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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, T i k 

Retežius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Lietuvos Fašistai
Pasmerkė Keturiolika

Darbininkų Katorgon

šiomis j 
j pro-i

“Lietuvos žinios” birželio 1 
d. paduoda žinią apie fašistų 
terorą prieš darbininkus, kalti
namus komunistiniam veikime. 
Fašistų teismas 14 darbininkų 
pasmerkė ilgiems metams ka
torgon vien tik už tai, kad pas 
juos rasta darbininkiškos (ko
munistinės) literatūros, 
tuvos žinios” rašo:

Kariuomenės teismas 
dienomis buvo išvažiavęs 
vinciją ir ten išsprendė
nių bylų, daugiausia komunis-Į 
tų. Teismui pirmininkavo pul-j 
kininkas Budrevičius, 
valst. gynėjo padėjėjas 
Gudavičius.

Kovarsko vaisė, gyv. 
vyrukai Jonas Kličius ir Romas; 
Šamutis pernai savo 
ant kelių išmėtė daug 
tinių atsišaukimų ir 
komunistines vėliavas. Padarius 
kratas pas abudu rasta daug li
teratūros. Teismas juodu nu
baudė kaip nepilnamečius po 
pusantrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Ukmergės komunistų jauni-- 
mo sąjungos veikėjus kariuome
nės teismas nubaudė: Isijų Ko- 
lą-Ovsėjų 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Izraeliu Zasą 
— 12 mt., Rivą Kichelytę — 8 
m., Reilę Gelferaitę — 5 m. ir 
B. Basicą — 5 met.

Jie buvo kaltinami, kad per
eitais metais artinantis Rusijos 
komunistų revoliucijos sukaktu
vėms rengėsi Ukmergėj ir apy
linkės miesteliuose paltinti ko
munistų literatūrą. Vienas iš 
jų — Ovsėjus-Kolas nešęs lite
ratūrą į Gelvonius buvo sugau
tas. Tą pačią dieną Zasas ir 
Kichelytė sulaikyti Ukmergėje 
mėtę komunistų proklamacijas.

Pas visus rasta daug komu
nistų literatūros ir susirašinėji
mų su komunistų organizacijo
mis ir asmenimis. Išaiškinta, 
kad rugsėjo trečią dieną netoli 

-Ukmergės Boruvkos miške Uk
mergės jaunieji komunistai bu
vo susirinkę pasitarti, kaip ge
riau išplatinti literatūrą ir kaip 
patogiausia Rusijos sukaktuves 
švęsti.

Tuo pat laiku Ukmergėje at
skiras komunistų jaunimo są
jungos narys Vaclovas Gečiaus- 
kas, naktį drauge su kitu vyru
ku nuėję į Pilies kalną mėgino 
medyje pririšti komunistų vėlia
vą. Policijos valdininkas juos 
pasekė. Kai Gečiauskas jau bu
vo į medį įlipęs, policijos val
dininkas priėjo ir norėjo sulai
kyti. Buvusis šalę medžio pa
bėgo, o Gečiauskas nusigandęs 
iškrito iš medžio ir pateko poli
cininkui.

Mieste kitoje vietoje medyje 
rasta įkelta vėliava. Manoma, 
kad tai jų darbas.

Gečiauskas kaltu prisipažino. 
Jis tik tais’ pačiais metais bu
vęs įstojęs į komunistų sąjun
gą, todėl kad jos veikimas jam 
patikęs. Vėliavą kabinti niekas 
jį nemokę. Jis pasiskaitęs ru
sų laikrašty “Echo,” kad rug
sėjo 2 d. komunistų jaunimo 
šventė, kaip idealus komunistų , 
narys padaręs vėliavą ir nešęs 
įkelti į medį. Su juo drauge 
niekas nebuvę.

Kariuomenės teismas jį nu
baudė 9 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Panevėžyje kariuomenės teis
mas nubaudė Pasvalio gyvento
ją Motelį Kacą 6 metais sunkių
jų darbų kalėjimo, kaip komu
nistų veikėją.

Policija išaiškino, kad Kacas 
yra komunistų organizacijos 
svarbus veikėjas, palaikydavo 
ryšius su Šiaulių, Biržų ir kitų 
vietų komunistais, vietoje rūpi
nosi verbuoti žmones į komunis
tų organizaciją, daugelį asmenų 
prikalbinėjo, davė literatūros.

Tardomas kaltu neprisipaži
no. Jis ėjęs ramiai iš kino, o 
policininkas sulaikęs ir arešta
vęs. Jokių proklamacijų nepla
tinęs ir neturėjęs. Komunistams 
neprigulįs.

Kariuomenės teismui Pane
vėžyje teko teisti ir vietos jau
nuosius komunistus. Keturis iš 
jų nubaudė: Joselį Staroliną 15 
mt. sunkiųjų darbų kalėjimo, 
Vulfą Staroliną — 4 metus ir

kaltino 
kapit.

jauni

valsčiuje į 
komunis-' 
iškabino
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Miežvinis (Harrison, N. J.), “dievo pagelba” neprisikalbinęs Alytaitę ženytis su 
velnio išradimą,” peršovė mylimąją ir pats sau galą pasidarė. Tai mat prie 

kuomet įsimyli mergą. ’ ’ ‘

| Kunigas
i juo, pasigriebė
į ko prieina “dūšių ganytojai,

god mess
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Nušovė Banditą i Darbininkai, Sudaužykite Suokalbį Prieš
BUFFALO, N. Y.—Pir

madienį čia policija užpuolė 
banditus, kurie kėsinosi api
plėšti South Buffalo clepart-

Gastonijos Didvyriškus Strėikierius!
Gastonijos kapitalistai sudarė suokalbį prieš 16 dar-

mentinės krautuvės kasieij- Nacionalės Tekstilės Darbininkų Unijos narių,
ką ant $2,000. Vieną^ is d acj juos agtriai nubausti už didvyrišką streiką. Kapita- 
banditų nušovė, kitą suzei- ]|s^a| pa}tjna juos žmogžudystėj. Jiems gręsia elektros 

kėdė. 58 kitiems streikieriams gręsia ilgų metų kalėji-dė, o trečią suareštavo.
Matomai patys banditai' 

buvo susipykę tarp tavęs ir 
kas tai (veikiausia koks 
nors banditų draugas) pra-l 
nešė policijai apie banditų ; 
planuojamą

Policistai 
ant Seneca 
Community 
ko, kur tos 
sierka panelė Dorothy Har-
ns išsėmė pinigu. . ,7 Asmenys Žuvo Susi-

Mergina su pinigais paėjo I J
vieną bloką ir kuomet ban- Anglijos (Maivilli 
Hi r m nvlrn hinn ici dorak’rv.

užpuolimą.
buvo pastatyti
gatvės netoli

Atmetė Senatoriaus Borah 
Pasiūlymą del Muitą 
Apribavimo

WASHINGTON. — Pir
madienį po pietų senatas 39 
balsais prieš 38 atmetė se
natoriaus Borah rezoliuciją, 
kad pakelti muitų kainas 
tik ant agrikultūros produk-i 
tu. Po to senatas 57 bal-l 
sais prieš 23 nubalsavo tu-j 
rėti vieno mėnesio pertrau-i 
ką su pradžia birželio 19 d. į 
Šį klausimą dar turės už-j 
girti atstovų butas.

Atstovų bute priimtas ki
lius paskyrimui $150,000,000 ! 
del naujai sudarytos farmųl 
tarybos varymui darbo. Tie i 
pinigai bus skolinami far-i 
meriams ant “morgičių.”

Bomba Tekstilės Unijos
Raštinėj Bessemer '

BESSEMER CITY, N. C. 
— Vietoj dėti pastangas su
rasti žmogų, kuris padėjo 
dinamito bombą prie Nacio
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos raštinės šiame mies
tely, kad ją išsprogdinti, 
policija suka galvas, kokį 
būda naudoti, kad sunaikin- c- 7

ti unijos raštinę.
Bomba tapo atrasta šio

mis dienomis. Knatas ma
tomai užgeso ir del to bom
ba neeksplodavo.

Bimba, Engdahl ir Kruse Suareštuoti ir 
Sulaikyti po Kaucija

CHICAGO.— Čia šeštadic-, Suareštuotiems pareika- 
nį įvyko milžiniška darbi- Javus džiūrės teismo, teisė- 
ninku demonstracija pro- jas nustatė didesnes kauci- 
testui prieš policijos terorą K I!imbai ... E

demonstraciją .ir suareštavo < n1, 
dvidešimts sbptynis darbi- Pirmadienį, kuomet įvyko 
n inkus ir jų vadus. jų klausinėjimas ir nustaty-

Suareštuotų tarpe yra mas kaucijos, teisėjas grąsi- 
draugai A. Bimba, Kruse ir i no svetimšalius išdeportuo- 
Engdahl, “Daily Workerio”! 
redaktorius;

ti, o kitus nubausti po 20 
metų kalėjimo.

Kunigo Seipelio Valdžia
Rėmė Austrijos 

Fašistus
VIE N A, A u st r i j a.—Šiomis 

dienomis socialdemokratu v 
spauda paskelbė dokumen
tus, kurie parodo, kad bu
vusio kanclieriaus Ignaz 
Seipelio (katalikų kunigo) 
valdžia rėmė Heiniwehr 
(privatiškai apginkluotų fa
šistų organizacija) politi
niai, o industrialistai rėmė 
ją finansiniai. Valdžia tų 
dalykų neužginčija ii’ del to 
iškelti faktai skaitomi tei
singais. ------

9 Žuvo Nuo Žemės Dre 
liejimo Naujojoj 

elandijoj
WELLINGTON, New 

Zeala/d.— Pirmadienio tyr
ės drebėjimas, smai 

kespls negu buvo 1901 me 
tais, supurtė Naująją Ze 
landi ją. Padarė daug nuo
stolių. Žuvo devyni asme
nys.

Pašto namas Westport ne
pataisomai pagadintas. ; 
Griūva telefono sistema iš 
priežasties drebėjimo.

Miestely Nelson nemažai 
namų apgriauta.

B

Sako, Uždraus Nešioti 
Šautuvus Muitiniu
Sargybiniams

Londonas. — Aprobuoja
ma, kad birželio mėnesį An
glijoj pragyvenimo kaina 
sumažėjus 5 nuošimčiais. 60 
nuošimčių augštesnė negu 
pragyvenimo kaina buvo 
1914 metais.

Kaunas.—Kauno karo ko
mendantas nubaudė Pr. Ši- 
šlą už laikymą ginklo be lei
dimo 500 lit. arba 2 mėn. 
kalėjimo.

m as.
Visi darbininkai ateikite jiems į pagelba. Sudaužy

kite prieš juos sudarytą suokalbį (“frame-up”). Tai yra 
I dar viena Sacco-Vanzetti byla.

Reikalinga nemažai pinigų, kad apginti tuos didvy- 
' riškus streikierius ir išgelbėti juos nuo elektros kėdės.

Darbininkai, ateikite į pagelba, pasiskubinkite su au
komis! Pinigus siųskite International Labor Defense,

, v w X vjx n, X, . X.N^tional_ Ban- gQ Ęasį jų th g.^ New York, N. Y.
krautuvės ka-

ditai užkalbino ją, detekty
vas James Ryan tu o į aus 
vieną jų ant vietos nušovė, 
kulką suvarė jam į kaktą.

Kitą, Edward Wilson, su-1 
žeidė keliais šūviais, ir jis 
tano nugabentas į ligoninę.

Trečią banditą, Joseph 
Bartkowiak, 38 metų am
žiaus, suareštavo. Nesuži
nota vardas nušauto bandi
to.

Londonas. — Ministerių 
pirmininkai Ramsay Mae- 
Donaldas pareiškė, kad jis 
nori vykti Amerikon ir pa
sitarti su prezidentu Hoove- 
riu. Bet sako, kad jo atvy
kimas priklausys nuo “di
plomatinių santikių.”

6 mėn., šeiną Geraitę taip pat 
4 mt. ir 6 mėn. ir Kalmaną Ma- 
lerį 2 mt. 9 mėn.

Jie visi buvo aktyvūs komu
nistų jaunimo sąjungos nariai 
ir veikėjai, platino literatūrą, 
vedė susirašinėjimą su kitomis 
komunistų organizacijomis, rin
ko komunistų organizacijos na
rius. Iš jų pasiimdavo ir jie 
pristatydavo literatūrą provin
cijos komunistams. Kartą dar
že vaikai rado knygų maišą. 
Maišas pateko policijai. Paaiš
kėjo, kad komunistų literatūra, 
šiems veikėjams priklausanti.

LONDONAS.— Sugedus 
vienam iš dviejų motorų, 
milžiniškas Anglijos Impe
rial Airways orlaivis “City 
of Ottawa,” lekiantis iš 
Croydon į Paryžių, nukrito 
į Anglijos kanalą pirmadie
nį. Septyni asmenys prigė
rė arba užsimušė susikūlus 
orlaiviui į vandenį.

Atrasti lavonai sekamu 
žmonių: Adolph Meister iš 
Garfield, N. J.; Alfred F. 
Smith iš Melbourne, Aus
tralijos, ir Leon T. Malcolm 
iš Hamilton, Ontario.

Šeši, asmenys išgelbėta. 
Tarp išgelbėtų yra ameri
kietis Homer W. Tatham.

Socialistai Areštuoja Darbi
ninkus už Protestavimą prieš 

Brangias Randas
VIENA, Austrija.— Šio 

miesto socialistų reakcinė 
valdžia suareštavo 28 kovo
jančius darbininkus už da
lyvavimą Komunistų Parti
jos sušaukto] konferencijoj 
prieš panaikinimą įstatymo 
apsaugojimui randauninkų 
nuo augštu randų. Nepai
sant policijos uždraudimo, 
daug darbininkų dalyvavo 
demonstracijoj.

Lakūnas Krito 2,40'0 Pė
dų Degančiam Orlaivy

HAMMONTON, N. J. — 
Donald Darby, 27 metų am
žiaus lakūnas, iš Marion, 
Pa., pirmadienį vos tik ne
žuvo, kuomet jo orlaivis už
sidegė belekiant 2,400 pėdų 
augštume. Užsidegus orlai
viui jis leidosi žemyn ir nu
sileido netoli nuo čia.

Darby lėkė Waco-10 orlai
viu iš-Lower Bank, ,N. J., i 
Philadelphią. Gaisras išti
ko priešakyje i.lakūno būdu- 
kės ir greitai prasiplėtė į 
sparnus. Degant .orlaiviui 
Darby nusileido ir spėjo iš 
Orlaivio pabėgti pirma, ne
gu visas orlaivis užsilieps
nojo.

Meksikos Vyskupas Sako, 
Bus Susitaikyta su Valdžia

MEXICO-CITY.— Meksi- 
kos vyskupas Pascual Diaz 
antradienį išleido viešą pa
reiškimą delei vedamų de
rybų su valdžia padarymui 
taikos tarp klerikalų ir 
Meksikos valdžios. Jis ra
gina klerikalų sumulkintus 
žmones turėti pasitikėjimą 
derybomis. Iš jo pareiškimo 
matyti, kad bus padaryta 
sutartis, prielanki Meksikos 
klerikalams. •

•4 $ & >Y< ^4 ’ ’<' - ? > -

Paveikslas parodo policijos viršininką Alderholt (civiliuose 
drabužiuose) darant sūkalbį su North Carolina milicijos ko- 
mandierium majoru L. B. Dolley prieš streikuojančius teksti
lės darbininkus. Kuomet milicija pasidarė nebepatikima iš 
priežasties streikierių atsišaukimų, tai ji tapo ištraukta ir mi
licijos vietą užėmė ginkluoti kompanijos mušeikos, kurie kelis 
kartus po Alderholt vadovybe buvo brutališkai užpuolę streikie- 
rius. Birželio 7 d., apie 9 valandą naktį, Alderholt su policija 
brutališkai- užpuolė streikierių šėtrinę koloniją; pradėjo šau
dyti. Streikieriams besiginant, Alderholt tapo mirtinai peršau
tas ir numirė.

