
Karo Teismo Sprendi
mas Tauragės Byloj
Gegužės mėn. 12 d. pietų 

metu Šiauliuos kariuomenės 
teismas išnešė sprendimą 
Tauragės sukilimo byloj.

Albrechtas, P. Paulauskas, 
Norvaiša, M. Paplauskas 
nuteisti sunkiųjų darbų ka- 
lėjiman ligi gyvos galvos.

Jokūbauskas, Lemkis ir 
Samoška nuteisti sunkiųjų 
darbų kalėjiman kiekvienas 
15 metų.

Bajorinas, Bortkevičius, 
Pacas, Juška, Linde, Naujo
kas, Denikovas ir Zavackis 
gavo po 8 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Jankus, Kavaliauskas, 
Okas, Mikalauskas, Grinke
vičius ir Šaukneris nuteisti 
kalėti sunkiųjų darbų kalė
jime po 6 metus.

Jagugaitis, Bronenbergas, 
Radvila ir Zigmantas gavo 
po 5 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Bružas, Deksnys, Jagmi
nas, Brunzda ir Burzelis 
nuteisti kalėti po 4 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo;

Gudionis 2 metu.
Kinderis ir Jurgis Pau

lauskas — po 1 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.

25 kaltinamieji išteisinti 
ir paleisti laisvėn.

Tokiu būdu, Tauragės pu
čo bvlos rezultatai yra toki: 
iš 58 teistu asmenų 33 nu
bausti, o 25 išteisinti ir pa
leisti.

Popiežius Nuskyrė Arkivys
kupą Ruiz Atstovu Meksikon

WASHINGTON.—Prane- 
šama, kad popiežius nusky
rė meksikietį arkivyskupą 
L. Ruiz Vatikano atstovu 
Meksikoj vesti derybas su 
valdžia del padarymo su
tarties tarp valdžios ir ka
taliku bažnyčios.

Arkivyskupas Ėuiz nese
nai buvo nuvykęs pas popie
žių pasitarti.

Amerikos imperialistai 
verčia Meksikos valdžią tai
kytis su kunigija, ir prezi
dentas Gil dabar jau daro 
žingsnius pradėti derybas 
su klerikalais.

Francija Nepatenkinta 
Amerikos Muito Bilium

PARYŽIUS. — Francijoj 
eina didelis sujudimas del 
Amerikos muito biliaus, su
lig kurio uždedama dideli 
muitai ant įgabenamų tavo- 
rų. Bilius paliečia ir Fran- 
cijos eksportus.

Manoma, kad Francijos 
valdžia formaliai patieks 
protestą Washingtono val
džiai del pakėlimo muitų.

Francijos industrialistai 
sako, kad Francija taipgi 
turės pakelti muitus ant A- 
merikos įgabenamų tavorų 
Franci j on.

26,000 TABAKO DARBIN1N-
KŲ STREIKUOJA

BULGARIJOJ
SOFIA, Bulgarija.— Ne

priklausoma Tabako Darbi
ninkų Unija vadovauja di
delį streiką. Dvidešimts 
šeši tūkstančiai tabako dar
bininkų paskelbė streiką, 
reikalaudami geresnio atly
ginimo ir geresnių darbo są
lygų. Nepaisant fašistinio 
teroro, streikieriai gerai lai
kosi.

Nanking, Chinija.— Pra
nešama, kad karas tapo su
stabdytas tarp Nankingo 
valdžios ir maršalo Fen’go. 
Fengas sumanęs nekariauti.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedčldienių

No. 130 Telephone, Stagg 3878

Naujas žemės Drebėjimas
Argentinoj

Buenos Aires, Argentina.
— Naujas žemės drebėji
mas pasireiškė Mendoza 
provincijoj, Argentinoj, kur 
kelios dienos atgal nuo že- i1 
mės drebėjimo žuvo 47 žmo
nės.

Paveikslas parodo Undine orlaivių lauką Italijoj. Fašistai daro orlaivių manev
rus, rengdamiesi prie naujo imperialistin io karo.

Benjamin Lifshitz, Komunis
tų Partijos Antro Distrikto or
ganizatorius, tapo įgrūstas ka
lėjiman ant 30 dienų už pa
smerkimą New Yorko policijos 
brutališkumo, išstatant iškabą 
ant Darbininkų Centro namo 
New Yorke porą savaičių atgal, 
laike policijos parodos. Polici
ja įsiveržė į namą, nudraskė iš
kabą ir suareštavo Lifshitz.

Farmų Produktų Kainą
Puola

Aprokuo- 
produktų 
Skaitant

Washington.— 
jama, kad farmų 
kaina puolanti, 
pirmakarine farmų produk
tų kainą 100 nuošimčių, tai 
vidutiniai produktų kaina 
gegužės 15 d. buvus 136 
nuošimčiai. Gi metai pir
miau buvus 148 nuošimčiai.

Pastaruoju laiku, kongre
sui svarstant “farmų pašel- 
pą,” kviečių ir kitokių far- 
mu produktų kainos nupuo
lė/

Italijos Fašistai Nužudė 430 
Žmonių Afrikoj

TRIPOLI, Afrika.—Itali
jos fašistiniai viršininkai 
praneša, kad gegužės 26 d. 
Italijos kariuomenė sukriu- 
šino gyventojų pasipriešini
mą ir nužudė 430 žmonių. 
Mūšis įvyko Tripolitan Ty
ruose. Keli šimtai žmonių 
sužeista. Sakoma, keli tūk
stančiai gyventoju buvo su
kilę prieš fašistinius valdo
nus. Fašistų kareiviu žuvo 
dvidešimts keturi ir 77 su
žeista.

Grand Džiūrė Pataria Panai
kinti Blaivybės {statymą
PHILADELPHIA, Pa. — 

Grand džiurė, kuri tyrinė
jo policijos būdus vykinime 
blaivybės įstatymo, penkta
dienį patiekė savo nuospren
di teisėjui Raymond Mac- 
Neille. Džiurė savo nuo
sprendy pareiškia, kad blai
vybės įstatymas negeras ir kaip greitai žmonės abelnai 

išmoks tinkamai užsilaikyti.nepageidaujamas, kad dau
gely atsitikimu policija kai
po caristinės Rusijos kazo
kai vykino tą įstatymą. Ra- jistąi 
gina tą įstatymą panaikinti.1 penkių dienų darbo savaitę.

Brooklyn, N. Y., Pirmadien is, Birželio (June) 3 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c

Kamenevas Paskirtas 
Svarbion Valdžios

MASKVA.— L. Kamene
vas, vienas iš žymių Troc
kio opozicijos narių, penkta
dienį tapo nuskirtas virši
ninku koncesijų komisijos. 
Jis išsižadėjo savo pirmes- 
nio klaidingo nusistatymo 
ir dabar be jokių sąlygų pa
sižada remti Komunistų 
Partijos vadovybę.

N. Bucharinas tapo pa
skirtas į Augščiausios Eko
nomijos Tarybos prezidiu
mą.

n

Vokietija 'Susitaikė su Sąjun
gininkais Reparacijų 

Klausime
PARYŽIUS. — Morgano 

partnerys, Thomas W. La
mont, neoficialis Amerikos 
atstovas tarptautinėj eks
pertų konferencijoj, šešta
dienį pranešė, kad Vokieti
ja ir sąjungininkai priėjo 
prie sutarties visais punk
tais reparacijų klausime. 
Belgijos reikalavimas aplei
stas. Tuo klausimu palikta 
tartis Vokietijai ir Belgijai.

Sutartis veikiausia bus 
pasirašyta kuriuo laiku šią 
savaitę.

Del 45 Centų Nužudė Pačią
BUNKER HILL, Ill.— 

Moteris Mary Williams, 53 
metų amžiaus, prarado gy
vastį del 45 centų. Ji labai 
susiginčino su savo vyru 
Fred Williams, 47 metų, del 
stokos^pinigų. Jis pardavė 
tris dėžutes žemuogių, ir 
kuomet su pačia surokayo 
pinigus, stokavo . 45 centų. 
Pati pradėjo jį smerkti, jis 
supykęs pasigriebė revolve
rį ir nušovė ją.

Pranašauja Ilgesnį Gyvenimą
ATLANTIC CITY.— čia 

daktaru suvažiavime Dr. 
Clair E. Turner pareiškė, 
kad vidutinis žmogaus gy
venimas bus pailgintas ant 
10 metų taip greitai, kaip 
jau žinomi sveikatos užlai
kymo būdai bus pritaikyti 
abelnajn žmogaus gyvenime,

Alliance, Ohio.— čia uni- 
teplioriai iškovojo

Londonas. — Į Anglijos 
parlamentą išrinkta 13 mo
terų. Penkios Darbo Parti
jos narės.

Anglijos konservatyvų politi- 
kierka Lady Astor, darbininkų 
■priešas.' Ji smarkiai darbavosi 
rinkimuose, kad konservatyvai 
laimėtų.

Nusišovė del Meilės

d.
Iš Mariampolės gauta 

nia, kad gegužės 12 
Gudelių vals., Užpalių kai
me, ūkininko J. Baltanavi- 
čiaus lauke, ant tako rasta 
5 šūviais sužeista Anelė 
Sakalauskaitė. Šalia jos 
rastas Kazio Meišto lavo
nas. Juodu abu kilę iš Gu
deliu valsčiaus.

Ištyrus įvykį, paaiškėjo, 
kad Meištas sužeidė Saka
lauskaitę ir vėliau- pats nu
sišovė. Ta prieš kiek laiko 
buvo atsisakiusi už jo tekė
ti.

10 Žuvo nuo Potvinio
HOUSTON. Tex.— Potvi- 

niai. pasireiškę > rytinėj ir 
pietinėj Texas daly iš prie
žasties didelio lietaus, pada
rė nuostoliu už milionus do
leriu: šeštadienį nuo potvi
nio žuvo: dešimts žmonių. 
Šimtai namų apsemta.

Anglijios Streikieriai {Atme
ta Arbitratorių

Bradford, Anglija.—Cald
er Valley srity tūkstančiai 
audinyčių darbihinkų strei
kuoja prieš algų' nutapoji- 
mą. Streikieriai atmetė 
reformistų siūlymą susitai
kyti su darbdaviais valdžios 
pagelba — arbitracijos ke
liu.

< * Boston, Mass.— Bostono 
Centralinė Darbo Uniiu Ta
ryba vienbalsiai išnešė re
zoliucija, reikalaujant pa- 
liuosuoti Tom Mooney ir 
Warren K. Billings iš kalė
jimo Californijos valstijoj.

Mokslininkai Gali Su
kontroliuoti Gyvūnų

Cold Spring Harbor, L. L 
— Penktadienį čia moksli
ninkas iš Carnegie Institu
to įrodinėjo, kaip žmogus 
jau toli yrą pažengęs užka
riavime gamtos, kaip jis ga
li sukontroliuoti tūlų gyvū
nų vystymąsi. Jie parodė, 
kaip artificialiai sudaryto
mis aplinkybėmis jie pakei
tė žuvų ir piktžolių spal
vas, kaip pagreitino pelių 
augimą ir sukontroliavo ba
landžių ir vandeninių blusų

žuvusių nuo Automobilių 
Skaičius Padidėjo

Washington.— Per metus 
laiko žmonių žuvimas nuo 
automobilių nelaimių padi
dėjo ant penkių nuošimčių. 
Viso 7,702 žmonės žuvo nuo 
automobilių nelaimių 78 
rhiestuose bėgyje metų, už
sibaigusių gegužės 18 ' d. 
Metai pirmiau žuvo 7,228.

Gorkis Yra Narys 
Komunisty Partijos

MASKVA. — Maksimas 
Gorkis, visam pasaulyj gar
sus Rusijos proletarinis ra
šytojas, tapo Maskvos dar
bininkų iškilmingai priim
tas, kuomet jis šiomis die
nomis sugrįžo iš Italijos.

Gorkis yra narys Sovietų 
Sąjungos Komunistu Parti
jos. Kuomet jis atvyko, jam 
tano įteikta Komunistų Par
tijos narystės korta ir Par
tijos ženklas.

Gorkis išsireiškė, kad jis 
labai užsiinteresavęs nese
nai surastais aliejaus šalti
niais Uralu srity. Jis pri
žada darbuotis visais gali
mais būdais, kad tas plotas 
greitai būtų išvystytas eko
nominiai.

Apdraudė Šoferį, Pasamdė 
Kitą Vyrą Jį Nužudyti

MACON, Ga.— Ponia J. 
C. Powers prisipažino, kad 
ji pasisamdė du šoferius, 
vieną James Parks, 25 me
tų amžiaus, kurį apdraudė 
ant $7,000, o kitą, Earl 
Manchester pasamdė už 
$1,000 jį nužudyti. Man
chester nušovė Parks’ą. 
Manchester taipgi prisipa
žino prie žmogžudystės.

DARBO PARTIJA, KAPITALO RAMSTIS, 
LAIMĖJO RINKIMUS ANGLIJOJ

Karalius Šauks “Socialistą” MacDonaldą Sudaryt Valdžią 
Gynimui Kapitalistą ir Monardiistu Reikalu

LONDONAS.— Anglijos 
visuotinuose rinkimuose iš
ėjo laimėtoja Darbo Parti
ja, kurios svarbiausias tiks
las yra lopyti griūvantį An
glijos kapitalizmą ir impe
rializmą. Kapitalizmui griū
vant, konservatyvų partija 
kuri turėjo savo rankose 
valdžią nuo 1924 metų, pasi
rodė nepajėgianti sulaikyti 
imperiją nuo laipsniško žlu
gimo, nepajėgianti panai
kinti ekonominį krizį pačioj 
Anglijoj. Tą darbą prižada 
atlikti geltonieji vadai iš 
Darbo Partijos.

Dar kai kuriuose distrik- 
tuose balsai nesuskaityti; 
pilniausi rezultatai nebus 
žinomi pirma birželio 13 d. 
Bet tie balsai mažą skirtu
mą padarys.

Dabar rinkimu rezultatai 
suteikia Darbo Partijai 288 
vietas parlamente; konser- 
vdtyvams 253; liberalams 
54; kitos partijos 5. Paly
ginus su buvusio parlamen-
to sąstatu, Darbo Partija 
laimėjo 126 vietas daugiau, 
Tories (konservatyvai) pra
kišo 147 vietas; liberalai lai- 

■d—■_■..........................................................................................................................

Apsiginklavę Šerifai Vėl 200 Meksikos Darbinin- 
Užpuolė Gastoniįos ky Paskelbė Bado Strei-

, Streikierius ką Teismo Name
GASTONIA, N. C.—Apsi- 

ginklavę šerifai ir detekty
vai ketvirtadienį užpuolė 
pikietuojančius tekstilės 
streikierius prie Manville- 
Jęnckes kompanijos dirbtu
vių. Vaikų Skyriaus pikie- 
tuotojų vadovai tapo su
areštuoti.

Streikierių vaikų skyrius 
su iškabomis maršavo, pa
rodydami kas jie yra ir ra
gindami streiklaužius mesti 
darbą ir prie streikierių 
prisidėti.

Šerifai įsakė streikierių 
vaikams išsiskirstyti, gra
sindami pasiųsti į pataisos 
namus. Bet vaikai tvirtai 
laikėsi, nepaisydami grąsi- 
nimo; dainavo streikierių 
dainas.

Pikietuotojus vadovavo 
streiko komiteto nariai.

Manville-Jenckes kompa
nija organizuoja kompanič- 
ną uniją. Sušaukė į susi
rinkimą 100 skebų, kurie 
sudarys pamatą kompanijos 
unijai. Nacionalė Teksti
lės Darbininkų Unija išleido 
atsišaukimą, pasmerkiantį 
kompanijos uniją.

