
1,400,000 Gyventojų
Priaugo Amerikoj į Metus

WASHINGTON.—Gyven- 
( tojų skaičius Jungtinėse 

Valstijose dabar paauga 
apie 1,400,000 asmenų į me
tus arba pasidaugina vienu 
asmeniu per dvidešimts se
kundų, pasak aprokavimo 
William M. Steuart, kuris 

► yra vedėju Cenzo Biuro 
prie Prekybos Departmen- 
to.

Jis sako, kad abelnas gy
ventojų priaugimas susida
ro iš perviršio gimimų ant 
mirimų 1,150,000 ir iš per
viršio imigracijos ant emi
gracijos (išvažiavimo) 240,- 
000t asmenų į metus. 1930 
metais gyventojų virš tris- 
dešimts kartų daugiau, ne
gu buvo 1790 metais ir arti 

^du kartus . daugiau, negu 
buvo 1890 metais (40 metų 
atgal), sako Steuart.

Cenzo skaitlinės už 1790
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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

težius, o Išlaimėsit

PLANUOJA IŠVYSTYTI GENERALI 
TEKSTILIEČIŲ STREIKĄ PIETUOSE

Darbininkai Organizuojasi į Uniją; 15 Tekstilės Dirbtuvių 
Bus Išvesta į Streiką Bėgy 10 Dienų

GASTONIA, N. C.— Na- 
cionalė Tekstilės Darbinio-

vedimui į streiką tekstilės 
darbininku, kurie dirbą

metus buvo 3,929,214 ir už tekstilės dirbtuvėse Gaston ...
1890 metus viso gyventojų,paviete. Tai bus pirmutinis Jis sako:
buvo 62,947,714. Cenzo 
skaitlinės už 1920 metus bu
vo 105,710,620. Gi liepos 1 
d., 1927 m., jau buvo 120,- 
710,620.-

Trylika mėnesių ;eme su
gyvento jus 1790 

Jis sako, kad 1930 
metais gyventojai bus su
skaityti į suvirs mėnesį lai
ko.

1790 metais apie 4,000,000 
milionai gyventoji! užėmė 
teritoriją 868,000 ketvirtai
nių mylių, sako Steuart. Iš
ėjo po keturis ir pusę asme
nis ant kiekvienos ketvirtai
nės mylios. Dabartinė Jung
tinių Valstijų teritorija yra 
2,974,000 ketvirtainių mylių 
ir vidutiniai gyventojų ant 

ja kiekvienos mylios 1930 me
tais bus 40, arba kone de
šimts kartų daugiau, negu 

f 0- buvo 1790 metais

žingsnis linkui generalio 
tekstiliečių streiko pietinėse

i 
darbininkai neatsiskirs nuo 
komunistų vadų.

Bjaurų pareiškimą padarė 
adjutantas generolas Metts, 
komanduojantis , vąlstijos 
kareivius prieš streikierius.

: “Beal ir Pershing 
yra tikri raudonos rūšies 
typai; tie žmonės yra mūsų 
valdžios priešai; jie skaito

Reikia 100,900 Kas Menuo

val-

' skaityti
** metais.

PEREINA 11 VAL. DARBO DIENA
Badas Visoj Lietuvoj

Šimtai darbininkų stoja į Rusijos valdžią kaipo1 ide- 
uniją. . - ” '

Už dvylikos mylių nuo čia
yra Manville Jenckes High unijos veikėjus prašalinti, o 
Shoals dirbtuvė. Pirmadienį paskui tai jau bus galima 

“susitaikyti” su ' darbinin
kais.

ją."
Ir jis sako, kad reikia tuos

Shoals dirbtuvė. Pirmadienį 
darbininkai tapo išvesti į 
streiką. Greitai bus šaukia
mi į streiką darbininkai, dir
banti ' Chadwick-Hoskins 
dirbtuvėse, Charlotte mies
te.

Fred E. Beal, streiko or
ganizatorius šioj apielinkėj, 
praneša, kad darbininkai 
visur pasirengę streikuoti, 
net • sunku juos • sulaikyti 
prie darbo, iki bus pilnai 
suorganizuota streiko maši
nerija. Greitas pribuvimas 
Darbininkų 
Pašalpos

Lenkija Kerta Demark- 
linijoj Miškus

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad yra reikalinga pašel- 
pa mažiausia 11,000 žmonių. 
Daugelis jų badauja. Kad 
juos nors šiek tiek sušelpus, 
reikia 100,000 litu kas mė- 7 v
nuo.

Lietuvos fašistinės
džios suorganizuotas šelpi
mo komitetas šelpia dau
giausia sau ištikimus 
nes, ūkininkus ir kitokius 
elementus, kurie nukentėję 
del nederliaus, bet dar "jiems 
negręsia bado šmėkla.

Tūkstančiai darbininkų, 
bernų, tarnų ir tarnaičių, 
netekusių darbo, bastosi iš 
vietos į vietą jieškodami 
darbo; bet darbo negauna— 
priversti badauti. Tą bied- 
nuomenę fašistų komitetas 
nešelpia.

zmo-

DARBO NAŠUMAS PAKILO IR DARBI
NINKAI JAU GALI TRUMPIAU DIRBTIKaip matyti, badas palie

čia visą Lietuvą, ne tik šiau
rinę dalį. Štai ką “Liet. Ži
nios” rašo:

Tauragė. Blogą metą te
ko ir čia pajusti. Išgirdę 
žmonės, kad Tauragės apsk. 
laimingesnis derlium, plau
kia čia iš visų pusių: nuo 
Biržų, nuo Panevėžio, nuo 
Šiaulių etc. Atvažiavę ap
sirinka: ilgai ir pabadauja, 
kol pagaliau kur gauna dar
bo. Seniau čia veikė trys pa
kulinės, kuriose dirbo keli 
šimtai žmonių; šiemet tėra 
viena ir joje dirba tik 20 
darbininkių. Darbas nenuo
latinis. Mokama nuo dienos 
(diena skaitoma 12 valan
dų) 3 litus. Vietiniai žmo
nės bastosi be darbo, o apie 
ateivius ir kalbos nėra. 
Produktų kainos žymiai pa
kilo, o elgetų nebegalima at- 
sigyti.

Badas Vilniaus* Krašte

Kapitalistinėse Šalyse Blogėja Darbininkų Sąlygos, Sovie
tų Sąjungoj Gerėja, Nes Darbininkai Vaido Šalį

LENINGRADĄS. — Le
ningrado metalistų unija 
nusprendė su pabaiga eko
nominių metų (apie pradžią 
liepos) įvesti 7 valandų dar
bo dieną aštuoniese metalo 
pramonės įmonėse. Į tą 
tarpą įeina vandens elektros 
stotis vardu “Lenin,” “Rau
donasis Putilovietis,” “Ru
siškas Dieselis,” ir kitos įmo
nės. Tose įmonėse dirba vi
so apie 22,500 darbininkų.

Pirmoj eilėj gegužės ir 
birželio mėnesį bus įvesta 7 
valandų darbo diena vol- 
chovskinėj vandens elektros 
stotyje ir įmonėj 
na.”

Kovo 19 d. ant 
valandų darbo dien 
įmone JTljič.”

"Sovietu Sąjungoj kyla 
darbo našumas ir del to dar
bininkai gali susitrumpinti

I tą

darbo valandas. Darbinin
kai sutrumpina darbo dieną, 
pagerina darbo sąlygas be 
streikų, be kovos. Gi kapi
talistinėse šalyse darbinin
kai turi vesti kruviną kovą, 
jeigu nori iškovoti kiek nors 
geresnes darbo sąlygas.

Šimtai tūkstančių Sovietų 
Sąjungoj jau dirba 7 valan
das į dieną įvairiose pramo
nėse; prie pavojingų darbų 
(liejyklose, kasyklose) dirba 
po 6 valandas į dieną.

•O kapitalistinėse šalyse 
darbininkai verčiami dirbti 
po devynias, dešimts ir dau
giau valandų į dieną. Jung
tinėse Valstijose, kur pra
monė išvystyta ant augšto 
laipsnio, technika augštai 
pakilus, darbininkai verčia- 
mT dirbti ilgas valanda?.' 
Kapitalistai iš to kraunasi 
didžiausius pelnus.

Sudegė Fašisto Plechavi
čiaus Malūnas.I

Skuodas, Kretingos apskr. 
— Kovo mėn. iš 19 į 20 d. 
naktį sudegė vietos malū
nas, fašistų vado Plechavi
čiaus nuosavybe. Nuosto
liai dideli. Malūnas buvo 
apdraustas. į

Kalbina darbininkus, kad 
jie per neatsargumą sudegi
no malūną.

VILNIUS.— Gaunamomis 
žiniomis, Utenoj bare, len
kai iškirto valdiškus miškus 
per vieną kilometrą pločio 
prie demarkacijos linijos.' 
Seinų bare lenkai iškirto 
Vaznelio mišką, ir reikalavo 
iš jo parašo, kad jis už tai 
neturėtų pretenzijų.; .Trakų 
bare prie demarkacijos lini
jos taip pat kertamas miš
kas. Iškirstų miškų ruožas 
siekia iki 100 metrų pločio, 

j apielinkės miesteliuose iri Čia iškirsta ir trijų priva- 
Mecklenburg paviete atvyko |čių asmenų miško, jų tarpe 
į Gastonia prašyti Naciona- ir grovo Tiškevičiaus apie lės - - - - - .......
Unijos

Tarptautinės 
organizatoriaus

r?epais- _ (palengvins plėštis streikui, 1790 metais Jungtinėse; gako ^,ea]
Valstijose buvo_tik šeši mie- guvįr§ §imts tekstilės dirb- 
stai, kurie ture]° iki 8,000 įuvįų randasi vien tik Gas- 
gy yen tojų. 1920 metais jau ^on pavįete. Daugelis dar-.
tokių miestų buvo 924.

Naujas Apmaririmo Vaistas

Svietla-

septynių 
os perėjo

ibininkų, kurie dirba šios

I

Kiek Lietuvos Fašistinė
Valdžia Išleidžia Pinigų

KAUNAS.— Sulig fašisti
nės valdžios statistikos biu
letenio 2 n-rio pranešimo, 
i928 m. prezidentūrai išleis
ta 294,900 litų, seimui (ku
rio nėra) išleista 221,500 lt., 
valstybės tarybai — 51,700 
lt., vidaus reikalų ministeri
jai — 23,320,900 lt., žemės 
ūkio ministerijai išleista 44,- 
793,800 lt., finansų ministe
rijairijai — 49,108,800 lt., šviet. 
ministerijai — 35,346,700 lt., 
krašto apsaugos — 49,088,- 
600 lt., susisiekimo ministe
rijai — 59,022,800 lt. ir tt. 
Viso valstybės ‘ išlaidų buvo 
280,481,200 litų.'

Smetona Sugrąžino Teises I 
žmogžudžiui

k grovo Tiškevičiaus apie 
Tekstilės ^Darbininkų 300 kv. metų ploto. Verčia- 

; lokalo organizuoti mi gyventojai valyti demar- 
juos į uniją. Jie įstojo čia į kacijos liniją nuo miško 
uniia ir tano pasiusti atgal kitose vietose.uniją ir tapo pasiųsti atgal 
organizuoti lokalus savo 
darbavietėse.

Unija planuoja išvesti į 
streiką 15 tekstilės dirbtu
vių bėgy dešimts dienų, pa
sak Beal pranešimo. Gerai 
veikianti komitetai tose 
dirbtuvėse jau suorganizuo
ti.

> Darbininkai čia pasiryžę 
smarkiai kovoti prieš kom
panijos ir valdžios daromus 
žingsnius išmesti streikie
rius iš stubų. Streikieriai 
organizuoja masinį 
priešinimą. Manoma, kad 

, įvyks susikirtimas.
igiau kareivių siunčiama į 
streiko sritį.

pasi-

Dau-

KAUNAS. - Fašistinis i VaWžiosvA^tov?s už Strei’ 
prezidentas savo aktu bu-1 k0 ljauzyiP^ 
vusiam karo komendantui ■ Čia tik ką sugrįžo iš Ten

nessee valstijos (ten ir strei
kas tęsiasi) Jungtinių Vals- 

i Departmento 
komisionierius Chas. Wood. 
Jis, kaipo valdžios prisiųs-

kapitonui Juozui Mikuckiui 
sugrąžino visas tas teises,

/Atkuriąs 1921 m. kovo 23 d. tijų Darbo
kariuomenės teismas savo 
sprendimu buvo atėmęs, 
būtent: karininko vardą,:tas , “taikytojas,” išleido 
laipsnį ir visas teises su pir- istreiklaužišką pareiškimą, 
mumfeis. Jis užgiria kariuomenės pri-

Kariuomenės teisemo jis | siuntimą prieš streikierius, 
buvo nuteistas už nušovimą’ir pareiškė, kad susitaiky- 
Dirsės. mas čia negalimas tol, iki

Drg. Senas Vincas Labai Sužeistas
“Laisvė” gavo pranešimą, 

kad didelė nelaimė patiko 
drg. Seną Vincą (Jakštį), 
žymų apysakų rašytoją. -Ba
landžio 3 d. jį labai sužeidė 
jo arklys,: spirdamas išlau-

žė du šonkauliu.
Drg. Senas Vincas dabar 

guli lovoj. Apielinkės drau
gai, kuriems laikas pavėlina 
ir aplinkybės leidžia, atlan
kykite jį. ■

VILNIUS.— Vilniaus vai
vadijoj žemės ūkio organi
zacijų sudarytas komitetas 
badaujantiems gelbėti Vil
niaus krašte. Komitetas iš
leido atsišaukimą, kuriams 
pareiškia, kad nederlius yra 
smarkiai palietęs Braslaujos, 
Disnos, Postavų, Švenčionių, 
Vilniaus ir Moladečno ap
skritis. Tose apskrityse vi
sai sunykę žieminiai javai, 
stinga šieno ir sėklų. Bado 
šmėkla tykoja keliasdešimt 
tūkstančių žmonių, kurie 
gali būt 'išgelbėti tik ben
dromis visuomenės ir vy
riausybės pastangomis. Ko
mitetas .ypač šaukiasi visuo
menės pagalbos, nes vyriau
sybė neteikia beveik jokių 
pašalpų.

BERLYNAS.— Chirurgų 
kongrese, kuris dabar čia 
tęsiasi, profesorius Kari 
Henshen iš Basle raportavo 
apie naujai išrastą aneste
tiką (apmarinimo vaistą). 
Sakoma, jis yra geresnis už i 
kitus tos rūšies vaistus. Net 
jį žymiai atskiedus juomi 
galima pilnai žmogų apma
rinti, ir apmarinimas tęsia
si nuo dešimts iki dvide
šimts dviejų valandų, nepa
žeisdamas audinius ir nepri- 
duodamas jokio skausmo po 
to.

Jo pasekmės nyksta labai 
palengva. Profesorius Hen- 
schen juomi padarė 500 ban
dymų. Vienas jo* draugų 
sakė, kad jis juomi darė 
bandymus su savim ant 
skaudulingų pirštų; panau
dojus tą vaistą piršto ne
skaudėjo per keturioliką va
landų.valstijų laHiinai su a© Kari" į _________________________

nių orlaivių laikoma Fort

■. . . . . . . . . . . . 'BLOKAS APIE SOVIETU SĄJUNGOS
i i ’ “SUSITAIKYMĄ” SU VATIKANU

Vėl Blaivybės Agentai 
Nušovė Žmogy

Numirė Nuorteva-Sov.
Karelijos Prezidentas

Mo.
ir

Trumpos Žinios *

Viena, Austrija.— Sekma
dienį čia įvyko susikirtimas 
tarp fašistų ir anti-fašistų. 
Keliolika asmenų sužeista.

Delhi, Indija.— Pirmadie
nį Indijos parlamente eks- 
plodavo dvi bombos ir sužei
dė keletą asmenų, 
menys suareštuota 
su bombų metimu.