WASHINGTON.—Iš prie
žasties daug protestų sąry
šy su užmušėjystėmis vyki
nant blaivybės įstatymą, 
Seymour Lowman, iždo mi- 

į nistcrio pagelbininkas, po 
i kurio priežiūra blaivybės 
iįstatymas vykinamas, pir- 
! madienį pranešė, kad jis 
I rengiasi uždrausti pasienių 
I sargybiniams iš Muitinių 
Tarnybos nešioti “riaušių” 

i šautuvus, taip vadinamus 
(“nupjautus šautuvus,” .ir 
i apribos jų apsiginklavimą 
“tarnybos revolveriais.”

Tūkstančiai Japonų Bėga 
į Nuo Prasiveržusio Vulkano

HAKODATE, Japonija.— 
Antradienio ryta dar smar
kiau pradėjo veikti Koma- 
tagake vulkanas. Lava lie
jasi visu smarkumu.

Tūkstančiai toj apielinkėj 
gyvenančių žmonių persi
gandę bėga. Gelžkeliai iš
gabeno 2,700 žmonių iš pa
vojingos srities. Tūkstan
čiai kitų pėsti iškeliavo.

Nuo pirmadienio, kada 
vulkanas prasiveržė, jau žu
vo apie 100 žmonių.

Ištremtas Audrius Bulota

Kaunas.— “Idiše štimme’ 
praneša, kad žinomas advo
katas ir visuomenės veikė
jas bu v. ILsios ir Il-sios 
Dūmos atstovas Andrius 
Bulota ir jo žmona Aleksan
dra Bulotienė birželio, 1 d. 
ištremti į Varnius.

Washington.— Preziden
tas Hooveris antradienį pa
sirašė cenzo (gyventojų su- 
skaitymo) bilių.
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laisvės’ Draugai, Draugės, Rėmėjai ir Visi 
Pažangūs Darbininkai!

Dar niekad nebuvote taip 
L apleidę savo dienraštį “Lai- 
| svę,” kaip šią vasarą.

Vasariniais sezonais vi- 
I suomoet dienraščio įplaukos 
| sumažėdavo; bet šią vasarą 

piniginė parama “Laisvei” 
beveik tiek teplaukia, kaip 

B vanduo priežjtalną.
Nejaugi šios vasaros kait

ra uždžiovino visą jūsų pri- 
jautimą savajai “Laisvei.”

Draugai, draugės, skaity
tojai ir pritarėjai! Jūs ži
note iš praeities, kad “Lais
vė” tol extra nesišaukia jū
sų paramos, kol gali be jos 
apsieiti. “Laisvės” adminis-! 
tracija ir redakcija duoda 

| greitosios pagelbos signalą! 
tik tada, kai prisieina dien-j 

t, raštį apginti nuo finansinės! 
į\ džiovos pavojaus.
F ? Yra, žinoma, šalutinių: 

priežasčių, kurioms pasiduo-1 
dą/mi draugai ir pritarėjai: 
pamiršo “Laisvę”: reikia i 
aukoti streikieriams ir Lie-! 
tuvos baduoliams. Mažne, 
visų, beje, šios vasaros pa-j 
rengimų pelnas skiriamai 
baduoliams. Tikslas geras, 
bet nėra saiko, — kuomet 
patvorin nudžiaunama visi 

, savo darbininkų judėjimo 
reikalai; kuomet dviejų bei 

; trijų parengimų visos įplau- 
. kos pavedama baduoliams, 

o sunkius laikus kenčian- 
’ čiam savo dienraščiui nei 

penkinės, Agitacijos Fondui
[ nei dolerio.

Lietuvos baduolius šelpti 
| reikia; bet turime truputį: 

plačiau pažvelgti ne tik į tai,! 
■k kas dedasi Lietuvoj, bet ir;

kokios yra mūsų pareigos I 
t čia pat, Amerikoj.

Neužilgo bus viešai pa
skelbta, kaip fašistinė Lie
tuvos vyriausybė suvaržo 
baduolių šelpimą. Organi
zuotas jų gelbėjimas ten ant> 
vietos pasirodo negalimas;! 
šelpimas turės eit aplinki-1 
niais keliais. Taigi to dar-i 

I bo sritis yra labai ir labai! 
f apribota.

Antra vertus, badas yra 
^laikinas dalykas; vasarai; 

atėjus, jo iltys nebe taip 
g. skaudžiai kirs žmones.

Bet jeigu mes, Amerikos! 
I kairieji darbininkai, būtu-* 

B me atidavę ir viską; jeigu1 
! tuo tikslu būtume suban-l 

> krūtiję visus savo laikraš-j 
V čius ir iššlavę paskutinį! 

centą iš mūsų organizacijų' 
B iždų, ir tai būtų" tik lašas! 
1 jūroje.. Nes bendrajai ba-j 

■ duolių padėčiai palengvinti; 
Į būtų prireikę milionų Mole-1 

B rių, kaip kad teisingai sako' 
I “Balsas.”,

Taigi tie draugai, kurie 
K viską skiria baduoliams, o 
g. nieko “Laisvei,” įsikimba į 
** vieną laikiną, pereinamą 
g dalyką, ir nugaromis užsi- 
k. suka nuo rėmimo būtiniau- 
I'. šių pastovių savo įstaigų.
i “Laisvė” suka beveik visa 
|?: lietuvių darbininkų judėji- 
® mo ratą didžiumoje Ameri-
5 kos lietuvių kolonijų, — ir
6 priešfašistinį judėjimą, ir 
I ALDLD., ir streikierių re-i 
jį mimą; ir kovą mišriose or- 
h ganizacijose su darbininki- 
E jos priešais, ir komunistinį 
E veikimą, pagalinus, ir tą pa- 
E ti Lietuvos baduolių gelbėji- 
k ma. Ir kas gi, sakysim, ba

duolių reikalui būtų padary
ta, jeigu “Laisvė” nebūtų 
plačiai paskleidus jų šelpi
mo obalsį?

O jeigu taip, tai labai yra 
neteisinga ir žalinga apleist 
klasinį savo inžiną-dienraš- 
tį, kuris aptarnauja visus 
tuos reikalus.

“Laisvės” inžinui reikia 
finansinio kuro, kad galuti
nai neišsektų medžiaginė jo 
energija, kuri šią vasarą nė
ra atpildoma, o diena iš die
nos tik eikvojusi ir eina prie 
sustojimo punkto.

Kad tai būtų draugai 
bent tiek dasiprotėję — 
skirt tūlą dalį išvažiavimų 
ir kitokių parengimų įplau
kų. Bet ne. Tūlos koloni
jos, beje, dasivarė net iki 
nesąžiniškumo. Per tris 
keturias savaites pliekia ko
respondencijas, veltui ' gar- 
sindamos savo didįjį vasa
rinį parengimą. Tokios ko
respondencijos, kur nieko 
įdomaus pašaliniams skaity
tojams nėra, o tik tas pats 
reklamavimas, kas sykį lė- 
šuoja spaustuvei keletą do
lerių (pavidale darbo) ir 
muša laikraščio įdomumą. 
Ir po to viso draugai dar 
štai ką padaro — dovanai 
išsigarsinę “Laisvėje,” vi
sus apmokamus - spaudos 
darbus atiduoda kokiai pa
šalinei bizniškai spaustuvei!

Jeigu su jumis panašiai 
pasielgtų koks asmeninis 
jūsų draugas, tai jūs dau
giau su juom nei kalbėt ne
norėtumėte. O jūsų kasdie
ninis draugas ir patarnau
tojas “Laisvė” turi visa tai 
ramiai perkęsti, nei lūpų 
prieš tokį elgesį neatve- 
riant...

Taigi bent nuo dabar, 
draugai ir prieteliai, panau
dokite liekamą vasaros lai
ką finansiniam “Laisvės” 
pastiprinimui. Visur su
rengsite specialius išvažia
vimus bei kitokias pramogas 
“Laisvės” naudai; asmeni
niai dolerį kitą aukokite; 
patys ją užsirašykite, ki
tiems užrašinėkite, skubiai 
atsinaujinkite prenumeratą. 
Pasipirkite “Laisvės” Šerų, 
kurių atmokėjimas visuomet 
užtikrintas. Šerų atmoke- 
jimo fondas yra neliečiamai 
apsaugotas, nors ir kažin 
kaip būtų trumpa ištekliaus 
bėgamiems dienraščio rei
kalams. Jūsų šėrai,. vadina
si, bus tik "paskola ir pilnai 
užgarantuota.

Nuo šiol tad visi sukruski
te gaivinti finansinį savo 
kovojančio dienraščio “Lais
vės” pajėgumą!”

Dar laike gyvavimo Antrojo 
Internacionalo bolševizmas pa- 
sir odė, kad jis gali vadovauti 
intemacionaliam maštabe. Kas 
tik buvo marksistinio, revoliu
cinio teorijoj ir praktikoj dar
bininkų judėjimo, nuo pat jo 
pradžios, visa tai suėmė, suasi- 
milizavo bolševizmas. *

Belą Kun.

Proletarinis jaunimas — tai 
karščiausia, tyriausia, negęs
tanti liepsna neišvengiamos pa
saulinės societies revoliucijos.

K. Liebknechtas.

APŽVALGA
I lios dešimtys tapo sušaudy
ta. Tai gerai žino kiekvie
nas. Kiekvienas taip jau 
gerai žino, kad savo viešpa
tavimo laiku fašistų valdžia 
nugalabino nemažiau pusę 
šimto darbininkų legališkai. 
Kiek jų nužudė slapta, nele- 

! galiai, dar nežinoma.
Matomai fašistų lapas 

gauna nemažai sandvičių; iš 
Smetonos' Kruvinojo, Kitaip 
juk nesistengtų: savo bied- 
niems skaitytojams įkalbėti, 
kad Smetonos valdžįa nę 
krauju apšlakstyta, bet pa
auksuota., ■ ..

Jonas Vileišis Nuėjo į 
Pas Juoduosius Fašistus

Ilgus laikus Amerikos 
sandariečių ir socialistų 
garbintas “kairusis” libera
las ir liaudininkas Jonas 
Vileišis pagaliaus -atvirai 
nuėjo pas fašistus. “Lietu-! 
vos Aido” pranešimu, jis 
išstojęs iš Lietuvos liaudi
ninkų partijos. Sakoma, 
tai padaręs del to, kąd liau
dininkų organas jį pakriti
kavęs už tau kam jis pa
reiškęs Voldemarui užuo
jautą. Vileišis buvo ne tik 
liaudininkų nariu, bet, ro
dosi, ir tos partijos pirmi
ninku.

Ne kartą esame kalbėję, 
kad Lietuvos liaudininkai 
ir Amerikos sandariečiai 
anksčiau ar vėliau visiškai 
suirs: vadai nueis su fašis
tais, o darbininkai, jų pase
kėjai, pakairės, ateidami 
pas komunistus, vienatinius 
kovotojus prieš fašistus. Gi 
fašistai iš savo pusės deda 
pastangų įtraukti į savo 
partiją visus šiek tiek įta
kos turinčius vadus.

Šitaip j uodė j a tas “gar
bingos” šeimos Vileišis, ku
riam burmistraujant Kau
ne, keletas metų atgal, ta
po nugalabinta keletas be
darbių miesto gatvėse, ši
taip juodėja liaudininkai!

Mūs Apmirštos Kolonijos
Chicagietis drg. J. V. Mil

ler nesenai aplankė kai ku
rias lietuvių kolonijas į va
karus nuo Chicago. Tarpe 
kitų, jis lankėsi Spring Val
ley, Moline, Ill., ir Iowa val
stijoj — Cedar Rapids, ir 
Des Moines miestuose. Kaip 
žinoma, šitose kolonijose se
niau būdavo šiokis tokis vei
kimas, bet pastaruoju laiku 
viskas apmirė. Drg. J. V. 
Milleris sakė ten prakalbas 
ir supažindino lietuvius dar
bininkus su mūsų veikimu, 
ragindamas juos atbusti ir 
uoliau darbuotis. Iš jo ap
rašymo “Vilnyj” pasirodo, 
kad ten dar randasi lietu
vių darbininkų, tik jie buvę 
apsileidę. Gerai padarė d. 
Milleris apsilankydamas ten.

Lietuvoj Viskas Puiku
Brooklyno fašistų gaidu

kas (Širvydukas) nori įkal
bėti svietui, kad Lietuvoj 
šiandien puikiausias gyve
nimas. i-. “Vienybės” num. 
72-ram tas ženotas vaikėzas 
šitaip atsako tiems, kurie 
pažymi, kad dabar Lietuvo
je siaučia reakcija:

“Kiek mes žinome, tai Var
niai šį vasario 16 d. visai pa
tuštėjo; išleista net Radys ir 
kiti žymesnieji “nusikaltėliai.” 
O sušaudymų butą tik keturi 
komunistai 1927 metais, kele
tas Tauragės pučo metu ir da
bar penki.”
Kiekvienas, sekusis šiek 

tiek Lietuvos spaudą ir gy
venimo bėgį, pasakys, kad 
čia yra sužinus melas — 
gynimas fašistų — arba 
kad Širvydukas yra didelis 
ignorantas, nieko nežinąs a- 
pie Lietuvą. Varniai kaip 
buvo, taip ir tebėra pribruk- 
ta politiniais; Kauno ' Sun
kiųjų Darbų Kalėjimas — 
katorga — perpildyta poli
tiniais; tūkstančiai politinių 
emigrantų trankosi po Lat
viją, Lenkiją, Vokietiją ir 
k t. Kai del tų “kelių” su
šaudytų, tai Širvydukas 
taipgi ' labai “skrumnus.” 
Tauragiečių. hc. keli, bet kgr

Džiaugiasi! .
Chicagos menševikų klou

nas smarkiai džiaugiasi 
MacDonaldo valdžios “vyki- 
nimu socializmo” Anglijoj. 
Štai MacDonaldas paskiria 
buvusį policininką Hayes 
karaliaus “vice .chamberlai- 
nu,” o šoferį — Smithą •ka
rališko dvaro iždininku. 
Grigaitis kvaišta džiaugs
mu, šaukdamas, kad

“Seiliaus būdavo didelė gar
bė aukščiausioms Anglijos 
lordams gauti tas vietas. O da
bar jos yra dalinamos ‘buv. 
polininkams ir ‘draiveriams’!”

Tai tau socializmas! So
cialistas MacDonaldas aprū
pina parazitą tarnais. Jis, 
mat, prisiekė atsiklaupęs, 
kad saugos “tėvynę” ir ka
ralių.

Bet kuo darbininkų buitis 
pagerės del to, kad Hayes 
ir Smithas klounaus kelia
klupsčiaudami parazitui 
Jurgiui Penktajam? Kokia 
nauda iš to bus bedarbių 
miniom? Ką tas, pagaliaus, 
turi bendro su socializmu? 
Šitokiu aktu džiaugtis gali 
tik tas, kuris didžiuojasi 
palaikymu monarchijų ir 
monarchistų.

Šmugelninkai Kalėjime
“Naujienose” (num. 139) 

randame tūlos “komisijos” 
sekantį pareiškimą:

“Dabartinė B-vės valdyba, 
Kaune, kuriai pavyko sukišti 
šios B-vės šmugelninkus, bū
tent; J. Gudžiuną-Strazdą, A. 
Karsoką ir K. Kuosaitį į kalė
jimą keleriems metams, krei
piasi, pas mus su klausimu, 
ką mes Amerikoj gyvenantie
ji akcininkai norim daryt su 
B-vės turtu?

“Kaip jau žinoma iš vėles
nių žinių, kalbami žmonės yra 
pasodinti kalėjimai! ir iš jų 
B-vės turtas atimtas. Todėl 
Visų akcininkų/būtina pareiga 
atvykti į šį B-vės ‘‘Rūbas” akc. 
susirinkimą ir. tarti savo žodį, 
kas liūtų geriausia padaryt su 
B-vės esančiu turtu ir priteis
tais akcininkams $24,000.” p

Tai yą kur , atsidūrė , tie 
gaivalai. Kai kurie iš jų 
amerikiečiams yra gerai pa
žįstami. Tokis Gudžiųnas- 
Stfrazdas trąnkūsi iš Aįmeri- 
kOs Lietuvon - įir * ’ atgal ke
liais atvejais ir vis niekino 
komunistus, kuomet pasta
rieji pasakydavo,'kad>; jo' £a 
b-vė nieko neatšieks, o tik 
apvogs tuos, kurie perka Še
rus.

Karsokas buvęs '“Naujie
nų” bendrądarbis ir karštas 
socialistų veikėjas.

Tautininkų, klerikalų ir 
socialistų spaudą tuos žmo
nes rėmė, o .komįinistų laik
raščiai juos, smerkė kaipo 
apgavikus? Kurie buvo tei
singesni, tespręnjžia patys 
skaitytojai.; t

IŠ LAIKRAŠČIU
Mariam poles “šposai” 

. “Lietuvos žinios” rašo:
Kas, kur, ką “įdomaus” pa

darys ar, nepadarys Lietuvoje, 
bet mariampoliečiai, tai būtinai 
padarys, žinoma, toli ne visi 
mariampoliečiai taip “prapičnu- 
mais’? užsiima, ne, bet vieną 
sykį vieni šposą kokį iškrečia, 
kitą sykį kiti, ir taip be galo...

Mieste ir apylinkėse pusiau 
pašnabždoms ' daug kalbama 
apie visokias Miesto Valdybos 
“operacijas.” Ar čia tos kal
bos paveikė, ar ką, nežinia, bet 
vieną gražią (balandžio pabai
goje) dieną—rkyšt—ir atvažiuo
ja iš Kauno revizorius Mariam- 
polės Miesto darbuotės reviduo
ti.

Reviziją, žinoma, niekam ne
maloni, o dar nemalonesnė, jei
gu ji iš nežinių. Tokš nelau
kiamas svečias. baisiai1 pergan
dino svarbiausius ponus.

Minėtas revizorius . padaręs 
Mar. Miesto-Valdyboje didžiau
sią reviziją, susirašė ilgiausią 
protokolą, žinai, revizorius, iš 
to duoną valgo, tur žiūrėti, kad 
viskas būt tvarkoje. Mariam
poliečiai pajutę, kad Miesto 
Valdyba revizuojama.

—Na, sako, dabar mūsų po-; 
nams jau bus turbūt kaput. Jau 
gana priponavo...

Bet išėjo visai kitaip. Daug 
geriau, negu kas manė, negu 
reikėjo: nors popieriuose ir raš
tuose trūkumai, bet už tai ka
sose 1675 litai 78 centai pertek
liaus.

__ i ? i ? i ? i• •••••
—Tai čia bus dar algos neiš

imtos, dar priedai neišmokėti.
—Tai paduok raštu !
Padavė raštu ponulis kasinin

kas ir visai susimaišė.
—Koks tu kasininkas, kad 

nežinai, ką darai ir ką turi? 
Nežinau, kur tavo, kur ne tavo 
pinigai.

__ ITT• • •
Revizorius, išvažiuodamas ir 

protokolą išsiveždamas, Miesto 
Valdybai paliko įsakymą:

—Nežinau iš > kur atsiradu
sius kasoje pinigus įpajamuoti; 
visus trūkumus prašalinti; raš
tinę sutvarkyti.

Del to viso skandalo gegužės 
16 d. įvyko Tarybos posėdis, 
kuriam Valdyba patiekė savi
valdybių Department© raštą su 
savo (valdybos) šitokia nuomo
ne:

“Kadangi tie pinigai mums 
priklauso, tai prašom Tarybos 
juos mums pavesti kaip dova
ną už ilgą ir sąžiningą darbuo
tę...” Ir burmistras Staugai
tis pasiskiria sau 260 litų, o 
kasininkas Goldengeimas 1415 
litų 78 centus.

Pastato “ant balsavimo.’ 
Balsuojant pasirodo 6 balsai 
prie, 2—susilaikė, o 18—už.

Taryba parašė protokole ši
tokią rezoliuciją: “Del revizijos 
padarytos Savivaldybių Depart- 
mento del pertekliaus 1657 litų 
ir 78 centų slaptu balsavimu 
nubalsuota tuos pinigus skirti 
valdybai už gerus darbus.”

Ir kaip neapdovanoti tokius 
gerus šeimininkus, kad jiems 
bešeimininkaujant, nežinia iš 
kur atsirado, kaip iš dangaus 
dribtelėjo, 1657 litai 78 centai. 
Gerai. Tegul bus ir Taip. Bet 
tai reikėjo neužmiršti ir kitų 
savo bičiulių; juk drauge dar
buojasi ir ’velka sunku visuome
nišką jungą ir kiti tarnautojai, 
pay. Paulionis, Kirika, Stepšys, 
Rašytinis, Kreivasis, Patrijar- 
ka, Butka, Stovaris (kuris aną 
metą amerikoniškus lašinius 
tvarkė)/. • Reikėjo jau visiems 
padaryt “katino UžgdVėries,” tai 
bent būt'ne pilotą.>... Dabar ne
tikėtą radinį du vienu. . .

Dabar Valdybos “geri dar
bai” štai ką rodo.

1.i Užvesta Valstybės Gynėjo 
byla del skerdyklos statymo, 
kuriuo miestui padaryta didelių 
nustolių ir netikusiai skerdykla 
pastatyta.

2. Per Valdybos apsileidimą 
neapdrausta ugniagesių stovyk
la sudegė padarydama apie 1000 
litų nuostolio ir ugniapinigių 
negauta.

3. Statant benzinui rezervus 
tik 300 litų metams paijnta, kai 
Vilkaviškyje (daug mažesnis 
traktas) už ..tokias pat, įstaigas 
keli tūkst. litų paimtą). Dabar, 

kaip girdėti, tie rė?eryuarų sta
tytojai, norėdami ilgesniam lai
kui savo -biznį apdrausti Ma- 
riampolėje^ jau siūlo metams 
po 1,000 litų, kad tik miestas 
kitiems panašių rezervų neduo
tų statyti.

4. Ketveri metai, kaip Valdy
ba kelia ir vis nenukelia į nau
ją vietą rinkos. Naujos rinkos 
įrengimui suvartota apie 80,000 
litų pinigų, ir nutarta senąją 
rinką, paversti sodneliu, o to 
darbo dar nė šešėlio nepadary
ta.

5. Miesto šaligatviai mede
liais neapsodinta. Jei kur ir 
buvo kok’ie medeliai iš seniau 
pasodinta, tai nulaužyti, iškrai
pyti, gaila ir bjauru žiūrėti.

Tai labai “stambūs” Valdy
bos nuopelnai. ,

IŠ ŠKOTIJOS
Bellshill.—šiame mieste 

randasi apie šimtas ketu
rios dešimtys lietuvių šei
mynų, neskaitant jaunųjų, 
kurie čia gimę ir apsivedę. 
Daugiausia dirba mainose. 
Šiame mieste mes turime 
gana gyvų rinkimų kampa
niją. Visos partijos smar
kiai rengiasi ir varo didelę 
agitaciją, bet komunistai 
pasirodo veikliausiais, jie 
daugiaus mitingų surengia 
negu kitos partijos: po tris 
ir keturis mitingus į savai
tę komunistai laiko. Nors 
priešrinkimų kampani j a
varoma gana smarkiai, vie
nok nėra vilties, kad komu
nistu kandidatas laimėtu. 
Kandidatai yra šie: Nuo ko
munistų Helen Craford, 
darbiečių J. Sullivan (da
bartinis atstovas) ir kon
servatyvų H. Shaw; libera
lai savo kandidato neturi. 
Į pabaigą kampanijos, poli
cija pradėjo trukdyti komu
nistam. Pirmą gegužės ne
leido. laikyti mitingo ant 
Brandon Park, tai mitingas 
atsibuvo už miesto palei 
“dortbankį” (kur sumesti 
akmenai, kuriuos išrenka iš 
anglių). 19 d. gegužės bu
vo išgarsinta, kad bus mi
tingas ant Shaw Grand tre
čią vai. po pietų. Kada 
žmonės pradėjo rinktis, tai 
policijos viršininkas įsakė 
savininkui, kad jis neleistų 
komunistams čion mitinguo
ti. (Dabar policijos centras 
perkeltas iš Hamilton į 
Bellshill, čia gyvena ir pat
sai Chief Constable.) Tuo
met visi susirinkusieji nu
ėjo į Miners Welfare Insti
tute ir ten atlaikė^mitingą. 
Žmonių prisirinko veik pil
na didžiulė svetainė. Kalbė
tojai buvo Helen Craford ir 
Thomas Mann. Pastarasis 
kalbėjo organizacijos klausi
mu, o H. Craford partijų 
skirtingumu, daugiausia 
smerkė darbiečių partiją. 
Žmonės atydžiai klausėsi, 
kas parode, kad jie komuni
stam simpatizavo. Rytoj po 
piet vėl rengimą prakalbos 
ant Show Grand, gal polici
ja ir vėl neleis mitingo lai
kyti. Kaip dabar išrodo, tai 
darbininkai šiais rinkimais 
labai susidomėję. Tai tiek 
šiuom kart, toliaus surinkęs 
daugiaus žinių vėl parašy
siu,

W. Tėvas. I ___ . , Į
PERŠOVĖ PIRKLĮ

Ant plento Tauragė- 
Skaudvilė miške /ginkluotas 
plėšikas užpuolė Skaudvilės 
pirklį Leibą Zeinerį, parei
kalavo pinigų. Tas teisino
si, aiškinosi, kad pinigų ne
turi, prašė paleisti. Plėšikas 
į Zeinerį šovė, sužeidė į krū
tinę ir pabėgo.

Policija jieškodama pikta
darių, dviejose vietose susi
dūrė su dviem ginkluotais 
vyrais, bet sulaikyti nepa
vyko. Vienas jau buvo ar
ti, bet atsišaudydamas pa
bėgo į. ganyklas.

SAGINAW, MICH
’ I ; 1 1 j I i T ?

Gegužės 12 d. numirė Pet
ras Poškaitis, apie 60 mėtį 
amžiaus. Velionis paliko mo
terį, seserį ir tolimesnių gimi
niu dideliame nuliūdime. »

Petras į Poškaitis buvo gero 
būdo žmogus, laisvas nuo re
liginių prietarų ir ne veidmai
nis, kaip daugelis kitų, kurie 
tik žiūri, kur didžiuma arba 
doleris. Jis iš savo rankų da
rė pragyvenimą, nieko ne- ’ 
skriausdamas, rėmė darbinin*- 
kišką judėjimą pagal savo iš
galę, kur tik reikėjo, tai ali- 
kojo darbininkiškiems reika
lams, lankydavo visus darbi
ninkiškus parengimus. Prigu
lėjo prie A. L. D. L. D. 131 
kuopos nuo 1924 metų. Prie 
pašclpinių draugijų neprigulė
jo, todėl A. L. D. L. D. 131 
kuopos nariai rūpinosi jo lai
dotuvėmis. Kuopa nupirko už 
$15 labai gražų vainiką, pada
rytą knygos formoj. j .

Laidotuvės įvyko 15 d. ge-* 
gūžės. Į kapus lydėjo 13 au- 

itomobilių; didžiuma A. L. D. 
|L. D. 131 kuopos narių išliko,. 
į iš darbo ir lydėjo. Ant kapų 
j pasakė trumpą prakalbėlę vie- 
Įtinis Laukys. Labai gaila, kad 
vietinių nesilavina kalbėti. Mes 
iš kitur negalime gauti kalbė
tojų, o vietinių neturime^ todėl 
būna ir tokių atsitikimų, kad 
neva ir laisvi žmonės, numirus 
jų nariui, pakviečia protestonų 
kunigą, kad pasakytų prakal
bą. žinoma, tas ir rėžia apie 
religiją. Jau geriau laidoti be 

Į prakalbų, negu kad kviesti bi
le kokios sektos kunigą.

I • Birželio 1 d. A.L.D.L.D. 131 
i kuopa buvo surengus persta
tymą “Gaila ūsų.” Aktoriai 
savo užduotis atliko labai ge
rai. Paskui buvo šokiai prie 
smagios muzikos, žmonės ge
rai pasilinksmino užbaigdami 
svetainėse parengimus. Ka
dangi visi darbininkai prie su
rengimo pagirtinai darbavosi, 
tai dar rengėjams liko apie 
20 dolerių pelno.

Čionai viena veikliausių ‘iri 
yra A. L. D. L. D. 131 Luopa^ 
nes ji rengia prakalbas ir kito
kias pramogas.

Birželio 8 d. S. L. A. 144 
kuopa buvo surengus pikniką.’ 
Pasekmes turėjo geras. Mat, 

i pasitaikė oras gražus ir buvo 
I pirmutinis piknikas, tai ir 
! žmonių atsilankė nemažai. To- 
Į del kuopai ir pelno liko ne- 
! mažai.

Dabar S. L. A. kuopa ren- 
; gia pikniką ant 4 dienos lie
pos ir su prakalbomis. Tai 
pas mus naujiena, kad pikni
kas bus su prakalbomis.

Saginaw Pilietis.

JUOKAI NE JUOKAI

1 NUSIŽEMINĘ GENEROLAI
Gražuolė, nesenai sugrįžusi 

iš Europos ir norėdama pasi
girt, kad garsūs vyrai žemai 
nusilenkę maldavo jos meilės 
ir siūlėsi apsivesti: . ; ,

—Sykį buvęs caro /armijos 
generolas ir sykį didysis kuni
gaikštis buvo ties mano kojo
mis prisilenkę.

Skaistuolė:—Oje, oje! Ar 
tai -jie šveičia jau čeverykUS; 
Uždarbiaudami pragyvenimui ?i —

REIŠKIA, NEVEDĘS
Jonas:—Man pasitaikė ne

tikėta laimė šį rytą. Radau $10 
savo praeitos vasaros siūto ki- 
šeniuje.

i Juozas:—šitaip, o aš many
davau, jog pats jau esi vedęs*

REGSMANAS
Regsmanas:—Gal turi par

duot skudurų, popieros, šerių 
geležų ? > i

Juozas:—Nieko panašaus,
nes mano pati ne namie.

Regsmanas:—Tai gal turi 
tuščių butelių, bonkų?

Surinko Ji K. D. 1
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Puslapis Trečias

Aštuoniasdešimts Septyni Bilionai Doleriu i Mes tačiaus gerai žinome, 
kad apart jų, mažesnių or
ganizacijų—kliubų ir drau
gijų—randasi tiek daug, 
kad jų bendras narių ..skai- 

i keleriopai viršintų 
skaitlinę anų abiejų.

Kame Išeitis?
Ar apdraudos kompanijos 

ir fraternalės organizacijos 
yra vienatiniu išėjimu pla- 
čiosiom darbininkų masėm? 