Sudegė 100 žmonių

Tokio, Japonija.—Japonai 
gyventojai pietinėj Sachali
no daly penktadienį kovojo 
dries didelį girios gaisrą, 
kad išgelbėti savo gyvastį 
ir namus. Pranešama, kad 
ųuo gaisro žuvo apie 100 
įmonių ir suvirš 1,000 na
mų sudegė.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, T i k 

Retežius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

mėjo 8 vietas.
Abelnai balsai dalinasi se

kamai: konservatyvai gavo 
3,506,224 balsus; Darbo 
Partija 8,292,204; Liberalai 
5,178,378, nepriklausomieji 
251,448; Komunistų Partija 
50,614. Viso balsų suskai
tyta 22,278,868.

Darbininkai Anglijoj dar 
didžiumoj yra įsitikinę, kad 
Darbo Partija yra jų parti- 
ia, nežiūrint, kad ji nesiski
ria nuo kitų kapital. partijų. 
Todėl kad ir radikališkesni 
darbininkai rokavo, jog bū
tinai reikia balsuoti už Dar
bo Partiją. Nors šimtai 
tūkstančių Anglijos darbi
ninkų pritaria Komunistų 
Partijai ir seka ją ekono
minei kovoi, tačiaus politi
nėj dirvoj jie dar pilni iliu
zijų apie Darbo Partiją.

Parlamente Darbo Parti
ja nesudarys pilnos didžiu
mos. Bet tikimasi, kad ka
ralius pašauks Ramsay 
MacDonaldą, Darbo Parti
jos vadą, sudaryti kabine
tą. Parlamente Darbo Par
tija veikiausia gaus para
mą iš liberalų.

MEXICO CITY. — 200 
Meksikos gelžkeliečių darbi
ninkų teisme paskelbė bado 
streiką prieš augščiausio 
teismo nuosprendį.

Ketvirtadienio rytą 200 
darbininkų susirinko į teis
mą. Trys teisėjai pareiškė 
nuosprendį prieš jų apelia
ciją del arbitracijos teismo 
nusprendimo, kad jie nele
gali škai buvo išėję į streiką 
1926 metais ir del to jie ne
vali atgauti savo darbus. 
Kuomet auvščiausias teis
mas taipgi išnešė nuospren
dį prieš juos, darbininkai 
paskelbė bado streiką pačia
me teisme.

Sulig Meksikos įstatymu, 
negalima buvo juos per spė
ką išmesti iš teismo, ypa
tingai kuomet jie užsilaikė 
ramiai. Jie buvo teisme per 
visą naktį. Susiorganizavo 
komisiją ir nusprendė ape
liuoti i prezidentą Gil. Dide
li ginčai tarp ių ėjo del pa
gaminimo apeliacijos.

Penktadieni no pietų pre
zidentas Gil jiems pranešė, 
kad jis nieko negalįs daryti 
del augščiausio teismo nuo
sprendžio; ką jis galįs pada
ryti. tai patarti gelžkelio 
viršininkams suteikti jieft 
darbus, kada bus patogu. 
Streikas užsibaigė po 24 va
landų.

Sheboygan, Wis.— Penk
tadienį čia ištikęs gaisras 
biznio distrikte padarė nuo
stolių už $1,000,000.
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1NŽ1N1ER1ŠKAI
Kas liečia darbininkų suvar

žymą, tai pirmesnieji Ameri
kos prezidentai buvo tik papra
sti meistrai, palyginant su in- 
žinieriškais prezidento Hoove- 
rio valdžios užsimojimais.

Jeigu prie kitų prezidentų 
šios šalies darbininkai buvo ka
pitalistinių yaldonų gniūžtėje, 
tai Hooveris moksliškai planuo
ja suimti juos į geležines rep
les.

Tuo tikslu Hooveris paskyrė 
komisiją iš keliolikos kapitalo 
advokatų ir profesorių, nuo ku
rių ilčių dar tebevarva darbi- 
ninku kraujas. Komisija pa-' 
vadinta nekaltu vardu—“Nacio- 
nalė Įstatymų Vykdymo Komi
sija.” Washington© ponai buvo 
bemėginą užmuilint žmonėms 
akis, nušnekėdami, būk blaivy
bės vykdymas esąs svarbiausias 
tos komisijos tikslas. Bet kuo
met komisijos pirmininkas 
George Wickershamas buvo 
klausimais prispirtas prie sie
nos, tai ir jis pats pripažino, 
kad blaivybės įstatų kūnijimas 
anaiptol nebus vyriausias komi
sijos darbas.

Wickershamas atstovauja 
PennsylvaMjos anglies, geležies 
ir gelžkelių tūzus, garsius savo 
tironiškais žygiais prieš darbi
ninkus. Kitas komisijos narys, 
Newton D. Baker, buvęs karo 
ministeris laike pasaulinės sker
dynės, yra Morgano bankų le- 
kajus. Trečias, Roscoe Rand 
yra viešai užgyręs nugalabini- 
mą Sacc<> ir Vanzetti’o, darbi
ninkų vadų ir kankinių. Paul 
J. McCormick atstovauja Cali- 
fornijos siurbėles ir budelius, 
kurie jau keliolika ’metų paleng
va kalėjime marina nekaltus 
darbininkų organizuotojus Moo
ney ir Billingsą. Visų kitų ko
misijos narių prieš-darbininkiš- 
kas rekordas yra lygiai šlykš
tus.

Komisija, pradėdama” dąrbą, 
jau skirsto šalį į tam tikras ap
skritis pagal svarbiausius pra
monės centrus, kaip antai, plie- 
no-geležies, anglies, audimo, gy
vulių skerdyklų ir tt.

Bus apskaityta, kiek kuriai 
apskričiai reikia specialių teis- 
miškų persekiotojų, tam tyčia 
išmiklintų žandarų ir ištreini- 
ruotų šnipų prieš darbininkus, 
prieš jų organizacijas, prieš jų 

| VISUOTINĄ MOBILIZACIJĄ!
Pertrumpa buvo laiko, kad 

būtųz galima - buvęs tinkamai 
prisirengti prie Darbo Unijų 
Vienybės Suvažiavimo, kuriam 
iš pradžios buvo skirta įvykti 
birželio 1-2 d. Clevelande. Tuo 
tarpu iškilo bei pasibrėžė ir 
tūli nauji klausimai, ir prirei
kė keleto savaičių daugiau, kad 
prisiruošt tinkamai į juos atsa
kyt. Tddel Darbo Unijų švie
timo Lyga ir. nukėlė tą visa- 
amerikinį da^bįninkų atstovų 

'suvažiavimą'nuo birželio 1-2 d.
f į rugpjūčio 31 d. ,
Į Daug ko naujai patirta pas- 
| kutinėmis savaitėmis iš darbi- 
| ninku kOvų su išnaudotojais; 
| dar labiau pa&kardėjo reikala- 
į- vimas organizuot neorganizuo

tus; plačiau »praplito suprati
mas reikalo statyti naują dar
bo unijų- centrą, kad suvienyt 
visas klasinės kovos unijas, kad 
jos 'veiktų pagal tikslingą pro
gramą. Paaugo darbininkų. bei pritarėjai turi prieiti kad 
minių pasipriešinimas prieš Į ir prie neorganizuotų darbinin- 
kapitalistinę racionalizaciją— Į kų, idant išdirbt delegatus iš
prieš skubinimo sistemą, prieš jųjų. Jeigu negalima kur jvi- 
uŽdarbių kapojimus, prieš dar- sus įtikint siųst savo delegaci- 

į bo valandų skaičiaus didinimą 
f ir žingsnis žingsnin su tuom 
r einančia nuolatinę bedarbe. Gi- 
į Hnn darbininkams įsirėžė su-
I pratimas > to,

7.

ją į Cleveland© suvažiavimą, 
tai reikalas sutelkt .pažanges
niųjų grupę ir josios vardan 
išrinkt atstovą bei atstovus. O 

kaip Amerikos * tatai juk paskui galės patay-

streikus ir prieš jų vadus.
Kur pirmiau tankiausiai pa

čios kompanijos ir miestų bei 
miestelių valdininkai ėdė ko- 
vingesnius darbininkus, tai da
bar Hooveris ruošiasi paleist 
valdiškas gaujas išlavintų žiur
kių, lapių ir šunų, kurie turės 
visur landžioti, . smaigstytis, 
šnipinėti, kąsti ir į kalėjimus 
tempti.

Į komisijos dienotvarkę įeina 
ir ateivių darbininkų suregis- 
travimas, jų pirštų antspaudų 
nutraukimas, ir streikų padary
mas nelegaliais, baudžiamais 
nusikaltimais.
Tokiems atsitikimams ketina 

panaikint net prisiekusiųjų tei
smus (grand džiures), palie
kant areštuotus “kazionų” tei
sėjų sauvaliai.

Kad Hooverio valdžia nežada 
palikt ramybėje politinio darbi
ninkų judėjimo, tai pasirodo 
jau ir iš Hooverio įkvėpto mui
tų sumanymo, kur vienas punk
tas uždraudžia įvežimą iš užsie
nių į Ameriką “maištiškos” ir 
“nešvarios” literatūros. Kaip 
profesorius Z. Chafee aiškina, 
galima bus bausti $5,000 ir dve
jais metais kalėjimo net tokių 
raštų įgabentojus, kaip Karolio 
Markso “Kapitalas,” Lenino 
bei Bucharino knygos, komunis
tiniai laikraščiai, pagaliaus, ir 
senoviškos laisvamaniškos kny
gos.

Ir nepripuolamai kapitalistų 
valdovai Washingtone imasi 
taip sukaustyti ir sušriubuoti 
darbininkų judėjimą. Kuomet 
kapitalas visu sunkumu gula 
ant darbininko, kad iščiulpt iš 
jo paskutinę spėkos unciją ir 
paverst ją į lyčną aukso gaba
lą; kuomet samdytojas moksliš
kai lupa kailį darbininkui, o 
darbininkas, negalėdamas pa
kęsti, purtosi ir šaukia savo kla
sinius draugus talkon prieš lu
pikus,—tai kapitalistinė valdžia 
turi juk moksliškai surakint 
darbininkui rankas ir kojas, 
kad išnaudotojas galėtų ramiai 
daryt tą operaciją.

Vienintelė pajėga sudraskyt 
tokius skurlupių ir jų valdžios 
planus tai yra platus, visą šalį 
apimantis organizuotas darbi
ninkų judėjimas, vadovybėje 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos.

Darbo Federacijos vadai nesi
drovėdami laužo streikus (kaip 
kad, pa v., audėjų streikas Eli- 
zabethtone, namastačių streikai 
New Yorke ir kt.) ; kaip jie 
atvirai agentauja bosams, kaip 
jie triūbija j imperialistinį ka
ro ragą (pav., sakydami ura- 
patriotines prakalbas oficierių 
akademijoj West Pointe). Pa
didėjo darbininkų reikalavimas, 
kad visoms jų kovoms atvirai ir 
nepriklausomai vadovautų kai
rysis sparnas.

Nuodugniai į visa tai atsi
liepti ir patarnaus šie trys mė
nesiai: birželis, liepa ir rugpjū
tis, kaipo extra mobilizacijos 
laikas į Darbo Unijų Vienybės 
Suvažiavimą Clevelande, rugp. 
31 d. Laikas bus išnaudotas, 
kad sutelkt kuo didžiausią skai
čių darbininkų delegatų tiesiog 
iš fabrikų. Kur darbavietėse 
nėra unijos, ten mūsų draugai

Kam Reikia
Mockaus Prakalbų

Brooklyno fašistų lapelis 
virsta “parapijansku” tik
roj to žodžio prasmėj. Su 
kiekviena diena jo redakto
riai vis atviriau parapijas 
garbina jas populiarizuoda- 
mi. Tuo nepasitenkindami, 
jie landžioja paskui t. v. 
“tautiškus” kunigus ir juos 
į padanges kejia. “Antrasis 
redaktorius” Valaitis pata
po pusiau klapčiuku. ir, įsi
kibęs “tautiškų” kunigų 
uodegos, jis. i aprašo ne tik 
ką pastarieji dare (viešai), 
ar sakė, bet ir ką ėdė ir la
kė. O pereito, penktadienio 
kalbamo lapelio * i numėryj 
dar gražiau nuriesta:

v

“Kad išgelbėt Adomo gimi
nę nuo pirmo grieko, Dievas 
nužiūrėjo mergaitę, kuri ir 
pasidarė Motina įkvėpimu šv. 
Dvasios be veikimo jos vyro 
Juozapo. Įkūnijimas atsiliko 
25 kovo, o gimimą Išg“anyto- 
jaus—25 gruodžio.”

Net Mai‘iampolės ‘‘Šalti
nis” “subytyta”! Toki mo- 
nai talpinami lapely j, kurio 
redaktoriai (Širvydukas su 
Valaičiu) savu laiku dėjosi 
“kairiausiais liberalais.” Ge
rieji žmonės, nuveskit 
vaikinukus į Mockaus 
kalbas.

tuos 
pra-

Turtingiems Bus 
Gerai ir Pekloj

• . 1 ’

Pereito penktadienio “Dai
ly Workerid” ‘feidinyj,! ttiL 
las gerai patyręs apie milio- 
nieriauš Harry Sinclair ka* 
Įėjime gyvenimą bendradar
bis (Penman Slave — slapy
vardis) duoda įdomų straip
snį. Kaip žinoma, Sinclair 
pasmerktas trim mėnesiam 
kalėjiman už paniekinimą 
J. V. senato. Jis pagarsėjo 
šmugelystėmis aliejumi ir 
papirkinėjimu šalies minis- 
terių. Kalėjime, sako rašy
tojas, Harry turi “aptiekį- 
riinko darbą,” nors aptieki- 
ninko ten niekas nereika
lauja ir jo iki šiol nebūdavo. 
Jis turi atskirą kambarį, 
gražią slaugę... Jo kamba
rys nėra palocinis, tai tiesa, 
bet geresnis už daugelio 
biedniokų New Yorke, ar 
kitur gyvenamuosius kam
barius.

Sinclair valgo nepapras
tai — su ofisų darbininkais, 
kuomet del panašių baus
mių pakliuvę į tą patį kalė
jimą kiti nusikaltėliai mai
tinami labai prastu maistu.

Su vizitoriais panašiai. 
Kuomet prie kitų kalinių jų 
giminės ar pažįstami prilei
džiami pasikalbėti tik per 
geležines štangas, arba per 
plačius stalus, tai Sinclairio 
vizitoriai ateina tiesiai į

naut, kaipo unijos organizaci
jos ir kovos branduolys toje 
darbo įmonėje.

New Yorke, Bostone, Chica- 
goje ir daugelyje kitų didmies
čių jau yra susidarę distrikti- 
niai Darbo Unijų Centrai, at
stovaujanti desėtkus ir šimtus 
tūkstančių darbininkų, stojan
čių už minimą suvažiavimą ir 
jo programą. Suvažiavimo 
ženkleliai (stampos) visur par
davinėjama. Jo lėšos bus di
delės. Lietuviai darbininkai 
irgi turi laikyti savo prievole 
kuo daugiausia išparduot tų 
ženklelių.

Cleveląndo suvažiavimas rug
pjūčio 31 d; bus užėmimas 
naujos klasiniai kariškos pozi
cijos prieš <^odųjį ir žiaurųjį 
kapitalizmą.’ * 

jo kambarį ir ten pasikal
ba kiek gana.

