
KRISLAI
Ne tie būdai, ne tie keliai. 
Kas gera ir kas bloga. 
Sklokizmas.
Toliau—geriau matyt.

Rašo L. Prūseika

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Jeigu vienos šalies Komunis
tų Partija turi ką nors pasaky
ti kitos šalies Kompartijai (ar
ba jos daliai, kaip Amerikoje), 
tai tam yra tam tikri keliai. 
Kominternas jau nekartą davė 
nurodymų Jungtinių Valstijų 
kompartijai sąvo atviruose lai
škuose ar kitokiais būdais.

Pereitų metų kovo men. įvy
ko lietuvių sekcijos suvažiavi
mas. Tuomet užsienio drau
gams buvo gera proga prabil
ti į mus, nurodant mūsų vei
kimo trūkumus.

Bet yra laikraštininkų, kurie 
turi savotišką supratimą apie 
kritikos būdus ir kelius. Prie 
tos rūšies laikraštininkų prigu
li tūli “Balso” žmonės. Jie ve
da savo asmeninį karą, pasisa
vinę sau cenzorių teises. Tas 
jų personalis karas, tur būt, 
yra tipiškai lietuviškas apsireiš
kimas.

No. 115 Telephone, Stagg 3878

4 Komunistai Suareštuota 
Austrijoj

VIENA, Austrija.— An
tradienio vakarą policija 
padarė užpuolimą ant ko- ’ 
munistu raštinės ir suareš-1 
tavo keturis ' 
Policija sako, kad suimtieji 
esą vengrai komunistai. Jų 
tarpe viena moteris. Aus
trijos valdžia \ veikiausia 
juos atiduos į Vengrijos bu-

! dėlių nagus.
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Vokietijos Darbininkų Kova Tęsiasi Prieš 
Socialdemokratų Vadų Brutališkumą

BERLYNAS.-Demonstra- 
komunistus. cijos tęsiasi prieš socialde-

40 Žmonių Žuvo Meksi
koj nuo Potvinio

Neįsileidžia Negrų Į Laivy
no Akademiją

Nesenai Jungt. Valstijų Kom
partija turėjo savo suvažiavi
mą. Prieš suvažiavimą ėjo aš
tri frakcinė kova. Bet nei 

M Maskvos, nei Berlyno spauda, 
savo iniciatyva, nesiėmė mokin
ti amerikiečius ir versti ant 
jų kalnus už tariamas ir tikras 
klaidas. Kominternas padare 

• ginčų reziumė ir pravedė taikos 
linijų.

O kas būtų buvę, jeigu, leis
kime sau, tūli rašytojai iš 
“Pravdos” ar “Rote Fahne” 
būtų pradėję savo akmeninį ka
rą prieš mūsų partiją? Kad 
kaip, tai dar būtų išėję palaidi 
barščiai. O kaip tik tokios li
nijos laikosi tūli “Balso” rašy
tojai.

MEXICO CITY.— Tre
čiadienį čia aplaikyta pra
nešimai, kad keturiasde- 
šimts asmenų žuvo nuo po
tvinio Orizaba apielinkėj, 
Vera Cruz valstijoj.

Daugiausia žuvo darbi
ninku, kurie dirbo Rio Blan
co tekstilės dirbtuvėj. Dirb
tuvei padaryta nuostoliu už 
$500,000.

Potvinis ištiko iš priežas
ties didelio lietaus.

Zeppelinas Pasirengęs 
Kelionėn

mokratų policijos brutališ- 
kumą. Smarkus susikirti
mas įvyko, kuomet policija 
atakavo darbininku demon
straciją Prenzlau ir bandė 
suareštuot Raudon. Fronto 
Kovotojus, kurie dalyvavo 
demonstracijoj * dėvėdami 
savo uniformas.

Pirmadienį įvyko visos 
Vokietijos provincijų vi
daus reikalu ministeriu su
sirinkimas. Pirmininkau
jant Karl Severing, social
demokratui ministeriui. su
sirinkimas nutarė išleisti 
patvarkymą uždraudimui 
Raudonojo Fronto Kovoto
jų organizacijų visoj šalyj.

Pirmadienį Prūsijos sei
melio sesija buvo šturmin- 
ga. Kuomet vidaus reikalų 
ministeris socialdemokratas I reštuotas.

Grzesinski atėjo, komunis
tai atstovai jį pasveikino 
šaukdami “žmogžudy”. Jis 
negalėjo tęsti savo prakal
bos ir' buvo priverstas leis
ti kalbėti komunistų atsto
vui Kasper, kuris reikalavo 
prašalinti iš vietos Zoergie- 
bel, Berlyno policijos virši
ninką socialistą už įsakymą 
žudyti darbininkus Pirmoj 
Gegužės. Taipgi reikalavo, 
kad būtų atšauktas įsaky
mas, uždraudžiantis de
monstracijas, ir kad būtų 
atšauktas įsakymas užslopi- 
nimui “Rote Fahne”, komu
nistų dienraščio.

Į vietą uždaryto dienraš
čio “Rote Fahne” (Raudo
na Vėliava), komunistai iš
leido “Sturm Fahne” (Aud
ros Vėliava). Policija ir tą 
laikraštį užslopino; spaus
tuvės savininkas tapo sua-

WASHINGTON.— Atsto
vų bute negras atstovas De 
Priest iš Illinois rekomen
davo du negrus į J. V. Lai
vyno Akademiją mokinti 
juos oficieriais del Ameri
kos imperializmo. Laivyno 
departmentas išnešė nuo
sprendį, kad jie “netinkami 
akademijom”

Senatas Priėmė Farmų 
Bilių su “Debenture”

SUAREŠTAVO 300 STREIKIERIŲ
EL1ZABETHTONE DEL PIKIETAVIMO

Skebas Peiliu Suraižė Merginą Streikierę; Keletas Sužei
sta Susikirtime Tarp Streikierių ir Skebų

Keli metai atgal Kominternas 
turėjo daug darbo su tūlom 

a klaidom Lietuvos Komunistų 
Partijos vadovybės. Jisai pa
žymėjo tos partijos visą eilę 
dešiniųjų nukrypimų.

Na, ir kas būtų buvę, jeigu 
ta proga Amerikos liet. kom. 
spauda būtų pradėjusi akėti 
Lietuvos Kompartiją ir piešti 
visą jos veikimą vien tik juo
dais dažais. Būtų išėję, kad ne 
Kominternas nustato partijos 
liniją, bet mes, amerikiečiai, 
savo locnu užsimojimu “peizuo- 
jam” ją savo išgalėmis.

' Mes tos linijos neprisilaikėm.

Kuomet Kominternas kriti
kavo mūsų partiją del jos pa
darytų klaidų ir frakcinio užsi- 
varinėjimo, tai savo laiške ji
sai pirmoj vietoj pažymėjo 
partijos padarytą progresą, 
evoliuciją geron pusėn ir tinka
mai atliktus darbus.

Tūlų balsiečių (veikiausia 
vieno-kito) taktika yra visiškai 
kitokia: jie nieko gero neran
da, tik klaidas. Delei to jų kri
tika virsta karikatūra. Jie pa
tys niekais paverčia gerus ele
mentus, esančius jų kritikoj, 
nes visiems perdaug jau mato- 
ma asmeninio karo tendencija. 
Kuomet matai, kad turi reika
lą ne su draugo bešale kritika, 
bet su tendencingu “griekų” ro- 
kavimu, tai su tokia kritika ne
sinori skaityties.

Friedrichshaven, Vokieti
ja.— Pranešama, kad ne
žiūrint koks oras bus, gied
ra ar lietus, didysis vokie
čių dirižablis Graf Zeppe
lin išlėks Amerikon 6 vai. 
ši rytą. Apie šeštadienį ti
kisi pasiekti Ameriką, po 
65 ar 70 valandų keliones.

Del tam tikrų priežasčių 
kelionė tapo viena diena 
atidėta.

Kadetai Paskelbė Streiką

CHARLESTON, S. C.— 
Kadetų korpusas militari- 
nėj mokykloj Citadel antra
dienį paskelbė bado streiką. 
Protestuoja prieš blogą 
maistą.

rikos liet, komunistų dėmę ir 
net atsakomybę už tai, kad čia 
susikūrė baltrušaitinių lizdas. 
Sako, čia būta jūs kaltės, kad 
neišmokinote, nedažiūrėjote.

Išeitu taip, kad reikia imti 
nagan Kominterną, kad atsira
do trockizmas, o Vokietijos 
partiją už brandlerizmą. Bet 
tokia taktika būtų itin klaidin
ga. Negeistinų apsireiškimų 
pas mus yra, bet labai tankiai 
ne mūsij aktyvas už juos atsa
ko. Ne visuomet yra mūsų 
kaltė, kad neatsilaikome prieš 
susijungusio reakcinio 1 fronto 
atakas ir ne visuomet mes atsa
kom už objektyves istorijos 
klaidas. < . , ;

Užtvirtino Vatikano 
Sutartį

Surado Primityviško 
Žmogaus Liekanas 

Chinijoj

Anuomet Lietuvos Komparti
joj (ypač užsieny) buvo susi
kūrus garsi skloka, kuri griežė 
dantį prieš Partijos vadovybę, 
diskreditavo ją, įtarė ją visuo
se nebūtuose prasižengimuose. 
Skloka matė tiktai juodąsias 
puses—jai visa kas išrodė juo
da. Skloka buvo » apgalėta ir 
niekas neverkė delei jos žlugi
mo.

Kas būtų buvę, jeigu mes, 
amerikiečiai, būtume pradėję 
remti sklokininkus ir speku
liuoti Lietuvos Kompartijos bė
domis. Spekuliuot sunkenybė
mis ir daryti sau iš to kapita
lą, yra lengvas, r bet prasčių 
prasčiausias darbas.

Ar manot, kad Amerikoj nė
ra pamato sklokizmui.

Seniau kaip kas iš tų pačių 
žmonių bandė mesti ąnt Ame-

Sako—iš toliau geriau maty
ti. Taigi, Leningrade, kur tiek 
ir tiek yra lietuvių, dvyliktuose 
sovietinės tvarkos metuose, bu
vo susiviję sau lizdą kunigai. 
Kritikams senai buvo proga 
pamatyti, kas dedasi po šonu.

Peržiūrėjus keliolika “Balso” 
num., aš pajėgčiau . duoti blo
giausią paveikslą padėties Lie
tuvos kompartijoj. Visur blo
ga, visur prasta. Bet jeigu tuo 
pačiu sykiu aš sužiniai, tenden
cingai nieko nesakyčiau apie 
gerus partijos darbus, apleis- 
čiau visą jos aktyvą, o imčiau 
tik pasyvą, fai susidarytu labai 
falšyva partijos stovio charak
teristika.

Vienam-kitam “Balso’ ’ rašė- 
jui, matyt, rūpi sukurti tas fal- 
šyvas įspūdis apie amerikiečius.

R.OMA.— Antradienį fa
šistinis parlamentas, išklau
sęs ' Alfredo Rocco teisingu
mo ministerio', p pranešimą 
apie Mussolinio ųr popie
žiaus padarytą sutartį,' pri
ėmė biliu užtvirtinimui tos 
sutarties. Dabar tik neikia 
popiežiaus ir Italijos kara
liaus patvirtinimo ir sutar
tis įeis galion.

Austrijos Policija Suareštavo 
100 Darbininkų, kad Pagel

bėti Fašistams
VIENA Austrija.— Vie

nuolika ’šimtų Heimwehr 
(Austrijos fašistų organiza
cijos) narių parodavo Vie
noj pereitą sekmadienį. 10,- 
000 policistu saugojo fašis
tus nuo darbininkų.

Bet nežiūrint to, susikir
timas įvyko tarp darbinin
kų ir fašistu ant* Ring gat
vės, kur policija suareštavo 
suvirš 100 darbininkų. Ko
munistų vadai, Tomann ir 
Schuller, tapo suareštuoti.

Socialdemokratai turėjo 
savo parodą, kad nukreipti 
darbininkus nuo fašistu, 
idant neįvyktų susikirti
mas. • Socialdemokratų va
dai vengia kovos su fašis
tais;

PEKINAS.— Už 35 my
lių nuo čia mokslininkai iš- 
kasuose surado dvidešimts 
dantų ir keletą galvos kau
lų. Manolna, - kad tai yra 
primityviškų žmonių lieka
nos.

Profesorius Walter Gran
ger iš Amerikos Natūrali
nės Istorijos Muzėjaus sa
ko. kad tos liekanos gal su
teiks mokslininkams 
grindą studijavimui 
gaus atsiradimą.—v------------

Paryžius.— Pranešama, 
kad Anglijos atstov. Stamp 
reparacijų konferencijoj 
prirengęs patiekti raportą 
del Vokietijos karo skolų 
mokėjimo. Jis padaręs 
kompromisą su Owen D. 
Young, Amerikos imperia
listų atstovu.

pa- 
žmo-

Tariasi Paskelbti Karo 
Stovį Elizabethtone

SKANDINOSI MOTERIS
SU KŪDIKIU

KAUNAS.— Bal. 25 d. 
Nemune ties prieplauka stu
dentas B. pamatė ipoteriš- 
kę kažka nešina, su rūbais 
brendančia gilyn. Susido
mėjęs priėio artyn. Paaiš
kėjo, kad ji rankose laikė 
mažuti kūdikį.

Tuoj buvo pakviesta poli
cija, subėgo daug žmonių. 
Moteris nesnėio pasiskan
dinti — išgelbėta. Policija 
išaiškino, kad tai Marė Va- 
lienė gyvenanti prie Ežerė
lio durpyno, Zapiškio valse. 
Esanti nesveika. Ji padėta 
ligoninėn, kūdikis prieglau
dom ; 1

ELIZABETHTON. Tenn. 
—Pranešama, kad Tennes
see valstijos valdininkai so
stinėj Nashville planuoja 
paskelbti karo stovį Eliza- 
bethtonej kad sulaužyti tek- 
stiliečių streiką. Adjutan- 
tas-generolas i W. C. Boyd 
pareiškė, kad jis turės pasi
tarimą su gubernatorium 
Henry H. Horton del paskel
bimo karo stovio šiame 
mieste.

Provokatoriai taipgi dar
buojasi, kad inkriminuoti 
streikierius.
vakara netoli streiklaužio 
S. J. Bowling namo išsprog
dinta du šmotai dinamito. 
Bowling, kad pasitarnauti 
darbdaviams, sako, būk 
streikieriai grasinę, kad jie 
susprogdinsią jo narna, jei
gu jis leis savo keturias 
dukteris streiklaužiauti.

Antradienio

Paryžius.-2- Palaidojimas 
maršalo Foeh Franci j ai kai
navo $12,000.* '

WASHINGTON.—Antra
dienį senatas 54 balsaais 
prieš 33 balsus priėmė taip 
vadinamą farmerių “šelpi
mu” bilių su “dovanos” (de
benture) planu, prieš ką 
priešinasi didžiuma atstovų 
buto narių ir prezidentas 
Hooveris.

“Debenturos” (“dovanos”) 
planas yra savos Rūšies ap
gavikiškas planas neva šel
pimui farmerių, o tikreny
bėj sutaisytas apgavimui 
farmerių pavarant pirmyn 
javu eksportą. Eksportuo
tojai gaus tam tikrus kre
dito raštukus, “debentu- 
ras”; tie raštukai galėtu 
būt naudojami mokėjimui 
muito už bile kokius įgabe
namus tąvorus; javu eks- 
portuotpiaį gautų kredito 
pusę ,muito sumos. Pavyz
džiui, ieigu už kviečių bu
šelį reikia mokėti 40 centų, 
importuojant Amerikoj, tai 
iavu eksportuotojai gautų 
kredito 20 centu eksportuo
jant. Tą kreditą turėtų su
mokėti valdžia iš iždo. Tai 
būtu savo rūši'es dovana. 
Bet kam?

Farmeriai nieko iš to ne
gautu. Eksportuotojai, 
i va irūs spekuliantai (stam
besni kapitalistai) tuomi 
pasinaudotu, o miestuose 
veikiausia maisto Į<aina pa
kiltu.

Tuo klausimu yra didelis 
pasidalinimas senate ir at
stovų bute.