Du as- 
sąryšy

Naco,, Ariz.— Jungtinių 
Valstijų lakūnai su 18 kari-

Sugavo žuvų už 2 Mil. Litų
Klaipėda.— Pernai Klai

pėdos krašto vandenyse ir 
jūroje sugauta 1,895,280 
klg. žuvų už 2,112,927 litų. 
1927 m. sugauta 2,338,667 
klg. už 2,285,038 litų.

Huachųca, Ariz., netūli npo 
čia. Jiems įsakyta šaugoti 
rųbežių; į ir šaudyti į ' bile 
Meksikos orlaivį, skrendan
tį į šiaurius nuo rubežiaus.

VarduNew York.— Pranešama, VATIKANAS.
kad sekmadienį siuntinių popiežiaus oficialiai uzgin- 
skyriuj, generalio pašto ofi- einama gandai, nesenai pa
se, 8th Avė. ir 31 St., tapo jsklydę buržuazinėj spaudoj
atrasta dinamito bomba. 
Siuntinys buvo užadresuo- 
tas New Yorko valstijos gu
bernatoriui.

Priešfašistinės Proklamaci
jos Lietuvoj

Nesenai Vilkaviškio mies
te prie ūkininkų sąjungos 
raštinės rasti prikabiiiti 
priešfašistiniai ir komunis
tiniai atsišaukimai. Taipgi 
nemažai atsišaukimų išmė
tyta gatvėse.

būk tai tapus padaryta su
tartis tarpe Vatikano ir 
Sovietinės Rusijos valdžios. 
Ypatingai užginčinama tas, 
kad būk dabar bus įleidžia
mi į SSSR, katalikų kunigai 
ir misionieriai.

Popiežius pareiškia, kad 
dabar: toli gražu, negu kada 
pirmiau buvo, nuo padary
mo sutarties , tarpe popie
žiaus ir Sovietinės Rusijos 
ir kad visi pasklydę gandai 
esą absoliučiai melagingi.

Popiežius nusiskundė ko
respondentams, kad dabar 
dar “labiau” esą persekioja
mi kunigai ir kad nesenai 
vienas kunigas tapęs iš So
vietinės Rusijos ištremtas.

Tą kapitalistinės spaudos 
blofą “puikiai išnaudojo” 
niekinimui bolševikų men
ševikų “Naujienos.” '___
jo didelį antgalvį “Maskva 
Susitaikė su Vatikanu.? 
Grigaitis net editorialą iš
pleškino.

Taip pat ir kiti lietuviškos 
buržuazijos laikraščiai šau
kė, būk Sovietai daro sutar
tį,su popiežium. Bet bjau
riai tie bloferiai suklupo.

LEXINGTON, 
Pereitą šeštadienį blaivybes 
agentai nušovė Fręd Hear- 
rington, 40 metų, verždamie
si į jo namą netoli Dover, 
Mo., jieškoti degtinės. Rado 
tik puskvortę degtinės.

Jį nušovė Eugene Seitz, 
valstijos policistas. Sakoma, 
Hearrington pasipriešinęs 
užpuolimui.

S l

Didėia Bėgimas Žmonių iš 
Fašistinės Lietuvos

KAUNAS.— Šių metų 
sausio mėnesį iš Lietuvos 
emigravo 987 žmonės, tuo 
tarpti vasario mėnesį emi
gravo jau 1740. Daugiausia 
emigravo į Argentiną—928, 
paskui į Braziliją — 388, 
Uruguajų .188, Amerikos J. 
Valstijas—81, Afriką—80, 
Kanadą—63, Kubą [ir Pales
tiną po 4, Meksiką—1 ir ki
tas šalis 3.
1 Emigracija padidėjo į Pie- 
W Amerikos valstybes ir 
Kanadą ir sumažėjo į Afri-

Pernai vasario mėnesį 
emigravo 718 žmonių ir sau
sio mėnesį—503.

Užde-

200 Svarų Cigaras
Havana, Cuba.— šeštadie

nį čia buvo išstatytas ant 
parodos pasaulį didžiausias 
cigaras, sveriantis 200 
svarų; aštuonių pėdų ir še
šių colių augštumo ir sep
tyniolika colių diametriškai 
(skersai).

Cigaras padarytas iš tos 
šalies geriausio tabako. Pa
gamintas parodai, kuri 
įvyks Seville, Ispanijoj.

MASKVA.— I-’asak čia 
gauto pranešimo iš Lenin
grado, ten numirė Santeri 
Nuorteva, prezidentas Ka
relijos Autonominės Sovietų 
Respublikos.

Nuorteva sirgo per tūlą 
laiką. Gydėsi vienoj Lenin
grado ligoninei.

Nuorteva turėjo daug 
draugų tarp Amerikos dar
bininkų. Jis Jungtinėse Val
stijose revoliuciniam judėji
me darbavosi iki 1922 metų.’ 
Nuorteva buvo finas. •

Nuvykęs į Kareliją jis ta-' 
po jos prezidentu, ir jis la
bai daug pasidarbavo vys-? 
tymui tos šalies pramoni-’ 
niai. Įvedė amerikonišką 
techniką daugely dirbtuvių 
del darbininkų naudos.

Petrozavodske, Karelijos 
sostinėj, Nuorteva aktyviai 
dalyvavo įsteigime naujų 
elektros pajėgos gaminimo 
įstaigų ir gelbėjimo budavo- 
jime popieros dirbimo fabri- 
kų.

Kuomet naujausios tų 
dirbtuvių bus užbaigtos šią 
vasarą, tai laikraščiai visoj 
Sovietų Sąjungoj bus visai 
liuosi nuo importavimo po
pieros iš Finlandijos ir Šve-' 
dijos, iš kur dabar daugiau
sia įgabenama popieros.

Karelijos Autonominė So
vietų Respublika randasi 
prie Finlandijos rubežiaus. 
Jos sostinė Petrozavodskas 
yra prie ežero Onega.

Prague, Čekoslovakija. *— 
Ketvirtadienį čia prasidėjo 
tarptautinis radio kompani
jų kongresas.

k
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yra anti-valstybinis ir todėl ji-|. Pas mus, judžių karalystėje,

išradimas

Jie tikisi, kad įvykus judžiuo- 
se revoliucija juos iškels ir 
garbės vainiką ant galvos už
maus.

mės, vėl komtmistų? partija vir
sta įielegale partija, o parla
mentas priima įstatymą apie 
tai, kad komunistinis judėjimas

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by H J

Lithuanian Co-operative Publishing Society, Ine.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

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

BRAZILIJA
Lietuviai Išeiviai Naujbs Būklės Sąlygose. Bendras 

Brazilijos Darbininkų Judėjimas. Mūsų Drau
gų Veikimo Kelias

Į Braziliją mes turime at
kreipti daugiau domės del dvie
jų priežasčių: viena^—ten ku
riasi stambios lietuvių kolonijos- 
(ypač Sao Paolo), o antra— 
Nortų (šiaurės Amerikos) im
perialistai ten stoja vis aštres- 

\ nėn kbvon su Anglų imperialis- 
Xų įtaka, kas turi didžiausios 
tarptautinės reikšmės, kas turi 
reikšmės ruošiantis prie naujų 
imperialistinių skerdynių.

Kol kas tafrpe Brazilijoj ap
sigyvenusių lietuvių išeivių vy
rauja reakcinė patriotiška srio
vė. Tiek “Garsas,” tiek “Pietų 
Amerikos Lietuvis,” tiek “Bra
zilijos Lietuvis,” kuriuos leidžia 
gešeftmacheriai ir reakcionie
riai, nėra ir negali būti liaudies 
draugais. Jeigu jie pešasi savo 
tarpe—tai pešasi del biznio, del 
monopolio apgaudinėti darbo 
žmones. Į Braziliją pradeda 
bėgti profesionalai monelninkai, 
liaudininkai ir kunigai, žmonės, 
kurie turi neblogai išgaląstus 
liežuvius. Jiems dabar ten tik
ra rugiapjūtė. O mūsų draugai 
ten yra pakrikę, jie neturi savo 
centralizuotos organizacijos. 
Mūsų draugams, kurie yra pri
tarėjai “Rytojaus,” mes patar
tume susieiti, pasitarti, susineš
ti su Argentinos draugais, kuo 
smarkiausia suorganizuoti “Ry
tojaus” platinimą ir pradžiai 
įkurti Susišelpimo ir Kultūros 
Drauįpjos skyrius.

Dabar pakalbėsim šiek tiek 
apie pačią Braziliją, apie tos 
šalies darbininkų judėjimą.

/Pamatu Brazilijos ekonominio 
gyyeftimo yra sodžiaus ūkis, ku
riame vyrauja kavos gamini
mas. Daugiausia kavos gabe
nama į Šiaurės Ameriką. Bra
zilijoj esama milžiniškų kavos 
plantacijų. Esama plantacijų, 
kurioš turi dešimtis tūkstančių 
hektarų kavos medelių. Tūlų 
plantacijų metinė produkcija 
siekia milionų dolerių. Tokie 
dvarai (fazendos) yra panašūs 
į didelius fabrikus, kuriuose dir
ba po kelis tūkstančius darbi
ninkų. Daugelis tokių plantaci
jų yra ne brazilijonų, bet ang
lų ir amerikiečių kapitalistų sa
vastis.

Fazendų-plantacijų savinin- 
. kai-dvarponiai, kaip rašo d. For

tus Raudonųjų Unijų mėnesi
niame žurnale, daro labai dide
lės įtakos į visą šalies gyveni
mą. Jie faktinai ir šalies poli
tiką kontroliuoja. Labai mažas 
tokių milionierių skaičius—iš 
viso 500—turi pasiglemžę 30,- 
000,000 hektarų, kitas tūkstan
tis 'ne taip didelių, bet vis tik 
stambių dvarponių turi savo 
nuosavybėje 15,000,000 hekta
rų, gi du šimtai tūkstančių vi
dutinių ir smulkių plantatorių 
turi 26 milionus hektarų. Va
dinasi, keli tūkstančiai stambių
jų žemės savininkų turi beveik 
dvigubai tiek žemės; kaip šim
tai tQkstančii| vidutinių ir smul
kių savininkų.

Sodžiaus bežemių ir bernų; 
kurie turi mažiausius žemės 
pleciukus arba, ifr visai nieko 
neturi, yra beveik dešimts mi- 
lienų. Tas parodo, kokia mil
žiniška nelygybė viešpatauja 

’Brazilijoj. Tas taip pat paro* 
do, kad Brazilijos lietuviams 
reikia eiti su vietos Brazilijos 
biėdnuomene, o ne su tais, ku
rie plakasi prie turčių. Sao 
Paolo lietuviški politikieriai, ar 
tai jie bus klerikalinės šersties 
ar gešeftmacheriai, susispietę 
aplink ^Brazilijos Lietuvį,” be 
abejonės yra tų didžiųjų kom
panijų agentai—jie spekuliuoja 
Žeųi6» lotais, jie bando kurti 
lietuviškus naujokynus, kur jie 
žada Ždionems rojų kurioj bent

tropiškoj kolonijoj, šalin tuos 
politikierius! ,

Pramonės (fabrikų) proleta
riato, transporto' darb., preky
bos darbininkų Brazilijoje yra 
pusantro mijionoi Federaliam 
distrikte (Rio de Janeiro) yra 
apie 400,000 darbininkų, paskui 
seka Sao Paolo estado su 200,- 
000 darbininkų, estado Minaš-— 
100,000 darbininkų ir taip to
linus. Stambiosios įmonės yra 
svetimtaučių kapitalistų kon
trolėje.

Darbo valandos—10 ar 12 į 
parą. Lavinti darbininkai pa
daro į pusantro dolerio už dar
bo dien^, o reštas mažiau. Teks- 
tilio pąramonėje (audinyčiose), 
kur daugiausia moterys dirba, 
per savaitę gera darbininkė mo
teris padaro apie du dolerius. 
Vaikai, kurie dirba tose pačiose 
audinyčiose padaro į savaitę tik 
dolerį ar dar mažiau. Tai bai
sus išnaudojimas!

Vidutiniai imant, Brazilijos 
darbininkas į mėnesį padaro 
apie 30 dolerių. Už tokią algą 
negalima jokiu būdu pragyven
ti. Todėl dirba ir moterys ir 
vaikai. Ant popieros Brazilijo
je yra aštuonių valandų darbo 
diena, socialė apdrauda, bet į 
tai darbdaviai jokios domės ne
kreipia.

1918-1919 metais Brazilijos 
darbininkai vedė smarkias re
voliucines kovas. Kartą jie bu
vo užėmę Sao Paolo ir Rio de 
Janeiro miestus. Bet tai buvo 
labiau gaivalinis neorganizuotas 
judėjimas. Tais laikais judėji
mas ėjo vadovybėje anarcho- 
sindikalistų. Darbininkams iš
rodė, kad greitu laiku jie pa
ims vadovauti visą šalį. Bet jie 
neturėjo nei tinkamos organiza
cijos, nei geros proletarinės ide
ologijos. Bolševizmas pas juos 
buvo sumaišytas su anarchizmu 
ir sindikalizmu.

1920 metais valdžia ir bur
žuazija atsigavo ir pradėjo 
kontr-puolimą. Buržuazija lai
mėjo. Tuomet prasideda žiau
riausios reakcijos laikai.

Be darbininkų iš vienos pusės 
ir be stambiųjų žemvaldžių- 
plantatorių iš kitos pusės yra 
dar minios smulkiosios buržua
zijos, demokratinės inteligenti
jos, vidutinių fabrikantų, ^kurie 
yra nusistatę prieš kavos trus- 
tą, valdantį Braziliją, šie ele
mentai buvo padarę du sukili
mus—vieną 1922 metais Rio de 
Janeiro, o antrą 1924 metais 
Sao Paolo. Pirmasai sukilimas 
nieko bendro neturėjo su plačio
mis miniomis. Tai buvo tik in
teligentų ir karininkų sukilimas, 
tai buvo liberalų sukilimas prieš 
atžagareivių valdžią. Jie nieko 
nelaimėjo. Antrasis sukilimas, 
jau buvo nepalyginamai plates
nis. Tan sukiliman įsitraukė 
jau ir bežemių ir darbininkų 
minios, bet buržuaziniai libįerar 
lai tuomet pabūgOi Kuomet įik 
darbininkai ir sodžiaus bied- 
nuomenė pradėjo statyti ekono
minius reikalavimus, tai libera
lai patys pirmutiniai perėjo į 
kpntr-revoliucijos pusę. Kuo
met sukilimas Sąo. Paolo provin
cijoj tapo nuslopintas, tuomet 
vėl po visą šalį prasidėjo reak
cijos siutimas, darbo unijos bu
vo uždarytos, komunistų parti
ja buvo paskelbta nelegale par
tija. Tuo pasinaudojo socialis
tai ir su pagelba Jiberalų sukūrė 
taip vadinamą socialistų parti
ja. Prie agrikultūros, pramo
nės ir prekybos ministerijos 
valdžia įsteigė nacionalę darbi- 
ninktj tarybą, kuriai pavedė rū
pintis darbininkų reikalais, ži
noma, tai buvo tiktai akių mo- 
nijimas. Nieko gero iš to neiš-

ėjo. Vadinamoji taryba darbi
ninkų būklę nepagerino nei už 
timpą. Anarchistai tuomet taip 
pat parodė savo tikrąjį veidą. 
Jie pradėjo smarkią kovą su 
sovietinėmis ir komunistinėmis 
idėjomis. Jie pasirodė darbi
ninkų judėjimo skaldytojais.

