
Pastaruoju laiku į Agitacijos 
Fondą prisiuntė aukų:

LDSA 8-tas Rajonas per M. 
Pilkauskienę $20; ALDLD 55 
kp. ir LDSA 41 kp. per J. A. 
Dominicks po $10; ALDLD 4 
Apskr. per J. Glavecką $10; 
ALDLD 3-čias Apskr. per B. 
Salaveičiką $10; ALDLD 16 kp. 
per A. Matulį $5; nuo Draugo 
iš Easton, Pa., $18; iš Worces
ter'per drg. D. G. Jusiu $22.- 
16; LDSA 68 kp. per drg. Ma- 

t žeikienę, Cliffside, N. J., $10; 
LDSA 12 kp., per M. Vaitanai- 
tę $10.01; ALDLD 2-1 as Apskr. 
per V. Paukštį $50;’ ALDLD 
185 kp. per V. Paukštį $10; 
LDSA 12 kp. ir ALDLD 28 kp., 
Waterbury per J. žemaitį $20.- 
35; LDSA 23 kp., Binghamton 
per B. Zmitraitę $5; LDSA 72 
kp. Kenosha, Wis., per O. Bou- 
bienę $8.65: ADPLF Wilkes 
Barre per M. D. Stanislovaitie- 

* nę $84.11; LDSA 62 kp. She
nandoah per E. Motuzienę $5;

Pirma* Lietuvių Darbi* 

ninku Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

No. 65 Telephone, Stagg 3878

7,500 Mainieriy Išmesta 
iš Darbo Pennsylvanijoj

TAMAQUA, Pa.— Penk
tadienį 7,500 maįnierių tapo 
išmesta iš darbo, kuomet 
Lęhigh Coal ir Navigation 
kompanija paskelbė, kad ji 
uždaro neribotam laikui sa
vo kasyklas Panther Creek 
slėny.

Kompanija sako, kad ne-
,66 t na S Paturi kur anglies parduoti ir

J. Rupienę $10; LDSA 36 kp. 
• Minersville, Pa., per V. šimke- 

vičienę $5; LDSA 5-to Rajonas 
Philadelphia per M. White $20; 
LDSA 26 kp., Rochester, N. Y., 
per L Bekis $5; ALDLD 14 
kp., Minersville, per J. Zilienį 
$5.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo kų.opos geriausia re
mia Agitacijos Fondą. Ir kitos 
mūsų organizacijos neturėtų 

S užmiršti kartas nuo karto pa- 
' aukoti po keletą dolerių mūsų 

revoliuciniam darbui. Reikia 
kiek galint nuolatos aukoti j 
Agitacijos Fondą, šiuo tarpu 
mūsų lietuviškam komunisti
niam judėjimui pinigai labai 
reikalingi.

Mes prašome pavienių, mūsų 
judėjimui pritariančių žmonių 
nepamiršti paaukoti į Agitaci
jos Fondą dolerį kitą.

Draugai ir draugės, įvairių 
kuopų ir mūsų judėjimui prita
riančių organizacijų susirinki
muose nepamirškite prisiminti 

.JL apie paaukojimą keletos dolerių 
į Agitacijos Fondą.

Aukas siųskite AKP LF Cen- 
eltro Biuro sekretoriaus vardu: 
*J. Siurba, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

dėlto uždarė kasyklas. Bo
sai sako, kad nežinia, kada 
kasyklos pradės dirbti.

Ispanijoj Studentų Kova 
su Policija Tęsiasi

MADRID, f Ispanija. — 
Penktadienį didelės strei
kuojančių studentų demon
stracijos prieš Primo de Ri
vera diktatūrą įvvko čia, 
Seville, Barcelona ir kituo
se miestuose.

Pranešama, kad nemažai 
studentų tapo sužeista susi
kirtime su policija.

Visos mokyklos Madride 
dar tebėra uždarytos.

, Keletas direktorių ir dau
gelis profesorių iš dešimts 
šalies universitetų rezignuo
ja. Dar nematoma konflik
to galas. Yra nemažai su
areštuotų studentų iš aris
tokratų šeimynų. Sakoma, 
kad viso kalėjimuose sugrū
sta virš 1,500 studentų ir 
jų simpatikų.

LITHUANIAN DAIBM

Brooklyn N. Y., Pirmadienis, Kovo (March) 18 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Meksikos Valdžios Armija Užgriebė
Durango; Artinas Mūšis Prie Torreon

MEXICO CITY — Penk- 
tadienį valdžios spėkos at
ėmė, nuo sukilėlių miestą 
Durango, to vardo valstijos 
sostinę. Miestas tapo už
imtas be susikirtimo. Suki
lėliai bėgo iš miesto už' kelių 
valandų pirma federalės ka
riuomenės atvykimo.

Dabar artinasi didelis mū
šis prie miesto Torreon, kur 
sukilėliai turi sukoncentra
vę tvirtas spėkas.

Penktadienio vakarą trys 
valdžios generolai buvo už 
30 mylių nuo Torreon mie
sto.

Aprobuojama, kad apie 
30,000 valdžios kareivių da
lyvaus kovoje su maištinin
kais del užvaldymo miesto, 
kurį dabar laiko savo ran
kose sukilėlių vyriausias 
vadas generolas Juan Gon
zalo Escobar.

Valdžios pranešimas sa
ko, kad generolas Escobar 
turįs apie 5,000 kareivių 
Torreon mieste, o 1,000 iš jų 
labai menkai apginkluoti. 
Valdžios lakūnai, kurie or
laiviais skraidė virš miesto, 
pranešė, kad sukilėliams 
stokuoja artilerijos, kulko
svaidžių ir šarvuotų auto
mobilių. Tačiaus manoma, 
kad sukilėliai stengsis smar
kiai pasipriešinti. Miestas 
randasi tarp kalnų, kurie 
sukilėliams patarnaus kaipo 
tvirtovės. Sakoma, kad ge
nerolas Escobar nusistatęs 
griežtai kovoti.

Pranešama, kad sukilėliai 
užgriebė traukinį tarp Mon
terey ir Nuevo Laredo po 
smarkaus mūšio su valdžios 
kareiviais. Sukilėliai išdra
skė reles, kad valdžios ka- 
reivia 
pirmyn.

Gulbės, Kurių Sparnai 
Turi Tris Metrus

PARYŽIUS.— “Petit Pa- 
risien” praneša, kad Fran- 
cijoj Thennes Chastel kai
mo (Somme) pelkėse vienas 
medžiotojas užmušė trimis 
šūviais 9 milžiniškas polari- 
nių sričių gulbes, matyt, už
klydusias į Franciją. Vienos 
gulbės išskėstų sparnų pla
tumas siekia 2.90 metro 
(metras 39 coliai).

Sovietai Perka Jungi. 
Valstijose Radio Įtaisus

NEW YORK.— Praneša
ma, kad nuo pereito liepos 
mėnesio Sovietų Sąjungos 
valdžia davė užsakymų /Ge
neral Electric Kompanijai, 
Schenectady, N. Y., ant 
$600,000 del radio įtaisų.

negalėtų važiuoti Sukilėliai Naudoja Orlaivius

16,250,000 Badauja Chinijoj I Sovietai Daro Bandymus 
Trijose Provincijose

NANKINGAS. — Visuo
menės sveikatos ministeris, 
sugrįžęs iš trijų provincijų, 
Shensi, Kansu ir Honan, sa
ko, kad;ten 16,250,000 žmo
nių badauja. Tūkstančiai 
kasdien miršta nuo bado.'
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HIPOLITO, Coahuila, Me
xico. — Sukilėlių orlaiviai 

SU Motorinėmis Rogėmis lekiojo virš valdžios genero- 
. ' lo J. A. Almazan stovyklos,

MASKVA.- Sovietai tu- be,t ne™et§ bombll-. Gene; 
ri pagaminę motorines ro
ges. ;
mis rogėmis įvairaus padir-

. Gene
rolas Aljnazan turi 5,000

VIRŠ 100 ŽMONIŲ ŽUVO NUO POTVINIO 
ALABAMOJ; 15,000 PAVOJUJ

Geneva Miestely Vanduo 16 Pėdu Gilumo; Nežinomas Li
kimas 2,500 Gyventoji}; Daug Nuostolių Padaryta ~

Išrinkta Kom. Partijos 
Politinis Komitetas 

ir Sekretoriatas

Valdžios išleistas pareiš- n. v* n' n1 
kimas penktadienįpsako, kad 01UI1C12 u3Z0 HOHlbaS •

ir Ginklus Meksikon

*NEW YORK.— Amerikos 
Jungtinių Valstijų Komuni
jų. Partijos šeštai naciona- 
fj! konvencijai užsibaigus, 
naujas centralinis pildanty
sis komitetas susirinkęs iš
rinko Politinį Komitetą ir 
Sekretoriatą.

Naujas Politinis Komite
tas susideda iš keturiolikos 
narių; prie jo dar bus pri- 

• dėtas Jaunųjų Darbininkų 
. (Komunistų) Lygos narys.

Politinio Komiteto sudėtis 
yra tokia, kad į jį įeina vie
nas negras, trys darbinin
kai, dabar dirbanti dirbtu- 

ę vėse ir kasyklose. Iš ketu-
& riolikos narių dešimts yra

X busios didžiumos, o keturi
buvusios partijos centro ko
miteto mažumos. , Taipgi iš- 

s rinkta dešimts kandidatų į
Politinį Komitetą, bet tik 
daįis jų tegalės lankytis į 
reguliarius susirinkimus; 
kiti tolokai gyvena ir nega
lės reguliariai dalyvauti.

Centralinis Komitetas iš
brinko Partijos Sekretoriatą, 

kuris susideda iš draugų 
Max Bedacht, William Z. 
Foster ir Ben Gitlow. Tie 
sekretoriai pasidalinę dar
bus sekamai:

A Agitacijos ir Propagandos 
sekretorius Bedacht.

Unijų Departmento sekre
torius Foster. •

Pildomasis sekretorius
Gitlow.

agitatoriai buvo vadovauja
mi tam tikro revoliucinio 
komiteto, kuris yra nuoša
liai studentų organizacijos; 
tas revoliucinis komitetas 
sukurstęs studentus prie su
kilimo. • !' ■ >> . -

Valdžia sako, kad tas pat 
komitętas bando suorgani
zuoti manifestacijas tarp 
moterų darbininkių,' kurios 
dirbą tabako dirbtuvėse, ir 
tarp kitų darbininkų klasės 
grupių. Bet, sakoma, kol 
kas nepavyko tai padaryti.

Atekeliavusieji į Hendaye 
miestelį, ant Francijos-Ispa- 
nijos rubežiaus, sako, kad 
vis rimtesnė padėtis darosi 
Ispanijoj. Bruzdėjimas 
prieš valdžią didėja. Stu
dentų kova plečiasi.

WASHINGTON.—Per sa
vo ambasadą čia Meksikos 
valdžia užpirko Amerikoj 
daug amunicijos ir gazo 
bombų pas amunicijos fa
brikantus.' Prie to Jungti
nių Valstijų valdžia sutinka 
siųsti Meksikos valdžiai 
amunicijos iš savo sandėlių.

Penktadienį ant rubežiaus 
tapo suareštuota pati tūlo 
geležinių daiktų krautuvės 
savininko iš, El Paso, Tex., 
už šmugeliavima amunicijos 
Meksikos sukilėliams.
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Su keturiomis tokio- ra!< , . .- - - - Bedabojant orlaivius ge-
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bimo daro bandymus, kad ner0^avs, Almazan aplaike 
_ i t • r *: , prąnesimą is saVo.traukimo, 

" už kęlių mylių nuo tos viė- i 
tos, *kur jis apsistojęs, kad 
tie orlaiviai buvo valdžios 
paštų ^orlaiviai ir, sukilėliai 
juos pagriebė, kuomet . jie 
pašitrauhė iš; Saltillo mies
to. Pranešimas sako, kad 
orlaivių valdytojai yra val
džios paštinių orlaivių lakū
nai, bet jie po ginklu pri-

— J * 1 1 • "I f 1 — 1 •

surasti,jkokios yra . geriau
sios <transportacijaj Sovietų į 
Sąjungoj žiemos laiku.. i . ;

Suplanuota padaryti ro^ 
gėmis 1875 myliu kelionę^ 
Jomis keliaus iš Maskvos į 
Rostovą, Kostromą, Viat- 
ką, Permių, Kaząnių ir 
gal į Maskvą.

Suareštavo Caristą

at-

' Berlynas. — Čia policija 
suareštavo buvusį caro vir
šininką Gumanskį. Jis kal
tinamas bendradarbiavime 
su Vladimir Orlovu, kitu 
caristų, kuris sufabrikavo 
pagarsėjusį Zinovjevo laiš
ką (1924 m.).

Bedabojant orlaivius ge-

MONTGOMERY, Ala. — 
Pea upė, kuri nuo ketvirta
dienio pakilus užliejo paies- 
telį Elba, šeštadienį pradėjo 
nuslūgti.

Manoma, kad Elba mies
tely žuvo virš 100 žmonių. 
Nebuvo galima dasigauti į 
miestelį, šeštadienį pradė
ta planuoti pasiųsti vieške
liais trokus ir suteikti žmo
nėms pagelbą.

Apie žuvusių skaičių tik
rai nežinoma. šeštadienį 
išaušus lekiojo orlaivis virš 
Elba miestelio ir lakūnai 
gavę ženklus, kad ten žuvę 
virš 100 žmonių. Aprobuo
jama, kad pavykę iš ten val
timis išgelbėti 700 iš 4,000 
asmenų.

Virš 1,000 žmonių šalo per 
naktį ant kalnelio, apsupto 
vandens iš upių Pea River 
ir White Water Creek. Ki
ti buvo sulipę ant viršų aug- 
ščiausių Elba miestelio na
mų.

Potvinio paliestas distrik- 
tas apima keturis apskri- 
čius: Conecuh, Escambia, 
Geneva ir Coffee. Kiekvie
nam tų apskričių kiekvie- 

jnąs miestelis apsemtas: še
ši miesteliai, jų tarpe ir El
ba, neturi komunikacijos; 
juos tik galima pasiekti lai
veliais arba orlaiviu, z '

Du gelbėjimo centrai tapo 
suorganizuoti, vienas už ke
turių mylių nuo Elba mies
telio, o kitas netoli Troy

miestelio, 60 mylių nuo El
ba.

šeštadienį Elba miestely 
tik augštieji namai matėsi 
išsikišę iš vandens. Dauge
lis mažų namų tapo van
dens iš pamato sugriauti ir 
nunešti.

Šimtai asmenų buvo susi
grūdę į viršutinius augštus 
teismo name ir kituose aug- 
štesniuose namuose, ir jų 
šauksmus girdėjo gelbėto
jai, kuriems pavyko prisiar
tinti už pusės mylios nuo 
miestelio.

Penktadienį dų. orlaiviai 
iš Pensacola skraidė virš 
Elba miestelio ir numetė 
duonos ant stogų apsup
tiems žmonėms.

Aprokuęjama, kad suvirš 
15,000 asmenų randasi pa
vojuj potvinio srity; van
dens apsupti iš visų pu^ių.

Bloga padėtis randasi Ge
neva miestely; nežinomas li
kimas laukia 2,500 gyvento
jų. Nuo penktadienio ryto 
susisiekimas nukirstas su 
tuo miesteliu. Vėliausi pra
nešimai sako, kad ten van
duo yra 16 pėdų gilumo di
džiojoj miesto gatvėj.' Gy
ventojai buvo išanksto per
sergėti ir, sakoma, daugelis 
pabėgo ketvirtadienį.

Nuostolių padaryta už mi- 
lionus dolerių. —

Pranešama, kad keliuose 
kituose miestukuose žuvo 
po keletą žmonių.

kiekvienam orlaivy " buvo l Meksikos Kom. Partija I Vilniaus Krašte Gyvu
trys sukilėlių oficieriai, ku
rie revolverius atstatę ko
mandavo lakūnus.

Žiurkių Kova Traukiny

Pabėgo iš Kalėjimo ‘

Londonas. — Premjeras 
Baldwin pakvietė tūla skai
čių kapitalistų studijuoti, 
kiek kainuotų išvedimas tu-i 
nelio po Anglijos kanalų 
tarp Anglijos ir Francijosi

Washington.— Arti 2,500,- 
000 pavienių ir 135,000 kor
poracijų sumoka kasmet 
$2,200,000,000 taksų už 
įplaukas, pasak iždo minis
terijos paskelbimo.

Apie Sukilimą liai Šildo Trobas

k Crane, Tex. — Aliejaus 
kompanijos vakarinėj Texas 
dąly nusprendė pailginti 
darbininkams darbo dieną 
nuo 9 iki 11 valandų.