Senatorius Brookhart ir 
keli kiti senatoriai pasmer
kė atstovų buto republiko- 
nu vadų sumanymą pareik
šti “debenturos” planą ne- 
konstituciniu ir atsisakyti 
svarstyti, pamatuojant, kad 
tai yra antdėlių (mokesčiu) 
bilius, ir kaipo tokis turėjo 
kilti atstovų bute, o ne se
nate.

■Senatorius Brookhart pa
reiškė, kad atstovų buto 
žingsnis privestų prie 
“anarchijos . įstatymdavys- 
tėj”, bet didžiuma , senato
rių tik ciniškai nusišypsojo. 
Jie žino, kad tokis atstovų 
buto žingsnis atidės farmų 
bilių ant ilgo laiko ir vei
kiausia paliuosuotų juos 
nuo atsakomybės farmerių 
akyse.

Laike rinkimu kampani
jos Hooveris žade i o farme- 
riams pravesti įstatymą, 
kuris daug jiems pagelbėtų. 
Dabar farmeriai aiškiai ga
lės matyti, kad Hooveris su
laužė savo prižadą, kad jis 
rūpinasi staihbiojo kapitalo 
interesais. Farmų bilius, 
ar jis perleistas su. “deben
turos” planu ar be jo, nie
ko gero nežadą farmeriams, 
o ypatingai biedniesiems 
farmeriams. i

ELIZABETHTON, Tenn. 
—Antradienį čia milicija 
brutališkai užpuolė pikie- 
tuojančius streikierius ir 
suareštavo suvirš 300 strei- 
kierių. Valdininkai kalba 
apie paskelbimą karo sto
vio.

Kadangi kalėjiman nesu
tilpo visi suareštuoti, tai 
buvo laikomi uždaryti Car
ter pavieto teismo name per 
dvi valandas. Generalis 
prokuroras paskui daugelį 
suimtųjų paliuosavo, gra
sindamas, kad vėl bus sua
reštuoti ir įgrūsti kalėji
man. jeigu jie bandys atkal
binėti skebus nuo darbo.

Bill Fair, mušeika, slap
tai prisiekdintas specialiu 
policistu su kitais gengste- 
riais, tapo suareštuotas del 
pasikėsinimo 
žmogžudyste, 
jis tapo uždarytas kalėji
man. L _________ ____ ,___
jis kėsinosi šauti į tuos 
streikierius, kuriuos suareš
tavo. Grand džiūrė tyrinės 
jo bylą. Aišku, kad jis bus 
surastas nekaltų.

Areštai įvyko po susikir
timo tarp skebų, suorgani-

papildyti
Antradienį

zuotų į kompanijos uniją, 
kurie važiavo busais į dirb
tuves, ir streikierių, kurie 
sustabdė juos ant kelio ir 
bandė perkalbėti, kad ne- 
streiklaužiautų. Susikirti
me keletas asmenų sužeista, 
vienas pavojingą!.

Streiklaužius busuose sau
gojo mušeikos-sargai, apsi
ginklavę durtuvais, revolve
riais ir gazo bombomis.

Skebas peiliu perpjovė 
ranką merginai streikierei 
Laurai Johnson, kuomet ji 
šaukė į skebus, kad ne- 
streiklaužiautų.

Areštai įvyko ant trijų 
kelių, einančių į miestą, ku
riais važiavo streiklaužiai 
arba “Bemberg Ištikimi 
Darbininkai”, kaip kompa- 
niia juos vadina.

Dvidešimts devyni 
kieriai, suareštuoti 
dieni, tapo pašaukti 
mui antradieni.

strei- 
pirma- 
tardy- 

Prieš juos
Streikieriai sako, kad Į sudaryti įvairūs kaltinimai.

Streikieriai pasiryžę tęsti 
kovą iki laimėiimo, nepai
sant. kad United Textile 
Workers Unijos reakciniai 
vadai deda pastangas par
duoti streiką ir sugrąžinti 
streikierius darban.

Geltonieji Vadai
Parduoda Namu
Statė jus New Yorke

“Raudonoji Armija”
Amerikos Armijos 

Manevruose

■ «1

NEW YORK. — H. H. 
Broach, nacionalis prezi
dentas Elektros Darbinin
kų -Brolijos, žinomas kaipo 
“mažasis caras” elektros 
Darbininkų Unijos New 
Yorko Lokalo 3, antradie
nio vakarą pranešė, kad jis 
atšauks elektros darbininkų 
streiką, kuris paliečia tris 
dideles namų statymo fir
mas New Yorke, idant iš
pildyt reikalavimus darbda
vių susivienijimo, kuris nu
sprendė paskelbti lokautą 
75,000 darbininkų 
čių namų statymo pramo
nėj New Yorke.

Prie to darbdavių susi
vienijimas vėlai antradienio 
vakarą pranešė, kad atide
da lokauto paskelbimą, nes 
augščiausio teismo teisėjas 
Gavegan išdavė indžionkši- 
ną (drausmę) sulaikymui 
lokauto.

Kairieji darbininkai sako, 
kad tas žingsnis iš darbda
vių pusės yra apsukrus ma
nevras atšaukti lokautą, 
kuomet jie mato laimėjimą 
savo pusėj, kuomet gelto
nieji unijų vadai kalba at
viriau apie pardavima elek
tros darbininkų streiko.

C. G. Norman, pirminin
kas darbdavių susivieniji
mo tarybos, tačiaus pareiš
kė, kad nusprendimas na- 
skelbti lokautą nėra visai 
panaikinamas. Vadinasi, 
jeigu matys reikalą, skelbs 

I lokautą.

dirban-

COLUMBUS, O.— Ohio 
valstijoj prasidėjo armijos 
manevrai. Besirengiant . 
prie karo prieš Sovietų Są
jungą, Amerikos armijos 
spėkos šiuose manevruose 
padalintos į “raudonąją ar
miją” ir “mėlynąją armi
ją.’’ ■ .

Keli šimtai karinių orlai
vių dalyvauja manevruose.

Sukilimas Venezueloj
CARACAS, Venezuela.-— 

Prasidėjo sukilimas prieš 
brutališką generolo Gomez 
diktatūrą. Sukilimas su
koncentruotas daugiausia 
Lara, Trujilto ir Portūgue- 
sa valstijose.

Valdžia mobilizuoja spė
kas prieš sukilėlius. 'Siun
čiama pulkai kariuomenės- 
malšinti sukilėlius.

Drg. Prūseika Kalbės! 
Newarke Šį Sekmadienį

Sekantį sekmadienį, ge
gužės 19 d., Lietuvių svetai
nėj, 180 New York* Ave., 
Newark, bus svarbios pra
kalbos. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų. Kalbės drg. L.„ 
Prūseika. Prakalbas rengia 
Palangos Juzės Draugija. 
Bus kalbama apie dabartinę 
padėtį Lietuvoj ir apie 
draugijos reikalus. Per pra
kalbas nauji nariai galės 
įstoti draugi i on lengvesnė
mis sąlygomis.

Komitetas.
v

m
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MŪSŲ BŪSIMAS PLENUMAS IR TOLI 
MESNIEJI JUDĖJIMO UŽDAVINIAI

Šiemet sukanka dešimts tajam LSS. suvažiavime pa
metu nuo pradžios organi- kele rankas už dėjimąsi

siais nukrypimais, stojasi' 
klausimas1, ar nėra mūs ju
dėjime dešinumo pavojaus? 
Jei taip, kaip tuomet mes 
tatai galime išgyvendinti ? 
Kąip esama pas mus su sa
vitarpine kritika, apie ku
rią dalis draugų net per
daug linkę kalbėti, o kiti kol 
kas mažai kreipia domės?

Prieš tai mes negalime 
užsimerkti. Į tai atsižiūrė
damas, Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijų Centro Biuras 
nutarė sušaukti plenumą, 
lyg ir suvažiavimą, kuria
me turės būti apkalbėti esa
mieji klausimai ir nustato

LAIS V !

mos gairės mūs1 tolimes
niam darbui. * ? *1

Centro Biuras žada paga
minti tam tikruš dėsnius— 
analyzą esamos padėties ir 
iš to, kaipo išvadą—nusta
tymą vieškelio . tolimesnei 
žygiuotei.

Prie plenumo turime visi 
ruoštis. Ypatingai mūs di
džiosios kolonijos: Chicaga, 
Detroitas, Clevelandas, Phi
ladelphia, Wilkes-Barres 
apielinkė, Naujoji Anglija. 
Draugai privalo atvykti pa
sirengę, su planais; kad 
kuotrumpiausiu . laiku atli
kus kuodaugiausiai taip 
svarbiu ir būtinu darbu.

v V

Vakarėlių Paįvairinimai ir Jų 
Kritikų Kritikai

Ketvirtad.) (Gęguž. 16, 1929

LAWRENCE, MASS.
Dvi Kapitalo Aukos į 8 Va

landas ant Tos Pačios 
Mašinos

zuoto komunistinio darbo 
Jungtinėse Valstijose. De
šimts metų nuo įsikūrimo 
Amerikos Komunistų Par
tijos ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Dešimtojo Suva
žiavimo, kuriame socialistų 
vardas pakeista į komunis
tų.

Vakar dienos “Laisvėje” 
draugai esate pastebėję Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Centro Biuro pa
reiškimą, šaukiantį mūsų 
frakcijų plenumą, kurio po-i 
sėdžiai įvyks liepos mėnesio 
5 ir 6 dd. Brooklyne; tam 
pačiam mieste, kur prieš 
dešimts metų, įvyko istoriš
kasis LSS. suvažiavimas, 
kuris, 95 balsais prieš 5 su
silaikiusius, nutarė prisidė
ti prie tuomet tik ką įsikū
rusios Chicagoje Amerikos 
Komunistų Partijos. Pasi
baigus jam, mūs dienraštis 
“Laisvė” (žiur. spalio mėn. 
4 d., 1919 m.) pareiškė:

“Šitas L.K.S. suvažiavimas 
labai aiškiai parodė, kad lie
tuviai darbininkai gali savo 
reikalus puikiai tvarkyti, ne
reikalaudami jokios pagelbos 
iš lyderių. Todėl ir nenuosta
bu, kad mūsų inteligentai, ku
rie iki šiol lošė vadų roles, da
bar patiėgo nuo susipratusių 
darbininkų. Jie dabar orga
nizuoja naują Sąjungą, kad 
joje galėtų viešpatauti, kaip 
kad pirmiau mūsų tarpe vieš
patavo. Nebereikalo mūsų so- 
cialpatriptai neriasi iš kailio 
plūsdami komunistus, nes jie 
pamatė, kad čia randasi susi
pratusių darbininkų minios, 
kurios jau neina pagal vadų 
pučiamą dūdą.”
Dar biskį vėliau, kuomet 

iš socialburžujų abazo bu
vo leidžiamos prakeiksmo 
bombos į naujas komunistų 
tvirtoves, tai mūs dienraš
tis, stovėdamas darbininku 
klasės reikalų sargyboje, 
lapkričio 4 d. nurodė:

“Mes, komunistai, vadinda
mi savuosius socialistus darbi- 
,ninky Mlesos reikalų išdavi
kais, socialburžujais ir kitais 
vardais, nei kiek moraliai ne- 
prasikalstame, nes Engelsas 
jiems suteikė panašius var
dus. Kovoti prieš juos mes, 
kaipo marksistai, irgi nepri
valome paliauti, nes tuomet 
prasižengtume prieš tuos 
principus, kuriuos nustatė 
Marksas ir Engelsas.”
Minėtas citatas čionai pa

ėmėm, kad parodžius, kaip 
teisingi mes tuoųiet buvo
me. Per tuos desėtkus me
tų mes patys vieni' tvarkė- 
mės savus reikalus, be jo
kios “moksliškos” galybės. 
Išsiauklejome savo vadovy
bę—proletarinę vadovybę— 
savo pastovias veikėjų kad
ras, kurios eina nauju ke
liu, dirba boiševistinį dar
bą; svadovauja mases lietu
vių darbininkų, saugodama 
nuo. įvairių apgavikų ir ap
simetėlių. Mūsų priešai ne
siliauja mus plūdę ir vien 
tik tuo ibi, aišku, jie nesi ten
kina, bet griebiasi pačių 
kraštutiniausių kovos prie
monių: provokacijos, skun
dų, fiziškų puolimų ant mūs 
jstaigu. ,

Sutiksim, kad nemažas 
miošimtds tų, kurie Dešim-

prie Komunistų 
šiandien randasi 
veikimo sienų—tūli net pa
tapo šlykščiais renegatais, 
o kiti virto bepartyviais. 
tai tik logiška pasekmė bol- 
ševistinių pajėgų rituliavi- 
mosi Jungtinėse Valstijose; 
tai tik natūralūs išsiarpavo- 
jimas pelų iš grūdų.

Bet kuomet mūsų tarpe 
apsireiškė . renegatysčių ir 
dalinas lietuvių komunistų 
skaičiaus sumažėjinųis, tai 
pas mūs priešus socialbur- 

jžujus, su kuriais kovojome 
ir vienvalingai vedame 
vą, apsireiškė visų galų 
irimas: jie pasiliko be 
ganizacijos, be įtakos; 
kitko, juos gyvenimas 
klampino į šmugelio dumb
lyną, kurio purvų jie nie
kuomet negalės nusiplauti 
ir atsistoti švariais prieš 
darbininkišką visuomenę.

Pcrsigrupavimas Priešų 
Pajėgų

Tas desėtkas pereitų me
tų iškristalizavo lietuvišką 
visuomenę Amerikoje daug 
ryškiau, negu pirmesnieji 
keli desėtkai metu Ameri
kos lietuvių istorijos. Kas 
liečia mus pačius, mes la
biau suamerikonėjome, bol
ševikiškam to žodžio supra
time, ir glaudžiau susiarti
nome su amerikonų darbi
ninkų judėjimu. Mūsų prie
šai, iš baimės mūs augimo Į 
įtakos ir veiklumo pamirš
ta savo skirtumus, ir jun
giasi bendrai kovai prieš 
mus kiekvienam klausime. 
Šiandien jau nebegalima 
pasakyti, kur prasideda 
juodasis fašizmas ir baigia
si socializmas. Piktas, įky
rus puolimas ant Sovietų 
Sąjungos, ir apskritai ko
munistų, pasirodo iš “Nau
jienų” dažniau, negu iš 
“Draugo”. Susivienijime 
Grigaičio nachališkumas pe
reina nachališkumą net juo
džiausių 
skundime ir provokavime 
komunistų 
gražiausiai susigieda “Nau
jienos” su “Sandara”. Tai 
reiškiniai, liudijanti mūsų 

i priešų pajėgų konsolidaciją 
—naują persigrupavimą jų 
liogery. .

Visa tai, žinoma, įvyko,! 
ne pripuolamai. Turėjo bū
ti objektyvės ,tam sąlygos. 
Per tą desėtką metų lietu
viška buržuazija žymiai su
stiprėjo. Jos eilės pasididi
no. Jeigu pirmiau mes kal
bėdavom apie “savą” bur
žuaziją tik kaipo smulkutę, 
nieko’ nereiškiančią, < tai 
šiandien turime pripažinti, 
kad jau randasi individua
lų, kurie stovi arti milionie- 
rių. O asmenų, skaitančių 
po desėtkus ir šimtus tūks
tančių dolerių randami veik 
kiekviename mieste ir mies- 
telyj.

Turi rūpėti ir tas, kaip 
viskas sutvarkyta pas mus 
pačius. Ar pakankamai esa
me apsišarvoję bolševisti- 
niais šarvais? Ar mokame 
išnaudoti visas esamas pro
gas savo priešų mušimui ir 
judėjimo stiprinimui? Šian
dien, kuomet visam Komin- 
terne eina kova su dešiniai-

Partijos, 
už mūsų

ko- 
su- 
or- 
be 

su-

f asistpalaikiu;

ir simpatikų

Šitaip Darbininkai Remia 
Savo Spaudą

Mūsų draugų chicagiečių 
dienraštis “Vilnis” sekamai 
praneša apie įvykusį b-vės 
(gegužės mėn. 12 d.) suva
žiavimą:

“Darbininkų Spaudos B-vės 
suvažiavimas buvo sėkmingas. 
Dalyvavo nemažai šėrininkų 
ir visi svarstė dalykus rimtai. 
Išklausę raportus apie fašistų 
puolimus ant “Vilnies” rašti
nės, susirinkusieji nusitarė 
nuostolius padengti aukomis. 
Viso su pasveikinimais sukel
ta virš $1,600.