_ Ar nesiranda būdų, kuriais 
padėtyj! būtų galima būti apdraus

tais nuo mirties ir ligos?
Taip. Tik reikia darbi- 

Reassurancę. Ne vieną jos! POPjjos esamieji del to ken- ninkams daugiau susiprati- 
, - v - -- - ------- ! čia daug. “Industrinė ap-imo ir organizuotumo. La-

Pasak kalbamos knygos,! drauda” reiškią tai. kad kli-! bai lengvai galima būtų dar- 1 w n * • « ■ . • 1 1 • ‘1 i 9

Kai kas. gal nei nepamąs- šiai sau pelnų. Pasak pa
te apie tai, kokias milžiniš- čių statistinių žinių, dau- 
kas sumas pinigų sumoka giausiai pelno joms lieka iš čius 
Jungtinių Valstijų žmonės | tų klijentų, kurie moka sa- 
apdraudos Insurance) 
kompanijom/ Tai gigantiš
kos sumos, kurios su kiek
viena diena dar vis auga. 
Paduosim tik trumpai ke
lias skaitlines, paimtas iš 
Insurance Year Book for 
1928 (Apdraudos Metinė 
Knyga už 1928), kurią išlei-į atsiduria. Ypatingai “in
do National Association of, dustrinės apdraudos” kate- Pnnocn NTr» ’irlo-no Uiu 1____ ::____________ ,1-1 z- 1,^„

supurtys savo didumu. daug

| V V V z I

vo duokles tūlą laiką ir nu
traukia jas bemokėdami. 
Kompanijos klijentams pi
nigų negrąžina. Iš to pasi
lieka pasakiškos sumos jų 
kišeniuose.

Darbininkų klijentų dau- 
. ginusiai panašioj 
i atsiduria.

gruodžio 31 d., 1927, Ameri- ientas moka savaitines duo
boje gyvavo 319 apdraudos i klės agentui, kuris jį atlan- 
kompanijų, turinčiu savo j ko.
globoje $87,000,000,000—aš-1 Paimkim tuo klausimu 
tujiniasdešimts septynis bi- ųaj kurias paprastas skait
li&uus dolerių kapitalo.

Laike 1927 metų minėtas 
skaičius kompanijų turėjo 
jeigu $3,673,000,000. Trys 
ketvirtadaliai šitos sumos 
susidarė iš premijų (duok
lių, kurias kas mėnuo žmo
nės moka), o likusieji—iš 
nuošimčių už įvesdintus į

lines už 1927 metus..
Metropolitan I n s u rance 

kompanija . kalbamais me
tais išmokėjo už 311,194 mi
rusius savo klijentus pri
klausomas sumas pinigų, 
kuriu suma pasiekė $48,- 
280,128. 
tais, tai 

bankus ar kur kitur pini-; nustojo mokėti 
gus.

Laike tų pačių metų išlai- 
lių—įskaitant visokius išmo
nėj i mus—buvo -$2,295,000,- 
ifcoo.

Tais pačiais me- 
pačiai kompanijai 

2.468.577 
kuriems, jei būtų 

sakysim, būtų
kliientai 
mokėję, ir 
numirė, būtu reikėję išmo
kėti $637.977,201. Kitais 
žodžiais, laike tų metų Me- 

Kaip matome, jeigu buvo tropolitan kompanijos kli- 
ientu skaičius nustojo mo- 

Vienais me- keti, paliekant jai savo įdė
tais tokis milžiniškas už
darbis !

“Su tokias aukso banga 
savo valioje, apdraudos 
kompanijos, jei tik jos ben
drai susitartų, galėtų pa
statyti ant kojų arba suar
dyti by vieną industriją,” 
sako George L. Knapp 
“Railway -Carmen’s Jour
nal” magazine.

įjot įdomiausia bene bus 
flai,~kad iš tų 319 kompani
jų šešios kompanijos kont
roliuoja 57 nuošimčius viso tu liovėsi mokėti? Ar todėl, 
apdraudos biznio. Tomis še-.kad “atsibodo?“ Ne! Dau- 
šiomis yra: Metropolitan,.......................... ’ "
Prudential, New York Life, 
Equitable, Mutual of New 
York ir Northwestern Mut
ual of Milwaukee. Kaip 
matome, penkios iš jų ran
dasi New Yorko distrikte.

Gal sunku ir įsivaizduoti, panašaus dalyko, 
kojįją milžinišką galę jos tu- 
ri-vsavo rankose, valdyda-l Susišelpimo Organizacijos 
mos tokį kapitalą Jos gali T j auffščiau nasakytį skait. 
nrurnvcri volatnnc un L 1 T ‘.

1,378,000.000 daugiau 
egu išlaidų.

tus pinigus, astuoniais sy
kiais didesnis, negu miru
siu.

Prudential k o m n a ni joj 
tas pats: 1927 metais išmo
kėjo 248,776 mirusiu klijen- 
tu apdraudos atatinkamas 
ninigu sumas, o nustojo 2,- 
190.932 klijentų, kurie pa
mokėlę per tom tikrą laiką, 
liovėsi mokėd toliau, palie
kant kompanijai viską, ką į- 
mokėio.

Kodėl tie milionai kliien-

ginusiai del biednatvės: vie
ni pristino’sta mnigų del be
darbės. kiti dol ligos duon
davio, treti del kitokiu prie- 
™°čiu. su^išDi su neturtu. 
Tik retas VrNs atsisakvda- 
vo d°l ansileidimo ar tam

bininkams susidaryti gerą 
susišelpimo ir apdraudos a- 
paratą profesinėse sąjungo
se. Bet svarbiausiai reika
linga kovoti už tai, kad 
draudimas būtų socialis val
stybinis. Reikia koyoti, kad 
darbdaviai kapitalistai bū
tų antdėliuoti; kad iš jų mil
žiniškų pelnų būtų paima
ma dalis į socialį apdrau
dos skyrių, iš kurio darbi
ninkam būtų mokama ne tik. 
susirgus, bet ir esant be
darbės lauke. Tatai įvedus, 
sumažėtų tie milžiniški pel
nai apdrąudų kompanijom, 
bet pagerėtų padėtis milio- 
ninių darbininkų masių.

Sovietų Sąjungoj, kurią 
valdo patys darbininkai, jau 
senai yra įvestas socialis j 
draudimas. Kaip drg. V. P. | 
Žalpis rašo “Darbininkų i 
Kalendoriuj” už 1929,

algos, kokią jis gavo prieš su- 
sirgsiant.’ ’

Darbininkės laike gimdy
mo gauna pašelpa. Taip jau 
gauna algą tas šeimynos 
duondavys, kurio, sakysim 
vienas ar keli šeimos nariai 
susirgo ir jam tenka būti 
namie prie jų—pridaboti. 
Numirus taip jau Sovietų 
Sąjungos darbininkai “indu
striniuose centruose palai
dojimui gauna po 45 rublius, 
o ne industriniuose—27 ru
blius.”

Aišku, negalima visko to 
pasiekti kapitalistinėse ša
lyse, ką darbininkai turi sa
vo valdomam krašte, bet vis 
tik daug kas galima būtų, 
jei tik darbininkai pradėtų 
kovą. Tokioj Amerikoj, sa
kysim, darbininkai greit ga
lėtų išreikalauti sociali ap
draudimą; išreikalauti, kad 
kapitalistai mokėtų iš savo 
milžiniškų sumų kapitalo, 
kurį sukrauna darbininkai, 
dalį į apdraudos kasą;

Tas galima padaryti, tik 
reikia daugiau susipratimo, 
daugiau organizuotumo, ko
vos. Komunistų Internaci
onalui sugestuojant, Ame
rikos Komunistų Partija pa- 
sirįžo vesti kovą už įvedimą 
socialės apdraudos Jungti
nėse Valstijose. Kiekvienas 
darbininkas privalo prie to 
prisidėti.

terys, kurie nėprigulite prie 
choro, ateikite prisirašyti ir 
paremkite chorą. Vieną va
karą į savaitę ateiti Į pamokas 
nesunku. Kiti sako, kad netiU 
ri laiko. Bet jeigu 
ras reikalingas, tat 
nors vieną vakarą 
paaukoti ir ateiti Į

Pamokas laikome kas ket- 
vergą, 7. valandą vakare, 206 
South Main St., Wilkes-Barre, 
virš Orpheum Teatro.

Aido Choro Koresp. D. Z.

jums cho- 
jūs galite 
į savaitę 

pamokas.

HARRISON-KEARNY, N. J

WILKES-BARRE, PA
Aido Choro susirinkimas į-

Nutar-Visi darbininkai ir tarnau- vyko birželio 6 dieną.
valdvietėse, ta-rengti draugišką išvažiavi- 

draugijose, koope- ant Harvey’s Lake birželio

L. S. Centro Biuro sek r., V. V
Vasys, 311G S. Halsted 
Chicago, Ill.

Pasarga: Apsigynimo 
pu sekretoriai priduokit 
adresus, nes iš daugelio kuopų ,Y'. 
laiškai grįžta.

St

kuo
sa v o

CASTON ROPSEVICH

'/GERAI PATAIKO!
j Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
'užlaikytojas Restorano po num. 961 1 ■' .................... -- -- “GERAI
įPATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
; kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARO parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumicriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi-

' ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
i myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
I tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai.
AROMATIŠKAI kvopį.”

A. L. D. L. D. 136 kuopos 
2 d. birželio buvo išvažiavi
mas (autingas) Nutley, N. J. 
Kuomet tą dieną pasitaikė vė
sus oras, Kearnye buvo kon
certas, Newarke išvažiavimas, 
tai žmonių atsilankė nedau- 
giausia, bet buvo pusėtinas 
būrys. Visi gražiai pasilinks
mino, pašoko, pasikalbėjo su 
pažįstamais. Buvo minėta, 
kad dainuos Sietyno ’Choras, 
bet iš priežasties neatsilanky
mo mokytojo nedainavo, norsljj®8* 
sietyniečių buvo daug atsilan
kiusių. Kalbėtojas taipgi ne
atsilankė. Bet tas nieko, iš j 
visų susirinkusių veidų buvo 
matyti pasitenkinimas. Liks 
keletas dolerių uždarbio, ku
ris bus paaukotas Lietuvos ba- 
duoliams ir kitiems darbinin
kiškiems tikslams, pagal kuo- į 
pos nutarimą, kur bus reika- 
lingiau. Praeitame susirinki
me paskyrė $5 “Vilnies” spau
stuvei. Minėta kuopa yra pa- 
sibrėžus veikti šį bei tą ir ant 
toliaus, pagal savo išgalę, jei*- j 
gu aplinkybės leis.

Korespondentas.

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

A venue,
John Naujokas 

jkauskas, 214 Schuylkill 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

i čiais parsitraukia ir 
Į miestuose parduoda; taip ir kiti 
į Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
'lyra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
Į bininkai. pripažino, kad JOHN’S ge- 
' riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- 
tų.

- I Taip-pat progresyviškas lietuvis,
- i užlaikytojas general krautuves ir lai-- - - "F

į Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
mane, o gausite tikrai profesionalę užlaiko Jono—John’s Hand Made 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresui i Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my-

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

pasekmingai 
taip ir

j Baigęs Philadelphijos muzikos kci.
| servatoriją, duoda lekcijas ant t.rnui

’ . Norintieji, kad jūsų vaikai bu- . vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177
i tų gerais smuikininkais, kreipkitės | ~

J

priversti b v valstijos val
džią pildyti tuos įsakymus, 
kuriuos pačios padiktuoja.

Dar vienas faktas, besiri- 
šąs su tuo—milžiniškas iš
mokėjimas įvairiems valdi
ninkams.

Kaip sakyta, 1927 metais, 
319 apdraudos kompanijų 
išmokėjimu turėjo $2,295.- 
000.000. Iš tos sumos, tik 
$1,500.000,000 buvo išmokė
ta klijentams (poliev hold- 
n'’s). Iš'kiekvieno išmokė- 

dolerio 65 centai buvo 
atiduota klijentams. o 35 
centai įvairiom išlaidom, 
kurios dalinasi:

$449,430.000 išmokėta al
gom, nuošimčiam ir kito
kiom agentu išlaidom.

$110,791,000 m e d i k ai i š- 
kiem išmokėjimam, algom 
ir kt. ofisų išlaidom.

S', 16,743.000 “k i t o k i em 
reikalam.”

Tie “kitokie reikalai,” 
veikiausiai čia įskaityti į 
viršininkų algas, etc. Kaip 
žinoma, paprastiem apdrau
dos kompanijų darbinin
kam—stenografėm, knygve- 
dėm, etc.—labai mažai ap
mokama. Bet augštesnieii 
biurokratai gauna labai di
deles algas.

Iš Kur Tie Gigantiški
,z Pelnai?
Neįstabu, kad akyva bus 
inoti, iš kur apdraudos 

jmpanijos semia daugiau-

linę, kaip žinoma, neįeina 
fraternalės (susišelpimo) 
organizacijos, kurios taipgi 
vaidina dideH vaidmenį ir 
apima gam plačias darbinin
kų mases. Pasak J. V. ap- 
dmudos department!! nese
nai padaryto skelbimo, per
eitais metais. 207 įvairios | 
fraternalės o r o* a n izaciios į 
turėjo J0;895 529 nanns. Ju 
andrauda siekė $10.347.521.- 
266.00. ■ Kuopų skaičius 
123.434.
714.00.
ne visos fraternalės. organi
zacijos buvę iimta—tik di- 
desnėsos. Kalbamon skait
linėm iš lietuviu, pa v., .tik 
dvi organizacijos įskaito-

Turtas $8^9.475.- 
Bet tai toli nražu

tojai, dirbanti 
dirbtuvėse,
ratyvuose, privačiuose rate
liuose, Įvairiose Įstaigose, ant 
ūkių ir taipgi tarnaujanti pas 
atskiras ypatas, skaitosi ap
draustais iš pirmos 'dienos pa
stojimo darban. Mokiniai, ty
rinėtojai, laikiniai darbininkai 
ir kiti, be skirtumo, ar jie gau
na mėnesinę, savaitinę, meti
nę ar dieninę algą arba bedar
bis ir t. t., paeina po draudimo 
skyriaus priežiūra ir reikale 
būna sušelpiamas—aprūpina
mas.”

Draudimo kasa turi seka
mus skyrius:

“(1) Pašelpa laikiniams li
goniams; (2) pensija invali
dams; (3) pensija negalin
tiems dirbti nariams mirusio
jo šeimynoje duondirbio, kuris 
paeina po draudimo skyrium; 
(4) pašelpa bedarbiams; (5) 
papildomoji pašelpa: (a) del 
gimdymo ir (b) maitinimas 
jaunagimio; (6) pašelpa pa
laidojimui atsitikime mirties 
apdraustojo ir nario jo šeimy
nos.

“Apdraustieji ir nariai jų 
šeimynų naudojasi veltui me- 
dikale pagelba organuose/ ku
rie rūpinasi sveikatos apsau
gojimu.

“Apart to, draudimo kasos 
parūpina apdraustiems - veltui 
vietas sanatorijose, vasarna
miuose ir poilsio namuose, pa
gal daktarų patarimą.

“Visi dirbtuvių darbininkai 
laike ligos gauna pilną algą 
iki pasveiksta arba daktarai 
pripažįsta ligonį, invalidu. In
validas gauna apie trečią dalį

22 dieną.
Choras gyvuoja gerai. Tu

rime mokytoją, kuris deda pa
stangas išmokyt ęhorą gražių 
dainų. Iš choristų randasi ge
rų dainininkų, kurie gali dai
nuoti gana gerai. Pavyzdžiui, 
kaip buvo Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo vakarienė, 
.tai kurie išpildė tą vakarą pro
gramą, nesitikėjo, kad reikės 
jiems dainuoti. Bet kaip atėjo 
laikas programą pradėti ir 
ėmė šaukti vardais, kad pa
dainuotų duetų, solo ir tt., nei 
vienas neatsisakė padainuoti ir . į 
labai gražiai padainavo, ka'šj 
publikai labai patiko. Kodėl 
tie draugai neatsisakė padai
nuoti tą vakarą? Už tai, kad 
prigulint prie choro išmoksti 
visokių dainų. Tat kaip kur 
išvažiuoja, tai moka visokių 
dainų ir gali bile kada išpil
dyt programą. Bet kur cho
ras buvo tą vakarą? Choras 
čia inetaip stiprus, kaip did
miesčiuose. Kodėl? Todėl, 

j kad patys choristai nedalyvau
ja parengimuose. Kad ir da
lyvauja, vis tiek mažai ir ne
galime sudainuoti taip gerai, 
kaip kiti. Vėliaus tie draugai, 
kurie gali gana gerai dainuoti 
ir nepriguli prie choro, sako^ 
reikėjo, kad choras dainuotų 
geriau. Jeigu jūs, draugai, no
rite. kad choras visur dalyvau
tų ir gerai sudainuotu, tat 
jums reikėtų prisirašyti prie 
choro, kad padaryti didesnį, 
stinresnį ir kad kur išeitų, kad 
eralėtų sudainuot atsakančiai. 
Tada ir tie patys choristai ge
riau dalyvautu visur ir dirbtų 
daug energingiau.

Jūs, merginos, vyrai ir mo-

T. D. A. REIKALAI
Draugai kuopiečiai, platinki

te literatūrą. Apsigynimo Lie
tuvių Sekcijos Centro Biuras 
išleido “Nakties Paslaptys” ar
ba pabėgimas iš kalėjimo. 
Knygelė nedidelė, bet ji yra 
labai Įdomi kiekvienam per
skaityti. Jos kaina tik penki 
centai, todėl yra prieinama 
platinti.

Mes pasiuntėme į kuopas po 
keletą knygelių del išplatini
mo. Patartina taip pat, kad 
ir patys kuopų nariai pasipirk
tų del pasiskaitymo ir sužino
jimo,. kas dedasi kalėjimuose 

i bei kaip galėjo pabėgti iš ka
lėjimo nakties metu.

Būtinas reikalas vra A. L. 
D. L. D. ir L. D. S. A. kuo
poms paimti tos knygelės del 
platinimo. Draugai ir drau
gės. platindami šią brošiūrėlę, 
atliksime didelę nauda mūsų 
organizacijoms ir apšvietai.

Užsakymus siųskite T. D. A.

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-

Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit ‘‘Tarpininką”
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Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929
Ulmer Park Music Hall, gale 25-th Ave., Brooklyne

, BUS DVI PROf. RETIKEVIČIAUS ORKĘSTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJIMO
Tai dar ne viskas. Dainuos visos New Yorko apielinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 

skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų.

LIETUVIŲ JUDŽIŲ FILMŲ CINEOVA IMS “LAISVĖS“ PIKNIKO PAVEIKSLUS, 
bet ir kitose šalyse. Tai bus didžiausias lietuvių •* darbininkų h” ”

Jie bus rodomi ne vien Amerikoje, 
piknikas pasaulyje. Ji matys šimtai milionų žmonių.

Iš Philadelphijos atvažiuoja draugai į pikniką specialiu 
traukiniu; iš Scranton, Pa., iš Wilkes-Barre^ Pa., ir keleto 
kitų miestų atvažiuoja busais. Turime žinių, kad atva-

Dalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų.

ir

žiuoja iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsburgho, Ro- 
chesterio. Bostono ir iš visų artimesnių miestų.

Įžanga 50c Ypatai. Pradžia 1 vai. po pietų.

H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystes iki žilos galvos 
“Laisves0 piknike girdėsime jų prakalbas.

NAUJAS IŠRADIMAS
’DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronao ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas optiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

LIETUVIS GRAB0R1US

Norintieji 
riausio 
navimo 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Šaukitės 
pas:

ge- 
patar- 

ir už

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.

Tel.,

Rezidencija:
gIX W. 8rd Street
8o. Boston, Mass.

So. Boston 0804 W. .

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
/ Brooklyn. N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

j Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
| gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
; lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
I reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugi) cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą. kuris visiems patinka, jog rOky- 
lama.’f džiaugsies. Mūsų eifarai ga
rantuoja mi. Cigarus ąasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmn. 
nžrns, dauv ar mažai, vis tiek, ir 15- 
ias apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigary Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Centų
i At-iųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio

i dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo- 

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų) 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

' mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
; skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

! tino, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
Į pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir krhų_ 
ligu. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

! žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
j tą, panaikins minėtas ligas.
1 Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
j skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 

j si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
I mus “Nervų Preparatas.” Nervų 11- 
I ga vra 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 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, 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-SPINDULIAI, 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 Avė. ir Irving PI. 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų.

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



Aslapls Ketvirtas Trečiad., Birželio 19, 1;

Rūkyt Ar Ne Rūkyt?
KULPMONT, PA PORTLAND, OREGON

Rašo DR. A. PETRIKĄ

(Tąsa)
Bet už tai Amerikos lengvojo tabako ciga

retų skaičius taip pasakiškai padidėjo. Už mi
nėtus 1927 m. keturis mėnesius valdžia gavo 
$105,486,583.00, gi už 1928 m. tą pat periodą 
taksų įplaukė $118,226,759.00. Reiškia, pakilo 
taksos už keturis mėnesius $12,740,176.00. Tik 
per vieną 1928 m. spalio mėnesį buvo parduota 
9,921,536,623 cigaretų, gi metais pirmiau per tą 
patį mėnesį buvo parduota 8,557,397,090 ciga
retų, arba 1,364,139,533 cigaretų mažiau. Ta
bako gamybos ekspertai apskaito, kad pirmu 
kartu Amerikos istorijoj 1928 metais Ame
rika pagamino daugiau, negu šimtą bilionų 
cigaretų, iš kurių valdžia pelnė apie $317,833,- 
335.06 taksų pavidale, t. y., apie du kartu tiek, 
kaip 1922 m. Viso taksų už tabaką valdžia per
nai gavo $411,016,098.04. (Taksų už kozyres 
pernai (1928) valdžia gavo $5,223,876.80. Pa
gaminta jų 47,959,212 kaladžių.)

Įvairios valstijos sumokėjo pernai (1928) 
taksų už rūkymo produktus sekamai:

North Carolina .............
Virginia ...........................
New York .....................
New Jersey ..........................
Pennsylvania .................
California .......................
Ohio ................................
Missouri ...........................
Kentucky .........................
Illinois ....... '....................
Tennessee .......................
Michigan .........................
Florida .............................
West Virginia ...............
Nesuminėtos valstijos . . . 
Indiana ...........................
Massachusetts .................
Delaware .........................
Filipinų Salos ...............
Wisconsin .......................
Louisiana .......................
New Hampshire ............
Maryland ir Distr. of Columbia 
Šios skaitlinės sumokėta už sekamus pro

duktus :
Cigaretus ...........................
Cigarus .............................
Liuesą tabaką ir taboką ..
Popierą cigaretam ir gilzas

Viso

$215,558,483.51
62,855,282.88
31,359,770.07
20,884,794.59 
15,515,627.04 
12,544,715.72 
12,057,682.17
9,730,446.35 
7,010,262.40 
6,609,0(45.82 
3,996,509.35
3,819,405.80
2,949,814.29
2,255,900.04

753,817.80
656,987.35
531,759.13
495,030.57
394,933.06
315,598.37
302,297.03
245,740.33
172,192.37

1924' m. jau buvo pa- 
o sekamais

$317,833,335.06 
22,816,533.47 
69,146,185.90 
1,220,043.61 

$411,016,098.04
Rūkymo padidėjimą galima spręsti kad ir iš 

sekamų skaitlinių: 1914 m. buvo pagaminta 
Amerikoj 16,000,000,000 cigaretų. Po trijų me
tų ta skaitlinė dvigubai padidėjo, o 1919 m. ji 
jau trigubai padidėjo,
gaminta 72,000,000,000 cigaretų, 
dviem metais ta skaitlinė didinosi po dešimt bi~ 
lionų kas metai. 1927 m. tapo pagaminta apie 
97 bilionai, o 1928 m. apie 106,000,000,000. Ki
taip sakant, laike 1927 m. Amerikoj buvo su
rūkyta apie po 185,000 cigaretus kas minutė, o 
1928 m. po 205,000 cigaretus kas minutė.

Viena didelė cigaretų dirbimo firma, Rich
mond, Virginia, kasdien padaro po 32,000,000 
cigaretų. Tam skaičiui cigaretų ji suvartoja 
apie 140,000 svarų tabako, kuriam užauginti 
reikia 148 akrų žemės (kiekvienas akras duoda 
apie 1,000 svarų tabako). Viena diena paga
mintais eigaretais ta firma pripakuoja tris gelž- 
kelio prekinius vagonus. Valdžia už kiekvieną 
tos firmos dirbamą dieną surenka po $96,000.00 
taksomis, čia tai tik vienos firmos produkcija, 
o kiek tų firmų yra!

Cigaretą pagaminti, įskaitant ir tabako pri- 
rengimą, išeina apie devynios dienos. Bet pra- 

'monininkai nevartoja šviežiai surinktą tabaką, 
nes jisai greitai pasiduoda oro atmainų įtakai; 
jį laiko erdvoj sankrovoj sudėję mažiausiai pen
kis metus. Tabaką garu bešutinant iš jo išima
ma daug nikotino, kurį vartoja ūkininkai kirmė- 

. lių naikinimui nuo kitų augmenų.
Ts Mažutėj Lietuvoj 1924 m. tapo suvartota 

1,209,524.8 kilogramų tabako, kurio vertė 17,- 
722,378.24 litai.*

1925 m. suvartota 1,226',965.8 klg. už 17,- 
’ 479,073.92 lt.

.1926 m. xl,329,873.5 klg. už 22,138,927.50 lt.
Kitaip sakant, per tris metus Lietuvoj su- 

vartota 3,765,878.1 klg. tabako, už 57,340,379.66 
htus.

Per pirmus keturis 1927 m. mėnesius Lie
tuvos fabrikuose pagaminta 693,362 kilogramai 

//‘tabako. Tuo pat laiku 1926 m. pagaminta tiktai 
!,! 675,851 klg. tabako. Reiškia, Lietuvoj tabako 
// suvartojimas irgi kįla. Be to, nemaža tabako 
,/ /•. . Lietuvoj prisiaugina patys ūkininkai, kuris; į šią 
'“° „.skaitlinę neįeina. Kiek tapo pagaminta .tabako

tuvoj dabar veikia 12 tabako fabrikų. Kiek ta
bako importuojama ir kokia jo kaina, nemačiau 
tuo klausimu paskelbtos statistikos. Mokesčiais 
už tabaką valdžia surinko 1925 m. 11,200,000 li
tų ; 1926 m. 12,^65,000 lit.; 1927 m. 12,381,000 / 
lit.,; 1928 m. 13,696,000 lit.

Cheminis Tabako Sąstatas
Artimesniam susipažinimui su pačiu taba- 

■pažiūrėkime iš ko jisai susideda, tada busku, 
lengviau orientuotis, kada prieisime prie nagri
nėjimo fiziologinių bei psichologinių tabako pa
sėkų.

Cheminė analyze mum parodė, kad vyriau
sias tabako veiksnys—tai nikotinas. Be niko
tino yra dar ir kiti keli chemikalai, tūli kurių 
yra ne menkesni, o dar aršesni nuodai savaime, 
negu patsai nikotinas. Pavyzdžiui, mes randa
me tabake pyridino su keletu jo sąjungų; hy- 
drocyano rūkšties; fenolų (karboliaus rūkšties); 
pyrolino; amonijos, formalino, kolidino (colli
dine), anglio monoksido (anglio viendegio, smal
kių), medinio alkoholio, etc. Kolidinas ir anglio 
monoksidas yra tai du nuodingiausi tabako ele
mentai, daug nuodingesni, negu patsai nikotinas. 
Laimė tik, kad judviejų tabake mažai yra, vos 
tiktai žymės. Nepratusį prie rūkymo, kolidi
nas greitai apsvaigina. Tabako dūmai akis ūda 
daugiausiai todėl, kad juose yra formaldehydo, 
kurį vartoja ašarų gazo bombom dirbti. Nuo 
jo akys pradeda ašaroti, gerklė džiūti, atsiran
da kosulys ir tt. Kiek yra anglio monoksido ta
bako dūmuose, tikrai negalima pasakyti, nes to 
klausimo tyrinėtojai priėjo prie labai kitas ki
tam prieštaraujančių paseku. Pav., Wahl’as sa
ko, kad tabako dūmai turi nuo 1.5 iki 4 nuošim
čių kalbamojo gazo, gi išėję iŠ burnos dūmai jau 
turi tiktai nuo 0.7 iki 1.2 nuošimčių to gazo. 
Reiškia labai žymi dalis jo susigeria į rūkytojo 
kūną. Jacob Meyer’is sako, kad vienas gramas 
tabako turi 82 kubiškus centimetrus to gazo. 
Marceletas sako, kad kiekvienas rūkytojas, ku
ris suvartoja 20 gramų tabako, cigaretų pavi
dale, sutraukia į save nuo 400 iki 1,600 kub. 
cent, anglinio monoksido. Gi jeigu tekis pat 
svoris pypkinio tabako suvartojama, tai kalba
mojo 
cent, 
daug 
sako,
duoda tiktai 8.3 kub. cent, gazo, arba 20 gramų 
tabako duoda 166 kub. cent. Jisai taipgi tvir
tina, kad tas, kurifKi'ūkydamas įtraukia dūmą į 
plaučius, sutraukia į save 61% kalbamojo gazo; 
gi kuris dūmą neįsitraukia—didžiumą " jo išpu
čia laukan. Iš antros pusės, cheminis tyrinė
tojas, Fleig, sako, kad visos tos didelės skaitli
nės pirmesnių tyrinėtojų yra daugiausiai tiktai 
jų pačių vaizduotės produktas, nes anglies mo
noksido tabake visai mažai esą, o rūkytojas 
gauna tiktai visai nežymią jo dalelę.

surinkti dūmai turi tik 5 
1.5 mlg. amonijos, 0.7 mlg. 
hydrocyano rūkšties ir 18 
anglio monoksido. šimto

Petronėlė W. Aleksiūtė
Draugė Petronėlė W. Alek

siūtė, Stasio Aleksos dukrelė, 
baigė šiemet komercijos mo
kytojų mokslo kursą Beckley 
Kolegijoje, Harrisburg, Pa. Ji 
buvo nare Phi Delta Beta Sor
ority Northumberland County 
Club ir nare basketball team. 
Ji buvo gabi ir baigė mokslą 
su pagyrimais. Jos tėveliai 
pažangūs žmonės ir plačiai 
darbuojasi vietos lietuvių ju
dėjime. Drg. Aleksiūtei, kai
po jaunai inteligentei, linkiu 
visame turėti gerą pasisekimą 
savo

Birželio 9 d. vietos T. D. A. 
skyriuš buvo surengęs pikniką 
Tarptautiniame Darže. Taipgi 
buvo pirmas piknikas naujojoj < 
šokių svetainėj. Parkas už-1 
vardytas “Kooperatyvis 1 Par-: 
kas.” Buvo ir programa. Kai-; 
bėjo du kalbėtojai simpatiza- 
toriai. ’ '

Nors diena buvo apsiniau
kus ir į vakarą pradėjo lyti, 
bet žmonių susirinko daug. 
Jeigu diena būtų pasitaikius 
saulėta, tai daug daugiau žmo
nių būtų susirinkę.

Sekantis piknikas įvyks 23 
d. birželio. Apart to, subatų 
vakarais bus rengiami parko 
svetainėj šokiai. Įžanga į par
ką 10 centų; į šokių svetainę 
vyrams 50 centų, moterims 25 
centai. Visas pelnas skiria
mas išmokėjimui skolų už par
ką ir svetainę.

Parkas ’gražioje vietoje ir 
švarus. Ateityje bus dedamos 
pastangos, kad jį gražiai už
laikyti, todėl tikimasi, kad jis 
tuščias nebus.

Portlandiškis.

Busais kelionė į abu galu 
tik $2. Busai išeis 10 vai. ry«- 
te nuo South Green. Todėl 
visi prisirengkite.

Kalbant apie spaudos nau
dai pikniką, negalima nutylė
ti nepaminėjus'A 29 d. bir
želio. Juk tą vakarą visų or
ganizacijų bendras komitetas

rengia smagų pikniką 1 r 
vių darže Glastonbury. i Todėl 
visi ir visos atsilankykite. Ku
rie atsilankys, tie nesigailės, 
nes laika smagiai praleis.

O. W.
r .................................... , / 1

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVI”

APIELINKfiPHILADELPHIA
/ IR

PUIKUS IR LINKSMAS

RENGIA A. L. D. L. D. Vl-tas APSKRITIS I 
Įvyks Nedėlioję

23 dieną Birželio-June, 1929
Prasidės 10 valandą iš ryto ir tęsis iki vėlai naktj.

LAUREL SPRINGS, N. J.

profesijoje.
Bon Ami.

SCRANTON, PA
Kas bus birželio 23-čią ? 

Nugi draugiška^ išvažiavimas 
ir pirmas šitokis parengimas. 
Į parengimą rengiasi atvažiuo
ti ir binghamtoniečiai, o juk 
visi žino, kokie jie linksmus. 
Tai visi automobilistai stengki
tės palaikyt tą dieną liuosą, 
atvažiuokit ir savo draugus at
sivežkit. Išvažiavimas bus ant 
Heart Lake. Visi stengkitės 
atvažiuot tarpe 10 ir 11 vai. 
ryte. Jeigu lys, tai išvažiavi
mas įvyks 30 d. birželio.

Jei kas norės, tai galės ir 
maudytis. Taipgi ten yra sta
lai, kur bus galima smagiai 
pavalgyti.

Scrantonietė.

Iš

HARTFORD, CONN

Su-

ne-

gazo saikas pakįla iki 1,600—2,200 kub.
Baumbergeris gi savo bandymais gavo 

mažesnį saiką viršui minėto gazo. Jisai 
kad kiekvienas gramas cigaretinio tabako

HARTFORD, CONN

A. L. D. L. D. Kuopos 
sirinkimo

Nors susirinkimas buvo 
skaitlingas, bet nariai dalykus
svarstė rimtai. Finansų sek
retorius perskaitė pavardes tų, 
kurie dar ineužsimokėję už 
šiuos metus. Draugai, kurie 
dar neužsimokėję už šiuos me
tus, pasistengkite sekamame 
susirinkime užsimokėti. Atsi
minkite, kad jeigu visi savo 
mokesčius taip ilgai vilktų, tai 
centras ir knygų negalėtų iš
leisti, nes pinigų neturėtų.

Kurie dar “Laisvės” skaity
tojai nepriklausote prie šios 
draugijos, būtinai pasistengki
te prisirašyti. Juk mokestis 
menka, tik $1.50 į metus ir 
įstojimas tik 50 centų. Tuo 
tarpu pereitais metais nariai 
gavo po tris knygas ir šiemet 
rengiamasi duoti po tris kny
gas.

Gerbiamoji Philadelphijos ir Apielinkės Visuomene!
Bus įvairiausias piknikas! Svečių bus iš Baltimore, Md., 

Reading, Pa., Easton, Pa., Chesterio, Riverside, Burling- 
tono, Camdeno ir Gibbstown, N. J.

Šokiams grieš puiki orkestrą lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Koncertinį programą apsiėmė išpildyti Lyros 
Choras po vadov. d. J. Jurčiukonio su gražiomis daino
mis. Bus virvės traukimas Philadelphijos su Camdenų; 
Kaštono su Baltimore ir Penn’a su N. J. Ir šiaip visokiu 
žaislų. Skanių užkandžių

Yra vieta ir maudytis.
ĮŽANGA 25

KELRODIS: Iš Philadelphijos, 
šinei imkite Clementon gatvekarj ir važiuokite apie 45 minutes iki 
Laurel Road. Išlipusį eikite po dešinei apie 7 minutas; gerėję tiltą, 
ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.

BERLIN BUS nuo N.W. Cor. Filbert ir Broad Sts., Phila, Pa., ei
na kas puse valandos ir daveža visai arti vietos. Pervažiavus trekes, 
ant sekančio sustojimo reikia, išlipti ir eiti ‘tiesiai vieną bloką iki tilto.

AUTOMOBILIAIS: pervažiavus Delaware tiltą, imkite White Horse 
Pike. Važiuokite iki Union Avė., sukite po dešinei Laurel Ave. ir 
važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę sukite po dešinei, ten piknikas.

ir minkštų gėrimų.
Pasiimkite ir Bathing Siūtus.
CENTAIYPATAI C,

persikėlus Market St. Ferry, po de-

(

$10.00 LOTAI $10.00.
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj jTIo- 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėr?. lokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkih*^ 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba 
budavosime pagal jūsų reikalavimo Knt 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 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.

i

Kadangi A. L. D. L. D. ap
skritys ir L. Dv S. A. rajonas 
rengia ant 30 dienos birželio 
pikniką spaudos naudai, tai 
kuopa išrinko komisiją, kuri 
organizuos busus važiavimui į 
tą pikniką. Mat, piknikas į- 
vyks Bridgeporto priemiestyje. 
Tikimės, kad ir mes neatsilik- 
sime nuo kitų kolonijų ir or
ganizuotai pasirodysime. Iš
važiavimas, kaip girdėti, bus 
puikus, nes rengėjai žada su
ruošti gerą programą.

Dabartiniu laiku iš Hartfor
do žinių “Laisvėje” mažai ma
tosi. Rodosi, kad nebūtų kam 
rašyti. Tai yra didžiausias ap
sileidimas. Nekurie draugai 
turi perdaug darbo, žinoma, 
tiems atleistina, bet kurie turi 
mažiau darbo, tie turėtų steng
tis daugiau parašyt apie įvai
rius dalykus į laikraštį.

Laisvės Choras čionai gyvuo
ja pusėtinai gerai, tik, žinoma, 
nekurie nesilanko kožną sykį 
ąnt pamokų, tai yra blogas 
paprotys. Kiekvienas turėtų 
stengtis lankyt pamokas, nes 
vieną kartą į savaitę nėra sun
ku atsilankyt. Pamokos būna i 
kiekvieną seredą, Lyric Hall. | 
Taipgi turėtumėte ir naujų na-i 
rių atsivesti prie choro prisi- Į 
rašyti, tada choras būtų dar 
didesnis. O kada būna dides
nis, tada gali geriau sudainuo
ti. Todėl, visi prie darbo, o. Į 
pasekmės bus geros. Taipgi i 
yra susiorganizavęs Laisvės | 
Choro oktetas, kuris spdainuo-i 
ja gana gerai.

Tel.i Gręenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

‘ K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

i 5P 
bizhj

I

Skaitykite ir 
Platinkite

kainos.
sekančiu adresu

1

Vieno cigarete 
miligramas nikotino, 
pyridino, 0.03 mlg. 
kubiškų centimetrų
gramų tabako dūmai turi 1.16 gramų nikotino, 
0.36 gr? amonijos, 0.15 gr. pyridino ir 4124 ku
biškų centimetrų anglio monoksido.

Nikotino kiekis tabake labai įvairus; tas 
priguli nuo tabako rūšies. Apie jo kiekį įvai
riuose produktuose pakalbėsime sekamam sky
riuje, dabar tik pasakysim, kad, bendrai imant, 
nikotino cigaret-uose randasi apie du nuošimčiai. 
Cigaruose ir pypkio tabake šiek tiek daugiau. 
Cigaretų ar cigarų “stiprumas” visai nepriklau
so nuo nikotino kiekio, bet nuo tam tikros spe
cifiškos fermentacijos, kuri, savo keliu, priklau
so nuo daugelio sąlygų, k. t., geografinės pa
dėties, klimato, žemės, trąšų, etc. Tūlas taba
kas vartojama kai kuriem produktam veik su
vis be jokio prirengimo, gi kitas pavedama spč- 
cialėm fermentacijos formom, dar kitas „(tūlas 
rytų šalių tabakas) mirkinama opiumo lapų 
nuosunkose, kad prisigertų kiek opiumo. Pri
pratus prie .tos rūšies cigaretų, labai sunku jau 
tada nuo jų atprasti.

Taip vadinamas Aigipto tabakas, tai tikre
nybėje yra Turkijos tabakas. Jį superka Ma
žojoj Azijoj ir mažais laivukais gabena į Ai- 
giptą. Laike tos kelionės jūrėmis šis tabakas 
“rūgsta”. Ilga kelionė ir jūrių klimatas jį pa
daro visai kitokiu; taip kad Aigiptą pasiekęs 
Turkijos tabakas 
skirtingą kvapsnį, 
būna kelionėj, tuo 
pas mus degtinė: 
Stiprumą tabakai 
mentai,* kąip kad
pdsižymi kiekvienas

• . (Tąsa bus);

Brooklyn, N. Y.
Grove St.“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
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 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas, darbininkas
valstietis, kokiaųi jis pasaulio 
krašte nebūtų, 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 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus, ir pinigus geriau
siai siųsti-*tiekiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

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

45, red. gaz.

ir

J

1

sel-
ra-

metanis Amerikoje 
užsienyje kainuoja

užsi- 
“ Raudo- 

tuo pačiu palai- '

darbininkais ir valsr

..skaitlinę nebeina. Kiek, tapo pagaminta rapaKO 
į Lietuvoj 1928 metais, neteko matyti' skaitlinių. 

■'kr^/WsiRiausiai jos bus didesnės, negu 1927 m..'Liė-'

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

f

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipt 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba

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

tampa stipresniu ir įgauna 
Juo ilgiau šis tabakas pra- 

jisai labiau vertinamas, kaip 
juo senesne, tuo brangesnė, 

duoda tam tikri aromato ele- 
. vynui, arbatai, kavai, kurie 

savo ypatingu kvapsniu.

Birželio 23 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystė, ren
gia . didelį pikniką Lietuvių 
Darže, Glastonbury Sta. 24. 
Visi nariai ir simpatlzatoriai 
stengkitės dalyvauti, nes pro
grama bus puiki; dainuos Lais
vės Choras ir bus kitų įvairių 
dalykų.

Subatoj, 29 d. birželio, Ben
dras Darb. Organizacijų Par. 
Komitetas rengia didelį nak
tinį pikniką Lietuvių Darže,- 
Sta. 24, Glastonbury. Prasidės 
4 vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlumai nakties. Laisvės Cho
ras, po vadovyste J. Plikūno, 
dainuos šiame piknike.

Programa bus įvairi, todėl 
visi Hartfordo ir apielinkės lie
tuviai stengkitės dalyvauti šia
me piknike.

i Beje,* dabar visu smarkumu 
organizuojasi busai važiavimui 
į didžiulį spaudos pikniką/ ku
ris įvyks 30 d. birželio, Kuhn’s 
Parke, Fairfield, Conn.

Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.



A. P. L A. REIKALAI
ir gydė kitokiais vaistais.vc- LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

ŽODYNĖLISmes

iki kovo 31 d., 1929

Metais

GREAT NECK, N. Y

turi

Metais

$31,589.50

NORWOOD, MASS.NORWOOD, MASS.

SU ĮVAIRIA programa
Rengia L. L. R. Choras, Norwood, Mass.

Išmokėjimai

$288.79Viso

m., na

Išmokėta sykiu viso
Įplaukė sykiu viso
Išmokėta sykiu viso

Viso
Nuošimtis už paskutinį 

metj 1927 m. ir 1928 
Buvo likę iš 1927 m.

1,675.73
1,880.79
2,461.80

ir išmokėji
skyrius:

Įplaukos

$8,731.88 
sekan- 

int

340.94
6,523.69

su
su 

bus 
Taigi,

$22,857.62
$31,589.50
22,857.62

$24,724.87 
pus
nį.

nepadėti ant balsavimo

1,311.12
1,318.19
1,444.93

mai dalinasi

$1,631.33
2,252.38 
1,963.67 
1,544.33 
1,299.87

iad., Birželio 19, 1929

I>a- 
a sako: 

aš nebuvau 
bet nuo varto- 

JauČluosi kaip naujas žmr 
yra geriausios gyliuok* 

kraujo ligų, kokias tik a
atlieka panašų puiku darbų

“LAISVA”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kcfcios kraujo ligos, skaudulių, 
sk&roa Ilgų, vidurių. Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu- 
matlsmo. Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iŠ mano keturių deSimtų 
metu patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

.MANO YPATISKA ATY- A
U IR PATARNAVIMAS 2h I 11 I II I 

IKI PAGYDYMO tpxv.vv
Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 
vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pfettj.

ANDREW EGAN, M. D.
,'11»4 BERGEN ST.. BROOKLYN. N. Y.

4.

6.

I

A. P. L. A. CENTRO SEKRETO
RIAUS RAPORTAS 22 SEIMUI

Draugai ir draugės! Mano rapor
tas bus sekantis. Pirmiausia rapor
tuosiu iš finansų stovio, kur 
matysime, kaip stovi finansai.
. įplaukos už 15 mėnesių, nuo sau
sio 1 d., 1928 m.
metų.

1928
Sausio mėnesį 

/Vasario 
r Kovo

Balandžio 
Gegužės 
Birželio 
Liepos 
Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalių 
Lapkričio 
Gruodžio

1929 
Sausio mėnesį 
Vasario
Kovo

Puslapis Penktas

burgh, Pa.; 51 Wilkes-Barre, Pa.; 
52 Chicago, III. ir 53 Tamaqua, Pa. 
Mirė 5 kuopos: 4 Penn Avė. (?— 
Red.), Pittsburgh, Pa.; 18 McDonald, 
Pa.; 28 Frum, W. Va.; 29 Coal Cen
ter, Pa.; 31 Fayette City, Pa. Šios 
4 paskutinės mirė daugiausia iš prie
žasties angliakasių streiko, o 4 kuo
pa, kur daugiausia yra apgyventa 
lietuviais, mirė begaspadoriaujant 
mūs broliams tautiečiams.

Dabar gyvuojančių kuopų yra viso 
48 kuopos.

Raportas iš Veikimo
Dalyvavau visuose centro komiteto 

susirinkimuose ir taip pat dalyvavau 
su konstitucijos komisija, kuomet 
konstitucija buvo tvarkoma. Taipgi 
dalyvavau 15 sykių pas advokatą, 
kuomet jis konstituciją rase, nes jis

Ir kitus visus' įvairius darbus, ko
kius tik centro sekretorius turi pa
daryti, tą viską atlikau, žodžiu sa
kant, visus draugijos reikalus 
džiau pagal savo geriausį supratimą 
taip, kad draugijai sutaupius kaip 
galint daugiau finansų.

Prie pabaigos turiu pasakyti, kad 
dar yra svarbūs dalykai iš pirmiau, 
ir dar yra daug naujo darbo, kurį ši
tas seimas turės atlikti.

Lankiu del A. P. L. A. kuo ge
riausio pasisekimo ir taip pat pasi
žadu dirbti del labo mūsų draugijos, 
kiek tik bus galima.

Draugiškai,
J. GATAVECK.AS, 

A.P.L.A. Centro Sekretorius.

1,496.39 Į iš centro komiteto pareikalavo, kad 
1,256.82 kas būtų, kuomet " ‘ : :~
1,467.81 
1,593.38 
1,464.83 
1,297.35 
1,438.39

I ^Įplaukė sykiu viso 
Išmokėjimai per 15 mėnesių.

1928 Metais 
Sausio mėnesį 
Vasario 
Kovo 
Balandžio 
Gegužės 
Birželio 
Liepos 
Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalių 
Lapkričio 
Gruodžio

1929 Metais 
Sausio mėnesį 
Wsario

konstituciją 
tvarkys. Tad centro komitetas bu
vo nuskyres mane.

Sykiu su centro pirmininku daly
vavau kuopose, kuomet iškildavo ko
kie nesusipratimai, kad juos likvi
davus ir padarius kuopose tvarką.

Centre mėginau palaikyti kuo ge
riausią tvarką-, taip kaip galint, kuo
met iškildavo koks nesusipratimas ar 
klaida, tuoj stengiausi viską ištaisy
ti, ypač pašelpos klausime, kad nei 
nariai, nei draugija nepaneštų pini- 
giškų ir kitokių nuostolių, taip kad 
viskas išeitų sulyg konstitucijos ir 
geriausioje tvarkoje.

[ užklausimus kuopų komitetų, pa
vienių narių, arba pašalinių ypatų 
gautus laiškus su įvairiais klausi
mais stengiausi greitai atsakyti ir 

. suteikti įvairių informacijų kiekvie
nam, į jų pastatytus klausimus taip, 
kad visiems būtų aišku ir supranta
ma ir kad visi būtų užganėdinti.

! Tvarkiau centro komiteto nomina- 
prisiėjo pa-

$1,614.15
1,451.48
1,726.38
1,463.67
2,125.09
1,499.80 ..
1 595.71 eijas ir rinkimus, kur
1’165.07 <iėti daug darbo ir taip pat prisiėjo 
1’25754 ' sulaikyti, nepadėti ant balsavimo 
1 *265.87 įlankos J. Čirvinckas, kuomet ji kuo- 
L600A1 
2,018.01

pa suspendavo. Tad remiantis kon- 
I stitucijos puslapiu 9, paragrafu 4, 
kur suspenduoti nariai neturi spren
džiamo balso savo kuopoje ir visoje 
draugijoje, tai prisilaikant konstitu
cijos buvau priverstas sulaikyti to 
nario vardą, nedėti ant balsavimo 
blankos.

Tai 1 d. bal. 1929 liko
Likusieji pinigai dalinasi 

čiai: ant sutaupinimo $5,913.67 
čekių del greito išmokėjimo $2,768.- 
21; pas centro sekretorių del Įvairių 
reikalų $50 ir “Laisvės” dienraščio 
Šeras $10 vertės randasi pas iždinin
ką.

Įplaukos 
pagal šiuos

Įstojimo
Pašei pos
Už konstituciją
Lėšų 
Pomirtinės

■ Įvairių

$896.23 
14,058.30 

87.95
1,525.27 
6,914.84 

598.21 
G44.07

$14,154.25 
5,097.13 

559.56 
1,944.91 
1,101.77 

išskaityti

Pomirtines
Centro raštinė i 
Centro Komitetas 
įvairūs išmokėjimai

Iš šitos sumos reikia 
$288.79, tai yra, našlių ir našlaičių 
fondą, arba iš įvairių įplaukų reikia 
išskaityti tą sumą, kuri priklauso į 

.našlių ir našlaičių fondą. Čia seka 
y»nXlniniil TOVitlOę 

d., 1927 
m.

$25.00 
2.00 

10.00 
68.65 
10.00 
5.00 

10.00 
10.00 

148.14

atskaita našlių ir našlaičių 
kur aplaikyta nuo sausio 1 
m., iki

2 kp.,
7 kp.,

25 kp.,
3 kp.,

39 kp.,
4a&.’
2^Kp.*

2 kp.,

balandžio 1 d., 1929 
McKees Rocks, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Buffalo, N. Y.
Carnegie, Pa. 
Collinsville, Ill. 
Detroit, Mich. 
McKees Rocks, Pa. 
Buffalo, N. Y. 
McKees Rocks, Pa.

Narių Stovis
Sulyg 1 d. balandžio, 1929 

rių buvo viso 1,546. Dar balandžio 
ir gegužės mėnesį prisįrašė kelios 
dešimtys narių. Suspenduotų ir ne
pilnų narių yra 150; pilnų 1,400; iš- 
sibraukė 200; mirė 27 nariai; prisi
rašė 324 nauji nariai.

Susitvėrė 6 naujos kuopos 
vietose: 4 kp. Shenandoah, 
kp. McAdoo, Pa.; 50 N. S. Pitts

Ad E 29
“Nuga-Tone yra geriausios 

gyduoles nuo nervų ir 
kraujo ligų”.

\ ' K.
Willie Rabb, Charlotte, N.

•a&ė laišką iAdirbinčtojams Nuga-Tone 
«/rn.' laiške mini tokių dalykų, kurie j 

gelbėti ateinančiom gentkartėms.
“Prieš vartojimą Nuga-Tone. 
aveikax nei vienos dienos, 
jimo jų, 
gus. Nuga-Tone 
nuo nervų ir 
esu vartojęs, 

Nuga-Tone
jau per 40 metą ir jau yra pagelbdjusioš 
virš mitiono vyr|j ir moterų ir grąžinusios 
jiems sveikatą i» stiprumą. Nėra geresnių 
gyduolių nuo prasto apetito, nevirškinimo, 
gasų viduriuose, raugėjimo, kepenų, inks
tų ir pūslės trubelių, nusilpimo svarbes- 

, niųjų. kūno organų. galvos skaudėjimo 
avaigulicL chroniško užkietėjimo, silpnų ner
vų, praradimo (tvarumo arba stipt ūmo, reu- 
maUik'.i skausmų, prasto miego ir pana- 
Šių Rrubelių, Nusipirktt butel) Nuga-Tone ir 
pastebėkit puikias pasekmes, kurios pasi
rodys j keletą dienų. Jūs galit jų nusi
pirkti kur tik gyduolės yra pardavinėjamos. 
Jei jūsų vertelga neturi pas save stake, 
reikalaukit, kad jis užsakytų jų iš olselio 
vaistinės.

Apsisaugokite nuo Pasiutusių 
Šunų

Vieną vakarą mūsų šunytį 
užpuolė koks tai šuva ir smar-l 
kiai sukramtė. Kadangi buvo I 
tamsu, tai mes negalėjome nei 
matyti tą šunį, kuris jį užpuo
lė. Buvome manę, kad gal 
užpuolė pasiutęs šuva, bet kiti 
pradėjo sakyti, kad čia papra
stas dalykas 
nau.

Praslink us 
tems, mūsų

koj buvo įbrėžimas ir todėl Valstijose dabar yra virš vienos 
man darė nštimniim ičirškimns Puskvortės su penktadaliu—sakysimai! etai e aSLUomus iCiibKimus m0> daugiau kaip stiklai—kiek

vienam asmeniui. Didėjimas pieno 
Todėl patartina visiems ap- gamybos, kad patenkint tą augantį 

• I pareikalavimą iš publikos pusės, pa- 
siekia apie pusketvirto biliono svarų 

ar- j j metus, ir dabar sudaro apie 127 
įjlbilionus svarų išviso.

Kiekvienas žino, jog pasterizavimo 
pasekmes yra gaunamos per kaitini
mą. Tabako kaitinimas (“toasting”- 
apkepinimas) rimtai pakeitė moksli
ninkų ir daktarų pažiūras į tabaką, 
ir publikos supratimas to svarbos 
pasirodo iš- smarkiai augančio par
davimo Lucky Strikes, kurių taba- 

. kas yra kaitintas, arba apkepintas.
I Bet kaip gi daktarai žiūri i “AP- 
jKEPlNIMO PROCESĄ,” kurį The 
: American Tobacco Kompanijosl che- 

išrado Lucky Strike Cigare-

sisaugoti tokių dalykų ir 
gu šuva būna sukramtytas 
ba pradeda sirgti, geriau ,ij| 
pririšus palaikyti ir nedrau-! 
gauti su juomi, kad išvengus 
nelaimes.

Jonas Povilaitis.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Hooveris pranešė, 
kad valdžia užbaigsiantį!;__ •
1929 iždinius metus birželio puikai 
30 d. su perviršiu kapitalo itams? 
nuo $100,000,000 iki $110,-boS'k 
000,000.

šulinyje Kūdikis
Kaunas.— Ūkio gatvėj 3 

nr. šulinyje rastas vyr. ly
ties kūdikio lavonas apie 
pusantro mėn. amžiaus. Kū
dikiui ant kaklo pririštas 
akmuo.

ir aš nusirami-1...
. (KAIP

sesioms savai- 
šunytis pradėjo 

> šlubuoti ir nie
ko neėsti. Mes ji bandėme pa
tys gydyti, bet paskui nune
šėme pas gyvulių gydytoją ir 
pastarasis pasakė, kad jis pa
siutęs. Kadangi jis visiems 
mums rankas laižydavo, tai ir 
patys labai susirūpinome. 
Kreipėmės pas kelius gydyto
jus. Jie aiškino, kad jeigu jo
kio įbrėžimo nebuvo, tai pa
vojaus nėra. Bet mano ran-

JŪS KEIČIATE SAVOl 
PAPROČIUS

Pienas. Kava ir Tabakas Dabar 
“Pasterizuoti”

Sveikos pasekmes iš pieno “paste
rizavimo” su kaitinimo pagelba iš
gelbėjo tiek daug žmonių gyvybių, 
jog Sveikatos Tarybos didžiumoje 
didmiesčių visose Jungtinėse Valstijo
se dabar verčią “pasterizuoti” pie
ną.

Ačiū tokiam užtikrinimui publikai 
grynumo ir sveikumo vieno iš svar
biausių natūralių Valgių, naudojimas 
pieno milžiniškai pakilo bėgyje kelių 
paskutinių metų. Vidutinis kasdie
ną pieno suvartojimas Jungtinėse

Jeigu jūs užklaustumete gerai-in- 
j daktarą, kokia Jungtinių 

Valstijų ligoninė, jo manymu, 
didžiausi^ garbę šioje šalyje ir 
sienyj, tai viena ligonine, kurią 
minės visi žymiausi mokslininkai 
pagarba ir meile, be . abejo, 
“Johns Hopkins,” Baltimorej.
kuomet vienas iš Johns Hopkins Li
goninės daktarų sako, “Aš manau, 

|kad apkepinimo procesas padare di- 
.delj skirtumą—Lucky Strikes tikrai 
(yra mažiau erzinanti,” tai čia mes 
j turime apsvarstytą nuomonę moksli
ninko, parinkto už jo nepaprastus

I gabumus, kaip kad ir kiti nariai tos 
Į ligoninės štabo.
I Patvirtindamas tą nuomonę, vie- 
Inas gerai-žinomas Baltimorės (lakta
tas rašo: “Tabako apkepinimas pra- 

Y šalina erzinimo veiksni ir padaro 
i šiuos cigaretus nekenksmingais.” 
j Nuo Maine valstijos iki Californi- 
‘jos, 20,679 daktarai ištyrė Lucky 
i Strikes ir raštiškai raportavo, kad 
jie mažiau teerzina gerklę, ir dau
gelis iš tų daktarų sako, kad jie re
komenduoja juos savo pacijentams, 
kaip vyrams, taip moterims.

į Tai buvo vienas Alabamos dakta
ras, kuris tą dalyką trumpai išreiš
kė atydžiai parinktais žodžiais: “Aš 
manau, kad jūs turite puikų ir ne
kenksmingą rūkymą, ko cigaretų 
rūkytojai troško jau per ilgus me
tus.”

Metinis Piknikas
Nedelioje, 23 dieną Birželio-June, 19

Palei Fisher Street O A O V Pradžia 2 v. po piety
Walpole, Mass. * A x^A^Al^aLi Programa 2 vai. po pietyFINŲ PARKE

■K * *
1 naSraiJajL? .. k jotąjį

aiRiv d

Labai Parankus Kišeninis

ir
ANGLIšKALLIETUVkšKAS

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Eile 
reikalui esant, 
sų

jis bus jū 
geriausias pa ge 1 b ė t o j as, 
prietelius ir draugaą.

KAINA $!.£&<•

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVI

Bell Phone, Poplar 7141

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA,

Keystone
Dell

I0IIISII

PA.

TELEFONAI:
Main 
Oregon

9669
5136

IIIQIH

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhat/g Chlfl Pnwftarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiuaiib vuiu i ūmiu & bij0 Už 75c už baksą apsiginkiuok 
nuo savo amžino priešo 1

IlfllA I RY Talie ccnįai skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UU LiuA Iduo kj£ą amžiną žmogaus priošą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ . VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 979«

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

Siųsdami pinigus »u savu adresu, užrašykite:

Aft, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLEIU, už kur) malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas .............  —----- ----------- ------------ ----

151

No.

Dainų programą išpildys septyni Mass, 
miausi chorai:
1.

2.

Aido Choras, iš Worcester, Mass., po 
Jablonskiūtės-Meškienės 
Laisvės Choras, iš
Pauliukaičio

Li uosy b ės Choras,
Ed. J. Sugar
Aido Choras, iš I
Permino

Laisvės Choras,
M. K. Bolio

Liaudies Choras, iš Lawrence,
M. Pauliukaičio.
j. L. R. Choras, iš Norwood, 
Ed. J. Sugar

Haverhill, Mass., po

va d o vyste M.

vadovyste J^I.

sporto programoj, tai yra 
sportininkai-kės: 
Lawrence, Hudson 
bėgimo vaikinu ir 
suaugusiu choristų.

duodama dovanos.

VoMey Bali” los
Worcester su Montello, So. 

su Haverhill. Taipgi bus 
merginų. Virvės trauki- 

Už geriausius pasižymė-

iš Montello,

u d son, Mass

iš So. Boston,

Mass vadovaujamas

vadovaujamas Ig. C.

Mass.,

Mass.,

Mass.

vadovaujamas

vadovaujamas

Metropolitan Avenue i
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENI’OINT 1411

St. or Ave

Miestą*

». - - ■ . -fc - ■ - - • • — ■ ■ ■ — — 1 ■ i" — — — 1 1 111

State.

iįiūįiiehi

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA 
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59lh Sts., New York City 

įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasiJekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klases moterims. Leidimas ir užgancdiniinas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKI'!'! Ali TURITE TEISINGĄ ADRESĄ? 
įėjimas iš 736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

valstijos žy~ [ Taipgi 
išių miestų 
Boston su 
lenktynės 
mas tarpe 
j imtis bus

Gerbiama visuomene! šis piknikas tai bus vieta, 
kur šimtai žmonių, jaunų ir senų, susirinks linksmai lai
ką praleisti.

Todėl neatsilik nei tamsta neatsilankęs.
• Kviečia L. L. R. Choras.

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A rAnhi 
UAlilZi. ftuo g Tt ryto iki 6 v. vak.: po G vai.—75c t)v vvullf

M. TEI TELBAUM, 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

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkaia

| Neturintieihs seįvy mašinų,* bus i nusamdytas ' trekas, 
kuris pradės vežti žmones. nuo Lietuvių i Svetainės nuo 11 

vadovaujamas vai. rytoi iki 2 vai.'po pietų. ? Už važiavimą reikės mo
kėti 10c ypatai. .

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 

s taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Moi’rel! Street, tarp Cook ir Debėvoise Sts.
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN. N. Y. 

• Telefonas: Pulaski 1090



VIETOS ŽINIOS SUSIRINKIMAI

Lorimer Street417

Telephone, Stagf 44tt

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

m o

J. LEVANDAUSKhS
BEAUTY PARLOR GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

NA

oo

apie kokią lietuvišką

141-146

$1,700,000,000 
Banky Trasias

Berei 
Ariau 
Brook

uz- 
nuo

2,000 Prieškariniu Lapelių 
Paskleista Tarp Kareivių

kalbama 
Amerikos 

k u ris

bus 
siu-

Kalbantieji Judžiai— 
Pragaištis Gyviem Teatram

NAUJAS SAVININKAS
NAUJAS PATARNAVIMAS

namus, 
atlieka- 
taisome 
Reika-

S., 114

Puikus Centralbrooklyniečiy 
Išvažiavimas

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0781

Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų oevynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiikų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

t; 2-8 no pi et. 
Hibatomin iki 
ir eckmadien

ras®

Lelijų šaknų
Rūtjj
Rožių 
Rcmuntlių
Seneso plokštukių

mo l’arkc. 
Puiki Kentu 
kus i 
čiamc

Room 32, Weitzencorn Bldg.
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

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

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPIKDLLIU 1)1 AGNOZA
416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

kad 
pietų 

susirinkimu, 
vai. ryte, 23 
minėto komiteto 
bCikitc

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, 
kios mūstj vientaučių vartojamos 
vaistai. F 
kiekvieną ligą 
geriausiai patarnauti 
tuviškų žolių, i ’ . 
ir žemiau paduotus.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford AveniM ^
Brooklyn, N. Y. į.L;

264 Front Street /L
Central Brooklyn, N. Y.

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Margaret Wintermeyeraite, 
24 metų amžiaus, buvusi tele
fonistė, prarado gabumą kal
bėt, t. y., tapo nebyle trys mė
nesiai atgal. Jos daktaras iš
raše jai tokį receptą: tūri va
žiuoti prlaiviu. O orlaivinin- 
kui Newarko Airporte, N. J., 
buvo įsakyta iškilt su ja 2,000 
pėdų augščio ir ūmai maut že
myn. Taip bedarant Marga
rets baisiai persigando, ir su
grįžo jai kalba iš to persigan- 
dimo.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
A. M. Balchinias, Savininka gggg ‘įoj.

K<>1 Vergais ir 
Penktadieniniu 
suiyg aulartie;Western Chemical Co.

Box 117 l’Iainsvill
141-144

Stanley Garback 
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

ŽEMOS: 
$10.00 

specialistai 
merginų ir

Susivienijo didieji Chase Na
tional Bank ir National Park 
Bank. Bendrasis tų dviejų 
bankų kapitalas dabar 
virš $1,700,000,000. Tai 
džiulis pinigų trustas.

Manadžeriai teatrinių kom
panijų iš visų Amerikos kam
pų, suvažiavę į konferenciją 
Nęw Yorke, dejuoja, jog kal
bantieji judžiai naikina gyvo
sios dramos teatrus, ypač vi
dutiniuose ir mąžesniuose mie
stuose. Geriausi aktorių ta
lentai eina į kalbamuosius ju- 
džius, kur jie gauna daugiau 
pinigų. Antra vertus, kalban
tieji judžiai savo pigumu mu
ša gyvuosius teatrus. Antra
eiliai bei trečiaeiliai aktoriai 
lieka be darbo.

PARSIDUODA restoranas, biznis į- 
dirbtas per daug metų, viskas pui

kiai naujai įtaisyta. Gera proga pi
giai pirkti iš priežasties savininko 
ligoh. Kreipkitės po num. 625 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y. 145-47
PARSIDUODA labai geras biznis— 

groserne, lietuviais apgyventoj vie
toj, biznis įdirbtas. Pasinaudokit pro
ga, nes vieta labhi pelninga. Kreip
kitės po No. 290 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y.

PARSIDUODA .saldainių ir cigarų 
krautuve. Kreipkitės po num. 64 

Stagg St., Brooklyn, N. Y. 143-44

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matėmčsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Newyorkieciai gatvių gyven
tojai, Ed. Barabray ir Vic. Hal
liday buvo pasivogę seną arklį 
su vežimėliu, priklausančiu 
Reubenui ir Cohenui, ir važia
vo į Connecticut valstiją dar
bų jieškot. Kelionėj jie tą 
arklį -nuolat ant žalios žolės 
ganė, girdė ir šiaip mylėjo, tai
gi keliavo labai lėtai. Todėl 
taip lengva buvo juos areštuot 
ir į New Yorką pargabent.

Piknike Komunistų Partijos 
II DistTikto, birželio 23 d., 
Pleasant Bay Parke, bus loši
mas beisbolo, traukimas vir
vės, lenktynės maišuose; skar
di Smith’o orkestrą; prakal
bos, maršavimas 500 vaikų ir 
daug kitokių pamarginimų. 
Užteks visokių gėrimų i 
kandžių. Bus atstovai 
Gastonijos ir kitų streikierių

verčia greit 
už žemą kai- 
E. Westfield 
J. 119-46

PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai
koma lietuvio, arba reikalingas 

partneris, nes vienas negaliu apsi
dirbti. Kreipkitės po num. 495 Wy
ckoff .Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. 
Y. 145-52

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

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP

WILKES-BARRE
Malonėk i te sugrąžinti 

kietus buvusio pikniko 
Valley View Parke, o 
tikintus 
sekr

WILKES-BARRE, PA.
Bendro komiteto posėdi buvau pa

skelbęs, kad atsibus 23 birželio, 1 
t susidūrė su. kitu 
mes laikysime 10 
birželio. Tai visi 

nariai atminkite ir 
V. Stanislovaitis.

1'44-45

Juniper 7646
RALPH KRUČU FOTOGRAFAS 

65-23 GRAND AVENUE 
M A SPĖTI I, N. Y.

FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUM 
LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 

PAVEIKSLUS
Studija atdara kiekvieną dieną ir nedeli 

mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIU

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

MOK I NA M E BARB ER IA UTĮ
Mes mokinamo barbenanti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLT,EGE, 

612—10th Ave., cor. 44th St., 
New York, N. Y.

141—165

Visi ir visos būkite diskusi
jose ketverge, 20 d. birželio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj.

Šiose diskusijose bus gera į- 
žanga, duodant daug medžia
gos, gerų faktų iš dabartinio 
kapitalistinio vystymosi. Ko
misija kviečia visus komunis
tus, simpatikus ir visus darbi
ninkus ir darbininkes atsilan
kyti į šias diskusijas ir ragin
ti kitus, kad ateitų. Karšta 
ar šalta, diskusijos įvyks.

Komisija.

Jaunas Vaikinas pajieško kamba
rio New Yorke ar Brooklyno, kad 
būtų.viskas arti ir kad būtų jaunuo
menės ir labai švarus. Aš noriu čia 
apsigyvent New Yorke, kad būtų 
galima matyt birželio 23 d.

Rašykite per laišką, pažymėdami 
vietą ir kainą.

B. Shandy
1914 Park Ave., Philadelphia, Pa.

142-144

PAJIEŠKAU dėdės Antano
šiauš arba tetos Marijonos 

skas. Abu pirmiau gyveno 
lyn, N. Y. Mano motina, o 
šuo, numirė Kanadoj. Turiu labai 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinote praneškit. J. Alubaus- 
kas, 128 Seabright Ave., Bridgeport, 
Conn.

Su šiuo pikniku bus pada
ryta, pradžia komunistinei 
kampanijai delei ateinančių 
miesto valdžios rinkimu.

Lietuvių Frakcijos susirinkimas i- 
vyks 19 (L birželio, “Laisves” svetai
nėj, 8 vai. vakare. Visi nariai bū
tinai dalyvaukite. Sekr. 143-44

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

Amerikos Jaunieji Pionieriai 
(Distr. 11) šaukia vaikų kon
ferenciją, kuri įvyks birželio 
22 d., šeštadienį, 2:30 vai. po 
pietų, Workers Centre, 28 
ion Sq., New Yorke. Čia 
išrinktas vienas drabužių 
vėjų vaikas, kaipo narys 
mosios darbininkų vaikų dele
gacijos į Sovietų Sąjungą.

Konferencijoj bus .atstovų 
nuo Įvairių tautų darbininkiš
kų vaikų kliubų, draugijėlių 
ir tt. Bus ir programa lošimų, 
dainų ir krutamu jų paveikslų 
“Breaking Chains” (Sutrauky- 
mas Retežių).

Imperialistai šią vasarą ren-

12 mergaičių iš Komunisti
nės Jaunimo Lygos paskleidė 
2,000 lapelių tarp 5,000 karei
vių ant Governor’s Islando, 
kur daroma kariški manevrai 
ir bandymai. Dvi lapelių sklei
dėjos buvo suturėtos; kapito
nas davė joms ilgą pamokslą, 
kaip reikia mylėti Amerikos 
tvarką ir nesusidėti su “rau
donaisiais.” Po to, jos buvo 
paleistos, su persergėjimu, kad 
už kitą panašų “nusikaltimą” 
turės sėstis į kalėjimą. Ka
pitonas taip pat perspėjo ka
reivius, « kad jie turi, tuojaus 
sunaikinti paimtus lapelius ir 
neperdavinėt kitiems, savo 
draugams: jeigu nepaklausys, 
tai galės gaut 3 iki 30 metų 
kalėjimo. .

Tuose komunistiniuose lape
liuose 
prieš 
karui, 
prieš Sovietų Sąjungą

TeL, Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Darbininkų Vaiky Delegacija 
Į Sovietus

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šabniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates ‘ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

“Kur Link Pasaulis Eina
Linkui Nusiginklavimo ar 
Naujo Karo?”

ubatoj, 22 birželio, L. '1'. Na 
arke. Pradžia 8 vai. vakare 

tra grieš lietuvi;': 
amerikoniškus šokius. Kvic 

visus atsilankyti. Rengėjai. 
144-4

; Metinis Komunistu Distrikto 
Piknikas su Įvairumais

daugiausia 
ginklavimąsi 

ypač taikomas

P R A NEŠ IM A S M OLE R1M S 
IR MERGINOMS! ..

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybes srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St. 
šalę aptiekos.

dienraštį įgia Anglijoj tarptautinį jomar- 
pelnas skiriamasjką Boy Scouts, militarinės vai

kų organizacijos. Amerikos | 
buržuazija siunčia 1,500 vaikui 
i tą jom arką, kur bus jie kur
stomi prieš Sovietų Sąjungą, 

Atsakant Į tai, bus pasiųsta 
Amerikos darbininkų vaikų de
legacija į Sovietus, kad išreikš
ti solidarumą su revoliucine 
proletariato tėvyne.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių seki ūkių
Brolelių
Bernardinų .
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronelių
Čohrių
čyšeių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i ‘ ' 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PHILADELPHIA, PA.
i Draugai, kurie esate išrinkti
l Priešfašisl.inį Susivienijimą, malonė 
i kit atsilankyti Į susirinkimą ket ver 
ge, 20 birželio, po mini. I()l l 
mount Ave., 8 vai. vakare 
tas susirinkimą.'-, neįvyko iš 
ties kelių kitų susirinkimų.

| bar ateikite visi, nes yra 
i reikalu. Sekr. R. M..

PARSIDUODA labai geroj vietoj 
groserne. Gerai įtaisyta ir da

roma puikus biznis. Svarbaus rei
kalo verčiami, norime greit parduo
ti ir už žemą kainą.
153 Hope St., Brooklyn, N. Y.

141-143

STIPRŪS VALGYDAMI 

VA

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 116*, 1B14.

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gcrk- 

Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
būdai.
127 East 84th Street

(Tarp Park ir Lexington Avės. 
NEW YORK CITY

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki J P. M.

• WINDSOR, CANADA.
Balių su prakalbomis rengia A. L. 

D. L. D. 21 kuopa 22 <1. birželio, 
250 Drovillard Rd., E. Windsor; 
pradžia 6 vai. vakare. Bus visiems 
žinomas kalbėtojas M. Bacevičius iš 
Chicagos, “Vilnies” redaktorius. Nuo
širdžiai kviečiame visus atsilankyti 
į mūsų parengimą. Rengimo komi
sija. " 14,3-44

Birželio 
mėnesinis 
nej 218
East New 
būkite lygiai 
nes greičiau galėsimo užbaigti 
susirinkimą. Turim išrinkt de
legatus į apskričio konferenci
ją, kurį įvyksta 23 d. birželio, 
Cliffside, N. J. Paskui, jeilgu 
nariai norės, bus trumpa pa
skaitėle temoj “Lietuvos pra
monė.” Veikiausiai gausime ir 
naują knygą, parašytą d -g. 
V. Kapsuko, kuri jau gatava, 
tik reikia nuvežti į svetaine.

V. P.

WILKES-BARRE, PA.
Bendro komiteto susirinkimas 1 

nedėlioj, 23 birželio, po num. 206 
Main Št. Pradžia 10 vai. ryte, 
si komiteto nariai ateikite, nes 
svarbių reikalų. 'Taipgi bus išd 
tas raportas iš buvusio pikniko, 
to, turėsime prisirengti delei “L;

ikniko. B. K. Sekretorius.
1 144-4

Pirmadienį Didžiajame New 
Yorke nuo karščių mirė 3 ir f 
prigėrė besimaudydami. Kaiš
tis tą dieną siekė 92 laipsnius

t PHILADELPHIA, PA.
Vietos ir apielinkes Lietuvos ha- 

įduolių šelpimo bendro komiteto eks
tra susirinkimas bus ketverge, 20 i)ir 

iželio, po num. 1011 Fairmount A ve. 
18 vai. vakare. Visi delegatai malo 
j nokite atsilankyti, yra labai svarbii 
reikalų. Taipgi atsineškit ir blan 
kas, kurios buVp išduotos aukom: 
rinkti. Valdyba.'

20 d. įvyks 185 R 
susirinkimas sveti 
Van Sicklen A v 
Yorke. Visi naii

8 vai. vakare rinkimas bus nedėlioj, 23 birželio, 
Liet. 'Tautiškam Kliube, 829 E. Moy- 
amensing Avė., 10 vai. ryte. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių 
J. Baranausko

PARSIDUODA atskiras namas, 7 
kambariai ir maudynė, geram sto

vy.), lotas 25x150, arti “L” stoties. 
Kreipkitės po num. 219 Norwood 
.Ave., Brooklyn, N. Y. 144-47

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

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

Sekmadienį, birželio 23 d., 
Forest Parke, įvyks Central 
Brooklyno A. L. D. L. D. 21 
kuopos puikus išvažiavimas. 
Dainuos Lyros Choras iš Mas- 
petho ir oktetas Ufa, po vado
vyste drg. Žuko; prakalbą sa
kys drg. Buknys ir dar mano
ma turėt ką daugiau. Kaip vi
suomet, taip ir šį sykį bus vi
sokiu užkandžiu ir minkštų 
gėrimų, taipgi skanios šaltko- 
šės.1 Todėl jeigu kurie ir be 
pietų atvažiuosite, badauti ne
reikės. Mes kviečiame visus, 
ateinantį sekmadienį būti For
est Parke, čia bus gera pro
ga linksmai laiką praleisti ir 
kartu paremti mūsų 
“Laisvę,” nes 
“Laisvės” naudai.

Rengėj

A Lorimer Restaurant | 
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

kokią didelę vertę Lietuvoje turi ylso- 
f .....................   „j žolčs, šaknys ir kitokie naminiai
Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
_J, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lle- 

šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, fl.00 ir daugiau.

Grybelių 
Gvazdikėlių

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

Nuo senai yra žinoma 
Brooklyno ir apielinkes lietu
viams, kad šv. Jurgio Drau
gystė yra skaitlingiausia na
riais šioj apielinkėj ir kad ji 
suruošia didžiausią metinį pa
rengimą. Todėl ir šiemet yra 
rengiama šaunus piknikas 29 
d. birželio, Dexter Parke, Ja
maica Ave. ir 75th St., Brook- 
lyne.

Visi gerai žino, jog šv. Jur
gio Draugystės narių gaspad - 
nes pagamina piknikui ska
niausius kumpius ir 
džius. Aš manau, kad 
met jos nuo to neatsiliks.

Aš Ren^iuo

'Turiu pranešti vietos draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankydavote.-; į 
barzdaskutyklą po num. 292 Metro
politan Avė., kad aš persikėliau ki
tur, būtent, po num. 651 Driggs Ave., 
vienas blokas nuo Grand St., Brook
lyn, N. Y. Meldžiu įsitėmyti naują 
vieta ir atsilankyti. A. Yench (Ycn- 
chauskas). ‘ 144-49
~KASr KENČI.V UŽKIETĖJIMU

VIDURIŲ
Jei kieti viduriai, turite gazus, bal

tą liežuvį, silpną širdį, nemigį, ir 
anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, ne
paisant kad nuo senai vartojate vi
sokias piles ir druskas bei įvairias 
gyduoles, pri’siųskit- savo adresą, o 
gausit prabą dykai ir hurodymus, 
kokios iš to ligos paeina. Ventrola 
ir dvi kitos gyduolės daugelį pagydė 
ir gydo. Pamėgink. Rašyk tokiu

Darbininkų 
rius rengia 
23” birželio, 
cobs Farm), 
ryte. Bus įvairių žais) 
ir gėrimų. Važiuoti r 
Avė. busti arba Nerti

•."-i;