BECKLEY, W. Va.—Trys 
kaliniai pabėgo iš Raleigh 
apskričio> kalėjimo, pradūrę 
skylę plytų sienoj.; Policija 
negali surasti jų pėdsakų.

Pabėgėliai yra Mingo 
Farley, nuteįstas pirmo laip
snio žmogžudystėj; Robert 
Chapman, įkalintas už plė
šimą, ir Frank Fox, įkalin
tas už blaivybės įstatymo 
laužymą. Jie išėmė štangas 
iš savo/kamerų ir panaudo
jo didelę geležinę dūdą pra
mušimui skylės išlaukinėj 
kalėjimo sienoj.

• Chicago.James Pat
tern, kviečių • . karaliui, pųr 
mirdamas paliko turto -yer?: 
tės $21,000,000.• ’/ J1

Washington, Atstovų 
buto n^rys Walter H.. New
ton iš Minnesota: i tapo nu* 
skirtas, trečiu i Hooverio se
kretorium; . pasak i joficiabo 
pranešimo iš'Baltojo. Narnoj.

Karo Stovįs Paskelbta Nankinge Laike < 
KuomintangoKongreso; Bijo Sukilimo

. LONDONAS.—“Daily Te
legraph” Paryžiaus kores
pondentas rašo, kad pirmą 
kartą francūzų geležinkelių 
istorijoj žiurkės pusei va
landos . ■ sulaikė traukinį. 
Traukinys buvo pasiruošęs 
išeiti iš Havre stoties į Pa
ryžių, kai iš vagono pasi
girdo keisti garsai. Geležin
kelio tarnams vagope duris 
atidarius, jame jis pamatė 
didelį žiurkių skaičių. Daug 
žiurkių buvo Užmušta daždo-. 
miš, o kitos iperi tarpusavio 
kovą pačios žūdęsi.Žiurkės 
buvo siunčiamos didelėse de* 
žėse, bet ” dar neišaiškinta 
kas ir kuriam tikslui jas 
Šitūįfėį; pagone, -jos* išsiya- 
davp ir sugadino visas ten 
bųyųsįąs ^prekes. Nuostolių 
padaryta labai daug. Vago-

.NEW YORK.— Meksikos 
komunistų Partijos pareiš
kime, išleistam kovo 5 d., 
nurodoma, kaip Meksikos 
revoliucin. darbininkai žiū
ri į dabartinį sukilimą Mek
sikoj. Pareiškime pasako
ma, kad sukilimas generolų 
šiaurės Meksikoj, sukilimas 
generolo Aguirre Vera 
Cruz ir sukilimas generolų 
kitose valstijose yra sukili
mas visų reakcinių spėkų, 
visų stambiųjų žemės savi
ninkų, visų reakcinių1 gene
rolų ir gubernatorių, kad 
įsteigti Meksikoj militarinę 
diktatūrą visų elementų, 
kurie yra didžiausi priešai 
darbininkų klasės interesų.

Pareiškimas taipgi nuro
do, bad darbininkai ir vals
tiečiai, turi kovoti'prieš re
akcinius sukilėlius; reika-’ 
Jauja apginkluoti darbinin
kus ir valstiečius.

VILNIUS.—. “Žycie Lu- 
du” praneša apie baisią ūki
ninkų padėtį Lazdynų apy
linkėj, Vilniaus krašte. Ne-, 
girdėti šalčiai privertė be
veik visus ūkininkus suves
ti į namus karves ir kitus 
gyvulius, kurie tvartuos del 
šalčio ir blogo pašaro stim
pa. Ūkininkai gyvena pir
mykštėse sąlygose., Vaikai 
namuose šala. Didžiausias 
vargas tas, kad stinga kuro. 
Iki šičl sukūrenta beveik vi
sos tvoros ir net ūkiškų pa-* 
dargų dalys. Kuomet ku
ris nors ūkininkas prispaus; 
tas vargo išvažiuoja jieško- 
ti malkų į mišką, nušąlą ko
jas ir rankas ir grįžta su ža
garų saujele, nes miškai iš
parduoti pirkliams ir išvež
ti į užsienį. Daugely vietų 
mirtinai sušalo vaikai.

Aukso Kontrabanda

Kaunas.— Kaune pas G. 
laikrodžių, aukso ir sidabro 
krautuvės sienoje policija 
radusi apie 30 kg., kontra
bandos kebu atgabento auk
so ir sidabro daiktų.

•NANKINGAS, Chinija.— 
Penktadienį čia ’ prasidėjo 
trečias Kuomintango (Chi- 
nijos nacionalistų, partijos) 
kongresas. Delegatų daly
vauja 211.-;

Prieš kongreso prasidėji- 
rtią paskelbta karo5 ■ stovis. 
Kareiviai krėtė višus vieš
bučius ir įvairias kitas vie- 
tąs; taipgi krėtė visus auto
mobilius ir kitokius vežimus 
ant gatvių; krėtė ir žmones

ant gatvių. , j • 

Nacionalistų valdžia bijo 
sukilimo.

Svetainė, < kur delegatai 
susirinko, randasi po . gin
kluotos sargybos priežiūra.

Tarp militaristų, provinci- 
jtį diktatorių, , eina nesutiki
mas.

■ Pranešama, kad Pekine ir
gi einai bruzdėjimas. Pa
skelbta Streikas ant Pekiho- 
Mukdeno (gelžkelio., >.'• f 4

nas su bekovojančiom. žiur
kėm nuo traukinio. buvo at
jungtas ir paliktas stoty.

200 Sužeista Gelžkelio 
Nelaimėj Japonijoj

f.-..’...; » į <
i Tokio, Japonija.— Anksti 
šeštadienio rytą keturi va
gonai, ekspreso ant Sanyo 
gelž,keįio apvirto. Virš 200 
žmonių sužeista. Manoma, 
Jkad .nemažai žmonių žuvo.

Bilius Baudiniui Butlegerių 
ir Degtinės Naudotoj ų

Dover, Del.—z Delaware 
valstijos seimelis perleido 
bilių, sulig kurio bus bau
džiami kalėjimu ir pinigine 
bausme bile vienas, pas kurį 
bus atrasta degtinės bile ko
kioj vietoj, tik ne namuose.

Tasai įstatymas ypatingai 
taikomas tiems, kurie ftešio- 
jasi degtinės bonkas.

■ ■ . I > i - : ; . . ■

Trockis Organizuosiąs 
Internacionalą

Berlynas. — Pranešama, 
kad kontr-revoliucionierių 
virtęs Leonas Trockis pla
nuoja su savo pasekėjais 
organizuoti “trockistų in
ternacionalą” kovai prieš 
Trečią (Komunistų) Inter
nacionalą. Trockistai laikys 
suvažiavimą Čekoslovakijoj, 
gegužės pabaigoj. Ten da
lyvausiąs asmeninis Trockio 
atstovas.
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MEKSIKOS KOMUNISTU MANIFESTAS
ei ją, prieš reakcinius gene
rolus ir gubernatorius, prieš 
visus tuos, kurie išdavinė j a 
darbininkų klasę!

“Tegul gyvuoja darbinin
kų ir valstiečių blokas!

“Tegul gyvuoja Meksikoj 
darbininkų ir valstiečių val
džia!”

Bet ar Gil’o valdžia pildys 
šiuos Komunistų Partijos 
reikalavimus? Ne, nepil
dys. Jinai negali pildyti tų 
reikalavimų, kurie kerta iš 
peties visai išnaudotojų kla
sei. Gil’o valdžia yra ran
kose smulkiosios buržuazi
jos, kuri juk ir atidarė du
ris dabartinei reakcijai.

stambio-

- Meksikos Komunistų Par
tija išleido atsišaukimą į 
.darbininkus ir valstiečius 
klausimu -dabartinio reak
cionierių sukilimo. Visų 
pirma komunistai nurodo, 
kad Calles-Gil valdžia pri
ruošė dirvą dabartiniam su
kilimui. Ji nevykino revo
liucijos obalsių. Revoliuci
ja, kurioje savo krauju ir 
gyvastimis - darbininkai ir 
valstiečiai aplaužė ragus 
klerikaliniapi-feodalistiniam 
siaubūnui, pasibaigė buržu
azijos laimėjimu. O buržua
zija, su Calles ir Gil prieša
kyje, paliko žemę feodalams, 
didelius .^turtus bažnyčiai,
pramonę užsienio kapitalis- Konfiskavimas 
tams ir tt. Ir štai šita pa- sios nuosavybės, apginklavi- 
dėtis davė progą . juodajai mas darbininkų ir valstie- 
reakcijai įsigalėti ir stoti įjčių, nusukimas. sprando vi- 
atvirą karą už galią. isoms reakcionierių organi- • • • 1 • 11*

Komunistai
Gil’o valdžios, kad tuoj aus 
būtų suteikta ginklai darbi
ninkams ir valstiečiams ka

drui prieš reakcionierius. 
Štai manifesto reikalavimų 
sutrauka:

1. Tuojaus pavesti ginklus 
.darbininkų ir valstiečių or
ganizacijoms, kurios, ben
drai su ištikimomis valdžiai 
karinėmis spėkomis, apgins 
tas. teritorijas ir tuos mies
tus, kur reakcionieriai pa
kėlė galvą.

2. Federalė armija ir visas 
valstyjjės aparatas tuojaus 
turi būt apvalytas nuo reak
cionierių.

3. Tuojaus nusavinti stam
biuosius žemės savininkus, 
•nes jie yra reakcijos šalti
nis.

4. Įsteigti darbininkų kon
trolę dirbtuvėse, kasyklos*

tt.
5. Visos svetainės, mokyk

los, teatrai ir tt., turi būt 
pavesta darbininkams ir 
valstiečiams del susirinki
mų, idant susimobilizavus 
karui prięš sukilėlius.

Mūsų Atsakymas 
Fašistiniams Neprieteliams

Apsiriko Chicagos fašisti
niai judošiai, jeigu jie tikė
josi sunaikinsią dienraštį 
“Vilnį” pagelba ugnies. Tie
sa, jie padarė mūsų ęĮrdugų 
dienraščiui baisių nuostolių, 
bet nepajėgė jo sunaikinti. 
Lietuviai darbininkai pribus 
“Vilniai” pagelbon su savo 
sunkiai uždirbtais; doleriais 
ir neduos jai mirti nuo žiau
rių priešų smūgio. . 1 į ’

O kad darbininkai remia 
‘/Vilnį,” kaip kad! jie [reiiiia 
“Laisvu” ir ' “Darbininkių 
Balsą,’” tai nėra jokios abe
jonės. Išgirdę apie “Vil
nies” nelaimę, jie skubinasi 
pagelbon. Štai-Chicagoj tik 
vienam progresyvių organi
zacijų narių susirinkime ta
po sudėta $700/ Buvo tokių 
draugų, kurie bukojo po vi
sos savaitės uždarbį. Brook- 
lyniečiai jau sudėjo arti 
dviejų šimtų dolerių, bet tai 
dar ne viskas, jie sudės dar 
daug daugiai!. Tai geriau
sias atsakymas fašistiniams 
razbaininkams.

Toliau: O iš kur ta baisi 
nepaisymo “jėga’’ susida
rys ? Grigaitis atsako : 
“Tokią "jėgą gali sudaryti 
tiktai atskirų tautų demok
ratijos, susitardamos tarp 
savęs.” Apie darbininkų 
klasę nė žodelio. JJų Grigai
čiui nereikia. “Demokrati
jos” reiškia, demokratiškas 
valstybes. O tokios demo
kratiškos valstybės yra An
glija, Vokietija, Franci j a, 
Amerika, Austrija, Lenkija 
ir tt. Ir štai šitos’“demok-1 
ratijos,” tai yra, šitie iftipe-5 
rialistai nugalės impėHaliz- 
mą. Štai kodėl pasaulio so
cialdemokratija taip, karštai 
remia “demokratišką” Tau
tų Lygą, kurią sudaro “de
mokratiškos” valstybės — 
Anglija, Franci j a, Vokieti
ja, Lenkija, Lietuva, Italija 
ir tt.! /

žmogus, 
asmeniškos ' ghbbėš. ___
augščiau Sovietų Rusijos 
pastačius fašistinę Lietuvą, 
kurioj darbininkas neturi; 
teisės laisvai organizuotis ¥es . .
p a g e r i n imui ekonominės darbininl<ai; ąricztai protestuo- 
buities', jis įvidė “Išeivio” įam( Pnes kad soeialdemo- 
treciam a te, kad va, žiūre- piešti musų uždarbį (išskaito 
kite, pargrįžta JS darbiniu-' p0 3 procentus iš algos) iri,- 
kų valdomos sakes (Soy. prieš tai, kad mūsų atstovų ne- 
Rusijos) nuogas^žrnogus. Jis įleido valdybom Mes reikalau- 
stoja Lietuvos šauliuose jame nuimįi tuos mokesčius, nes 
ginti Smetoną, kad kas ne- ligonių kasos turi būti išlaiky- 
sudaužytų jį ir jo visus tos iš darbdavių ir valdžios į- 
pienpuodžius.

Kadangi jau išaugęs jš gi- n0 tarnautojų ir darbininkų ko- 
mįmp dienų nesidrovėti sar- operatyvus virto administraci- 
mątos, apmauna visą pagun- jos'kromeliu. Darbininkus ver- 
dosj 1 vėdimo vietą medine čia pirkti prekes šiame kęope- 
bačka 1 if Švaistos^1 scenoje, ratyve. Parduoda “ant knygu- 
kad' va? 1 tėmykįte visi, jogj-W’' o, vėliau iš uždarbio iš-, 
aš turiii pakankamai drą- skaito. šjt\me .kooperatyve dar-

Darbininkų Gyvenimas
KAUNAS. Darbininkai pro- 

Sport” fabriko

Literatūra pas mus labai blo
gai platinama.

Darbininkas.

reikalauja zącUorpsi, įvedimas darbi
ninkų ir valstiečių’kontrolės 
dirbtuvėse,* kasyklose ir ant 
geležinkelių, tuoj aus pada
rytų galą reakcijai. Bet to 
negali daryti Gil’o buržuazi
nė valdžia. Todėl Meksikos 
komunistai teisingai kelia 
klausima - DARBININKŲ 
IR VALSTIEČIŲ VAL
DŽIOS. Tiktai perėjimas 
galios į darbininkų ir vals
tiečių rankas iššluotų iš 
Meksikos reakcionieriuj ir 
jų palaikytojus — Jungtiniu 
Valstijų ir Anglijos impe
rialistus.

Didelių Paminėjimų Diena

Kovo menesis yra pilnas
4. Įsteigti darbininkų kon- darbininkų judėjimui svar- 

trolę dirbtuvėse, kasyklose bių paminėjimų. . Kovo 2 d.
Maskvoje prasidėjo pirmas 
kongresas Komunistų Inter
nacionalo. Tik dešimts me
tų prabėgo, o šiandien var
giai rasi pasaulyj tokią ša
lį, kurioj nebūtų komunisti
nės partijos. Komunistų ju-

6. Visos reakcinės orga- [dėjimas išaugo į milžiną, 
_ _ _ j „ • i ♦ IrAtvi nvinnin t m rintr'trrvrnizacijos turi būt. tuoj aus 

uždarytos.
7. Pravedimui šių reikala

vimų,-sodriuose ir miestuo
se reikia tuoj aus organizuo
ti darbininkų ir valstiečių 
komitetus prieš reakciją.

-Komunistų Partijos mani
festas baigiasi:

“Draugai darbininkai ir 
valstiečiai! Jeigu reakcija 
laimėtų,’tai laimėtų visi mū
sų kląsės priešai. Reikia or
ganizuotis! Reikia organi
zuoti mūsų spėkas, organi- 
Zjioti'koVos būrius prieš re- 

w akciją. Jleigu Smulkioji bu r-1 
žuazija Nenori ginti reakci
jos interesus, tai lai ji mar
guoja kartu su darbininkais 
ir valstiečiais. Suvienyti, 
darbininkai ir valstiečiai 
yra didžiausia.ir galingiau
sia spėka šalyje.