“Apie suvažiavimo ūpą pa
rodo aukų gausumas. Tai ge
riausias atsakymas visiems1 
tiems, kurie tikėjosi sunaiki
nimo darbininkų dienraščio.

“Kitų kolonijų draugai; tu
rėtų pasekti pavyzdį šėrinįn-' 
kų suvažiavimo ir paremti sa
vo aukomis. Aukavimas dien-' 
raščio pėramai yra geriausias 
atsakymas priešams ant ,( jų 
visų atąkų.” •

I • L . > • J i I . .

Tai pavyzdys • darbininkiš^ 
do duosnumo ir supratimo 
savų reikalų. Taipgi — dar 
vienas įrodymas mūsų prie
šams, kad jie ir tokiu tero
ru, kurį pasirinko. , prieš 
mus, užpuldami, ant1 “Vil
nies” raštinės, negalės su
naikinti mūsų įstaigų ir pa
ties judėjimo.

Apie Amerikos 
Ekonominę Situaciją

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos platus—dviejų to
mų—raportas apie Ameri
kos esamąją ekonominę pa
dėtį. Jį pagamino prezi
dento nuskirtasis komite
tas, vadovaujamas prez. 
Herbert Hooverio, pavadin
tas Komitetas Tyrimui Šių 
Laikų Ekonominių Atmai
nų. Einant šituo raportu, 
kaip sako Federuotoji Spau 
da, palyginus 1919 metus 
su 1927 metais, gauname 
sekamus davinius: Darbo 
valandų skaičius, apskritai, 
nė kiek nesumažėjo, bet 
darbininkų algos—susitrau
kė. Jeigu 1919 metais vi
dutinė darbininko alga • bu
vo skaitoma $29.37 į savai
tę, tai 1926 metais ji buvo 
tik $27.16.

Bet pačioj gamyboj įvy
ko tarsi revoliucija: imant 
bendrai, 1927 metais ameri
kietis darbininkas pagami
no 53.5 nuoš. daugiau, negu 
1919 metais.

Kas liečia bedarbę, pra
nešimas sako, tai jos iki šiol 
nebuvo pastovios ir plačios, 
taciaus paaįškėja, kad “be
darbė gali įvykti kaipo pa
sekmė įvedimo naujos tech
nikos ir naujos1 mašineri
jos. Pataisymui šitos situ
acijos, siūloma darbdaviams 
ir darbininkams atsargiai 
veikti, idant išlaikius lyg
svarą.

Po raportu pasirašo toki

žymūs asmenys, kai Her
bert Hoover, Walter F. 
Brown (esamasis pašto sek
retorius), Renich W. Dun
lap, William Green, A. 
D. F. prezidentas, Julius 
Klein, komercijos depart- 
mento narys ir visa eile ki
tų kapitalistų ir bankinin
kų.

Kaip sakyta, šis raportas 
padengia tarpe 1919-1927 
metų laikotarpį. Per pasta
ruosius du metus technikos 
plėtotė pažengė dar tolyn 
pirmyn ir pastovi bedarbė 
jau jaučiama. Bet jokis at
sargumas ir racionalistinis 
taikymasis negalės padė
ties išgelbėti: krizis ne
mažės, ale didės. Kapitaliz
mas tatai, kaip paprastai, 
jį pandys išrišti karo pagel- 
ba. Štai kodėl darbininkai 
privalo organizuotis, idant 
kapitalistinį karą pavertus 
į klasių karą nuvertimui 
patieš. kapitalizmo.

; ‘ ' J i____ :___ Lx i ) i | . ( ;

Va, Kaip Jie Jungia 
Moterį ir Socializmą

Chicagos menševikų orga
nas, savo editorialiniame 
puslapyj išspausdino eilę 
pliauškimų apie moterį. 
Štai, kai kurie iš jų:

“Moteris yra pirmutinis ir 
tikriausias nepastovumo veid
rodis; žmonijos, gėda, 'blėdis, 
matoma ir juntama kas va
landa, nuodingiausia gyvatė ir 
nepakeliama našta.*

“Dėkoju dievams, jog esu 
gimęs žmogum—lie gyvuliu, 
graiku—ne barbaru ir vyru— 
ne moterimi.”

“Kas pavojingiausia žmo
gui? Ugnis, vanduo ir mote
ris.”
Ir šitie ir kiti pliauškalai 

įdėti be jokių nuo redakci
jos pastabų, be jokios kriti
kos ir komentarų. Šitaip 
grigaitiniai riša “moters ir 
socializmo” klausimą! Tik 
menševikiškam lape pana
šius perlus ir tegali surasti!

AR NORITE ŽINOTI?
Rašo J. B. Taunis

Kl. Kodėl lenktynių laimė
tojams duodama taurė yra 
vadinama “Loving Cup” 
(meilės taurė) ?

Ats. Ne visos lenktynių 
taurės' buvo vadinama “Lov
ing Cups.” “Loving Cup” 
vadina tik tas taures, kurios 
yra su dviem arba. daugiau 
ąsų ir daugiausia būna si
dabrinės. Mada tokių tau
rių prasidėjo senai praeity
je. Jųjų naudojimas dik- 
čiai prasiplėtė krikščiony^ 
bei prasidėjus. , Kai kur zo- 
koninkai tokias dailiai iš
pūstas taures vadindavo 
“poeulum ęaį*etatis,”L kas 
reiškia meilės , taurę arba 
angliškai “Loving Cup.” 
Nuo to matyt'ir paeina šis 
vardas.

Darbininkų organizacijos tan-i 
kiai rengia pasilinksminimo va
karėlius, visaip juos paįvairi
nant. Tačiaus mes, Amerikos 
darbininkai, nesirandam tokio
se sąlygose, kad visko būtų pil
na ir netrūktų įvairybių, pra
šmatnų pasismaginimų ir ki
tokių buržuazijos išbandytų ku- 
rijozų. Gi darbo masės tebesi- 
randa kapitalistų pavergtos, 
kietai slegiamos, randasi nuo
latiniam nedatekliuj ir nuolati
nėj baimėj apie neužtikrintą 
rytojų, Del to darbininkų pa
silinksminimo parengimai, net 
mažiukai vakarėliai yra nu
kreipti ton linkmėn, kad pada
ryti kelis dolerius pelno ap- 
švietoSj plėtimui, propagandos 
varymui, šelpimui streikierių, 
politinių kalinių ir tt.

Taigi mūsų pramogos, darbi
ninkų pasilinksminimo parengi
mai, ryšyj su tiksliais siekimais 
padaryti pelno turi būti tamp
riai surišti su propaganda už 
komunistines idėjas ir agitaci
ja prieš išnaudotojus, už nuver
timą jų valdžios.

Komunistų bei mums simpa
tizuojančių organizacijų pasi
linksminimo parengimai, lygiai 
kaip agitacijos ir propagandos 
parengimai, yra skelti iš to pa
ties klasių kovos kamieno. Kas 
mano, kad del komunistinės 
propagandos, del klasių kovos 
kalinių nors ir su pusiau-religi- 
niais priemaišais arba buržua-j 
zinio simbolizmo meškere su
gausi dolerį, tai vis bus nauda 
komunistiniam judėjimui, kas 
mano, jog ir netikslus kartoji
mas religinių papročių, atskir
tų nuo bažnytinių ceremonijų 
ir maldų, arba kartojimas bur
žuazine ideologija permerktų 
pagražinimų darbininkų pasi
linksminimo vakarėliams pa
įvairinti nėra agitacija už bur
žuazinę sistemą, — tai toks ko
munistas nežino nei to, jog jis 
nežino, kad jis tik kalba apie 
griovimą kapitalizmo,.1 o dirba 
kapitalizmo stiprinimui.

Kiek .laiko atgal iškilo klau
simas apie mūsų vakarėlių pa
įvairinimus. Ir Bestraigiškis, 
atsakydamas drg. A. B., rašė: 
“Vienok drg. A. B. krisluose, 
kad jau išpūtė tą mažo's vertės 
žaislą, jog pasiskaitęs gauni su
pratimą, kad ten buvo susirin
kę Čenstakavo visos davatkos.” 
Ot tame ir veriasi A. B. kriti
kos tikslus būtinumas, Bestrai- 
giški, kad ten buvo ne davat
kos, bet darbininkai, simpati
zuojanti komunistiniam judėji
mui. Bestraigiškis mano, jog 
su kiaušiniais žaidžiant (Romos 
trusto parapijonai f lygiai taip 
pat žaidžia), besidžiaugiant, 
jog “dievo sūnus” atsikėlė iš 
numirusių, tai nėra nors neofi- 
cialis velykų apvaikščiojimas.

Visai stebėtis neprisieina, 
kad Bestraigiškis neranda gi
minystės tarp margučių vaka
rėlio ir “kiaušinių daužymo 
žaislo” su katalikiškų velykų 
pašventintais Romos agentų 
margučiais, ką matom iš jo nu- 
kliedėjimo kitam sakinyje. 
Prie progos noriu paklausti: 
iš kur atsirado mintis margu
čių vakarėlių, jei tas- viskas ne
turi bendro religinio' ryšio?

Toliau, Bestraigiškis' nurodo, 
“žodžiu sakant, klięįŠ'lęriaus 
abiejų lyčių arhaija ir pasigar- 
dėdami daužė į kiaušinius, kad 
gelsvai -arba melsvai nudažytų 
lukštų ; suradus vištoj augusią 
relikviją.” Vadinasi, jei daužė 
nepasigardėdami iK ne 'abiejų 
lyčių ir -ne zokoninkai ir nema
nydami, kad “dievasdavė viš
tą, o višta kiaušinį ir po tuo 
lukštu surasi “vištoj augusią 
relikviją,”- tai toks vakarėlio 
paįvairinimas neturi bendro re
liginio ryšio. Taigi prie pro
gos norisi pastatyti antras 
klausimas: kodėl margučių va
karėliai nerengiami kalėdų die
noj?

Darbininkai, kurie suprato 
savo, klasinius reikalus, žino, 
kąd religija yra įrankis turtin
gųjų laikyti prislėgus biednuo- 
sius; tad ažuot savo vakarė
lius marginti tokiais paįvairi- 
niinais, kurie yra priemonė.tur
tingų jų, vartojama religinių

Woodmilej, karšinio skyriuj, 
gegužės 7 d. bėgiu 8 valandų 
sužeisti du darbininkai, abu 
armėnai,-vienas kitam pažįsta
mi ir netoli vienas kito gyve
nę. Paul Kentopian, 41 metų 
amžiaus, turintis vieną kūdikį, 
tik vieną naktį išdirbęs, nuėjo 
antrą naktį dirbt, apie 12 vai. 
nakties, kaip laikraštis sako, 
būk tai Paul mislinęs, kad ma
šina neina (apskrita mašina), 
tai kišęs į tą mašiną (ranką. 
Tuo tarpu taip smarkiai sužei
dė dešinę ranką, kad nuo 
kraujo nubėgimo nuvežtas į 
General Hospital numirė 4 
vai. ryte. Pastarojo pažįsta
mas, seniau jau čia dirbantis, 
Minas Kojoian, 50 metų am
žiaus, dviejų kūdikių tėvas, 
dirbo dienomis ant tos pačios 
mašinos. Kojoian irgi pamisli- 
jęs, būk ta mašina neinanti, ir 
tas įkišo dešinę ranką ir pavo
jingai sužeidė. Jis taipgi nu
vežtas į General Hospital. Jo 
padėtis sunki ir vargiai gyvas 
išliks.
dus jo draugą, kuris tuojaus 
numirė, jis buvęs labai nervin
gas. Jis tapo sužeistas 8 d. 
gegužės, 8:30 vai. ryte.

Kaip kalbama, sužei-

Svečiai visi 
jie nori ką 
Bet kad šitą 

savininkai tu- 
kurie sekioja 
vaktuoja, kad 

pardavimui

monelninkų delei žmonių pro
to temdinimo, tai kaip A. B. 
nurodė, reikia tokius dalykus 
pastatyti mokslo šviesoj iš dar
bininkų klasės matymo punkto, 
parodant visą paikystę ir pur- 
vinumą religinių burtų. Visur 
ir visada, tiek vakarėliuose, tiek 
piknikuose paįvairinimai, . žais
lai, programos turi būti atsuk
ta prieš kapitalizmą, prieš re
liginius burtus ir pakreipta 
agitacijai už darbininkų judėji
mą.

Taip pat prisieina tarti keli 
žodžiai ir apie “vagių vakarė
lius’ ’. šitos rūšies vakarėliai 
yra simbolizmas, pagražinimas 
kapitalistinės tvarkos. Tai yra 
grynas buržuazinės struktūros 
bagažas.

Del aiškumo paimsim tokiė 
vakarėlio sudėties atvaizdą, 
štai raudamės svetainėj. Kaip 
tik ranka galima pasiekti, pri
kabinėta vaisių, saldainių, deš
rų ir kitokio maisto, rūkymo 
dalykų ar kitko, šito turto sa
vininkai yra baliaus rengėjai, 
čia atvaizdas—savininkų klasė 
su savo turtais, 
beturčiai. Jeigu 
įsigyti, tai vagia, 
turtą apginti, tai 
ri armiją sargų, 
paskui svečius ir 
nevogtų. Daiktų
nėra. Svečias, norėdamas bent 
ką įsigyti, turi vogti, tokį “po
licija” sugauna ir tempia prie 
teisėjo. Gi pastarasis, pagal 
paskirtą baudimo aktą, vagį 
baudžia, o jei tas vagis atsisa
ko sumokėti nustatytą bausmę, j 
tai kampe būna įtaisyta kalėji
mas, kur nuteistasis įmetama.

Šitas vaizduoja kapitalistinio 
teisėtumo aktą ir nusižengėlių 
baudimą.

Pagaliaus, kalinio draugai 
ateiną bylinėtis ir išpirkti nu
teistąjį, nenorėjusį užsimokėti 
už vagystę.

Čionai yra pagražintas at
vaizdas kapitalistinės sistemos. 
Tai yra agitacija už buržuazi
nę tvarką. x

Delei šitokių 
Bestraigiškis “Laisvei" rase: 
Laike parengimo svetainės pa
lubėj ant siūlo pakabinai obuo
lį, bananą bei šmočiuką čoko- 
lado: mokini vagystės-kTimina- 
lizmo...” šitoj vietoj Bestrai
giškis bando atsakyti mūsų 
draugams europiečiams.

Vagių vakarėliai sudaro ne 
kriminalystės pamokų pavojų, 
bet pagražintą agitaciją už ka
pitalistinę tvarką. Tokių pa
gražinimų, draugai darbinin
kai, nedarykim, siekdami už
dirbti kiek nors del propagan
dos bei del klasių kovos kali
nių. Nebriskim į buržuazinį 
purvyną ir neklaidinkim nesą
moningas mases.

Delei augščiau aptartų vaka
rėlių paįvairinimų Bestragiš- 
kis daro sekamą išvadą, pajuo
kimui tų, kurie kritikuoja to
kius paįvairinimus: “Tad, 
draugai, ar ne laikas ir mums 
jau įvesti “ausinę”? 
parengimuose sunkiai 
jam, savo prasižengimo darbais 
auginam velniui trečią ragą ir 
neturime autorizuoto žmogaus 
suvaldyti mus... Pražūtis ar
tinasi!”

Neretai pasitaiko, kad Bes- 
traigiškio rūšies revoliucionie
rių lukštą prakrapščius rasi 
buržuazinį-religinį bagažą. Ta
čiaus pats Bestraigiškis, bera
šydamas “Lengvas mintis,” 
taip įsidrąsino, jog pats nu
draskė tariamus revoliucinius 
lukštus ir priešakyje atsistojęs 
ėmė tyčiotis iš tų draugų, ku

A. L. D. L. D. 37 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks gegu
žės 19 dieną, po pietų, Maple 
Parke. O jeigu negraži diena 
būtų, tai bus Kliubo kambary, 
41 Berkeley St. 
draugai, būtinai 
susirinkime, nes 
svarbių reikalų.