Reakcija, žinoma, ne pageri
no, bet pablogino darbininkų 
padėtį. Sukaustytas iš visų pu
sių darbininkų judėjimas vėl 
pradėjo atgyti. 1926 metais 
komunistų partija vėl pradeda 
smarkiau darbuotis. Pradeda 
kurtis visa eilė darbo unijų, o 
joms vadovauja jau ne dešinie
ji, bet kairieji, tankiai komu
nistai. Prasideda plati agitaci
ja už sukūrimą Darbo Federaci
jos, kuri apimtų visą šalį. Nu
ėmus kaito padėtį, darbininkų millonai- 
judėjimai dar labiau : iitgyja. ! i ■ 
Balandžio men. 1927 metų įvyk- eivių Brazilijoj yra tiktai’ vie-

REVOLIUCIJA JUDŽIUOSE
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sta Rio de Janeiro darbo unijų 
suvažiavimas, kuriame atsto
vaujama apie 30,000 bjrgąnižųo- 
tų darbininkų. PriMrėjtj’ įam 
darbui buvo dar daugiau. Vado
vaujant naujam unijų Centrui,; 
prasideda visa eilė streikų. Val
džia ir plantatoriai vėl paskel
bia judėjimui kryžiaus karą. 
Vėl prasideda areštai ir baus-

sai negali viešai pasirodyti. Už 
priklausymą partijai smarkiai 
baudžiama. •

Tas viskas parodo, kad Bra
zilijos darbininkai moka kovot, 
nepaisant reakcijos siutimo. Jie 
jau turi puikių revoliucinių tra
dicijų.

Tačiaus ateityje juos laukią 
dar didesnės kovos, šiuo tarpu 
į darbo unijas priklauso tik apie 
šimtas tūkstančių žmonių, kuo
met, kaip jau sakėme, pramoni
nio proletariato yra pusantro 
miliono, o sodžiaus darbininkų 
du milionai.

i •’ » • i i »

Didelei didžiumai lietuvių iš- *' •' T~\ • 1 • k • 1 • 1 'i
naįs> keliąs| .peikia prisipratinti 
prie naujos šalies gyvenimo są
lygų ir susigiminiuoti su vietos 
darbininkų judėjimu, su kairią
ja jo sriovė. Reikia išmokt 
kovęt kaip su anarchistais, taip 
ir Su social-liberalais, taip ir su 
lietuviškais reakciniais vėjo ma
lūnais.

L. Pruseikci:

Nauji Rusų Revoliucijos 
‘‘Gelbėtojai”

Nereikia įsivaizdinti, kad 
tiktai Trockis būtinai užsi
spyręs rusų revoliucijų “iš
gelbėti” nuo bolševikų, ku-

revoliucija reikia gelbėti.”
Vadinasi, sulyg Adlerio, 

lapkričio revoliucijos nebe- 
jra ir viskas, ką ji davė, turi 
eiti šalin, Reikia gelbėti 
kovo revoliuciją, o kovo re- 

iVoliucija, kaip visiems žino-
Panaši mpliodiia nasipirdo 'ma’ daV® ®alią Rusij°s bur" ranasi meiiojiija pasigncio ,žuazijai su Kerenskiu prie.

* Tuo būdu, ’ Adlerio,is tikrosios soeialpatriotų-, š k ? T Q bfld . Adferi 
menševikų kempes kūnaij j vigu social’demokra; 
dirbti nuėjo Trockis. Ne tu bo]ševikams su.
kds kitas kaip pats JE’Ų.ed- & . t kad Rusijoj tu.

but sugrąžintas' buržuazi- 
jos’viešpatavimas ant (’ 

bolševikams< tąlkd^ *. valstieči .
i parupo . .“revoli^iį^V 0 kad Aęs-..

Antrojo, Intęrnaęionąib1, įšitų- 
los 
irgi 
likimas. r* * * r-. y

Ponas Adleris, lyg ir pa
mėgdžiodamas Trockį, aus- 
tpų-menševikų organe “Der

įvyko revoliucija. Iki ♦ šiol ju- 
džius matydavome ant drobės, 
o jų reikšmę raštu aiškindavo. 
Bet štai naujas 
naujas technikos patobulini
mas ir jau parašų nėra, jų 
vietą užima aktorių kalbos.

Ar tai nereikia džiaugtis to
kiu išradimu, tokiu technikos 
patobulinimu ? , Ar tai čia ne 
revoliucija, perversmas?

Bet kaip po kiekvienos re
voliucijos vieni* džiaugiasi, o 
kiti dejuoja, taip ir čia tą pa
tį matome. Kaip kiekviena 
revoliucija sujudina šalį bei 
valstybę, taip ir šioji revoliu
cija sujudino visą judžių vals
tybę, jeigu taip galima išsi
reikšti.

Iki šiol judžiųi valstybei ti
ko įvairiausi aktoriai; juose 
buvo italai, francūzai, ispanai, 
vokiečiai, rusai, lenkai ir kiti. 
Iki šiol judžiuose kalbos nerei
kėjo,, užteko tik gero aktini- 
mo, mimikos. Bet 
kalinga ir kal6a. 
gera kalba, o ne 
žargonas, kurį iki 
jo kad ir geriausi 
čiai aktoriai. . Ir dar neužten
ka vienos kalbos, reikia ją 

i pritaikyti prie viso judėjimo, 
prie gestų.

Kas vakar judžiuose skaitė
si žvaigždėmis, tai šiandien į- 
vykus revoliucijai, pasiliko už 
durų. Ką vakar garbino ir 
prieš ką galvą lenkė, siūlijant 
didelius pinigus, tą šiandien iš
meta laukan, nes jis, po revo
liucijos, jau netinka^

Judžių karalystėj didelis su
judimas, nes daugelis tos ka
ralystės piliečių atsidūrė be
darbių eilėse.

Daugelis buvusių žvaigž
džių dejuoja, kai kurie grie
biasi kalbą mokintis. Bet da
lis tos karalystės piliečių 
džiaugiasi ir mano, kad jeigu 
iki .šiol ji^ neiškilo į .viršūnes, 
Tai; dabar! turės prog’ą ‘iškilti.

I pelius. Gi darbininkas, turė
damas mažai klasinės ąąmėnęš, 
nežino, ką čia dabar daryti ir 
kurių pusę laikyt. Tatai įrodo 
jų gauti skaitytojai, kur vie
nas džiaugiasi, kad užgimė ' 
“darbininkiškas” laikraštis, ki
tas bėdavoja, kad “R.” papuo
lė į “sabotažninkų” rankas ir

Įvykus revoliucija ne tik j Vi
džių aktorius sujudino. Ji pa
lietė ir muzikantus. Veik vi
suose teatruose, kur pirmiau 
prie judžių buvo orkestros, 
dabar pastatytos mašinos ir 
jos atliekk muziką, o muzi
kantai išmesti gatvėn. Jeigu 
aktoriai, žvaigždės, susirūpinę 
savo likimu, kurie gaudavo 
milžiniškas algas, tai ką jau 
kalbėti apie muzikantus, kurie 
dirbo už menką atlyginimą?

Daugelis jaunų vyrų moki
nosi muzikos, susipirko instru
mentus ir manė iš to duoną 
pelnyti, bet dabar vaikščioja 
gatvėmis be darbo.

Muzikantų unija New Yor
ke buvo surengus demonstra-

Man išrodo, kad šiame da
lyke Komunistų Partija turi 
būti darbininkams vyriausiu 
pažinties ženklu. Darbinin- 
kas-kė, užsirašydamas laikraš- „ 
tį, visų pirma turi sužinot, ar 
tas laikraštis paeina po Kom. 
Partijos kontrole, ar jis yra 
leidžiamas tik privatinių biz
nierių. Jei biznierių, tai ne
duot jam nei centą.

Argentinoje’L. Švedienė tą
so, valkioja L. D. S. A. 138-tą 
kuopą. ,Iš šiandien gautos 
“D. Tiesos” No. 1, man paaiš
kėjo, kad ta kuopa skils ir 
Švedienė nusitemps dalį jos 
narių. ,

. Būtų gerai, kad L. D. S. A. 
pild. komitetas išleistų specia-

dabar rei- 
Reikalinga 
koks nors 
šiol varto- 
svetimtau-

ciją protestui prieš ; statymą i ų atsišaukima tuo klausimu i Irno i o i/a Tnnh’ii 1 . ..mašinų, bet kas iš to. Teatrų 
savininkai nesiskaito su tais 
protestais, o mašinos, Mikamps 
elektros jėga, cypia, staugia, 
spiegia visokiais balsais. Tuo 
tarpu teatrų savininkai per 
spaudą garsina, kad . čia labai 
puikus dalykas, kad muzika 
labai gera, kad šnekamieji jų- 
džiai naudingi tiems, kurie ne
moka anglų kalbos, nes juose 
sėdėdami galės išmokti.

Taip, judžių teatrų savinin
kams labai naudingas daiktas, 
nes nupirko mašiną už 300 
dolerių ir ji pavaduoja orkes
trą, kuriai reikėdavo kiekvie-V 7

na savaitę algų išmokėti ne
mažiau trijų šimtų dolerių.

Naujais išradimais, techni
kos tobulinimais reikia džiaug
tis. Bet kaip dabar žmogus 
darbininkas džiaugsis, kuomet 
kiekvienas tokis išradimas, 
kiekvienas technikos patobuli
nimas tūkstančius darbininkų 
išmeta iš darbo ? i

Švęnčioniškis.

argentiriietes.
K. S. Lietuvaitė.

YONKERS, N. Y
Balandžio 1 d. įvyko Vin

cento ir Povilo draugystės mė
nesinis susirinkimas. Narių at
silankė labai mažai. Apsvars
čius draugystės reikalus, tapo 
išrinkta šiems metams valdy
ba. Pirmininku išrinktas 'J. 
Siurbis, kasininku J. Juodei- 
kis, knygų peržiūrėtojum Ig. 
Karlonas. Kiti visi liko senie
ji. Senasis draugystės kasie- 
rius Plitnikas važiuoja į Lie
tuvą ant trijų mėnesių.

■‘ės .viešpatavimas ant dar- 
iran- 
omet' 

įjabtieždavome, kad social
demokratai kovoja už nu
vertimą .Sovietų valdžios ir 

z.;, ’" v c ° . —. i už sugrąžinimą buržuazi-
Kampf rašo ilgą straipsnį 'jOs-monarchijos vięšpatavi- 
po antrašte “Ką darytų t mo>' taĮ mūsų mensevikiški 
šiandien Leninas del jsgel-Įpeckeliai iš “Naujienų” ir 

t™,.!.™™9” „Keleivio” baisiai pykdavo.
Bet štai dabar Adleris atvi
rai pasako, kad Sovietų val
džia turi būt nušluota ir 
kad Rusijoj turi būt sugrą
žinta

/‘DARBININKŲ TIESA”

bėjimo rusų revoliucijos?' 
O kad revoliucija esanti pa
vojuje, tai p. Adleris ir visi 
darbininkų išdavikai neturį 
jokios abejonės.

Matote, " ištisus dvylika 
metų kovojo prieš revoliuci
ją, viską dėjo, kad nuversti 
Sovietų valdžią ir sugrąžin
ti senąją tvarką, o dabar 
tie judošiai gieda, būk revo
liucija esanti pavojuje. Na, 
jeigu ir* būtų pavojuje, tai 
juk daugiausia reikėtų pa- 
sidėkavoti pasaulio social- 
patriotams, tokiems kaip 
Adleris, kurie ranka rankon 
su imperialistine buržuazi
ja eina prieš revoliuciją. 
Bet, žinoma, pavojus yra ne 
rusų revoliucijai, ale juoda
jam Adlerių, Abramavičių, 
Šeidemanų ir tt., menševiz- 
mui. 14 i ' .y s <■ •

Kaip ten nebūtų,’ po ilgų 
i^Vedžiojimų,j Adlerių jprieį-^ 
na prie išvados, kad visgi 
reikia “ręyoliuciją” gelbėti. 
O gelbėti jį esą visuomet 
pasiryžę socialpatriotiniai 
ricieriai iš Antrojo Interna
cionalo buržuazinės migęs. 
Tr štai Adleris siūlė bolševi
kams “taiką”. . ,

Tai bent taika—akurat to
kia, koki^ talkininkai pasiū-

buržuazinė valdžia.

LEWISTON, ME
Kovo 24 d. čia militaristai 

buvo surengę Francijos mar
šalui Foch laidotuves. Uždėjo 
ant vežimo tuščią grabą, ve
žiojo gatvėmis ir bažnyčiose 
skambino vąrpąis. Militaristų 
šalininkai, galvas nulenkę, 
klumpojo paskui. Paskui visi 
susirinko miesto svetainėn.. 
Ten militaristai drožė prakal
bas, iškeldami į padanges 
Foch ir jo nuveiktus darbus. 
Jis buvęs gerbiamas,’kaipo pa
saulio didvyris, kuris išgelbėjo 
ne tik savo šalį' pasduliniame 
kare, bet ir visus sąjunginin
kus. j ■ ' , , . ■ •. ■ , .

ųBet apie tai, kiek jis 'išžu
dė gyvasčių, kiek paliko palie
gėlių, kiek liko našlių ir naš
laičių, kiek jis kraujo ir aša
rų išliejo, nei vienas kalbėto
jas neprisiminė.

Neužmiršo pasakyti, kad 
Foch tikėjo į dievą, todėl ir 
pasaulinį karą laimėjo.

čia buvo labai' didelis gais
ras; sudegė 8 blokai. Ap- 

kadv nuostoliailė Vokietijai pabaigoje ka- skaitliuojama, hu^.

Kitais žodžiais, bolše- sieks apie 160,,000 dolerių.
_ L.™: .u- Albametis.

r°. :.
vikai (komunistai) turi at
sižadėt visko, už ką jie kovo
jo. Tai viena, ’antrą—Sovie
tų valdžia turi važiuoti vel
niop. Nesijuokite, bet išti- 
krųjų tą siūlo bolševikams 
p. Adleris, sekretorius Ant
rojo Internacionalo. Adle
ris sako:' “Kadangi lapkri
čio revoliucijos prižadai ne
išsipildė, tai bent jau kovo

Washington.— Sakoma, 
kad atstovų buto lėšų sura
dimui subkomitetas prielan
kiai atsineša linkui pakėli
mo muito $240 ant 100 sva
rų cukraus, įgabenamo . iš 
Gubos,1 ir $3 ąųt 10d?svainį 
cukraus, įgabenamo $ iš 
tų štilių. * r"' ■■ ■''

Nors,del, tūlų asmeninių da
lykėlių esu j^e’ ūpo ir galva 
sunkoka, bet šios dienos įvy
kis neleidžia man snūduriuot 
ir jį nutylėt. Buvo šitaip: 
Laiškanešys paskambino var
pelį, atidariau duris ir į mano 
buveinę. įsikraustė neprašytas 
svečias, “Darbininkų Tiesa.”

Kadangi jau buvau girdė
jus apie argentiniečių “Ryto
jaus” štabo “baisius, darbus,” 
tai godžiai griebiau “D. Tie
są,” kad pažvelgt į augšto 
proto išdavą ir kilnybės jaus
mais alsuojančią krūtinę, nes 
juk didžiaminčiai, “Rytojų” 
palikę, pagimdė “Darbininkų 
Tiesą.”

Nuo darbo atsitraukt nega
liu, o čia žingeidumas it mag
netas traukia. Puodai susta
tyti ant pečiaus čirškia, šnypš
čia, protestuoja, o aš skaitau 
pirmą “kūdikio” puslapį ir 
jieškau tdmūšolių minias pave
jančio darbininkų kovos iclea- 
lo-' ■ ■ . • i

Irj oi, tu mano broleli, sese
le jr mylėtas berneli!' Va* čia 
štai, čięla krūV^ paberta: per
lų, -r—štai,: rinkite juos: “Šmėi* 
žė, šmeižia, šmeižikai. Vil
kais : staugia, ąViriais- bliauja, 
šėtęhiškai meluoja, . ’‘Ryto
jaus? pastogp^įįjarazitai. $kor- 
pijonai, suniekŠėję “Rytojaus”; 
gaivalai apuokiškai šūkauja, 
pajutę ateinant su šautuvu 
medžiotoją, suprask “D. Tie-

Ant antro, trečio ir ketvirto 
puslapio to nelaimingo “kūdi
kio” žėri tokie pat perlai, iš
skiriant vieną kitą žinutę. De
ja, būčiau pamiršusi, kad 
pirmo puslapio, jų pačių 
džiais tariant, “varge ir 
dies skausme gimusios” 
Tiesos,” kyšo ilgokas, šnipiš- 
kai . provokatoriškas, gylys,' 
kur rytojiečiai vadinami bom- 
bininkais.