“Tiktai suvienytas darbi
ninkų ir valstiečių blokas 
galės išgelbėti kraštą nuo 
naujo- ilgo ir kruvino pilieti
nio karo. Tiktai darbinin
kai ir valstiečiai galės atbū
davote šalies ekonomiją ne 
kapitalistų naudai, bet nau
dai yisų Meksikos prispaus
tų ir išnaudojamų masių. 
Tiktai darbininkų ir valstie
čių valdžia galės užtikrinti 
taiką ir duoną, žemę ir lais
vę ! į • • /

“Darbininkai ir .vafetie- 
čiąi, vienykitės.! Prieš reak-

Internacionalizmas ir
Socialpatriotizmas

“Naujienų” Nr. 61 Pijus 
Grigaitis duoda ilgą pa
mokslą apie “internaliona- 
lizmą” ir “imperializmą.” 
Visa jo “filozofija” susive
dą į sekamą: Imperializmo 
“turinys” yra “turtingųjų 
klasių godumu i padiktuota 
didžiųjų valstybių grobimo 
politika.” O “nacičųąližį- 
mas” yra imperializmu '“idęr 
jine škraistė.’y . ,• I į 

Imperializmas, ,ž i n o ni a/ 
yra' blogas daiktas, rgū'tuo 
sutinka ir Grigaitis^ sTik 
beda su juo tame, kad jis 
nepasako “Naujienų” skai
tytojams, jog jo draugai so
cialdemokratai visam pa
saulyj yra ištikimiausiais 
imperializmo agentais. So
cialdemokratai Anglijos, 
Francijos, Vokietijos, Ame
rikos yra savo šalių imperi
alistų ščyriausi bendrądar- 
biai.

Tiek to. Eikime prie Gri
gaičio “internacionalizmo.” 
Jis sako: “Prieš imperializ
mą galima sėkmingai kovot 
ne ignoruojant tarptautinius 
klausimu^ bet sudarant jė
gą, kuri juos galėtų spręs
ti, Apsieidama be imperia
listų pagelbos.” Taigi, prieš 
imperializmą nereikia kovo
ti. Viskas, kas reikia dary
ti, tai nesiskaityti su impe
rialistais. Pavyzdžiui, nesi- 
skaitykime su Amerikos 
Morganais, Rockefelleriais, 
Fordais, Hooveriais ir t; ,t„- 
kurie turi viską ąpžioję ir 
kurių nagudse yra beveik 
visas pasaulis, išskyrūs So
vietų respubliką, ir nugalė
sime imperializmą! / Kithis 
žodžiais įąrįaHfį {-š t A aušo 
taktikos pagelba apsidirbsi-, 
mę su imperialistais. Da- 
col!

Po komunistų vadovybe 
sėkmingai būdavo j a socia
lizmą Sovietų respublika.

Kovo 14 d., 1917 metais, 
dvylika metų atgal, tapo nu
verstas Rusijos carizmas. 
Tai buvo pradžia rusų pro
letarinas revoliucijos, kuri 
pasibaigė lapkričio laimėji
mu ir įsteigimu Sovietų val
džios.

Kovo 14, 1883 m., 46 me
tai atgal, mirė uždėjėj as ko
munizmo, didysis pasaulio 
darbininkų vadas —- Karo
lius Marksas. Marksas mirė, 
bet marksizmas pasiliko, gy
venti. Į£aipp. mokslas, kai
po darbininkų klasės kelro- 
dys, marksizmas griauna iš 
pat pamatų kapitalizmą5 ir 
iškilmingai neša pavergto
sioms ir išnaudojamoms 
masėms pasiliuosavimą.

Kovp-18,1871 m., 58 metai 
atgal, įsisteigė Paryžiaus 
Komuna. Tai biifo pirmu
tinė darbininkų diktatūra 
pasaulyje. Paryžiaus Ko
muna tapo nuversta ir pa
skandinta Frūnci jos darbi
ninkų kraujuose, bet jos 
idėjos maršavo pirinyn. Pa
ryžiaus Komuna buvo pirm- 
takūnė' Sovietų Komunos, 
kuri apima vieną šeštadalį 
viso pasaulio,’ po kurios 
skaisčiai raudona vėliava v 
būdavo ja sau naują gyvenk merikos komunistiniam ju- 
mą šimtas penkiasdešimts dėjimui.

.. r

milionų darbininkų ir vals
tiečių. ." ’ .. .

Visi 'šitįė įv^iaįrturi di
džiausios ’ištpritieę ir prak
tiškos . svarbos v Amerikos 
darbininkų judėjimui; '4 Juk 
ir čia Komunistų Partija, 
apsiginklavus marksfemū- 
leninizmu, ruošia mases nu
vertimui kapitalizmo ir įs
teigimui komunistinės tvar
kos. Pamokos Paryžiaus 
Komunos, ^pąmokos j 
proletarinės'1 rėvoliucijos, 
yra brangiausias turtas A- i ’ • 4 i y • . • • •

Taigi, “ i n t e rnacionaliz- 
mas” yra, anot Grigaičio, 
niekas daugiau, kaip tiktai 
“tautų bendradarbiavimas 
ir tarptautinis susitarimas” 
vadinasi, Tautų Lyga, nes 
joje tautos “susitaria” ir 
“bendradarbiauja.”

Bet šitas Grigaičio “inter
nacionalizmas”. nieko bend
ro neturi su darbininkų kla
sės internacionalizmu.. Jo 
tas “ i n t e r nacionalizmas” 
yra niekas daugi 
cialpatriotizmas, ris 1914 
metais nuvedė dagininkus 
į imperialistinio karo nas
rus.

I!! i -- ------- !!:.■>
< į < , . ' . ■

f Apysaka “Gyvenimo' Ban
gos” padarė netikėtą surpfy- 
žą “Laisvės” špąltose. Dau
gelis žmonių, kurie ją skai
tė, sako, “kad tai yra graži 
pasaka. Vietomis iššaukia 
ašarų.” Ją parašė S. R. 
Maptunas.

vAš irgi stebiuosi, kad 
žmogus, turėdamas Jokią il
gą, nusidriekusią ir .supintą 
mintį, gyveno literatūrai 
nežinomoj “karalystėj.” 
Mat, žmogui nieldvet negali 
pasitikėti, nes jis ne vieno
kiu, tai kitokiu būdu iškirs 
visiems šposą, ir tiek.

Autorius, iš veido, at 
jau pagyvenęs asmuo, 
žin, ar jis ir po šios žii 
džios apysakos ims tokį 
pasilsėjimo sezoąą, , 
daugiau atidengs mi 
žinomų slaptybių? 
pasilieka nekantri

sos išjuokti' tą progresyviš- 
kūmą, kokį jūs bandot man 
primesti.

Kitiems savo pasiteisini
muose rašo : “Per mano'ne
apsižiūrėjimą užsikabino ant 
meškerės raudona žuvytė.” 
Kokis jau čia, po velniais, ne
apsižiūrėjimas, kelis vaka
rus kankinti dolerio paverg
tą galvą, kad tik tlrrniimiaų 
išniekinus tos šalies žmcA 
nes, kurie taip atsidavusiai 
gynė revoliuciją; nepasida
vė pasaulio imperialistų ke
lių metų blokadai, pergyve
nę badmetį, žengia pirmyn 
komunistinėn draugijon, tai 
va reikia parodyti, jog jie iš 
durnumo nemoka aprėdyti 
save. Vadinasi, nusigyve
nę. Save gerbiantis žmo
gus to nedarys.

Kažin, ar ir dabar tūli 
Operetės Choro sportai vis 
dar kartos;" kad dailė be- 
party^iška ? J

i • ' ' ' . ! 1 i

. Brooklynd , dailės rate- ■ 1 • 1*1- ' ’• 1 1 v 1 % I )liuose, 
vis dar neišrištas kląu$imąs. 
Vieni sako, kad panelę Aus- 
rintė sąvo' koncerte Labor 
Lyceum svetainėj, nedaina- 
vb todėl, jog turėjo didelį 
šaltį, o kiti tVirtųia, kad ji 
nedainavimu išreiškė pro
testą, kam daugiau žmbnių 
nesusirinko jos koncertam

Bestraigiškis.

ie
tis

Amerikos Proletmeno Są
jungos Centras nutarė iš
leisti jos visų vienetų gyve
nimo istoriją. Mano supra
timu, ji nepakels 'mūsiškio 
meno ant augštesnio ‘laips
nio. Joje tilps, galima sa
kyti, visų vienetų mažos 
vertės protokoliniai nuora
šai ir,* payeiksląi; Bus J įšvę
sta bereikalingai pluoštas 
pinigų. :vV ■./),< j '

Draugas V. Proletaras 
gerai parašė peržvalgą ope
retės “Pepita.” Jis nuosek
liai parodė , kad 1 įvedimas 
komunistinių obalsių dar 
nepadaro veikalo darbinin
kišku, kurį būtų galima pa
sitikti, kaip lauktą svečią.

Minėdamas tarnaitę “Pe- 
pitoj,” truputį; suklydo. Jos 
tenai nėra. Bet šiaip,'nuo 
pradžios iki pabaigai, išdės-

rusų tė jos buržuazinę ideologi

TjClingerio Malūnas
(Kur?—Red.)

Pas mus dirba 5 merginos 
ir 8 vyrai, kurių atlyginimas 
visai ubagiškas; merginos gau
na 2-3 litus už 8 vai. darbo die
ną, bet malūno administracija 
“iš malonės” spiria darbininkes 
dirbti 12 valandų be pietų ir 
moka kiek daugiau. Vyrai už 
12 vai. daębo dieną gauna 6 li
tus. Mūšų meistras Pranas 
Bredelis darbininkus laiko gy
vuliais ir net išsidrąsinęs pra
dėjo mušti. 1928 metų pabai
goj sumušė darbininką J. Ja- 
sionį. Darbininkų tarpe kilo 
pasibjaurėjimas tokiuo meistro * 
elgesiu ir kitą dieną darbinin- - 
kai neįleido meistro malūnan ir 
pradėjo streikuotis. Buvo iš-j 
šauktas darbo inspektorius, ku
ris, kad apgautų darbininkus, 
prižadėjo meistrą pakeisti, o 
nukentėjęs darbininkas padavė 
meistrą teisman. Teisme meist
ras pasiūlė taikintis, duodamas 
jam 100 litų. Darbininkas su
sitaikė, neimdamas 100 litų, o 
tik už nedirbtą laiką, nes kon
flikto metu nebuvo dirbta 3 die
nas, 

ikai, 
Jie dažnai įskundžia dar-4Kaį

prieš tai, kad mūsų atstovų ne-

našų.
—Irgi kooperatyvas. Gelžke-

bininkus nėNtįk prekių svoriu 
apsuka, bet ir kainas paimtoms 
prekėms paskaito be galo augš- 
tas. 1 Gelžkejio administracija 
su šito “kooperatyvo” valdybą 
veikia sutartinai ir darbinin
kams sunku yra atsispirti prieš 
tekį, išnaudojimą.

—-Suka ir išnaudoja. Gelžke- 
lio administracija pataikauja 
visokioms brigadierių šunys
tėms. Darbininkus brigadie- 
riai išnaudoja nusukdami nuo

šimčius. Darbininkų organi
zuotai kovai daug kenkia šau
liai.
bininkus administracijai. Į- 
vyksta kratų. Kai kratos nie
ko neduoda, t. y. nerandama 
ieškomos komunistinės literatū
ros,—šauliai labai nusimena, 
mat,—jiems tuomet tenka pa
likti be Judošiaus grašių, kurie, 
jiems skiriami už šnipinėjimą.

—Baldų fabrikas “Univers
al.” Administracija ir meiste
riai labai blogai elgiasi su dar
bininkais, veja iš kontoros, jei 
darbininkai ateina pasiskųsti ir 
nekartą stumdo darbininkus ir 
barasi, keikia už menkniekius. 
Vieną darbihinltą net sumušė. 
Darbininkai užprotestavo ir rei- 

leisti biivo pat^š darbininkai, 
kurie pakėlė protestą prieš 
bjaurų meistro elgesį.

kiek hugi|čįlaųsįau,< kalayd’ atleisti meisterį, bet at-

BALTIMORE, MD.

25 kuopos, 
buvo sek- 

policijos

tautininkų

LEWISTON, ME.
Kovo 10 d. įvyko A. L. D. 

4L. D. 31 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė nedaug. Mat, 
bedarbei užėjus, daugelis išva
žinėjo kitur darbo jieškoti. 
Kurie buvo susirinkime, tik 
užsimųkėjo metines duokles ir 
gavo naujai išleistą knygą, 
“Karų ir Revoliucijų Gadynė,” 
L. Prūseikos parašytą.

Buvo pakeltas klausimas, 
kaip gavus į draugiją daugiau 
narių. Nariai pasižadėjo dar
buotis, kad gavus daugiau na
rių ir tuoini padidinus kuopą. 
Svarstyta, kad susidėjus su 
Rumfordo kuopa bendrai nu- 
sįpirkti žemės, tinkamos vasa
riniams piknikams ir kitokioms 
pramogoms. Kadangi visi pa- 
geidaujd turėti nuosavą Getą, 
tai išrinkta kohiisija, kuriai 
pąvestd tuo reikalu rūpintis^ 
.. Priėjus prlė kuopos valdy

bos, rinkimo, visi kuopos valdy
bos ,nariaį palikti tie patys, 
jies v jie gerai pereitais metais 
darbavosi. Kuopa pereitais 
metąis turėjo 198 dolerius į- 
plaukų. Dabar kuopos ižde 
randaši1 Š5 doleriai.

Kovo 3 d. įvyko šokiai, su
rengti ALDLD.
Vakaras netikėtai 
mingas, išskyrus 
trukdymo.

Turint mintyje
nepavykusius balius, net bu
vo “baugu”. Bet atėjus pa
skirtam laikui, tiek daug jau
nimo prisirinko, kad net apsi
sukti buvo ankšta.

M. 'Franskaš,. eidamas iš 
darbo, krito ir labai smarkiai 
užsigavo. Dabar sunkiai ser
ga.

ją ib davė skaitytojūr^ama- 
Mr ją pilnoj šviesoj, kad 
“Fepitah’ nėra liaiiciies gy- 
veninio vaizdas. “

Per kalėdas čia buvo pavog
ta 6 metų mergaitė. Iki šiol 
policija niekur negalėjo su
rasti. Bet blaivybes agentams 
besidarbuojant, vienoj vietoj 
surasta trys vyrai, kurie užlai
kė, smuklę ‘.ir pas juos, rasta 
dingus . mer^gdijė. Visi trys 
dabar'1 laikomi kalėjime.’ 1 ' > 1

Draugystes Narys. me.

Streikavo 
palaikydami 
darbininkas 
tai iš dalies 

tuos

visi darbinin- 
savo draugą, 
nepaėmė 100 

pagirtina, bet 
darbininkus,

litų,
jis užmiršo
kurie jį ginčo metus palaikė ir 
jam sudėjo bylai vesti apie 30 
litų.

Audra.
Pastaba. Nereikėjo pripažint 

darbo inspektoriaus tarpininka
vimo, o paskelbus streiką reikė
jo griežtai reikalauti: 1. paša
lint meisterį, 2. užmokėti už 
streiko dienas, 3. sumažini dar
bo dieną iki 8 vai., 4. pakelti 
darbo mokestį tiek, kad iš jo 
galima būtų gyventi. Ne teis
mais darbininkai pagerins savo 
padėtį: teismai arba atvirai1 tar
nauja buržuazijai, arba gudriai 
apgaudinėja darbininkus.

“Balsas.”

Kovo 4 d. įvyko ALDLD. 
25 kuopos susirinkimas, šitas 
susirinkimas gal bus pavyz
dingiausias, kiek man teko 
juose būti. Narių atsilankė 
daug ir svarstė dalykus rim
tai. Nutarta surengti kon
certą drg. Menkeliuniutei ir 
Stankūnui iš Brooklyn, N. Y. 
Koncertas įvyks 4 d. balan
džio. . • I ■ 1

Nutarta , surengti pikniką 
gegužės pirmą' nedėldienį ir 
pakviesti Seną Vincą pasakyt 
prakalbą. . Jis dar nebuvo 
Baltimęrėje ,su prakalbomis, 
'nors kitur ir t.oliau t važinėjo. 
Buvo skaitytas1 ( Raiškas , nuo 
šešto apskričio nuo drg, šo- 
4omsko, raginant surengti pra
kalbas. Nutarta .reikalauti 6 
apskritį,j kad prisiųstų kalbė
toją kaip, galima greičiau. Bu
vo pakeltas “Vilies” . padegi
mo klausimas. Nutarta paau
koti $5.00 iš iždo. Taipgi pa
rinkta tarpe narių—surinkta 
3 dol. su centais. < *

Pranešu visiems ALDLD. 25 
kuopos- nariams, kad kiekvie
nas narys, kuris yra persikė
lęs gyventi kiton vieton, pri
duotų savo antrašą finansų se
kretoriui J. Staniui arba atei
tų į ateinantį kuopos susirin- 
kipią ir priduotų.

Kuopos susirinkimai 
ta kiekvieno mėnesio
pąnedėlį po pirmam. Taipgi 
ateikite atsiimti naują knygą 
“Karų ir. Revoliucijų Gady
nė”, kurią iš centro jau gavo-

įvyks- 
pirmą

čia policija užpuolė juod- 
veidžių užlaikomą kabaretą, 
kuriame suareštavo septynius 
jaunuolius ir jaunuoles, augš- 
tosios mokyklos mokinius.