L. Koresp. Biuras.

Draugės ir 
būkite šiame 
turime daug

COLLINSVILLE, ILL
Darbai mūsų apielinkėj vi

sai sumažėjo. Kasykloj No. 2 
bėgiu dviejų savaičių darbi
ninkai išdirba po dvi ar tris 
dienas. Gegužės 9 d. tos pa
čios kasyklos vieną pusę užda
rė ir nežinia, kada vėl atida
rys. Mainieriai turės dalintis 
darbu, tai gal ir , gaus bėgiu 
dviejų savaičių išdirbti po die- 

. Darbininkai, ypač
lUvicjų iouuuui jprv

Ina ar dvi. Darbininkai, ypač pamargmimų liefcuviai> išvažinėjo kitur dar-
bo jieškoti. Nuo 1925 metų 
iš mūsų miestelio išvažinėjo 
kitur 37 lietuvių šeimynos, o 
pavienių gal tris sykius dau
giau. Kurie čia pasiliko, tai 
dabar skursta.

Yra kelios draugijos, kurios 
nors nariais neskaitlingos, bet 
šiaip taip skursta. Jokio dar
bininkiško judėjimo nėra, nes 
bedarbė užkenkia. .

Pavasaris šaltas ir lietingas. J 
Kaip pradėjo nuo 31 d. kovo * 
lyti, tai iki šiol veik kasdien 
lyja ir lyja, žemesnės 
vandeniu apsemtos.

Gegužės pirmą dieną 
ninkai ramiai praleido,
gamta parodė savo galią, tar
tum pasityčiodama iš darbi
ninkų ramumo. Apie 7 vai. 
ryte iškilo didelė audra su vė
ju, lietumi ir sniegu. Per va
landą laiko prisnigo apie ketu
ris colius sniego. Pridarė 
daug nuostolių, išvertė teleg
rafų stulpus, išlaužė daug 
medžių, ypatingai vaisme
džiai nukentėjo, neatlaikė 
sunkaus sniego, šakas aplaužė, 
pasiliko tik liemenys. Dar
žams irgi daug užkenkė, nes 
jaunus diegelius su žeme su
maišė ir dabar naujai reikia 
sėti.

vietos

darbi-
Bet

Matote, 
grieši-

rie stoja už apvalymą nuo reli-Įmį 
ginių ir buržuazinių atmatų 
mūsų darbininkų parengimus.

Abekas.

Berlynas Sujungtas Telefo
nu Su Australija

BERLYNAS.— Antradie
nį tapo išbandyta radio te
lefonu susisiekimas tarp 
Berlyno ir Sydney, Austra-

EASTON, PA.
“Laisvėj” jau buvo plačiai< 

aprašytas eastoniečių sureng- 
jtas vakaras su programa, pa- 
I minėjimui Pirmos Gegužės.
Draug n'; korespondentas šutei- 
kia man daug kredito už lavi
nimą pionierių išpildyme pro
gramos ir t. t. Turiu pasaky- 
ti, kad vakaro pasisekimas ne- ' ' , 
buvo mano vienos darbas. ■.'‘•TJmi 

(Daug pasidarbavo su vaiku
čiais lavinime eilių, prakalbė- 
lių ir kitų dalykų mūsų drau
gė Griciūnienė.

Todėl aš širdingai noriu 
draugei G. paačiuoti už jos« • • • mm v b • < . V♦ i CA VA v-z A VJI • j^z CA C A X/ A VA Vz VI VA J VkJ

11J0S, apie 8,750 mylių tolu- triūsą ir draugiškus, naudin- 
mo.
laiko.
puikiai girdima.

Kalbėtasi per valandą gus t patarimus, kas padarė 
kalba buvo aiški, mūsų programą sėkminga ’. ’

B. E. Senkevičienė. 1
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Puslapis Trečias

rokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

Visiems Geriems ir Blogiems£ 
Piliečiams

įdomiau-to, kas svarbiausia ir 
šia.

—žinote ką,—sako 
jus,—visi mes esame 
lietuvių moterų, kai

Kas užginčys, kad 
iš kurios

Visi su-
4 kodilius atėjo jus pamokinti Į tiksite, kad tai įdomiausias, 
čir ant tikro kelio atvesti. Ir! žingeidžiausias daiktas.
jis jums sako: jūs turite lie

tuvius, kuriuos dažnai kaišio- vojau,—pritarė Padurkaitis.— 
jate ten, kur nereikia. Jūs šne- Bet aš turiu praktišką suma- 
kate beveik tiek daug, kąip'nymą, kaip pradėt tėvynės ty- 
kongresmanai, bet iš tos kalbos rinėjimą nuo svarbiausio 
žmogus dažnai gauni naudos punkto. Paduokime apgarsini- 
tik tiek, kiek senukas Jančius mą Į valdžios organus, tai yra 
iš Antonovo savo paskolintų j “Lietuvos Aidą,” kad penki 
pinigų.

Ypačiai jūs, bolševikai, esą

jjljausykit jūs, patys geriau
sieji ir blogiausieji piliečiai, ir

merginų, 
moterys yra dirva, 

jūs, bedieviai bolševikai! Kro-lmes visi sužėlėme?

—Taip,

Karavo- 
gimę iš 
kurie iš

Mister Kara-

paskolintų j “Lietuvos Aidą,” 
į tuzinai amerikonų 
ipsivedimui bei a-psipažinimui 

Jūs no-; kokio šimto mergų arba mote- 
rite perdaug gerus žmones iš rų, nuo 27 metų amžiaus iki 
šio pasaulio išdepox*tuoti. Ar-1 tol, kol dar tebėra priešaki- 

. gi neatsimenat, kaip Andriulis niai dantys. Kraičių nei paso- 
norėjo sunaikinti Montvidą gų mes nereikalaujam; gali 
Wilkes-Barrio seime, o Prūsei-1 ateit visai be pinigų; mes joms 
ka visus elsesesus Chicagoje ?'duosim. Tegul ateina bile lai- 

Faktai ? Jų reikia, ir ne-j ku nuo 11 valandos naktį iki 
reikia. Krokodilius gerai ži- 6 valandos iš ryto.
no, kad šiandien daugelis be —Tai turi gerą galvą!—su- 

Chica- suko užgirdami keli tautinin- 
goje yra viena gazieta, kurios kai, skambiai, plonai sukvato- 
redaktorius ilgus metus valgė | darni, tartum jiems kas būtų 

Aei^j-ijos sūrį, pirktą už A-• rūtos šakele pakutenęs šonus. Į 
merikos lietuvių darbininkų, Sumanymas užgirtas. Ir se-! 
pinigus. Jis niekuomet faktų! kančią naktį tautininkai pra-Į 
nevartoja, o tačiaus jis algą j dėjo siekti vyriausio tikslo, su
gauna tris sykius didesnę, ne-i kuriuo Lietuvon atvažiavo ta Į 
gu bent vienas bolševikų re-1 ekskursija.
daktorius. Apie faktus- Kro-| V. R.
kodilius kada nors dar ir dau-■ ---------
giau jums pasakys, bet šiuo 
tarpu jis yra labai bizi.

Taigi jūs, visi mano bran-; KiaullZIDO IstoHjoS 
gūs piliečiai, be vieros, lyties,;
'amžiaus ir kitokio skirtumo, Griausmas dunda, lietus beria; 
esate raginami būti dorais. O Jurgelionis kiaules šeria.

Prie “Naujienų” apsipratęs. 
Įvairių kiaulaičių matęs, 
Pasirinko jis tikrąsias, 
Ne Grigaičio dirbtinąsias.

Iš poeto, advokato 
Maža jis naudos sau mato.

Svietas baisiai išguri rejo, 
Jurgio gerbti nenorėjo.
Bet štai cūriaą atsitiko— 
Jis deglosioms tuoj patiko; 
O kai kiaulių atsiprašo, 
Įstatus S. L. A. rašo.

Krokodilius dar norėtų žiop- 
(telėt, kad kiaulių istorija tarp 

Naujie-IAmerikos smalavirių ir tauti- 
bendroyę ir neišdavė apy- nįnkų turėjo ir turi savo did- 

J, vyrių. Pažvelgkite atgal ir 
'apsidairykite. Pašlovintas Ba

ustus gobius tituluodavo Balutį 
svietui .“kiaulių poručiku,” o pats pa- 

paskelhs per bolševikų gazie- sirašydavo “Parce iš Pažvel
gi “UK^ę.” O tada žmonės iSio?> Ką reiSkia ______

tegul juokiasi. Jie turi pasi-!rpaj yra sulietuvintas itališkas 
juokti, ba jeigu negalėtų žmo- žodis 
nes juoktis, tai kam tada die
vas būtų sutvėręs tokius juok-1žmogus jis turėjo pilną teisę 
darius, kaip Chicagos menše-i 
vikų pape? Arba, kam jis bū
tų prisiuntęs lietuviškos vieros 
įkūrėją Visuomį-Šidlauską ? 
Arba, kam tuomet būtų reika
lingas tasai žmogus, kuris su
kritikavo visus bolševikus “Tė
vynėje” ir kuris po Kučinsko' 
pavarde sudeda visas raides, jįaj daro, kad palaiko garbin

gąją tautiniai-smalaviriškąją 
kiaulizmo tradiciją.

Skiuzmi—dar iš smegenų re
kordo ne visai išdilęs Dėdė 
šernas. Nepyk, amžiną atilsį, 
Dėde. Tu žinojai, kad šernas 
tai yra laukinis meitėlis, “fai- 
taunas” girių žvėris, apie kurį 
seniai strielčiai mums stebūk- 
lus pasakodavo.

Jurgelionis ir apie savo il
ga veides-riestasnukes tankiai 
sau dūmoja:

—Ai, jūs žvieglės-kriuksėto- 
jos? Ar jūs žinote, kad jūs 
esate iš smarkiosios šernų fa- 
milijos? Jūs to nežinote, o 
pamatinis skirtumas tame, kad 
šernai—laisvi, kovot mokėjo, 
o jūs tinkate tik hemei, pork- 
čapui, blėkams ir košelienai. 
O betgi, tačiaus ir vienok— 
man su jumis daug saugiau ir 
smagiau, nekaip būtų su šer
nais.

faktų geriau gyvena.

Iš Lietuviško
Kiaulizm Istorijos

vių saliūninkų tonikai (arba, 
dzūkiškai pasakius, stiprylai 
bei pamačninkai) ; užtat lite
ratiška džiova galutinai baigia 
čiulpti kisielių iš “Sandaros” 
puodynės, tai yra to ištuštėju

sio rutulio, prie kurio nieko 
daugiau nebeliko, tik šnervės, 
perilgos ausys ir maurais ap
sivėlęs liežuvis.

Savo pirmajam lange (pava
dintam “šią Savaitę) pageltu
si “Sandara,” šiaudakojiška 
“ D u r n y bes” sesutė, pavyz
džiui, yra išstačius! šitokias 
“literatiškos kalbos” gėles:

“Amerikas” (vietoj Ameri
ka) ;

“Septynėse” (vietoj septy
niose) ;

“Michigan ežeras palipo” 
(augštyn).—Čia k i s i e 1 inis 
‘įSandatfbs” redaktorius grįž
ta į tą/auksinę senovę, kuo
met gAtavi ežerai padangė
mis tarp debesų skraidė, iš 
dajaįfaus žemyn šoko ir į kal
nus lipo.
Toliau, jis atidengia dar iki 

šiol pasauliui nežinomą, bet 
džiaugsmingą paslaptį, rašy
damas :

“19 vaikų negyvai užmuš
ta.”

Paslaptis tame, kad galima 
užmušti žmogų dvejaip: ir gy
vai ir negyvai.

Nesistebėkite, todėl, kuomet 
kitą syk tos gazietos skiltyse 
atsikels iš mirusių koks už
muštas Jurgis, susijieškos sa
vo užmušėją ir pasakys:

“Tu, kūmai, užpampinai 
mane, ir aš tave areštuoju, 
kaip žmogžudį. O tą galiu 
padaryt todėl, kad tu mane 
užmušei, bet tau nepavyko 
mane negyvai užmušti.”

O dar žmonės kalba, kad 
numirė liai neatgyja ! Pasi- 
riauskite “Sandaroj”; josios 
bagaže atrasite dar nepaten
tuotų stebuklų, kokių pavydi 
ir parapijom! “Draugas.”

V. R.

...... , 
užklausiu: Kam tu taip kim
bi, lyg bedantė beždžionė, į 
tuos žmones, kurie, gražūs ir 
gabūs, poroj gyveno ir, nie
kam blogo nepadarę, ramiai ir 
dailiai persiskyrė? Nežinoda
mas priežasties nei tikslo, 
kaip tu gali juos taip dergti?

—Na, tai., ana... tamsta 
pamatysi. . . mano pati nie
kad nuo manęs. . . o aš nuo 
jos,—vėl sumikčiojo “Durny
bės” daraktorius.

—Klausyk gi tu, kipšo ab- 
roz.de,—ėmė į nagą kriaučius 
piemenį daraktorių,—ir kur gi 
tavo pati bėgs, kad visi nuo 
jos bėga? Į ją pažiūrėjus, 
ima dantys gelti; arkliai, ją 
pamatę baidosi ir bėga nuo 
strytų į štorus; net katės neša
si, kaip bombos, nuo šaligat
vių į pastogę, po tropais, ar
ba -ant tvorų, kaip pančiakos, 
išsikarsto. O kas link tavęs 
paties, tai ir musė, pažiūrėjus 
į šitą tavo liktarnę; nuomaru 
miršta.

Tai kas į jus daugiau bepa- 
žiurėtų, kaip tik vienas į kitą, 
tu pajuodęs, džiovintas krie- 

l ne, ir toji tavo degutuota Da
iginė?—užbaigė kriaučius, pa
sikraipė kepurę ant šono, vėl 
įsikando pypkę ir išdidžiai, lė
tais žingsniais žingsniavo sau 
Grandstryčiu tolyn. Ir jautėsi 

j pamokinęs tą neišmokinamą 
I sutvėrimą.
1 Krokodiliaus Reporteris.

musės skrendančios sparnelių 
plevėsavimą galima buvo gir
dėti.” «.

Linksma, kad choristai turi 
tokius galingus balsus ir taip 
smagiai užtraukia. Tik ne
smagu, kad ta bjaurybė musė 
savo sparneliais užmuša cho
ristų galingus balsus ii- publi
ka girdi tik musės birzgimą.

Ketvirtas korespondentas 
rašo:

“Šį mėnesį mūsų draugystė 
turėjo daug išlaidų, nes trims 
numirėliams turėjo išmokėti 
posmertinę.”

Aš visgi nepriklausyčiau prie 
tokios draugystės, kurios nu
mirę nariai ateina į draugiją 
atsiimti savo posmertinę.

Šv.

Studentai) Prieš Blaivybę
New York o Universiteto vy

riausių klasių studentai į klau
simą, kaip jie žiūri į blaivybės 
įstatymus, didelėj didžiumoj 
pasisakė už tų įstatymų panai
kinimą.

PLATINKITE “LAISVĘ”

CASTON ROPSEVICH

■............. ..

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žema kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitėe 
pasi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., Bo. Boston 0304 W,
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Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė 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.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

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

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

ūgai kelią ir suteikia žmogui ramumą.
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

kad tokiais patapti—rašykite: 
visus griekus (tik nerašykit! 

i apie save, ba taip daro visi Į 
j mokyti žmonės) kitų piliečių, 
' ir prisiųskit juos Krokodiliui.

Nedaro skirtumo, kokios 
tautS-sveikas esi: dzūkas, že
maitis, zanavykas, kapsas, vi- 

; lenckinis, suvalkiotas ar kala- 
i kutas. Krokodilius tautybių j 
į nepripažįsta, kaip kad, beje, 
' sakosi jų nepripažįstąs tas so- 
' cialistų razumas kūjagalvis, 
i kuris susocializavo 
i nų” I
skaitos už Chicagos Lietuvių 
Tarybos pinigus.

Krokodilius visus 
akuratnai sutaisys ir

---- ----------- --------- ------------ - 
kokias jis tik galėjo išmokti?'