Be jieškant po “D. Tiesą” 
keturių “kiltadvasių” žmonių 
proto pažibų, išvirę.’ mor
kos ąr bulvės įr trindama 
biilvių košę analizuoju įgy^uš 
įsptid/ąus. tyDanstfu
gr yra- gudrūs žmonės, neš į

tokį mažytį laikraštuką suge
bėjo sukraut čielą kalną pur
vinu, šlykščių žodžių.

Šiaip taip prirengiau pietus, 
reik juos siųst ant stalo, bet 
jie neragauti, nežinau jų sko
nio. O ragaut apetito neitu- j 
riu: seilės bėga, vemt verčia. 
Supratau, kad “1------------,
Tiesa” paveikė į mane ne tik 
psichiniai, bet ir fiziniai. Ap
sigavau. Dabar dvilktelė šyp
są per mano veidą ir tariau 
sau: Skaudžiai apsivilt gali
ma ne tik su vaikinu, bet ir 
su laikraščiu!

Mano Žodis

Nemačius nieko prakilnaus, 
nieko naudingo, ir nemačius 
įrodymų, kuomi rytojiečiai nu
sikalto Argentinos darbinin
kams, aš priėjau prie išvados, 
kad tie keturi nuo “Rytojaus” 
pabėgėliai, kurie išleido “D. 
T.,” yra nesugyvenami žmo
nės. zŲe priklauso prie tokių, sulaukti ir niekad jų 
kuriems nors tu dar taip tai- lauks, 
kykis, nors dar tiek gero d

Darbai čia labai silpnai ei
na. Smitho divonų (karpetų) 
dirbtuvėj dirba tik po tris die
nas į savaitę—trečiadieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais. čia, kaip ir visur kitur, 
įvesta • skubinimo sistema. 
Darbininkai, norėdami nors 
kiek ! daugiau pasidaryti pini- -įį' 
gų, per skubinimą nei nepa
stebi, kad audžiant nutrūksta 
siūlas ir divonas išeina porą 
pėdų ar daugiau su žyme. 
Tuomet darbininkaš savo lai
ku turi tą pataisyti, jeigu ga
lima, o jeigu nepataiso, tai 

Idarbdavis iš jo algos išskaito.
Vienas lietuvis išaudė divoną 

Darbininku su žYme’ tai darbdavis jam 
visą savaitinę algą sulaikė. Vi- 

! si kiti darbininkai dejuoja, 
kad sunku dirbti, kad mažai 
uždirba. Bet apie organizak 
vimosi į uniją negalima nev 
užsiminti. Jeigu pakvieti eiti 
į darbininkiškas prakalbas, tai 
pasako, kad jis ir taip viską 
žino ir nenori eiti. Jeigu pa
kalbini prisirašyti prie darbi
ninkiškos organizacijos, taįr 
vėl atsako, kad čia bolševikų 
organizacija, prie kurios jis 
nei nemano prisidėti. Jie ats>- 
deda dievo valiai ir pasako: 
Kaip dievas duos, taip ir bus. 
Jie laukia iš dangaus kumpių 
nukrintančių, bet vis negali

ncsu-

ant 
žo- 
šir-

kykis, nors dar tiek gero qa- iVienas vyrukas man vex ką 
ryk, o jiems neįtiksi ir tiek.‘pasakojo: Mes dirbame cuker- 
Jie suras kabliukų, ;suras prie
žasčių, pavers baltą į juodą 
.ipniekins tave. Be to, jie yra 
šąųmyliai. Jų visas • pajaūti- 
mįs, tai gint ir augštint savo 
tuščią ambiciją. Ant tokių 
žmonių; tarytum piktas lietus 
lyja įsižeidimąi: Jie įsižeidžią 
ten ir tųomi, kur kitam nei į 
galvą neateina, kąd reikia įsi
žeisi (Čia kalbu už savo ypa- 
tišką patyrimą). Todėl ir įvy
ko tasai' “Rytojaus” incjdėn- 
tas. y

Dabar kas liėka daryt, kad 
tą, darbininkų klasei žalingą, 
žaizdą gydyt? Nereikia ma
nyt, kad tie keturi saumyliai 
ir mėgianti bartis žmonės Ne
susigaudys to savo laikraštuko 
palaikymui • žmonių, jei visa 
lietuviška komunistinė laikraš
tija nespustels kiečiau į . 
tašką.

Tie sabotažninkai, 
gudrumu, eina į draugijas ir 
Joms roao nepaprasto širdin
gumo ir gerumo, kad tik i 
traukt savo pusėn. Jie 1 
džia ir plščįai . paskleidžia

nėj. Prie svėrimo cukraus 
buvome du. Bet šią subatą 
atėjo bosas ir pasakė, kad nuo r 
panedėlio turėsiu 1 jau vienas 
dirbti. Užklausus kodėl taip, 
bosas atsakė, kad nori darbi
ninkams algas nukapoti, tai *■ 
jeigu aš vienas padarysiu tą * 
darbą, kurį iki šiol du padarė
me, tai gerai, bet jeigu nepa- 
darysiu, tai kitas bus pastat.^Sk 
tas. x ** !

Ki£os mažesnės 
gi mažai dirba, 
lių dirbėjai giriasi, ka3 gerai 
dirba ir daug uždirba. Bet to
kių pasigyrėlių mažai randasi. 
Kiti visi darbininkai labai 
skurdžiai gyvena.

vex ką

Motkos Sūnus.

dirbtuvės ir- 
Tik skrybė-

čia lietuvių randasi virš 
dviejų šimtų. Randasi dvi pa- 
šelpinės draugijos ir Lietuvių 
Piliečių Kliubas, kuris finansi
niai gerai stovi. Taipgi yra\ 
lietuvis kunigas, bet iš lietu

ką- vių negali išgyventi, tai tar- 
lei- nauja ir slovakų bažnyčiai.

lapės 
ir
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Puslapis Trečias

DETROITO ŽINIOS labai jį gyrė, kad minias galilnistų Partija negera?^(Publi- 
patraukti. Puolėsi ant Parti- k oj plojimas ir juokas.) A. 
jos tokio veikimo, kaip Pas-'Andriulis davė platoką išvedi- 
z « XX » XX XX XX 4 X . XX » 1 x XX XX w v xx z 1 _ - — T — —. J — — T Y — — . J- — —

Weisbordo, kuris yra profe- veikimą iš Lenino raštų. Kaip
•‘Vilnies” Redaktorius Drg. V. saico streikas, vadovaujamas mą apie Komunistų Partijos

Andriulis “Nukryžiavojo” Weisbordo, kuris yra profe-1 veikimą iš Lenino raštų. Kaip

kelių metų Lietuvos Gelbėjimo 
kalinių, agitacijos fondo, kuo
met Zabulionis dergė progre
syvius organizacijų narius, 
pats nusinešęs tūkstantį, tą

Baltrušaitinių Susaidės “va
dą,” D. J. Kasparka.
Nedėlioj, 24 d. kovo, Lie

tuvių svet., 25-tos ir Vernor 
My. gatvių,- įvyko svarbūs de
batai, kuriuos surengė A. J. 
V. Komunistų Partijos Lietu-

šoriškas advokatas ir neatsa- Leninas nurodo daugiaus lega- 
ko darbininkų reikalų vadova-'liai veikti ir tai mums reikia 
vimui. Darė užmetimus Ko- savo eiles daugiaus sūglausti 
munistų Partijai, būk jos na-'prie komunistinio darbo. Pa
ryš ir dar C. P. Komiteto, Pe- stato dar klausimą Kasparkai, 
peris, žudė Vengrijoj revo
liucionierius.

Kaip ‘ekstriniai’ atsineša lin- 
Daugiausiai už- kui III Kom. Internacionalo?” 

; darė ant atskaitų, | Kalba antru kartu Kaspar- 
būk streikuojanti mainieriai ka. Jau pas jį kas kita. D. 
pinigų visai negaudavo, ir tas Andriulio “šaltis” jau išvai- 
darbininkų aukas sunaudoda-J<ytas; grindis mina, rankomis 
vo Komunistų Partija savo mosikuoja, rėkia, kad jūs, jūs 
propagandai, nes kur tik išky- j veidmainiai. Tretysis Inter- 

A. J. V. Komunistų Partijos!,a streikas, siunčia, savo vadus'nacionalas yra tik buržuazi- 
'skaldyti darbininkų vienybę. įjos palaikytojas.
Todėl ir surinktų aukų nesiun- dien su Trockiu darosi? 
čia visų ant sykio, bet siunčia susigriebia ir sako, mes prieš 
savo valams po kelis kartus. į Trečiąjį Internacionalą

Frakcija ir Baltrušaičio metimus
kairiųjų” A. D. A. D. 

suSaidė temoje: “Ar Amerikos 
Darbininkų Partija atsako dar
bininkų vadovavimui Ameri
koje?” Debatoriai buvo: nuo

Liet. Frakcijos “Vilnies” re
daktorius, drg. V. Andriulis, iš 
Chicagos ir nuo “ekstrinių” su- 
saidės—D. J. Kasparka, vieti
nis. 1:30 vai. , v . . ..
J. Vaitkevičius nuo A. J. V.Į^auna’ as Dkiu, kad jie

Kas šian-
Vėl

nieko 
1:30 vai. po pietų drg. i Gal kok’į centą ir darbininkai neturime. Komunistų vadai 

_ Kz.4- „s yra parsidavę buržuazijai. Ąš
skaitau “Daily Worker}” kas 
dieną. Ve, pereitos pėtyčios 
laidoje redaktorius tyčiojasi iš 
jūsų pačių tokio veikimo, 

tą pakvituoti didelėmis skait- Louis J. Engdahl nepersenai 
linėmis, kad visi sunkaus dar- būdamas redaktorium, tyčio- 
bo žmonės galėtų matyti. Da- josi iš jūsų pačių ir komunis- 
bar jie pinigus renka streikie-'tus vadino “stumbling blocks.” 

• rių varde, žmonės duoda. Mes O kiti parduoda darbininkus.
i apšvietus organizacija 

nieko bendro negali turėt su III 
Kom. Internacionalu, kaip ir 
jūsų A. L. D. L. D. Bandė at
sakyti į paduotus drg. Andriu
lio klausimus. Bet ir į pirmą
jį klausimą neatsakė, kuris 

Kokie marksiz- 
Kas- 

parka į tą klausimą atsaky
damas sumaišė policiją, mili
ciją ir valstybę. Pradėjo ki
tus klausimus atsakinėti, bet 
nevykusiai. Į penkius klausi
mus painiojo išvedimus, į ki- 

numete

Kon< Partijos U et. Frakcijos 
/pradėjo debatus pareikšda-

daugiaus patys nukniaukia. 
Jei jie surinktų ant sykio di.de-

mas, kad debatai surengti iš- krilv$ Pinigu J1’ ,PasilJstV 
ą/į^ftmui darbininkams klau-'^ai an^ ?^k\°. n a^kai 
slmo“klasių kovoj. Kuomet jau 
ne kartą puolė baltrušaitiniai 
A. J. V. Komunistų Partiją ir 
visaip ją šmeižia, tai debatuo
se bus nušviestas Komunistų 
Partijos veikimas, ar 
ko Amerikos darbininkams if 
ką šiandien atstovauja Baltru-1 
šaičio susaidės kelių asmenų 
grupė. Pirmininkas pareiškė, 
kad debatų tvarka yra: pirmą 
syki kiekvienam debatoriui 
kl «ėti po 45 minutas, antru 
kaitų—po 30 minutų, trečiu 
—po 15 minutų. Perstatyda-į 
mas debatų eiga, prašė publi- ... ... .._ x .. .. . . rT i i tikros literatūros,kos uzšilaikyt! ramiai. Po de-:.,)ok(ls sv ■ 
batų bus leista nubalsuoti pub-1^ .. , w w
likai, kuri pusė yra teisingos- --j . ‘ ov.1o „a

- \ / • • m • • • i ziuok toliau. Kasparka re-ne. Nuo ekstriniu pirminin- . ... . . . .. •- , _
Vac hnvn nnnac T T Rimhn ' klH’ k° g1’ gerbiamieJb Jus tUS nieko neatsake, 
T. • . v -v.. juokiatės? Mostelėjo ranka į ant stalo original^ rasta, kurįJis su pirmininko pareiškimu:^_ L , .; 1
sutiko. Pirma debatuoti per-i 
stato “Vilnies” redaktoriuj 
drg. V. Andriulį. Pradedant 
debatus, drg. V. Andriulis pa
reiškė, kad jis laike debatų ■
nebeminės A. D. Kom. Parti- ■ Jo 

kurios jau vardas panai 
Jfintas buvusioj konvencijoj 
bet kalbės tiesiog atstovauda-' 

•mauA. J. V. Komunistų Par-( 
tiją* Jis nurodė gana plačiai ^'mininka ‘ J."T.' Btabą!
jos veikimą klasių kovoj. Kad ,atsis6do j dcšin ę. 
darbininkų reikalų gynime nei 
jokia kita partija neatsistojo Drg. Andriulis Savo Oponen
tėj kruvinoj kovoj, kaip A. J. tui, Kasparkai, Pradeda 
V. Komunistų Partija. Pra-, Vaikyti “ŠalĮi” 
dėjo faktais išrodinėti, kiek Antru kartu drg. V. Andriu- 

‘streikuose Partija dalyvavo, ns nurodo, kad Kasparka ne- 
kiek išlaimėta laike streikų ir žino, ką kalbąs ir visai nei ne

kalbąs į debatų temos klausi
mą. Atsakinės, kiek laikas 
leis, į visai nepamatuotus už
metimus. Nurodo, kad Ko
munistų Partijos Centro jokis 
narys nežudė jokių Vengrijoj

V • • • « W -T-X •

atskai

r jis atsa- gi’ (larbininkab tuo neužsiima-!Mūsų 
no i n i oi i »• viri vi m n i* ^Lzxme, mes teisingi ir žiūrime į 

tokius komunistus, ką jie da
ro. Gal streikierių vaikai už 
tuo surinktus pinigus ir ge
ria kiek pieno, bet mes mano
me, kad jie permažai gauna.

i (Iš publikos girdisi balsai: “Iš; buvo tokis:
įkur tokias atskaitas Kasparka|mo yra trys uždaviniai? 
|ima?”). Jis atsako, kad at
askaitos imtos iš I. W. W. tam

Publikoj
; garsus juokas, svetainėj ūži
mas; “O! iš I. W. W., na va-

I žinok toliau, 
kia, ko gi,

! juokiatės? .
drg. V. Andriulį. Ve, važi
nėja jų vadai, dayžo visas or
ganizacijas, renka pinigus Lie
tuvos kaliniams, o “Laisvės” 

.štabas jau virš devynių šimtų
. Ar jie ne begė

džiai? Veidmainiai, besarma
čiai, visus tokius Brooklyn© 
kalinius vyti laukan iš darbi
ninkų tarpo. Ištraukęs ran- 

•ką iš kišeniaus ir pažiūrėjęs į

drg. Andriulis buvo jam įda
vęs. Pradėjo labiau karščiuo
tis, kad visi vadai yra šmu- 
gelninkai. Pasiėmęs atskaitas

patį ir Kasparka ėmė už “fak
tus.” Pradėjo skaityti iš Za
bulionio atskaitų, būk tokios ir 
tokios ypatos sunaudoj’o Lietu
vos kalinių pinigus. Kaspar
ka saye tik didesniu žiopliu 
parodė, kuomet jis perdėjo ir 
Zabulionio atskaitas, minėda
mas sulyg tų atskaitų, dar 
daugiau ypatų pridėjo, kurių 
net Zabulionio tose “atskaito
se” nebuvo suminėta. (Publi
koj balsai ir šauksmas: “Ga
na skaityti! Tas žmogus, ku
rio atskaitomis rėmėsi, jau sė
di kalėjime”). Čia Kasparka 
susigėdijo ir pradėjo šalčiau 
kalbėti, kad jis prieš drg. An
driulį nieko neturįs. Visi 
“ekstriniai” yra darbininkai, 
tik vadai negeri, ir prieš juos 
reikia kovoti, daryti spaudi
mą iš narių, kad jie pildytų ! 
narių nutarimus. į '
Drg. V. Andriulis “Nukryžia- 

voja” Savo Oponentą, 
D. J. Kasparką

Jis kalba Arečią kartą 15 
minutų. Paima iš eilės visas 
nesąmones, ką jo oponentas 
pripasakojo ir sako: Tėmyki- 
te, draugai ir draugės! Po
nas Kasparka paįvairino klau
simą, kad sutinka su III In
ternacionalu? Netiesa! ‘Me
luoja per akis ir nerausta! Jei 
jis sutinka su Komunistų In
ternacionalu, tai kaip jis drįs
ta smerkti A. J. V. Komunis
tų Partiją Kominterno Sekci
ją? (Publikoj garsus delnų 
plojimas). Tai reiškia, kad 
jis ne šaltį turi, bet visai sir- 
ginėja (Publikoj didelis juo
kas garsus plojimas). Sako, 
skaitąs “Daily' Workerj” kas 
dieną, o nežino, kas jį reda
guoja! Turiu paaiškinti, kad 
ne Louis J. Engdahl yra “D.