Annapolis, Md.— Į valsti
jos namą'paduotas bilius, kad 
Baltimorėj galima būtų nedėl- 
dieniais laikyti atdarus jju 
džių teatrus. Dabar subruki 
do darbuotis visa dvasiškija 
ir davatkos, kad tekis bilius 
nepraeitų.

Vasario 21 d. čia buvo ne
mažai prisnigta ir miesto val
dyba paskelbė, kad reikalin
ga darbininkų gatvių valymui. 
Prisirinko daug darbininkų. 
Vienus paėmė, o apie 100 pa
siliko. Tuomet jiems buvo 
pasakyta eiti į kitus skyrius, 
gal .ten gaus darbo. Vargšai 
sušlapę, alkani, suvargę vaik
štinėjo nuo vieno skyriaus 
prie kįte, kad gavus nors'ke
lias valandas padirbėti.

ALDLD. 25 Kp. Koresp. ♦

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dailės Mylėtojui, Worces

ter, Mass.—Po savitarpinėmis 
polemikomis turi autorius pa
sirašyti savo pavardes. Tuo 
tarpu jūs ne tik pavardės ne^ 
pasirašote, bet ir antrašo nei® 
p a duodate. Rašinys netilps.

/J. Kaulaičiui, Rumford, Me.
Jau buvo atsakyta Raganių 

Čentei, todėl toliaus neapsi
moka polemizuotis. Redakci
ja ateityje bus atsargesnė ir ; 
new uos vietos ’Raganių Gentės 
raštams, kurie galėtų sukelti 
ginčų.

Londonas.— Anglijos Ge
neral Electric Kompanija 
trečiadienį nutarė nepar
duoti naujai išleistus Šerus 
Amerikos kapitalištams; 
parduos tik asmenims Ang
lijos tautybės.
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SKAITYKITE IR

Iv-

frakcionaliz- 
darbininkų į

“Darbą” pradžią ir pabal
to štukinio darbo įvedimo 
skyriuje.

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

PLATINKITE “LAISVĘ”

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

ir taisymą dešinumo •

praktikavosi di- j 
miestuose Euro?'

ir “kai
šu frak- 
(Komu-

‘GERAI PATAIKO!’
patarnavimo 

kreipkitės:

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.

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

,ei nes kovos.” Amerikos Komi- 
• sija laike VIII Plenumo patvir

tino šį sprendimą. Politinis

l

s
■

Pirmadienis, Kovo 18, 1929 Puslapis Trečias

Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos šeštajai Konvencijai
(Pabaiga) iniais tikslais

į nukrypimai.
i Frakciniais sumetaimais, Ma
žuma Centro Veik. Komiteto! 
atakuoja Didžiumą tūlais klau- ■ 
siniais aštriau, negu trockistus,; 
kurie buvo išmesti iš Partijos.; 
Grąžon, Didžiuma, taipgi frak
ciniais tikslais, griebiasi abso
liučiai netoleruojančiomis ma-; 
nevromis (pav. pakvietimų į C. 
V. K. posėdį renegato Cannon) ■ 
atsimoka tuo pačiu. Spekulia
cija ant nukrypimų (vietoj ko
voti prieš juos) ir frakcinis nu-i 
krypimų padirbimas, nesuteikia' 
Partijai progos surasti tikrųjų t t v. 
klaidų ir apėmių ir tikrųjų šal- ■ 
tinių dešiniojo (ir taip pat 
“kairiojo”) pavojų.

Kova prieš dešinįjį 
rųjį” pavojus sutampa 
cionalizmu Darbininkų

Taip iigai, kaip gyvuos šios 
Partijoj grupės, galimybė 

apmainyti opinijomis principi
niais klausimais Partijos viduj, 
ir tolimesnė ideologinė Partijos 
plėtotė negalės tęstis.

Tęsimas dirbtinų principinių 
skirtumų klausimais, kuriais 
tokių skirtu, nesiranda, šiuo 
tarpu tarnauja vien tik kaipo 
būdai tolimesniam tęsimui ne- 
principinių frakcinių kovų.

Coliai įleidę šaknis neprinci- 
piWk.ĮS metodos frakcinės kovos 
yra didele kliūtimi kovoje prieš 
visu* nukrypimus nuo teisingos 
politines linijos ir kliudymu sa
vitarpinės kritikos plėtotės.

Todėl Komunistų Internacio
nalo VI Kongreso sprendimaį 
prieš nukrypimus nuo teisingos 
politinės pozicijos yra labai 
svarbiais ypačiai Amerikos Dar
bininkų (Komunistų) Partijai.

Dar vis auganti ekonominė I n6 bus pašalinta, 
gale ir didėjantis svarbumas A-; 
merikos imperializmo pasaulinėj

ir iš jų padirbti j rijose dirbančių, ir taip jau tar
pe negrų darbininkų, tuo pačiu 
sykiu palaikant savo pozicijas 

’ tarpe revoliucinių i m i g r a ntų 
■ darbininkų.

ši kryptis linkui Amerikos 
'darbininkų ir linkui pamatinių 
industrijos šakų turi pasireikšti 
visuose Partijos veikimuose, i ir 
turi būti kaipo pagrindu orga
nizavimui neorganizuotų, įkūri- 1 . .. ...mm naujų unijų, organizavimui 
kairiojo sparno senose unijose,, 

. “patiekiant tuo būdu pagrindą 
1 tikram įkūnijimui obalsio : Pla- 
■ti Darbininkų Partija sukurta 

.” (KI. VI Kongreso 
į Rezoliucija). 

/

Keturios principinės sąlygos 
būtinos, kad Partija galėtų aiš
kiai įžengti naujan kelian, ve
dančiai: į pasikeitimą į masinę

arenoj, ypatinga metodą ekono- relkalavo Partiją baigti frakcio- 
nqj^-es ir politinės darbininkų kovą. VI KIVK Plenu- 
kS-sės priespaudos'iš buržuazi- ,mas reikalavo iš Partijos įvi
jos pusės, kuri naudoja galingą'110 _ir besąlyginio baigimo mik- . —. Al Art LaI’ACI A ZX-W1 IT f~\ d ZY 1ADF. aparatą kaipo agenciją

•darbininkų klasėj
— visos šitos sąlygos su- 
teikia rimtos baimės del išsi-' KIVK sekretoriatas paskelbė ba- 
vystimo dešinio sparno tenden- pandžio mėnesi, 1928, kad: 
cinių nukrypimų Amerikos Par-1 J^iyK^ nuomone, kad vyriausia 
tijoj. VI Kongresas savo rezo- j 
liucijose jau nurodė visą eilę

L. dešiniojo sparno paklaidų (atsi-
nešimą link socialistų partijos,
nepakankamą Partijos darbą-
organizavime neorganizuotų ir
kovoje už darbą tarpe negrų,

■ Partijos problema organizaci
nėj dirvoj yra išnaikinimas 
frakcionalizmo.” Pagaliau VI 
Kongresas nusprendė, kad 

,(tsvarbiausias uždavinys, stovįs 
priešakyje Partijos yra: užbai
gimas frakcinės kovos, kuri ne

bepakankamai aiškų nusistaty-ira Paren}Ia jokiais rimtais skir- 
. t&ą prieš žudikišką Jungtinių finais, ir tuo pačiu sykiu, pa- 

Valstijų politiką Lotynų Ame-! didinti skriičių darbininkų Bar-. 
Tikėję) ir pažymėjo, kad “šitos 

metamos tik Didžiumos vadovy
bei.” Klaidos, padarytos po 
Kominterno VI Kongresui buvo

I taip jau dešiniojo pobūdžio.
Pasirodymas Jungtinėse Val- 

I stijose trockizmo gali būt išai- 
> škintu tuo faktu, kad trockisti- 
‘ nės oportunistinės doktrinos 

klausimu Partijos ir jos struk
tūros, kurio pamate glūdi “prin
cipas” neprincipinio susivieniji
mo su visokiom įvairiom deši
niojo* t “kairiojo” sparno gru
pėm C^rganizacijom, kovojan
čiom prieš Kominterną, išrodo 
geriausiai tinkąs politinės ko
vos skymams Jungtinėse Valsti
jose, kur principo stoka visuo
met buvo kerinčiu principu visų 
buržuazinių partijų judėjime. 
Niekur, nė jokioj pasaulio šalyj, 
mes nesame matę taip lengvai 
susiformavimą bloko trockistų 
su nesukalbamais dešinspar- 
niais, kaip kad Jungtinėse Val
stijose, tuo būdu atidengiant 
pirmaisiais savo žingsniais savo 
socialdemokratinį ir prieško- 

inteminį pobūdį. Dešinieji 
partijos nukrypimai pagelbėjo 

kizmo augimui Jungtinėse 
alstijose.
Neveizint į tai, kad trockiz- 

mui Jungtinėse Valstijose ran
dasi laikina dirva, trockistų blo
kas ten taip jau turės susmuk
ti.* Vyriausia tam sąlyga yra 
teisinga Komunistų Partijos 
politinė linija, pagrįsta ant aiš
kių principų, stojančių už paša
li

pašaukti • prie tvarkos ? Bet 
tavo mintis buvo, kad tie dar
bininkai dirbtų su unijos ži
nia. Vadinasi, pilnai sutikai 
įvykinti štukių dirbimą lietu
viškose kriaučių dirbtuvėse. 
Da Paškevičius turi neužmirš
ti ratelio tarimą. Ratelninkai 
nutarė vienbalsiai, kad stovė
ti lokale už štukinį darbą, ir 
tu esi ratelio organizatorius, 
turi pildyti tarimus, nes kitaip 
prasižengsi prieš savo drau
gus. Tad aš patarčiau Paš
kevičiui neeikvoti veltui laiko 
ir organe “Darbe” vietą už
imti? kadangi tas tavęs nepa
teisins, kuomet tu kalbėjai ne 
ypatiškai, bet susirinkime, kur 
buvo apie netoli trijų širptų 
narių unijos svetainėj.

Antras pasiteisinimas V. Mi- 
chelsono, būk ir jį Sportelis 
per “Laisvę” įžeidė, primesda
mas jam bosystę ir sykiu rie- 
legatystę 54 skyriaus lokale. 
Teisinasi minėtame “Darbo” 
num. 5. Jo 'pasiteisinimas vai
kiškas. Jeigu argumentuotis 
tokiais argumentais, tai yra 
visai prastas dalykėlis užsigin
ti tokius dalykus, kas yra vi
siems žinoma. Petrulio ir 
Zavecko kompanija susitvėrė 
ka tik užėmus Michelsonui 
delegato vietą pradžioje sau
sio mėnesio, 192G metais, o 
kaip Michelsono bill of sale 
rodo, tai galima padaryti me
tais ar puse metų vėliau, ar 
anksčiau.

Bet Michelsonas pameni ga
na gerai, kaip buvo įvykęs lo
kalo nepaprastas susirinkimas 
tikslu perrinkti lokalo delega
tą ir sekretorių, birželio mė
nesio pabaigoje 1926 metais. 
Ir tau buvo pastatytas klausi
mas tame susirinkime per 
draugą J. Buivydą, delko tu 
prileidai Petruliui ir Zaveckui

CASTON ROPSEVICm LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji 
rijusio 
navimo 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

ge- 
patar- 
ir už

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

JONĄ

I • ♦nistų) Partijoj ir negali išvys- į Komunistų Partiją; keturios są
lyti teisingą bolševikišką kovos ’ lygos, kurių vyriausios reikš- 
būdą iki ši vyriausia skerspai-: mes nei Didžiuma, atsakominga 

už Partijos vadovybę, negi Ma-
T,T . . , . , . . Jžuma nesuprato. Tomis salygo-KI keletą kartu griežčiausiai: . 1v mis yra:

1. Teisingos perspektyvos a- 
\nalyze bendro kapitalizmo kri- 
\zio ir Amerikos imperializmo, 
kuris yra dalimi jo.

■ 2. Pastatymas Partijos darbų 
centre dieninių reikalavimų A- 
merikos darbininkų klasės ir y- 
patingai (a) reikalavimas 7 vai.
darbo dienos ir 6 vai. mainų .išmesti 4 darbininkus iš dirb-

•tijos eilėse ir suteikiant aiškų 
stimuliantą praėjimui darbinin
kų į vadovaujančias įstaigas.” 

Gyvuojančios frakcijos priva
lo būti pasiryžusiai ir aiškiai 
likvįduotos. Frakcinė kova tu
ri būti sulaikyta. Be to nebus 
gedima suorganizuoti Amerikos 
proletariato masinės Komunistų 
Partijos.

šis tai yra reikalingiausias 
Partijai uždavinys. Darbinin
kų Partijos VI Konvencija turi 
kategoriškai uždraust by kokią 
frakcinę kovą, pagrąsinant iš
metimu iš Partijos, ir pątrŠčti 
Partijos normališkam gyveni
mui pagrindų, ypatingai viduji
nę demokratiją, savitarpinę kri
tiką ir geležinę Partijos discip
liną, pagrįstą ant besąlyginio 
Mažumos pasidavimo Didžiumai' 
ir besąlyginio pripažinimo Ko
munistų Internacionalo sprendi
mų. *<

Visi Partijos nariai turi su- 

 

vienyti/savo pastangas greičiau
siam 'ykdinimui gyveniman ši
tų uždavinių.

n ų j ų Darbininkų Lyga 
neturi būti vadovaujama nei 
vienos Partijoj esamos frakci
nės grupės. Jos nariai . turi 
kovoti- pagrindais Kominterno 
ir Jaunųjų Komunistų Interna
cionalo tarimų 1 i k v i d avimui 
frakcionalizmo ir frakcionališkų 
grupių Lygoj ir Partijoj.

Tas faktas, kad Partija per
eitais metais padidino savo 
skaičių narių 14 nuoš. dirban
čių didelėse dirbtuvėse darbi
ninkų, faktas, kad jinai jau at- 

klai^į ir kova prieš dešinumo sistojo kaipo stiprus vadas sun- 
pavojų eilėse Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos.

Pasekminga kova prieš abu 
dešinįjį ir atvirai dešinįjį nu
krypimą, kaip kad kova prieš 
“įjuūrųjį” trockistinį nukrypi
mui iki šiol buvo kliudoma vy
riausiai netojeringa ir beprinci- 
pine frakcine kova tarpe abie
jų vadovaujančių grupių. Vie
na frakcija naudojasi paklaido
mis kitos, slėpdama bei mažin
dama savo klaidas. Viena frak
cija meta ant kitos neva dešinu- 
mjtfr “kairumo” apkaltinimus. 
Tikros ir įsivaizduojamos klai
dos yra perdedamos frakcionali-

darbininkams ir tiems, kurie 
dirba pavojinguose amatuose, 
sykiu išrodinėjant ir vedant sis- 
tematišką kovą prieš kapitalisti
nės Nacionalizacijos metodas, at
suktas linkui intensyviną e snio 
dar binin kų išnaudojimo; (b) 
reikalavimas visokių formų vi
su o m e ninės apdraudos iškas
ėtais darbdavių ir valstybės.

3. Paliuosavimds Partijos iš 
josios imigrantinio siaurumo ir 
atsiskyrimo, padarant Amerikos 
ėiagimius darbininkus jos pla
čia papėdė,‘kreipiant domėsią į 
darbą tarpe negrų.

4. Panaikinimas 
m o ir įtraukimas 
jos vadovybę.

KIVK šaukiasi
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos VI-tą Konvenciją vykinti 
gyvenimam, šituos pamatinius 
uždavinius.

Su komunistiniais sveikini
mais,

Komunistų Internacionalo 
Veikiantysis Komitetas.

Maskva.
Vasario 1 d., 1929.

tuvės.
Tas rodo, kad jau buvo ta 

kompanija susitvėrus, jeigu 
tapo išmesti iš tos dirbtuvės 
4 darbininkai. O kuomet Kal
pokas užėmė delegato vietą, 
tu, atėjęs į Pildomos Tarybos 
susirinkimą, parėišltei, i kad , 
“Laisvė” rašė, jog aš esu kom- 
panas ir delegatas, tai aš ir 
einu į Petrulio ir Zavecko 
kompaniją. Tai yra peiktinas 
dalykas užsiginti savo darbus, 
kuomet kriaučiams yra tas 
viskas žinoma, ir nereikia 
spręsti, kad buvai delegatu ir 
sykiu kompanu.

kiose klasinėse kovose; faktas, 
kad jos įtaka tarpe čiagimių 
darbininkų padidėjo ir pasitai
sė, parodo, kad Partija jau pri
brendus patapti masine organi
zacija. Bet faktas, kad Partija 
negalėjo gauti daugiau kai 50,- 
000 balsų pereitais rinkimais, 
parodo, kad jos ryšiai su Ame
rikos proletariatu yra dar vis 
silpni.