Krokodilius nenori iš jūs 
•nieko veltui. Už tuos raštus, 

tilps šitam skyriuj, jis! 
Užmokės jums verte caristinių 
rublių, arba kaizerinių mar
kių; o už tuos, kurie bus pa
talpinti į gurbą—gausite na- 
gradą kujolo-bingolo korpora
cijos Šerais. Tai bus fair and 
square. ,

Krokodilius pasirodys “Lais
vėje” tik syk j į savaitę—ket- 
vergais (arba ketvirtadieniais, 
kaip^’įabar razumni žmonės 
vadiĄ^I, ba tą dieną kunigai 
leidžia (jie patys be leidimo 
kasdien valgo) savo parapijo- 
nams mėsą valgyti.

Krokodiliaus Ašara.

Tautininkų Ekskursija 
Kaune

Keli desėtkai Amerikos tau
tininkų vienu kartu atmovė 
Lietuvon, pamatyt brangios 
tėvynės, kaip kad jie sakė. 
”?sas būrys apsistojo viename 

r^|įĮ>utyje Kaune. Tariasi. 
Iš^Tatro galo dabar pirmiau- 

’sia apžiūrėt gimtąją šalį? 
Taip, taip, reikia pradėt nuo

Parce?”!

porco,” kas reiškia 
kiaulė.” Bet kaipo mokytas

rašytis “parcė,” o ne tiesiog 
“kiaulė.”

Na, o kur dar Gabrys-Par- 
šaitis? Kur Brooklyno tauti
ninkas Porkčapiejus ir So. Bo
stono generolas Porkčapas. 
Taigi ir advokatas Jurgelionis, 
įsitaisęs kiaulių farmą, vyriš-

“Durnybės” 
Daraktoriui.

Susitinka kriaučius Jonas L f * i Razavas “Durnybės” redakto
rių ir sako:

—Jeigu tu nebūtum nuo se
nai durnas, tai sakyčiau iš pro
to išėjai.

“Durnybės” r e d a k t o rius 
žioptelėjo iki ausų, ir mikčio
damas klausia:

—Už ką tamsta ponas ant 
manęs šitaip ypatiškai užsipul- 
dinėji ?

—Klausyk tu, pakulotos šar
kos išpera, tu smaladanti,— 
paėmęs jam už švarko atlapų, 
tarkuoja kriaučius,—ar tau 
pelės pradėjo galvoj knibždė
ti, ar ką, kad tavo liežuvis 
gazietoj taip g e s t i k uliuoja, 
kaip katės uodega?

— Nesuprantu,—kvarktelė- 
jo “Durnybės” redaktorius.

—Nemanau, kad tu ir su
tvertas būtum taip, kad su
prastum. Bet aš tavęs vis tiek

lis Korespondencijų
I

Daugelis korespondentų bū
na labai “akuratnų.” Kuomet 
tik parašo korespondenciją, 
tai visuomet pabaigoj pridu
ria : “Talpinkite, kaip parašy
ta, nieko neišmeskite.”

Bet jeigu tokias korespon
dencijas patalpintum, kaip pa
rašytos, tai jau nežinau, nei 
kas tuomet būtų.

Vienas korespondentas ra
šo :

“Prie mūsų kuopos prisirašė 
šeši nauji nariai, kurių tarpe 
trys pilnos narės.”

Jeigu “pilnos,” lauksime iš 
jų daugiau. . .

Kitas korespondentas rašo: 
“Kiekvienas darbininkas ir 

darbininkė privalo priklausyti 
ppe laisvų kapų, bendrovės, 
nes kuorpet žmogus numiršti, 
tai nesurandi sau vietos nei 
kur pasilaidoti.”

Kažin ar daugelis numirė
lių jieškojo vietų pasilaidoti, 
ir negalėdami surasti, vėl tu
rėjo grįžti atgal?

Trečias korespondentas ra
šo :

“Kaip Aido Choras galin
gais savo balsais užtraukė 
linksmą dainelę, tai svetainėj 
taip buvo ramu, tyku, kad;

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

4715 N. 5th' Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Brooklyn LABOR LYCEI1
^ARBIN’NKŲ ĮSTAIGA.

oalės dėl Balių, Koncertų,
Cdetų, Vestuvių, Susirinsimų ir Ift- 
IPuikus steičius su naujaisiais itsisfr

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

M9—959 Willoughby Ano
Tat «R42 Stxjrx,

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

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

Grąžiusią Mergina Aktorė Amerikoj 
Pasako Kaip Ji Pradėjo

Gladys Glad

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abclnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 

I Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

0 R. ZENS
i Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

Valio-Valio!

Ežerai Lipa;
Užmuštieji Atgyja!

širvyduko “Dumybė’ 
fašistiniu viduriavimu,
negali suturėti jokie maišapil-

serga 
kurio

Florenz Ziegfeld liko pava
dintas “Amerikietes Merginos 
Išgarbintojum.” Vienas iš svar
biausių jo užsiėmimų per dau
gelį metų buvo surasti ir pirmon 
vieton pastatyti .gražiausias 
jaunas moteriškes, kokias jis 
tik galėtų rasti. Jis sako,’ kad 
Gladys Glad, dabar lošianti 
“Whoopee,” yra gražiausia 
mergaitė iš visų, kurias tik kada 
jis buvo samdęs. Garsiame At
lantic City Gražuolių Konteste 
jinai buvo išbalsuota kaipo

t
gražiausia Aktorė Mergaitė 
Amerikoj. Gladys Glad yra tik- 
rasai josios vardas, ir ji yra 
gimusi New Yorke, 1909 , m. 
liepos 11 d., kdr jos tėvas 
Nicholas Glad buvo gana pasi
turintis garažų savininkas.

štai, tariant pačios Gladys 
žodžiais, kaip jinai pradėjo savo 
teatrinę karjerą: “As pasitai
kiau pas Mr. Ziegfeldą visai 
pripuolamai. Viena iš mano 
draugių, truputį už mane vy
resnė mergaitė, svajodavo apie 
vietą teatre ir buvo skaičiusi 
rytiniame laikraštyje, kad tą 
dieną po pietų bus reikalaujama 
mergaičių delei Ziegfeldo choro. 
Ji paprašė mane eiti su jąja. Aš 
palikau beverdančią ant pečiaus 
sriubą, ir išėjau. Pirm negu aš 
supratau, kame dalykas, aš 
buvau pastatyta į eilę su kitomis 
mergaitėmis. Kiek paskiau, ir 
man jau siūlo darbą. Nudžiugus 
taip, kad sunku butų ir žodžiais 
apsakyt, aš parėjau namo pasa
kyt apie tai savo tėvui. Jis 
atrodė labiau susijaudinęs del 
to, kad sriuba buvo suvirusi į 
niekam netikusią košę. B et šiaip 
ar taip, aš gavau minėtą darbą. 
Tuo budu aš ir likau aktore 
Ziegfeld’s veikale ‘No Fool
in’.’ ”

P-lė Glad buvo statoma pir
mose vietose šiuose sceniškuose 
veikaluose: No Foolin’, Rio 
Rita, Ziegfeld Follies, Rosalie 
ir šį sezoną geriausiai pavyku- 
siame Whoopee. Ji taipgi daly
vauja Midnight Frolic, kuris 
šiemet vėl atsidarė po aštuo- 
nerių metų.

Ziegfeld, suprantamas da
lykas, atydžiai žiuri, kad ja 
gražiosios Aktorės butų laibos 
ir šimtaprocentiniai patraukian
čios. Jo patarimas joms yra. 
“Siekite Luęky, kada jums 
užeina pageidavimas ko nors 
saldaus. Tai yra lengviausias 
būdas, kokį tik aš žinau, delei 
išvengimo nutukimo.” Gladys 
pasinaudojo tuo patarimu. 
Laike savo paskutinės atostogos 
Hotel Traymore, Atlantic City, 
ji telegrafavo kai kuriems savo 
draugams bei draugėms:

“AŠ SIEKIU LUCKY 
(STOP) TAS STEBĖTINAI 
SKANUS- APKEPINIMO 
KVAPSNYS PADIRGINA 
VAKACIJŲ SMAGUMĄ 
(STOP) LUCKIES YRA 
MYLIMIAUSI CIGARETAI 
ANT ANT BOARDWALK’O 
(STOP) PASVEIKINIMAI

GLADYS GLAD.”

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusį 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. Nedeldieniais 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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I Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNIČIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri-1 
statome į namus visoje New Yorko ir |

Brooklyno apielinkčie. g 
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- g 
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Puslapis Kelvirlas

SHEBOYGAN, WIS

Ketvirtad., Geguž. 16,

NELAIMINGA
(Pabaiga)

Tai, žinoma, vargiai begu kur nors 
rastųsi tokis žmogus, kuris galėtų imituoti 
jos būdą ir judėjimus, nes ji buvo perdaug 
savotiška moteriškė. Jeigu atsirasdavo iš 
moterų tarpo bile viena, kuri jai padėdavo, 
taip sakant, niekinti sau nepatinkamą 
y patą, tai ji, už anos “gudrų” pasakymą, 
dažnai ji kyšteldavo lauk savo negražų 
liežuvį, idant įrodžius, jog ji pritaria tavo I
išsireiškimui. * bundamas ir tt.

Dabar apie jos ta kūma, kuri daugiausiai kumščiuotas, išbartas, išniekintas ir nesi-

K. JOBARTAS a

0 
I 
a
I

riaus mano ir, gal būt, tavo sielas, bet tre
čios—ne, o ta trečioji ir buvo pilna žiaury
bių, tai Oluškienė.

Ot ir štai, tik spėjo į grįčią įeiti tas 
apdriskęs ir suvargęs piemenukas, prie ku
rio tuojau prikibo ta nelaboji jo šeiminin-

Tai jai karves neužtenkamai prigany
tos, tai botagu esą kapotos, tai avys per
daug bliauja, tai ėriukas namo parėjo šlu- 

Vaikas, suprantama, ap-

jai pritarė ir padėjo niekinti kaip skenduo
lę, taip pat ir jos jauną sūnų. Tai buvo 
juodbruvė, mažo ūgio, stora, padribusiu 
gurkliu moteriškė, kuri turėjo rusvas akis 
ir prisimerkus žiūrėdavo. Jos veido iš
raiška—komiška.

Kalbėdama ji su žmogum, savotišku 
įpratimu, mėgdavo rankomis savo sijoną 
pasukti po biskį į kairiąją pusę. Jeigu jai 

v tekdavo kalbėti pusvalandis laiko, tai ji 
tris sykius apsukdavo sijoną apie storą lie
menį.

Oluškienė, pasitarus su savo kūma, 
pradėjo:

“Nu ir gerai, dar dadėkim, ot, štai, 
kur buvus, kur nebuvus, atsirado savižu
džių ir benkartų užtarėja... Cha, cha, 
cha!... Nu ir gerai, dar dadėkim, gal ir 
pati kada nors susilauksi benkartėlio, nes 
jau perdaug pasidarei mandri, 
drysčių prisigaudei nuo savo 
brolio rygiečio!... ”

i jausdamas esąs kaltu, apsiverkė. Tuo tar
pu, kad ją bala, įėjo iš priemenio nešina 
rudą bliūdelį ta nelaboji boba, kuri pripy
lė į jį putros (zacirkos), padėjo ant stalo 
ir paliepė:

“Antaniuk, varle..., eik nežlium
bęs... Nu ir gerai, dar dadėkim, paspro- 
gęs tuojau eik kirmyti (gulti), nes rytoj 
turėsi anksti keltis ir pririnkti iš daržų 
žolių del kiaulių, o vėliau bandą ginti į ga
niavas. .. Nu ir gerai, dar dadėkim...”

Balandžio 28 d. įvyko L. D. 
Š. A. 9-to Rajono konferenci
ja ir A. L. D. L. D. 10-to Ap
skričio koncertas. Pirmiausiai 
pabriešiu apie konferenciją. 
L. D. S. A. 9-to Rajono suva
žiavimas atsidarė apie 10 vai. 
ryte. Po įvairių svarstymų 
prisiminta paaukoti Lietuvos 
baduoliams. Kadangi ižde 
mažai pinigų yra, tai paragin
ta, kad kiekviena, kiek išga
lės, paaukotų. Pasekmes išėjo 
neblogos. Ant vietos delega
tės 'ir svečiai suaukojo net 
$13.25. Tai geras kąsnelis 
baduoliams

Koncertas buvo labai įvai
rus. Kenošiečių choras sudai
navo kelias dainas; buvo solo 
ir duetų; buvo muzikalįškų 
gabalėlių ir Trumpai pakalbė
jo drg. Gasiūnas iš Chicagos. 

| Koncertas buvo gražus. Lin- 
1 ketina sheboygiečiams dar 
I kada surengt gražų parengi
mą', nes iš visų apielinkių su
važiavo lietuvių. Rengėjai tu
rės nemažai pelno.
Dar paminėsiu apie konferen- 

Iciją. Nutarta surengt šeimy
nišką išvažiavimą 9-to Rajono 
naudai. Kiekviena kuopa turi 
prie išvažiavimo prisidėt. Iš
važiavimas turės būt Milwau
kee, Wis., todėl visi iš visų 

praneši-

ROCHESTER^“MEILES RYKŠTĖ”>>
ROCHESTER, N. Y.

GRAŽI TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETĖ 
Stato Scenon G. Choras

SEKMADIENĮ, 19 D. GEGUŽĖS-MAY, 1929, 7:30 VAL. VAKARE, G. DR-JOS SALĖJ
575 JOSEPH AVENUE I

Vaidylos Dainininkai: E. Saunoriūtė-Lekavičienė, A.Balzaris, P. Bernatonis, O. Balzariūtė, 1 
Lekavičius, A Dubba ir G. Visas Choras 
das, vaidinimo žymus menininkas J. Bulis.

• *

E i .11fe

Dainas mokina gabus ch. mokytojas J.
įžanga 50c Vaikams 15c.

•ft*'
Žinoma, jaunas vaikas, veik per čielą apielinkių tėmykite 

mą, kada ir kokioj vietoj bus.
Aukotojų vardai. Aukojo 

sekamai: Al. Č e g i n s k i enė 
$1.50; Demeiitienė, Baubonie- 
nė, Matažinskienė, Katauskas, 
Baltutienė, Pakšienė ir Čiulkie- 
nė po $1 ; Ilermoniene, Zalec
kienė, Makarevičia, Šimanskie
nė, Petkuvienė, Ringis, Navi
kienė ir Valys po 50c; Las- 
tauckas 25c. Viso $13.50.

Kurių vardai neteisingai 
užrašyti, malonėsite atleisti. 
Mat, renkant kaip kada klai
dingai užrašoma.

Visiems aukotojams tariu 
širdingai ačiū.

F. Baltutiene.

pusdienį vaikščiojęs ganiavose tyram ore 
su gyvuliais, išalko nabagas, norėjo valgy
ti. Jisai srėbė putrą, o du buožiukai (tur
tingo ūkininko sūneliai), gerai išsimiegoję 
ir visokių gardumynų prisivalgę, jiedu 
apie stalą vaikščiojo, darydami pašaipas: 

“Mūsų mamė Antaniukui pripylė put
ros į tą bliūdelį, iš kurio prieauglis šuniu
kas lakė.. . Ki, ki, ki!... Mergos vaikas ir 

Kūma truputį savo sijoną pasuko ir šuniukas, abudu valgo iš vieno bliudelio... 
atsiliepė: j Ki, ki, ki!... Iš vieno... Ki, ki, ki!...

“Tiesą kūma sakai, tiesą. Tas jos bro-, Jeigu tas alkanas vaikutis būtų tos 
lis ir mano sūnų, o kaip gi, išmokino viso- putros nebevalgęs, tai, veikiausiai, jis dau- 
kių niekų... Tai jau, kūma, perdaug. Jau giau ir nebegautų nieko; jis tiems buožiu- 
sykį, o kaip gi, savo sūnui botagu kelis sy-; kams priešintis jokiu būdu negalėjo, nes 
kius per galvą kirtau už darymą čyderstvų ' anie už mažinusį jo pasijudinimą:būtų tuo- 
(juokų) iš kunigų...” jaus savo motinai jį apskūndę, o tada, su-

o tų man- 
ištvirkusio

Kūma dar sykį sijoną pasuke, o nela-1 pranti, jam reikėtų daug bereikalingai nu-
. Kitokio išėji

mo nematydamas, našlaitis srėbė putrą,
boji Oluškienė savo liežuvį lauk iškišo ir i kentėti nuo jos žiaurumo, 
abidvi kūmos nutilo.