! W.” redaktorius, bet Robert

■Minor. Engdahl jau keli me
tai, kaip “Daily Workerio” ne
redaguoja. Nei kūdikiu savo 
mamei ką nors tokio negalėtų 
išmislyti ir pameluoti, kaip
mums čia pilietis Kasparka 
meluoja per akis; (Publikoj 
garsus juokas iv plojimas). 

(Pabaiga ryt)
------------- ------------------------------- y----------------------------

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija;

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

Tel., Bo. Boston 0304 W.

‘GERAI PATAIKO!’
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, 
nea už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
lipa ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl' kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.” .

tui, Kasparkai, Pradeda 
Vaikyti “ŠalĮi” The

— ■> ■ . . n . . . . . ... . „ . . > . —t

LIETUVIS GRABORIUS

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

^1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap« 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk< 
sinį kalną parodytum, tai jam malo« 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistįąlių nuo 
bilę vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

> Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo,-patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
jereipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREĘT

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

SEND IN YOUR GREETING
TO THE

SPECIAL MAY DAY EDITION
OF THE

DAILY WORKER
only English Labor Daily that fights in the interests of all 

oppressed workers
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John Naujokas

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką 1 šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

kokius užpuolimus darė ant 
Komunistų Partijos darbda
viai su savo (agentais. Kaip 
pąrtija dirba unijose, kokią 
kovą veda su anglių kasyklų 
darbėmiais ir Lewiso mašina, 
atsukta prieš darbininkus, ku-i revoliucionierių, ypač Peperis 
ris, su pagelba reakcioniškų tais laikais buvo ne Vengrijoj, 
agentų, suskaldė mainierių u- bet Sovietų Rusijoj, tai kaip

Name Address Amount

Collected by:
Name

niją. Kaip A. J. V. Komunis
tų Partija dėjo spėkas, kad 
kiekvienas iškilęs streikas bū
tų darbininkų išlaimėtas, ir 
kaip ragino visus darbininkus 
eiti į pagelba kovojantiems 
darbininkams, remti pagal iš
galės finansiniai. Apibėgo ir 
kitais klausimais apie darbi
ninkų išnaudojimą, ir kaip tik 
viena A. J. V. Komunistų Par
tija gina jų reikalus. Per- 
Tkaitė laišką III Internaciona- 
iMų kuriame ūžgiria Partijos 
kdHnunistinę darbuotę. Pasta
tė savo oponentui devynius, 
klausimus, į kuriuos turi at
sakyti, ką ištikrųjų ta “ekstri
nių” grupelė atstovauja, kuo-

jis ten būdamas galėjo žudy
ti revoliucionierius? (Publikoj 
garsus plojimas). Kas liečia 
atskaitas, tai Kasparkos užme
timas visai nepamatuotas, jis 
tik šmeižia komunistus. Grei
čiausiai užmetimus daro, kad 
aukas dalimis siunčiame tuo 
tikslu, kad mes taip greit ne
ateitume darbininkams į pa- 
gelbą,»ir streikai būtų pralai
mėti. Tai žmogus trokšta to, 
kaip ir visi buržuazijos palai-; 
kytojai. Juk tai nesunku su
vesti dviejų siuntinių ar vie
no; kokis gi čia gali būti skir
tumas. O laukti ir nesiųsti 
kelius mėnesius, tai tyčiotis, 
kaip darbininkai badauja ir

Address

DAILY WORKER, 26 Union Square, New York City

kauskas, 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.

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

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

Adresas:

■

met jokio naudingo darbo ne- kartu neginti jų reikalų. Aš
žalos padaryta dar- 

klasei daug, ypač be
tarpe, kuomet tik keli,

Prisimetę nei šiokiu, nei tokiu
“k aižiau,” bando demonst- dabar nekalba apie Partijos 
ruotiVprieš komunistinį veiki-' veikimą, bet apie knygvedys- 

tės reikalus (Publikoj ploji
mas). Abejoju, ar bent ko-

simato, 
binin! 
tuvi

taip ir maniau, kad pilietis 
Kasparka negalės įrodyti, ko
dėl A. J. V. Komunistų Parti
ja “ekstriniams” negera, nes

PAIN-EXPELLER
: .i R. e c.u.s Naujokų Cigarų Dirbėjai

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

knygas vesti ? Nes tai yra to-

mą. šiandien tas viskas 
mums turi paaiškėti, turime 
leninistiškai pažiūrėti, ar ta- kia partija pajėgtų Kasparkai 
me yra nots kokis pagrindas.

Antras kalba p. D. J. Kas-, kis pilietis, kuriam niekas ne-
parjea. Jis atsistoja ant pa*- aišku, o jau kad ką dės, tai 
grindų nervuodamasis, dreba, i bus tiek perdėta, kad viskas 
kaip apušės lapas. Pasisako, išeina melavimu. (Plojimas ir 
kad turįs labai didelį “šaltį,” garsus juokas). Daug drg. V.kad turįs labai didelį “šaltį, 
kalbėsiąs kaip jo supratimas Andriulis prikrėtę juokų pub- 
išmano sulyg Baltrušaičio su-Jikoj, prilygindamas mažų vai- 
saidės užbrėžto tikslo, kodėl |kų darbus, nuo ko ir baltru- 
jie yra priešai A. J. V. Komu-|šaltiniai neatsilieka. Ne tik 
nlstų Partijai. Jis graibstėsi, kad neatsako į mano paduotus 
įšrĮįaių laikų, kaip Partija bu- klausimus, bet ir neturi ką at- 

Darė už- sakyti, nes jį “šaltis” tik da- 
išėjo bar čia, ant pagrindų, krečia, 
r Sa- kuomet faktų stoka ką nors 

O pirmiaus įrodyti, kodėl A. J. V. Komu-

vt/Porganizuojama. 
metimus, kam Partija 
viešai veikti, kam išme 
lutskį iš Partijos.

i

Trinkite iki Oda 
Pradės Raudonuoti!

Du ar trys išsitrynimai su PAIN- 
EXPELLERIU savaitėje — ypatingai 
blogam orui siaučiant — stačiai stebė
tinus dalykus jums atliks. Šitas pa
prastas, lengvas apsisaugojimo būdas 
pagelbės jums išsisaugoti pavojaus lu- 
fluenzos, Kosulių ir, Peršalimų.

Mathew P. Pellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

INFLUENZA Nekibs Prie Jus
jei jus palaikysite savo kraują tinkamai cirkuliuojančiu. Tačiau saugo
kitės sušlapimo kojų. Nestovėkite oratraukyje. Kuomet jaučiatės 
pailsusiu, peršalusiu, geliančiais sąnariais, tai išsitrinkite su PAIN- 
EXPELLERIU. Trinkite iki oda pradės raudonuoti. Jokiu kitu budu 
negalite pilnai atgauti palengvinančio ir malonaus jausmo..

PAIN-EXPELLERIS yra tokiu vaistu, kuriuo 
galite pasitikėti kaipo apsauga prieš Fnfluenzą, 
Galvos ir Krutinės Peršalimus, Kosulius, Papras
tus Gerklės Skaudėjimus ir Muskulų Skaudėjimus. 
Taipgi nėra jam lygaus vaisto nuo Strėndieglio, 
Reumatiškų Skausmų, Neuralgijos, Galvos Skau
dėjimų, Išsinarinimų ir Nusimušimų, Sustingusio 
Sprando ir t. t.
Dvejopo Populiarių Kainų Didumo Bonkutėse: 

35 ir 70 centų. 
Parsiduoda visose Vaistinėse, 

arba jei norite rašykite stačiai j 
77ie Labora/of/es crP

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

BERRYAND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.V

GRAB0R1US
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.

a PAI N-EXPELLER TODA^Z 734 Grand Street
( Brooklyn. N. Y. |

< ,—-1! ■ ■ „ . ■ , ,

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
jsisenčjusio 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-SPINDULTAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. Zl NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiauaį laiką. 
Mes gvirahtuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Infėrmacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

IFORNICIAI
Į PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda- 

|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
j statome į namus visoje New Yorko ię 
| Brooklyno anielinkėie.
| Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Sme daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

i ......£ Dabar gaunami iš fabriku 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



•Iš Montreal® Padangės

BINGHAMTON, N. Y.

Gamtos Sūnus.

, prigulėme visai prie žemės ir norė-

y

D. L. D. 20 k p. susirinkime.

yti, m.SUSI

Daugelis at-
dienos. Viena, kad.koją labai skaudėjo ir
negalėjau čeverykais apsiauti, o antra, tai isemti ir, turtingais, lodei (buvęs^ Dramatiškas Ratelis). 
tnrShn iv riJ vnVnvin iooknPasidėti prie darbininkų ne- Po vaidinimui bus ir šokiai.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

; A

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjąme, kaipo * 

užsakymus (orderius).

J. V. Valdžia Nupirko Am
basadoriui Palocią

čioj mėsą, valgo.

draugų ir pažengti darbininkų 
klasės keliu pirmyn, čia yra 
jaunų jėgų, galinčių dirbti. 
Darbui dirva irgi gera ir plati.

F. Dodonas.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

Mus stebina, kodėl “grino- 
bijosi stoti į draugijas,

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
«» BBOADWAY, NEW YOBK

Fotografuoju, Didinu-ir Numalia- 
vojų Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedaliomis nuo 9; 30 iki 
' 5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į So-

Iš ir I )

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 

ir patarnavimas visose 
klesose.

- - - - $203- - - - -

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptičkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne 'raina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
S781 JOS. CAMPAU AVĖ., ir S046 CHfcNH ST., DETROIT

Antradienis, B aland. 9, 1929
—. „■■i ,i, . ...........■

Miestas

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne
Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite:

LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Pabėgome iš Kalėjimo

___ _______________ o_. ___  o_, __ Pralaukus tris dienas, atvažiavo mūsų 
vakaro, apleidom tą gražų pušyną ir sku- kaimyno pusbernis Ladukas Jakštas, ir at- 
binomės eiti. Paėję biskį, priėjome gele- vežė 35 rub. Sekančią istoriją papasakojo: 
žinkelį, kuris jungia Kalkūnus su' Radvi- Visai apie tą patį laiką, kada mes ren-

Ar negražu bus matyti teatru., muziejus, knygy
nus ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 
kaipo apšvietus įmonės?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbinin^L M 
klasei. J) :

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJA, KURI GINA 
, PROLETARINES REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS

$303 IŠ NEW YORKO J MASKVĄ IR ATGAL
“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjungą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką l 
mes skiriame 30 dienų. Sovietų Sąjungoj. Bet norėdamL- 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės 
būti ilgiau if vėliau sugrįžti pavieniais. . *
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietthpų 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim turės 
vadą; kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su.laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją - ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

; 4š N. York į Kaunu ir
Atgal (pridėjus S. V.

$5 įeigų taksus), 
3-čia klcsa

Kiekvienam vietiniui ir atvyks
tančiam į Newarku žinptina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
šviežiu maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

Ferry St. Newark, N. J,

'kų atsakymų: ’‘Nežinau, o da-Į^ išspęsti sekančiame A. L.

Bus Suvaidintas Br. Vargšo i 
Veikalas “Žmonės.”

12 d. balandžio lietuvių sve
tainėje ; .bus suvaidintas Br. 
Vargšo veikalas 3-jų aktų dra
ma “žmones.” Kadangi ;Varg- 
įšo; dramos parašytos iš' tikį’O- 
■jpi žn^nių gyvenimo jir lengvai 
'ąųp’raąiąpjosj jtodtel{publikai jd 
yęiMūs 'iji^if Jr į juo$ j lanko
si; į 'GąfinĮa ^lk^tlsJkad jįrihū- 
sų ' miesto j liptuViai; nepamirš 

' afs)lankytį ir pamatyti dramą 
“žrnob'ėši0? ; > Veikalą statys

Juos išdirba

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

Puslapis Ketvirtas

Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kalinių,

(Tąsa)
Iš šio miško mes, nesulaukę visai sute

mos, išėjome ir nusipirkę pas vieną gyven
toją valgių,''pasistiprinę kirtome-visą naktį 
keliu iki gerai išaušo.

Praleidę dieną krūmuose, vakare kaip 
visados, išėję iš miško ir prie kelio radę 
vienkiemį,- du draugu įleidome kai ką nu
pirkti valgyti.

Laukiame jų sugrįžtant ir negalime 
sulaukti, eina kiti du draugai pažiūrėti ka
me priežastis. Ir tie dingo, negrįžta. Mūsų 
sprendimas, kaip vėliaus pasirodė, buvo vi-' 
sai klaidingas, nes mes sprendėme, kad 
juos galėjo suareštuoti. Ir jie nueidami 
mažne visus ginklus nusinešė. Mums ant 
kelio belaukiant sugrįžtančių draugų, atei
na iš stubos apysenis žmogus, kuris priė
jęs pradėjo mus kviesti į vidų, sakydamas, 
kad mūsų draugai esą jo namuose.

Dabar mūsų galvose pradėjo pintis vi
sokios mintys ir abejojimai, ar sutikti su 
to nepažįstamo žmogaus kvietimu, ar ne? 
Jeigu sutiksime, tai aišku, kad ir mus 
sutikš tas pats, geras ar blogas likimas. 
Ypatingai nesmagus stovėjo prieš, mus 
klausimas, kad mes su savimi nebeturėjo
me ginklų. Bet gerai įsižiūrėjus į to žmo
gaus figūrą, pamatėme jo veide ir akyse 
meilės ženklus, užuojautą ir žmoniškumą. 
Todėl su jo užkvietimu sutikome (nes ne
turėjome laiko nuodugniai apsvarstyti) ir 
įėjome į s bubą.