Partija gali patapti masine 
proletarine Partija tiktai ta są
lyga, jei ji praplės savo pagrin
dą, pastatant vyrvansvas tvirto
ves eilėse Amerikos darbininkų, 
ypatingai svarbiausiose indust-

Ratelninkų Melagingas 
Pasiteisinimas

“Darbo” organo No. 5, V. 
Paškevičius ir V. Michelsonas 
teisinasi, būk “Laisvės” No. 
37 tūlas Sportelis neteisingai! 
apie juos rašė. V. Paškevi
čius teisinasi, kad jis visai ta
me susirinkime nekalbėjo apie 
štukinį darbo įvedimą kriau- 
čiuose 54 lokale, tik jis kalbė
jęs gruodžio mėnesį pereitų 
metų apie štukių įvedimą.

Tai koks yjra skirtumas, 
jeigu • diena, ar kita buvo 
“Laisvėj’'’ rašyta, kad Paške
vičius stovėjo už įvedimą štu
kių darbo lokale, bet tikreny
bėj pats Paškevičius, rašyda
mas minėtame “Darbo” num., 
kad jis kalbėjo apie tuos, ku
rie dirba nuo kavalkų, pasi
slėpę nuo unijos. Jo mintis 
buvo, kad .tie, kurie dirba nuo 
kavalkų, turėtų dirbti su uni
jos žinia, ir nebūtų slepiama. 
Tą Paškevičius žino gana ge
rai, kad dabartinė lokalo val
dyba ir buvo sušaukus tą su
sirinkimą vien išspręsti tą štu
kinį darbą vienaip, ar kitaip. 
Tai kodėl tu,'Paškevičiau, ne
turėjai savo minties pareikšt, 
kurie dirba štukinį darbą pa
sislėpę nuo unijos, kad būtų

Kuris Kaltininkas Štukinio 
Darbo Įvedime #

M at, d a drįsta žmonės tei
sintis, kad aš geras ir mano 
spauda, “Keleivis”, rašo tei
singas žinias iš kriaučių pa
dėties, kadangi “Keleivis” ra
šo, kad kriaučiai dabar dirba 
nuo mastų ir nuo jardų. Tai 
kokiems galams jūs, “Kelei
vio” rėmėjai, nešate gėlių bu
kietus tam žmogui, kuris mūs 
organizacijoj įvedė tą štuki- 
nį darbą, tai ponui Beckermo- 
nui? Tai jau, vyrai, darote 
dideles klaidas, primesdami 
tiems žmonėms gardžius pyra
gaičius, kuomet jūs geriausias 
žmogus, jums už nupirktus gė
lių bukietus iškepė gardžių py
ragaičių, tai turite dabar pa
tys juos valgyti, nesiprašykit 
kitų žmonių talkon. .

O kas dabar kaltas mūs 
54 lokale štukinio darbo įve
dimo, tai aš daug kartų ra
šiau “Laisvėj”, kuris yra pir
mutinis kaltininkas. Tad nė
ra dabar man reikalo tą patį 
atkartoti, kadangi šičia yra 
išdalieš apsileidimas lokalo 
korespondento. Kuomet mūs 
korespondentas rašinėja daug 
iš kriaučių dirbtuvių padėties 
į mūs organą “Darbą”, bet jis 
nepaaukoja savo laiko nei bis- 
kį į mūs organą, kad nuplė
šus apie tuos gardžius pyragai
čius. Tuomet būtų/ visiems 
aiškiau ir nebūtų jokių užsi- 
kabinėjimų per kitus laikraš
čius. Tad patartina korespon
dentui parašyti į savo orga
ną 
gą 
54

I Lietuvaite Fotografistė 
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
! vojų Visokiom Spalvom 
į Paveikslus
I Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9;30 iki
5 vai. po pietų.

(MARGARETA VALINČIUS 
S

Room 32, Wcitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

! WILKES-BARRE, PA.
■

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurhj suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų 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 ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krtt- ’ 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

į pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

Į žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau-

- si mūsų gausius vaistus, taip vadina-
- mus “Nervų Preparatas.” Nervų li

ga yra labai blogas dalykas, bet mū-
i sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKA1T1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Baigus mokslą ir praktikavusi ! 
prie Dorpato universiteto. Ve-' 
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

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

M. J. J. Urbszą 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. .Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsepal

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

, Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai (lydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenejusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

i

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

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

Reikalaujant, adresuoki!:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyt’ 
automobiliais į trumpiausj laiką 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10". Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldien’ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tinkus.
NEW YORK AUTO SCHOOl 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N.

ORATORIUS

FORNICIAI
1 PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda- 

|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkėie.
| Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Ime daugybę puikių rakandų del pasirin-

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v, vakare
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SCRANTON, PA.

PLATINKITE “LAISVĘ

Morint turėti skanią ir pasekmingą vakariene

nes tik Ike

BALTIMORE, MD

JAV GATAVA

VILNIS

Chicago, ll&3116 So. Hoisted StMass,

Ant Brick Ave. 
lietuviškos užeigos 
negu vienas Anta- 
Bet kaip yra sa- 

vagies kepure de-

Nors aš 
ir sąži- 

Aš sutin- 
Aš pasilieku

; vejąs
Vejas švilpi

Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su vįsu 
pasiuntimu tiktai $1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taifh 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiari^* 
kas straipsnių apie sveikatą’rašytojas, yra visų mūsų laik-* 
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir gražume 
lietuviškos kalbos.

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

ti vietos “Taurų” kliube. Tai 
bereikalingas džiaugsmas, nes 
į tokią kompaniją, paties Tau
ro pasakymu, geras ūkininkas 
neleistų net ir savo kiaulių 
maišytis, kad nesusiterštų. To
dėl gali būt spakainas ir ne
kvaršinti savo galvos delertne- 
įsileidimo manęs į taip “slau- 
ną” “Tauro” kliubą.

Pasirodė, kad Tauras būk 
davė atsakymą šmeižikams iš 
“Laisvės”, bet niekur neparo
dė nei jokių šmeižimų, o tik 
pats iškoliojo ir apšmeižė ki
tus ir dar įvardindamas mane, 
kaipo autorių šmeižiančių ko
respondencijų, bet nei vienos 
tokios korespondencijos nepa
rodė, vien tik išplūdo, iškolio
jo. Gerai ta patarlė sako, kad 
pats muša, pats ir rėkia. Bet 
kaip, nuo tokių suniekšėjusių 
.fašistinių čebątlaižių nieko 
daugiau negalima, nei. norėti, 
nei tikėtis. -Tai jau jų šven
tas užsiėmimas., O man dė
lei rto nei šalta, nei karšta ir

Vėjas švilpia,•. šuięįį jiefe,; i 
Sukdamas akysna beria; 
Darbininkas darbo prašo; 
Šaltis jįjį' kiaurai veria. 
Jo drabužiai, nudėvėti, 
Lopai plasta-plėvėsuoja; 
Veidas liesas ir išbalęs; 
Pilvas tuščias gurguliuoja. 
Jis žiūri akis įspyręs 
Į plieno vartus dirbtuvės; 
Užsimąstęs jis galvoja, 
Kaip pagerint savo būvį. 
Jo lindynė krašte miesto, 
Viduj spiego pripustyta; 
Vaikai verkia, maisto nėra, 
Bakūžėlė nekūrinta. i • 
Vėjas švilpia, sniegą neša. 
Plieno vartai atsidarė, 
Žiaurus, sargas pasirodė, 
I^uo dirbtuvės jį nuvarė.

Adomo Jonukas

moterys—savo vyrų. O kapitalistai iš ka
ro susikrauna naujus milionus turto ir 
džiaugiasi tuomi. Kas iš darbo klasės esa
te, o tarnaujate kapitalistam ir gyvenate 
iš jų malonės, jūs nelaukite nieko gero iš 
jų, bet kiekvieną dieną laukite didesnės 
vergijos, didesnio išnaudojimo ir skurdo. 
Nes juo labiau kaupiasi kapitalas, tuo la
biau sunkėja darbininkų klasės našta. Vie
nas tėra išėjimas darbininkų klasei pasi- 
liuosuo.t iš tos vergijos—tai susiprast, su- 
siorgaųizuot ir šturmu išgrjaut kapitaliz
mą iš jo pamatų, o ant jo griuvėsių kurt 
naują visuomenę,—tai komunizmą. Tik,ko
munizmas panaikins vergiją ir suteiks lais
vę ir tikrą gyvenimą žmopįjąi.. ;. }(

“Dabar aš atsisveikinu jus; aš daugiau 
nebebūsiu teisėju ir nebeteisiu savo tėvų, 
nei brolių. Atsisveikinu ir su kapitalizmo 
privilegijomis, ir nebebūsiu jų tarnu. O 
nuo šios dienos aš pasilieku atviras kapi- 

; ir išvien su darbininkais

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del 
“kompanijos,” del pamiršimo savo bėdų,—tai, šioje kny
goje sukasite .rezultatus, kokius jūs gausite.—žodžiu, čia 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir^jįek 
jis ir kada gero daro. ■

tuomet jau pamato, kad už to
kią algą negalima dirbti. Bet 
jeigu' atsiranda tokis darbi
ninkas, kuris tuoj aus užklau
sia, kiek mokės, tai boseliai 
tuojaus tokį bolševiku pava
dina.

Ar ne laikas Baltimorės 
kriaučiams pradėti galvoti a- 
pie susiorganizavimą į uniją? 
Jeigu ir toliau taip bus, tai 
greitu laiku negalėsime už
dirbti nei"ant duonos šmoto.

Lietuviškas Skaptukas.

dą į Stepanaucką, kaipo “gar
saus” “Tauro

Kuras 
, tikslu 

taigi 
nes jie 

Tai tikra deg- 
” jau čia ne

matyti, ar 
šnipinėjimu 

draugijas, 
užkam- 

buvo į akis 
streirą” ir gilių 

. visa

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus

ALKOHOLIS

(Pabaiga)
“Še jums, pradžiai gyvenimo. Dabar 

eikite namo ir pradėkite gyvent taip, kaip 
žmonės gyvena, ir dabokitės, kad taip dau
giau neatsikartotų, nes būsite labai skau
džiai kitą kart nubausti; aš daugiau nebe
teisiu jus; teis jus kiti pagal jūsų darbus, 
ir pasigailėjimo jums tada nebus. Steng- 
kitės jūs bent užbaigt gražiai ir teisingai 
savo gyvenimo paskutines dienas.”

Teismas pasibaigė. Paskui teisėjas at
sistoja ir sako prakalbą:

“Gerbiamieji ir gerbiamosios! Šian
dien aš noriu jus atsisveikinti. Jūs pas
kutinį kartą matote mane šiame teismabu- 
tyje. Šiandieną aš noriu išreikšt jums sa
vo įsitikinimus. Šiandieną jūs patys pa- 
matėt, kokie dalykai dedasi šiame supuvu
siame kapitalizmo surėdyme. Vaikai pri
versti teisti savo tikrus tėvus, o tėvai savo 
vaikus, nepažindami viens kito,—ir tas vis- ■ talizmo priešas 
kas yra kapitalizmo produktas. Vieni gy—kovosiu prieš jį, kad nušluot jo viešpatavi- 
vena pertekliuj, nepažindami darbo, nei mą nuo žemės veido. O jei aš nepasieksiu 
prakaito, kiekvieną dieną puotaudami, lė- ■ to tikslo, tai mano vaikai jį pasieks.” 
baudami, paskendę šampane ir paleistuvy s- • Paskui teisėjas nusivelka "savo ploščių,
tėse; jie gimdo kūdikius nelegališkai, o pa-: nusiima keturkampią kepurę ir numeta ant 

žemės ir pamina po kojų. Po to, prieina 
prie savo brolio ir sako:

“Henrike! mudu esame abu broliai, 
abu vienmečiai; abu esame vogti; Aš esu 
gimęs aristokratų šeimynoje, o Ūu proleta
rų šeimynoje; bet aš esu su proletarais, o 
tu—kapitalistas, ir mudu esam viens kito 
priešai.” ,■

“Jonai, aš neesu jūsų priešas, 
esu kapitalistas, bet mano širdyje 
nėję yra darbininkiški jausmai 
ku su jumis ir su jūsų idėja, 
jūsų brolis ir jūsų idėjos draugas, ir abu 
kovosime išvien.”

Pagaliaus, prieina abu prie savo mo
tinos Liudvisės; vienas paima už vienos 
rankos, kitas už kitos ir išsiveda iš teisma- 
bučio. Su tuo užsibaigia jųdviejų senosios i 
rolės ir .prasideda naujas dkrbininkiškai- 
klasinis veikimas.

Atsakymas “Keleiviniui” 
Šmeižikui

Vienas lietuviškų šnipų biu
ro agentėlis, kuris advokatau
ja šnipui Klingai ir fašistų ge
nerolui Stepanauckui, “Kel.” 
N. 7, už vasario 13 d. šių metų, 
bjauriai šmeižia ir iškolioja 
mane be jokios priežasties ir 
neįrodydamas nei jokių mano 
prasižengimų prieš tuos taip 
“augštus” vyrus, žinant kas 
per vienas tas garadžiaus 
kampo didvyris, tai visai ne
nuostabu, kad jis kliedžia vi
sokias nesąmones. O jau iš 
jo “gražiakalbystės” ir Vitai- 
tis su Grigaičiu gali pasimo
kyti. štai jis vepelioja: “Čia 
yra keli ‘Laisvės’ peckeliai, 
kurie kandžioja rimtesnius 
žmones per savo ‘Laisvę’. Tų 
peckelių tūzas yra tūlas Kle- 
vinskas, kuris daugiausia atsi
žymi šlykščiausiomis kores
pondencijomis.” Bet tas fašis
tinis didvyris nepasako, kada 
ir kur jis yra skaitęs ar ma
tęs bent kokią korespondenci-

nei klikai nuo Providence Sq. 
Juk neperšenąs laįkasį kaip^ 
pačiam Taurui lopė kelnes 
viena “progresistė”, kad ap
saugot Tauro fašistinę dvasią. 
Na, o jau kaslink rimtesnių 
žmonių, kuriuos. Tauras rturi, 
savo makaulėj, kaip tai: sa
ve, Klingą ir Stepanaucką, tai 
neapsimoka nei kalbėti. Tau
ras tik tada rimtas, kaip va
žiuodamas “trūperį” susitin
ka. Jei visi žmonės būtų to
ki rimti, kaip kad viso labo 
“mokslinčius” šnipas Klinga, 
tai Visas pasaulis turėtų, pa
tapti viena didele tam tikra 
įstaiga, o visi lunatikai būtų 
profesoriais. O pąs Stepanauc
ką, tai irgi rimtumo nedau
giau, kaip rėtyj vandenio.