“O dabar,”
“sakau, kelis žodžius apie

rimtai vėl prabilo Petrė, berdamas į Ją savo ašaras. s .> _ >
/i tą nelaimingą! ~ \"

merginą, kuri šiandie čia, ant upės kran-; pritrūko medžiagos darymui pašaipų, tai
i jiedu ėmė veikti ant to vaiko kitaip. Vie-

Kada tiems padykėliams buožiukams

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

SKAITYKITE IR

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų. 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku. 
Kojų, tirpimo. Dusuli, GalvL^/knuP 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ilugyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio Galinga Mostės yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiek oriu* teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Ointment Co.
518 MAIN 8T. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

PLATINKITE “LAISVĘ

BABTOWN, PA GRABORIUS Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.

to guli negyva. 
' uJi, sakau, ėjo tuo pačiu gyvenimo ke-| ?as piemenukui į^šoną įgnybo, antras 

liu, kuriuo mes visi einame ir jinai, varg- ,Jan} uz plaukų papešė; vienas savo rankos 
dienė, suklupo. Taip, sakau, ji suklupo, Pirstu i vira1^ ir antras Pat* Padarė, 
bet ar tamstos, sakau, rūpinotės ją pakel-! Gaižaus, baigiant vaikui valgyti, vy
ti?... Ne!... vietoj suklupusią pakelti, resnysis buožiukas, idant pasirodžius man 
tamstos, sakau, savo kojomis spardėte ir j ir savo broliukui prašmatnesniu, jis pri- 
liežuviais plakėte, priversdami ja šokti į | spjovė į tą jo biūdelį, lyg pavydėdamas 
šią upę... Juk ir turtingų ūkininkų ger-1 >m ir tos pusbaltės putros, kad jis neiš- 
biamosios dukrelės suklumpa, bet jas tur- i valgytų visą. Atlikęs tą purviną darbą, 
tas, sakau, pakelia ir viskas išeina gerai... jis išdidžiai, su pilnu pasipūtimu, nuėjo 

“Bet Ona Rak-tė buvo sirata, neturinti i P™ ^pos. Tas prieauglis šuniukas, reikia 
nei tėvo nei motinos. Jos tėvai buvo bie-' buvo daug laimingesnis uz tą nau- 
dni, labai biedni žmonės. Taigi, sakau, jei-!din?^ Piemenuką, nes jo (suniuko) ir put- 
gu tamstos butumete tokie, kaip as ir ma 
no brolis, tai taip nesielgtumėte.”

Žmonių grupė praretėjo, nes vieni nu-!
ėjo namo, o antri dar laukė atvykstančios 
policijos ir gydytojo iš Kuršėnų miesto. 
Kūmos, dar pasikoliojusios ant Petrės, nu- 
dribsėjo kaimo linkui.

“Antaniuk,” pro šalį praeidama tarė 
Oluškienė, “f 
laikas gyvuliai į ganiavas ginti.”

Vaikas, žinoma, ilgiau laukti ir nelau
kė, nes jis gerai žinojo, kas jo laukia, jei
gu ilgiau užtruktų.

III.
Praslinkus kelioms dienoms po minėto 

nelaimingo įvykio, mane reikalai nukvietė 
į žiauriosios, mano dėdės kaiminkos na
mus. Kadangi šeimininko, su kuriuo, tu
rėjau reikalų, nebuvo namie, tai, supran
tama, prisiėjo palaukti.

Laukiu. Raudonos ir didelės saulės 
spinduliai įsiveržė pro sodno medžių tar
pus, pažvelgdami per langus į grįčią ir iš
nyko, atsisveikindami su diena. Grįčioje 
sėdėti tarpais vienų vienam, darėsi truputį 
nuobodu, o iš jos eiti lauk buvo veik ir ne
galima delei šunų piktumo. Rytas ar va
karas, “muzikė” ta pati: karvių ir avių 
bliovimais, šunų lojimai, piemenų birby- 
nių-dūdų garsai skamba tarpe kaimo trio- 
bėsių, o už kokio pusvalandžio vėl ramiau 
pasidaro.

Gražiam vasaros vakare, tapau motinos- 
gamtos vaiku, užsikrėtęs snauduliu, sėdė
jau prie adaro lango grįčioj ir klausiausi 
gražiausių lakštus meliodijų, kurios skam- 

įbėjo' beržyne. Taip, motina-gamta užka-

i ra būdavo baltesnė, daugiau pieno, o ga- 
; liaus, tam kudliukui nereikėdavo kumščia- 
jvimai ir bjaurūs niekinimai kentėti.

“Vaikai,” įėjus į grįčią, klausė jų mo
tina, “ko čia dabar po tą šėpą jieškote?...”

“Kieto sūrio, mamyte.”
“Nu ir gerai, dar dadėkim, sviestelio, 

vaikai, su ragaišiu gal norite?”
tuoimi D'irciVnnmo nos i»n “Mamyte,” tarė vyresnysis sūnus, 

• • ■ ’ J '“Antaniukas sake ant mūsų taip ir taip.”
“O kam jūs leidote jam taip sakyti... 

Išsižiojo—per snukį mergos vaikui!...”
“Praniuk, tu nueik pas karves į tabū

ną (vasarinis gyvulių tvartas, daugiausiai 
statomas, arba aptveriamas tvora ant su
artos dirvos) ir žiūrėk, kad mergos, pamel- 
žę karves, negertų šiltą pieną...” paliepė 
motina.

Drėgnoj ir pelėsiais atsiduodančioj ka
maroj buvo iš lentgalių sukalta lova, ku
rioj gulėdavo tas jaunas proletaras. Kiau
lių kifiis, man rodosi, būtų buvę daug pa-, 
togesnis miegojimui, negu vadinama lova. | 
Paklodė purvina ir skylėta, per kurią lin
do sutrupėję šiaudai, o kaldra irgi nege
resnės vertybės.

Dienomis buožės su savo sūnais gėrė 
jaunučio vargšo kraują, o naktimis blusos 
ir kiti parazitai, kurių ten buvo tiek ir tiek.

Pasakysiu
Miestuose ir kaimuose 
Kuomet nors proletarinis, 
Tų beširdžių kiemuose, 
Trenks stiprus griaustinis...

Ji ji buvo šioj išnaudojimo ir prispau- 
gadynėje ne paskutinė nelaiminga...
7-IV-29.

Šis miesčiukas randasi apie 
20 mylių nuo Morgantown, W. 
Va. Labai gražioj vietoj ir‘ 
puikiai atrodo. Bet jį valdo 
kasyklų kompanijos viešpa
čiai. Kasyklose darbininkams, 
dirbantiems nuo dienų, moka 
po $6.05 ir dirbantiems nuo 
tonų ne taip jau mažai. Bet 
čia darbą gauti labai sunku. 
Kaip* tik įžengiau į tą mies
čiuką, tuojaus priėjo prie ma
nęs starkus ir stiprus vyras ir 
pradėjo klausinėti, ko čia man 
reikia, žinodamas visą padė
tį, mokėjau ir atsakyti į klau
simus. Tuojau supratau, kad 
čia yra miesčiuko šerifas. Jis 
mano žodžiams patikėjo ir su
tiko nurodyti man reikalingas 
vietas. Tuomet užklausiau, 
kur čia galima būtų užvalgyti. 
Jis vėl mane nuvedė į valgyk
lą. Įsidrąsinęs ir nuduoda
mas, jog nežinau, kad reikalą 
turiu su tokiu žmogumi, pra
dėjau klausinėti ir apie kitus 
dalykus. Tuomet pasigyrė, 
kad jo rankose viskas randasi 
-ir kad jis viską gali padary
ti. Bot nuo manęs visgi nesi- 
šalino. Neapsikęsdamas, turė
jau apleisti miesčiuką.

Tai matote, kaip kompani
jos nusamdyti agentai saugoja 
tą miesčiuką,s kad neužklystų 
nepageidaujami žmonės. Kiek
vieną, įžengusį į miesčiuką pa
sitinka šerifas ir jeigu tik jam 
pasirodo kame nors nužiūri
mas, tuojaus su juomi pasiel
gia

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

■———

>

dos

taip, kaip nori.
Angliakasių Draugas.

I Fašistai Uždarys 14 Viduri
nių Mokyklų

Kaunas. — Del permažo 
mokinių skaičiaus ministe- 
rių kabinetas nusistatęs už
daryti nuo ateinančių mok
slo metų trylika ar keturio
lika vidurių mokyklų. Nu
matytos uždaryti šios: Yla
kių, Žeimelio, Žiežmarių, 
Veisėjų, Šilalės, šilavos, 
Skapiškio, Raguvos, Razali- 
mo, . Naumiesčio (Taur.), 
Kretingos, Joniškėlio ir Gel- 
voniū.

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po nurn. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. .“GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S i 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darb/ 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos. /
Ypatiškai ar laiškais kreipkite.

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius 253

sekančiu adresu

Brooklyn, N. Y
Grove St.

$10.00 LOTAI $W).OO
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

penkis cigarus ir po daugiau pasi- 11 irnn VIGJT ----- : l

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

Schuylkill Avenue,

ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai ; 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo.se, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
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 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatičkiems žmo- 
n6ms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė- 
ias apmokame.

Adresas:

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

{II VA V vz VZ - ----— A,---- -  -------------

1 išmokėjimų. Didelis parkas, 9G8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų K \

Vidurys vien tik iš importuotų tanakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL S
B26 N. 11th St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taip 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Kliubuo.se


J K
Ketvirtad., Geguž. 16, 1929 E A I SVJ?

Kiety jų Anglių Mainos ir Jose Darbai
Bell Phone, Poplar 7MB
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tą del pažiūrėjimo, ar neatsi- j Jeigu tikrai kompanijos kaltė

an™

Rengia Sietyno Choras

Newark, N. J.
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NEWARK, N. J.

t

nesu-
Buvo

dabar ventiliacija nėra 
tik pakenčiama. Kur 
gazinės mainos, ten turi 
ventiliaciją geresnę, nes

NEWARK, N. J. 
---------------------„—

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALL1E TU VISKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA

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

Muzika V. Herbert Sulietuvino P. Bukšnaitis'
PERSTATYME DALYVAUJA DU CHORAI:

Sietyno Choras iš Newark, N. J., ir Laisvės Choras iš Paterson, N. J.
Abiem mokytojauja V. Žukas iš Brooklyn, N. Y.

darbininką ten, kur oras nosu- 
vesta gerai ir kur yra gazo. 
Bet kompanija niekad nebūna 
kalta, jeigu įvyksta eksplozi
ja, bet vis mainieriai kalti.

JUOZAS

■

(Tąsa)
Kada pradėjo anglį kasti 

del rinkos, pardavimo, tai tu
rėjo galvoti apie lengvesnį, pi- 
gesnį transportacijos būdą. 
Geležinkelių tuom syk da ne
buvo, tai su arkliais jeigu nu
vežti į Philadelphiją, ima 
daugiau savaitę laiko, nuveži
mas kelioliką sykių daugiau 

> kaštuoja, kaip ta anglis ver- 
Y ta. Taigi, kad pigiau nuvež

ti ir ant syk daug anglies į 
Phila., tai iškasė sale Schuyl- , 
kili upės kanalą ir tuom kana
lu vežė anglį. Pradžia to ka
nalo buvo apie Pottsville, Pa., 
Schuylkill apskrity. Kitas ka
nalas buvo šalę Susquehanna 
upės. Prasidėjo nuo Wyom
ing Valley, Wilkes-Barre, Pa., 
iki Baltimore!. Šios upės nėra 
tinkamos transportacijai—na
vigacijai. Da ir dabar yra žy
mės kaip kuriose vietose tų 

Jjanalų, nors jau senai jais ne
sinaudoja. Nuo tada pradėjo 
anglį kasti vis ir vis ant dides
nės skalės. Kada išvedė ge
ležinkelius, tada anglį galėjo 
pasiųsti, kur pareikalavimas 
buvo ir kur galėjo parduoti. O 
su tuom ėjo ir mainų savinin
kų kuopimasis vis į didesnes ir 
didesnes kompanijas, šiandien 
mes matome tokias dideles, 
šimtų milionų vertas, kompani
jas, kaip Reading, Glen Alden, 

. Lehigh Valley, Lehigh ir Wil- 
^įfes-Barre ir kitas. Tos visos 

kompanijos sudaro vieną iš ga
lingiausių kietųjų anglių trus- 
tą, vertės virš biliono dolerių. 
Taipgi mainas ir brekerius 
(laužtuvus) sujungė kelis į 
vieną ir padarė didelius. Kur 
seniau iš vienos mainos išįjn- 
davo anglies 200 maininių ka
rų, tai šiandien, suvieniję ke
lias mainas Į daiktą, gauna 
2,000 karų ir tik vienas bre- 
kerys tą visą anglį paima. .Vie
nas Truesdale brekerys, palei 
Nanticoke, Pa., Glen Alden 
kompanijos, jeigu pilnai dir
ba, tai per metus padaro virš 
miliono tonų anglies.

L Dabar nors kiek pažvelgki- 
Wjne į svarbiausi dalyką, tai 

yra, į mainierius—tuos žemės 
vidurių kurmius, jų pavojingą 
gazinį, dulkėtą, purviną ir 
sveikatai kenksmingą darbą.

Ką aš čia rašau, tą galės į 
patvirtinti ir didelis skaičius 
“Laisvės” skaitytojų, nes labai 
didelis nuošimtis Amerikos lie
tuvių dirba mainose. O taip
gi daug yra tokių, kurie se
niau dirbo mainose, o dabar 
gyvena didmiesčiuose ir po vi
są plačią Ameriką.
k Jeigu kriaučius išmoksta 

d&rbą ant mašinos, guzikus į- 
siūti ar prosyti, tai jis gali 
dirbti kaip New Yorke, Bosto-! 
ne ar Chicagoj, jam vis tiek, j 
o su mainieriais yra kitaip. 
Patyręs mainierys, kuris gali į 
dirbti visokį darbą, tai jis per- ' 
ėjęs ir dirbęs skirtingose vie-! 
tose ir darbuose po metus ki
tus ar daugiau. Kuris tik ly
gumoj, kur eina karas į plei- 
są, dirbęs, tas pirmu syk ga
vęs darbą ant kalno, 
pranta ir bijosi dirbti, 
tokių atsitikimų, kad pirmu 
syk ant kalno užlipti užlipo,] 
bet nulipti, tai reikėjo su virvė 

YV nuleisti žemyn. Kada jis Ii-1 
po į kalną, tai nežiūrėjo že
myn ir jam nebuvo taip bai
su, bet kada reikėjo nulipti že
myn, tai jis pamatė bedugnę 
skylę ir, taip sakant, jo visos 
blusos numirė. Kada jis pa- 
mislijo, kas su juo atsitiktų, 
jeigu jo koja paslystų ar su 
ranka gerai nepasiimtų, tai 

JLmogus susinervavo, visas pra
dėjo drebėti ir nei iš vietos 

negali pasikrutinti.
Kada tai, apie 100 ar dau

giau metų atgal, pradėjo kas
ti anglį, tai pirmutiniai mai- 
nieriai nelindo taip giliai, kaip 
dabar lenda. Viena, jiems ne- 

* buvo reikalo, o kita, kad bū
tų ir norėję, tai neturėjo ma
šinų ne tik kietiems akmenims 
pergręžti, bet ir anglies jokiu 
būdu neįgręžė. Anglis kuo 
gilyn, tai vis kietesnė ir dau
giau gazų ir dulkių atsiranda. 
Nebuvo išrasta apsaugos lem- 