Čia pasirodė toks reginys: stalas apdė
tas visokios rūšies valgiais, už jd susodinti 
mūsų draugai ir prie kiekvieno iš jų stovi 
pripilti putojančio alaus stiklai. Stubos

Norėdamas nušviesti lietu
vių gyvenimą Kanadoje, turįu 
pradėti nuo; šviežiai atvažia
vusių. čia nuo senai jau buvo 
apie 2,000 lietuvių, bet dabar 
skaičius paaugo iki 4,000. Pri
važiavo daug jaunų vyrų ir 
merginų.; Visi turėjo tikslą 
papulti į Jungtines Valstijas. 
Bet dauguma persitikrino, 
kad ten negalima bus papulti, 
tai pradeda aprimti, gauna 
darbus ir apsigyvena “laiki
nai,” bet jų nuomonė' pasilie
ka bėganti.

Atvažiavo jau ne ta gent- 
kartė, kaip mūsų laikais, lėtų 
ir pastovių. Bet visi lengva- 
dvąsiai, viendieniai, nežiūrin
ti į < tolimesnę ateitį,' netu
rį atjautimo, viens prie ki
to,. .ir • kas svarbiausia, tai 
saumyliai, jokios draugijos 
nenori nei žinoti,ę tiek tik pa
sako, ..kad “Lietuvoje daug 
partijų, užtai ten ir bėda.” 
Kad Lietuvos fašistus girtų, 
tai dar nei vieno nemačiau, 
nors jau daug perleidęs. Iš- 
pradžių bijosi sakyti, ką .ma
no, bet persitikrinę, kad čia 
laisviau, tai pasako, ką mano. 
Partyviai susipratusių neatva
žiuoja, o jeigu yra, tai tik vie
nutės. Matyti, gerai sijoja iš
leisdami. Ypač išt merginų 
beveik nėra laisvų pažiūrų— 
nepartyvių. Negalima peikti 

: kartos, ji greitai 
, kaip 

čia daroma, taip ir jie daro.

Šiame mišekly bebūnant pasigirdo ža
bų traškėjimas ir ar tai grybaudamos ar 
žabus rinkdamos iš tankumynės išėjo trys 
merginos ar moterys sodietės. Mes, jas pa
matė prigulėme visai prie žemės ir norė
jome, kad jos praeitų mūs nepatemiję. Bet 
jos, kalbėdamos ir per krūmus Jįsdamos 
užmokli-no tiesioji ant mūs. Taip netikėtai 
užėję, žinoma, pįrsigando ir suriko. Vaka
re, saulei leidžiajntis, pakilome ir 9 vai. va
karo jau buvomė prie Kuosenų sodžiaus. ,

Ir taip, po 24 dienų ir naktų ilgos ke
lionės pasiekėme savo gimtinę. Į Kuosenų 
sodžių neužėjome, bet nuėjome į kąimyrįiš- 
ką Ciovidžių sodžių. Čia aš, palikęs savo 
draugus ant gatvės, nuėjau prie stubos sa
vo ypatiško draugo Branislovo Jonušio, 
kuris nebuvo valdžios 'nužiūrimas kaipo re
voliucionierius, bet revoliucijai pritarė.

Broniaus namie neradau, tik jo seną 
tėvą, kuriam, aš paaiškinau visą dalyką ir 
pasakiau, kad esu pabėgęs iš kalėjimo. Ka
da abudu atsipeikėjome ir perstojome verk
ti, aš seneliui pasakiau, kad ant gatvės yra 
nfano daugiau draugų, kurie manęs laukia. 
Liepė pavadinti juos į vidų, o jis prieš jaunosios 
jiems įeisiant, išėjęs uždarinėjo langiny-' persiima ir apsipranta, 
čias, kad nesimatytų nuo gatvės, kas grin-jė-~ J j-
čioje yra. Su seneliu besikalbant, atėjo ir Nors persižegnoję, bet pėtny-

v‘ ’ -■■■- --1 - Užklausus

BUENOS AIRES, Argen
tiną.— Jungtinės Valstijos 
nupirko čia vieną iš pui
kiausių palocių savo amba
sadoriaus gyvenimui. Kai
nuoja $1,273,200.

Iš “Laisvės” Skaitytojų 
Susirinkimo

28 d. kovo lietuvių svetainė
je įvyko “Laisvės” skaitytojų 
susirinkimas. Susi rinkimas 
buvo, tačiaus, neskaitlingasį 
Priežastis gal ta, kad permen- 
kai garsinta,-—tik “Laisvės” 
smulkiuose pranešimuose buvo 
pažymėta. > ; ' j >,

šiame susirinkime dalyvavo 
M. žaldbkas iš Wilkes-Barrę, 
Pa. ‘ ’ Jife savo . kalboj , ragino 
/‘Laisvės;’skait^ojus; patapti 
Komūhistų 'Partijos' nariais.

“Laisvės” skleidimo klausu 
męnutarta duoti sumanymą 
“Laisves” administracijai, kad 
pagamintų cholerines prenura- 
tos kortas, už kurias., būtų 
siunčiama “Laisvė” per du mė
nesiu. Tokiomis prenumera
tos kortomis būtų lengviau 
gauti skaitytoją, kuris paban
dęs skaityti “Laisvę” per du 
mėnesiu, vėliaus, agentų pri
žiūrimas, gal pataptų pusme
tiniu ir metiniu skaitytoju.

Be to, prisiminta, jog reika
linga ur žinių tankiau parašy
ti į “Laisvę.” čia pat vienas 
draugas pasisakė sutiksiąs pri-Į 
sidėti prie žinių rašymo, jei 
tam darbui organizuosis^ ko
respondentų ratelis. Galuti-

Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

jo sūnus, Branislovas. Vėl įspūdingas pa- 1 . .......r;- navpqsisveikinimas mano apie peklą, gausi ty- nA1.vsl Rntusimą nuiaua paves-
. ct , 'kų atsakymai v ;

Austant, jis mus nuvede j daržinę ant bar ir Lietuvoje jau ne taip:
šieno pasilsėti, o jis pats sakėsi negulsiąs, daug pasninkauja.”
bet eisiąs į Vikonių sodžių pranešti mano
seseriai Uršulei, kad ji čia pribūtų. , riai” bijosi stoti į draugijas,

Ir po trijų metų, aš ir mano draugai pir-’padėti vienas kitam ir lik.u-
mu sykiu turėjome ramų ir gerą pailsį, po siems buožijoj? Jie už mus

krūmus šunkeliais nuves mus į tą' kelią, Vėl tragiški ir lin
■ Mano keturi draugai, pabuvę trumpą laikąr . savo priederme1 lai^o, o dau- 
išvažiavo: vieni į Franciją; kiti į Ameriką; |gelis skaito perdaug darbinin- 
bet man prisiėjo pasilikti Liėtuyoje dar 43 kiška draugija. Daugelis at- 
dienos. Viena, kad.koiadabai skaudėjo ir važiavo į Ameriką aukso pasi- scenon A. L. P. M. S. 5 kp.

kuris eina^į Ilukštą, tas sutrumpins jūsų 
kelią apie 9 verstus, tai viena, o antra, jūs 
aplenksite miestą Novo-Aleksandrovską 
(Ežerėnus). Ruošiantis mums išeiti, jis 
davė pusę kepalo duonos ir apie porą sva
rų sviesto ir paduodamas pasakė, kad pi
nigų nereikia nei siūlyti, nes vis viena jis 
nuo tokių žmonių neimsiąs. O pinigus siū
lydami tik įžeisim jo žmogiškus jausmūs.

turėjau pasilikti ir del nekuriu techniškų 
dalykų.

Tas 43 dienas mano gyvenimo Lietuvo
je praleidžiau pas draugus. Savo name, jei- 

Jo jaunas sūnus mus vedė per krūmus, gu kada ir buvau, tai tik nakties laike ir 
Eidami su juo išsikalbėjome, prabūdavau visai trumpai.šuntakiais. Eidami su juo išsikalbėjome, prabūdavau visai trumpai.

Pasirodė, kad jis moka gerai lietuvis-1 z Teko būti ir pas tokius žmones, kurie 
kai (dzūkiškai) kalbėti. Po kokių dviejų!buvo tik pažįstami ir priešingi ne-tik dar- 
valandų kelionės priėjome didelį kelią, bininkiškam judėjimui, bet prijautė caro 
Mūsų jaunuolis vadas paaiškino, kad čia valdžiai ir visokiems išnaudotojams, bet 
yra plentas jungiantis Ežerėnus su Dvins-' sykiu jie buvo ir dideli kinkadrebiai. Jie 
ko miestu. Pąeję plentu kokį verstą į .gal labai nenorėdavo, kad aš pas juos nu- 
Dvinsko pusę, r ome kelią, kuris išsisu- ‘ eičiau, bet visgi, kaipo senai pažįstami, to 
ka į kairę pusę. " čia tas berniukas pa-! sayo^ nepasitenkinimo viešai nedrįsdavo iš
sakė, kad šis kelias Una į Ilukštą. Atsi- i reikšti. * 

 

sveikino su mumis ir sugrįžo atgal, o mes; Pagaliaus, pasveikęs ir viską susitvar- 
leidomės tolyn.' ' I kęs aš ir dar vienas draugas politinis kali-

Ryte radome šaly kdio gražų pušyną,1 nys (kuris,.žinodamas mano gyvenimo ad- 
kuriame ir apsidienavojome. Iš šio pušy-iresą, atvažiavo iš Polocko apgrimiruotas 
no vienas mūsų draugas, šabasovas, dingo1 draugų polockiečių taip, kad. atrodė šene- 
ir paliko mus. ~ Draugas Šabasovas, kuris lis su ilga žila barzda, kokių 65 m. am- 
visu keliu buvo ant tiek pailsęs, kad bent'žiaus, nors tikrenybėje turėjo tik 24 m.) ir 
kelius sykius (kaip jau augščiau minėjau) leidomės į kelionę. Nusisamdėm vieną' 
prašė kitus draugus, kad jį nušautų, ant ūkininką, kuris mus nuvežė ligi Panevė- 
tiek greitas pasidarė, kad nei neatsisveiki- žio. Netoli Panevėžio mes- išlipom iš ūki- 
nęs, nuėjo į mišką pasivaikščioti ir pabėgo ninko briko ir jam nesakius, kur mes eina- 
nuo mūsų. Kas jį prie to paskatino—ne- ;me, pradėjome keliauti pėsti ligi Radviliš- 
patyriau, nors jau Amerikoje esant teko, kio, daugiau kaip 70 verstų. Pinigų su ša
šu juo susirašinėti. Jis apsigyveno Pary- vimi turėjome tik kelius rublius, ir mums 
žiuje. Tik tiek jis rašė, kad jis vienas nu- Į pinigus turėjo atvežti į Radviliškį mūsų 
ėjęs į Ilukštą. Tur būt jis manė, kad jau kaimo gyventojas.Justinas Širvinskas, ku- 
didelis pavojus nebegręsia, tai ir draugai riam mano sesuo įdavė. ' 
nėra jau taip reikalingi. Mes gi, sulaukę

'mato .-mikalo. Su savo tokiais 
manymais greičiau prieis prie 
grabo lentos, negu... prie turto. 
Kaip ta patarlė sako: “Nuo 
darbo nebūsi bagotas, tiktai 
kuprotas.”

Kaipo faktą paminėsiu ką 
tik mirusį Bronislovą Jurcių iš 
Žemaitijos. Jis nepriklausė 
prie draugijos. Ligoje niekas 
jį neatlankė, numirus irgi nie
kas nesirūpina palaidojimu. 
Buvau nuėjęs pažiūrėti. Jis 
sirgo inkstų liga. Bekrauda
mas turtą del farmerio, bevar-! 
tydamas akmenis, peršalo ir; 
gavo ligą. Dar pačiame žy-l 
dėjime vyras, kaip aržuolas,; 
krito ligoninės mūruose. Skau-! 
du ir gaila. z

Dar paskutinėse dienose visi 
tikėjosi išvažiuoti į Lietuvą ir! 
ten, motinos prižiūrimas, pa-i 
sveikti. Turėjo dar kruvinai j ~ 
uždirbtų 1,00 dolerių banke, 
bot, tur būt, ligoninė paėmė. 
Nors jau buvo kūnas sutinęs ir 
protas silpnas, bet vis dar 
drąsiai kalbėjo apie Lietuvą, ’ 
kad ten įgalės “gerai ir nesvei
kas gyventi.”. Juomi niekas 
taip nesistorojp^ kaip draugu 
Janonių, kūriž‘ priklausė drau
gijoj. Jį, draugiją palaidojo

žinkelį, kuris jungia Kalkūnus su * Radvi- Visai apie tą patį laiką, kada mes ren- 
liškiu. Čia ant kryžkelės atsisveikinome gemos iš Lietuvos išvažiuoti, vagys išplėšė 
su draugu Izakevičium, kuris vienas baigė • Aleksandrijos dvarelio randauninką išvog- 
savo kelionę ’į Ilukštą pas savo tėvus, o mes, darni daug visokio turto ir pinigų. Kadan- 
surinkę paskutines pajėgas, traukėme ge- gi tas dvarelis buvo visa^ arti Kupiškio 
ležinkeliu į Kupiškio pusę. Pradėjus aušti, gelžkelio stoties, tai policija ir sargybiniai 
radę šalę geležinkelio, netoli Panemunėlio vaktavo ant stoties ar nepatėmys nųžiūri- 
stoties miškelį, nutarėme jame praleisti imu žmonių. . _ . _...........
paskutinę dieną savo kelionės. Žinoma, ko-Į mums pinigus, nuėjęs ant stoties 
kią valandą pasilsėję, mes būtume privertę kad kas jo nepatėmytų, nesami
savo kojas, kad jos mus pabaigtų nešti na
mo, bet ypatingai aš negalėjau dienos lai
ke baigti kelionės, nes šioje apielinkėje dau
gelis mane pažino ir, žinoma,, tuojaus paei
tų paskalas, kad aš ir mano draugai rado
mes šiame krašte.

Mūsų gi šįaučius,- kuris vežė 
‘ į vaktavosi, 

žmogus bijojo 
papulti į bėdą, veždamas caro ir buržuazi
jos neprieteliams pinigus, šnipai gi, nu
žiūrėję, kad šis žmogus (šiaučius) slapsto
si, ir saugosi, palaikė jį už plėšiką ir kaipo 
nužiūrimą ypatą areštavo.

(Tąsa bus)

Newarke Naujiena

Vardas

Antrašas
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Aš sutinku
vietų Sąjungų, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 įmetu.

fr.

| ir dar prieš mirtį buvo išsiun
tę ant farmos ant šviežio oro. 
Tas faktas turėtų atidaryti 
akis kiekvienam į čia atvažia
vusiam. Išsigerti būna laiko 
ir pinigų .netrūksta, o bėdoje, 
tai tu, drauguti, senai čia gy
veni, tai pagelbėk.

Priklausant draugijoj, visi 
vienu rūpinasi, todėl ir lengva, 
bet kuomet prisieina vienam 
keliais rūpintis, tai pasidaro 
sunkus jungas. Mat, žmogus 
neturi tokį žvėrišką būdą, kad 
ir; priešingam pažiūrose žmo
gui, pa’sakyti i1 “nenoriu ir nei
siu.” Todėl kiekvieno ir kiek
vienos pareiga prigulėti prie 
darbininkiškų organizacijų bei 
draugijų? •■

Kaip ten nebūtų, bet visgi 
tikimės sulaukti gerų ir tvirtų

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų X 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.
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SHENANDOAH, PA.

Bell Phone, Poplar 754S

A. F. STANKUSWARD
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iki 4 dolerių.” Paskui pami
nėjo, jog aš pasiunčiau savo

Imkite Lucky .............. .
vietoj saldumyno.
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’It’s toasted"
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.
Kas subatos vakaro per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias "Melodijas kurios Broadway padare Broadway” Ta muzika 
po visa šalt, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National 

Broadcasting Company tinklu. .
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

mažinti mokestį nuo5 dolerių nęs užkiaus6) kiek reilcalauju, 
aš atsakiau $20.00, skaityda-

(do Choras man visados mokė- 
Ne_|davo, tai yra, po $5.00 už re- 

negali1 persta-
4 (Mat, mes prisirengi
mui turėjome tris repeticijas).

Būsime Apsupti iš Visų Pusių

Ar žinote, kad Rimbui jau 
pradeda kinkos drebėti. Ka
me priežastis sakysite. Trik, 
pūtį kantrybės, klausykite. 
Rimbas netikėtai atsidūrė Ta
maqua, Pa., tuoj drg. J. Ra
kauskas apznaimina, kad te
atro “Blindos” įžangos tikie- 
tai, ką jis buvo paėmęs, visi 
išparduota. Draugas J. Gudi- 

. V šauskas irgi gerai darbuojasi. 
Mickevičių šeima būsianti pir
mutinė. “Taigi, iš Tamaqua i 
atvažiuos 4 automobiliai, pilni i 
žmonių, pažiūrėt ‘Blindos’”—* 
pareiškė drg. Rakauskas.

Port carboniečiai rengiasi 
tykiai, savo kaimynams iš St. 
Clair nepasiduosią. Miners- 
villiečiai šneka, kad ir pės
tiems reiktų eiti, bet “Blindą” 
turėsią pamatyti. žodžiu, iš 

'fVisų apielinkės miestelių žmo
nės, rengiasi būti. Shenandory 
balandžio 13-tą dieną, 7:30 

ilfil. vakare, High School Au-Į 
ditorium. O šenandoriečiai ką ‘ 
veikia? Pas daugelį lyg ir 
snaudulys pasireiškia. štai 
delko Rimbui kinkos jau da
bar pradeda drebėti. Na, ir 
kur jūs matėte, kad lietuvių 
“sostapilio” Shenandoah lietu
viai pasiduotų mažų miesčiu
kų lietuviams. Fui, ne! Rim
bas šaukia visus subruzti, pa
sipirkti iš anksto tikietus. Ti

eki etų pardavėjai pasirūpinkite 
< išleisti visus tikietus. Išgel- 

bėkite Rimbo honorą. Eikime 
visi anksti, nes programa pra
sidės lygiai 7:30, durys atda
ros 6:30.

Rimbas.

“Laisvės” laidoj kovo 27 d., 
J. J. Bakšys iš Worcesterio 
rašo: “Ldbai gaila, kad be
reikalingai reikia užimti laik-Į 
raštyje vieta.” Teisybė—gai
la.

4 Toliaus seka: “Aš nenorė
jau teisybę rašyti apie buvusį 
choro mokytoją.” Matyti, kad j 
dar jo nepergalėjo tasai no
ras.

Šitame “teisybės” išdėstyme 
-draugas Bakšys rašo: “Aido 
Choras negalėjo jus samdyti.” 
Toliaus: “Matydami, kad ii-! 
giau negalėsime sugyventi su I 
tokiu mokytoju, nutarėme su-|

Ward.

iitzjv, evo Įiadiuiiviau oavu ( ,

rezignacija ir ant galo klau- P?ias Paci3 kainą, kurią Ai- 
gyju <( *" | m O n 'Ilian J ne v-v-\ rx

Čia tai biskį mucinys!
galėdami sugyventi, 
manęs samdyti, ta i 
man mokėti $4. O a 
čiu savo rezignaciją 
jaus pabėgu. , r 2 .

Draugas Bakšys begėdiškai! , Skaip
perstato, kad Aido Chore už
viešpatavo beprotystė.

Vienok aš nemanau, kad 
jisai manė taip perstatyti. Aš 
manau, kad žmogui, besiimant 
su ta nepaprasta “teisybe,” 
galva susisuko.

Taipgi pasirodo, ka,d ne tik
tai galvą susuko, bet ir atmin-

X, tį panaikino.
k Jisai rašo, jog žmogus, tu

rėdamas nors kiek darbinin-į 
kiškų jausmų, niekad nebūtų 
pasielgęs taip su Liaudies 
Choru (Lawrence), kaip kad 
aš pasielgiau, reikalaudamas*

'$20 už dalyvavimą “Grigučio” 
perstatyme.

Negalima sakyti, kad drg.
Bakšys nežinojo faktų, nes ji- 

Tpi sykiu su mumis apkalbėjo 
tą dalyką.

Negalima sakyti, kad drg. 
Bakšys meluoja, nesužinomą, 
kad “darbininkiškų jausmų” 
žmogus, kuris yra taipgi “kul
tūros” rėmėjas, nemeluoja.

Tur būt tas pats galvos ap- traukinio iššoko Akmenės

i nutaria tymą.
pasiun- 3 .... .
ir tuo-1 jawrencieclai manydami, kad 

(aš reikalauju $20.00 už vien

I draugas Bakšys bando persta- 
Ityti), biskį nusistebėjo, bet 
kaip dalykai išsiaiškino, tai 
pasirodė, kad Aido Choras bu
vo sutikęs mokėti už repetici
jas, laikytas Worcesteryje, o 
Liaudies Choras už vienas re
peticijas, laikytas Lawrencui 
ir už perstatymą, tai išėjo 
abiem choram po $10.00.
‘ Aš žinau, kad draugas Bak
šys, perskajtęs šitą atsakymą, 
apturės daug ramybės, nes, be 
abejo, buvo aiškus reikalas su
tvarkyti lygsvarą tokiam mik
liam protui.

Taipgi gal jisai ir atsimins, 
kad kada nors truputį aš pasi
darbavau Aido Chorui.

Albinas Stonkus.

Iššoko iš Traukinio 
Užsimušė

ir

Papilės stoty iš einančio

sisukimas jam ir atmintį at
bukino. Bet jei jisai kreip
tųsi prie choro organizato
rės, draugės Sukaskienės, ji
nai galėtų jam pagelbėti at
gaivinti atmintį tame dalyke.

Kada draugė Sukaskienė 
man pranešė, jog Liaudies

V Choras mus užkvietė perstaty- 
r ti “Grigutį,” jinai taipgi man 

aiškino, kad Liaudies Choras j vežis 
apsiėmė padengti visas lėšas. Ijant skersai bėgių.

miestelio gyventojas Kl. Šu
kys, parkrito ant bėgių ir 
buvo mirtinai sužeistas.

Kovo 9 d. traukinys 22 
nr. ant Jesios pervažos už; 
mušė pil. A. Stankevičių iš 
Marviles dvaro, Garliavos 
valsčiaus. Arklys ir rogės 
perduotos .jo žmonai.. Gar- 
'”^5 jį pagavo bevažiuo-

Puslapis Penktas • *

‘Siekite Lucky
o ne saldumyną

Fannie Ward 
Pagarsėjusi Savo 
Visada-Jauna Išžiūra.

" 'Siekite Lucky, o ne saldumyną.* Toks buvp 
mano elgęsis nuo to laiko, kaip tik pasirodė 
Luckies-—tai mano priemonė delei išlaikymo 
tokios figūros, kokia man reikalinga, kad 
galėčiau but žinoma, kaipo visad-jauna' Fannie 
Ward. Taigi aš ir sakau jums, moterys^ kurios 
norite prigaut savo metus, kaip kad aš padarau, 
'Siekite Lucky, o ne saldumyną.’ ”

FANNIE

AI yra šiandienine išmintinga 
priemone—imk Lucky vietoj 

riebinančio saldumyno. Tūkstančiai 
tatai daro — vyrai tuo būdu palaiko 
savo sveikatą ir drūtumą, o moterys 
išlaiko savo figuraą dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mi
triai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, 
kuris smagiai pavaduoja tą pageida
vimą riebinančių saldumynų.

Apkepinimas paliuosuoja Lucky 
Strike nuo nešvarumų; 20.679 dak
tarai tatai pripažįsta, sakydami, kad 
Luckies mažiau teerzina rūkytoją, 
negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmones 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.

1 1 ___ -1 *i mu— kad milziniskas pa
didėjimas rūkimo Cigaretų paeina iš 
pagerinimo Cigaretų dirbimo pro
ceso, pritaikant prie to kaitinimą. 
Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo aug- 
ščiau, negu visų kitų Cigaretų, 
krūvon sudėjus. Tas, neabejutiškais 
žodžiais patvirtina visuomenės pasi
tikėjimą Lucky Strike viršenybe.

VIETOS ŽINIOS Neina Sveikaton
Vienas Columbijos Univer- 

I siteto profesorių, Dr. Wil- 
(liams, pareiškė, kad dirbtinė 
1 (artificialė) mankšta neina 
sveikaton tiem, kurie ją nau
doja. Esą netiesa, kad žmo
gus turėtų kiekvieną rytmetį, 
atsikėlęs anksti, skubėdamas į 
darbą, mankštytis ir sakyti, 
kad tai sveika. Vienas sku
bėjimas jau padaro dirbtinu
mą ir atsiliepia ant žmogaus 
nervų. Jei žmogus plaukioja, 
mankštosi ne iš prievartos— 
sveika. Jei jis tai daro tiks
liai—ne. Esą geriausias mank- 
štymasis—vaikščiojimas, jodi-

Walter Gryp, 3 metų, 140 i
E. 7th St., New Yorke, mirė 
5 d. balandžio; buvo laidotas
7 d. balandžio Alyvų Kalno 
kapuose.

Vincas Laukaitis, 51 metų,
22 Ten Eyck St., Brooklyne, 
mirė 5 d. balandžio; bus lai
dotas 9 d. balandžio šv. Tre
jybės kapuose.

Katerio Latocka, 30 metų, 
144 N. 3rd St., Brooklyne, mi
rė 5 d. balandžio; bus laidota 
9 d. balandžio, 9 vai. ryte, šv.
Trejybės kapuose. Įhėjimas, boles, teniso bei kito-

William čekanavičius, 40(kių sportų žaidimas.
metų, 318 S. 1st St., Brookly-Į Nesveika esą kiekvieną rytą 
ne, mirė 6 d. balandžio; bus (turėti alarmuojantį laikrodį ir 
laidotas 9 d. balandžio Alyvų!sulyg jo budinimo keltis. Tas 
Kalno kapuose. Pašarvotas 
pas graborių Garšvą.

Daniel Tammal, <r
434 E. 27th St., New Yorke, 
mirė 7 d. balandžio; 1
dotas 10 d. balandžio šv. Jono 
kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

I Veikdama sulyg instrukcijo- 
! mis policijos komisionieriaus 
Whalen, New Yorko policija 
suareštavo pereitą šeštadienį 
apie 181 asmenį, iš kurių dau
giausiai buvo bedarbiai ir 
streikieriai. Policijos komisio- 
nierius įsakęs suimt visus “nu
žiūrimus” asmenis.

Grosernių Darbininkai 
Jau Streikuoja

dikčiai nervuoja.

so metų, Yorke Daugiausiaiw Yorke, °
bus lai- (Miršta Džiova Negrai

• < i r T r\ ■

Didelis Karštis

New Yorke džiovininkų 
skaičius tarpe baltveidžių gy
ventojų sumažėjo, bet jis pa- 

jkilo tarpe negrų—biedniausiai 
ir skurdžiausiai gyvenančios 
dalies žmonių šiame mieste. 
Gyventojų, bendrai imant, 
New Yorke skaitoma šeši mi- 
lionai iš viso. Negrai sudaro 
apie vieną dvidešimtą ketvirtą 
dalį 'gyventojų. Iš viso New 
Yorke, nuo / plaučių džiovos 
1928' m. mirė 4,Q36 asme
nys, iš kurių buvo 702 negrai. 
Tik 1920 metais džiovos mini
mų skaičius tarpe negrų Ne.w 
Yprke buvo skaitlingesnis už 
1928 ' metus.

VaęĮinaei,' juodveidžių gy-ve- 
Temperatūra siekė įnimo šiurkštumas, ne tik ne- 

Išvelnėja, bet aštrėja.

New 
buvo 
dieną

Pereitą sekmadienį 
Yorke ir jo apielihkėje 
tokis karštis, kokio tą 
dar nėra, buvę visoj šio miesto
istorijoj 'i (kaip prade,ta ••užre- 
korduoti oras;, žmonės šim
tais tūkstančių važiavo: į pa
jūrį, kurortus, kiti ėjo į pąr- 
kus. Tai buVo. dusinanti^, troš
kus oras. ' 
86 laipsnius.

J
Grosernių ir vaisių krautu

vių darbininkų (pardavėjų) 
streikas jau tapo apskelbtas. 
Tai padaryta vakar, balandžio 
8 d. Retail Grocery, Fruit and 
Dairy Clerks’ Unija pasirįžo iš
kovoti jiems geresnes darbo 
sąlygas ir didesnes algas. Sy
kiu norima sutraukti j uniją 
visi tos rūšies darbininkai. 
Pereitą sekmadienį Irving Pla
za svetainėje turėta ;masinis 
mitingas, kuriame dalyvavo 
apie -1,000 unijistų, kurie nu
tarė paskelbti šį streiką.

t

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjams, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ). •' '■
TukAtančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu ' extra už persiuntimą.

Klauskite pac aptiekoriųa teip 
DĖKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Deksais Ointment Co. 
518 MAIN NT. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U, S. Ą.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLISKAI-LIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir; draugas.
KAINA ll.ŽCe

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

Graborius-Under taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje iauki- 
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

<>

SKAITYKI
PLATIN

TE IR 
KITE

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 priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų 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 x f 

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

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

Vardas -- ---------------------------------------
No___  ____ St. or Ave.
Miestas State---------------

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j 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, 
f taipgi ir moteriškių klases. x

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

; 21 metai, kaip įsteigta New York City •

EXTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A lu/lIIUl. Nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv UCUlų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING A VE., BROOKLYN, N. Y. 
i Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Pirmoji Gegužės New Yorke i “Daily Workeris” Nori 

Daugiau ŽiniąŠių metų Pirmoji Diena Ge
gužės New Yorke ir visoj pla
čioj Amerikoj bus naudota de
monstracijom prieš ruošiamą 
imperialistų karą. Po visą 
New Yorką revoliuciniai dar-

Šiuom tarpu “Daily Worke-j 
ryje” (Komunistų Partijos 
dienraštyje) plačiai' rašoma 
apie New Yorko gyvenamuo-

bininkai'"ruoš masinius mitin-js’us namus» kaip gyvena dar- 
jbininkai, kaip namų savinin
kai juos išnaudoja, etc. Re
dakcija prašo visų darbininkų, 
galinčių šiek tiek rašyti anglų 
kalba, pabrėžti apie visus ne
tikslumus ir šiurkštumus, apsi
reiškusius toje srityje, 
siųsti: “Daily Worker, 
Union Scj., New York.

gus. Jungtinių Valstijų Ko-j 
munistų Partijos Antrasis Dis- 
triktas šaukia specialę įvairių 
organizacijų atstovų konferen
ciją prisirengimui prie kalba
mos šventės. Konferencija į- 
vyks balandžio 14 d., Irving 
Plaza svetainėj, New Yorke. 
Visos darbininkų organizaci
jos raginamos kuoveikiausiai 
išrinkti delegatus ir pasiųsti.

Lyriečią Domei

Priešmilitaristinė 
Demonstracija

Lyros Choro susirinkimas 
vyks antradienį, balandžio 
d., National Hali, kampas 
Clinton ir Willow Avės., Mas
peth, N. Y. Visi lyriečiai bū
tinai dalyvaukite. /~

Susirinkimas prasidės 8 vai. j j 
Vakare. Valdyba.

9

T. D. A. Rems Streikierius
Tarpt. Darbininkų Apsigyni

mo newyorkiskis skyrius pra
neša, kad jis dės didžiausių 
pastangų remti restoranų ir 
viešbučių darbininkus, kurie 
dabar ^išėjo streikan ir veda 
kovą prieš savo išnaudotojus. 
Kurie darbininkai-streikieriai 
bus suareštuoti, jiems tuojaus 
bus teikiama parama—moralė 
ir finansinė.

Aido Choro Vakarienė
Pereitą sekmadienį, 

vės” svetainėje, buvo 
vakarienė; kurią surengė mū
sų garsusis Aido Choras. Nors 
diena pasitaikė nenormališkai 
šilta, taČiaus aidiečių parengi
mui tas nedaug pakenkė. Pub
likos buvo gražios, net prie 
stalų visų nebuvo galima su
talpinti.

Programa susidėjo tik iš 
dainų. Gražiai sudainavo drg. 
Alėkas Velička, entuziastiškai 
buvo pasitikta drg. česnavi- 
Čiūtė, kuri tą pačią dieną dai
navo New Yorke, bet savo 
chorui, nors ir pavargusi, pri
buvo patarnauti. Jai sudaina
vus, visi pamanė: “Margarie- 
ta, tai Margarieta! Dainoje 
jos nieks nekirs.” Smagiai su
dainavo ir mūsų jaunoji daini
ninkė drg. Kavaliauskiūtė ir 
gavo daug aplodismentų. Ai
do Choro kvartetas: česnavi- 
čiūtė, Kavaliauskiūtė, Jeskevi- 
čiūtė ir Nalivaika puikiai su
dainavo dainą iš operos “Bai
lus Daktaras.”

Vakarienė buvo gera ir į 
laiką priruošta. Gaspadiniavo 
draugės Vinikaitienė, Deikie- 
nė, Čepulienė ir viena jauna 
mergaitė, kurios pavardės ne
žinau. Gaspadoriavo dd. Ka
počius ir Keršulis.

Ilgakaklis.

1,000 Fašistų Sveikins 
Juodąjį Mussolinį

“Lais- 
smagi

Apie 1,000 Amerikos italų 
fašistų važiuos į Italiją sekan
tį rugpjūčio mėnesį specialiu 
laivu pasveikinti kruviną fa
šistų diktatorių Mussolinį.

Nusižudė Pamesta 
Moteris

Fannie Scharfstein, 55 m. 
amžiaus, nusinuodijo gazu. Sa
koma, jinai tai padariusi iš 
vargo ir nuobodulio, nes tūlas 
laikas atgal jos vyras ir duk
relė ją pametė, išvažiuodami 

miesto. Moteris gyveno po 
num. 151 Goerck St.. New 
Yorke.

Raštus
26-28

b aian-

kampo 8th Avė. ir 59th St.! 
Ten , irgi buvo daug žmonių. 
O susirinkimą Sušaukė Ameri
kos Anti-Imperialistinė Lyga.

Rep.

A. P. L. A. 49 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

A.

Greit 'Išspręs Fėro Klausimą
•nT i i v • 't ilandzio, Carpenters Svetainėje,Manoma, kad siomis dieno-lir Ada’ms Sts. Pradžia 7 vai. 

mis bus teismo keliu išspręs- kare, 
tas New Yorko subvių fėro Andriulis iš Chicago, III. 
klausimas. Veikiausiai jis bus|rų‘ 
padarytas 7c vietoj penkių! 
dabar. Kapitalistai to, 
jau nuo senai trokšta.

SPRINGFIELD, ILL.
Svarbias prakalbas rengia A. L. 

D. L. D. 7 kuopa nedėlioj, 14 ba- 
“ ' j , 7th

.... ___ Pradžia 7 vai. va-
Kalbės “Vilnies” » redaktorius

Kvie- 
visus atsilankyti, išgirsite ge- 
naudingų dalyku. Rengėjai.

84-85
ir

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Pereitą šeštadienį, 
džio 6 d., buvo taip vadinama 
“armijos diena.” New Yorko 
militaristai maršavo gatvėmis, 

i o Wall Stryto agentai sakė 
J prakalbas ir garbino armiją.
• Bet ir darbininkai paminė
jo “armijos dieną.’’ Jie laikė 
j du dideliu priešmilitariniu su- 
Įsirinkimu po atviru dangum ir 
nurodė, kaip ir kam Jungtinių 
Valstijų armija tarnauja.

Vienas masinis susirinkimas 
buvo suruoštas ant kampo 5th 
Avė. ir 110th St. Jį 
Amerikos Komunistų 
Tai buvo labai didelis 

j Rimas, dalyvavo ne 
kaip 5,000 žmonių.
tų Partijos kalbėtojai aiškino 
rolę Amerikos imperialistinės 
armijos. Nurodė, kaip ta ar
mija yra naudojama ne tik 
pavergimui kitų šalių žmonių, 

! bet ir slopinimui Amerikos 
darbininkų judėjimo. Taip pat 
pabrėžė, kad pasauliui grūmo
ja naujo karo pavojus ir kad 
Amerikos imperialistai yra vy
riausiais to karo rėmėjais. 
Štai kodėl jie 1 
bubnija apie armiją i. ___
būdais ją stiprina.

Darbininkų atsakymas gali 
būti vienas: kova prieš impe
rialistus ir jn armiją; mobili
zavimas plačiųjų masių, kad 
imperialistini karą pavertus i 
civilį karą ir tt. Kalbėtojai 
sakė_. kad Amerikos Komunis
tų Partija stovi priešakyje 
darbininkų masių organizavi
mo ir mobilizavimo ateinan
tiems mūšiams tarpe darbo ir 
kapitalo.

Antras susirinkimas buvo 
laikomas ant Columbus Circle,

surengė

susirin- 
mažiau 

Komunis-

Pereitą sekmadienį įvyko
P. L. A. 49 kuopos susirinki
mas. Jis buvo svarbus tuomi, 
kad buvo renkama delegatas 
į visuotiną A. P. L. A. seimą, 
kuris įvyks apie vidurį gegu
žės menesio New Kensington, 
Pa., ir balsuojama viršininkai. 
Daugiausia balsų gavo S^vu- 
kaitis į pirmininkus, Miliaus
kas i sekretorius, į iždininkus 
Urmonas, į kontrolierius Ur
bonai‘ir žvirblis.

Kuopa priėmė tris naujus 
sumanymus bei įnešimus, ku
riuos išrinktam delegatui in
struktavo, kad būtu sėkmingai 
apsvarstyti ir, jeigu bus gali- 

• ma, priimti, kaipo konstituci
jos pataisymai.

šiame susirinkime perstaty
ta dvi naujos narės ir galuti
nai likosi priimta vienas nau
jas narys. Reiškia, mūsų kuo
pa šiais metais jau gavo gerą 
būrį naujų rekrūtų. Reikia 
priminti ir tas, kad jau audra 
ligonių perėjo ir likomės tik 
su vienu sergančiu, o K. Vaba
las, kuriam dirbant prieplau
kose buvo sutrinta koja, jau 
atsisakė nuo pašelpos.

Nežinau, ar visur taip yra, 
ar tik mūsų kuopoje: kada 
tik nariam reikia mokėti mė
nesines, tai tūli rūgoja, kad 
didelės mokestys. Bet kada 
tik suserga, tai visuomet rei
kalauja didelio benefito ir sa
ko, kad dar mažai.

Daug yra gerų žmonių, ku
rių užduotis turėtų būti mūsų 
A. P. L. A. 49 kuopoje ir se
kamame susirinkime būtina 
pareiga prisirašyti.

Sekamas susirinkimas jau 
bus laikomas 10 vai. ryte, sve
tainėje po num. 62 E. 4th St.

Reporteris.

(Nužudė 51 Metą 
Krautuvninką

Senis Hyman Friedmen tu
rėjo savo smulkių dėvėjimui 
daiktų krautuvę, po num. 
1,651 Madison Avenue, New 
Yorke. Jau nuo senai jis šne
kėjo, kad pas jį gali užeiti I 
koki banditai ir nužudyti. Esą i 
jis tam ir neprieštarautų.

Pereitą ketvirtadieni tas įsi
kūnijo p:yveniman. Užėję ka
žin koki du piktadariai ir se-1 
nį nušovė, nors pinigų nerado 
ir neišnešė.

Keno Tai Darbas?
T.

MOLINE, ILL. 
Gražus Teatras

M. V. ir M. Draugystė rengia 
puikų teatrą ir šokius subatoj, 13 
balandžio (April), Bohemian Svetai- 

įnėj, East Moline, III. Bus suloštas 
[gražus ;yeikalas. Po lošimui bus 
Į smagūs šokiai prie geros muzikos.

Iš šeštadienio į sekmadienį, 11>ratIz.la 7:.39,_va1:. vakare-.\ "įme visus įsitemyti dieną ir atsilan-
liaktį, po num. 426 W. 36-t0S kyti. Draugijos nariai ne tik patys 
gatvės, New Yorke, rasta pa- rengkitės ateiti, bet kalbinkite ir 
liktas pavogtas automobilius.'į;“™yt!lraWs b“! .pažįstamus 
Jame buvo lavonas tūlos Lin
dos Beg'g’inšienės, apie 35 me
tų amžiaus moteriškės, kuri 
buvo du syj^iu vedusi ir turėjo 
tris kūdikius. Moteriškė, ma
tomai, buvo smarkiai sumušta, 
paskui užsmaugta. Kas tai 
padarė, veikiausiai paaiškės 
vėliau.

Sekr. A. Trepkus. 84-85

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopa, laikytame 

susirinkime kovo 29, nutarė rengti 
paskaitą subatoj, balandžio 13, M. 
Mažeikos svetainėj, 185 Jersey Ave. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Paskai
tos temd bus labai įdėmi—apie gam
tos Įstatymus. Tat kviečiame visus 
atsilankyti, nes tokios 'paskaitos dar 
niekad čią nebuvo. V. K. 84-85

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome'

Reika-
J. S., 114 
" Tel.

SPRINGFIELD, ILL.
A. L. D. L. D. 7 kuopos ekstra su

sirinkimas bus nedėlioj, 14 balan
džio, Carpenters Svetainėj, 7th ir 
Adams Sts. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Draugai ir draugės, visi būtinai 
atsilankykit į šį susirinkimą, nes bus 
atsiųsta iš centro <lu draugai—V. 
Andriulis ir J. Daujotas iš spręsti 
mūs kuopos dalykus. Tat įsitėmy- 
kit ir atsilankvkit. Sekertorius.

84-86

PAJIEŠKOJIMAI

417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandylrit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

(“Laixvei” Name), Brooklyn, N. Y.

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

MANO YPATiSKA ATY-(p1A (\(\ 
DA IR PATARNAVIMAS ,7) I I II II I 
IKI PAGYDYMO vw

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.

ELECTRICIAN
LIETUVIS ELEKTROS 

KONTRAKTORIUS

STANLEY ALEXIS
Suveda Elektrą ir Įveda Elektri- 

kinius Prietaisus Namuose, 
Krautuvėse ir Dirbtuvėse
Industrial Electrical

Installer
House Wiring and Repairing 

Windsor 3465

Iškilmingas Džiazzinis 
Pavasario Paradas!

PA U ASH
ir jo gengė, visi pasirėdę aug- 
štomis harmonijos .skrybėlėmis 
ir prasčiausiais skarmalais 
Murray Andersono veikale

“A LACE REVUE” __ 
Prisisemkite pilnas ausis 
naujutėlių karštų melodijų, 
kurios sudarys muzikales 
madas 1929 metų.

Ęred Alien veikalėlyj 
“The Installment Collector” 

Paramount Kalbančioji Komedija 
Dabar NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS!
Buvusioji dvidolerinė Broadway 

sensacija
“WOLF SONG”
(Vilko Giesmė) 

Paramodnt’o Muzikalė Meilės 
Drama su

LUPĘ GARY
VELEZ COOPER
MURTAGH ir orkestroš' har

moninga kova 
“Vargonai Prieš Orkestrą”

Eime — nepamirškite PAUL 
ASH “Whoopie Parties” besi
linksminančias kas vakaras 9:30

BROOKLYN PARAMOUNT 
DeKąlb & Flatbush Avenues 

Brooklyn

PAJIEŠKAU kaimyno Franciškaus 
Štulo iš Lietuvos paeina kaimo 
Vensloviškių, Raseinių Apsk., Skirs
nemunės parapijos. Gyveno ’20-’21 
metais Martins Ferry, Ohio. Mel
džiu atsišaukti, ar kas žinote, pra
neškite. Turiu svarbių dalykų. Ta
riu išanksto ačiū! J. Miller, 3169 W. 
Monroe St., Chicago, Ill. 83-85

JIEŠKAU kambario Williamsburgho !
apielinkėj, netoli Broadway elevei-1 

terio. Kas turit gerą kambarį, ma
lonėkit pranešti laišku. J. Kundra, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(82-84)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 tTNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

JUNIPER 7646 1 .

ralph kruch; Į 
FOTOGRAFAS
6 5-23 G RAN p' Ą $ EN

Telephone, Stagf 44M

A. RADZEVIČIUS
PASIRANDAVOJA geras kambarys 

del restauranto. Buvo karČiama 
ir tebėra visi rakandai. Randa la
bai ’ prieinama,' vieta tarp didelių 
dirbtuvių. Krautuvė: 187 : Harrison 
Ave.,' atsišhūkite 58 Gary St., Brook
lyn, N. Y. 83-88
PASIRANDAVOJA 4 kambariai su 

rakandais. Randa pigi, tik $16.00 
į mėnesį. Kreipkitės po No. 95 
Hope St., vienais trepais, Brooklyn, 
N. Y. ___ ( 82-85)

Į PASIRANDAVOJA storas—grosernė 
ir bučernė su visais įtaisais. Prie 

Storo yra kambariai. Randa pigi.
■ Kreipkitės pas savininką po 5 vai. 
[vakare. L. Wagner,- 41 Broad St., 
Maspeth, N. Y. Phone Juniper 2754 

(82-87)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

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

(

SALES—PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Labai gera proga atkeliavusiem iš 
tolimesnių miestų ir norintiem apsi
gyventi Brooklyne įgyti 4 kambarių 
rakandus už labai prieinamą kainą. 
Tik ateisi į stubą ir gyvenk, nes ga
lima ir kambarius randavoti. Yra 
visi parankumai, randa tik $16.00 į 
mėnesį. Kambariai randasi po num. 
11 Marcy Ave., dasizinot galima po 
num. 292 Metropolitan Ave., Brook- I 
lyn, N. Y., 84-85
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

' tinkanti ir lengviem užkandžiam, j 
I visi reikalingi įtaisytnai. Parsiduo-' 
i da todėl, kaj savininkė neapsidirba.;
101 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(83-85)
' PARSIDUODA grosernė ir delika- 
i tesen, geroj vietoj, biznis įdirbtas. 
Gera proga pirkti. Kreipkitės po 
No. 104 Grand St., Brooklyn, N. Y.

82-84)
■ PARSIDUODA general krautuvė, lai- 
. koma visokių daiktų. Biznis į- 
1 dirbtas per 5 metus. Yra 4 kam-
■ bariai gyvenimui, taipgi lysas ant 2 
metų. Randa $30.00 į mėnesį. Gera

[ proga pigiai pirkti, nes turiu greit 
parduoti. Kreipkitės po No. 167 
Hobart Ave., Bayonne, N. J.

(78-89)
Į PARSIDUODA grosernė, geroj vie- 
I toj, biznis įdirbtas pęr daug metų.
Gera proga pirkti. Krėipkitės į 
“Laisvės” ofisą. \ 81-86

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA farma, 135 akrai že
mės. Gera proga pigiai pirkti pui

kią farmą. Klauskite daugiau in
formacijų laišku šiuo adresu: Joe. 
Bender, R. D. 2, Esperance, N. Y.

(80-85)

GRABORIUS

" Tel., Stagg 9105

I Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

| ’ * X-Spindulių Diagnoza
(Priešais “Bridge Plaza”

1 221 South 4th Street
L Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
Į 10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
į Ketvergais ir subatomis iki 6 
I valandai. Penktadieniais ir sek- 
; madieniais tik sulyg sutarties.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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.z 

264 Front Street
Central Brooklyn, N.\Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

del pa- 
priimtt

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

’ į •’ • ' t i

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

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

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

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