Toliaus, Tauras sako, kad: 
“Laisvėj” iš-sausio 31-mos yra 
aplotas Vanagaičio koncertas 
ir jo rengėjai”. Bet kokį pri
rodymą jis turi, kad primeta 
man? Juk po koresponden
cija tos ’dienos “Laisvėj” ne 
mano parašas, bet Rumboniš- 
kio, o tas fašistinis elementas 
primeta man tą kaltę, neturė
damas nei gėdos taip niekšiš-

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg C»5:

kliubas turi tris 
tai pašalinės pu- 
būti tik 20. Bet 
“garsusis” “Tau- 
susideda tik iš

Greenpoint 9632

K. M.S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Da/jbą 
atliekame greit ir tinkamai. **

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

K. M. S.

ją, mano parašytą ir pasirašy
tą? Jis tik tauškia, kad tik 
apjuodint jam nepatinkamą 
ypatą. Toliaus jis tęsia: “Ji
sai rašyti pramoko nuo savo 
pačios ir jau mėgina net ‘pra
kalbas’ sakyti.” Kad aš ir 
nesu prakalbininkas, bet su 
tokiais “mokslo” vyrais, kaip 
Tauras, Klinga ir Stepanauc- 
kas, tai bile kada galiu stoti 
į diskusijas bei debatus, jei 
tik aš dasileisčiau prie tokio 
žemo darbo, kaip kad disku- 
suoti su tokiais nusmukusiais 
visuomenės akyse fašistų 
agentais. O kaslink išmoki
mo rašyti nuo savo pačios, tai 
tuomi dar negali įrodyti kaipo 
blogą daiktą ir pažeminimą. 
Juk išmokti ką nors nuo savo 
pačios yra tūkstantį kartų 
garbingesnių daiktu, negu 
kaip kad pats Tauras, su sa
vo draugu, “mokslo” vyru, 
yra dauk ko “mokinęs!” nuo 
svetimų pačių ir net du šimte
lius doleriukų iškaulinę iš vie
nos už “moksliškus” patarna
vimus prie divorso. Toks mok
slas, tai “šiur”, kad nedaro gar
bės nei Taurui, nei visai fašisti-

kartumą ant manęs, bet kar
tu visai užtyli apie tuos garsi
nimus, kuriuose buvo bjauriai 
išniekinti komunistai arba 
bolševikai, tai ar ir ten Rum- 
boniškis melavo, aplojo Va
nagaičio koncertą ir užgavo 
Tauro fašistinius jausmus? 
Rumboniškis rašė savo kores
pondencijoj teisybę iš tikro 
patyrimo ir dar jam niekas 
nėra primetęs neteisybės bei 
šmeižtų už jo korespondenci
jas. Tauras irgi neturi drąsos 
kaltinti Rumboniškį, bet kal
tina mane visai neteisingai. 
Tauras sako, kad: “Daugiau
sia kliūva Klingai, nors tas 
jau 3 savaitės prieš Vanagai- 
Čįo koncertą išvažiavo Brook- 
lynan ir ten apsigyveno”. Ne
žinau, ar Tauras per tas tris 
savaites negalėjo 
buvo užsiėmęs 
apie progresyves 
kad būdamas vienoj 
pėj nematė, o gal 
įsmeigęs į “i 
džekį per tą visą laiką? Aš 
pats mačiau tik diena prieš 
Vanagaičio koncertą Klingą ir 
su Yozavitu pas LEO barzda- 
skutykloj ir per tas tris savai
tes visi matė, kurie tik pa
žįsta tą šnipą, bet Tauras (ne-. 
matė. Tauras net pąsibaži-j 
nęs tikrina, kad: “Stepanauc- 
kas ne tik kad niekad neVa- 
karieniavo pas Račinską, bet 
ir jo namuose da nėra buvęs.” 
Aš norėčiau paklausti “pono” 
Tauro, iš kur gi* žinai, kad 
tikrini, jog Stepanauckas nė
ra buvęs Račinsko namuose ? 
Nejaugi pilniavoji Račinsko 
namus ir Stepanaucką? Jei 
taip, tai Stepanauckas tik be
reikalingai užlaiko tą margį 
su bizna uodega.

Kas link daugumo publikos 
ant" Vanagaičio koncerto, tai 
Tauras tik uždyką džiaugia
si, kaip geležėlę radęs; nes. j,ei 
jau tikėti jūsų pasigyrimams, 
kad “Tauro” 
šimtus narių, 
blikos turėjo 
kaip tas jūsų 
rų” kliubas 
apie poros tuzinų karčiamnin- 
kų, taip ir publikos mažai ką 
daugiau buvo. O dar geriau 
žibant, jūs didvyrišką charak
terį, tai ant kiekvieno kampo 
dar ir šiandien šauktumėte 
^besigirdami trimi šimtais pub* 
likos. Ir dar kas blogiausia, 
?kad Tauras bando įtikinti sa
ve, kad jei .ne, kuri. Kuras būt 
surengęs savo■koncertą tą.pa
tį vakarą, fai bolševikai būtų 
rengę, kad pakenkti fašistinių 
lakštingalų koncertui, 
pliauškia: “Kad, kun. 
surengė savo koncertą 
užkepkti Vanagaičiui, 
pavadavo bolševikus, 
tą būtų darę, 
lųjų kompanija
tik kad nepraustburnis Tauras 
priterškė nesąmonių i ir melų, 
bet dar ir antspaudą uždėjo 
ant savo gražiakalbystės. Tai 
tikrai fašistiniai, didvyriškai; 
nusprendė kitus pagal savo 
kompaniją. Ii’ aš tą paskuti
nį pasakymą grąžinu pačiam 
Taurui ir kompanijai. z

Dar toliaus Tauras, /džiaugs
mu netverdamas, šaukia, kad 
“Laisvės” pisorėliui negali bū-

“ TARPININKAS ” 
(The Mediator)

VAIZBOS. IR. DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių,’ Didelio Formato

> “Tarpininkas” duoda <$200.00 arba 
laivakortę i Lietuvą ir atgal dovanų.

. . .1Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Rajvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c.į Užsirašykit sau ir ki
tiems. Sausio numery telpa labai 
puiki dajna “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar
pininkas”/! pagelbės jums apmokėti 
bilasi Įsijįykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, kaip tą galima pada-i

.f “TARPININKAS,” į
332 ^. Broadway, So. Boston,/

' 1 ' Leidėjas
A. J. KUPSTIS

skui žudo juos, apgindami savo vardo gar
bę, ir kad vėl būtų proga orgijas kelti. O 
kiti nuo tamsos iki tamsos sunkiai dirbda
mi ir prakaituodami, pusalkiai ir pusnuo
giai, bevergaudami praranda savo spėką ir 
sveikatą; tada kartu praranda ir darbą, o 
praradę darbą nustoja gyvenimo vilties ir 
būna priversti žudyt patys save, savo kū
dikius, šeimynas. Kapitalizmas centrali- 
zuojasi per neteisybę, per išnaudojimą vie
ni kitų," nepaisydami nei dorinių^ o net nei 
valstybinių teisių, kurias viešpataujanti 
klasė yra pati pirmiau pagaminus. Drūtes- 
nieji pavergia silpnesnius ir išnaudoja jų 
spėką ir jų triūsą, atitraukdami nuo jų 
burnos paskutinį kąsnelį duonos. O tie pa
razitai kapitalistai iš jų susikrauna sau bi- 
lionus turto. Jei būtų pasaulyje teisingu 
saiku saikuojama, tai nebūtų kapitalizmo, 
o būtų komunizmas. Kapitalistai šian
dien valdo pasaulį ir duoda jam įstaty
mus, bet tokius įstatymus, kurie gina tik 
jų"reikalus. Kapitalistai kontroliuoja baž
nyčias, mokyklas ir spaudą ir priverčia 
juos, kad gintų išnaudotojų reikalus; kapi
talistai užlaiko sau armijas, miliciją, poli
ciją, šnipus ir kitokius galvažudžių būrius, 
kad apgintų visuomenės viešpačių intere
sus fr jų surėdymą. O darbo klasę jie per
sekioja, neduoda darbo žmonėms laisvės, 
neduoda organizuotis ir kovot už savo rei
kalus ir neprileidžia jų prie valdžios vai
ro. Kurie gyvena iš kapitalo, tie yra lega
liai (o dažnai ir nelegaliai) galvažudžiai, 
plėšikai,<. apgavikai, ir nereikalaukite iš jų 
teisingumo, nei mielaširdysčių. Kapita
lizmas naikina net pačius žmoniškumo jau
smus, o gimdo tuščią garbę, neapykantą 
viens kito, neužsitikėjimą, kerštą; kapita
lizmo sistema daro žmones beribiais savi
meiliais. Kapitalistams nebeužtenka iš- 
naudot savo šalies darbininkus; jie puola 
ir kitus kraštus. Tatai sukelia pasaulyje 
baisiausius karus ir kraujo liejimus: o ka
rai neša darbininkam vergiją, skurdą, ba
dą, epidemijas; tėvai netenka savo sūnų, j 2-5

Vargiai kur galima surast 
kriaučių tokią blogą padėtį, 
kaip čia. Juo tolyn, tuo dar
bininkų uždarbiai eina pras
tyn, nes mokestis vis numuši- 
nėjama. Darbininkai, dirban
ti nuo šmotų, gauna daug ma
žiau, negu "kur kitur. Pavyz
džiui, čia pažymėsiu kiek mo
kama pas K. Vosylių dirbtu
vėj, kuri randasi ant W. Bal
timore St.

Pirmas kriaučius turi ap
karpyti jžįponą ir pamušti, už 
tai gauna 7 centus, kuomet 
kitur moką už tokį darbą 10 
centų. Kalnierinis gauna » 6 
centus, kuomet kitur jau moka 
nuo, 11 iki 13 ceųtų. Pirmąs 
opereiteris už 12 centų turi 
aplink apsiūti, steisą įdėti į 
rankoves, jas sudurti, kraštus 
nustičiuoti ir pečius sustatyti; 
kitur už tokį ciarbą moka 18 
centų. Už kišenių padarymą 
moka 18 centų, kuomet kitur 
mažiausia gauna darbininkas 
25 centus. Prosytojas siūlių 
gauna 9 centus, kuomet kitur 
moka nuo 15 iki 18 centų. 
Pamušą pasiūti su rankovė
mis ir apatiniu kalnierium 
moka 8 centus, kuomet kitur 
moka nuo 11 iki 18 centų. 
Už gatavo kauto nuprosim- 
mą moka 18 centų, kuomet 
kitur moka 25 centus. Tiek 
gaunant, kad ir geriausiai 
dirbsi, nieko gero neuždirbsi. 
Ir geriausi darbininkai negali 
daugiau uždirbti, kaip 5 do
lerius į dieną. Todėl ir dar
bininkai nepastovi ilgai, nuo
latos mainosi. Mat, kada at
eina naujas darbininkas, tai 
jis neklausia, kiek darbdavis 
mokės, bile tik duoda darbo, 
tai ir dirba. Bot kuomet iš
dirbęs savaitę gauna algą,

Gyvenimo Bangos S. R. Mapiunas

Mlyn LABOR LIC^)
OARBININKŲ ĮSTAIGA, £

Balis dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių,' Susirinkimų Ir Mr 
Puikus steičius su naujaisiais italai 
mais. Keturios bolių alleys.

K AINOS PRIEINAMOS.
959 Willoughby A^>

Tat 8twir.

kai meluoti. Aišku, kad pas 
fašistus teisybės nerasi nei su 
žiburiu, taip jos nėra ir pas 
Taurą, Gi kas link to apra
šymo apie Vanagaičio kon
certą, tai aš tiek turiu pasaky
ti, kad Rumboniškis aprašė 
gryną teisybę, nes ir pats 
Tauras prisipažįsta, kad “Ve- 
čeriojo” pas Račinską, o R.um- 
boniškis nei nesakė, kad pas 
Račinską, tik pas mažą ir pli
ką Antaną 
yra kelios 
ir daugiau, 
nas plikas, 
koma, kad 
ga, tai vagis už kepurės. Kaip 
sykis, ir Tauras prisipažįsta, 
bet kartu ir baisiai pyksta, 
kąm Rumboniškis pasakė vi
sam sViętui apie tų fašistinių 
pagyrų puodus 
lioms dienoms prieš koncertą 
garsindsi £er vietinę anglišką 
spaudą, kad Vanagaičiui kels 
puotą “Caseys Hotelyj”, žino
ma, puikiausiam viešbuty, tai 
ir svetimtaučiai atkreips aty- nei vienas plaukas ant galvos 

nesujudėjo, ką Tauras priklie- 
prezidentą. dė per “Keleivį”, tą purvų 

Už Rumboniškio koresponden- drabstytoją. Yra sakoma: 
ciją Tauras lieja visą tulžies koks ponas, toks ir žiponas; 

koks laikraštis, toki ir jo ben
dradarbiai ir korespondentai.

Klevinskas.



Pirmadienis, Kovo 18, 1929

tik bet dar nepriklauso todėl, kad |Afcičaiikimac i Amori. ■'ir draug'jas> kurios •nldlddUlUlIldd J JUUCI1- yra priešingos fašizmui, prisi- 
'dėti nors su keliais centais pa
yramos mūsų kovoj su miestu 
ir anglių baronų^ tarnais, o 
kartu ir su lietuviškais fašis
tiniais šnipais, kurie skundžia 
miesto policijai.

‘ ši mūsų kova, kova ne mūs 
vienų, bet kova visų darbinin
kų iš pažangiosios pusės; mū
sų laimėjimas, visų laimėji
mas, nes jei tik lietuviškiems 
fašistukams pavyktų užslopin
tu progresyvį veikimą pas mus, 
tie gaivalai pradėtų kelti gal
vas ir kitur. Ir kitur tie kru
vinųjų budelių čebatlaižiai 
pradėtų skųsti policijai pro
gresyvių prakalbas, susirinki
mus , ir visokius parengimus, 
viską,/kas tik ne del fašizmo 
naudos, kaip kad jie daro 
pas mus, kad tik lietuviai dar
bininkai; nejtprėtų ; progos iš- aukota $11.501 Aukojo sekan-
girsti teisybės . .žodį apie tų ti: J. Rakauskas, J. Gudišaus-
darbininkų klasės kūno mėsi-ikaS) Ant. žemaitis, K. Armi- 
nėtoj-ų, jų valdžias ir darbus, i naš jr j. Kamarauskas po $1; 
Kadangi mums išardė kelias s. Reikauskas 60c; J. Stagniū- 
prakalbas, koncertą ir kitus ;nas, J. šipaila, J. Stalgaitis, 
parengimus, tad mes ir nu- k. Rutkauskas, J. Rušinskasd 
sprendėme eiti, kad ir į kapi- m. Zigmantavičius, S. Garba-1

kos Lietuvių Visuomenę, 
Kuri Priešinga Fašizmui

Pereitų metų lapkričio mė
nesi nuskambėjo žinia per 
darbininkišką spaudą, kad 
ALDLD. 39 kuopa/ Scranton, 
Pa., patraukė miestb adminis
traciją į teismą už draskymą

* susirinkimų ir kitų parengimų 
’ minėtos draugijos.

* nepaprasta žinia ir 
vo girdėta niekados

- lietuvių darbininkų 
kad būrelis progresyvių darbi
ninkų, pasiryžo stoti į kovą su 
kapitalistiniais tarnais. Pir
mas bandymas—teismas įvy
ko lakpričio 16 dieną, 1928 

i m., ir dalinai laimėjimas buvo 
mūsų pusėj, bet dar tuomi ne- 

ą užsibaigė, dar kartą turės 
įvykti teismas ir dar kartą 
buržuaziniai kapitalistų

* Mkajai turės progos
tt* mūsų blogumus parengi- 

ir 
ir 
P a 
ir 
teisme pasirodė

Tai buvo 
dar nebu- 
Amerikos 
judėjime,

lie- 
prirody-• MKajai

Tr’ n
mų 
tu 
š n i 
kad 
me 
Klinga, dabartinis “Vienybės” 
“manedžeris”. Nors mes ir 
laimėjome pirmą mūšį teisme 
ir pilnai tikimės laimėti ir 
antrą, bet bylinėtis su miestu 
darbininkiškai organizacijai, 
kaip kad ALDLD 39 kuopai, 

‘ V jau nėra taip lengva. Jie tu
ri advokatus, turi teisėjus, tu
ri ir pinigų, o mes neturime 
nieko, apart vienybės, o kapi
talistiniam teisme vien tik su 
vienybe, be pinigų, neką gali 
tikėtis laimėti, šis tJ_
mupis atsieis daugiau penkių 
šimtų dolerių. Dalį tų pinigų tegavome aukų ir su tomis au- 
patys draugai ant vietos su- komis nesitikim užbaigti rei-į 
dėjo; dėjo kiek tik galėjo, kalą.

niekas jų nepakalbina, o pa-j 
tys dar neturi užtektinai .drą-1 
sos, pasiryžimo surasti, 
vietos kuopelės laiko susirin
kimus. Yra ir tokių kuopelių, 
kurios susirinkimų nelaiko.

Ši konferencija pasižymėjo 
rimtumu, nuoseklumu svarsty
me įvairių klausimų ir klasi
nės sąmonės subrendimu. Die- 
notvarkyje buvo punktas ang
liakasių klausimu. Drg. K. 
A-as tuo klausimu referavo. 
Delegatai vienbalsiai nutarė 
paskirt iš apskričio iždo $20 
organizavimui neorganizuotų į 
Nacionalę Mainierių Uniją.

Įsteigė jaunuolių fondą or
ganizavimui ir lavinimui pio
nierių.

Baigiant konferenciją, dele
gatai prisiminė ir apie “Vil
nies” nelaimę. Ant vietosz-su-

kur

susirinkimų,
lietuviški

i skundikai, kaip !Ęa,lsunl teismą, jicskoli savo čauskas ir P. Grabauskas po 
pirmesniame buvusia-;tei^’ kurias^ mums policijos. 50c; F. čižauskas ir J. Alvi-

o kar- 
fašistiniai > .... . .. --- —«----------- -- -------

kaipitalistini teismą, jieskoti savo čauskas ir P. Grabauskas po
. i 4r>ioi 11 Iriivincj J'------- — -- -- - — “ ‘ _ ..

šnipas! viršininkai užgynė per įskun- kas po 25c; smulkių $1.40.
dimą lietuviškų fašistų.