Medikališkam kambaryj 
randasi visokių svaiginan
čių gėrimų “vaistam/’ ku
rie taipgi savo vietoj del 
senio aliejaus grafterio. Jis 
nedėvi kalėjimo uniformos. 
Jis turi eibes kitokių privi
legijų ir išimčių, apie ką ki
ti kaliniai nė pamąstyti nė-

, 'Tokia ta Amerikos “de
mokratija.^ Nėžiūrintj žkaš 
tu.esi, jei tik turtingas, tau 
visur gera ir smagu, , “Į)e- 
ipokratija” turčių labui?Bėt 
kuomet j darbitiinkąi Valdys, 
kraštą—bus atbulai.

Apie Britanijos 
Parlamentarinius Rinkimus

Rinkimai pasibaigė neduo
dami pilnos didžiumos nei vie
nai iš trijų kapitalistinei par
tijai. Bet Darbo Partija gavo 
atstovų daugiau už konserva
torius arba liberalus. Libe
ralai sudarys spėkos balansą. 
Su kuriais jie eis-—darbiečiais 
ar konservatoriais—teks pa
matyti.

Pereitam “L.” numeryj re
dakcijos straipsnyj buvo pasa
kyta, kad laimėjimas Darbo 
Partijos, nereiškia, laimėjimą 
socializmo. Anglijos Darbo 
Partija šiandien nėra partija, 
ginančia darbininkų reikalus, 
ale kairysis sparnas buržuazi
jos. Tai pripažįsta ir kapita
listų spaudai , • . <

Paimkim New. Yorko kaPi" 
talistų organų nuomones tuo 
klausimu. Štai ką pareiškia de- 
mokrątų partijos ofgAnas “The 
V^brid1’ (už'šeštadienį): *
m o •< .iNū9 į i
ja (Darbo Partija) parodė 
savo sąugų nusistatymą^ Pa
staroji kampanija suteikė 
saugumo užtikrinimu. Parti
ja iaiškiai nujodę sąvo ma
nifeste, kad ‘ji’priešinga spė
kai, revoliuciją! jr konfiska
cijai’; kad ‘ji tiki į tvarkų 
progresą ir demokratiškas 
metodas.’ Misterio MacDo- 
naldo prakalbos buvo tokios 
blaivios, kai ir misterio Bald- 
wino.”
Šitaip kalba demokratų vy

riausias organas. Pažvelgkim, 
ką mano ir sako Amerikos 
plutokratija per savo vyriausi 
organą “The 
Times.” Už
laidoje tasai 
kė:

“Tai yra 
dys tarpe tų sloginančių, min
čių, sukeltų nedabaigtais rin
kimais, kad, jei darbiečių 
valdžia ir susidarytų, ji nesu
kels neramumo Anglijoje ir 
baimės kur nors kitur. Mr. 
MacDonaldas, nežiūrint ko
kiu jis būt teorijoj, prakti
koje nėra degančiu radikalu. 
Jo oficialė rinkimų progra
ma buvo tokia, nuosaiki ir 
blaivi, kad vargiai būtų ga
lima atskirti nuo konservato
rių. Faktinai,; yrą sakoma, 
kad, jei svetimšalis Anglijo
je būtų skaitęs Mr. MacDo- 
naldo platformą ir girdėjęs 
jo prakalbas,-jis būtų pama
nęs, kad tai yra kokis, ‘nusi
vylęs konservatorius.’ \Spreri- 
džiant iš pirmesnių laikų, 
kuomet jis buvo valdžioje, 
taip pat iš jo pobūdžio, sau
giai galima sakyti, kad, jei 
jis įr vėl pataps ministeRių 
pirmininku, jis tvarkys užru- 
bežinius reikalus žmonišku 
inteligentiškumu, nors pasiry
žusiai, ir nebandys sudrebin
ti draugijos piliorius Angli
joje.” • '
:. šitokius komplimentus teikia 
MacDonaldui Amerikos stam
bieji kapitalistų organai. Jie 
nesvyruojančiai nurodo, kad 
MacDonaldas nebandys socializ
mą gyveniman kūnyti ir dre
binti kapitalistiriės isistęlnos pi
liorius.

Bet beveizint' to, Vad' Macbd-’’

New York 
šeštadienį savo 

laikraštis pareis-

malonus atspin-

naldo .partija yra partija bur
žuazijos, stovinti kairiajame 
josios sparne, šis josios išrinki
mas 288 atstovų yra vis tik 
žingsnis pirmyn. Jis, būtent, 
parodė, kad Anglijos darbo ma
ses kairėj a, kad jos nepasiten
kina esama, konservatorių val
džios politika .laužyme streikų, 
perleidime įstatymų prieš dar
bo unijas, ginklavimuisi, ir bai
sia bedarbe. | L , ,

Visiškai nęįstabu, jei šituose 
rinkimuose negavo nė vieno at
stovo Didžiosios. Britanijos Ko
munistų Partija, nors balsų ga
vo virš 50,000. Viena, Komu
nistų Partija pirmu sykiu savo 
•istorijoj dalyvavo parlamenta
riniuose rinkimuose po, savo 
vardu. Iki šibl ji nestatydavo 
kandidatų ten, kur statydavo 
darbiečiai. Tail buvo, pirmas 
bandymas. . Antra, Anglijos 
darbininkų mases dar neturėjo 
pakankamai progos persitikrin
ti, jog, MacDonaldo Partija iš- 
tikro yra buržuazijos! reikalų 
gynėja, bet ne jų. Dhrbihinkų 
masės nusitarė dar “duoti pro
gą’ ’ MacDonaldui ir pėrsitikrin- 
ti, kas iš to “visko bus. Ir del 
to, daugelyj vietų, kur kohiu- 
nistai buvo įtakingi, kur didelė 
dalis organizuotų darbininkų 
remia juos "darbo unijose, čio
nai, rinkimuose, jie padavė sa
vo balsus už Darbo Partiją, 
abejodami, kad komunistai gali 
būt neišrinkti.

Prieš rinkimus komunistai 
buvo baisiai persekiojami ir 
puolami darbo unijose pačių 
biurokratų ir persekioti valsty
bės organų. Be to, Anglijos 
rinkimų sistema reikalauja 
daug pinigų, nes už kiekvieną 
kandidatą reikia uždėti 150 sva
rų sterlingų užstato, ir todėl ne 
visur 1 komunistai galėjo pasta
tyti savo kandidatus. Tai tu
rint domėję komunistai dar ir 
taip gavo nemažai bal§ų.

Juo greičiau MacDonaldas 
įeis į valdžią, juo greičiau dar
bininkų masės persitikrins, kad. 
jis yra ne, jų reikalų gynėjas, 
bet kapitalistų* > Tai. bus didelė 
joms lekcija. Kitų rinkimų 
ku jos protaus skirtingiau.
I ! i i * I , i- ! I

| ---- L. -----------------

lai-

NĖ CENTO PER
FAŠISTU RANKAS!

Fašistai ir pusiau fašistai 
įvairiose Lietuvos vietose kuria 
komitetus badaujantiems šelpti. 
Tie komitetai apgaulės ir net 
prievartos keliu su policijos pa- 
gelba išskaito iš darbininkų 
nuošimčius neva tai badaujan
tiems remti. Fašistai ima nuo
šimčius ir iš kareivių. Bet jei 
iš darbininkų ima prievartos 
keliu, tai iš kareivių ima dar 
bjauriau, čia, jei neduosi pas
kutinį litą, tai tau gręs virši
ninkų puolimai, pabaudos po 
šautuvu ir visos kitos kareivių 
“gerybės.” Bet nežiūrint į tai, 
kareiviai turi pasipriešinti prieš 
išskaitymą iš jų ubagiškos al
gos. Kareiviai neprivalo duoti 
nė cento į fašistų rankas. Ka
reiviai turi žinoti, ką šelpia fa
šistai.} Jie, kad ir numeta vie
ną kirą trupinį biednuoliams, 
šelpia ' dvarininkus, buožes ir 
kitus i vertelgas. Nemaža pini
gų pasilieka ir fašistų karinin
kų rąnkosę. Užtūt mūsų obal- 
sis, “hė cento per f fašistų ran
kas. ’T j (

Faustai, išjieškodanii mokes
nį iš .darbo, masių ir . kareivių, 
turi tikslą ne tik . papildyti iždą 
buožėfris ir dvarininkams, bet 
ir atitraukti^ darbo mases ir ka
reivius nuo tikros kovos. Fašis
tai • mano, .kad jei kareiviai 
šelps, tai jie ir lūps. Kada ba
daujančios masės aštriai imsis 
kovos, tai fašistai su karininkų 
gulove Smetonienę šauks: ma
tot, kareiviai, i jus šelpiat juos, 
o jiems dar to nepakanka, šau
dyk it juos.

Kareiviai neis į fašistų bučį. 
Jie, užuot davus ęavo centus į 
fašistų rankas, parems badau
jančių kovą už savo reikalus 
ir kariu su jais kpvos prieš fa
šistų diktatūrą. Tai bus geriau
sia pagelba badaujančioms dar
bo mąsėms. Tąi bus kartu ir 
kareivįų kova del savo išsiliuo- 
sąyimcį iš, po fašistų jungo*

(“Kareivių Tiesa”).

GYVENTOJŲ

Šalis Žemiau Rio Grande
Rio Grande upė, kylanti Co- 

lofados pietų vakarų dalyje, su
dalo šiaurinį rubežių tarpe Suv. 
Valstijų ir Meksikos nuo jos 
įtakos Meksikos užlajoj iki tru
putį toliau EI Paso, iš viso net 
1,100 mylių. Į Meksikos vaka
rus matome Ramųjį Okeaną; 
Guatemala ir Britų Honduras 
guli į pietus; į rytus Yucatan 
pussalis išsikiša į Meksikos už
lają. i ' ■ ,

• Vidurinis klimatas yra pui
kus, bet pakrančių .klonių kli
matas yra tropįškas, karštas ir 
nesveikas su daug lietaus prie 
užlajos. Apie Ramųjį pakrantį 
ir patį vidurį irigacija būtinai 
Reikalinga ir gamtos įvestos 
upelės tam 
tojaJmos.

tikslui puikiai var-

konquistadoriu ir 
šalis. Jos istorija 
priešistoriškus lai- 

Nesenai archeologiški ty- 

Senoviškos 
Liekanos

Meksika, 
montezumų 
siekia net 
kus.
rinėjimai parodė, kad Meksikoj 
gyvavo mongoliška civilizacija, 
kurįą vėliaus kita tauta sekė. 
Isto 
ei j a 
liekanas 
rias

kita tauta sekė, 
riškais laikais kita civiliza- 
at'sirado, kuri paliko tokias 

savo n u veikimu, ku- 
galime lyginti su Aigipto 

ir Tolimų Rytų liekanomis.
Maldnajnių liekanos, pyrami

dal ir palociai Yucatane, Oaxa- 
co įr ’ Central Plateau parodo 
augštą civilizacijos laipsnį tar
pe Meksikos originališkų šei
mynų. Garsusis “Calender” ak
muo Meksikos muzėjuj skaito
mas vienas iš seniausių aztekų 
civilizacijos veikalų. Centralės 
Meksikos “Teotihuacan’ ’ pyra
midal yra senesni už Aigipto 
pymmidus.

Ispanijos Užkariavimas
t '

■ 1521 m. Hernando de Cortez 
įsu pLG arklių ir keliais desetkais 
vyrų užkariavo Meksikos impe
riją. Ir per 300 metų ispanai 
valdė ’ Montezumų žemę. Kata
likė misionieriai atėjo su “kon- 
quistadoriais.” Neužilgo seno
viškas indijonų maldvietes už
ėmė^ puikios gotiškos katedros, 
kurias galima lyginti prie Fran- 
cijos ir Vokietijos puikiausių 
katedrų. Ispanai prispaudė in
di jonus visokiais būdais įr iš jų 
padarė vergus, bet negalėjo vi
siškai išnaikinti juos. Ispanai 
pradėjo apsivesti su indijonų 
moterim, ir tokiu būdu atsira
do “mestizos,” kurie šiandien 
sudaro didžiumą Meksikos gy
ventojų.
Meksikos Nepriklausomybe

1810 m. meksikiečiai kilo 
prieš ispanus ir dešimts metų 
vėliaus Meksika tapo nepriklau
soma ir save valdanti 
Kaip dauguma Lotynų 
kos Respublikų, taip ir 
ka priėmė Suv. Valstijų 
tucionališkas įstaigas.
liškas vardas šalies yra “Suvie
nytos Meksikos Valstijos.” Su
lig 1917 m. konstitucijos val
džia. yra republikoniška, demo
kratiška ir federalė. Valdžia 
turi tris' šakas1: ekzekutyvę 
(prezidentas), legislatūrą (ku
rią sudaro atstovų butas ir se
natai) ir teisdarjšką (vyriau
sias . teismas, kurio teisdarius 
paskiria prezidentas).

šalis turi 28 valstijas (nepri
klausomas ir save valdančias), 
dvi teritorijas ir vieną federalį 
distriktą.

Meksikos sostapilė yra Mexi
co City, kur. senojo pasaulio ge
rumai maišosi su naujo pasau
lio naujenybėmis. Gyventojų 
turi apie 600,000. Kiti svarbūs 
miestai yra Guadalajara (va
karų perlas), gyventojų turi 
140X100; Puebla, gyventojų tu
ri 110,000; Monterey gyventojų 
turi 85,000; San Luis Potos-i 
su 85,000 gyventojų yra komer- 
ciališkas centras; ir Tampico— 
garsusię uostas.
Žemdirbystė, Komercija ir 
Industrijos

Svarbiausios Meksikos indus
trijos yra galvijų auginimas ir

tauta.
Ameri- 
Meksi- 
konsti- 
Oficia-

Apie Meksiką i
MEKSIKA TURI 14,000,000

Pirmad., Birželio 3 d., 1929 '

žemdirbystė, žemė labai der
linga. Bet žmonės vis vartoja • 
primityviškus būdus, nors pas
taruoju laiku moderniškos ma- 1 
šinerijos įvestos. Antroj vie
toj, po žemdirbyste, mineralų 
kasimas yra svarbi industrija. 
Nuo 1521 m. iki sausio 1 d., 
1922 m., iškasto sidabro vertė 
yra $3,000,000,000, ir galima 
sakyti, kad yra du trečdaliai vi
so pasauli© produkcijos per per
eitus 400 metų. Meksika šian
dien pristato apie trečią dalį 
viso pasaulio sidabro produkci
jos ir apie 5 proc. viso aukso.

Tarpe kitų mineralų yra cin
kas, švinas, grafitas, gyvsidab
ris ir kiti.

Aliejus ’
Meksikos aliejus tapo pašau-: 

lio komerciališku faktorium ,'įįį 
1910 m. Daugiausia aliejaus 
pagaminta 1920 m., kuomet 
Meksikos šaltiniai produkavo 
net ketvirtą dalį viso pasaulio 
produkcijos. Tampico, svarbus 
rytinis uostas, yra didžiausias 
aliejaus centras.

Gelžkeliai
Meksika turi 16,000 mylių 

gelžkelių. Daugumas gelžkelių 
randasi po valdžios kontrole. 
Didžiausia gelžkelių sistema 
yra National Railways of Mexi
co (valdžia laiko 51 proc, kom
panijos akcijų) ; antroj vietoj 
Northwestern Railroad ir 
Southern Pacific of Mexico, 
kurie suriša Amerikos rubežių 

j su Meksikos Miestu.

Apšvieta
Meksikos apšvietos istorija 

prasideda šešioliktame šimtme
ty. Meksikos Tautos Universi
tetas buvo įsteigtas prieš atva
žiavimą Pilgrimų į Suv. Valsti
jas. Nemokslumas labai dide
lis tarpe biednosios klasės. Bet 
šiandien matome, kad laike 
Calles administracijos (1924 * 
iki 192.8) nepaisant visokių kebt ,j" 
lumų, 4,000 pradinių mokyklų 
įsteigta. 1910 m. nemokslumas 
siekė 80 proc. gyventojų, šian
dien — 62 procentu.
Darbininkai

1922 m. Meksikoj buvo 564 
federuotos darbo unijos su 640,- 
000 narių, apart kitų stiprių 
nepriklausomų unijų. Gelžke
lių Darbininkų Unija turi 47,- 
000 narių, ir uosto darbininkų 
unija iš 15,000 narių. Meksi
kos įstatymai apsaugoja darbi
ninkų tiesas, čionais jie turi 
aštuonių valandų darbo dieną. 
Moterų ir vaikų vakarinis, dar
bas draudžiamas. Darbininkai 
kompensacijos įstatymais ap
saugoti. Teisė organizuotis vi
sur pripažinta. Jeigu darbinin
kai paliuosuojami nuo darbo 
bereikalingai, be priežasties, 
jiems trijų mėnesių algos išmo
kėtos.
Meksikiečiai Jungtinėse 
Valstijose

Nuo įvedimo Imigracijos Įs
tatymo 1924 m. daugiausiai 
meksikiečių atvyksta į šią šalį. 
1920 m. cenzas paduoda 480,- 
000 meksikiečių šioje šalyje.1 
šiandien jie gyvena visose vals
tijose. Bet daugiausia randa
me pietvakariuose. Los Ange
les, .Californijoj, yra 100,000 
meksikiečių; San Antonio, Te
xas, apie 75,000; EI Paso, 60,- 
000; Detroit, Michigan, apie 7,- 
ooo. .;

Amerikoj yra daugybė girnų-* 
šių meksikiečių. Per pereitus 
metus apie 50,000 meksikiečių 
į metus atvažiuoja į Suv. Vals
tijas. Meksikoj gyvena apie 
15,219 Amerikos piliečių.

F. L. I. S.

Lenkijos Fašistai Rengiasi 
Lėkti per AGantiką

Paryžius. — Louis Idzi- 
kowski ir Casimir Kubala, 
Lenkijos fašistai lakūnai, 
enktadienį atvyko čia galu

tinam prisirengimui lėkti 
orlaiviu per Atlantik^, kad 
pagarsinti Lenkijos fašiz
mą.
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DARBUOTĖ
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo, Lietuvių Sekcijos,

i Unijos Bosai Puola Dar
bininkų Susirinkimus

atsigaivino 18-ta kuopa iš 13 
narių, Waukegan, Ilk Per pa
sidarbavimą drg. F. Krisiūno 
tapo atgaivinta kuopa, kuri 
buvo tūlą laiką pakrikus iš 
))i40Žąsties, kad nebuvo kam 
Jc5-* 1 darbuotis. Dabartinis 
jos organizatorius drg. Kri- 
siūnas sako, kad kuopą išau
gins skaitlingą nariais, o tas 
daugoka reiškia sustiprinimui 
mūsų organizacijos.

d, Linkime gerų p a s e k m i ų 
draugams w a u k eganiečiams 
darbuotis Tarptautiniame Ap
sigynime gelbėjimui ir šelpi
mui Lietuvos ir Amerikos po
litinių kalinių bei jų šeimynų.

Nacionalis ofisas praneša, 
kad turi del narių tam tikrų 
emblemų-guzikučių įsisegti į 
krū^ię su užrašu I. L. D< Yra 
graži forma guzikučio, pritai
kyta nešioti vyrams ir mote
rims. Kaina vieno 25 centai, 
kuopoms duodame tam tikrą 
nuošimtį ir kuopos gali užsi
sakyti lietuvių sekcijos centre, 
prisiųsdamos sykiu su užsaky
mu pinigus.

Chicagos Apielinkėj T. D. 
A. L. S. kuopų veikimas ne
blogas, tik visa bėda, kad ne
dalyvauja visos kuopos miesto 

traliniuose susirinkimuose, 
čia Kuopų apsileidimas, kad 
neprisiunčia delegatų, nes bū
tinas reikalas palaikyti miesto 
centralinį komitetą. Todėl 
kiekviena kuopa turi išrinkti 
tokius delegatus, kurie daly
vautų miesto centraliniuose su
sirinkimuose, o ne iš vardo, 
kaip dabar yra.

Pittsburgh Apielinkėj T. D. 
A. L. S. kuopose veikimas silp
nas. Su daugelio kuopų sekre
torių visai neturiu susinešimų 
ir nežinau .apie jų veikimą. 
Būtų gerai, kad kas iš draugų 
aprašytų spaudoje ir suteiktų 
tikras informacijas lietuvių 
sekcijos centrui apie kuopų 
stovį ir veikimą pačiame Pitts- 
bui^jhe ir'jo apielinkėje.

Philadelphia, Pa.—T. D. A. 
L. S. 9 kuopa veikime stovi la
bai gerai ir yra didžiausia kuo
pa visoj mūsų organizacijoj, 
turi arti 200 narių. Ji palai
ko nuolatinį šelpimą* politinio 
kalinio Wisznewski, jam auko
ja kas mėnesis po $5.00. Tai 
gera auka del kalinio.

Wilkes-Barre, Scranton, 
Plymouth ir Pittstono apsigy
nimo kuopos gyvuoja neblo
gai. Kuopos auga kas dieną, 
nes ntato spaudoje kuopų vei- 
kimą’ypatingai dabartiniu lai
ku, kada tenai eina į dideli 
streikai audinyčiose šilkų in
dustrijoj. Kuopos ded& visas 
pastangas šelpimui streikierių 
ir gelbėjimui areštuotų strei
kierių bei politinių kalinių. 
Kuopos gauna naujų narių į 
organizaciją ir mūsų organi
zacija stiprėja kas dieną, ne
žiūrint tos baisios reakcijos 
siautimo.

Brooklyn©, N. Y. T. D. A. L. 
S. 17-ta kuopa veikime pasi
žymėjus ir nemažai turi išau- 
kojus įvairiems reikalams. Mes 
pažymėsime tik iš vieno jos 

/Sl^įrinkimo, laikyto 9 d. ba
landžio. Paaukojo $25.00

ROCHESTER, N. Y.—Darbo 
Unijų švietimo Lyga išleido la
pelius, kviečiančius neorgani
zuotus darbininkus, taipgi ir 
tuos, kurie organizuoti į reak
cines Amerikos Darbo Federa- 

iciją ir Amalgameitų Uniją, į 
masinį susirinkimą prisirengi
mui prie Darbo Unijų Vieny
bės Konvencijos ir išrinkimui 
delegatų. Susirinkimas turėjo 
įvykti 17 d. gegužes, Labor 

, Lyceum salėje. Vakare prieš 
Į tai Amalgameitų Unijos bosai 
i kreipėsi į salės prižiūrėtoją, 
j kad tasai neduotų salės lygie- 
Ičiams, bet prižiūrėtojas atsa- 
ikė, kad tai ne jo galioje, nes 
j tuos dalykus sprendžia direk
torių susirinkimai. Tuomet re- 
i akcionieriai pareikalavo su- 
I šaukti direktorių susirinkimą 
jAmalgaeitų Unijos lėšomis,
įkas ir padaryta, vienok direk
toriai, remdamiesi šios įstaigos 
į konstitucija, kuri užtikrina su- 
jsirinkimų laisvę ir prieglaudą 
I šiame name bile grupei išnau
dojamų darbininkų, nutarė su- 

jSirinkimo neardyti. ‘Nieko ne- 
' pešę, darbdavių agentai ėmėsi 
i smurto. Gegužės 17 d., pus- 
jvalandžiu anksčiau, negu buvo 
(garsintas susirinkimas, atsiba- 
jladojo Amalgameitų mašinos 
tūzai, su gauja gengsterių, su
sidedančia iš apmokamų agen
tų ir jiems artimų dolerinio 

; smurto mylėtojų ir pradėjo 
stumdyti ir pravardžiuoti ly- 
giečius, tikslu išprovokuoti 
muštynes. Nepavykus tai pa
daryti, įsilaužė svetainėn ir 

i puolėsi užimti pagrindas ir 
. pirmutines suolų eiles. Sve
tainės prižiūrėtojas duris iš
laukusiems gengsteriams įsakė 
apleisti salę, bet jie pasiprieši
no, policija, kaip ir visuomet, 
palaikė gengsterių pusę. Dar
bininkai, norėdami išvengti 
muštynių, priversti buvo j ieš
koti vietos kitur. Nežiūrint, 
kad naujos vietos negalima 

i buvo viešai skelbti, nes aišku, 
!tas pats būtų atsitikę, kaip ir 
įsu pirmąja, to pat namo kita
me kambaryje įvyko gana 

(skaitlingas ir energingas dar
bininkų susirinkimas. Darbi- 

Įninkai, ypač Amalgameitų U- 
inijos nariai, tokiu savo virši
ninkų elgesiu labai pasipikti
nę; daugelis narių, kurie lig 

j šiol nepermatė jų pardavikiš- 
'kos rolės ir pritarė jiems, da
bar žada kovoti prieš juos. 
Kad ta kova būtų pasekminga, 
po vadovyste D. U. švietimo 
Lygos, reikia organizuotis į 
dirbtuvių komitetus, kad per 
juos pagerinti darbo sąlyg.as 
ir prisirengti prie organizavi
mosi į naujas, karingas unijas, 
ir prašalinti visokius pardavi- 
kus ir mušeikas nuo vadovy
bės jau esančiųjų unijų.

Adata. •

užpakalio gavo kelius gerus 
boksus į užpakalinę kūno da
lį. Bet mūsų katalikai maty
dami, kad tas nieko negelbsti, 

Į tai vienas iš kvailiausių fana
tikų prisiartino ir sako: “Kaip 
reikia klaupti, tai klaupk, o 
jeigu neklaupi, tai išeik lau
kan.’’ J. S. atsakė, kaip ne
prašytas atėjau, taip neprašy
tas išeisiu.

Dabar, kaip girdėti, kai ku
rie žmonės bijosi eiti į baž- 

i nyčią, nes jeigu nepataikys 
taip, kaip katalikai daro, už 
tai gali gauti gerą boksą, o 
kartais įtūžę katalikai gali ge
rai apkulti. Tai matote, ką 
daro mūsų broliai, artimo mei
lės skelbėjai.

Jeigu Kanados valdžia duo
tų visišką valią lietuviškiems 
katalikams, tai jie tuojaus at
gaivintų inkvizicijos laikus.

Raulas.

po $99.99. čėsnos darbinin
kai, nenorėdami tą bausmę 
mokėti, pradėjo Čėsnai patai
kauti ir sykiu išsibraukė iš u- 
nijos. Po to, jeigu tik kuris 
darbininkas prasikalsdavo li
nijai, tuojaus pas Čėsną rasda
vo prieglaudą. Mat, tais lai
kais Graifa darbo davė užtek
tinai ir čėsna darė gerą biznį.

Kiti kriaučiai, matydami, 
kad Čėsnos dirbtuvei unija nie
ko nedaro ir'kad jis dirba ge
rai, pradėjo panašias koopera-1 
ei jas tverti ir steigti daugiau 
dirbtuvių, kurių paskui labai 
daug priviso. Dabar jos da- 
sigyveno prie to, kad viena po 
kitai pradeda bankrūtyti.

Lietuviškas Skaptukas.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

CASTON R0PSEV1CH .............. .m,.,...,.,. . Į

LIETUVIS GRAB0R1US

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

BALTIMORE, MD.
GYDUOLĖ, KURI VISAD GELBSTI

TORONTO, ONT., KANADA

Katalikišką Fanatiką 
Brutališkumas

Nesenai susitvėrus Toronte
Romos katalikų parapija tuo-

$1,000 Tik Už 60 Genty
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 (vairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini 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 

latgaut savo sveikatą.
i Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
[vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
inio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
[skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skau.ėjimo po krū
tine, reumatizmo, niaukų slinkimo, 

.pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų

Int. Labor Defense ir $15.00 
“Daily Workeriui.” Tai gera 
parama darbininkų judėjimui. 
Org. V. Januška tame susirin
kime prirašė 12 naujų narių į 
kuopą. Organizatorius veik
lus draugas ir atsakantis savo 
vietoj. Ar 17 kuopa gali lenk- 
tyniuotis veikime su 9-ta kuo
pa Philadelphia, mes nežinom, 
bet aKidvi kuopos veiklios, nuo 
jų turėtų imti pavyzdį ir kitų 
kolonijų kuopos.

Boston Apielinkės Apsigyni
mo kuopų veikimo nesimato, 
bent dabartiniu laiku. Pir- 
miaus ten veikimas buvo ne
blogas. Kodėl jis apmiręs, 
mes nežinom priežasčių. Vie
na iš tų priežasčių, bus apsilei
dimas vietos veikėjų. Turėtų 
draugai stoti į darbą ir veik
ti.

Apie kitas kolonijas pakal
bėsime kitu kartu. šį sykį 
'pMymėjome tiktai didesnes 
kolonijas ir jų veikimą.

•Centro Sekr. V. V. Vasys, 
3116 So. Halsted St., 

Chicago, Ill.

jaus apipirko bažnyčią, kad 
turėtų vietą kur dievą garbin
ti. Tai veik kiekvienas To
ronto lietuvis, nors jau jis vi
sai nebetiki į bažnyčios išga
nymą, bet vis gi įdomaujasi 
nueiti nors vieną sykį į mūsų 
brolių lietuvių katalikų bažny
čią pažiūrėti, kaip jinai atro
do ir kaip mūsų broliai šau
kiasi nežinomos pagelbos.

Taigi vieną gražų sekmadie
nio rytą vienas laisvų pažiūrų 
lietuvis J. S. nuėjo pažiūrėti 
lietuviškos bažnyčios. Kada 
įėjo į vidų, tuojau paprašė at
sisėsti; jis tuojaus tą ir pada
rė. J. S., kaipo ramaus būdo 
žmogus, ramiai sau ir sėdėjo. 
O mūsų katalikai bažnyčioj 
taip išmankštinti, kad sekdami 
kunigo judesius, tai klaupia, 
tai stojasi, tai sėdas i ir tas 
taip dažnai daroma per visų 
pamaldų eigą, kad iš šalies 
žiūrinti sudaro labai keistą į- 
spūdį.

Kadangi J. S. ramiai sėdė
jo, o nepuldinėjo ant kelių 
prieš katalikišką dievą, tai iš

Vietos kriaučių padėtis la
ibai bloga. Daugelis dirbtuvių 
neturi darbo, o kurios ir dir
ba, tai labai mažai. Daugelis 
dirbtuvių subankrūtino ir jau 
daugiau neatsigauna. Gra
jausko dirbtuvė parduodama 
iš varžytinių ir, veikiausiai, pa
klius mašinistams (?—Red.), 
nes nesiranda norinčių pirkti, 
šioje dirbtuvėje visi dirbo ko- 
operatyviai, kai kurie turėjo 
po keletą Šerų nusipirkę. Gra
jauskas vienas turėjo daugiau
sia šėrų. Jau paskutinį sezo
ną dirbtuvė pradėjo eiti silp
nyn, bet Grajauskas užtraukė 
paskolą ir manė išgelbėti nuo 
bankrūto, vienok nieko negel
bėjo. Kol darbo gaudavo iš 
New Yorko, tąi dar šiaip taip 
dirbo, bet dabar darbo negau
na ir reikia uždaryti.

Minėtoj dirbtuvėj per savai
tę padarydavo apie šešius 
šimtus švarkų.

Abelnai pas mus lietuvių 
kriaučių dirbtuvės vis bankrū- 
tina ir bankrūtina. Mat, kon- 
traktoriai, imdami iš firmų 
darbą, vis ‘kainas mažino ir 
mažino, kad tik daugiau darbo 
gavus. Imdami pigiau darbus, 
laipsniškai mušė algas ir dar
bininkams. Pagaliaus, priėjo 
prie to, kad nei patys gali iš
silaikyti, |(nei darbininkai nie
ko neuždirba.

Dabar daugelis kriaučių ap
leidžia kriaučystę ir jieško 
darbo kitose išdirbystėse. Dau
gelis dirba restoranuose ir 
laukuose.

Čėsna, tėvas, irgi pardavė 
savo dirbtuvę, nupirko Shei- 
namario kampanija. Tai da
bar dar viena neorganizuota 
dirbtuve mažiau. Mat čės- 
nos dirbtuvė per visą laiką ne
priklausė prie unijos ir ten 
darbininkai dirbo tie, kurie 
vienu ar kitu būdu unijai pra
sikaltę. Darbininkai, dirbda
mi toje dirbtuvėje, turėdavo 
nusipirkti Šerus. Pats Čėsna 
buvo pasiskyręs sau algos šim
tą dolerių į savaitę, jo bernas 
Kablis pirmiau gaudavo $80 
į savaitę, antras bernas Ka
minskas $60 į savaitę. Pasta
ruoju laiku bernai jau negavo 
tiek, turėjo pasitenkinti ma
žesne alga. Kai kurių šėri- 
ninkų įmokėti pinigai už Šerus 
taip ir sudilo, čėsna buvo pil
nas gaspadorius dirbtuvėj, pats 
niekad darbininkams nenorė
davo įsipykt ir jeigu ką reikė
davo atlikt, tai pavesdavo savo 
bernams, kurie ta viską atlik- 
davo.

Minėta dirbtuvė daugiausiai 
siūdavo Graifos darba, kuris 
niekad nesiskaitydavo su uni
ja. Padarydavo virš dvylikos 
šimtų švarkų į savaitę.

Reikia pažymėti, kad čėsna 
ir kooperacijų tvėrime skaitosi 
čia tėvu. Rodosi 1912 metais 
jis čia sutvėrė pirmą tokią 
dirbtuvę. Mat, kuomet kriau
čių unija paskelbė streiką 
Graifos firmoj, kad priklausy
tų prie unijos, tai čėsna pa
gimdė kooperaciją ii- pradėjo 
Graifos darbą dirbti. Streikas 
buvo sulaužytas. Kadangi vi
si kriaučiai 1 darbininkai buvo 
suorganizuoti, tai tuomet tiems 
d a r b i n inkams, kurie laike 
streiko dirbo pas Čėsną, buvo 
unijos uždėta piniginė bausmė

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai * 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kas. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagalbą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Brooklyn LABOR LYCEUM
^ARBIN’NKU (STAIGA, 

sates del Balių, Koncertų,
Edetų, Vestuvių, SusirinKimų (r fcft. 
Puiku* steičius su naujaisiais 
worn. Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

11^9—959 Willoughby
Tai *842 Star*.

Lietuviška Akušere

[ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugražins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.
1 Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau-» 

įsi mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
;mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

I miestuose.
M. ZUKAITIS

125 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvienų dienų ir nedėllo- 
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmu, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimu. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galingu Mostis yru tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Dokenis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

» I ■

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Ve-, 
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro-[ 
po j e.

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

X-SPINDULIAT, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

0

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

PAVASARIO BARGANAI

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais i trumpiausi laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus.; P.ilnas 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. Nedėldien>ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiku u s
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

wnnrnniiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiinnniinnnnninm

’ Naujausios Mados Žemiausia Kaina

GROCERNĖ IR BUČERNĖ 
geriausioj apgyveptoj lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visais įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

♦ 8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,500.

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barnė 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
jrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

8 
vifei 

gero

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

pat N. Main Gatvės, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriausį pasiūlymą.
žastis 
tėvo.

Prie-
pardavimo—mirtis šeimynos

FARM A
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

Gal 
turim 
akeriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą - 
šiame krašte.

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
betir 

ir
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, 
mainom biznius, farmas ir namus.

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

ICIAI
(

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

| statome į namus visoje New Yorko ir 
; Brooklyno auielinkeie.

■

įTurime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Įme daugybę puikių rakandų del pasirin- 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

g i
I

i

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir It.

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



/ Puslapis Ketvirtos

Z. Angarietis

KOVA SU DEŠINIUOJU NUKRYPIMU 
PIRMOJE VIETOJE

I

Komunistų Internationa-Į mas Europos ir Amerikos 
lo VI kongresas, kalbėda-1 darbininkų judėjime rodo 
mas apie įvairius nukrypi
mus Kominterno sekcijose, 
nurodė, kad pirmoj eilėj tu
ri eiti kova su dešiniuoju 
nukrypimu ir taikstymusi 
su juo, kaipo ypač pavojin
gais trečiajam periode. Ži
noma, negalima užmiršti ir 
apie aštrią kovą su “kai
riuoju” nukrypimu (troc- 
kizmu ir pan.), prisidengu
siu revoliucinėmis frazėmis. 
Kad pirmoj eilėj reikia vest 
kovą su dešiniuoju nukrypi
mu, — patvirtino visa eilė 
naujų reiškinių. Dešinieji 
nukrypimai VKP(b), Vo
kietijos k. p., Čekoslovaki
jos k. p. ir kitose. Dešinysis 
nukrypimas gana plačiai 
pasireiškė ir mūsų partijoj, 
ir jis daug kliudo stot mūsų 
partijai kylančio judėjimo

I

t i

I

kas tas, kad dabar jau pra
sideda aštresnieji mūšiai. 
Buržuazinių valstybių pro
letariatas, po seniau gautų 
pralaimėjimų, pradeda atsi
peikėt ir drąsiau žengti į 
kovos lauka.

Komunistų Internaciona
lo VI kongresas savo tezė
se apie tarptautinę padėtį 
ir Komunistų Internaciona
lo uždavinius aiškiai nuro
dė, kad jau prasidėjo tre
čiasis pokarinis periodas, 
kada aštrėja klesti mūšiai. 
Jau praslinko du pokariniai 
periodai ir prasideda nau
jas. Pirmas periodas tai 
buvo tiesioginių revoliuci
nių išstojimų periodas, ant
rasis tai besivystančios ka
pitalistinės dalinės stabili
zacijos periodas. Pirmame 
periode ėjo proletariato ko
va del valdžios. Proletarinė 
revoliucija laimėjo vien Ru
sijoj. Antrame periode sti
prėjo buržuazija. Dabar 
mes įžengėm į trečiąjį pe
riodą (laikotarpį), į naujų 
revoliucinių mūšių periodą. 
Jį VI kongresas taip cha
rakterizavo: trečiame perio
de kapitalizmo ekonomika 
peržengia prieškarinį laips
nį ir maždaug kartu per
žengia tą laipsnį ir S. S. R. 
S. ekonomika. Kapitalisti
niame pasauly smarkiai ^bu
joja technika, smarkiai au
ga kartelės, trustai, tenden
cijos į valstybinį kapitaliz
mą, bet kartu pasireiškia 
smarkus pasaulio ūkio 
prieštaravimų augimas. Y- 
patingai aštriai pasireiškia 
prieštaravimų augimas tar
pu gamybinių jėgų ir rin
kos susiaurėjimo, kas neša 
neišvengiamą naują imperi
alistinių karų laikotarpį, ne
ša karus tarp imperialisti
nių valstybių ir imperialis
tinių valstybių karus prieš 
SSRS., tautinio išsiliuosavi- 
mo karus prieš imperializ
mą. ir imperialistų inter
venciją, neša milžiniškus 
klesų mūšius. Su tarptauti
nių prieštaravimų augimu, 
su vidujinių prieštaravimų 
augimu (darbininkų klesos 
masių kairėjimo procesas, 
klesų kovos aštrėjimas), su 
kolonijų, judėjimo augimu 
trečias periodas neišvengia
mai eina tolimesnio kapita
listinės stabilizacijos prieš
taravimų augimo keliu į to
limesnį kapitalistinės stabi
lizacijos išsiūbavimą ir į 
smarkų bendro kapitalizmo 
krizio paaštrinimą. Tačiau 
jokiu būdu negalima už
miršti apie darbininkų ko
vos kliudytojus. VI kong
resas sako: “Tačiau, nors 
eina darbininkų masių kai
rėjimo procesas, reformiz-

gyvumo ir sugebėjimo pri
sitaikinti. Tas ir kliudo 
traukt darbininkų mases į 
revoliucinę kovą. Kartu VI 
kongresas pažymi, kad re- 
f o r m i s tinių organizacijų 
viršūnės suauga su buržua
zinės valstybės aparatu ir 
su įmonininkti organizaci
jomis. S o c i'aldemokratija 
remia ir stūmėja tą suaugi
mą. Socialdemokratija nuo 
nedrąsiai slepiamo kapita
lizmo gynimo pereina 
prie atviraus jo paturėjimo. 
Pereina nuo frazių apie kle
sų kovą prie skelbimo “tai
kos pramonėj,” nuo buržu
azinės “tėvynės gynimo” 
prie karo ruošimo prieš S. 
S. R. S., nuo gynimo kolo
nijų žodžiais prie buržua
zinių valstybių kolonialės 
politikos tiesioginio paturė
jimo, nuo smulkiai buržua
zinio pacifizmo prie imperi
alistinės Tautų Sąjungos 
(Lygos) garbinimo, nuo ap
gaulingo marksizmo prie 
Anglijos “darbininkų parti
jos” liberalizmo. Ta social
demokratijos politika strei
kų ardyme, buržuazijos rė
mime malšinant sukilimus 
kolonijose, buržuazijos te
roro politika, n u k r e i p ta 
prieš darbininkus, profsą
jungų skaldymo p o 1 i t i ka, 
darbininkų klesos silpnini
mo politika, vykdoma ne tik 
revoliucinei darbininkų ko
vai kliudyt, bet ir tam,' kad 
lengviau būtų p a n a u d oti 
darbininkus tarpu saviam 
imperialistų kare ir ypatin
gai kare prieš S. S. R. S. 
Socialdemokratija' vis la
biau atstovauja buržuazijos 
reikalus, gina buržuazinę 
valstybę, jos ginkluotas jė
gas, plėšrumą, kolonijų po
litiką ir t. t., ir tuo neša de
moralizaciją į kai kuriuos 
darbininkų klesos sluogs
nius. Socialdemokratija li
ko paskutiniu buržuazijos 
rezervu buržuązijos viešpa
tavimo stiprinime, jėga ko
voj su komunistais. Social
demokratija dabar veikia, 
kaipo buržuazinė/“darbinin
kų” partija. Socialdemok
ratija seniau padėjo buržu
azijai nuskint kelią kapita
lizmo stabilizacijai, vėliau 
padėjo kapitalizmui sustip
rėti. Dabar ji padeda bur
žuazijai kovot prieš kylantį 
darbininkų judėjimą/ Ir so
cialdemokratų partijos, ir 
socialdemokratų vadovauja
mos profsąjungos—tai bur
žuazijos įrankiai kovai su 
aštrėjančia darbininkų ko
va.

Greta socialdemokratijos 
dar daug padeda buržuazi- mus fr t. t. 
jai ir fašizmas. Fašizmas, 
kaip sako VI kongresas, at
sidūręs valdžioj rūpinasi su
daryt kapitalistinės visuo
menės Viešpataujančių kle
sų (bankų, stambiųjų pra
monininkų, stambių žemval
džių) politinę ir organizaci
nę vienybę ir vykdo išimti
nai savą atvirą ir nuosakią 
diktatūrą. Fašizmas duoda 
buržuazijai ginkluotą jėgą, 
specialiai išmokytą pilieti
niam karui, ir vykdo naują 
valstybės tipą, atvirai besi
remiančią ant smurto, prie
vartos ir papirkimo ne tik 
smulkia-buržuazinių sluogs- 
nių, bet ir dalinai kai kurių 
darbininkų klesos sluogsnių. 
Svarbiausias gi fašizmo už
davinys, kaip sako Komin
terno programa,—tai revo
liucinio darbininkų avan
gardo, t. y. komunistų pro
letariato sluogsnių ir jo ka-

drų sudaužymas. Jei prole
tarinė revoliucija be kom
partijos vadovavimo negali 
būt proletariatui sėkminga, 
tai fašizmui ir rūpi sudau
žyt kompartiją, kad prole
tariatas negalėtų laimėt.

Socialdemokratija ir fašiz
mas, tokiu būdu, vienas kitą pa
pildo. Buržuazija išnaudoja ir 
fašizmo metodą ir koalicijos su 
socialdemokratija metodą, prie 
to pati socialdemokratija la
biau kritiškuose buržua zijai 
momentuose dažnai lošia fašis
tinę rolę. Jau savo išsivysty
me ji rode savo fašistines ten
dencijas. Tas nekliudė jai ki
tuose momentuose lošt opozici
jos rolę. Kominterno progra
ma sako, kad buržuazija pa
naudoja tai fašizmo metodą, 
tai koalicijos su socialdemokra
tija metodą, idant prilaikytų 
pirmyn žengiančią revoliuciją.

Kada buržuazijai socialde
mokratijos ir fašizmo pagelba 
rūpi suturėt revoliucinės kovos 
augimą, komunistų partijų pa
reiga stot aštrėjančios kovos 
priešaky, kad vyktų tarptautinį 
proletariatą skubiau vest prie 
laimėjimo ir pakeliui sudaužyt 
ir fašizmą ir socialdemokrati
ją, be ko negali būti visiško 
proletariato kovos% laimėjimo. 
Tačiau šiam komunistų parti
jos veikimui daug trukdo tie 
komunistų partijų nariai, ku
rie dar nesupranta arba nesu
geba suprast, kad mes jau į- 
žengėm į trečiąjį (aštresnių 
mūšių) periodą,* kurie mato da
linėj kapitalizmo stabilizacijoj 
dar ilgų dešimtmečių procesą. 
Dešinieji mano, kad reikia rū
pintis ne aštresnių darbininkų 
klesos mūšių vadovavimu, o 
vien kasdieniniu darbu, vien 
kasdienine kova su vengimu aš
tresnių darbininkų išstojimų. 
Ta “kova” dešiniųjų suprati
mu vis labiau artėja su social
demokratijos “kovos” metodais, 
tai yra su faktinu išsižadėjimu 
nuo kovos ir perėjimu prie tai- 
kinimosi metodų (arbitražai ir 
pan.). Ne revoliucinė kova, o 
tenkinimasis gamybos kontrole. 
Toki komunistų partijų nariai 
nepripažįsta socialdemokratijos 
.suaugimo su fašizmu proceso 
vystymosi, jie nusistatę prieš 
aštrinimą kovos prieš socialde
mokratiją, jie ir patys vis la
biau artinasi prie socialdemok
ratijos (pav., Brandleris ir jo 
šalininkai Vokietijoj). Tai de
šinysis socialdemokratinis spar
nas komunistų partijoje, kuris 
paskutiniu metu labai ryškiai 
pasireiškė įvairiose komunistų 
partijose. Dešinieji savo veiki
mu/ irgi daug kliudo darbinin
kų kovai.

Iš viso augščiau; pasakyto se
ka išvada, kad mes eidami prie 
vadovavimo aštresnei darbinin
kų klesos kovai privalom aštriai 
kovot ir su dešiniuoju sparnu 
komunistų partijoje, kad nuga
lėtume jį, kad neleistume jam 
kliudyt mūsų veikimui. VI 
kongresas sako, kad dabartiniu 
metu žymiausi nukrypimai eina 
į dešinę. Tas pasireiškė “lega
lumo” liekanose ir perdideliam 
prisitaikyme prie buržuazinių 
valstybių įstatymo, “uodegavi- 
■me” streikų judėjime, neteisin
game atsinešime į socialdemok
ratiją, nepakankamame reaga-! 
vime į- tarptautinius apsireiški-! 
__  __ Tie dešinieji nu
krypimai, kuomet gyvuoja sti
prios socialdemokratinės parti
jos, yra ypatingai pavojingi, 
kova sų jais turi stovėt pirmoj 
vietoj. Kartu reikia vest siste- 
mačią kovą ir su taikstymusi 
su dešiniuoju nukrypimu, ži
noma, neturi būt užmiršta ir 
kova su vadinamuoju “kairiuo
ju” nukrypimu, bet pirmoj vie
toj turi stovėt kova su dešiniuo
ju nukrypimu.

Viskas, kas augščiau buvo pa
sakyta bendrai apie komunistų 
partijas, liečia ir Lietuvą. Ir 
Lietuvoj mes seniau turėjom 
tiesioginę revoliucinę situaciją 
(1918—1920 metai), ir antrąjį 
periodą, kada susidarė dalinė 
kapitalizmo stabilizacija, ir Lie
tuvoj mes jau įžengiant į tre
čiąjį periodą, kada klesų prieš
taravimas smarkiau aštrėja, į- 
monininkai vis smarkiau smau
gia darbininkus, didėja strei
kai, bedarbių išstojimai, kaimo 
biednuomenės nerimavimai, ir 
kada tarptautinė Lietuvos pa-

dėtis darosi vis labiau paines
nė (Lenkijos-Lietuvos klausi
mas neišrištas, sutartis su Vo
kietija, izoliavimas Pabaltėj). 
Kartu mes susiduriam su deši
niuoju nukrypimu mūsų parti
joj. Tas nukrypimas kliudo 
mums stot priešaky aštrėjan
čios kovos kaip mieste, taip ir 
kaime. Visi paskutiniai apsi
reiškimai mūsų partijoj rodo, 
kad dešinysis nukrypimas ir 
taikstymasis su juo įleido la
bai gilias šaknis. Imam visą 
eilę faktų, buvusių jau po VI 
kongreso. Imam ligos kasų ta
rybų rinkimus. Mūsų vietos 
organizacijos del savo pasyvu
mo, del uodegavimo politikos 
kai kuriose vietose, del nesuge
bėjimo tinkamai kovot su Lie
tuvos socialdemokratija ir už
leidimu jai kai kuriose vietose 
vadovavimo rinkimų metu, del 
visos eilės įvairių dešiniojo po
būdžio klaidų nesugebėjo stot 
priešaky visos kampanijos ir 
vesti kairiuosius; d a r b i n inkų 
sluogsnius paskui save. Ma- 
riampolėj, Jonavoj ir kitose vie
tose komunistai visai nesirūpi
na kairiųjų darbininkų sąra
šais, tenkinasi bendrais sąra
šais su s.-d. ir dešinesniais už 
s.-d., ir tose vietose faktinai 
slinko fašistiniainsocialdemokra- 
tinio bloko uodegoj. Šiauliuos 
neveda tikros kovos su socialde
mokratais, ir net velkasi paskui 
darbininkus, nusistačiusius eit 
išvien su socialdemokratais. Pa
nevėžy ne komunistai buvo kai
riųjų darbininkų sąrašų inicia
toriai ir nieko rimto neveikė, 
kad paveiktų šių sąrašų pageri
nimą. Tas pats buvo, ir Šan
čius. Visose tose vietose pasi
reiškė uodegavimas toj ar kitoj 
formoj. Ąomunistų organiza
cijos tose vietose buvo ne avan
gardas, bet vilkosi uodegoj. Ir 
tą uodegavimo politiką vedė pa
tys komitetai. Ir Kaune nebu
vo parodyta tikro aktingame. 
Dabar imam nederlių ir nedar
bo augimą. Nors partijos CK 
jau .senai kreipė partijos dėme
sį į nederlių, rodė reikalingu
mą šaukt specialius vietos or
ganizacijų pasitarimus neder
liaus klausimais, rast lengves
nius kelius, kaip stot darbinin
kų ir kaimo bedarbių, nukentė
jusių nuo nederliaus, paaštrėju
sios kovos priešaky, bet perilgą 
laiką faktinai vietos organiza
cijose nieko nebuvo arba mažai 
buvo daroma. O kada pakilo 
bedarbių judėjimas, tos vietos 
organizacijos nesuprato jo ir 
arba vilkosi to judėjimo uode
goj, arba net dirbo žalingą dar
bą, kliudantį tam judėjimui 
augt (Šiauliai). Daugely mie
stų ir miesčiukų bedarbiai pra
dėjo eit į gatves, o mūsų parti
jos vietos organizacijos arba! 
beveik ničnieko nedarė arba 
vietomis stačiai nieko nedarė, 
kad stotų priešaky tų išstojimų 
gatvėse ir nukreiptų juos į ma
sinę kovą del darbo ir duonos 
ir kartu prieš fašistų valdžią. 
Kiek aktingesniu pasirodė Pa
nevėžys, ir tai neužtektinai. 
Šiauliuos gi uodegavimo politi
ka taip toli nuėjo, kad net 
Šiaulių organizacija pradėjo 
vilktis paskui fašistinės politi
kos bedarbių eilėse. .Šiaulių 
organizacija ne tik nepasmerkė 
bedarbių komiteto bendradar- 

| biavimo su fašistų valdžia, ne 
tik neišstojo prieš provokacinę 
Dimbelio politiką, bet faktinai 
pritarė tam. Šiaulių organiza
cija nekėlė bedarbių kovingu
mo, ir faktinai migdė jį ir tuo 
lengvino imt bedarbių judėjimą 
į fašistų rankas. Kada gi Jo
nišky bedarbių eilėse pasireiš
kė didesnės kovingumo žymės, 
tai Šiaulių raikomas vieton to, 
kad nukreiptų kovingumą į 
geistiną mums revoliucinės ko
vos vagą, davė joniškiečiams 
kaž kokių avantiūristinių pa
tarimų. Tokio p<*t avantiūriz
mo ėmėsi ir Biržų paraikomas.

(Iš “Komunisto”) 
(Tąsa bus)

. Vytauto Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas likusius nuo bazaro 
daiktus, virš 30 dolerių vertės, 
paaukojo del Lietuvos baduo- 
lių. Apart to, Kliubas žadė
jo surengti balių ir likusį pel
ną paskirti Lietuvos baduo-

liams. Gerai būtų, kad neat
siliktų ir kitos draugijos ir pa
aukotų kiek išgalį baduoliamš.

Draugai ir draugės, gelbėki
me Lietuvos badaujančius dar
bininkus ir biednuomenę, kuri 
dabar randasi blogoj padėtyj.

Čia aukų rinkimui įgalioti 
sekami:

P. Šlajus, 622 Marton Ave. 
ir V. Gižauskas, 701 Mcllvain 
St. ' I ' I

P. P. Šlajus.

SEATTLE, WASH.
Gegužės 18 d. buvo sureng

tas tarptautinis vakarėlis išlei
stuvėms Sovietų jūreivių. Su
rengime dalyvavo penkios or
ganizacijos, kurių tarpe buvo 
ir A. L. D. L. D. 161 kuopa. 
Programai prasidėjus, buvo 
trumpi pasveikinimai svečių 
įvairiose kalbose. Visi kalbė
tojai išreiškė simpatiją Rusi
jos jūreiviams, kurie grįžta į 
savo šalį. Po trumpų kalbų 
prasidėjo programa. Jūreiviai 
ant balalaikų paskambino ke
letą gabalėlių; vienas jūreivis 
skambino ant piano. Jis savo 
skambinimu visus nustebino. 
Vienas kareivis pasakė trumpą 
atsisveikinimo prakalbėlę, ku
ris gavo nuo publikos didžiau
sių aplodismentų. Kalbėjo ir 
kapitono pagelbininkas, linkė
damas visiems darbininkams 
darbuotis del darbininkų gero
vės.

Pirma grupė iš čia išvažiavo 
6 d. gegužės, antra grupė 26 
d. gegužės. 1

Būnant čia Sovietų Rusijos 
jūreiviams, buvo smagiausi 
laikai. Mes su jais pasikalbė
jimuose daug naujo sužinojo
me apie darbininkų valdomą 
šalį ir kitus dalykus.

Nuo vakaro liko $98.35 pel
no. Jūreiviams įžanga buvo 
veltui ir dar užkandžius davė
me. Pinigai pasiųsti sušelpi- 
mui N. Carolina streikuojan-

audėjų.ičių
Senas Grinorius.

ROCHESTER, N. Y

Vaiduoklis Spaudos Atgavimo 
Paminėjime

D. L. K. G. pešelpinė drau
gystė surengė koncertą su pra
kalbomis paminėjimui 25 metų 
sukaktuvių nuo spaudos atga
vimo. Pakviesti draugijos na
riai Ch. Voivoda kalbėtojas, E. 
S. Lekavičienė dainininkė ir 
šie jaunuoliai: Yančiūtė, F. 
Druseikutis ir B. Brooks. Be 
šių savųjų spėkų dar pakvies
tas p. A. Bačiulis. Vaiduoklio 
rolę vaidino pats vakaro pir
mininkas p. F. Rimkus, iš ko 
publika turėjo gardaus juoko.

Atidarydamas susirinkimą, 
p. Rimkus pastebėjo, kad pub
likos esą mažai todėl, kad ne- 
kuriems lapelio 'antgalvis ne
patikęs; kas tie nekurie, nepa
sakė, vienok, vėliaus iš jo kal
bos aišku buvo, kad tai adre
suojama komunistinių pažval- 
gų žmonėms. Galop pareiškė, 
kad visi lietuviai, tautininkai 
ar bolševikai, turėtų džiaugtis 
minėdami sukaktuves. Drg. 
Voivoda pažymėjo, kad laike 
šio apvaikščiojimo tik buržua
zija tegali linksmintis. Lietu
vos darbininkai ne tik spau
dos, bet ir jokios laisvės netu
ri. Jie priversti savo spaudą 
gaminti slaptai 1 urvuose arba 
kontrabandos keliu gabenti iš 
užsienio ir už tąjį apšvietos 
troškimą ir platinimą yra kan
kinami ir žudomi taip, kaip 
buvo 25 męįai atgal, skirtumas 
tik 'tame, kad Sibiras arti, 
Varniuose ir budeliai, keikda
mi lietuviškai, kankina daug 
žiauresnėmis priemonėmis, ko
kių caro laikais dar nebuvo. 
Dėlto darbininkai džiaugtis 
negalime, bet privalome viso
mis pajėgomis remti Lietuvos 
darbininkus jų kovose iki pil
nos pergalės. Jo graži, dra
matiška prakalba žmonėms la
bai patiko, tatai liūdijo gausūs 
aplodismentai. P. Rimkus pa
matęs, 'kad publika taip nuo
širdžiai sveikina kalbėtoją, pa
sijuto kaip ant žarijų, tai sto
ja nuo kėdės, tai vėl pritūpia, 
galop žmogutis nuslinko nuo 
pagrindų užkampin ir tik Vė
liaus atsipeikėjęs, mosikuoda
mas ranka iš užkampio, lig tas

neregys ubagas jieškodamas 
lazdos, sugriebė savo kėdę, ku
rią atsiėmęs, ant pagrindų sė
dėti nesugrįžo. žmonės tai 
pamatę klausinėja vieni kitų, 
kas p. Rimkui pasidarė? Tū
las juokdarys ‘sako, kad; drg. 
Voivoda jam baubą parodęs; 
kiti, kad Lietuvoje jis turįs ar
timą giminaitį, tėvo kūmo ber
no sūnų valdininku, pas kurį 
svečiuojantis išgertoji pradė
jus veikti, bet didžiuma žmo
nių labai garsiai kalba, kad 
drg. Voivodos prakalba patai
kiusi tiesiai į p. Rimkaus ne
sveiką politinį nugarkaulį, kas 
ir buvę priežastimi tokio tūp- 
čiojimo. Rodos, kad pastarie- 
jie bus geriausiai atspėję.

> Rep.

zuoti. Kontraktoriai verčia; 
darbininkus skubinti dirbt. Iš 
tos priežasties ir nelaimių į- 
vyksta. Iš augštūmos 35 pė
dų krito didelis ’geležies ka- j 
valkas ir pataikė darbininkui 
į pečius. Nelaimingąjį taip 
smarkiai sužeidė, kad nuvę- 
žus į švento Juozapo ligoninįį 
ant rytojaus numirė.

Prie liodavimo laivų taipgi- 
įvyksta nelaimių. Vienas jaj^į 
nas vaikinas, 17 metų amžiai." 
dirbdamas prie šio darbd, C 
to į vandenį ir niekas ne paste- jiS 
bėjo, todėl nebuvo kas jį gel-l 
bėtų. Tik vėliaus surado be- ■ 
plūduriuojantį. I

Pušyno Gvaizdikas, sll

PORTLAND, ORE.
BALTIMORE, MD.

Blaivybės agentams pradė
jus smarkiau darbuotis, dau
gelis lietuvių karčiamninkų už
darė savo biznius. Vienas nu
sipirko arklį ir dabar gatvė
mis vežioja bulves, daržoves 
ir pardavinėja; kitas gėles 
pardavinėja, kai kurie dirbtu
vėse dirba. Bet dar yra ir to
kių, kurie už grotų pakutavo- 
ja, o jų pasilikę žmonos atsK 
darė smulkių daiktų krautu
vėles.

Gegužės 22 d. dar mūsų 
miestan atsiuntė T 7 naujų 
blaivybės agentų, tai ir liku
sieji karčiamninkai labai susi
rūpino.

Ant Gitting Avė. ,viename 
name buvo susirinkę pasilinks
minti. Ant antrų lubų porčių 
pradėjo šokti. Bešokant su 
porčiais nukrito šeši žmonės ir 
sunkiai susižeidė.

Ant kampo Baltimore ir 
Light St. statomas didelis na
mas. Darbininkai neorgani

Gegužes 10 d. turėjo įvykti 
A. L. D. L. D. 4 kuopos susi
rinkimas, bet narių mažai at
silankė, todėl susirinkimas ne
įvyko, o tik buvo pasikalbėji
mas. Kalbėta, kad rerigt£*pik- 
niką ir susižinoti su Willamet
te draugais. Kalbėtasi, kad 
darbuotis kuo daugiausia ir 
padaryti daugiau pelno, kuris 
bus sunaudotas darbininkiš
kiems reikalams.

Iš kuopos iždo negalima bu
vo aukoti, nes pinigų veik ir 
nėra, šiaip irgi tik abu kuo
pos sekretbriai aukojo po 50 
centų ir perduota kuopos se.- 
kret. blankos parinkimui ąukft, 
del baduolių.

Vienas dalykas, tai mūsų 
kuopos organizatorius darbuo
jasi tarptautiniame darbe ir 
kuopos susirinkimuose jį ne
galima matyti, o be jo nei 
kuopos reguliariai susirinki
mai negalimi. Jeigu mūsų 
kuopa maža, tai reikia dar
buotis, kad ji būtų didesnė. 
Darbą negalima apleisti.

Narys.

fe
Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj

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

_ _ 2 lo
tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 

' ’ ‘ Van-
jokių

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 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.

CHESTER, PA

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Kurių Jūs PageidavotMENDELO
Padirbti iš suderintų j 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš. importuotų tabakų.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi4 ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



Skaptukas.

H

Brooklyn, N.Y.

3

3

3

Bet mažai ką 
sykiu žmonių

E 
9

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg
zempliorių, kaina 15 centų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
vė” apmokės persiuntimo kaštus.