. pa ir ventiliacijos geros netu- 
rėjo. Pirmiausia pradėjo imti 
anglj iš paviršiaus, kur kokią 
skylę prasikrapštę. Kur išei-

kuomet daug prisirenka. Ga- 
zas yra toks stiprus, kad ku
ris mainierys pirmu syk prade
da dirbti labai gazinėse mai- 
nose, tai jis nežino, kame da
lykas. Man vienas mainierys, 
mano pažįstamas, papasakojo 
štai kokį dalyką:

joms, taip mainieriams, bet tik 
mainieriai turi pildyti tas tie
sis, ii’ jei nepildo, tampa nu
bausti. Bet kompanijos kad ir 
nepildo tų, tiesų, ir jeigu del 
kompanijos nepildymo įvyksta 
nelaimė, tai kompanija suver
čia kaltę ant tų, kurie tapo

Ryte, einant į darbą, jam užmušti. Kaip kada taip įvyk- 
fajerbosis pasakė, kad yra bis- sta, kad ant gengvės, šalo ko
kis gazo. Jis nuėjęs nepažiū- lio, būna visko priversta: mo
vėjo, bet pradėjo dirbti. Kaip džių, akmenų ir visokių nerei-

na anglist augščiau, kaip že
miausia vieta ant paviršiaus, 
tai ta anglis nėra dulkėta ir 
labai mažai ar visai gazo nė
ra. Tokiose mainose gali 
dirbti be geros ventiliacijos ir 
su atdaroms lempoms. Bet ir 
tokiose mainose, jeigu pleisas , iCJU, pHiuuju uiiuu. n<np .u/aų, uninenų n visokiu nerei- 
toli nuvaryta ir nesuyedžiota augščiau pasistojo ir galvą kalingų daiktų ir karai eidami 
per pneiį skylės, tai atsiranda j pakyj^ į vir£ų, įai jį ]<as tai'užmuša darbininką, nes nebu- 
vadinamo black damp, nei ug- įrenkė. i„„ ..-a____ .-±—.. . m..-
nis nedega, lempa užgęsta ir|rociOsi 
žmogus turi išeiti, jei dar ' pUolė ’ 
jėgų turi, nes laikui bėgant są- - 
monės netenka, parpuola, “už
miega,” ir jeigu kitas greitai 
neištraukia, tai ir po jam. Tai ,trenke 
senovėj (ir dabar dar yra to
kių vietų, kur paviršium 'dir
ba), be mechaniškos ventilia
cijos, tik skyles per vadinamą 
pilerį išvaro, tai oras pats šįek;,į§jęS į Suuodi smarvę to- 
tiek traukiasi ir per bėdą gali,kia pat; kaip ir į stabą paipo-) 

1 .......p0 iššovimui mįs ateina, ir šalta darosi,
ko 1 cjūmai ženklas, kad turi išeiti.

Atsistojęs apžiūrėjo, vo vietos pasitraukt į šoną. Tai 
anglis nei akmuo ne-Į po užmušimui suvaro darbi- 
Na, ir kas ji taip smar-^jninku ir į kelias valandas gen- 

kiai mete, kaip elektrikos už-.gvė nuvalyta. Sekančią dieną 
ateina valdžios inspektorius 
apžiūrėti ir randa viską gerai, 
žinoma, ir inspektorius gerai 
žino, kas čia vakar buvo ir 
kaip šiandien yra, bet tyli, nes 
ir inspektorius yra kompanijų 
žmogus. Visi valdžios inspek
toriai, pirmiau buvę boseliai 

.____ t ___ _ ,ar superintendentai vienos ar
žmogus pakęsti. Po iššovimui mjs ateina, ir šalta darosi, tai)kitos kompanijos. Laike rin- 
daug laiko ima, kol cjūmai ženklas, kad turi išeiti. Kur į kimų kompanijos juos išstato, 
prakrinka, kad būtų galima 'gazo yra nors biskis, tai ten) duoda pinigus ir juos išrenka, 
šiek tiek matyti. Su kiekvie-. dirbti noirali. nes dirbant gali) Kur sausa, labai dulkėta an- 

_ ir uždegti fglis, kaip pradeda dirbti, tai 
Bet daugelis neapsiŽiū-1 į

ar nepaiso ir bedirbdami i Daug sykių, kada anglis eina 
------.........------ būdu "ž j žemyn ar kaip iš siūtų 

;a. Ištikrųjų kompanijai Į (chute) Koduoja į karus, tai 
------ ....... ------ — ---- kitokias dulkes padaro, kad per 

6 colius nuo nosies nieko ne
matyti. Aš pats esu kelis syk 
mieravęs, kada karas stovi ant 
gengvės, tai pridedu nykštį 
prie nosies; kaip špygą rodant, 
o kraštas delno siekia karą ir. 
nematyti karo, o ant kaktos 
lempa žiba. Tai galite supra
sti, kiek daug ju’a dulkių. Kur 
oras traukiasi s'u dulkėmis, per 
pilerio (cross heading), tai jei
gu pasitaiko koks nedidelis 
daiktas pasidėti, tai už kelių

Jam besidairant ir 
galvą įkišo į gazą ir vėl 

Tada jis lempą paė
męs pažiūri, kad ten yra ga
zo ir labai smarkaus. Kur ne
smarkus, dar biskį susimaišęs 
su oru, tai žmogus gali būti

Su kiekvie-1 dirbti negali, nes dirbant gali) 
nais metais mainos vis didinos .padaryti kibirkštį i 
ir gilyn ėjo, taigi gazų ir dul-lgazą. 
kių vis daugiau atsirado. Ne rį 
dešimtis, bet šimtus sykių mai- vienokiu ar kitokiu būdu už-1 
nierius gazas sudegino. Ture- (]ega. ‘ ‘
jo suvesti geresnę ventiliaciją i nevalia leisti dirbti nei vienai 
ir geresnes apsaugos lempas 
duoti, jeigu norėjo gazinę ang
lį išimti. Dabar mainierys tu
ri neštis dvi lempas—vieną 
elektrikinę, del šviesos, o ki

randa gazo.
Ir 

gera, 
labai 
įvesti 
kitaip ne tik dirbti negali, bet 
ir išimti, išvaryti gazą sunku,

ir negali ant mainierių suvers
ti bėdą, tai kompanija fajei- 
bosį padaro kaltu, išveja iš 
darbo, o pati lieką “nekalta.” 

Paviršutiniškai žiūrint, vals
tijos mainų tiesos padarytos 
Visiems lygiai—kaip kompani-

DVIAKTE
OPERETE M

Puslapis Penktas

dienų negalima rasti, nes dul
kės, kaip sniegas, užkloja, o 
kur kelis mėnesius per tą patį 
headingą eina oras su dulkė
mis, tai jeigu reikia pereiti, tai 
įeini į didelį dulkių pūtinį, 3 
ar daugiau pėdų storumo.

Paežerinis.
(Toliau bus)

A. F. STANKUS
DETROIT, MICH.

Aukos Lietuvos Baduoliams
Nedėlioj, 28 d. balandžio, 

Lietuvių svetainėje, laike L. D. 
S. A. 17 ir 130 kuopų persta
tymo veikalo “Pavogtas Kūdi
kis,” pertraukoj >drg. M. J. 
Masys trumpai paminėjo Lie
tuvos žmonių badavimą ir tam 
tikslui paprašė aukų. Auko
jo sekančiai: A. Latožienė 
$2.00; S. Gudavičius, J. Savic
kas, Ig. Sakalauskas, J. Pau
lauskas, A. Duralis, M. Nove- 
rauskienė, R. Barsušis, V. Ka- 
lasaitis, J. Vidauskas, A. Nau
sėda, Nežinomas, Puidokas, A. 
Jakštys, Savukaitis, Vasarins- 
kas, S. Aušra, Usinskas, J. Jo- 
kubėnas, Kupris, Mikas ir Me- 
telionis po $1.00; J. Galinskas, 

dulkes nieko nematyti. 51- Judavičius Nakienė S. Mi- 
J eulaitis, J. č. P., U. Guns, šiš- 

ka, Rackienė, S. Ūsaitis, F. Da
nauskas, P. Grikietis ir K.

* Tvaska po 50c; smulkių su
rinkta $13.74.; viso sykiu $42.- 
74.

Visiems .aukotojams varde 
Lietuvos baduolių, tariame 
ačiū. Aukos pasiųstos Centra- 
liniam komitetui, Brooklyne. 
Aukotojai teiksis atleisti, jei 
kurių pavardės netaip užrašy
tos, arba jei kurių visai neuž
rašytos, tas galėjo 'įvykt, del 
skubaus darbo renkant aukas.

Lietuvos Baduolių Šelpimo 
Komiteto Iždininkė, '

M. Smitrevičienė.

f| Willi ImVIA
Subatvakaryj, 18 d. Gegužes-May, 1929

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
180 New York Avenue,

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas V. Žuko

Gerbiamieji! Kas tik matė vaidinant operetę Sylvią, pripažįsta, jog ji yra vienai iš ge
riausių. Joje yra virš 20 labai gražių dainų-kvartetų, duetų ir solų. Aktoriai parinkti kuo- 
geriausi; kai kurie pakviešti net iš Brooklyno. Du chorai susiėję į vieną, sudarys chorą iš 
apie šimto‘dainininkų-lošėjų. Veikalas perstąto šienapjūtę ir dviejų^ merging, sumąnynaą; ap
simainyti vaikinais. Tat atsilankykite visi ir pamatykite; kaip daug vargo pasidarė iš to.

PO PERSTATYMO^BUS ŠOKIAI PRIE GEROS ORKĘSTROS

Pradžia 7:30 Vai. Vakare ĮŽANGA 75c ir $1.00 YPATAI

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji: 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje lauki-) 
tęs pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
ku©geriausiose vietose ir už lemą
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone___—________Main
Bell Oregon

8669
5136

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

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

Ilrhnn’c Cnlrl Pmwrlare (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiDans uolu r owners bij0 Už 75c už baksą apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

I JI Y ccntai skrynutę) yra tai kanuolė prieš
Ui uv LdA IdUv 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
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

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 ..........................................................................................

No. St. or Ave.

Miestas

1115111HnEįiMnE

State.
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LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
25 METŲ JUBILĖJUS. Specialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00.* 'Kūrime 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

RUSIŠKA' PIRTIS TURKIŠKA

PYTI? AI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A Pantai 
LA11U1. jęuo g v> ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v Vvullf

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną nėr visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Pančdėliais ir 

utarninkaia

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: 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



Central Parke
——1

s

J. LEVANDAUSKAS >ca
GRABORIUS

PARSIDUODA labai pigiai 4 kam
barių fornišius. Matyt galima 

nuo 7:30 vai. vakare. J. Klimauskas, 
22 Scholes St., ’ vienais trepais, 

114-115

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE!

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

Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas 
IR MALIORIUS

•' Puslapis šeši:

VIETOS ŽINIOS
Pasekmingas Draugų ir 
Shnpatikų Susirinkimas '

Ketvirtad., Geguž, 16, 1929

nuo tėvų, bet tuos pinigus jam 
jaunystėje susukę neteisingi 
globėjai.

šešis narius Komunistų Par
tijai gavome draugų ir prita
rėjų susirinkime antradienio 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Mitingui pirmininkavo drg. 
V. Bovinas. Įvedamąją pra- 
kalbėlę pasakė drg. Mizara:

Imperialistinis Amerikos ka
pitalizmas galingas; jau da
bar netiesioginiai jis vadovau
ja buržuaziniam pasauliui. Bet 
šis lobingasis kapitalizmas sa
vo viduriuose taipgi auklėja 
priešingas sau spėkas, kurios 
neduos jam ramybės, 
darni vis didesnių pelnų, 
rikiniai kapitalistai visu 
racionalizuoja pramonę; 
naujas, spartesnes mašinas; 
jos išspiria vis didesnį skaičių 
darbininkų iš darbo; likusieji 
gi verčiami vis prakaitingiau 
skubėti." Dabar darbininkas 
vidutiniai 53 nuošimčiais dau
giau padirba nekaip 1919 m. 
Bedarbė nesiliauja. Sulauku
siems 40 metų darbininkams, p 
ypač jeigu ne amatninkams, ? 
sunku gaut darbas; jų vietos- 
na ima jaunuolius ir vaikus. 
Darbo žmogaus gyvenimas da
rosi labiau neužtikrintas. Už
darbiai žemyn nupuolę, nors 
gamyba padidėjus. Susidur
dami su šitokia padėčia, yra 
verčiami išsijudinti ne tik atei
viai darbininkai, o ir tikrieji 
amerikonai,—ką matome ma
siniuose streikuose audėjų pie
tinėse valstijose ir kitur. Dar
bininkų kovoms vadovauja, už 
jų reikalus grumiasi tiktai Ko
munistų Partija. Kokios gi ki
tos partijos žmogų jūs pasku
tiniu laiku kur matėte griežtai 
arba bent rimtai stojant kovos 
frontan už darbininkų reika
lus?

Tuo tarpu, patobulėjus pra
monės mašinerijai po karui, 
išdirbant daugiau tavorų, da
rosi i 
kos, 
visus 
tinęs 
jos tikrai ir vis spartesniais 
žingsniais veda linkui naujo 
imperialistinio karo, dar bai
sesnio už pastarąjį.

Išdėstęs Komunistų Partijos 
kovas, p r ieš-imperialistinį, 
prieš-karinį jos darbą ir įvai
rius kitus uždavinius, drg. Mi
zara kviętė susirinkusius nena- 
rius stoti į partiją, į organi
zuotą talką. Negana, sako, iš 
šalies stovint šiuom tuom par
tijai 'padėti; neužtenka vien 
tik prisiminti: na, jūs duokite 
mums ką 
darysime, 
ti nariais, 
ciatyva ir 
vidaus.

Pakvietus susirinkusius išsi
reikšti apie priklausymą parti
jai bei nepriklausymą atsiliepė 
keletas draugų. Dd. K. Vil
kas ir Buknys ypač praktiškai 
pakalbėjo, nušviesdami, kaip 
trūksta bendrosiose organiza
cijose komunistu net į tas vie
tas. kurias galėtu užimti. Ki
tu draugų išsireiškimai irgi bū
tu verta suminėti, bet trumpa 
vietos. 1 • 1 '

Susirinkime dalyvavo kokia 
kapa narių ir simpatizuotojų.

K. Rp.

Siek- 
ame- 
plotu 
stato

persiauros pasaulio riti- 
kad galėtų sugerti tuos 
dirbinius. Eina tarptau- 
kapitalistų varžytinės;

nors daryti, o mes 
Reikia patiems tap- 

prisidėt su savo ini- 
veikimu iš partijos

Falšyvais Čekiais Poniški 
Židikai Mokėjo už Brangius 
Dailės Veikalus

Stambus Gimdymo Kontrolės 
Laimėjimas New Yorke Susirinkimo

Konferencija Lietuvos 
Baduolių Šelpimui

Ateinant} sekmadienj, gegu
žės 19 d., įvyks svarbi konfe
rencija šelpimui Lietuvos ba
duolių. Konferencijos vieta 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 10 vai. ryte.

Tie delegatai, kurie esate iš
rinkti, malonėkite laiku pribū
ti, kad būtų galima /darbas 
pradėti anksčiau ir nereikėtų 
vieniems laukti kitų.

Sąryšio Pirmininkas,
A. Matulis.

Harlemo teismo magistra
tas, Abraham Rosenbluth, pa- 
liuosavo daktares ir slauges, 
kurios buvo areštuotos už lai
kymą gimdymo kontrolės kli
nikos po num. 46 W. 15th St., 
New Yorke. .Klinikoje buvo 
duodama patarimai, kaip ap- 
sisaugot nuo nenorimų užsivai- 
sinimų bei nepageidaujamų 
kūdikių gimdymo. Magistra
tas atrado, kad tokių žinių 
davimas nenusikalsta prieš į- 
statymus.

Moterų policistų galva Ma
ry McNamara pora savaičių 
atgal buvo padarius žandariš
ką užpuolimą ant tos klinikos, 
kur išplėšė knygas, išriausė 
dokumentus, viską kiauliškai 
išvartė, ir areštavo daktares 
Hanną M. Stone ir Elizabethą 
Pissoortą, taipgi 
ges (norses).

Kad jos dabar 
suotos, tą dalyką
liu laimėjimu Margareta San- 
gerienė, žinomiausia skelbėja 
gimdymo kontrolės.