Todėl draugai darbininkai 
ir priešininkai fašizmo, ateiki
te į'pagelbą mums, o kartu ir 
visai darbininkų klasei, kad 
užduoti skaudų kirtį fašisti
niam smakui, kuris pradeda 
kelti galvą ir šioj šalyj tarpe 
lietuvių ir kitų tautų darbinin
kų. Lai fašistai žino, kad 
mes, darbininkai, esam ant 
sargybos savo klasės reikalų 
ir nesileisime fašistinių, užma- 

teismas iC1^’
Kol kas dar mažai iš kur mes

Pinigai tuoj pasiųsta “Vil
niai.” S. V. Ramutis.

JOHNSTON CITY, ILL.
^Darbai.mūsų mieste vėl su

mažėjo. /' Old Ben jau pra
dėjo dirbti tik po dvi dienas 
į savaitę. Niekas nežino, ar 
pradės geriau dirbti ar visai 
uždarys. Reikia pastebėti, 
kad čia tik viena kasykla ir 
užlaiko mūsų miestelį, nes ki
tas kasyklas sunku pasiekti, 
jos randasi toli.

WORCESTERIECIU DOME!
Paltanavičiui iš Worcesterio dingus, parduodu Columbia 
kompanijos Gramafonus ir rekordus. Rekordai partrauk
ti iš Lietuvės ir įdainuoti Amerikoj šių artistų: Aido Cho
ro, J. Babravičiaus, M. Petrausko, L. Sipavičiūtės^ K. Jo- 
zevskaitės, J. Butėno, K. Menkeliūniūtės, A. Vanagaičio, 
J. Kudirkos ir kitų. Pas mane bile ką pirkdami gausite 
gerą tavorą, tinkamą patarnavimą ir sutaupysite pinigų.

10 Colių Rekordai 75c
M. STRUMSKIS, Soprano 

Su Orkestros Akompan.16124F

16128F

16122F

16121F

16106F

16107F

16108F

16111F

16112F

16113F

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Folksong

Comic Song Keystone

TELEFONAI

Oregon 5136

Main 9669

Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė
A. VANAGAITIS, K. B. KRAUČIUNAS ir M. ŽEMAITĖ 

) Su Piano Akompan.
Netur Piečio
Gieda Gaideliai
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader
Tėvuko Polka Orchestra with
Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičius incidental 
! , <4 . singing

Palangos Polka
Tarnaites Polka Orchestra

REKORDŲ SURAŠĄS NETILPĘS ABELNAME 
KATALIOGE

(Complete List of Columbia Lithuanian Records issued 
since the General Catalogue)
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

Fordukas, Part 1
Fordukas, Part 2, Jonas Butėnas, Baritonas ir

Mariona Strumskis
UFA CHORAS, Brooklyn, N. Y, 

Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas 
Dzimdzi-Drimdzi (Muzika Vanagaičio) 
Nesivalkiok Tu Nakčia

Operos Artistė, LIUDA SIPAVIČIŪTĖ 
Contralto, su Orkestros Akompan.

Bėda, Kad Giltinė Neėda
Vasaros Naktys
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader—Singing by A. šaukevičius
Vilniaus Polka \j
Petronėlės Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader
Magdės Polka
Medžiotojų Valcas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Puiki Porele—Polka
Šešupės Bangos—Polka

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS

I > ,r
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojau s įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius irx draugas.
KAINA 11.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

A TOV.T'H

Bell Phone, Poplar 7545

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 visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už temą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Vien tik draugai bing-l 
bet toli gražu dar negana, dar hamtoniečiai gausiai parėmė 

. reikia apie poros šimtų dole-jmus, kaip tik atsišaukėm pa- 
rių.. Juk be pinigų advokatą L 
nepasamdysi, o be advokato gUS įr organizacijas, 
irgi mažą viltį gali turėti lai
mėjimo.

Todėl mes i
, ^kreiptis per spaudą prie dar-('§įu0. adresu: P. Šlekaitis, 1228 
•^į/bininkiškų organizacijų 

šydami piniginės 
nors tai ir nesmagu yra 1 
nors prašyti nuo ko, bet kad 
aplinkybės prie to verčia, taix 
jau ne ką galima padaryti. 
Mes atsišaukiame prašydami 
aukų pas draugus darbinin-

Kovo 4 d,, Herrin Ligoni
nėj, numirė visų

1G114F
. . . _ * ' nėj, numirė visų gerbiama!

gelbos į šios apielinkės drau- draUgė Barbora Jankūniene,!
45 metų amžiaus. Paliko di-[

Siųsdami aukas, išrašykit [deliame nuliūdime savo gyve-i 
čekius ar money orderius L A.;nimo drauga jurgį, du sOnus' 

nusprendėm Klevinsko vardu, o siųskite ^yi dukteri,s, kurių vyriau-1 
sias 17 metų amžiaus ir jau-

pra-|Nay Aug Ave.,. Scranton/ Pa. niausia i0 metų, mnc I a T tat -r or. -1__ ’_ _ •__ _ *paramos,
ką vedimui komisija:

ALDLD. 39 kuopos teismo

L A. Klevinskas 
P. Šlekaitis 
J. Klevinskienė 
Geo. M. Stanionis.

16115F

16116F

Suteikia pagelbos 
strėnų gėloje ir 

reumatizme
Iš

SHENANDOAH, PA.
Ameri-

16JL17F

16118F

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
\ Su Orkestros Akompan.

Pamylėjau Vakar
Išsigėriau Arielkytes
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius
Jaunikio Polka
Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,

Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų Barškalai—Polka
Nekaltybe—Valcas

Jaučiasi gerai ant nugaros

Bed Cross 
stains P1 c 
riai Gaunama 
visose aptieko- 
se. Gaminta 
'Johnson ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.

A. L. D. L. D. IX Apskričio 
Konferencijos z

Kovo 10 d. čia įvyko A. L. 
D. L. D. Devinto Apskričio 
konferencija. Penkiolika mi- 
nutų iki vienuoliktai valandai 
ryte, org. S. Reikauskas ati
daro konferenciją. Mandatų 
komisijon paskiria draugus J. 
Gudišauską iš Tamaqua ir J. 
Kamarauską iš Girardville. 
Iki komisija sutvarkė manda
tus, organizatorius pakvietė 
nuo visų kuopų po vieną dele
gatą pakalbėti. Po trumpą 
prakalbėlę pasakė šie draugai: 
K. Motuzą, J. Stalgaitis, J. 
Rakauskas, E. Senkienė, M. 
Zigmantavičius, J. Churinskas 
ir A. Arbačauskas.

Konferencijos pirmininku 
vienbalsiai išrinktas drg. K. 

I Arminas. Delegatų nuo sep
tynių kuopų dalyvauja 23. 
Suteikus apskričio komitetui 
sprendžiama baisa, susidaro 
26.

Delegatų raportai, iš kuopų 
darbuotės, 
žingeidūs.
dė, kad šis apskritys susideda 
iš neskaitlingų, mažų kuope
lių, išskyrus Shenandoah 17 
kuopą, kurioj priklauso 110 
narių. Mažumas kuopelių pri
klauso nuo dviejų priežasčių: 
pirma, didelė didžiuma ^lietu
vių darbininkų tebelaiko' sa
vo protą užnuodytą religiniais 
burtais,, dar vis seka įsikabinę 
į skverną dangaus agento ir 
todėl apšvieta, klasinė sąmonė 
jiems nerūpi. Ot, stiklelis na
minio raugo, “degtinės,” tai 
tik parodyk. Antra priežastis 
—-stoka veiklesnių draugų. 
Jau treti metai, kaip šioj apie- 
linkėj bastausi, turėjau progą 
patirti, kiek daug lietuvių, tin
kančių įstoti į A. L. D. L. D.,

Velionė Barbora buvo labai 
tykaus būdo, gražiai augino 

[kūdikius ir davė gerą pavyz
dį visiems kaimynams.

Velionė, po tėvais Valatkai
tė, paėjo iš Lietuvos Jotiškių 
kaimo, Gelgaudiškiu parapi
jos, šakių apskričio.
koj, Coloradoj, pasiliko vienas 
brolis ir Lietuvpj du broliai 
ir viena sesuo.

Barbora prigulėjo prie L. 
D. S. A. 106 kuopos ir S. L. 
A. 103 kuopos. Ji buvo ilgą 
laiką dienraščio “Laisvės” 
skaitytoja, atsikračius nuo 
bažnytinių ceremonijų, todėl 
ir palaidota tapo laisvai, mies
to kapuose. Į kapus palydėjo 
apie 40 automobilių. Ant ka
pų pasakė trumpą prakalbėlę 
vietinis drg. J. H. Alikonis. 
Nors buvo kviestas kalbėtojas 
iš “Vilnies” redakcijos, bet 
nežinia kodėl nepribuvo.

Lai būna tau, gerbiama drau
ge, lengva šios šalies žemelė.

Jeigu kas iš giminių ar pa
žįstamų norėtų gauti apie ve
lionę platesnių žinių, tai ga
li kreiptis šiuo antrašu : J. 
Jankūnas, 1110 Gent A\$., 
Johnston City, III.

■ P. Valatkevičius.

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akomp. M. Yuozavitas 

Trys Jaunikiai 
Mudu Du Broliukai—Antanas Vanagaitis ir K. B.

Kraučiunas
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

Su Orkestros Akompan.
Močiute širdele
Ispane (La Spagnola)
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraite Mazurka

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akompan. M. Yuozavitas 

Nepažintum Tos Vietos Comic Song
Du Bėga (

Folksong

16119F

16120F

372-376

nors trumpi, bet 
Iš raportų pasiro-

Orchestra

A. J. KATKAUSKAS
Millbury Street, Worcester, Mass.

Tel., Cedar 7206

SKAITYKIT “LAISVĘ”

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageiddivot

1' GYVYBĖ
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
** Medal Haarlem Oil buvo pripa

žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti? Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno- 
je dėžutėje.J* ^ANDIMPro^

HAARLEM OIL
CAPSULES“

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, neg ji ręguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam \
Norįhtięji pįlątipti “Ij.aipvę” 

Kanadoj e, 1 tuoj a u atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už1 > ♦ e ♦ * )• * .» Tt ; > •1 '

Visais reikalais rašykite:
“LAISVI”

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

OTTO

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, Šiuos cigarus taipgi ir 
per pašta išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius)*

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino pridšo!

URBO LAX TABS
(25 Rentai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžinų žmogaus priešą—vidurių 
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų 

Lietuviškų, Bulgariškų, Homcopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___ ________________  ORDER BLANK: ____________________

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

Vardas ------------------------------------------------------------------
No______________________________________ St. or Ave.
Miestas ____________________________ State---------------

151

ma*

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT H77 9474 "Mokykla su RepuUeija"
Būkite Savystovū*—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
iŠdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets .
21 Metai, kaip (steigta New York City

FYTRAI LaiH<? bedarbes pirties kaina'1 nupiginta iki r a 
"Aliui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c JU vCBlIĮ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedeliais ir 

utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
, ■ Telefonas: Pulaski 1090



t
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lonaą.—raino, Kuris yra po-ip«* • T 1* M * 
piežiaus garbės vytis, dabar IdIJOSI 1OK1Ų 1I13J0E0

SPORTAS
PARDAVIMAI

pasilik-

i
i

risti k ų 
nuga- 

31 mi- 
Bet ir 

gerai

Walkerio “Nuopelną”

per per- 
pasikei-

i namus,
atlieka-

i taisome
Reika-

. S., 114
Tek,

(44-68)

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

PIGIAI parsiduoda namas, dviejų 
šeimynų, su storu, labai geroj biz

nio vietoj. Parduosiu pigiai, nes no
riu greit parduoti. . Kreipkitės šiuo 
adresu: A. Pašukoms, 20 North Ave., 
Garwood, N. J. 65-66

ma-1 
kan- 
atei-

SPORTO KĄSNELIAI

Puslapis Šešias Pirmadienis, Kovo 18, 1929

VIETOS ŽINIOS
prostitucijos perėjimo lizdai. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai nau
jų mergaičių kas metai iki šiol 
taip buvę įtraukiama į prosti
tucijos amatą. į

TEATRASDAINOS-MUZIKA

Ar Queens Prezidentas 
Harvey Neėmė Kyšių?

| Advokatai Organizuojasi 
Kovai Prieš Jones Įstatymą

Prisiekusiųjų teismas Queen- 
sė pripažino kaltais Frank H. 
Bergą, dabartinio Queens pre
zidento republikono Harvey 
rinkimų kampanijos vedėją, 
ir kitą politikierių, Alf. L. Le- 
viną, kad jiedu vardan kon-i 
traktorių norėję papirkti Har
vey.

Desėtkai New Yorko advo
katų, jų tarpe trys buvusieji 
Jungtinių Valstijų prokurorai- 
pagelbininkai, susidėjo į laiki
ną draugiją delei kovos prieš 
šiurkštųjį Jones’o įstatymą. 

■Jie sakosi uždyką patarnausią 
žmonėms, kuriems gręs baus
mė už blaivybės sulaužymą. 
Tie advokatai piktinasi, kad

Susipykęs su savo pįrmes- išgėrimą stiklo alkoholinio 
niais bičiuliais Harvey užvedė a]aus arba už nešimąsi degti-
prieš juos bylą
pats apsiplaut.
Vėy juos kaltino, kad jie, at- j pacjeta.s penkiems i metams ka-

Ką Broliai Vokiečiai 
'Gali Dainoje?

Vokiečių vyrų darbininkų, 
chorai^'rą žinomi, kaipo labai 
skardūs'fd^nu°to.i^i- Savo dai
nomisvisuomet sukelia 
darbininkiškos kovos dvasią ir 
pasiryžimą.

Tarpt. Darbininkų ’Apsigy
nimo 17, lietuvių, kuopos pa
renkime kovo 24 d., verbų ne
dėldienį, Labor Lyceum sve
tainėje, po pietų, dainuos 
smarkusis vokiečiu bučerių 
choras “Frischauf.”

Vokiečiai yra visam pasau- 
nui žinomi, kaipo mokslinga, 
tvarkinga, kuprabi tauta. Bet

Loughrano ir Mickey Walke- 
rio, kurios bus tame stadiume 
kovo 28 d. Nes kuomet ga
lima per radio pasiklausyti, 
tai mažiau publikos atsilanką 
į patį “šio.” Kova tarp tų
dviejų kumštininkų eis už vi
dutinio sunkiasvorio pasaulinį 
čampionatą

LIETUVI p VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stiliam
“SHIRAZ,”
55th ST. PLAYHOUSE

Judyje “Shiraz,” kuris da
bar rodomas pirmą kart Ame
rikoj, 55th St. Playhouse, New 
Yorke, matome vieną iš di
džiausių pasaulinių meiliškų 
istorijų, čia figūruoja seno
vės Indijos galingasai impera
torius Shaj Jehan ir kaip jis 
pastatė Agro j e Ta j Mahalą, 
bažnytišką meilės paminklą 
savo mylėtinei, kuriuo dar ir 
po šiai dienai stebisi pasaulis. 

“Apart reguliarių aktorių Hi- 
mansu Rai, Enakshi Rama 
Rau, Seeta Dėvi ir kitų, judy
je dalyvauja dar 10,000 eks
trinių aktorių, 75 kupranuga
riai, 30 dramblių ir virš 500

IŠRANDAVOJIMAI
/Į

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA forhišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third Ave., ’arti 168th St. 
Pirmas Floras, .BRONX, N. Y.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

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

l'elcphorHe, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS’ norėdamas i ngs “pantukės” asmeniškam .. .

Teisme Har-I naudojimui žmogus gali būt^ 1
ar 1 daugelis iš mūsų publikos 
žino apie vokiečių darbininku 
choru pasižymėjimus? Todėl 
čia bus proga išgirst ir pama
tyt. ka gali broliąi vokiečiai.

Kiti to margo parengimo 
programos nunktai bus:

Aido ir Lvros chorai; Finų 
Darb. Choras: ‘Rusų Chek- 
choffo Stygų Orkestrą; Finų 
Kisatoverit Atletai: K. Men- 
keliūniūtė: F. Stankūnas, gar
sūs dainininkai: V. Zaveckas, 
smuikininkas; Helen Rich, ni- 

janistė: o taipgi šokiai prie Re- 
jtikevičiu orkestros.

įsigykite tikietus išanksto; 
raginkite ir kitus tatai pada
ryt.

stovaudami žulikiškus kon- 
traktorius, siūlę jam $200,000 
kyšių ir kaipo pirmą įmokėji- 
mą norėję įteikti $10,000.

Teisme paaiškėjo, kad Har
vey priėmė nuo “sursų” kon- 
traktoriaus Angelo Paino $10,- 
000. Tik Harvey tvirtina, kad 
šiuos pinigus jis ne asmeniš
kai sunaudojęs, bet pervedęs valdininku, 
į savo rinkimų vajaus “viešą”; __ _
fondą.—Paino, kuris yra po• ----

Įėjimo.
Mažieji būtlegeriai, tačiaus, 

kalbasi, kad tik jiems, “smul
kiajai žuviai,” bus bėdos. 
Stambieji gi, trustiniai alkoho
lio šmugelninkai, darysią rie
besnio biznio, negu kada pir- 
miaus. Jie su pinigais mokė
sią prieiti prie atatinkamų

taipgi liko areštuotas.
Kaltinamųjų adv. Uterhard- 

tas stačiai į akis vagino Har
vey, nurodydamas, kaipo pa
vyzdžius, du tokius atsitiki
mus, kur Harvey vieną kar
tą priėmė $250, o kitą kartą 
$100 čekius, visai neįtraukda
mas jų į savo rinkimų kampa
nijos apyskaitas, bet 
damas kišeniuje.

Queenso vyriausybė 
eito rudens rinkimus 
tė iš demokratiškos į repub- 
likonišką, tačiaus tamsių dar
bų šešėliai driekiasi ir nuo 
publikonų, panašiai, kaip 
nuo demokratų.

re- 
ir

Sumišimas Tarp Būtlegerių

Dabartinis New Yorko 
joras Walkeris žada vėl 
didatuot j miesto bosus 
nančiuose rinkimuse. Tik Tam
many Hall, demokratų maši
nos, vadai abejoja, ar jis lai
mėtų. žmonėse, mat, susida
ro įspūdis, kad Walkeris be
veik nieko žymesnio nenuvei
kė, bemajoraudamas. Jis ži
nomas, kaipo tinginys, kuris 
City Hali pasirodo tiktai po 
pietų ir vėl greit pranyksta; 
per naktis ūžia pokiliuose, ba
liuose; be jo dalyvavimo ne
apsieina jokia žymesnė kumš- 
čiakova, futbolo, beisbolo ir 
kiti sporto įvykiai; jis laiko 
po kelias vakacijas į metus 
Floridoj. • • 1 ' • 1

Ytfa nurodymų, 
majoro Walkerio 
tarimu požeminiai 
stengiasi užkart 7 
nėjimo kainą. .
kriminalistai nebuvo taip įsi
vyravę, kaip laike Walkerio 
valdybos. Rothsteino ir kitų 
žmogžudžiai nesuimti; pieno

kad tai su 
slaptu prp 

gelžkeliai 
centų važi-

Niekad dar

• Brooklyno lietuvių ir kita
taučių būtlegerių tarpe vieš
patauja nusiminimas, baimė 
prieš naująjį įstatymą, sulig 
kurio galima baust nusikaltė
lį 5 metais kalėjimo ir $10,000 
piniginės pabaudos.

Tūli lietuviški saliūninkai, 
kurie šinkavo alkoholį nuo trusto graftai, gatvių valymo 
Dat blaivybės įstatymo išleidi-j skandalai ir tt.—vis tai Walk

erio valdžios požymiai.
flat blaivybės įstatymo išleidi- , 
mo, dabar uždarė savo biznius’ 
ir iškabino užrašus “for rent.” j

lyno dalyje, du lenkai mūn-Į Goldstein čeverykų Kompa- 
šainieriai gavo/ po tris metus'nija, jL27 Spring St., New Yor- 
kalejimo kelios'dienok atgal, ke, pasirašė sutartį su- Inde- 

Federaliai blaivybės agentai pendent Shoe Workers Unija, 
tėmiją automobilių garažus, sutikdama pripažint pas save 
Jeigu automobilistas neturi jo- uniją ir patenkint kitus strei- 
kio reguliario darbo bei užsi- kierių reikalavimus. Streikas 
ėmimo, tai’ant jo krinta nuo- buvo laimėtas į kelias dienas, 
žiūra, kad jis verčiasi iš par
davinėjimo bei išvažiojimo al
koholio; ir tokį pradeda se-_ 
kioti.

Tūlas brooklynietis M. de- 
sėtką sykių pirmiau buvo pi
niginiai nubaustas už būtle- 
geriavimą. Policija ir žema
sis teismas su juo gerai pasi
pažinę ir nenorėję perskau- 
džiai nubausti. Bet dabar jam 
duodama įsakymas: arba susi
rask kokį nors pastovų darbą, 
arola nešdinkis kitur iš šio dis- 
trikro, nes galės būt labai blo-

Vienas Mirė. Kitas Susižeidė 
btuvej

Pasekmėj įvesto per Hillma- 
no administraciją suokalby su 
darbdaviais nežmoniškai sku
baus darbo kriaučių dirbtuvė
se, taip kad net laike pietų 
darbininkai negali šiek tiek 
atsikvėpti ir maistą tinkamai 
sukramtyti, pereitą savaitę 
Ind. dirbtuvėje vienas darbi
ninkas bedirbant apalpo ir, 
ambulanse nugabenus į ligoni
nę. už kelių valandų ,mirė. •

Šia savaitę, 
bosui užraginus darbininkus, 
kad 
darbininkas ant tiek įsismagi
no, kad įvarė į pirštą po na
gu adata ir pusę jos užlaužė.

Mat, bosas gavo iš Amalga- 
meitų uniios išdavikų vadu 
pilną valią—elgtis su darbi
ninkais taip, kaip bo$ui patin
ka. Priėies prie stalo, kur 
darbininkai “pribeistina bėks- 

pareikalavo, kad iie
Pir- 

tą darbą padarydavo

ketvirtadienį,

greičiau dirbtų, vienas

Reikalauja Indžionkšino Prieš 
Streikuojančius Elektrininkus

Namų Statytojų Sąjunga 
kreipėsi į teisėją Townley, kad 
išduotų indžionkšiną prieš 
streikuojančius elektros darbi
ninkus, priklausančius 3 loka- 
lui Tarptautinės Elektrininkų 
Brolijos. Streikieriai reikalau
ja penkių dienų darbo savai
tės te $13.20 į dieną, vietoj iki 
šiol buvusios pusšeštos dienos 
darbo savaitės ir $12 į dieną.

* Teisėjas Townley atmetė 
darbdavių prašymą indžionkši
no, kol jie neparodys, kad šiuo 
savo streiku elektros darbinin
kai laužo sutartį, padarytą su 
samdytojais.

Veikalas pagamintas Brita
nijos Tarptautinių Paveikslų 
firmos, 
vo rodomas Europoje \ ,
“The Tombstone of a Great i į* a y, 
Love” (Didžios Meilės Kapi
nis Paminklas), šio krutamo- 
jo paveikslo • gaminimui diri
gavo vokietys direktorius 
Franz Osten; fotografuotojai 
irgi buvo vokiečiai specialis
tai, o jiems talkininkavo tau
tiniai indų, tautos mokslinin
kai Himansu Rai ir Niranjan 
Pal. • C. K.

REIKALAVIMAI
'REIKALINGAS fornišiuotas kamba- 

J1S SU pasisekimu bu-1 rys jaunam vyrui, turi būti visi 
vardu , įtaisymai, Williamsburgo apielinkėj, 

eleveiterio. Taipgi 
'kad šeimynoj nesirastų mažų vaikų. 
, Kainos nepaisau. Kas turit kamba
rį, praneškit iki 4 vai. po pietų tele
fonu: Stagg 8036. y

Prašau dar sykį patelefonuoti ir 
priduoti savo adresą tuos žmones, 
kurie pereitą nedėldienį, March 10, 
telefonavo. (64-67)

Bostono sunkiasvorio 
čampionas Sonnenberg 
Įėjo Juozą Malcevičių į 
nutę ir 20 sekundų. 
Malcevičius imtynėse
pasirodė. Du kartu jis buvo 
kietai surakinęs galvą savo 
oponentui, ir kartą išdrėbė jį 
už virvių, nuo platformos.

Tom Heeney, boksininkas, 
apturėjo didelę žaizdą laike 
savo kumščiakovos su Otto 
Von Poratu Chicągoje; jam 
buvo iš vidaus perkirsta lūpa. 
Ji susiūta penkiolika dyksnių. 
Heeney dabar ilsisi lovoj.

Jis irgi buvęs Šarkio opo
nentas, kur nei vienas, nei .ki
tas negavo laimėjimo; išėjo 
lygiomis.

PARSIDUODA farma—85 akrai že- 
rri’ės, puikioj vietoj, prie Lincoln 

Highway (U. S. Route 30), tarpe 
Pittsburgh ir East Liverpool; 8 kam
barių namas, barnė 28x64, vištinin- 
kas 20x48, ir kitos trobos. Bėgas 
vanduo stuboj ir prie barnės. Di
delis jaunas sodas, upelis bėga per 
farmą. Visa žemė dirbama ir labai 
vaisinga, visą galima dirbti su trak
torium. Gera vieta del gasolino biz
nio, nes tūkstančiai mašinų ir busų 
eina pro dūris; 15 niinutų ikP nrto- 
kyklų. Kaina $10,500. W. J. Bealles, 
R.F.D. 1, Hookstown, Pa.

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

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
į Kreipkitės šiuo adresu:

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

T

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

, Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza”

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 

I Ketvergais ir sukatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

MASPETH. N. Y; /?* , v 1

Telephone, Stags 4401

A. RADZEVIČIUS

ačiū sutartinam streikieriųį 
frontui. Minėtoj dirbtuvėj 
dirbo 135 darbininkai.

Colonial Shoe Kompanija, 
kur vidutiniai dirba 100 dar
bininkų, taipgi nusileidžia 
streikieriams, nors dar ir ne-! 
sutinka išpildyt visus jų rei-1 
kalavijus. . ,

Dan Palter Čeverykų Kom-1 žmoniškai 
panija veda derybas su unija 
delei baigimo streiko, kuris 
dai\ šimtaprocentiniai tebeina. 
Priešakyje tos dirbtuvės, 151 
W. 2§th St., v New Yorke, 
streiklaužis peiliu perrėžė vei
dą darbininkų organizatoriui 
J. 'Magliacanui. Tačiaus ne 
skebas buvo areštuotas, o pats 
organizatorius. Dan Palter 
dirbtuvėje pirm streiko dirbo 
350 darbininkų.

Tiek Prostitucijos New Yorke 
Senai Buvę, Kaip Dabar

Komisija is keturiolikos pi
liečių, su Worthingtonu prieš
akyje, po ilgam tyrinėjimui, 
paskelbia viešą raportą, jog 
New Yorke 
paskutinius 
taip plačiai 
cijosx biznis
mergaičių tvirkinimas, kaip 
dabar. Alkoholiniai kliubai, 
į kuriuos mergaitės rankamą, 
kaipo “publikos linksminto
jos” bei Šokikes, tai esą tikri

niekad dar per 
15 metų nebuvo 
varoma / prostitu
te naujų, jaunų

trus, 
dirbtų nuo. štukių ; sako: 
miau 
nenki, o dabar ir šeši nespė- 
jate.” Vienas darbininkas pa
sipriešino tokiam boso užsimo
jimui ant darbininkų: tuojaus 
bosas na^aukė kitą darbinin
ką ant jo vietos nuo kitos “lai- 
nės.” o jam lienė nešdintis. 
Tas darbininkas po piet te ne
susirinko i dirbtuvę. Kiti dar
bininkai, biiodami netekt dar
bo, pagreitino savo judėiimus; 
pasekmė to ir buvo užlaužo
mas adatos piršte vieho darbi- 

: bininko.
Diena pirmiau kalbėjau su 

’ to stalo darbininkais apie ne- 
i sunkias sąlygas, 

uždėtas ant darbihinkų per 
unijos viršininkus ir darbda
vius, nurodant jiems, kad nu
sikratyt visų tu blogumu ir pa
gerint būvio darbininkai nepa
jėgs,patol, pakol nepradės 6r- 
ganizuotis ir neves ištvermin
gos kovos sykiu prieš darbda
vius už įvedimą lengvesnių są
lygų, ir prieš unijos biurokra
tinius viršininkus, kurie ant 
kiekvieno žingsnio darbininkų 
reikalus parduoda darbda^ 
viams. O to atsiekt bus gali
ma, kuomet • Amalgameitų 
kriaučiai eis ranka rankon su 
darbininkais kitų adatos pra
monių po viena vėliava vienos 
galingos Adatos Pramonių 
Darbininkų Industrinės Unijos. 
Tas pats darbininkas map at
šovė, kad jis jokiu būdu ne
sutiks ką nors bendro turėt 
$u dafbininkais kitų adatos 
pramonių. Vėliau- aš jam pri
miniau, kad kito kelio nėra 
apsaugojimui ne tik pirštų, 
bet abelnai sveikatos ir net 
pačios gyvybės.

Bedievis.

Striblingas, Šarkio nugalė
tas, Miami Beach, Floridoj, ne
teko dviejų dantų. Šarkio 
kumščiai juos taip išklibinę, 
kad tiedu dahtys turėjo būt iš
imti iš valgomosios. Striblin
gas taipgi gavo ir skaudų ner
vų suirimą kairiojoj rankoj.

Pirm susikirtimo su Šarkiu, 
Striblingo prieteliai buvo be- 
skleidžią neva “žinią,” būk 
Striblingas nesveikuojąs šiuom 
tai kliom. Bet Šarkio mana- 
džeris Buckley į tai atsakė: 
Dabar Striblingas yra visai 
sveikas, ir jis tiktai akis svie
tui dumia tomis nebuvėlėmis 
ligomis. Bet palaukite po 
jo kovai su Šarkiu. Kad tuo
met Striblingas ištikro turės 
pasirgti, tai man aišku.

Dabar yra toks supratimas, 
kad nesveikatą Striblingui į- 
varė Šarkis.

Otto Von Porat, Tomo Hee- 
ney’o nugalėtojas, pasirašė su
tartį kumščiuotis su Johnny 
Risko. Kumštynės įvyks Bos
tone balandžio 5 d.

Risko pernai punktais 
m ėjo pergalę prieš Šarkį, 
ris tą vakarą ypač atrodė 
tingęs.

lai- 
ku- 
su-

' Chicagos Stadiumo Korpo
racijos direktoriai praneša, 
kad jie neleisią skleist per 
radio kumštynes tarp Tommy

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

MANO YPATISKA ATY- (Ui A AA 
DA IR PATARNAVIMAS > I 11,1 IĮ I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA rakandai dviejų for- 
nišiotų namų. Vienas namas su 

36 kambariais, kitas su 28 kamba
riais. Galima padaryt gražaus pel
no. Parsiduoda iš priežasties, šei
myniškų nesutikimų. Kreipkite^ po 
No. 288 Avė A, kampas 18th St., 
New York, N.' Y.

(64—69)
PARSIDUODA gerai įtaisyta gro- 
sernė ir delikateson krautuvė, ge

roj biznio vietoj, • apgyventa įvairių 
tautų. Parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu. Kreipkitės po No. 906 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. 

(64—69)
PARSIDUODA DIDELĖ FARMA

152 akrai žemės, 100 suvirš dirba
mos žemės. Stuba 7-nių kambarių, 
vanduo stuboj, taipgi rakandai ir ki
ti reikalingi budinkai, kaip tai gy
vuliam ir javam sudėti. 4 arkliai, 8 
melžiamos karvės, 1 bulius, 2 tely
čios, 6 kiaulės ir 150 vištų. Taipgi 
visa reikalinga mašinerija del apdir
bimo žemės. Taipgi ir automobilius. 
Parsiduoda labai pigiai1, tik $10,500, 
reikia įnešti $4,500, likusieji ant len
gvo išmokėjimo. Farma labai pui
kioj vietoj, 2 mylios nuo stoties ir 
miestelio, Hampton, N. J. Kreipki
tės prie savininko. A. Staniulis, Box 
14, , Hampton, N. J., arba V. K. 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj' vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau ątvažiftvęs nupirktų ir 
fomiČiaūš neturėtų, tai ir fomičių 
galės gauti dėl 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresu:

THE MODEL SHOE STORE 
111 Main St., Hudson, Mass.

arba FRANK JOCAS
27 Water St., Hudson, Mass.

(45-69)

209

J. KENTS 
Barber Shop 
East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J.

Del vyrų, moterų te vaikų 
plaukai apkerpama gražiai, 
nes daug metų patyrimą turiu 
šiame amate. Taipgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo. *

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera- 
ęijų: Akių, Ausų,*Nosies ir Gerk
lės. Naujalis! Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

UŽEIGA

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

u Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš,mūsų gerai žino, kokią didelę vertį Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir” kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo* 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos {įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 60c, 75c, $1.00 ir daugiau.
' Apynių

Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronelių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas „

229 Bedord Avenue ' Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTĄ

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių




