darbdavių ir geltonųjų va
dų (iš Namų Statytojų Ta
rybos) konspiracija, idant 
sulaužyti elektros darbinin
kų streiką, vedamą prieš 
kelis didžiuosius darbda
vius New Yorke. Taipgi 
darbdaviai tuo būdu nori 
nukapoti palyginamai augš- 
tas darbininkų algas namų 
budavojimo pramonėj.

Darbdaviai sako, jog jie 
skelbia lokautą prieš me
chanikų streiką, kurie su
streikavo rėmimui Elektros

NEW YORK.—Pirmadie
nį slaptam posėdy, savo 
raštinėse, 2 Park Ave., na
mų statymo pramones 
darbdavių susivienijimas 
New Yorke nutarė paskelb
ti lokautą 75,000 namų sta
tytojų New Yorko mieste. 
Lokautas planuojamas pa
skelbti šiandien 5 
pietų.-

Lokautas palies 
75,000 darbininkų,
tančiai kitų darbininkų ne
teks darbo tuose darbuose, 
kurie yra artimai susirišę 
su namų budavojimo pra- ----------- ----------------------
mone. Tas ypatingai palies I Darbininkų Uniios Lokalo 
mūrininkus ir plieno darbi-1 ° j

ninkus,
Darbininkai, kuriuos arti

miausia lokautas paliečia, 
yra daily dė., Numeriai, 
plumerių pagelbininkai, ga
rinių mašinų inžinieriai, 
cemento darbininkai ir ke
lių kitų amatų darbininkai, 
dirbanti prie namų budavo
jimo.

Kuomet pasklido žinia 
apie planuojama lokautą 
kairieji darbininkai namu 
budavojimo pramonėj pra- 
dėjo agituoti eilinius darbi
ninkus tuojaus sutverti sa
vo tarpę komitetus ir tary
bas, kad pasekmingai kovo
ti prieš darbdavius ir gel
tonuosius unijų vadus, ku
rie daro suokalbi su darb
daviais prieš darbininkus.

Kairieji darbininkai taip
gi sako, kad darbdavių nu- streiką.

3. Elektros darbininkai 
prie trijų didžiųjų darbų 
paskelbė streiką, protestuo
dami prieš samdymą neu- 
nijistu darbininku.

Kelios dienos atgal darb
davių susivienijimo tary
ba (Building Employers 
Council) paskelbė, kad no 
keliu konferencijų su unijų 
viršininkais ji nutarė su
teikti penkių dienu, 40 va- 
]andų darbo savaitę ir pa
kelti algas ant dešimts nuo
šimčių, pradedant su rug
pjūčio 24 d.

Tačiaus nereita šeštadie
nį darbdaviu susivienijiiųps 
ūmai pranešė, kad tas pa
tvarkymas tano neribotam 
laikui panaikintas, nebent, 
unijos viršininkams pavyk
tu greitai atšauki mechani
ku ir elektros darbininkų

500 Darbininką Paskel- Milicija Užpuolus Sua
bė Protesto Streiką reštavo 20 Streikierių
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GREENVILLE, S. C. — 
Suvirš 500 darbininkų, dir
bančių New England 
Southern Manufacturing 
kompanijos dirbtuvėj, neto
li nuo čia, pirmadienį pa
skelbė streiką, protestuoda
mi prieš pravarymą iš dar
bo vieno darbininko už rin
kimą aukų dirbtuvėj strei
kuojantiems darbininkams 
Brandon Korporacijos, ku
rios dirbtuvė čia randasi.

Nušovė Moterį Už Pavilio- 
jimą Jos Vyro

AMARILLO, Tex.— Mo- 
teris L. P. Stallworth pir
madienio vakara mieste su
sitikus prie viešbučio mote
rį Grace Morrison iš Plain
view, Tex., nušovė ją. Pas
kui pasidavė policijai, pa
aiškindama, kad Morriso- 
nienė- buvo paviliojus nuo 
ios vyra ir už tai ji ją nu
dėjo. Tapo patalpinta į ka
lėjimą.

ELIZABETHTON, Tenn.- 
Milicija vėl tapo sugrąžinta 
čia atakavimui streikierių. 
Pirmadienį suareštavo 20 
streikierių už tai, kad jie 
ginčinosi su skebais. kurie 
važiavo American Bemberg 
ir American Glanzstoff 
kompanijų automobiliais.

Milicija buvo tūlam laikui 
ištraukta. Buvo nugaben
ta į Johnston City apie sa
vaitė laiko atgal. Sakoma, 
ten saugojo cigarų dėžių- 
dirbtuvę, nes darbdaviai 
paskelbė lokautą. Bet teks
tilės streikieriai mano, kad 
milicija buvo laikoma arti 
šio miesto su tikslu, kad ga
lėtų greitai pribūti, kada 
tik darbdaviai pareikalaus 
laužyti streiką.

Streikieriai laikosi tvir
tai. United Textile Work
ers Unijos reakciniai virši
ninkai deda pastangas 
streiką parduoti, bet kol 
kas jiems nenavvko darbi
ninkus sumulkinti.

I■
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Sovietai Dalyvaus Pasauli
niam Pašto Kongrese

Washington. — Praneša
ma, kad šį pirmadienį sena
tas balsuos farmerių ^šelpi
mo” bilių. •

Kantonas, Chiųįja.— Try
lika Kantono šarvuotų lai
vų Sinkiange. netoli Sam- 
chui.' perėjo į Kwangsi mi
ll taristų pusę. ,

Kun. Olšauskas Dar Kalė
jime

“Lietuvos Žinios” (bal. 29 
d.) praneša, kad kun. Ol
šauskas, kaltinamas tūlos 
ponįos nužudyme, dar tebė
ra kalėjime. Jis vėl davė 
prašymą paleisti už užsta
tą iš kalėjimo.

MASKVA.— Sovietu Są
jungos valdžia priėmė pa
kvietimą dalyvauti pasauli
niam pašto kongrese, kuris 
įvyks Londone sekančiais 
metais gegužės mėnesį.
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MINERSVILLE, PA

jis ir pjautuvas ir sutraukytas si^» buvo doias ii pavyzdin-
žmonės buvo teisingi ir
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laikraščių Šerus, 
iš mūšų laikraš- 
Bet atvertus jo 
skaitlinės kitaip

n or
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vos politiniams kaliniams.
M. Žaldokas.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

■

retežius, kas perstatų Rusijos 
darbininkų laimėjimus. Ant-

Olšauskas irgi sėdi 
ant parankos neiš- 

gręsia bausmė

tyj randasi-Lietuvos politiniai 
kaliniai, kaip jie yra terorizuo
jami lietuviškoj katorgoj Var
niuose. Ir visi dirbiniai yra 

. Visus su-

šėtre mato berūksiant

{da pribuvo į šią šalį, turėjo 
•apie 19 metų ir tuojaus apsive
dė. Gyvenimas, kaipo vedu-

►

gas.
sąžinįngi. Neteisybę, veidmai-

O kaipo to-^

tyti pas pačius doros skelbė-

Puslapis Ahttas Trečiad., Gegužes 15, 1929
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Daugelis buržuaziškų laik- vo 
raščių buvo susijaudinę, kad In- plunksnas nuo nepirktų vištų, 
ternatiopal Popieros ir (elek
tros) Pajėgos Trustas supirki
nėja laikraščius arba perka jų 
šėrus, norėdamas paimt juos į 
savo diktatūrą.

Tas trustas vyrauja Naujo
joj Anglijoj ir stengiasi patapt 
monopoliu, iš kurio turėtų ten 
pirkt elektrą visi miestai.

Jis tiesia savo godžius nagus 
ir į pietines, rytines ir vidurva- 
karines valstijas; ryžasi apžio
ti visokius šaltinius vandens 
jėgos, kurios pagelba galima 
būtų gaminti elektrą ir bran
giai ją teikti miestams ir mies
teliams, fabrikams ir kitiems 
reikalams.'

Elektros trustininkai supran
ta, kaip naudinga būtų jiems 
turėti savo locnus laikraščius. 
Per tokius laikraščius drąsiau 
galima būtų įkalbinėt pilie
čiams, kad miestui neapsimoka 
pačiam dirbdintis elektrą, kad 
tą darbą geriau būtų pavest 
privatiškai kompanijai, kad ir 
minėtam trustui. Savuose laik-

Kongresinių gi tyrinėtojų kiše
nini gana dideli, kad sutalpint 
ir tuos 25 tūkstančius dolerių, 
be tiesioginių šmėravimų iš 
trusto pusės.

Trusto prezidentas Archie R. 
Graustein teisinasi šitaip: mes, 
girdi, pirkome 
kad jie pirktų 
tinę popierą. 
knygas, pačios
prabilo: iš popieros pardavinė
jimo laikraščiams yra tiktai 25 
nuošimčiai įplaukų, o iš elekt
ros pajėgos—54 nuošimčiai.
Ar neaišku, jog popiera užima 
tiktai tolimą antrą vietą, o 
elektros gaminimas ir pardavi
nėjimas nusveria viską?

Tokie Tai Visuomenės 
Tarnautojai

Didžiuma kapitalistinių did- 
lapių vis dar niurna prieš laik
raščių pirkimą ir jų pajungi
mą paprastiem biznio reikalam. 
Tie laikraščiai nusiduoda esą 
‘bendri visuomenės organai ir 

jos reikalų atstovai.” Tatai, 
šian- 

laikraš-
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raščiuose galima būtų agituot, | žinoma, yra prigavystė. 
kad Valstijos arba šalies valdžia dieniniai buržuazijos 
perleistų trustui vienus ar ki- čiai yra leidžiami visų pirma, 
tus elektros pajėgos šaltinius, kad pasipelnyt. 
Kurie vietiniai politikieriai tam 
pritartų, už tuos galima būtų 
susirietus agituot, kad piliečiai 
balsuotų už juos rinkimuose į 
gubernatorius, kongresmanus 
ir kitus valdininkus.

Propaganda Mokyklose
. Pirm; negu aikštėn iškilo da

bartinis trukšmelis del elektros 
trusto supirkinėjamų laikraš
čių, trustas jau metai kiti, kaip 
veda savo /propagandą mokyk
lose; įbruka joms tokius istori
jos arba pilietybės (civics) va
dovėlius, kur pašvęsta skyriai 
privatiniam elektros bizniui, ir 
nukalbama taip, kad miestams 
visai neverta patiems gamintis 
elektrą ir kur kas patogiau bū
tų ją pirktis.

Paaiškėjo, kad elektros biz
nis buvo papirkęs ne tik dauge
lį vidurinių mokyklų mokytojų; 
jis buvo pasipirkęs ir visą eilę 
kolegijų ir universitetų profe
sorių bei jų valdybų narių.

Dabar bėgyje vienų metų 
Tarptautinis Popieros ir Pajė
gos Trustas įvesdino jau desėt- 
kus milionų dolerių, bepirkinė- 
damas laikraščius bei jų Šerus. 
Vienoje Naujojoj Anglijoj jis 
taip “in vestine” $8,000,000.
Už Bostono Heraldo ir Trave
leno šėrus įmokėjo $2,690,100. 
Frank E. Gannett’o brooklyniš- 
kiam, “švariajam” Daily Eągle, 
už 400 šėrų prismeigė $1,954,- 
000. Tas pats Gannett turi 
kelioliką dienraščių įvairiuose 
New Yorko valstijos miestuose 
ir kitur; prie.keleto iš anų jo 

'geltonląpių trustas taipgi prisi
dėjo. Kur tiesiog nedrįso pasi
rodyti, kaipo spaudos supirki
nėtojas, ten trustas veikė per 
savo tarpininkus.

Dabar apskaitoma, jog kal- 
bamasai trustas šitaip yisąį 
nupirkę atbd žymia dalim pa
pirko virš 20 laikraščių; o kiek 
jdar jis, slapta apėjo, kol kas 
ne viskas dar išplaukia dienos 
švieson.' /Kokios krūvos pinigų 
tuo tikslu buvo’ pilamos, pasiro
dys kad ir iš to, jog už Cleve
land© Plain Dealerį tas 
trustas siūlė net 20 miliony 
lerių.

pat 
do-

Tuo žvilgsniu 
jų tikslas panašus į tikslą, sa
kysim, muilo arba čiaumojamos 
gumos fabrikanto.

Didieji dienraščiai, kaip kad 
New Yorko Times ir kiti, sa
vaime yra didoki fabrikai. Jie 
leidžia milionų dolerių vertės 
šėrus ir pardavinėja Wall Stry- 
tyj, kaip ir kitos kompanijos; 
juose dirba šimtai ir tūkstan
čiai samdytų darbininkų. Jie 
taipgi gyvena ir lobsta iš dar
bininkų išnaudojimo. Kaip Up
ton Sinclairis savo raštuose įro
do, kiekvienas buržuazinis laik
raštis turi pataikaut ir už pi
nigus pataikauja duodantiems 
didelius skelbimus krautuvinin
kams, bankininkams ir fabri
kantams. Kiekvienoj darbinin
kų kovoj prieš darbdavius, 
kiekvienuose rinkimuose, kiek
viename streike, kiekviename 
rankpelnių mūšyje už laisvę,— 
visuomet kapitalistinis laikraš
tis loja už tą “tvarką”, iš ku
rios laka. < .

Tik tas tiesioginis laikraščių 
pirkinėjimas atrodo kaip ir 
naujas dalykas; jis, mat/ per
daug stačiokiškai atidarinėja 
akis tiems skaitytojams, kurie 
buvo klaidingai įsivaizdinę, būk 
buržuaziniai laikraščiai vis tik 
yra “visuomenės tarnautojai.”

Bet jau ir ta naujienybė ran
da sau pateisintojų. Taip an
tai, “džentelmaniškasai” repu- 
blikonų organas Springfield Re
publican sako, kad nieko tame 
nėra blogo, tik reikėtų viešai 
paskelbti, kokia pramonės arba 
prekybos kompanija perka kokį 
laikraštį.—Na, tai žingsnis pir
myn atvirumo kryptim!

Pramonės kompanijų supir
kinėjimas laikraščių Europoj 
jau ne dabar žinomas. Vokieti
jos Stinnes, apart metalo ir 

i anglies kasyklų ir šimtų kito
kių įmonių, turėjo tuziną 
daugiau savo laikraščių.

Kas Reikia Įsidėmėti
Kas, tačiaus, yra atmintina, 

tai kad kiekvienas kapitalisti
nis laikraštis, ar jis tiesioginiai 
priklausytų kokiems kitiems 
biznio interesams ar *ne,
netiesioginiai yra parsidavęs 
buržuazijos ekonominiams ir 
politiniams reikalams; jis yra, 
be to, sudėtinė dalis kapitalis
tinės tvarkos, špykis jos maši
nerijos prieš darbininkus.

Vien komunistinė spauda tik
rai atstovauja ir gina darbinin
kų reikalus, neturėdama jokio 
kito tikslo.

Skaitykite Komunistų Parti-

ar

•jis

Tai Vis Bolševikai 
Kalti

Chicagos menševikų ga- 
zietai vėl užkliuvo už dantų 
Sovietų Sąjunga. Šiuo sy
kiu, tačiaus, jau iš kitos pu
sės ji puolama. To gelton- 
lapio num. 112-am pirmam 
puslapyj rašoma:

“Sovietų bibliotekose užre
gistruota, kad lankytojai la
biausiai ima skaityti Markso 
“Kapitalą.” ) ‘ ;

“Pasirodo, kad Markso pub
lika neskaito, o tik ima jį, kad 
įrodytų savo politinę ištikimy
bę.

“Vienas pilietis nutarė tai 
patikrinti. Jis įdėjo į Mark
so knygą popierinį rublį. Ne
žiūrint to, kad knyga perėjo 
per dešimtis rankų, rublis li
ko neišimtas.”
Tai yra paprastas blofas, 

parodymui, kaip “tamsūs” 
yra tie Sovietų Sąjungos 
piliečiai. Juk norint pasi
likti ištikimais, kam imti 
Karolio Markso “Kapitalą” 
—galima Lenino, Stalino, 
arba kurio kito bolševiko 
knygą paimti. Ypačiai Le
nino, kuris Soviet. Sąjungoj 
yra pačiu popiuliariškiau-i 
siu. ! 
tendencijų labiau paneigti 
Sovietų kraštą. Deja, Gri
gaičio organas apsiriko, ne
pataikė į cielių. Jeigu tos 
“dešimtys rankų” turėjo 
Markso knygą ir iš jos ne- 
išėmė rublio, tai’tuo tik pa
rodoma, kad Sovietų skaity
tojai nelabai godus ant pi
nigų. Tas menševikui Gri
gaičiui išrodo keista, nes jis 
pats tai jau , “more than 
sure” rublio i nepaliktų^ ne
žiūrint kur jis jį užu'ostų.

žmonės. Juk Strazdas 1924- 
25 m. buvo nuskridęs į Broojk- 
lypą dirbti prie “Laisvės.” 
Neilgai jam teko ten tūpčioti. 
Mat, vyriausiam “L.” redak
toriui, V. Taurui, Strazdo 
rankraščiai dažnai reikėdavo 
pusėtinai taisyti, • geriau sa
kant—vyt laukan iŠ- jų straz
dą! žinoma, pečkelis Strazdas 
ne durnas. Jisai pamatęs, 
kad ant jo rankraščių opera
cijos nesiliauja, būdamas di
deliu “panaberčiku,” nevary
tas ir neprašytas parskrido 
ątgal į Chicagą.”
Realybėje nieko panašaus 

niekuomet nėra buvę. Stra
zdas dirbo “Laisvės” redak
cijoj ir sugyvenimas buvo 
visuomet kuo geriausias. 
Jokių “operacijų” ir nesusi
pratimų tarpe Strazdo ir 
kurio kito redakcijos nario 
nebuvo iškilę.

Tai eilinis menševikų or
gano blofas. Ir jis spausdi
namas veikiausiai del to, 
kad nieko rimtesnio, be 
šmeižtų, tie žmonės neturi 
ir nežino.

Pirmos Gegužes Apyaikščioji- 
mas Pavyko

Socialistų ir kitų buržuazi
jos šunelių pastangos išardyti 
komunistų rengiamą susirinki- 

|mą nuėjo vėjais. Nežiūrint, 
j kad Rochester Business ^Insti
tute Auditorijos savi ninkai, 
kurių priešakyje yra Meyer 
Jacobstein, buvusis kongres- 
manas, kuris skaito save so
cialistu ir darbininkų draugu, 
paskutinėje dienoje pranešė, 
neduosią salės komunistų su
sirinkimui, susirinkimas vis- 
tiek įvyko ir gana skaitlingas. 
Nėra abejonės, kad daugelis 
neradę garsintoje vietoje su
sirinkimo, sugrįžo namo, vie
nok šimtai revoliucinių darbi
ninkų susirado kitą salę ir ten 
e n t u z i a stiškai minėjo savo 
šventę. Iš priežasties vėlaus' 
laiko didžiuma muzikalės pro-' . 
gramos prisiėjo apleisti. Liet. 
G. Choras, vadovaujant J. Fi- 
dui, sudainavo Internacionalą 
ir Lakštutę, ir jaunuoliai davė 
porą numerių smuikos ir pia
no. Kalbėjo S. Essman, vieti
nis, anglų kalboje. Lietuviai 
šiuo sykiu irgi skaitlingai da
lyvavo.

Išplatinta 10' tūkstančių la
pelių prie dirbtuvių ir keli 
tūkstančiai “Daily Worker.”

Pažymėtina, kad apart par
tijos narių ir nepartiniai dar
bininkai noriai dalyvauja tame 
darbe, tai geriausiai liudija 
darbo masių simpatija Komu
nistų Partijai.

dininkus ir pralotas stovėjo jų 
užpakaly.

“Arkivyskupas padėjo kieli-i 
ką ant altoriaus ir pats sukniu
bęs ilgoką laiką meldėsi. Iš ba- j 
zilikos pral. Olšauskas nuvežtas 
tiesiai kalėjimai!.”

Komedija, ar ne?
Nors tos pačios “Lietuvos 

Žinios” vėliau sako, kad 
viršpaduota citata nėra tik
renybe pagrįsta, bet grei
čiau bus kad jj tikra, nes 
kitaip fašistų valdžia nebū
tų talpinusi katalikų bažny
čios šulą į kalėjimą.

Taigi pralotas Olševskis 
kalėjime. Tas pats pralo
tas, kuris kadaise darbinin
kus skųsdavo caro žanda
rams; kuris karo metu už 
nuo karo nukentėjusioms 
surinktus pinigus darė biz
nį makaronais; tas pats Ol
šauskas, kuris susirietęs 
keikė bolševikus ir visus be
dievius, vadindamas juos 
“žmogžudžiais”, “razbainin- 
kais”, “nedorėliais”. Tam 
pačiam dorininkui pralo
tu! šiandien nesvyruojan
čiai primetama išgvėrimas, 
paleistuvavimas ir žmogžu- 
dybė! Jis del to sėdi kator- 
go.i!

Tai gera pamoka katali
kams darbininkams. Ar 
jie dar ir dabar klausys sa
vo klebonų melų, buk bolše
vikai “paleistuviai”, -“nedo
rėliai”, o kunigai—šventi ir 
nekalti avinėliai?

R. M.

Mūsų spaudoje jau buvo 
rašyta, kad pralotas Olšev- 
skis (Olšauskas) tapo pa
talpintas į Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimą,, kaipo kri- 
minalistas-žmogžudys. Jis 
kadaise Birštone nusmaugė 
savo buvusią, meilužę. Pa
talpintas kalėjime ir neiš
leidžiamas po jokia kaucija. 
Pažiūrėkim, ką apie tai ra
šo Lietuvos laikraščiai ir 
pavieniai asmenys.

So. Bostono brostvininkų 
laikraštis “Darbininkas” sa
vo num. 36-tam įtalpino F. 
V. pranešimą, kuris šitaip 
apibūdina 
Olševskio 
dybę:

“Pralotas 
kalėjime ir 
leidžia. Jam 
apie 8 metus kalėjimo, jei pa
sirodytų kaltu. Kaltinamas nu
žudyme moteriškės Birštono 
kurorte.

“Aplinkybės tokios: Rasta su 
virvute užsmaugta krūmuose 
moteris, būk ta virvė esanti pa
naši į virves išraizgytas, tos lo
vos, kurioje viešbutyje gulėjęs 
pralotas Olšauskas.

“Šoferio, kurs pralotą parve
žė iš Birštono į Kauną, parody
mu, pralotas buvęs labai 
vuotas, veik nenormalus 
grįžo į Kauną.

“Tai ir visi įrodymai.
“Bet pralotas turėjo visuomet 

buvo 
gana

katalikų praloto 
atlikta žmogžu-

“Draugas” 
Grūmoja

Chicagos kunigų laikraš
tis parašė straipsnį, aprau
dodamas Meksikos kontr
revoliucionierių pralaimėji
mą.. Ir ten pat “Draugas” 
tiešijasi:

“Neteisinga ir kraugeringa 
raudonoji Meksikos valdžia ir 

* toliaus prie valstybės vairo 
pasilieka. Tačiaus jai ilgas 

. gyvenimas neužtikrintas? ’
Kunigų redaktorius išve- 

džioja, kad “bemoksliąi., ir 
beginkliai” Meksikos žmo
nės vistiek kovos ir esamą 
valdžią nuvers. I

Visu pirma “Draugas” 
labai nekatalikiškai elgiasi 
niekindamas šitą valdžią. 
Juk kunigai visuomet skelb
davo, kad kiekviena valdžia 
yra nuo dievo. Jeigu, taip, 
tai kokią teisę kunigai turė
tų ją keikti?(|!>Antra, kuni
gai visuomet" nekentė ir 
smerkė revoliucija's. O šiuo 
tarpu už ją agituoja. Pasi
rodo, kad kunigija pati pir
mutinė sukeltų reoliuciją 
prieš patį savo dievą, kuo
met tik pamatytų, kad nėra 
galimybės iš jo padaryti 
biznį.

labai daug priešų. Jis 
nesugyvenamas žmogus, 
šiurkštus, nemeilus, atkaklus, 
skūpus ir užsispyrėlis. Jis py
kosi su valdžia ir svietiškąja ir 
dvasiškąja ii’ mažai tokių rasi 
su kuriais jis būtų - gyvenęs ge
ruoju. Tai dabar ant jo visi 
liežuvius galanda. Net laikraš
čiai paskelbė, būk jis esąs eks
komunikuotas ir tt. Tąs viskas 
yrą grynas melas. Jokios de
gradacijos nė ekskomunikavi- 
mo, nė suspendavimo nebuvo ir 
nebus iki teismo sprendimo. 
Kaip bus teismo nuosprendis, ir 
koks tas nuosprendis bus to
kios bus ir kitos pasekmės.”

Keista, kad tik dabar 
apie tą žmogžudystę kunigų 
laikraščiai pradėjo Tašyti, 
kuomet “Laisvėje” ir kituo
se mūs laikraščiuose jau se
nai buvo pranešta. Naiva 
ir tas, kad šitam pav. raši- 
nyj visiškai nesuminimas 
vardas ir < pavardė tos mo
teriškės, Olšauskio aukos.

Einant tarpe Kauno ir 
Vatikano padaryta sutarti
mi, nė jokis dvasiškis nega
li būti įkalintas už nemora
lius prasižengimus, kol jis 
nebus pasmerktas pačios 
dvasiški j oš vyriausybės. 
Veikiausiai, kad šitam atsi-

LIETUVOS POLITIKIŲ
KALINIŲ DOVANOS

Kovo 30 d. draugė Katarina 
Krasnickienė mirė, pergyve- 

Inus 56 metus amžiaus. Jau 
|ji per kelis metus jautėsi ko
kią tai nesveikatą, vėliaus iš
sivystė taip vadinama vande
ninė liga, kuri ją baisiai kan
kino ne tik skausmais, bet ir 
bevilčia pasveikinimo.

Jos gyvenimo draugas Juo- 
ko'”pašižiūržU.'"''Tuos daiktus zas J«u 12 metų, kaip miręs, 
paima T. D. A. ir juos leisim ir llu0 to laiko meno naslė- 
laimėjimui. Jei kuri T. D. A. šiu°s žodžius rašančiam 
kuopa norėtu įsigyti viena ku-'Krasnickų gyvenimas žinomas 
rią dovanų liuo Lietuvos "poli-1 nua Pa<į jaunystės. Ka-
tinių kalinių, kreipkitės pas 
mane. Štai, ant vieno kotelio 
nupiešta raudona vėliava, kū-

Nesenai aplaikyta dovana 
pas drg. Indrulį, Scrantone, 
nuo politinių kalinių įvairūs 
rankų d i r b iniai. Rašomų 
plunksnų koteliai, skrynutės ir 
kitokį raštinių daiktai. Visi 
labai dailiai padirbti, kad yra; 
ko pasižiūrėti.Tai Nušnekėjo

1

Chicagos menševikiško 
juokdario organas džiau
giasi, būk buvusio Sovietų 
vyriausybės diplomato Kra- 
sino našlė parašiusi knygą, 
nurodant, kad jos vyras 
“nebuvo bolševikas, bet lai
kė savo pareiga, kaipo Ru
sijos patriotas, darbuotis 
del savo tėvynės atgimimo.” 
Del to Grigaitis užgieda:

“Krasinas buvo bene ga
biausias žmogus sovietų val
džioje, ir dabar pasirodo, kad 
jisai savo pažvalgomis buvo 
net, bolševikiškai sakant, 
“kontr-revoliucionierius ”! ”

Su tuo žmogum tai vi
suomet taip: kol asmuo yra 
komunistų partijoj—jis ne
gabus, niekam netikęs, ig- 
norantas. Jei jis metė ko
munistų partiją, tuomet, 
Grigaičio protavimu, jis ga
biausias. Bet kaip, visuomet, 
taip ir su Krasinu Chicagos 
menševikų satyras skau
džiai j apsirinka. Krasinas 
priklausė ir dirbo jtiųlšėyį- 
kams ne tik po to, kai jie 
atsistojo proletarinės vals
tybės viršūnėje, bet per 
daugelį metų pirmiau, lai
ke sunkiausių reakcijos lai
kų. Po Lapkričio Revoliu
cijos Krasinas nesvyruojan
čiai vykdė gyveniman visus 
Partijos nutarimus. Lai to
kių nebolševikų kai Krasi
nas esti daugiausiai!

Tam pačiam kalbamo la
po numeryje bjaurioj amas 
d. Strazdas, “Vilnies”” re
dakcijos štabo narvs. Vėl 
visa špalta melų ir nesąmo
nių pritaukšta. Tik paklau
sykite: .

“Bet apie Strazdo nevyriš
kurną šiandie jau žino ne vien 
Pruseika, bet ir kiti brookly- 
niečiai, ypač “Laisvės” štabo

roj pusėj kalinys, surakintas nystę neapkentė. J _ ,
retežiais, per storas kalėjimo lę’e» ^a* greit suspėjo ją pama- - 
geležis, linksmu veidu, siun- tyti pas pačius doros skelbė- 
čia sveikinimus Lietuvos dar-|Jus kunigus.
bininkams ir visų šalių kovoto-[ laikais, per kunigų be- 
jams. , {sąžinišką plėšrumą, parapijo-

Kiekvienas darbininkas turi nai išėjo iš kantrybės ir visur 
suprasti, kokioj sunkioj pade- pradėjo priešintis, sukilti. Kuo- 

l'met veik kiekvieną lietuvįšką 
parapiją krėtė bažnytinė re
voliucija, kunigai, su pagelba 
policijos, skaldė parapijonams 

i galvas pačiose bažnyčiose, gin- 
I darni savo šventą biznį, tai to- 
{kie kunigų darbai Krasnickus 
lir privedė prie protavimo ir 
{atsikratymo nuo religijos. Ta
čiaus pavyzdingu gyvenimu ir 

Isavo kūdikius išauklėjo, kurie 
šiandien yra naudingi susipra
tusių, progresyvių darbininkų 
eilėse.

Savo 
laisvai, 
pinėse, 
draugo, o savo tėvelio, 
si dideliame liūdėsyj keturios 
dukterys ir vienas sūnus: Oną^ 
žiobienė, Minersville, Pa.; Ple?|fc 
cida Dudonienė, Chester, Pa.; 

{Izidorius, Elzbieta ir Julijona

Kuo Nezaležninkai Skiriasi
Nuo “Tikrųjų?”

Tai šen, tai ten po Jung
tines Valstijas priviso t. v. 
“nezaležninkų”, arba “tau
tiškų kunigų”, kurie tautiš
kos tikybos skraiste prisi
dengę išnaudoja žmones ne 
prasčiau už pomiškius pra- 
baščius. Komunistų spau
da visuomet smerkė šitos 
rūšies apgavikus ir išnau
dotojus; Mes nurodinėjo- 
me, kacUjie niekuo nėra ge
resni už" “tikruosius”. Jau 
nesykį gyvenimas tatai įro
do. Pastaruoju laiku turi- į 
me kitą tam tvirtinimui 
įrodyti faktą..

Gegužės > 7 d. Lawrence, 
Mass., prasidėjo, riezaležnin- 
ko kun. Šleinio byla su Ši
moniu ir Černiausku. Pa
starieji, kaip sako klerika
lų “Darbininkas” apskundė 
“tautišką tėvelį” del neišda
vimo už kapines apyskaitos 
ir negrąžinimą pinigų į 
“trust fund”. Kuo ši byla 
pasibaigs, sunku pasakyti, 
bet tik vienas., į teismą ėji
mas jau parodę,. Jog Nau
joji, viera” nėra nė kiek 
žiningesnė už senąją. < ' '■ •

tikime Smetonos valdžia to prjsiųSti iš Varnių.
L.J_--- . O kad taip yra, tai rinktus pinigus siųsim Lietu-laikėsi. < 
patvirtina “Lietuvos Žinio- | 
se” perspausdintas iš “Sek
madienio” straipsnis, kuris 
sekančiai vaizduoja Olšaus
ko ekskomunikavimą:

“Verbų sekmadienis baziliko
je buvo nepaprastas. Tą dieną 
bažnyčioj paskutinį kartą kaipo 
dvasininkas pasirodė pral. Ol
šauskas. Dar prieš mišias visa 
bažnyčia nepaprastai nušvito, 
buvd uždegtos visos lempos ir 
altoriaus žvakės. Nežinodami 
priežasties, žmonės labai stebė
jos. Dar nesuprantam,iau pa
sidarė, kai iš. zakristijos pradė
jo eiti kunigai. Jie pusračiu 
apstojo didi j į altorių. Kai var
gonai pradėjo groti, išėjo arki
vyskupas Skvireckas ir atsi
klaupė prie altoriaus vidurio.

“Neilgai trukus išėjo pralo
tas Olšauskas, apsirengęs mi 
šias laikomais rūbais. Vos tik 
jis užžengė ant pirmojo alto
riaus laiptelio, arkivyskupas jį 
sulaikė ir atėmė iš rankų k'ieli- 
ką. Visa šviesa bažnyčioj 
geso, nutilo ir vargonai, 
kunigai priėję nuvilko nuo 
šaųsko bažnytinius rūbus, 
šias ceremonijas altorių apsto
ję kunigai buvo užsigrįžę į mal

AR NORITE ŽINOTI?
Rašo J. D. Taunis

Kl. Kuri šios šalies valsti
ja tirščiausiai apgyventa?

Ats. Rhode Island valsti
ja yra tirščiausiai žmonių 
apgyventa, nes ant kiekvie
nos ketvirtainės mylios iš
puola 566 gyventojai. O re
čiausiai apgyventa yra Ne- 
vados valstija, nes ten iš
puola ant kiekvienos ket- namie, nevedę, 
virtainės mylios tik 7 gy- ‘.........
Ventoj ai. ^Alaskos teritori- mčja progresyvių darbininkų 
ja dar mažiau apgyventa—{judėjimo ir prigulėjo prie L.

- CL ______ CVAXV

/{kiekvienos ketvirtainės my
lios.

Kl. Kaip panaikinti nema
lonų dažų kvapą iš kamba
rio ?

Afq Pppninnk mhnli nu 11 pasaline pumiKa.Ats. 1 ei pjauk cibuli pu- Buvo gražios laidotuvės.
au n padek naujai /step- ilsėkis,' drauge. Lai būna 

Įlotam kambaryj, u/ uz ko- lengva žemelė tau po audrin- 
kios poros valandų jau nie- gani vargų gyvenimui.

motinėlę palaidojo 
Lietuvių Li uosy bes Ka- 

šalia jos gyvenimo
Liko- ’

Velione Katarina buvo rė-

“Tyrinėjimas”
Pasipiktinimas del tokios 

kraščią pirklybos pasiekė, 
gabaus, ir Jungtinių Valstijų 
kongresą. Sudaryta kongresi- 
nd^tyrinėjimo komisija; jai pa
skirta $25,000.

Kas iš to išeis? Veikiausia 
panaši istorija, kaip kad čigo
nas paskirtų savo sūnų tyrinėt, jos organus “Daily Workerį”, 
ar jo ^notiha nevagia mužiko “Laisvę”, “Vilnį” ir “Darbi- 

pąt čigonas sa- ninkių Balsą”.

lai-
pa-

uz- 
Du 
01- 
Per

tik vienas gyventojas ant

siau ir padėk naujai ištep-

ko nekeužuosi.

D. S. A. vietinės, 36 kuopos. 
Gi draugės kuopos lėšomis nu
pirko gėlių vainiką jos pager- • 
bimui už $15 ir palydėjo į ka
pus, suteikdamos paskutinį 
patarnavimą, kartu su jos gi
minėmis ir pašaline publika.

Ilsėkis, drauge. Lai būna

A. Arbačauskas.



• ""'•f*11“

CASTON ROPSEVICHSusirinkime daly-

I
332

NOTARY

PUBLIC

S s i

W),||R ny į|Į Į „į,, IĮ J,Į Į l| ,|,(|į

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Treciad., Gegužės 15, 1929'
>

DETROITO ŽINIOS

BALTIMORE, MD.
i WORCESTER, MASS.

J.

praneštu komi-i 
patys d alyvai!-;

ma-
Sek- 
jau 
ant-

klausimu, kas

kuopos pasirūpinkit 
delegatesšią konfe- 
nes turėsime daug 

ir įvairių reikalų svar-

I

Negaliu'Bus visokių sportų.
onferencija šį klausi- i suprasti, delko žmonės nesi- ; Aido Choro nariai nutarė 

is del taip'laikyti savo repeticijas pane-

Aido Choras nutarė laikyti 
savo metinį pikniką liepos 28 

egužės Lietuvių Sve- d., Olympia Parke. Todėl apie- 
tainės Bendrovė surengė fe-j linkės chorai nerengiate tą 

irus, šie fėrai mažai naudos [dieną jokių parengimų, bet

Buvo renkamos aukos Gas- 
audinyčių streikie-

Aukų surinkta $15.69. j

Sekr. V. Taraškienė, 
. . 1 Atlantic St.,

So. Boston, Mass

Puslapis Trečias

BL*D. S. A. 2-ro Rajono 
įt Konferencija

tėmyti, kad kovai prieš fašiz- 
Imą jokios agitacijos negali bū- 
Iti, nes čia ne žaislo darbas. 
' Mus Į kovą su fašizmu iššau
kė kruvinasis fašistų teroras.

■ • vi- 
jsiems nariams yra brandus

LIETUVIS GRABORIUS

Draugės:
L. D. S. A. 2-ro Rajono pus-,Tik tuomet draugijai ir 
metinė konferencija įvyks ne-;------- ---------- —.......

dėlioj, 2 d. birželio, Lietuvių i dalykas, kuomet visi aiškiai ir 
/Piliečių Kliubo Svetainėje, 376 pilnai žino, kas yra veikiama 

W.Broadway, S. Boston, Mass, ir kaip veikiama. 
Prasidės

Visos
pasiųsti
renciją, 
svįfcių i 
styTf.

Pasistengkit atsiųsti kuodau-i 
giausiai delegačių. Taipgi ir, 
daug gerų sumanymų rajono 
ir organizacijos bei visuome- 

„nės naudai.

Ir kaip gi 
jos nariai 

kuomet do- 
jie nekrei- 
Keista, net. 

Jei cle-l 
dalyvauti del ■ 

kokių gyvenimo aplinkybių, i 
tai yra išeitis, kodėl nepra-Į 
nešti savo draugijos valdybos > 
nariams, kurie 
teto nariams ar 
tų.

Po visų kitų 
, liete priešfašistinį veikimą, ei
na prie perrinkimo naujo ko-i 
miteto, kad užėjus vasaros 
sezonui darbas nesitrukdytų. J 
komitetą išrinkti sekanti drau-j 
gijų nariai: K. Terzienė, O. 
Demskienė, J. Baronas, J. 
Pempė ir Depšys. (Nuo Ham- 
trameko, Mich., Draugijų.) j 
Konferencija visus užtvirtino! 
tolimesniam veikimui ir jie, į 
pagal savo nuožiūrą, pasiskirs-' 
to darbus. Baigiant konf., j 
delegatų prisiminta kaslink j 
Lietuvos baduolių. Konferen-' 
c i j o j a u k ų su ri n k ta $8.15. A u - J 
kos įduotos baduolių šelpimo! 
komiteto nariui. Buvo kele-į 
tas pašalinių atsilankę sąžinių-; 
gų draugijų narių; jie visi kon-Į 

iferencijoj gavo patariamus; 
balsus. Nors konf. buvo ne-i 
taip jau skaitlinga, kaip ture- Į 

-tu būti, bet buvo gyva ir daug! 
rimtų nutarimų pravesta toli
mesnei kovai prieš fašizmą.

Delegatas 'Alf. Misevičius.

Igali draugija bei 
būti užsiganėdinę, 
legatus išrenka, o 
pja jokios atydos? 
Įsivaizdinti negalima, 

negali 
gyveninio 

yra išeitis,

5 d. gegužės, 24-tos ir Mich. 
gatvių Draugijų Svetainėje, 10 
vai. ryte, įvyko priešfašistinė 
konferencija. Priešfaš. Komi
teto sekretorė, draugė K. Ter
zienė, pagal sąrašą iš 15 or
ganizacijų, sudarančių prieš
fašistinį veikimą, iššaukė de
legatus, nuo kokių organizaci- 
jų-draugijų delegatai daly
vauja konferencijoj. Pasiro- 

atidarant konf. daly
vauja apie 15 delegatų. Kiti: 
išrinkti delegatai neatsilankė. 
Perbėgta eilė raportų iš prieš
fašistinio veikimo, ir kas 
noma nuveikti ateityje, 
retorė raportuoja, kad 
šiais metais yra sušaukta 
ra priešfašistinė konferencija. 
Apie tai nemažai buvo garsin
ta spaudoj ir delegatams iš
rašytos atvirutės d a 1 y v a uti 
šioj konf. Bet dalis delegatų 
visgi beatsilankė. Raportai 
gyvi, svarbūs ir priimti su ap- 
kalb ėjimais. Skaityti keli 
laiškai iš priešfašistinio cent-' 
ralinio komiteto sekretoriaus, i 
kuriuose ragina labiau suglau
sti garbininkiškas spėkas ko
voj prieš fašizmą. Laiškai pri-į 
imti. Delegatai, duodami ra-1 
portus iš draugijų veikimo,! 
nurodo, kad draugijų organi
zacijų nusistatymas ne tik ves
ti neatleidžiamą kovą prieš fa-' . 
šizmą, bet stengtis visais ga- * b anis ° c 
limais būdais kuogreičiausiai j 
gelbėti Lietuvos baduolius, nes d. 
jie tą badą kenčia del fašiz

Ir jiems kitas niekas į pagel-iduos bendrovei, nes žmonių dalyvaukite musų parengime, 
bą neateis, kaip tik darbiniu-!'aliai mažai buvo. v,anlr,„ .nartu
kai. ^Konferencija šį klausi-! suprasti, delko 
mą iš|wMkusavo plačiai ir pri-panko į parengimu
ėjo prie išvedimo, kad varant! svar‘3aus tikslo, kaip rėmimas. dėliais, 7:30 vai. vakare. To- 

- ..... ................ ’ - • iiizxi.,,,:., v,«»xnxx9 del kas norite prisidėti prie
choro, malonėkite ateiti. Tė- 

5 d. gegužės visos trys pro- vai, kurie leis savo vaikučius 
iau i gresyvės organizacijos surengė i mūsų chorą, nesigailės.

-i.. ---- •_ __ j Aido Choro Koresp. J. K.

darbininkų. šioje dirbtuvėje Baduolių.
dirbs visokios rūšies orlaivius, vavo A. Jankauskas, J. Weiss, 
Dar stato dvi dirbtuves, bet j Alekšis ir K. Petrfkienė. 
neteko smulkmeniškai apie jas 
sužinoti, tai praleidžiu.

A.L.D.L.D. 25 Kp. Koresp.

d. gegužės kriaučių unijos į 
lokalas 218 buvo surengęs i 
prakalbas paminėjimui Pirmos i 
Gegužės. Kalbėjo “Darbo”! 
redaktorius drg. L. Prūseika.. 
Buvo renkamos aukos Gastoni- .ir jos (N. C.) audinyčių strei-1 

[kiuriams. Aukų surinkta 16
dolerių su centais. i --------J'

Aukotojų pavardės: P. Gla-liš Brooklyno.
iveckas, J. Letkauskas, J. Lui-T
, za, K. Lopetų. J. Balsys, SJtaučiais paminėjimui darbinin- 
l Vaitkus ir Kelbauckas po šventės.
* T O4 (\ A i xl C' L i f m 1 n 11/ izi i

. -J 1 v -- v lUbUUdi nulinius 11 lisParengimuose 1 d. gegužes žurnalas, su spalvuotais paveikslais.
4 d. gegužės dalyvavo Ai

do Choras
; me. Kalbėjo drg. A. Bimba •

. Parengimai bu-i........... .. „
; vo rengti bendrai su svetim-j -

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, laukite? 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

*1 i W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

! Tel., Greenpoint 5765

■ lietuviška Akušere

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

i stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 

'žmogui reičkia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 

[nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
rimtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
Isinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

•apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
'greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
; bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

| Vaistžolčs yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgvt, strėnų ir pečių 

[skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

{širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

jga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą, 

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

: miestuose.
M. ZUKAITIS

i 25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Baigus mokslą ir praktikavusi j 
i prie Dorpato universiteto. Vė- 
: liau per keliolika metų savo 
i profesijoje 
; džiuosiuose 
! po j e.

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

J. Weiss,
A. L. O. P. S. Centro Sekr.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bu
cų 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

Tarpininkas
1 Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis

40 puslapių, didelio formato.
programų išpildy- Prenumerata metams $1, vienas nu

meris 10c; užsienyj’ — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai
vakortę į Lietuvą ir atgal—do
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

priešfašistinį darbą smarkiau,: lietuvių namo L 
būtų bendrai pasitarta su lie-- 
tuvių suorganizuotu lokaliniu! 
laikinu komitetu, kuris v 
renka aukas Lietuvos baduo- pikniką, su prakalbomis, pa-i 
liams, kad vieni kitiems ne- minėjimui darbininkų šventės,! 
užkenkus kaip aukų rinkime Pirmos Gegužės. Kalbėjo Se-' 
del baduolių, taip varyme dar-Inas Vincas-iš Gibbstown, N. J., A I A D C DVĮVAI AI 
bo prieš fašizmą. Kitas yra Reikia pažymėti, kad drg. i21- 
svarbus nutarimas, tai kad bū- S. V. pasakė gana gerą pra- ______
tų šį vasaros sezoną surengtas; kalbą. Nei vienas nesitikėjo, Į
kovai prieš fašizmą piknikas!kad Senas Vincas pasakys to- Protokolas A. L. O. P. S. Cent-
ir draugiškas i š v a ž iavimas. Įkią gerą prakalbą.
Konferencija pavedė Priešf.' 

’"Komiteto nariams nevilkinan-įtonijos 
• surengti prieinamoj vie- riams. .
tdj/kad kuo daugiausiai būtų į Aukojo šios ypatos: A. Paulio- , 
galima sutraukti Detroito ir jojnis, V. Petruška, K. Malinaus-! 

kas ir J. Deltuva po $1; J. 
Andriušiūnas, P. Kupriūnas, 
P. Glaveckas ir J. Stanis po 
50c. Parengimas gana sėk
mingas; jeigu būtų neliję iki 
vienai valandai po pietų, tai 
būtų buvęs dar sėkmingesnis.

priemiesčio lietuvių. Užtvir
tintas sumanymas, kad Prieš- 
fašistinis Komitetas mažiau
siai į metus šauktų keturias 
draugijų konferencijas/ Po 
ilgų ir karštų diskusijų nutar
ta, kad komiteto sekretorė at
sikreiptų į tas draugijas laiš- 

: kais/Skurių delegatai nedaly- 
vavorsioj konferencijoj su pa
reikalavimu, kad perrinktų tos 
draugijos delegatus arba su- 
disciplinuotų išrinktus delega
tus už nekreipimą atydos ir 
net laužymą pačių draugijų 

į nutarimų. Vienbalsiai konfe
rencijos delegatai nutarė vesti 
kovą prieš bent kokį apsilei
dimą ir trukdymą priešfašisti- 
nės darbuotės ateityje. Visos 
d r a u g ijos, prigulinčios prie 
priešfašistinio veikimo, turi 
kreipti atydą į savo išrinktus 

ff^frgatus, kad jie pildytų sa- 
/vįfcrfJareigas. Tas daug suma- 
T žins darbo sekretorei, kuri ir 
’• taip jo turi nemažai. Reikia 

visiems draugijų nariams įsi-

Gegužės 6 d. A. L. D. L. 
D. 25 kuopos įvyko susirinki
mas. Narių susirinko neper- 
daugiausini. iš priežasties lie
taus. Nutarta bendrai su ki
tomis organizacijomis sureng
ti pikniką del sušelpimo Lietu
vos baduolių.

čia vra statoma keletas di
delių dirbtuvių. Generalė Elek- 
trikos Komnanija stato savo 
fabriką Riverview Parke. 
Dirbs 15.000 darbininku. Jau
nuolius priima del lavinimosi 
elektrikos skirtinguose ama
tuose.

Antrą didelę dirbtuvę sta
to Middle Riveryj, kur už tre
jeto metų laiko dirbs 10,000

ro Komiteto susirinkimo, lai
kyto balandžio 27 d., 1929 
metų.
Iš svarbesnių dalykų reikė

tų pažymėti šie. Drg. Jan
kauskas raportavo, kad buvo 
nekuriu keblumų, kurie sukė
lė | truputį' nesusipratimų mū
sų darbe. Tie nesusipratimai 
paėjo iš to, kad iš kart buvo 
pavesta mūsų A. L. O. P. S. 
centro komitetui rūpintis Lie
tuvos baduolių šelpimo klausi
mu. Buvo paskelbti tame ir 
atsišaukimai, gi už savaitės 
laiko buvo išrinkta kitas tam 
tikslui komitetas, tuomet rei
kėjo vėl rašyti į laikraščius ir 
atšaukti pirmesni skelbimą. 
Sekretorius J. Weiss pranešė, 
kad nekuriose kolonijose vieti
niai priešfašistiniai komitetai 
darbuojasi neblogai, kur iki 
šiol buvo labai mažai veikia
ma, dabar gaunama laiškai, 
kuriu ose pasižada daugiau 
darbuotis. Taipgi pranešė, 
kad pagamino ir išsiuntinėjo 
visiems lokaliniams priešfašis- 
tiniams komitetams tam tikrus 
atsišaukimus kviečiant prie di
desnio aktyvingumo.

Nutarta paaukoti 200 dol. 
Komitetui šelpimui Lietuvos

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Stagg

6043

Telefonas:

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Virš du šimtmečiu/^ J? Į) A Q Gold Medal Haarlem 
Oil bulvei pripažintaVj H/ IV lY gyduole Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

ANO roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
jtflfTH)ji?Pradėk tuoj.*Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk.

HAARLEM

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažames 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) 

^-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO 1ŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

E>H. ZI NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

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. Nedeldien’ais 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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Nauj’ausios Mados Žemiausia Kaina

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
PO $1.00 arba $2.00 | SAVAITĘ

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

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimj, 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

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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susitvėrė kompanijos ir j

Užd;
hiaž:

kainos.
sekančiu adresu:

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 dienų.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253

| Tel.: Greenpoint 9632

I K. M. S.

Vieni ga^
. Su pikiu ardė, o ševelu ką, kiti suktybe ar visa 

Mai sėmė ir metė į vežimą ir tik mokėjo valdžiai už tas
- v Paežerinią,

(Toliau bus)

Kietųjų Anglių Mainos ir Jose Darbai

To-

K. JOBARTAS

reikia vaktuoti, kad neprieitų nius automobilius dirbo tik ke-

Su tam tikra

mai-

r

imti visą anglį su pleisu. 
su plėnimi išima.

neužpiltų 
lenta 
kon-

Puslapis Ketvirtas

(Tąsa)
šaftuose ir šliopose yra 

daug tunelių. Mat, kur tik 
nuo vieno sluogsnio pramuša 
per skalą iki kitam arba per 
kelis anglių sluognius, tai va
dina tuneliu. Didelėse maino- 
se yra iki 30 ar daugiau tokių 
tunelių. šaftuose taipgi yra 
šliopų ir taip vadinamų plėnių. 
Didžiumoj, su šafto dugnu ne
pasiekia giliausios vietos nuė
jusio sluogsnio. Nuo šafto 
dugno, žinoma, toliau nuo 
šafto, pradeda šliopą varyti ir 
per šliopą išima ir tą anglį, 
kurį yra giliau, kaip šafto dug
nas. Plėnimi vadina tą, ką 
taip kaip ir šliopa, bet tik į 
priešingą pusę, eina, tai yra, 
į viršų. Jeigu šaftas yra pu
sėtinai gilus, tai nuo šafto

o iš ten šaftu kelia į viršų. 
Kurios yra viduryj mainų šlio- 
pos ir plėnys, tai jų ir irižinai- 
motorai taipgi yra mainose, tik 
nekuriu lauke yra.

Kaip kur ir šaftas sū dvie- 
mis ar trimis sustojimais. Iš 
vieno išima anglis, iš kito ir 
iš trečio, tik, žinoma, tuo pa
tim sykiu negali iš visų imti. 
Tokiu pat būdu ir žmones, 
kaip ir anglis, suleidžia že
myn ir iškelia į viršų.

Mainierys, dirbdamas plei
se, kaip sakiau, ima apie 26 
pėdas pločio (augščio tiek, 
kiek anglių storumo yra). Pa
varęs 50 ar 60 pėdų, išvaro 
skylę skersai tą pilerį del ven
tiliacijos. Kada toliau nudir
ba ir kitą tokią skylę per pi
lerį padaro į kito mainierio 

dugno iki viršui negalima iš- tokį pat darbą, tai tą skylę, 
• Gi kuri yra 60 pėdų atgal, užka-

Iš plėnies la lentomis, kad per ją oras
varo gengves. taip, kaip ir iš neitų, o eitų per šitą, kuri tik 
šliopos ar šafto, ir tunelius, ką naujai tapo atidaryta.
Plėnimi leidžia anglis žemyn, kiu būdu mainierys savo dar-

be turi oro trajjkimą, ventilia
ciją. Dar ir to neužtenka. 
Kada pavaro savo darbą to
lyn, tai turi, kol \ kitą skylę 
vėl išvarys, nuo tos skylės, ką 
per pilerį išvaryta, užsukti taip 
orą, kad eitų ten, kur jis dir
ba. Tą padaro pastatydami 
sparus-propus, ant tų sparų 
prikala lentas ir orą atsuka 
ten, kur reikia; arti šūvių len
tų negali kalti, tai kenves 
(storas plačias palas) užtie
sia. Vidutiniškas pleisas turi 
5-6 pilerio skyles.

Iš lauko oras ateina šaftu, 
šliopa ar tuneliu į gengvę; 
gengve oras eina iki paskuti
niam pleisui. Paskutiniu plei
su grįžta atgal ir eina per pi- 
lerių skyles, pasiekdamas 
kiekvieną mainierį, pleise dir
bantį. Kiekvienas pleisas, pa
lei gengvę, yra užkaltas len
toms ar net cementu užmūry
tas, tik palieka mainieriui iš
lysti ir anglims išslinkti, jei
gu pleisas yra į kalną. Bet 
ir tos mažiukės skylės yra už
dengtos drūtom palom. Kaip 
žmogus lenda, tai turi tą pa
lą pakelti; o anglis, slinkda-

NELAIMINGA...
(Tąsa)

Gulėjo ant upės kranto negyva jaunos 
išvaizdos mergina, kuriai buvo po galva 
padėtas meldų pėdas. Jos drabužiai kiau
rai permirkę vandeniu ir glotniai prikritę 
prie kūno, o rankos ištiestos palei šonus 
ant baltai žydinčių dobilėlių. Ji savo vei
do išraiška, atkreipta į saulę, tartum no
rėjo rūsčiai pasakyti teisybės žodį tiems, 
kurie ją visaip skriaudė, neapkentė ir nieki
no be jokio pasigailėjimo, teisdami netei
singai. Vandenio pumpurėliai ritosi per 
jos palaidus plaukus ant galvos.

Grupė kaimiečių moterų, apstojusių 
negyvėlę, nedavė savo liežuviams ramumo, 
nes, jų supratimu, buvo svarbu apkalbėti, 
kur dabar negyvosios dūšia randasi, kur 
ji bus palaidota ir taip toliau.

Saulės skaistų veidą pridengė nedide
lis pilkas debesėlis, o ant žemės nupuolė 
tamsvas šešėlis, užklodamas žaliuojančias 
lankas. Privažiavo prie tilto pora staini- 
nių širmų arkliui įkinkyta graži karieta, re
gisi iš Gilvičių dvaro, kuri buvo prisidusių 
puošnių panelių. Karietos staininiai, pri
sibijodami eiti per medinį tiltą, trypė vie
toj ir stojosi ant paskutiniųjų kojų, o fur- 
monas su jais elgėsi labai atsargiai, kad 
išvengus nelaimingo nuotikio.

Gabaus, panelės, prisibijo damos nelai
mės, visos išlipo iš karietos, liepdamos 
purmonui vienam važiuoti per tiltą, kuris 
sėkmingai pervažiavo, o jos, užėjusios ant 
tilto ir, prisilaikydamos europiškos mados, 
prisidengė gražiais šilkiniais kvietkuotais 
parasonėliais, idant saulės spinduliai neap
degintų joms baltus veidelius .ir pusnuoges 
krūtines. Joms buvo peržema arčiau pri
eiti prie mužikų ir pasižiūrėti į tebesančio 
įvykio reginį ant upės kranto, tik ištolo 
matė ir nuvažiavo Kurtavėnų linkui.

Kaimietė Oluškienė, rūsčios išvaizdos 
ir nemandagaus apsėjimo moteriškė, kuri 

* grįždama upės linkui, užmynė skenduo
lės sūneliui ant kojos ir ėmė garsiai rėkti:

“Benkarte, šalin iš po< kojų, ko čia da
bar landai tarpe didelių žmonių..., ar ne
matei savo prisprogusios motinos!... Ne
klausysi manęs, aš tave, benkarte... dar 
sykį pasiųsiu stiklų rinkti iš dilgynių, ku
riu niekas daugiau ten nepridaužė, kaip tik 
tu!.;.”

Suvargęs vaikutis susilenkė, galvą 
truktelėjo į save, pečius kilstelėjo augštyn, 
manydamas, jog jo žiauri šeimininkė kirs 
kuom nors jam per galvą.

Pasišalino jis nuo jos, liūdnai apsidai
rė aplinkui ir apsistojo jo ašarotos akys 
ant savo negyvos motinos veido. Tarytum 
jis buvo įsitikinęs, kad, o t, štai, tuojau jo 
mylima motinėlė prisikels ir užtars jį bėd- 
ną, subardama jo šeimininkę, kuri darė 
neteisingus primetimus jam, bet ji jau ne
sijudino. Pagaliaus, jis, spaudydamas sa
vo švarkelio skvernelį, nedrąsiai atsakė:

“Aš, ciocė, niekuomet nedaužiau jokių 
stiklų ir ten jų neprimečiau. Ne aš.”

Šeimininkė, žandus perkreipusi, tarė:
“Nedaužei!... Buvo / pastatyti ant 

lentynos du nuo konjako tušti buteliai ir 
vienas pilnas, atlikęs neišgertas kalėdojan
čių kunigų, o kas juos sudaužė, ar ne tu?” 

Katinas, tamsta, nuvertė ir sudaužė.
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ma žemyn, pati savaime tą 
palą pakelia. Kur anglių 
sluogsnis yra lygus ir karai ei
na į pleisą, tai ten kiekviena
me pleise, palei gengvę, įdėtos 
durys. Kada karą traukia ar 
ištraukia, tai duris atidaro ir 
vėl uždaro. Ventiliacijos for
ma yra ta pati, kaip ant di
delio kalno, kur dirba ant 
taip vadinamų pilnų, taip ant 
vidutiniško kalnelio ar visai 
lygumoje, kur karai eina į 
pleisą.

Kur eina karas į pleisą, ten 
ir pleise yra įdėtas kelias ir 
visada tuščias karas ateina 
prie tos anglies, kuri yra tik 
ką atšauta. Apatinė skala, 
didžiumoj, yra lygi, slidi, tai 
ševelas gerai lenda ir sparčiai 
gali anglį mesti į karą. Kur 
yra kalnas, kad karą negali 
užtraukti,' o nėra toks status, 
kad anglis pati bėgtų į geng
vę, tai ten tiesia viduriu plei- 
so, po vieną ar dvi, blekes ir 
tomis blekėmis leidžia anglį; 
kaip kur reikia tomis blekėmis 
stumti anglis žemyn. Pas geng
vę yra padaryta vadinama 
platforma. Tos platformos 
kraštas, ką prieina prie pat 
karo, ant gengvės stovinčio, 
yra pakeltas, tai atsistojus ant 
platformos, karas pasidaro 
žemesnis ir mainieriui yra 
lengviau lioduoti. Jeigu'kal
nas geras, tai ten blekių ne
reikia ir platforma pasidaro 
pusėtinai augšta, tai didelius 
šmotus anglies riste surita į 
kara. Kur visai didelis kal
nas, tai ten padaro siūtą ir 
anglis pati į karą bėga. Ten

čios vietos, tai vėl stato po 2 mes išeina anglis, tai nėra kie- ard ir kiti.
propu ir vėl kala lentas ir tt., ta
ko! visą pleisą išdirba. !
nierys ant tos nušautos ang- parsivežė sau ar savo kaimy
nes pasistojęs visada dasiekia nui. Laikui bėgant, anglių pa- 
neatšautą anglį, gali ją gręž- reikalavimas vis didėjo ir di

dėjo, tai ir tos pirmutinės ang-: 
lies išimtos skylės vis turėjo _ ~ _ v
didėti ir gilyn eiti. Nuo bied- j Fašistai I ardavę uz Mil 
nų farmerių bagotesni supirki- | na Miško,
nėjo apačią žemės, tai yra, an-j 
glis, 

iriui.
kėjo 
m ės. 
kelias dešimtis tūkstančių ak 
rų anglinės žemės, kaip Gir

; Aš „plačiau. Katinas,” teisinosi vaikas.
Vaikas stovėjo vietoj nusiminęs, o tuo 

tarpu prie jo prisiartinę trys piemenukai, 
kurie visuomet ir visur mėgdavo tyčio
tis iš jo nelaimingo likimo, pasakė: •

“A, a, pirmiaus tave ta susiraukusi 
ciocė mušdavo, o dabar, kada tu netekai 
savo motinos, tai, suprantama, gausi dau
giau ... Geriau tu prisipažink prie kal
tės.”

Suvargęs našlaitis pasitraukė į šalį ir 
atsisėdo prie didelio akmenio. Jaunučio 

' vargdienio jautri siela, jausdama neteisin
gus jam primetimus žiaurios šeimininkės 
ir savo draugų-piemenų pasityčiojimus iš' 
jo būklės, jis pradėjo tyliai verkti.

Jaunutis berželis upės pakrantėje sa
vo žaliais lapeliais retkarčiais sušnabždė
davo, o lankose žalieji vikšrynai duodavo 
atsiliepimus. Iš susirinkusiųjų grupės išė
jo kaimo gražiai, nuaugusi mergina, kurios 
veido išraiška liudijo, jog ji esti geros šir
dies ir užtarianti skriaudžiamuosius; tai 
buvo Petrė, Kajatono sesuo.

Petrė, išreikšdama savo simpatingu
mą, priėjo prie verkiančio mažo pieme
nėlio, abiem rankomis jam suspaudė aša
rotus veidelius ir suramino, prižadėdama 
jį užtarti, atnešti jam džiovinto sūrio ir tt. 
Valandėlę ji ramiai sėdėjo su našlaičiu prie 
akmenio ir kaž ką mąstė, o kaimo moterų 
“jomarkas” prie skenduolės lavono tęsėsi 
pakilusiam laipsny j.

Tos moterų kalbos, niekinančios tą pie
menėlį, sykiu ir jo negyvą motiną, priver
tė Petrę atsistoti ir kai ką pasakyti. Ji 
sakė:

“Pagaliaus, sakau, ar gi šis suvargęs 
vaikutis, neturintis nei tėvo nei motinos, 
užsitarnauja sau tokių bjaurių paniekini
mų ir neapkentimų vien tik todėl, kad jisai 
neturėjo šliūbinių savo tėvų. Tai tas, sa
kau, nieko, kad jis neturėjo šliūbinių savo 
tėvų, tačiaus, tiesą sakau, jis atėjo iš tų

ti ir kur nedrūta nulupti, kad 
ne pultų ant galvos. Pas abu
du pileriu yra skylės apie po 
4 pėdas pločio. Tose skylėse 
sudėti laiptai, kaip kopėčios, 
kad būtų galima užlipti, nu
lipti ir užsinešti propus, len
tas ir kas tik reikia. Oras 
viena skyle ateina į viršų, kur 
mainierys dirba, kita skyle ei
na žemyn į pilerio skylę ir į 
kito mainierio tokį pat darbą. 
Kada eina į darbą, tai taip, 
kaip liptume iš šulinio, o kaip 
nuo darbo, tai kaip liptume į 
šulinį.

Tą anglį, ką viduryj lieka, 
tada išima, kada pabaigia tą 
pleisą. Tokiam darbe tik už 
mastą gauna mokėti, o už an
glį nieko.

Pilerius tada išima, kada 
visoje apielinkėje pleisai būna 
išdirbti ir juos ima pirmiausia 
viršutinius, kur ir augštesnia- 
me sluogsnyje būna viskas iš
dirbta. Kaip juos ima, smulk
meniškai neaiškysiu, nes per
daug keblus’ aiškinimas, kada 
pilerius išima, tai viskas tada1 
sugriūva.

Kiekviena dabartinė indust
rija susikuopusi į dideles kom
panijas ir trustus, iš pradžių 
buvo mažos ir kiekviena atski
rai, neprigulmingai dirbo, taip1 
ir su mainomis buvo.

Pirmutinių automobilių dir
bėjai buvo mažų šapukių sa-' 
vininkai, kalviai, šaltakalviai 
ar vežimų dirbėjai. Pirmuti-J

perdaug anglies ir 
gengvę.
ar drūtu kuolu tą anglį 
troliuoja.

Kac! atšauti anglies, 
nierys pirmiausia turi išgręžti 
skylę, rankomis sukama maši
na. Į skalą gręžia suspaustu 
oru varoma mašina. Viduti
niškai, skylę gręžia 6 pėdų il
gio.' Su skyle anglies storu
mo užima apie tris ar daugiau 
pėdas. Taip visur yra dulkių, 
bet kaip dirba su suspausto 
oro mašina, tai velniškai dul
kes daro. Su ta mašina dau
giausia į skalą gręžia, o ska
los dulkės, tai kaip cemento, 
ir mainierys, padirbęs kelis 
metus, mainierišką kosulį gau
na. Nušovimui skylės, žiūrint 
kokio kietumo anglis yra, rei
kalauja nuo 3 iki 6 šmotų ang
linio dinamito. Dar ir dabar 
vartojama trys būdai iššovi- 
mui skylės. Pirmas ir seno
viškas, bet labai mažai varto
jamas šiandien, tai paprastas 
juodas parakas. Antras, tai 
dinamitas, su paprastu pistonu 
ir knatu, šie abudu iššovimo 
būdai reikalauja atvirą ugnį 
uždegti. Trečias, naujausias 
ir daugiausia vartojamas, tai 
elėktrikiniai pistonai, eksplo- 
deriais vadinami. Užgrūsda- 
mas skylę, paskiausia dinami
to šmotą deda su eksploderiu 
ir dar popierom ar kuo kitu 
pridrūtina. Eksploderio dratų 
galai turi pasilikti lauke, tada 
kitus dratus prie jų prikabina 
ir nuveda į pilerio skylę ir 
ten, su pagelba clektrikinės 
batarejos, iššauna. -

Mainierys turi savo turėti

o paviršių paliko farme- 
žinoma, jie mažai mo- 

farmeriui už apačią že- 
Buvo tokių, ką turėjo

Kaunas.— Bal. 22 d. nri 
kų departamente parduo 
iš varžytinių apie ( *2,0 
kietm. miško medžią 
922,412 litų.

Ii žmonės. Dabar, kol auto
mobilių padaro, tai pereina' 
per šimtus darbininkų rankų.1 
Kas metai tas pradines šapu-' 
kės didino, susidėjo dvi į vie-' 
na 
šiandien mes matome bilioni-' . ~ ,
nes kompanijas, kaip General! Balchunas. Savininkas.

----- C.. 1 I

Varpas Bakery, 54 maujer St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 653

pačių žmonių ir į tuos pačius žmones, kaip visas mašinas, kokių tik jam 
. Tiesa sa- reikia. 'aš ir jūs visi, ar ne?... Taip, 

kau, taip. Tik tamstos-įsitikinkite sau, jog 
šis vaikas, kurį niekinate, jis gali džiaugtis, 
jis gali liūdėti, jis gali verkti ir savo sielos 
skausmus kentėti taip pat, kaip aš ir tams
tos, nes jis yra žmogus. /■

“Taigi, sakau, yra nežmoniška ir be
širdiškumas niekinti tą gerą ir gabų vaiką, 
kuris pralenkia savo gabumais net visus 
kaimo piemenukus, padarydamas iš medžio 
įvairiausius dalykėlius. O kaip jis, sakau, 
moka gražiai ir žavė j ančiai pūsti į savo 
darbo birbynę; jo birbynės garsai, ne taip, 
kaip kitų plerškianti, paliečia žmogaus jau
tresnę sielą kokiu tai gailesčiu ir liūdesiu.”

Pabaigė ji savo kalbą, nugara į akme
nį atsirėmė ir giliai kažką užsimąstė. Vai
kas, apsidairęs aplinkui, atsistojo ir, ne
drąsaus būdo prilaikomas, išlengvo prisi
artino prie savo naujos užtarėjos, jis pa
ėmė jai už dešinės rankos ir į ją pabučia
vo, išreikšdamas, matomai, jai savo padėką 
už jo užtarimą. /

Kada ji kalbėjo, tai per visą tą laiką 
žiaurioji Oluškienė darė negražius atsilie
pimus, rodydama jai savo pusiau išpuvu
sius dantis ir tyčia perkreiptus žandus.

(Tąsa bus)

Taipgi ir už dinami
tą turi užsimokėti.

Mainierys savo darbe viso
kį darbą dirba, atšauna anglį, 
ją lioduoja į karus, stato spa- 
rūs-propus ir vadinamus tim- 
berius, tiesia kelią ir kaip kur 
turi lentas užsikalti del oro, 
vėjo.

Kada mainierys dirba ant 
stataus kalno, tai jo darbas la
bai skirtingas nuo to, kur ly
guma ar nedidelis kalnas. Jis 
tada dirba ant taip vadinamo 
-pilno. Pleisą varo tokį pat 
platumo, bet 4 pėdas nuo pi
lerio stato propus kas 3 pėdas 
į viršų ir ant tų. propų užkala, 
6 pėdų ilgio, drūtas lentas. 
Taipgi ir nuo kito pilerio tą 
patį daro. Pradėdamas dirbti 
skersai pleisą, pastato kelis 
drūtus propus ir ahit jų užde
da drūtus kuolus ar kelias ei
les lentų. Kada šauna, tai 
tarpe tų užkaltų lentų pleisas 
prisipildo atšautos anglies, o 
kas netelpa, tai tomis skylė
mis, palei vieną ir kitą pile
rius, anglis nueina žemyn į 
siūtą. Kaip tik padaro tuš-

Motors, Ford Motors ir kitas.! 
Tas pats buvo ir su mainomis, 
tik dahg, daug anksčiau. į

Kaip pradėjo “kasti” anglį,: 
tai taip, kaip Lietuvoj ūkinin
kai smėlį kasa. Aš pats va-1 
žinodavau pieskų kasti. Nu-' 
kasdavome 2-3 pėdas papras-! 
tos žemės ir rasdavome gražių 
baltų pieskų. Taip ir pirmu-! 
tiniai mainieriai anglį kasė.1 
Jiems tada nereikėjo ir neži-i 
nojo šaftų, šliopų, tunelių, plė-į 
nių, brėkerių ir visokių maši
nų. Taipgi jiems nereikėjoj 
arba visai mažai reikėjo para-' 
ko. Ko jam reikėjo, tai zpikio' 
ir ševelo. Kur į paviršių že-j

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlafkytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI i 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS,1 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S j. 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik' 
lietuviai/ bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostuinieriai 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., 
į savo krautuvę 
kas mčnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

John Naujokas Pa^ ^rg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti į 
Brooklyne ir kituose miestuose, kuri 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar-! 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- 
tų.

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

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

iznieriams ir privatifikiems žmo
noms, ūaųg ar mažai, vis tiek, ir !18- 
šas apmokame.

Adresas:

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

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

$10.00 LOTAI S1W.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kuriu Jus Pageidavo!

Padirbti is suderintų
Havanos Tabakų f.

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, 1 

užsakymus (orderius).



Nei Jokio Gerklės Erzinimo

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ
MOTERIMS:

Panedėliais ir 
utarninkais

ga- 
Ki- 
pa-

sut

Pil- 
$60

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

h

kYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA rAmĮn EAllui. jjuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v UvulŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI

Treciad., Gegužes 15, 1929

BENWOOD, W. VA

kad

vei

PATERSON, N. J

paliko po šventos Onos flage,

kaipo rojaus vai-;

Nors tie didvyriai labai nu-

lucky

vak matę.

sieks Prancūzai į Europi

PORTLAND, OREGON
SU-

Jis

Po

Už kelių dienų būsiąs strei-

tyti, nes lietuviškos operetės 
Patersono lietuviai dar nėra

Centai Ypatai

visus atsilankyti
Rengėjai.

ir j žies, bronzos ir statybos dar- 
Bdt j bininkų, dirbančių trijuose 

šimtuose užvedimų. Apart tor 
prie streiko veikiausia prisidė

Darbininkų In- bo savaitės, $40 į s;
Unijos, o su jomis ir gos pagelbihinkams, $50 

Ir niems amatininkams ir 
visi bendrai per pietus 40 mi-i specialistams.

K UN. M. X. MOCKUS 
j| PIRMO VAKARO TEMA: 
“Ar Bolševikai Baisesni už

narės A dalo 
dustrinės 
apie 9,000 kairiųjų siuvėjų.

mi
nučių demonstravo, ant 36th | 

ir 7th Ave., New Yorke, 
sustiprino streikierių

liai katalikai stengiasi išlaiky
ti tamsybės urvą, kuriame jie 

| praleidžia šventadienius ir 
liuesus vakarus, prisirūkę pil- 

i na skiepą dūmų, šviečiasi prie 
Į kazyrių vakarais ir naktimis. 
Kuomet minėtiems “apšviestū- 

Inams” užsimeni apie uniją ar
ba kitas darbininkiškas orga
nizacijas, tat jie atsako, kad 
nėra reikalo prigulėti prie ko- 

Įkių organizacijų, nes tos or- 
Įganizacijos neduoda jokios 
j naudos.

Apart to, dar randasi lietu
vių bažnyčia ir parapija su 

{kunigu J. Petraičiu, su kuriuo 
j parapijonai, ypač pastaruoju 
laiku, veda smarkią kovą, no

gėdami prašalint kunigą, ma
inydami, kad jie esą savinin
kais tos bažnyčios ir kleboni
jos, nežinodami, kad jie yra 
tik rėmėjais to visko.

Kalbamas klebonėlis tiek 
įsikarščiavo^ ant vietinių para
pijom! ir jų organizacijų, kad 
vieną po kitai išvijo iš para
pijos svetainės. Pirmiausiai 
teko išnešti kudašių šv. Juoza
po darbininkams, kurie, pabė

gėję vieną bloką, sulindo ,į 
skiepą; antrą kiką gavo vy
čiai su savo didvyrišku Vytau- 
tautu ir kumele, kurią nešio
ja prie skverno prisikabinę, 
manydami, kad ir jie didvy-1 
riai; trečią dovaną gavo jau;

tirti, jog jau antras mėnesis,' suaugę vyrai, tai sv. Kazimie-i 
* • ............................ .iro draugija. Mat, manė, kad! .

ta randasi A. L. D. L. D. 
kuopa, kuri gyvuoja neblogai. 
Pastarame susirinkime nutarė 
surengti pramogą a* 7 8 d. bir
želio ir likusį pelną skirti Lie
tuvos baduoliams ir streikie- 
riams. Užsiminus apie strei
kierių sunkią padėtį, draugai
sumetė keletą dolerių.

Čia randasi darbščių drau
gų, tik visa bėda tame, 

^nedaug yra lietuvių ir tie pa- i 
W tys labai išmėtyti, todėl li

kimo nėra.
Tariu ačiū tiems draugams, 

kurie aukojo streikieriams ir 
tuomi prisidėjo prie parėmimo 
jų sunkioj kovoj.

A. Brazauskas.

į Man užkliuvus Patersonan 
darbo jieškant, pasirodė, kaip 
ir kitur, bedarbių būriai ap

dink dirbtuves apstoję laukia, 
kol darbdavys pašauks j dar
bą. Bet atėjus laikui, kada 
dirbtuvės švilpynė sušvilpia, 
išeina darbdavys, ranka pamo
ja, jog darbininkų nereikia. 
Ir man, porą rytų bestovint, 
tas pats atsikartojo. Tarpe 
stovinčių darbininkų tenka pa-

kaip panašiai darbdaviai nu- draugija.
vaiko būrius darbininku nuo L’ he vyrai, nes pinigus kolek- 
dirbtuvių. Kadangi Paterso- tavo, bažnyčios pastatymui au- 

r ftas pagarsėjęs miestas šilko jkojo ir bažnyčioje prie staliu- 
išdirbystėmis ir čia randasi ko SLl “ambreliukais” sėdėjo, 
daugybė šilko audinyčių ir da- Į ant lazdos krepšin pinigus dė- 
žaunių, tai teko patirti, kad J° h' kitiems kišo po nosia, 
paskutinis audėjų streikas, po kad dėtų. O garbingesni po 
vadovyste “Fred Holcher ir ir i tiesiai, pas raudoną flagę sė- 
Waltew (?) Asociacijos Uni- dėjo ir retkarčiais ant pečių 
jos” sudemoralizavo audėjų margą juostą turėjo. O ant 
viltį laimėjime. Audėjai ma- ft’alo tik viena davatkų sosaidė 
tydami, kad kito išėjimo nėra, paliko po šventos Onos flage, 
kaip tik organizuot uniją, ku-įkuri negavo kiko. Bet ir joms 
ri stengtųsi vesti aštrią kovą i apdrausta, kaipo rojaus vai-{ 
su darbdaviais, tam darbui į-1 sius, laikyti parengimai arba 

i kalbamoj 
Dabar kunigėlis, 

Nors jam kaip gaidys ant savo locno 
mėšlyno atsistojęs, parodė, kad 

vienas vyras, o visi 
-y-lauk nuo mano mėš-

steigė naują, National Textile pasilinksminimai 
Workers Uniją, kurios sekre-| svetainėj. 
torium yra Rusak. \ 
tiktų organizatoriaus ir vado
vavimo vieta, bet jis puikiai lik jis 
atlieka ir sekretoriaus darbą, žvirbliai 

ATekstiliečių unija stengiasi 1 lyno!
ypatingai suorganizuoti da- 
žaunių darbininkus. Patersone įsiminę, aimanavo ir pas vys- 
randasi geras skaičius lietuvių,; kūpą skųstis važiavo, bet ir iš 
bet iš jų tarpo mažai yra pri-jten kiką gavo. Mat, su žino- 
klausančių prie unijos arba Ijimu pasivėlavo ir nežinojo, 
rūpinančius! kokių organizaci- kur pinigus aukojo. Jie vis 
jų reikalais. Ypatingai bro- į tikėjosi, kad tą nuosavybę jie 

valdys, bet pasirodė, iš visur 
kiką gavo.

Teisybė, randasi ir darbi
ninkiškų organizacijų, kurios 
rūpinasi darbininkiškais reika
lais ir apšvieta, kartas nuo 
karto turi darbininkams nau
dingus parengimus, prakalbas 
bei paskaitas ir diskusijas. 
Progresyviai lietuviai turi Lai
svės Chorą, kuriuomi vadovau
ja Vladas Žukas. Dabar, ar
timiausioje ateityje, x choras 
rengia operetę “Silviją,” kurią

BAYONNE, N. J. 
Kunigo M. X. Mockaus

PRAKALBOS
YRengia D. L. K. Vytauto 

Draugystė 
Ketverge ir Subatoje

16 ir 18 Gegužes-May, 1929
Y. M. C. A. SVETAINĖJE

Avenue E ir kampas 22nd St. kiekvienas lietuvis turėtų ma-
Bayonne, N. J.

Abu vakaru pradžia 7:30
Lietuvių progresyvių tarpe 

dar randasi negeistinų ergelių, 
kurie trukdo darbininkišką 
veikimą. Tas yra blogas ap- 

Isirciškimas, kuris turėtų iš- 
i nykti.

Patersono yra pusėtinai pro- 
Igresyvių lietuvių, bet jie ne
gana veikia proletariškoj dir
voj. Merkinės Dzūkelis.

Puslapis Penktas

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLISKAS

Bell Phone, Poplar 754*

Valdiškos skaitlinės parodo, kad Lucky Strikes paaugo daugiau, 
negu visi kiti cigaretei, krūvon juos sudėjus. Publika žiuri, kad 
jai butų suteikiama patarnavimas ir tai yra, ištikrųjų, įrodymas, 
kad nepaisant kainos, jus daugiau gaunate Lucky Strike Ciga- 
retuose, negu galėtų suteikti bile kurie kiti. Tobulas juose suderi
nimas puikiųjų tabakų patiekia tikrų rūkymo malonumų. Jų 
išimtinas, slaptas apkepinimo procesas užtikrina tabakus, liuo- 
sus nuo erzinančių medžiagų ir nešvarumų ir, kaip kad mano 
20.679‘Y‘ daktarai, padaro Lucky Strike mažiau erzinančiais, 
nekaip kiti cigaretai.

ANGLISKAI-L1ETUV1SKAS

ŽODYNĖLIS
kas- 
Bile

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus Įsigykite jį ir 
dien turėkite su šavim. 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA n.25e
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(PASIRAŠO)

’T" Čia paduodamas skait
lines patikrino ir patvir
tino LYBRAND, ROSS 
BROS. IR MONT
GOMERY, oficialiai 
Skaitmenų Patikrintojai 
ir Auditoriai.

Prezidente;
The American Tobacco Company, 

Incorporated

©1929.
The American 
Tobacco Co., 

’.Tnnufacturera

Nei Jokio Kosulio.

'Fhe Lucky Strike Šokite 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną subatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Kad palaikyt laibų 
figūrų, nieks ne
gali užginčyti 
teisingumų to pa
tarimo:

“SIEK LUCKY VIE
TOJ SALDUMYNO.

IT'S TOAST £D

Atlėkė Orlaiviu Iš Anglijos 
Chinij on

Gegužės 4 d. čia buvo 
rengtas apvaikščiojimas pami
nėjimui darbininkų šventės ge
gužinės. Buvo šokiai su pro
grama. Gegužės 5 d. išvažia- 

Velnius.” Įvimas į Tarptautinį daržą. Abu,
ANTRO VAKARO TEMA:L parengimu surengė T. D. A.

Kunigijos Šventi Išradimai.” i vietos skyrius. Bet abi dienos 
i pasitaikė lietingos, tai žmonių 

Gerbiamieji! Kun. Mockaus,buvo mažai. Antras dalykas, 
> prakalbos visuomet užintere- tai pas mus paprastas dalykas, 

suodavo žmones ir duodavo kad žmonės geriau nuvažiuoja

AMO Y, Chinija.— Kapi
tonas Chen Wen-lin, chinas 
aviatorius, su danu aviato
rių leitenantu Johannsen, 
sekmadienį atlėkė čia orlai
viu iš Anglijos. Keliavo du 
mėnesiu, apsistodami įvai
riose vietose.

9,000 Kairiųjy Demonstravo 
Su Valgyklų Streikieriais

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

AISVŲ”

JUOZAS

G raborius-U nd er taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji, 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje žauki- 
tės pas mane. Pas mane galite, 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

9669
5136
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo .savo amžino priešo!

Ilfbn I a Y Talis centai už skrynutę) yra tai kanuole prieš 
UI UU LdA kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________  ORDER BLANK _______
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ................................................................................................................................................... —

151

No.

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

St. or Ave.

Miestas State.

oįmemsiiipiiii:°Trn°ii

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL
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St
Tuom 
dvasia. €

Beeinant j demonstraciją, 
mėlynsiūliai areštavo drg. Ka
trę Gitlowienę, Darbininkių 
Tarybos sekretorę,, ir dar 11 
draugių. Jos paskui buvo be 
bausmės paleistos.

Tą dieną, be to, buvo areš
tuota arti keturių desėtkų 
streikierių ties įvairiomis val
gyklomis. Vienas primuštas.

4,000 ARCHITEKTŪROS 
METALO DARBININKŲ 
PRISIRENGĖ STREIKAN

Prancūzai lakūnai Rene Le
fevre ir Jean Assolant rengia
si skrist lėktuvu ''į Europą. 
Bandymuose jųdviejų lėtuvas 
lengvai padarė 150 mylių į 

i valanda.

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
25 METŲ JUB1LĖJUS. Special is pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų 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

No. 19
Turėjo Dispepsiją Per 

Trisdešimtį Metų
trisdešimties metų bandymų, p-as A.

| B. Boswell, Union. Miss., surado gyduoles, 
i kurios vieną mėnesį prašalino jo visas 

ligas, kurios jį kankino ir kenkė jo sveika
tai per ilgą laiką. Skaityk, ką jis sako: 
"Aš turėjau dispepsiją per 30 metų ir ban
džiau visokias gyduoles, bot be pasekmių. 
Aš buvau jau taip nusilpęs, kad vos ga
lėjau dirbti tiktai, pusę valandos be pasil- 
šio. Aš suradau didelę pagelbą )x> varto
jimo Nuga-Tone į 30 dienų ir dabar 
liu dirbti pusę dienos be pasilsio. Aš 
riu Nuga-Tono, ką jos yra del manęs 
dariusios."

Daukinti negu milionas žmonių yra 
radę didžiausią pagelbą nuo vartojimo Nu- 
ga-Tonc,' nuo skilvio trubelių, prasto ape
tito, gasų arba raugėjimo, žąrnų skaudė
jimo, chroniško užkietėjimo, svaigulio, gal
vos. skaudėjimo, inkstų arba pūslės trube
lių, silpnų nervų, silpnų svarbesnių or
ganų ir panašių nesmagumų. Jei jūs "turite 
bent vieną viršminčtą trubelį, jūs turėtumėt 
vartoti Npga-Tone. Jos yra parduodairtps 
pas visus ' gyduolių v pardavinėtojus. Jei jūaųl 
vertelga neturi jų stake, reikalaukite,' kad" 
jis užsakytų jums iš olaelio' vaistinės.

Per dvi paskutines dienas 
stfeikan išėjo dar astuonių 
valgyk lų darbininkai. In- 
džionkšinas (teismiškas už
draudimas) prieš streikierius! kas 4,000 architektūros zy°le- 
išduotas. Policija blaško i 
areštuoja pikietininkus. 
streikas plėtojasi.

Pirmadienį prįe! . valgyklų
___  s___  K , streikierių demonstracijos pri- šią 1,000 iki šiol neorganizuo- 
Igi tuomet iš mūsų judėjimo iš-1 sidėjo šimtai moterų iš Jting- tų į tą uniją darbininkų. Bus 
'eis?__________ Portlandiškis. įtinęs Darbininkių Tarybos; tai reikalaujama 44 valandų dar-

daug ko naujo. Dabar jos yra ■ pažiūrėti vandenpuolių, negu 
> kad atsilanko į tokius darbi- 

__ 1 parengimus arba 
kitur laiką praleidžia.

Tuo tarpu darbininkai nepri
valo praleisti savo parengi
mus, turi į juos atsilankyti. 
Jeigu mes patys nesilankysi
me į savo parengimus, tai kas

dar įdomesnės, nes kun. Moc-lf 
kus net keletą metų paaukavo1 ninkiškus 
studijavimui kunigijos darbų kur 
Meksikoje ir kitur. Todėl iš 
iš jo prakalbų gausite puikių 
pamokinimų.

Įžanga 25

Kaiečiamc

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
• Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Neteko Dalies Turto— 
Tai Neverta Gyvent

Kadangi iš jo krautuvės bu
vo išplėšta deimantų, auksų ir

Nesutelpa Žmonės j Kun 
Mockaus Brooklyniškes 
Misijas

Ar Žinote Šiuos 
Miesto Įstatymus

New

kitokiu brangenybių už $275,- ha prisieina sykiu ir 
B. Stein, juoktis. C ’

Prekėjų Asociacija
Yorke išleido miesto įstatymų! 
knygutę. Jų tarpe randame 
šitokius:

Nevalia laikyt spiegiančią 
; papūgą, perdaug kniaukiančią 
katę arba lojantį šunį, jeigu 
tam priešingi kaimynai.

Jeigu tu dešimts dienų iš
laikysi keno šunį be savininko 
j leidimo, tai būsi skaitomas jo 
vagim ir galėsi būt teismiškai išeikvoja 
nubaustas.

Nevalia laikyt šunų tene- 
mentiniuose namuose arba ant 
tenementų lotų.

Uždrausta susi rinkimuose 
naudot raudoną ar juodą vė
liavą, nes viena yra ženklas 
komunistų, o kita anarchistų.

Kūdikių vežimukai turi pir
menybę visur ir jiems nėra 

i jokių važiavimo taisyklių.
Be leidimo (laisnio) neva

lia yra parkuose traukti foto
grafijas.

000, tai Solomon
New Yorke, nusprendė, kad 
neapsimoka daugiau gyvent ir 
nusižudė, atsukdamas gazo 
kranus.

Pirmas vakaras kun. M. X. 
Mockaus misijų pirmadienį, 
101 Grand St., Brooklyne, bu
vo knibždynas žmonių, sugu
žėjusių pasiklausyt apie die-! 
vus, velnius ir bolševikus. Uk- 
rainų svetainė buvo sausakim- . 
šai prisigrūdus publikos. Kai! 
kurie jau senaisiais laikais: 
girdėję po kelias Mockaus i 
prakalbas, bet sako eisią jo 
pasiklausyti ir dar, ir dar, kiek 
tik jis laikys savo misijų. Vi
sas vakaras—nuolatinis, nesu
valdomas žmonių kvatojimas, 
atsiliepiant į juokingus Moc-! 
kaus aiškinimus religijos daly
kų. Kun. Mockui, prie pir
mesnių patyrimų toje srityje, 
dar prisidėjo jo gyvenimas! 
Meksikoje per paskutinius ke- i 
lis metus, kur jis buvo liudi
ninkas įnirtusios kovos tarp 
klerikalijoss ir bedievukų val
džios.

Šį vakarą toje pačioj svetai- ■ 
nėj bus antra Mockaus misija Į v v . i • - o i 
apie “Kunigijos šventus Išra- j NUŠOKO DUO LUISVCS utOVylOS

77^7;^ne peima‘ Ir Užsimušė Jaunuolis

KIEK NUVAGIA IR 
IŠEIKVOJA MIESTO 
PINIGŲ

tvirtino, 
valdyba 
dolerių 
pinigų

Buvęs New Yorko miesto 
majoras, John F. Hylan, savo 
prakalboje per radio 
kad dabartinė miesto 

50 milionų
gyventojų sumokėtų 
kas metai. Stambią tos sumos 
dalį suvagia valdininkai ir.kiti j 
jų sėbrai grafteriai; kitus gi 
milionus be reikalo išmėto per 
nesusitvarkymą ir užsimerku
sį pinigų mėtymą.

STATOMAS DIDELIS 
FORDO FABRIKAS

ža bus ta svetainė ?
Rep.

Mirė
metų,
11 d.

Nuo Laisvės Stovy los (Sta
tue of Liberty) nušoko 200 pė
dų žemyn ir ant vietos užsi
mušė Ralph Gleasonas, 22 me
tų amžiaus. Tai dar pirma 
saužudystė, kur panaudota to
ji “panelė,” kaipo priemonė.

Henry Fordas nupirko 30 
akrų žemės, ant kurios statys 
savo fabriką Edgewateryj, N. 
J., prie Hudsono upės, prieš 
New Yorko 100th St., netoli 
statomo tilto per tą upę. 
žemę Fordas užmokėjo 
250,000. Bus i šį fabriką 
žarna automobilių dalys iš 
troito ir čia sustatoma į 
vus automobilius.

Darbo Federacija ir 
Socialistai Laužysią 
Kailiasiuviu Streiką

ii <i. Ar po 70 Metu Yra

Julius Klimaitis, 62
325 Plymouth St., mirė 
gegužės, bus laidotas 15 d. ge
gužės, šv. Jono kapuose.

Jieva Misiūnas, 33 metų, 
256 Heyward St., mirė
gegužės, palaidota 14 d. ge- 
gūžės, 2 vai. po pietų, Alyvų Smarkiausias Žmogaus 
kalno kapuose. - v. „ °

John Brocker (Jonas Broke- i Amžius/ 
vičius), 68 metų, 94 Stagg St., 
mirė 11 d. gegužės; bus lai
dotas 15 d. gegužės, šv. Jono 
kapinėse.

Laidojo J. Garšva.

$1,-
ve-
De- 

gata-1

Juozas Dauches, 42 m. am
žiaus, mirė 11 d. gegužės; pa
šarvotas 312 Grand St., laido
tuvės 15 d. geg., 7‘ 
šv. Jono kapinėse.

Kazimieras Kaminskas, 55 
m. amžiaus, mirė Hillsboro 
township’e, New Jersey; pa
šarvotas 416 Metropo litan 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
15 d. geg., 2 vai. po pietų, 
Alyvų kalno kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi 
bonus Radzevičius.

kų gyvenimą caristinėj Rusi
joj ir Austrijinėj Galicijoj 
taip, kaip jis buvo, 
jis buvo didelis humoristas, tai 
ir visi jo kūriniai pilni humo
ro, skaitant kuriuos poneva- 

’ verkt ir 
Gal būt, tik todėl 

taip labai ir myli skaityt jo 
raštus žydiška biednoji 
d i s.

Pereito ketvirtadienio 
re, 2 d. gegužės, buvo 
ras, kur ypatingai susirinko 
daug darbininkų todėl, kad iš- 
anksto buvo parduodami tikie- 

jtai per skrybėlių dirbėjų strei
kuojančias darbininkes darbi
ninkams. Mat, tos darbinin
kės, kurios išėjo į streiką prieš 
norus A. F. of L. biurokrati- - 
jos, už geresnes darbo ir gy
venimo sąlygas ir už industri
nę uniją, neturėdamos pinigų 
vedimui tos kovos, atsišaukė į 
'darbininkus, pritariančius jų 
reikalui, kad pirktų iš jų tikie- 

* tus /į minima teatra. žmonių 
buvo pilnas teatras.

Laike perstatymo viršminė- 
to veikalo žmonės permaino
mis tai verkė, tai vėl juokėsi.

Stempenyn buvo smuikinin
kas ir su savo “benu” griež
davo vestuvėse. Kaipo tikras 
artistas, jis, panašiai kaip ir 
visi kiti jo profesijos žmonės, 

Įleisdavo gyvenimą lengvai. Jis 
i būdavo tankiai įsimyli žydes vai po pietų, 
j moteris, kurios abelnai į jo 
meiliškus užtikrinimus nekrei
pė domės. Sykį jis įsimylėjo 
merginą, kuri teisingai patikė
jo jo žodžiais ir pagal papro
čius, be mažiausios meilės iš 
!jos pusės, buvo priversta apsi
vesti. Dabar jinai paėmė jį 
į savo rankas ir norėjo pa
kreipi į gyvenimą, kokį veda 
visi kiti pagal įsigyvenusius 
papročius. Bet jis suranda iš
eitį iš tos keblios padėties 
kiekvieną sykį, kuomet jis 

'liauja su savo “benu” į 
!kias nors vestuves. Vieną 
kį tokiame atsitikime jis

■ tėmijo jauną vedusią moteris-liaujant gerit pribūname. 
kę, kuri išbudino jame tikrą, i Union Ave,, Brooklyn, 
romantišką meilę, 
vardas buvo—tai 
žios, malonios išvaizdos ir mei
laus būdo moteris.

PAJIEŠKOJIMAI
Kadangi 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

liau-

v aka
vai; a-

PA.JIEŠKAU partnerio i bučernes ir 
grosemės biznį. Atsi.šaukit bilo 

laiku po 5 vai. vakare. L. Wagner, 
41 Broad St., arti Grand St., Mas- 
petb, N. Y. Telephone, Juniper 2754 

114-119

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA kambarys del 
dviejų merginų arba vyrų prieina

ma kaina, ant trečių lubų, po deši
nei. J. B. Lelionis, 67 Ten Eyck St., 

[Brooklyn, N. Y. 114-115

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA arba pasirandavoja 
duonos kepykla (Bakery) už labai 

prieinamą kainą. Yra vist 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)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA 4 kambariui fornišius, 

galima randavoti ir kambarius, 
gražiai ištaisyti, atskiri įėjimai, ran- 
dos $20.00. Matyt galima nuo 8 va
karo ir nedėliomis nuo ryto, iki 3 

. Galit klausti janito- 
riaus 2 floro, parodysiu kambarius. 
G. M. Kanton, 3481—3rd Avė., arti 
168th St., New York, N. Y. 114-119
PARSIDUODA labai pigiai 4 kam

barių fornišius. Matyt galima 
nuo 7:30 vai. vakare. J. Klimauskas, 
22 Scholes St., vienais trepaiš, 
Brooklyn, N. Y. 114-115
PARSIDUODA 4 kambarių fomišiai.

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

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

8
3

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. £
3 S
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RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
6§į'23 GRAND AVENUE

-Aru ^"AšpfeTH. v :

................................................................................................................................... .......
r— ..................... - - - - - ------------------- --------- - ■■■,.. (

Telephone, Btagg 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)
TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(PrieAais “Bridge Plaza") 

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. 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. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus - namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka- 

1 • * ’ ' ‘ • taisome
Reika-

S., 114
Tel.7

ke
lt o-
Sy --------

[me gerai ir pigiai. Taipgi 
”a"l stogus ir uždedame naujus.

- - - . J.
,____  ___ , Brooklyn, N. Y.

n i i • \1 Stagg 0452.Rachel ]os ___________________
buvo gra- KAZYS RUKŠTELIS

DAR GYVUOJA
Po dange- jr ma]Oniai priima vietinius ir iš ki

liui bandymų jis beveik užka-'tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
riauja jos meilę. Juo lengviau 
jai buvo pasiduot Stempeny- 
n’o neperstojamam lindimui, 
kuomet ji turėjo už vyrą žmo
gų visai netinkantį vyriškumo 
pareigai. Galų gale, religiniai 
prietarai apie sutuoktuvių ry
šių šventenybę joje pasirodė 
daug stipresni, negu gamtinio 
patraukimo reikalas. Stempe
nyn gi sugrįžta namo ir atsi
duoda smuikini ūkystei. Jis da
bar griežia daug saldesnes, la

ibiau liūdesio pilnas melodijas, 
'negu pirmiau.

Kaip visų kitų tautų, taip 
žydų čia (Amerikoj) augę 
žmonės nesupranta savo tau
tinės kalbos, laike lošimo; 
kuomet dalis publikos gardžiai 
juokiasi ar verkia, tai kita da
lis tik ausis judina, šalę ma
nęs sėdinčios merginos klau
siu tūlų paaiškinimų; gaunau 
atsakymą, ji nesupranta, sa
ko: didesnę dalį savo kalbos 
aktoriai vartoja rusų kalba.” 

Jeigu būtų lošiama anglų 
kalba, daug daugiau žmonių 
lankytų tą teatrą. Vienok, ir 
taip verta pažiūrėt tas teatras.

D. B.

Besiruošiant kairiajai 
liasiuvių Unijai į streiką, 
bo Federacija vėl išlenda su 
savo dvylekiu; Federacijos vi- 
ce-prezidentas Woll ir kiti iš
leido pareiškimą, kad streikas 
esąs nereikalingas. Kad 3,000 
kailiasiuviu stovi be darbo, 
tiems ponams ne galvoj; kad 

Į beveik pusiau nukapota uždar- 
Įbiai kailiasiuviams abelnai, tai 
Federacijos vadamas nei šilta 
nei šalta. Reikia griežtai su
trumpi nt darbo valandas, sa
ko kairieji; tuomet atsiras dar-, 
bo ir tiems, kurie dabar jo ne-, 
turi, ir kovot už algų pakėli
mą.

Socialistai ir Darbo Federa
cijos šulai ir stulpeliai dabar 
ruošiamam streike, žinoma, 
vėl užims vietą bosų gončų. 
Jie taip darė ir pirmesniame 
streike. Bet per tas skerspai- 
nes kairieji žengs prie tikslo. |

Kai- 
Dar-,

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street 
Central Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas Į

IR MALIORIUS ĮGarsus ėjikas Ed. Payson 
Weston mirė Brooklyne, su
laukęs 90 metų amžiaus. 19131 
metais jis nuėjo iš New Yor-Į 
ko į Minneapolį, padarydamas 
1,546 mylias į 51 dieną. Bū
damas 71 metu amžiaus pės
čias nukeliavo iš New Yorko į 
San Francisco, Calif., 3,600 

Jis savo 
laiku buvo didžiųjų New Yor
ko laikraščių reporteris. Pas
kutiniais metais taip nusiban
krutavo,' jog gatvėje tano pa
imtas, kaip valkata. Paskui 
rašytoja Anna Nichols suorga
nizavo iam pašelpos fondą, iš 
kurio jis gaudavo po $150 į 
mėnesį iki mirties.

Kas stebėtina, tai kad no 70 
metų amžiaus jis atliko ilgiau
sias savo pėsčias keliones ir 
trumpesniu laiku, negu kad 
pirmiau. Jis nuo senai saky
davo, kad nenorįs ilgiau gy
vent, tik iki 90 metu. Kaip tik:TEATRAS 
to amžiaus sulaukęs jis ir 
simirė.

10 vai. ryte, |myjjy į 77 dienas.

Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

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

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

J. LEVANDAUSKAS '
GRABORIUS

gra-

Atlantic Avė. Vieškelis 
Lėšuosiąs $31,100,000

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
ŽYDIŠKAS DAILĖS

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue
i (Gates Ave. Stotis)

BROOKLYN, N. Y.

Darbą atlieku gerai ir pigiai I
Kreipkitės šiuo adresu: 1

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

1....f
MALONAUS PASIMATYMO

New Yorko miesto lėšų ta
ryba pritaria, kad būtų nuo 
Atlantic Avė., Brooklyne, nu
keltos Long Island 'gelžkelio 
rėlės; jos veikiausia bus su
vestos po žeme. Majoras 
Walkeris paskyrė komisiją; 
yra planuojama ištaisyt Atlan
tic Avė. puikų vieškeli auto
mobiliams; vieškelis lėšuosiąs 
$31,100,000.

i Žaltiškas Pasielgimas 
Su Prietelium

pa-

Boy Scouts Renka 
$10,000,000

Militariška vaikų organiza
cija, (Boy 'Scouts užsimanė iš 
publikos iškaulyt $10,000,000, 
kad praplatint savo veikimą. 
Tai yra prieš-darbininkiška, 
patriotinė draugija, kurioj vy
stosi fašizmas.

žalčių' ir gyvačių draugas, 
Charles E. Snyder, buvęs 
Bronx o žvėrinei aus vyriausias 
nrižiūrėtoias. mirė nuo barš
kučio žalčio jgylimo, išgyvenęs 
tik 24 valandas no to. Barš
kutis jam įkirto Ramapo kal
nuose, kuomet jis norėjo tą 
gyvūną pasigaut. Snyderis 
namie laikėsi nemaža skaičių 
žalčių ir gyvačių. Tai buvo jo 
mylimi gyvuliai.

Buvo pasiųsta Snyderiui į- 
čirkšt po oda tam tikru vaistų, 
bet pasirodė jau pervėlu.

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Gimnastikų Kliubas

Nedėlioj, 19 Gegužės-May, 1929
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės, ir Rust St., Maspeth, L. L, N. Y.
MUZIKA CLUB ROYAL SERENADERS

' Durys atsidarys 5 valandą
Šokiai pYasidės 6 valandą vakare

ĮŽANGA 50 CENTŲ

New Yorke ant 14-tos gat
vės, tarpe 3 ir 4 Ave., randa
si Yiddish Art Theatre. Ta
me teatre lošiama veikalai pa
garsėjusių rašėjų, lošiama žy
dų kalba. Aktoriai profesio
nalai lošia išimtinai gerai. 
Steidžiaus technika puiki. Stei- 
džius yra padarytas sekamai: 
visas vidurys steidžiaus grindų 
sukasi aplinkui, kuomet prisi
eina permainyt scenerijos, tai 
nereikia užtraukt uždangalo 
ir jas mainyt, o publikai laukt 
kokį bertainį valandos, bet 
čia šviesos užgesinama ir stei- 
džius apsisuka, atsigręžia į 
publiką su kitokia scenerija, 
ir jeigu reikia su naujais arba 
su tais pačiais aktoriais, gata
vai esančiais ant scenos į porą 
minučių.

Dabar perstatoma veikalas 
“Stempenyn The Fiddler,” ku
rį parašė vienas iš žymiausių 
žydiškų rašėjų, Sholom Alei- 
chem. To rašėjo tikras var
das Sholom Abram Rabinovič. 
Sholom Aleichem (reiškia: 
‘■‘ramybė jums,” angliškai— 
“peace to you”), žodžiai var
tojami pasisveikinimui susiti
kus su senai matytais. Tikin
tieji žydai ne bile kur tuos žo
džius taria, jie juos skaito 
šventablyvąis.

Tas rasėj as, Sholom Alei
chem, (miręs jau keli metai 
atgal) yra parašęs daug vei
kalų, nupiešiančių žydų tų lai-

(Daugiau New Yorko žinių t -W-W 1 • \ i5-tam Pusi a py j)

PRANEŠIMAI K KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Laisvės Choro Nariams
Gegužės 16 d., 7:30 vai. va

kare, A. L. P. Kliubo svetainėj, 
376 Broadway, įvyks Laisvės 
choro susirinkimas. Visi na
riai būtinai atsilankykite, nes 
turime daug svarbių reikalų, 
kuriuos turėsime aptarti.

Choristų Pritarėjas.

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia teatrą, kon

certą ir baliuj subatoj, 18 gegužės, 
Eagles svetainėj, kampas Main ir 
Lloyd St. y Pradžia 7-tą vai. vaka
re. Bus sulošta vieno veiksmo ko
medija “Uošvė į namus—tylos ne
bus.” Dainuos Lyros Choras, bus so- 
lų ir duetų, o vėliau šokiai prie ge
ros muzikos. Tat kviečiame visus 
atsilankyti ir smagiai laiką praleisti, 
nes jau paskutinis parengimas _šį se
zoną svetainėj. Rengėjai.

114-115

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 prio manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY-
DA IR PATARNAVIMAS > I IIIIII 
IKI PAGYDYMO v/.v/v/

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

NAUJA BUME
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, 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

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

UŽEIGA

: Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią 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. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-
geriausiai patarnauti; pargabenau iš Lietuvos Įvairiausių tikrai lie- 

i tuviškui žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų

1 - Anižiuj sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių
Dagilių 
Debesilu 
Garstyčių

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokičiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuviškąKiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i ‘ ‘ 7

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph, G~ Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, U69, 3114.
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