Yra pranešimų, kad mote
riškos žandarmerijos vadovė, 
McNamara, būsianti pavaryta 
iš policijos tarnybos. Prieš jos 
žiaurų užpuolimą ant klinikos 
ir dokumentų užgrobimą pro
testavo daugelis labai žymių 
daktarų.

ne- 
18.
na- 
pa- 
at-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 35 iki 40 metų 

amžiaus.
amatninkas, gerai uždirbu, negirtuo- 
klis ‘ .......................
nas. 
ku. 
St., Chicago, Ill.
PAJIEŠKAU Elzbietos Dobrovalskie- 

nės, 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., 
Noi-wood, Mass. 113-118
PAJIEŠKAU partnerio į bučemės ir 

grosemės biznį. Atsišaukit bile 
laiku po 5 vai. vakare. L. Wagner, 
41 Broad St., arti Grand St., Mas
peth, N. Y. Telephone, Juniper 2754 

114-119

Aš esu našlys, 42 metų,

ir gerai užsilaikantis, nebied- 
Platesnes žinias suteiksiu laiš- 

B. A. Laukis, 3831 S. Halsted 
(115-116)

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!

ir tris slau-

tapo paliuo- 
vadina dide-

Praeitą ketvirtadienį atsibu
vo vietinės Darbininkių Susi
vienijimo kuopos susirinkimas. 
Kaip daugelyj pirmesnių susi
rinkimų, taip ir pastarame 
daug narių atsilankė, vos 
Labai negerai, kad kitos 
rėš, kurioms ir sąlygos yra 
togios, retai j susirinkimus
silanko. Tokį netikusį papro
tį draugės turėtų mesti ir 
stengtis kiekvieną susirinkimą 
atsi lankyti.

Iš raportų matosi, kad kuo
pos veikimas eina pusėtinai 
gerai: “Darbininkių Balso” 
platintojos išparduoda visus 
egzempliorius kiekvieno nume
rio. Taipgi paimta platinti po 
100 egzempliorių “The Work
ing Woman.” I Grand

Del streikuojančių au d ėjų • PASIRANDAVOJA 
draugė Mulerčikienė pardavei < , ...
stempų už $4, gi drg. Jankau-'™, . - i i ji, mei. J. B. Lelionis, 67 Ten Eyck St.,
~1’............ ''"1........... 4 - - 114-115

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

suPASIRANDAVOJA 5 kambariai
visais jtaisypiais. Randa $28.00 į 

mėnesį, 1 menesį raridos nereikės mo
kėti. Kreipkitės pas jąnitorių, 148

St., Brooklyn, N. Y. (115-120)
kambarys del 

dviejų merginų arba vyrų prieina-

JUNIPER. 764,6 . ’

.RALPH KRUČU ‘ 
FOTOGRAFAS 

?.* *•» ‘ ■ * •’ •' .* * v

65-23 Grand avenue 
-:m’.:.,’.‘masPETH. n>y. ;

Telephone, Stagg 44W

A. RADZEVIČIUS

Iš Central Brooklyn, N. Y
Pirmadienyj, gegužės 13 d., 

A. L. D. L. D. 24 kp. turėjo 
savo m ė n esinį susirinkimą. 
iNors narių ir nedaug dalyvavo 

Ii susirinkime, bet tie, kurie at
silankė, buvo gana datig susi
rūpinę, kad kaip nors daugiau 
pasidarbavus ir pakėlus cent- 
ralbrooklyniečių vardą, kuris 
pastaruoju laiku labai mažai 
žinomas plačioj Amerikos dar
bininkų visuomenėj. Teisybė, 
centralbrooklyniečiam yra la
bai neparanku ką nors veikti, 
nes neturi jokios tinkamesnės 
svetainės kaip del prakalbų, 
taip ir del surengimo šiaip ko
kių nors pramogų. Vienok, 
bus bandoma ir tas kaip nors 
apeiti, kad ir reikės su paren
gimais persikelti į kitą Brook
lyn© koloniją. Komisija in
struktuota, kad būtinai turi su
rasti kokį nors tinkamesnį vei- 
kalelį, kurį būtų galima išsi
mokinti ir perstatyti pradžio
je rudeninio sezono. Atsitiki
me, jeigu jau jokiu būdu ne
būtų galima surasti tinkames
nio veikalėlio, kurį savo spė
komis galėtume sulošti, tai 
stengtis gauti lošėjus iš kitų 
kolonijų, kurie mums tame rei
kale pagelbėtų; bet jeigu ir 
to nebūtų galima, tai tuomet 
rengti koncertą ar šiaip kokią 
nors pramogą.

Lietuvos baduolių šelpimo 
klausime irgi darbuojamasi. Iš 
iždo paaukota 5 dol. ir drau
gai paėmė blankas parinkimui 
aukų. Taipgi nutarė, kad 
lis pelno nuo išvažiavimo, 
ris įvyks 23 d. birželio, 
rest Parke, būtų paskirta 
mitetui šelpimui Lietuvos 
duobų.

Išrinkta ir delegatai į 
siančią konferenciją delei 
darymo tinkamu planų Lietu
vos baduolių šelpimui, kuri į- 
vyks nedėlioj, birželio 19 d., 
“Laisvės” svetainėje.

Reikia pasakyti, kad šiame 
susirinkime pas draugus buvo 
geras ūpas. Jeigu tik drau
gai imsis už darbo, tai mūsų 
tarimai bus tinkamai įvykdyti 
gyveniman.

Beje, mūsų geras A. L., D. 
L. D. darbuotojas ir kuopos1 
fin. rast., drg. A, Bakaitis, su
sirgo; skundžiasi, kad strėnas 
labai skauda. Nors dar tikrai 
nežinoma apie ligos pavojingu
mą, tačiaus mes linkime, kad 
drg. A. Bakaitis J<uo greičiau
siai pasveiktų ir vėl darbuotų
si drauge su mumis'.

Juozelis,

Poniškai ’atrodanti porelė, 
Edwin Gwynne su savo pačiu- 
ke Ecco, pirkinėjo 
tįstų paveikslus iš 
lerijų ir visokius 
daiktus iŠ madingų 
mokėdami už tai falšyvais, su- 
klastuotais bankų čekiais. Jie
du dabar liko suimti viename 
apartmentiniame name, 75th 
St., Brooklyne, Vyras yra sė
dėjęs jau porą kartų kalėji
me. Jis 46 metų amžiaus, o 
jo “minkštoji pusė” tiktai 19 
metų, žulikas sakosi turėjęs 
apie miliono dolerių palikimą

žymių ar- 
dailės ga- 

brangius 
krautuvių,

da- 
ku- 
Fo- 
Ko- 
Ba-

bū- 
su-

Parkų Teršėjai Bus Teisman 
Traukiami

Iš A. L. D. L D. 16 Kp. 
Susirinkimo Jersey City

Užsibaigus Laisvės Draugi
jos susirinkimui, įvyko A. L. 
D. L. D. 16 kuopos susirinki
mas. Apart kuopos reikalų, 
atlikta du gana žymūs ir pa-

skienė surinko aukų ant blan-;Brooklyn, N 
kos $3.45. Lietuvos baduo- 
liams rinkti aukų blankas pa
ėmė drg. Borikevičienė ir Luk
šienė.

Taipgi nutarta dar šį sezo
ną surengti vakarėlis, kurio 
pelnas bus skiriama sušelpi- 
mui Lietuvos baduolių. Išrink
ta trys delegatės į šaukiamą 
konferenciją šelpimui Lietuvos 
baduolių: dd. Paukštienė, Le- 
vanienė ir Lukšienė.

Sekamassusirink imas nutar- 
ta saukti atvirutėmis, bet j biznį, i-asmauaoKru proga. xxivip- 
draugės turėtų kiekviena įsitė-'.kites šiuo adresu: Stanley M. Buch-

in Hm Tli <y n o m t on

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

ir 
Yra 6 kambariai ir du- 

Lietuvių ameri- 
Kaina $9,000. 

Steamboat Road, 
(115-120)

PARSIDUODA stuba su bučeme 
grocerne.

beltavas garadžius.
konų apgyventa vieta.
Atsišaukit: 156
Great Neck, L. T.
PARSIDUODA arba pasirandavoja 

duonos kepykla (Bakery) už labai 
prieinamą kainą. Yra visi vėliausios 
mados rakandai-įtaisymai, biznis iš- 

gera proga bile kam eiti į 
Pasinaudokit proga. Kreip-

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas

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

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

GRABORIUS 
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

myti, kada būna kuopos susi
rinkimai ir stengtis būtinai 
juose dalyvauti. Kiekvieno 
mėnesio antrą ketvirtadienį į- 
vyksta susirinkimas. Būkite!

Narė.

insky, 352 Clinton St., Binghamton, 
N. Y. • (113-18)

SALES-PARDAVIMAI

girtini darbai, būtent, nutarta ,!Į)Z5 KCmCS fflOKfit HZ IcjlHlH 
išrinkti du delegatus į New J Rasta™naYorko ir New Jersey’s valsti-į" 
jos šios apielinkės draugijų 
konferenciją, kuri įvyks 19 d. 
gegužės. Antra, nutarta as
meniškai pagal išgalią paaukot 
sušelpimui Lietuvos baduolių. 
Aukojo sekarnj asmenys: po 
$1.00 : I M,'Valatkienė, V. In- 

ir J.< Kreivėnas. Po 50c:' 
Augaitis, J.' B'. Paserpskis, 
Draskenis, M. Sabaliauskas 
P. Dapkūnas. Po 25c: M. 
Iškauskas, J. šalčius ir G.

M. Grigas. Aukų surinkta 
$6.25. Visiems aukojusiems 
korespondentas taria širdingą 
ačiū.

Pašešupio Špūkas.

PARSIDUODA 4 kambarių fornišius, 
galima randavoti ir kambarius, 

gražiai ištaisyti, atskiri įėjimai, ran- 
dos $20.00. Matyt galima nuo 8 va
kare ir nedėliomis nuo ryto iki 3 
vai. po pietų. Galit klausti janito- 
riaus 2 floro, parodysiu kambarius. 
G. M. Kanton, 3481—3rd Avė., arti 
168th St., New York, N. Y. 114-119

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.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

ir

Visuotinas Streikas Geležies 
Ir Bronzos Darbininkų

Visuotinas streikas geležies 
ir bronzos architektinių darbi
ninkų prasidėjo vakar New 
Yorke. Virš 1,000 jų turėjo 
masinį mitingą Webster Hall 
svetainėje ir, vienbalsiai nutarė 
šaukt kovon visus 4,000 darbi
ninkų, priklausančių Iron and 
Bronze Workers Unijai. Strei
kas apima ne tik New Yorką, 
bet ir priemiesčius. Darbinin
kai reikalauja sutrumpint dar
bo laiką iki 44 valandų į sa
vaitę, ir mokėt darbininkams 
padėjėjams bent $40 savaitėj, 
pilniems amatninkams $50, o 
specialistams darbo baigėjams 
$60. Iki šiol jiems buvo pen
kiais šešiais doleriais mažiau 
mokama. Neunijiniams gi tų 
darbų žmonėms kontraktoriai 
primesdavo tiktai po $25 iki 
$30 j savaitę. Organizuoti 
streikieriai dės pastangų, kad 
kovon iššaukt > ir į uniją į- 
traukt visus kitus to amato 
darbininkus.

Miesto vyriausybė pradės 
imt už apykaklės tuos žmones, 
kurie teršia parkus, mėtydami 
kur papuolę popieras, bananų 
lupynas ir kt. Nuo gegužės 
26 d., sulig policijos komisio- 
nieriaus patvarkymo, policma- 
nai tokiems nešvarėliams įteiks 
raštelius su pakvietimu į teis
mą. ‘Atsakomybėn bus taip 
pat traukiami iir tie, + kurie 
skins gėles, laužys krūmų ša
keles ir t. t.

Rimtai Rengiasi j Unijų 
Vienybės Suvažiavimą

susi-Ateinantį sekmadienį 
rinks bent 300 kairiųjų darbi
ninkų delegatų nuo įvairiausių 
dirbtuvių komitetų, į konfe
renciją, kuri įvyks Irving Pla
za svetainėje, ties Union Sq., 
New Yorke. Bus planuojama, 
kaip sparčiau ir plačiau pava- 
ryt pirmyn vajų už išrinkimą 
kuo didžiausio skaičiaus dar
bininkų atstovų iš dirbtuvių, 
Jkaipo delegatų į Darbo Unijų 
Švietimo Lygos šaukiamą visa- 
amerikinį suvažiavimą Cleve- 
lande, birželio 1-2 dd.

Casino restoranas Central Brooklyn, N. Y. 
Parke, New Yorke, daugiau1 
nebebus užvalgymo vieta pras
čiokams, darbininkams ir vi- 
dutiniems piliečiams. Miestas 
parsamdė tą vietą augštai pa
sistiepusiam poneliui Perciva- 
lui K. Frowertui. O Frower
tas žada Casino padaryti tik
rai .augštos klasės užeiga. Pir
mą kartą, kada minimas res
toranas atsidarys pagal naują 
madą, tai bus nuo svečių ima
ma po $25 už pasodinimą prie 
stalo, vis tiek ar svečias ką 
valgytų ar nevalgytų. Ir jau 
išanksto pranešama, kad tą 
dieną čia susirinks kapitalisti
nė Smetona, ne tik iš New Yor- 
ko, bet būsią žymių žmonių ir 
iš kitų miestų, kaip kad milio- 
nierius Drexel Biddle iš Phila- 
delphijos.

Nuo tokio poniško sutvarky
mo čiaudo net John Hylan, 
buvęs New Yorko majoras.

Na, tai ir čia “mužikai” pa
matys, kaip jie skiriami nuo 
ponų, nepaisant deklamuoja
mos amerikoniškos klasių ir 
visų žmonių lygybės.

PARSIDUODA 4 kambarių fomišiai.
Galima pirkti ir kavąlkais. Matyt 

galima bile kada. Kreipkitės po No. 
15 Ten, E y ck St., ant pat viršaus po 
kairei, Brooklyn, N. Y. 113-15

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

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

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

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 

‘kr a j a vu s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės" Šiuo adresu:

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ROCHESTER, N. Y.

A. L. D. L. D. 50-tos kuopos susi
rinkimas bus utarninke, 21 d. gegu
žės, Gedenjino svetainėj, 575 Joseph 
Ave., 8/ vai. vakare. Draugai ir 
draugės, malonėkit atsilankyti j šį 
susirinkimą, ries turime svarbių rei
kalų aptarti, Pasistengkit atsivesti 
ir naujų narių. - Sekr. J. E.

(115-116)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia teatrą, kon

certą ir balii] subatoj, 18 gegužės, 
Eagles svetainėj, kampas Main ir 
Lloyd St. Pradžia 7-tą vai. vakas- 
re. Bus sulošta vieno veiksmo ko
medija "Uošvė į namus—tylos ne
bus.” Dainuos Lyros Choras, bus so-1 
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 jakuų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavau*! 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATI8KA ATY-
DA IR PATARNAVIMAS > I I į I II I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuq 9 ryto iki 8 

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

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

- v--—1—1 : ■ . 

NAUJA BUČERNĖ

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo tėvo, Frano Gab

rėno, angliškai vadinasi Gabren, 
kuris seniau gyveno Detroit, Mich., 
vėliau išvažiavo j Kewanee, Ill. Da
bar nežinau, kur randasi. Meldžiu jį 
patį atsišaukti arba jei kas žinote, 
malonėkit pranešti man jo adresą, 
būsiu labai dėkingas. Gco. Gabren, 
15392 Quincy Ave., Detroit, Mich.

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS 

7 I ; v ; \
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.

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

’ < klos mūsų viefitaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriaušiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

' ir-žemmif paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Apynių 

; Aviečių uogų
Anižių sėklukių 

> Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 

( Cepronėlių s 
čobrių \ 
čyščių t 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagiliu 
Debesilų 
Garstyčių ' • ’ k r * *

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

mane, o aš visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
' Ph. G., Vahlininkas

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

Phone: Greenpoint Ž017, 2S64, SilL

KBBaaBBsaBBaasam

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 ploklčiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių