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojamo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo .antrašu:

pagelbės jums apmo-
Įsigykit “Tarpininką”

ir 
ANGL1ŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžiu

Tuo jaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų

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

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, vienas 

numeris 15c.
duoda $200 arba lai- 
Lietuvą ir atgal—do-

Su

BALTIMORE, MD

KARO KALĖJIMAS

■

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

H Paraše A. BIMBA

(“Kareivių Tiesa”)

HUNTINGTON, N. Y

>>

/

3

S

E

E
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Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį

tai 
da-

tėra ko- 
Kuomet 

išvystyta 
kolegijo-

UZS1- 
“Raudo- 

tuo pačiu palai-

darbininkais ir vals-

"Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

| lį kalėjimą.
nių sąlygų. Bet ar geriau ten?

liu-

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

2 doleriai, pusei metų 1 dol.
Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

antradienį, 
vai. vaka- 
Broadway.

dalyvaus
organizatorius drg.

mad, Birželio 3 d., 1929
■ ____

LAISVE Puslapis Penkfas

LIETUVIU KALBOJ 
SVETIMI ŽODŽIAI

Mažosios tautelės, panašiai, 
kaip tie maži biznieriai, nega
li susilygint su didelėmis įstai
gomis. Jos atsilieka ekono
miškai ir sykiu ir kultūroje, ir 
nors ir neužsileidžia, bet nega- 

b Ii nei suspėti su laikobėgiu ir 
nespėja nukalt savotiškų žo
džių. Tad ir prisieina skolin-. 
tis iš svetimų kalbų žodžius.

Anglai didžiuojasi dauguma 
kalbos žodžių, kurių ran- 
apie 700,000 žodynuose, 
garsus rašytojas Maksi- 
Gorkis sako, jog rusų

savo 
dasi 
Bet 
mas 
kalba žodžiais yra turtingesnė,
ir gal jis tame neklysta, nes 
anglų kalboje yra gana daug 
svetimų žodžių, ypač graikų, 
lotynų, francūzų, vokiečių bei 
ispanų kilmės, kurių rasime 
mažiau rusų-slavų kalboje, 
jj’fuviški patriotai irgi mėgs
ta sykiais didžiuotis,sakydami, 
kad ir lietuvių kalba gana 
turtinga žodžiais. Bet tai tan
kiausiai vienas daiktas vadina
mas keleriopais vardais pap
rastos, kasdien vartojamos 
kalbos, bet klasiškuose raš
tuose tai jau kita. Pavyzdžui, 
anglų “rag” lietuviškai yra: 
ryzas, skuduras, skepeta, skar
malas, puodkilis, skurlis, maz
gotė ir da kitaip. Bet kad^n- 

lietuvių tautelė yra beveik 
ūkio šalis, be išvystytos pra
monės—industrijos, per tai 
mažai ir naujų žodžių tepri- 
auga. Ir jos kalboje 
kie 40,000 žodžių.
Amerika su plačiai 
industrija, turtinga
mis bei laboratorijomis, moks
lo patyrimais, todėl čia kalba 
smarkiai auga, dauginasi nau
jais žodžiais; abelnai apro
buojama, jog su kožna diena 
priauga 20 naujų žodžių. Su 
kožna naujai išrasta mašina, 
su kožnu nauju daiktu komer-

snį ar tam panašiai, tuoj aus 
tenka susidurti su žodžiais, 
kuriems pavaduoti dar nesi
randa lietuviškų, ir jei rašė- 
jas nukals tam savotiškai nau
ją žodį, o kas kitas vėl tą pa
tį kitaip užvardins, tuomet vėl 
išeis pinklė, keblumai.

Laikraščiai turėtų prisilaiky
ti tame vienodumo, kitaip tai 
tarpe lietuvių svetimose šalyse 
paliks lig Lietuvoje be savo 
spaudos kad buvo: kiekvienoj 
parapijoj jau ir kalba biskį 
skirtingesnė.

J. K. Dečkus.

Daug nelaimingųjų kareivių 
vargsta kalinami šeštojo forto 
rūsyje. Ypatingai jų ten pri- 
grūdama po šaukimo kariuome
nėn, rudenio ir pavasario mė
nesiais. Naujokui pakliūti į 
kalėjimą labai lengva ir papra? 
sta. Ištarė, kąd ir nieku nema
nydamas, kokį žodį, pavėlavo ir 
važiuoja nelaimingasis į kalėji-K 
mą ir lieka forto auka, kurio 
valdovais gauja karininkų, su 
pamėgimu praktikuojančių der- 
žimordistų taktiką. Mėgiamiau
sia bausmė—mušimas, karceryj 
marinimas* Daugiausia čia sė
di iki teismo. Išbūva po metus 
ir ilgiau. Po teismo nuteistieji 
į civilius kalėjimus, o išteisin
tieji grįžta į namus invalidais 
be sveikatos, nes ir keli mene-' 
šiai stipriausi vyrą nusilpnina. 
Maistas—supuvusios liekanos.
Higienos visai nesilaikoma. Pir
ties nėra, kaliniai per visą bu
vimo laiką nei karto negauna 
pirties. Net paprasčiausios 
prausyklos nėra, nors kaliniai 
prašosi, leisti patiems pasidary
ti kokius lovius. Prausiasi išei
namose vietose iš tų pačių bliū- 
dų, iš kurių valgo. Supranta
mas švaros laipsnis ir kokie iš 
to vaisiai. . .

Kaliniai kareiviai prašosi

gini kada nors bus.
Bet to dar neužtenka.

Aido Choru iš Brooklyno at
važiuos daug svečių. A. L. D. 
L. D. 185 kuopos nariai, kurie 
čia pasidarbavo sutvėrimui 
mūsų kuopos, taipgi rengiasi 
atvykti. Na, turėsime ir iš 
Great Necko, nes jeigu bus iš 
Brooklyno ir Richmond Hill, 
tai jau Great Necko lietu
viams būtų sarmata atsilikti, 
nes jiems daug arčiau pas mus 
atvykti.

Todėl visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai pasistengkite da
lyvauti mūsų išvažiavime. Vie
ta labai graži ir paranki suras
ti. Važiuojant Jericho Turn
pike keliu, pasiekus Hunting
ton ir pervažiavus New York 
Avė., pasukti po kairei Depot 
Road ir važiuoti iki medinei 
mokyklai, o ten bus žmogus, 
kuris nurodys išvažiavimo vie
tą. ' ’ • ■ ■ '

Jeigu tą dieną lytų, tai pik
nikas įvyks 16 d. birželio, toj 
pačioj vietoj.

Huntingtono Pilietis.

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

tė ism ai 
Tame susi

nu o dis- 
viską ir 
rodomi 
k uriuos

kviečiami ateiti ir 
prisirašyti. Juk mokesčiai ne
dideli, įstojimas tik 50 centų 
ir mėnesinių 15 centų. Rodos, 
kiekvienas gali užsimokėti po 
15 centų į mėnesį,

Kuopos sekret.
P. Kubiliūnas.

da. Juk laike rinkimų jie ga
lės pasidarbuoti.

Bedarbė siaučia. Daugelis 
žmonių badauja ir nežino nei 
ką daryti. Tūlas karpenteris, 
turėdamas didelę šeimyną ir 
būdamas be darbo, sumanė 
vienas demonstruoti. Pasiėmė 
iškabą su užrašu: “Noriu dar
bo ir duonos” ir pradėjo gat
vėmis maršuoti. Pamaršavęs 
tūlą laiką,' gavo , pas vieną 
darbdavį, bet išdirbus keturiąs 
valanda^, atleido. Ant rytojaus 
vėl visą ,dieną demonstravo, 
bet . niekur dąrbo negalėjo 
gauti. Už kambarius randa 
jau, trečias mėnuo nemokėta. 
Miesto valdžia nekreipia do
mės į tokius bedarbius. Bet 
kuomet nuėjo į miesto valdy
bą 35 šerifai ir pareikalavo 
darbo, tai miesto majoras tuo
jau surado jiems darbą. Mat, 
savi žmonės, tai ir darbą duo-

Lietuvių bažnytinėj svetai
nėj buvo surengtas koncertas, 
kuriame šoko ir lietuvis Skin- 
deris, 105 metų amžiaus. Ka
talikai tampo tą senį, kad dau
giau publikos sutraukus ir pa
sidarius pelno, 
gelbsti. Ir šiuo 
buvo mažai.

Lietuviškas

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadwhy So. Boston, Mass.332

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLISKAS

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE

Bell Phone, Poplar 7141

A. E STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone----- --------------Main
Bell Oregon

9669
5136
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cijoj vis prisideda virtinė ir|kuo greičiausiai perkelti į civi- 
naujų žodžių. i ]j kalėjimą. Tikisi žmoniškes-

Lietuviams, ęsantiems. sve- L - " -
tur, ir rašantiems į Lietuvą ’Matyt/kad ne, 

•straipsniuose ar kur susidūrus 
su nauju svetimu žodžiu, kas 
gi galima daryt: rašyki, kaip 
jis yra ar pridėti prie jo lietu
višką galūnę, ar pavadinti sa
votiškai sulietuvinant.

Anglijoje likosi išrasta me
džiaga panaši stiklui, bet 
lanksti, ir ją pavadino “flas.” 
Tą medžiagą pradeda vartoti 
industrijoje prie orlaivių, au
tomobilių ir kitur. Dabar jei 
dirbtuvėje dirbantis lietuvis 
ka nors rašydamas susirišan- 
č^) su ta medžiaga suminės 
straipsnyje ar knygoje “flas,” 
o gal “flaso,” tad Lietuvoje 
mažai apsiskaitęs žmogelis, 
susidūręs su tuo žodžiu, neži
nos, ką jis reiškia, ir gal dar 
pamanys, jog tai kokis skystis, 
panašus rusiškam “kvas.” Na, 
tai kaipgi pavaduot lietuviškai 
tą žodį? Arba kurgi jieškot 
paaiškinimo, ką reiškia jis? 
Lietuvių kalboje nesiranda žo
dynų, dapildomų naujais žo
džiais kasmet. Mat, ji bied- 
na tautelė.

Lietuvoj kaimietis, susidū
ręs su žodžiu elektromagne- 

^tišku prietaisu “Robot,” palai- 
5&ys už ^utrumpintą rusišką 

“rabotat,” ar kaip kitaip.
Arba su. atsiradimu “radio” ; 

atsirado ir naujų dalių, naujų : 
žodžių kalboje. Lietuvoje ir j 
vartoja i kaip 1 
“radio,” bet su ano dalimis 
jau kitaip, yra.

Man rodos, būtų praktiška, 
jei yra išgalima ir jei kas ras
tųsi, kuris 'surinktų naujus 
tafptautiškus žodžius, ar nau
jai sulietuvintus ir kasmet prie 
leidžiamo Darbininkų Kalen
doriaus pridėti priedas pabai
goje tais metais surinktų nau
jų žodžių su paaiškinimu anų 
reikšmės; tokiu būdu, laikui 
bėgant, iš tų kalendoriuje 
priedų susidarytų vadovėlis ar 
žodynas. •

Arba išleidžiamoje A. L. D. 
L. D. knygoje, jos pabaigoje, 
turėtų rastis lapas su sąrašu 
toje knygoje esamų svetimų, 
tarptautiškų žodžių su paaiš
kinimu anų reikšmės. Skaity
tojas, susidūręs su nauju jam 
žodžiu atsivers ir apsipažins 
su juo.

Norint parašyt, ar išversti 
kokį nors mokslo šakos straip-

nes apie tai 
dija 150 badavimo kova.

Antroji kalinių rūšis, 
drausmės kuopa arba kaip 
bar pavadino “drausmės dalis.”
Jų gyvenimo sąlygos ir skurdas 
tas pats, kaip ir kalinių, tik 
skirtumas tas, kad jie nešioja 
juodas “gėdos” kepures. Draus
mės dalis, liekana caro draus
mės bataliono. Kas jąją suda
ro? Tokie pat kareiviai ir pra
sikaltimai, kaip ir kalinių plus 
“nedrausmingumas.” Todėl čia 
drausmė visokiomis priemonė
mis varoma. Rikiuotės užsi
ėmimai kumščiui ir nagaikai 
komanduojant. Be rikiuotės 
varomi į visokius ūkio darbus. 
Drausmės kuopa yra keletos 
karininkų ir jų ponių nužemin
tieji vergai. Visiška jų nuosa
vybė.

Trečia rūšis kalinių, tai pri
žiūrėtojo ir palydovų komanda. 
Jų padėtis negeresnė už kali
nių ir drausmiečių. Pareiga 
lydėti šautuvą atkišus kiekvie
nam žingsnyj savo draugus ka
reivius kalinius į teismą, atgal, 
darbuose ir saugoti kalėjime.

Dažnai nematant viršinin
kams kareiviai palydovai ir ka
liniai ar drausmiečiai, vargstan
tieji tą patį vargą, paniekini- 

' mą, dalinasi tuo pačiu' duonos 
1 kąsniu ar artimesniu žodžiu, už 

tarptautiškai M dažnai patys patenka į ka-

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbiu inkų 

Apsigynimo 21-mos kuopos su
sirinkimas įvyks 
birželio 4 d., 7:30 
re, svetainėj 376 
Siame susirinkime 
dįstrikto
R. Zelms, kuris išduos rapor
tą iš buvusio New Bedford o 
audėjų streiko. Minimas 
streikas jau užsibaigęs, bet 
buvusių streiko vadų ir akty- 
viškesnių darbininkų 
dar neužsibaigę.
rinkime mes išgirsime 
trikto organizatoriaus 
iš streiko eigos bus 
iliustruoti paveikslai, 
aiškins draugas Zelms.

Taipgi šiomis dienomis Su- 
folk kriminaliniame teisme^ta
po nuteistas Harry J. Canter 
už tai, kad laike rinkimų ne
šė.. iškabą,, kurioje) buvo pri
minta gubernatoriui' Fulleriui 
nužudymas Sacco ir Vanzetti. 
Šis dalykas eis į augštesnį tei
smą ir manoma, kad gal bus 
peržiūrėti Sacco ir Vanzetti 
bylos dokumentai, kurie iki 
šiol buvo slepiami. Todėl T. 
D. A. ir čia reikės nemažai pa
sidarbuoti ir turės nemažai iš
laidų. Taigi ir mes, kuopos 
nariai, privalome šiuo klausi
mu pasirūpinti, turime skait
lingai atsilankyti į susirinkimą, 
turime pasidarbuoti, kad dau
giau minių sutraukus į savo 
organizaciją. Todėl visi ir vi
sos atsilankykite į šį kuopos 
susirinkimą ir atsiveskite sim- 
patikus. Kurie “Laisvės” skai
tytojai dar nepriklauso prie

E 
E

E 
E

meras.
,Karo kalėjimas tai kareivių 

terorizavimo įrankis, tai įran
kis palaikymui išnaudotojų su
rėdymo. Ir jo rūsių duris ati
darys tik kareivių kova, nu
kreipta prieš fašistų terorą ir 
išnaudotojų viešpatavimą ben
drai.

Aido Choras pas Mus
Jau buvo pranešta, kad A. 

L. D. L. D. 231 kuopa rengia 
didelį išvažiavimą 9 d. birže
lio. Dabar turime pranešti, 
kad Aido Choras iš Brook- 
lyno nutarė atvažiuoti į mūsų 
parengimą ir mus palinksmint 
dainomis. Draugas Mizara 
žadėjo pasakyt prakalbą. Kaip 
matote, dar niekad pas mus to
kio išvažiavimo nebuvo ir var

"RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun- . 
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūti), skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, 
prenumeruodami sau 
nąjį Artoją,“ 
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt
ir šiaip

H 
H

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metą iki šią dieną. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kaitrį, tai į dešinį. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
karybos, kaip jis laužė Komunistą 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma
niežais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėjų, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucines karjieros saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir isitemyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

kodėl buržuazija užtaria jį.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrlian’o Cnlrl Pnuzrlarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- ui oan s loki i owners bijOt Už 76c už baksą apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

Urbo I T Y Talis centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI UU LdA IdUo amžiną žmogaus, priešą—vidurių užkietė

jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clefmont 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.
Vardai -....................................... -......... -...................................

No. St. or Ave.

Miestas Stele.
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk nepriguhningas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERS1T1KRINK1T! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

MOKYKLA SU REPUTACIJA
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FYTRfil Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki TA rn»>hi LAiiui. Nuo 8 T. ryt0 iki 6 Vt vakt. po 6 vaL_75c 3V teniŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

i Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS
Panedėliais 

utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y,
Telefonas: Pulaski 1090
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Kasierius Išvogęs $200,000

auto-

Nusižudė Gabus Muzikantas

die- 
Di- 

kar-

Per dieną pasaukta teisman 
69 žmonės, kurie Central Par
ke mėtė popieras ir kitaip jį 
teršė

' r ”

'‘wj

Pirmad., Birželio 3 d., I.

VIETOS ŽINIOS
darbo iš priežasties čia iš* 
rasto naujo įtaiso, kurį ga
lima panaudoti del trauki
nių sustabdymo be stoties 
sargų.

Juodąja Difterija Susirgo 
Vaikas Brooklyne

5 metų vaikas John Gra
ham, po num. 318 Ovington 
Ave., Brooklyne, susirgo juo
dąja difterija, baisiai pavojin
ga limpama liga, kurios vie
nas ženklas tai yra staigus li
gonio troškinimas. Policma- 
nai, kurie buvo pašaukti jį 
gaivint su pagelba oxygeno 
(deguonies) ir daktarai ir tar
nautojai, kurie jį paškui nuve
žė į ligoninę, visi po to liko 
įčiepyti tam tikrais čiepais, 
kurie juos apsaugotų nuo 
ligos išsivystymo pas juos.

Konfiskavo 900 Butelių 
Puikių Svaigalų

Blaivybės inspektoriai 
mė 900 butelių brangių alko
holinių gėrimų, kurie buvo pa
slėpti gyvybės gelbėjimo val
tyse, prikabintose prie garlai
vio “President Harding, 
tik atvykusio iš Europos.

Didžiausi Karščiai 
Numarino 9 Asmenis

Karščiausioj šių metų 
noj, pereitą penktadienį, 
džiajame New Yorke nuo 
ščių mirė 9 asmenys ir apal
po 18. Karštis siekė 96 laip
snius; o oro drėgnumas 90 
laipsnių. Tai buvo karščiausia 
gegužės paskutinė diena 
bėgyje 34 pastarųjų metų.

B. M. T. Nori {steigti Bušų 
Liniją Brooklyne

B. M. T. požeminių gelžke- 
lių ir eleveiterių kompanija 
atsikreipė į miesto vyriausy
bę, norėdama gaut leidimą ati
daryt šešiolika busų linijų 
Brooklyne, su penktukine va
žinėjimo kaina.

Ira F. Acheson buvo išvo
gęs $200,000 iš Detroito Gris- 
Wold-First National State Ban
ko, bebūdamas jo kasierium; 
o, atvažiavęs į New Yorką jis 
gavo kasieriaus darbą Nation
al City Bank skyriuje, ant 
72nd St. Dabar, po dviejų mė
nesių tarnybos vietiniame ban
ke, tapo suimtas ir atgal į De
troitą išbugdintas, kur teismas 
jau pirmiau buvo įkaitinęs jį 
už minėtą vagystę.

Areštantas aiškinasi, kad 
tais pinigais jis ketinęs įsikurt 
pelningą bankinį biznį, 
ma, šulerišką.

70,000 Automobilistų 
Neatsinaujino Laisnių

į 30 Dienų Kalėjimo už 
Panaudotų Markių Vartojimų

William S. Weiss, vaistinės 
[savininkas, po num. 3,408 
130th St., Long Island City, li- 
j ko nuteistas 30 dienų kalėji- 
j man už panaudojimą laiškam 
ir kitiems pašto siuntiniams 
senų markių (štampų). Jo 
vaistinėje buvo vietinė pašto 
stotis. Atlupinėdamas nuo jo 
vardu atsiunčiamų siuntinių 
markes, jis paskui jąsias lip
dydavo prie naujų siuntinių.

Nukrito Milžiniškas 
Meteoras

toli nuo Amerikos 
dausų į vandenyną 

meteoras, ir taip

Nelabai 
nukrito iš 
milžiniškas 
nušvietė laivą ir bangas, jog
vidurnaktyj pasidarė lyg sau
lėtas vidurdienis,—sako pagel- 
bininkas kapitonas New Yor- 
kan atplaukusio ’ garlaivio 
“President Harding.”

Braukylojas Nubaustas 
Už Daktaravimą

Sal-
esąs

Braukytojas-masažistas 
vi Goldenberg nudavė 
daktaru, ir dar ne bile kokiu, 
bet profesorium ir turėjo ofi
są, po num. 120 Second St., 
New Yorke. Gyrėsi baigęs 
augščiausią medicinos akade
miją Austrijoj. Daugiausiai 
išnaudojo moterėles, imdamas 
nuo jų $100 iki $300 ir ža
dėdamas tikrai ir gana grei
tai išgydyt nuo bile kokios li
gos. Jo vaistai daugiausia bu
vo nudažytas paprastas, van
duo iš krano.

Su laiku, tapo areštuotas, o 
dabar nuteistas šešiems mėne
siams iki trejų metų kalėjiman 
už šundaktarišką žuĮikavimą. 
Betardant pasirodė, kad visas 
jo'“medicinos” mokslas tai bu
vo tik porą savaičių pasimo- 
k i n i m as braukyti-masažuoti 
Brooklyne. Tokių “specialis
tų” ir “profesorių” New 
ke randasi, kaip šieno.

Yor-

Da-

Prašalintas Inžinti 
Virpėjimas?

Brooklynietis George
shefsky sakosi padaręs tokį iš
radimą, kad galima bus pra
šalint povandeninių valčių in- 
žinų virpėjimą. Išradimą ski
rias tik Jungtinių Valstijų ka
riškam laivynui, ir niekam ki
tam.

Gręsia Bedarbe del Naujo 
Išradimo

Stockholm, Švedija.—Tūk- 
žino- \ stančiams p'elžkeliu darbi

ninkų gręsia išmetimas iš

Iš 300,000 Brooklyno 
mobilistų 70,000 neatsinaujino 
leidimų (laisnių) iki gegužės 
31 d., kuri buvo paskutinė die
na važinėjimui su senaisiais, 
1928 m. išduotais “laisniais.” f

žibinamuoju gazu nusižudė 
gabus muzikantas violencelis- 
tas Igor Sokolov, kuris griež
davo Capitol teatre, New Yor
ke. Jis buvo 35 metų am
žiaus, brolis Nikolajaus Soko- 
lovo, Clevelando Syrpfonijos 
Orkestros vado. Gyveno po 
num. 351 Gerard Ave., Bron- 
xe. Paliko jauną moterį su 
mažyčiu kūdikiu. Saužudys- 
tės priežastis nežinoma.

69 Pašaukti Teisman už 
Parko Teršimą

TEATRASDAINOSMUZIKA
REZANĖS BOBOS”

daktaras” ir kiti prigavįkiški 
meilės smaguriautojai, moterų 
suvadžiotojai. Judįs sentimen- 
tališkas, bet šiaip daug kuo 
skiriasi nuo amerikoniškai nu- 
zalatytų meilės istorijų. Be 
to, šičia galima matyt ir Mares 
Pickford veikaliuką “Bali-The- 
Unknown,” jau turintį 15 me
tų amžiaus nuo savo pirmo pa
sirodymo.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PARSIDUODA labai pigiai miega
mojo kambario rakandai (bedroom 

set) ir virtuves stalas ir krėslai ir 
dvi karpetos (rugs). Atsišaukite 210 
Hart St., kampas Throop Ave., 
Brooklyne, Apt. A2. (128-130)

SALES—PARDAVIMAI

Geras judis “Rezanės Bo
bos,” Sovietuose pagamintas 
veikalas, yra rodomas Little 
Carnegie Playhouse teatre, 
57th St. ir 7th Ave., New Yor
ke. Be to, programoj yra ir 
“The Village of Sin” (Nuodė
mės Sodžius). Pirmasis iš So
vietų Sąjungos valstiečių gy
venimo, lošimas kuo natura- 
liškiausias^ dažnai juokingas 
ir gana dramatiškas. Antras 
judis amerikoniškas su savo 
meilėmis ir ištvirkavimais.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147-tos Kuopos mė

nesinis susirinkimas įvyks 4-tą dieną 
birželio, 8-tą vai. vakare, 755—3rd 
Avė., pas drg. Stasiulevičių. Ger
biami draugai, malonėkite atsilankyti 
ir naujų narių atsiveskite. Taipgi 
turime daug svarbių reikalų atlikti.

P rot. Sekr. A. Bružas.

PARSIDUODA restauranas, vieta ap
gyventa visokiomis tautomis, ga

lima daryti puikų biznį. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos: 223 
Whyte Ave., kampas N. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (130-131)
PARSIDUODA, saldainių ir rašymui 
medžiagų krautuvė. Vieta apgyven
ta lietuviais, lenkais ir rusais. Ga
lima daryti puikų pragyvenimą. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
--60 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

MEILĖS VILKAI
“Doc-
Mote-
Play-

šią savaitę matome 
tor’s Women” (Daktaro 
rys) judį 55th Street 
house teatre, 1.54 West 55th 
St., New Yorke. Tai europie- 
tiškas, vokiečių Ufa kūrinys. 
Piešiamas ypač tūlas “vilkas-

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

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

kauskas. 214 Schuylkill Ąvenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
mieštuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
riauai cigarai Amerikoje po 10 cen
tų. ; ; - > > t ,

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų virŠminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiem* patinka, jog rūky
dama* džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
Eareikalavimo visur J kitus miestus 

iznieriams ir privatiikiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

John Naujokas

R1DGEWOODIEČIŲ ATYDAI!
L. D. S. A. 132-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus seredoj, 5 d. 
birželio (June), Degulio Svetainėj, 
147 Thames St., 7:30 vai. vakare. 
Draugės, visos būtinai atsilankykite 
ir atsiveskite savo draugus, nes bus 
skaityta paskaita apie Rožes Luxem
burg gyvenimą. Taipgi kviečiame ir 
pašalinius, kas bus visiems svarbu 
išgirsti, kaip Rožė Luxemburg ati
davė savo gyvastį del darbininke.

Draugiškai,
Sekr. S. Kazokyte.

BROOKLYN, N. Y.
Ateities Žiedo Jaunuolių Draugijė

lės susirinkimas bus panedėlj, 3 d. 
birželio, “Laisvės” svetainėj, 8 vai. 
vakare. Kviečiame skaitlingai daly
vauti, nes šis susirinkimas bus pas
kutinis šiame sezone. Reikės išrink
ti komisiją del išvažiavimo, kuris bus 
11 d. rugpjūčio, Forest Parke.

Sekr. P. Visniauskas.
(129-130)

PRANEŠIMAI IS KITUR
YONKERS, N. Y.

A. L. D. L. D. 172-ros kuopos su
sirinkimas bus seredoj, 5 d. June, 
po num. 252 Warburton Ave., 7:30 
vai. vakare. Būkit visi laiku; turime 
daug dalykų aptarti.—J. Youdeikis.

ELIZABETH, N. J.
Kunigui M. X. Mockui Elizabeth’e 

prakalbas rengia A. L. D. L. Draugi
jos 54 Kp. ir. T. D. Apsigynimo 8-ta 
kuopa, utarninke ir ketverge, 4 ir 6 
d. birželio (June), 1929. Abu vaka
ru pradžia 7:30 valandą vakare. 
Įžanga 25 centai ypatai.—Pirmo va
karo tema: “Ar bolševikai baisesni 
už velnius?” Antro vakaro tema: 
“Kunigijos Šventi Išradimai.”

Įvyks Lietuvių Laisvės Svetainėje, 
269-3 Second Street, Elizabeth, N. J.

Gerbiami draugai ir draugės! Ne
pamirškite ateiti į šias prakalbas, 
nes kun. Mockus visada pasakydavo 
geras prakalbas religijos klausime, 
o dabar pastudijavęs Meksikoj ir ki
tur, dar geresnes pasakys, todėl kas 
tik gyvas, būkit prakalbose.

Kviečia visus atsilankyti
Rengėjai.

HILLSIDE, N. J.
Kunigo M. X. Mockaus Prakalbos
Rengia A.L. D. L. D. 200 K p. ir 

S. L. A. 351 Kp-. Įvyks seredos va
kare, 5-tą d. .birželio-June, 1929, Un- 
garų svetainėj, 9 White St., Hill
side, N. J. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Todėl nepraleiskite šios progos, bet 
būkite visi ir visos. Tema bus: “Ku
nigijos šventi Išradimai.” Įžanga 
25c ypatai.

Kviečia Rengėjai.
(130—1)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 5 birželio, po No. 928 
E. Moyamensing Avė., 8 vai. vakare. 
Visos narės ateikit,* turim svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi reikės išrink
ti darbininkes del išvažiavimo, kuris 
bus 30 d. birželio.

Oq

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI

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

Valdyba.
(129-1.30)

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Notary

public

Telefonas:

Stagg

6043

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

PARSIDUODA Restoranas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Pardavi

mo. priežastį sužinosit ant vietos 
Kreipkitės po No. 72 Columbus St., 
Brooklyn, N. Y. 125-130

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

NAUDOKITĖS proga
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kentrus, 201 
Ave., Roselle Park, N. J.

verčia greit

E. Westfield 
119-46

ĮSITĖMYKITE NAUJĄ ANTRAŠĄ!
Laikrodininkas PRANAS VEIVE

RĮ S, dabar 4 Ten Eyck St., tupjaus 
persikelsiu no numeriu 418 Lorimer 
S’t., priešais “Laisvės” Redakciją. 
Naujoje vietoje bus daugiau pageri
nimų ir parankumų ir pasitarnavimas 
bus dar daugiau užganėdinantis.

PRANAS VEIVERIS.
(129-131)

PRANEŠIMAS VIETOS 
LIETUVIAMS

Turiu pranešti vietos draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankydavotės j 
barzdaskutyklą po No. 292 Metropo
litan Avė.,' kad aš persikėliau kitur, 
būtent po No. 651 Driggs Ave., vie
nas blokas nuo Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Meldžiu jsitėmyti naują vie
tą ir atsilankyti.—A. Ycnch (Yen- 
chauskas). (127-132)
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452. ,

1 " ”■ ; • '

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tcl.?

Tek, Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP 
— ir — 

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK UŽ $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

Marcel Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytinentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nešiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Išsikirpkite šį antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Loriinėr St., 
šalę aptiekos.

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

MANO YPATISKA ATY- JA AA 
DA IR PATARNAVIMAS > I I II H I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

NAUJA BUČERNĖ
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 1 
Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

f
•M

FOTOGRAFAS
■ • ^MAŠP'ETHj W(y, .. ’

417 Lorimer Street

TELEPHONE. STAGG 9105

Lietuvis Dentistas
X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Prienais “Bridge Plaza”) 

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

DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas de! visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tek, Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Btagg 441*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Under(aker)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS.'
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,214 Perry Avenue

del pa* 
priimti

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

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso,* 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
čobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Seneso plokščiukią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaietininka*

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

Phone: Greenpoint 1017, M6f, 1114.




