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težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių Darbi* Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik R©*

A

GASTONIA, N. C.—Tek- 
stilės streikuojanti darbi
ninkai pasiryžę tęsti strei
ką tol, kol darbdaviai išpil
dys jų reikalavimus.

Šeštadienį darbdaviai ban
dę suardyti streikierių mi
tingus, pasiųsdami pasam
dytų mušeikų grupes mesti 
supuvusius kiaušinius, ak
menis ir kitokius daiktus į 
streikierius, bet jie tuomi 
nieko neatsiekė.

Svarbiausia dabar strei- 
kieriams reikalinga pašal
pa. Pereitą nedėldienį gru
pės streikierių lankėsi visoj 
apielinkėj pas farmerius, 
kurie yra simpatingi strei- 
kieriams, ir prašė pagelbos. 
Šičk tiek gavo, bet daug ne
galėjo gauti, nes patys f ar
mėnai yra biedni.

Baisi Padėtis Lietuvoje
Detroite Šaukiamą Konferen- gQO()OO ŽfflOniu Badauja Latgali joj 

llnvnilroznniitMllt I ' C J »Fcija Apvaikščiojimui 1 
Gegužės

DETROIT, Mich.— čia 
Komunistų Partija ir Jau
nųjų Darbininkų (Komu
nistų) Lyga šaukia konfe
renciją ant sekančio nedėl- 
dienio, balandžio 21 d., 10 
vai. ryte, Partijos įstaigoj, 

_____  1967 Grand River Ave., pri- 
MEXICO CITY.— Perei- įrengimui prie apvaikščio

ta šeštadienį sukilėliai So- jimo Piimos Gegužes. Dar- 
bininkų organizacijos ragi- 

Meksikos namos prisiųsti savo atsto- 
s, Ariz., vus-

Meksikoj Reakcionierių 
Sukit įas Užslopintas

norą valstijoj pasiūlė pasi
duoti valdžiai. y-i-~ 
konsulatas Nogalės, 
pranešė valdžiai, kad nebu-

bininkų organizacijos ragi-

vo galima susisiekti su ge- 10 Metu Vaikas Suarestuo- 
nerolu Rabbatte, kuris pa-1 
darė pasiūlymą pasiduoti. | 

Generolas. Rabbatte
tas už Būtlegerystę

ko-1 
mandavo suvirš 5,000 ka- ~ , , ,. . .
reivių Sonora valstijoj ir PerĮlto penktadienio vaka- 
pasiūlė nusiginkluoti su ta Pr.emicie su seimy-

GREENCASTLE, Pa. —
reivių Sonora valstijoj

sąlyga, jeigu jo ir jo pase
kėjų gyvybė bus apsaugota.

Meksikoj reakcionierių 
sukilimas tapo galutinai su- 
kriušintas.

Pasiuntė Gyvatę, kad Nužu
dyt Buvusio Vyro Pačią
GENEVA, Šveicarija. — 

Šią savaitę Locarno mieste 
bus teisiama moteris, kuri 
keistu būdu kėsinosi nužu
dyti savo buvusio vyro pa
čią iš pavydumo.

Tūlas šveicaras, komerci
nis agentas, persiskyręs su 
savo pirmąja pačia, apsive- 
,dė su kita. Jo pirmoji pa- 

ijti, sužinojusi, kad jo antro
ji pati laukiasi kūdikio, pa- 

t siuntė jai didelį gėlių bu
kietą, įvyniojus tarp gėlių 
gyvatę.

Kuomet antroji.pati ap- 
laikius atidarė siuntinį, iš
krito gyvatė, bet, ant lai
mės, jau buvo, nebegyva, žu
vo nuo šalčio laike trans- 
portacijos. Bet moteris la
bai persigando ir pirma lai
ko pagimdė kūdikį.

Policija tyrinėdama suse
kė,, kas tą siuntinį prisiun
tė ir suareštavo to vyro pir- 

s mutihę pačią, kuri prisipa
žino prie kaltės. Sakė, kad 
ji tatai darė norėdama at
ike r šinti.

Jaunimas Bėga iš Lietuvos

Kovo 8 d. važiuodamas per,būtų atskirt nuo buvusių 
Rygą sustojau apie pustrečios 
valandos ant stoties ir turėda
mas laiko pažvelgiau į Latvi
jos laikraščius.

Laikrašty “Segodnia”, 67 
num. tilpo v i ce-m misterio pa
sikalbėjimas su inžinerium 
Kemp, kuriame kalba apie ša
lies krizį. Ponas vice-ministe- 
ris sako: Nors ir buvę deda
mos pastangos duot darbinin
kams dirbt ant gelžkelių ir 
šiaip įvairių kelių, bet jau 60— 
80 procentų darbas pasibaigė. 
Pripažįsta, kad tie visi kelių 
darbai mažai palengvino sun
kią padėtį vietinių gyventojų.

Vice-ministerio nuomone tu
rėtų būt uždaryti rubežiai ir 
neįsileidžiama Lietuvos ir Len
kijos darbininkai Latvijon, net 
vasariniam sezonui, kadangi, 
pačioj Latvijoj daug bedarbių, 
o ypač Latgali joj (Latgali ja
vadinasi Dvinsko apskritys ir 
visas Lietuvos ir Lenkijos paru- 
bežis, kur latvių kalba yra dar
kyta). Jis taipgi liudija se
kantį gyventojų padėjimą: vie
nam kaime, kur seniau buvo 
48 karvės, likę tiktai 4. Ūkinin
kai parduoda paskutinius dar
binius arklius po 24-30'•"Tatų. 
Sąryšy su tuo atpigę i ir arklių 
odos nuo 24 iki 10 latų. Ark
lius ir karves ūkininkai par
duoda del stokos pašaro.

Į miestą Dagda atmaršuoja 
8 valsčių ūkininkų apie 3,000 

, kurie

na nuo savo farmos išvyko 
į Greencastle, o namie pa
siliko jo 10 metų sūnus 
Merle.

Šerifas Renshew ir trys 
kiti detektyvai atvyko j 
farmą ir paprašė parduoti 
degtinės. Merle jiems pa
reiškė: ' “Gerai, tėvas turi 
tik tris bonkas degtinės, ir 
jums proga dabar nusipirk
ti visas tris.”

Jie nusipirko.
Šeštadienį šerifas su de

tektyvais sugrįžo ant far- h- apie 2,000 bedarbių, 
mos ir suareštavo tėvą ir pasiryžę keliaut Rygon, ir ten 
sūnų. Abu tapo sulaikyti ’ 
j)o $1000 kiekvienas.

Motina Ragina Pabėgusį
Kalinį Sugrįžt Kalėjiman

FORT WORTH, Texas. 
—Šeštadienio vakarą čia 
per radio moteris Mary Sil
ver iš Kansas City ragino 
savo sūnų J. R. (Bob) Sil
ver sugrįžti liuosu noru į 
Wynne valstijinį kalėjimą, 
iš kurio jis pabėgo anksti 
šeštadienį.

caro 
vyriausių generolų. • Apsikalbi- 
nėję visokiais papuošalais, 
šniurgaliais.

Daug darbininkų važiuoja iš 
Latvijos ir Estonijos Vokieti
jon ir Holandijon dirbt į bra
vorus ir prieplaukose.

j Krapas.

Lietuvos Fašistai Pasiū
lė Lenkijai Sudaryti 

Prekybos Sutartį
Lietuvos Žinios” kovo 28

“Seg.” praneša, kad Lie
tuvos vyriausybės pasiūly
me Lenkijai sudaryti laiki
nę prekybos sutartį yra 
pasiūlymas ir leisti įvažiuo
ti Lenkijos piliečiams Lie
tuvon ir Lietuvos piliečiams 
Lenkijon.

Kitoj vietoj rašoma:
Priimtomis ir ratifikuoto

mis sutartimis, reguliuojan
čiomis administracinės (de
markacijos) -'linijosperėji
mą, ap'sikeitimas, kaip ten
ka patirti, įvyksiąs Kaune. 
Kaunan atvyks Lenkijos 
specialus valdininkas, ku
ris atveš Lenkijos ratifi
kuotos ir iš čia paims Lie
tuvos priimtos sutarties do
kumentus.demonstruot, ir reikalaut darbo > 

ir' duonos. Iš 600,000 latgalių,1 
70 proc. esą suvalgę visą duo
ną, o 80—90 proc. ūkininkų ne
turi net sėklai javų.

Jeigu jau patys valdininkai 
skelbia tokias žinias, reikia su
prast, kad padėtis Latvijoj yra 
daug blogesnė ir biednuomenei 
gresia bado ir skurdo pavojus. 
Bet visgi tos ubagų šaliukės 
(fašistinės valdžios) nori ka-1 . . v
riauti su SSRS. Tartum varlė nelaimės priežastis neskel- 
ant dalgės puola ir viskas.

Nežiūrint, kad šimtai tūks
tančių neturi duonos, bet tam marinų žuvo bekariaujant

3 Marinai Žuvo Nukritus
Orlaiviui į Ežerą

MANAGUA, Nicaragua. 
—Šeštadienį žuvo trys A- 
merikos marinai, kuomet jų 
orlaivis, kuriuo jie skraidė, 
nukrito į Nicaragua ežerą, 
netoli San Carlos. Kol kas

Komunistų Partijos Nauji 
Branduoliai Didelėse 

įmonėse
, NEW YORK.— Komu

nistų Partijos nauji bran
duoliai tapo įsteigti arba 
baigiama įsteigti didelėse 
įmonėse. Tai yra orlaivių, 
amunicijos, chemikalų, au
tomobilių, plieno, gelžkelio 
ir tekstilės įmonėse New 
Yorko (Antram) Distrikte, 
Buffalo (Ketvirtam) Dist
rikte ir New Haven (15- 
tam) Distrikte.

Komunistų Partijos bu
davojimo vajus prasidėjo 
balandžio 15 d. ir tęsis iki 
birželio 15 d.

Bus dedamos pastangos 
daugiausiai organizuot 
branduolius didžiose pra
monėse.

400 Dailydžių Rengiasi 
Paskelbti Streiką

ASBURY PARK, N. J.— 
400 dailydžiu rengiasi pa
skelbti streiką, jeigu kont
rakto riai mėišuildys Jų7 rei
kalavimų. Jie reikalauja 
$12 j dieną. Dabar gauna 
$10 i diena.

Čičerinas Gydosi Vokietijoj
WIESBADEN, Vokietija. 

—Šeštadienį čia atvyko či
čerinas, Sovietų užsienių 
reikalų komisaras. Gydy
sis čia per tris menesius. 
Atvyko iš Berlyno, kur jis 
buvo per tūlą laiką sanato
rijoj.

biama. .
Jau nemažai Amerikos iš

| *y • i "1 |-pačiam laikrašty telpa kita ži- i prieš NicaragUOS kovotojus j
Jis buvo uždarytas kale- nja> kuri pasako, kad seimo de- už nepriklausomybę.

putatai pasikėlę sau algas nuo jjime ant viso amžiaus už 
nužudymą ir apvogimą te- 

FortI atro manadžeriaus 
Worth miestely.

DirbaSako, Dabar 200.000 
Daugiau, Negu Metai Atgal

Turkijoj Moterys Balsuos 
Sukakę 17 Metų

JAU DAUG B1EDNU0MENES NUMIRĖ 
IŠ BADO; BADUOLIAI ŽUDOSI -

Bloga Padėtis Ūkininkams, bet Blogiausia Biednuomenei;
Fašistinė Valdžia Nesuteikia Pagelbos

“Lietuvos Žinios” kovo žiuoja į svetimas šalis visai 
27 d. laidoj rašo: ne laimės jieškoti, kaip kad

“Daug jau prikalbėta ir’daugelis mano.”
pridejuota apie šiaurinės | Nusižude dei Bado 
Lietuvos vargus, bet-mažai.
dar kas padalyta jiems su- i “Netoli Šilėnų geležinkelio 
mažinti. Nederlius iškėlė st0\ies laukuose rasta negyvas, 
klausimus, kuriu, kaip aiš- ■nczin()mas žmogus. Jokių do- 
kiai gyvenimas įrodė, nepa- nerasta Kisenej ra-

.5 |do paišeliu parašytą popierga-jege isspręsti konceharijos. |j; kuj,iame 'sakonla; kad pali.
“Auštąs pavasaris, be 

sunkių uždavinių, nieko ge
ra neneša.

“Baigiasi pašaras, i 
sėklos, trūksta duonos. Yra ! vena.

kęs žmoną ir vaikus be duo
nos.’ ’

Bet

ROKIŠKIS.— Kovo 8 d. 
keletas dešimčių jaunuolių 
išvažiavo į Argentiną. Pa- 
sirengusių yra keletas šim
tų. Paskutiniu laiku dau
giausiai emigruoja jaunos 
mergaitės. Eina gandai, 
esą mergaitėms Pietų Ame- 

r rikoj labai gera gyventi, ir
1 nors mergaitė prasčiausia

ir be pasogo, o ištekanti už
turtuolių. Tai ir bus prie
žastis, kuri mergaites varo 
į svetimas Šalis.

Degė Nurokų Fabrikas
ŠIAULIAI.— Kovo 25 d. 

degė brolių Nurokų fabri
kas. Sudegęs namas ir 
daug odų. Nuostolių esą 
padaryta už 661,500 litų.

/

t

WASHINGTON.— Darbo 
ministeris Davis sako, kad 
dabar Jungtinėse Valstijose 
dirba 200,000 darbininkų 
daugiau, negu dirbo metai 
laiko atgal. ‘ Jis sako, kad 
darbas sumažėjęs tik namų 
budavojimo pramonėj.

Bet kaip pietai atgal bu
vo milionai darbininkų be 
darbo, taip ir dabar yra.

400 iki 600 latų mėnesiui. Tai 
fašistų ir social-demokratų do
ra ir lygybė. Parodo, kaip jie 
rūpinasi alkanąja biednuomene.

Latvija turi apie 1,800,000
gyventojų ir užlaiko, virš 40,-
000 apmokamų valdininkų, o 
kur karinomen? ?
pridurt, kad visi' vaTdfninkShai ’ mė 300 litų ir sunkiai su- 
gerai apsirengę ir iš išžiūros |muše. Nukentejusis pade- 
gerai atrodo, riebūs. Parube-jtas ligoninėn. Mušeikos' su-

Atėmė 300 Litų

BERLYNAS.— Žiniomis
Konstantinopolio, turkų 

parlamentui patiektas vy
riausybės projektas, kuriuo 
visoms 17 metų amžiaus pa
baigusioms moterims bus 
suteikta balsavimo teisė per 
savivaldybių rinkimus.

&

Vilkijos valse, trys gy
ventojai: Zaidotas, Pustel- 

aiiiiiiix v ninkas ir Makauskas ant 
Reikia4’ dar kelio sutiko S. Buividą, atė-

gerai atrodo, riebūs.
i žiu trūklį kontrolierius sunku imti.
i

SOVIETU MOKSLININKAS SURADO NAUJA UODĄ AT
JAUNINIMUI NUSIDĖVĖJUSIO ORGANIZMO

LENINGRADAS.— Čia 
Sovietų mokslininkas dak
taras Avestissovas išrado 
visiškai naują būdą atjau
ninimui nusidėvėjusio orga
nizmo. Jo tas būdas visai 
skiriasi nuo visų pirmesnių 
atjauninimo būdų, kaipo 
tai liaukų persodinimo, sėk
los įleidimo ir tt. Tuo būdu 
ne tik būna paakstintas vei- 
kiman nusidėvėjęs organiz
mas, bet taipgi atsteigiama

Sovietai Pasmerkė šnipą
Maskva.1— Afanasy Gu- 

saroff, suareštuotas perei
tą vasary kaipo už šnipinė
jimą Latvijai, pirmadienį 
tapo pasmerktas mirčiai.

Maskva.— Prie Don,
Dniepro ir kitų Sovietų Są
jungos upių žuvo nuo pot- 
vinio septyni žmonės; pot- 
vinis daug nuostolių pada- lygsvara tarp įvairių liau- 
re. r ' kų ir kūno audinių. rp"'skų ir kūno audinių. Tuo

būdu visas organizmas bū
na atsteigtas į normališką 
veikimą, kas pailgina gy
vastį. Tas naujas būdas su
sideda iš įčirškimo tam tik
rų. Raukinių produktų į li
gonio organizmą; tuo būdu 
nusilpusios liąukos būna su- 
drūtintos, paakstintdš prie 
normališko veikimo; pradė
jus normališkai veikti liau
koms, atsigauna ir visas or
ganizmas—visas kūnas.

Dr. Avestissovas toliaus 
daro bandymus su ligoniais.

Lietuvos fašistai, dvąr- 
maža poniai ir kunigai puikiausia gy-

Fašistinė valdžia nesirū- 
daug tokių vietų, kaip Jo-iPma biednuomenės reikalais, 
niškis, Pašvitinis, Žeimelis, 
kur visi vasariniai javai žu
vo. Savo sėklos nč g\ūdą. 

j Iš vyriausybės skirtos pa
skolos natūra neužteks^ nė 
pusei laukų apsėti. Iš 
gauti, kaip paimti niekas 
nežino. ( .

“Dar didesnis klausimas, 
kaip įdirbti laukus. Gyvu
lių skaičius, jų tarpe ir ar
klių, yra žymiai sumažėjęs. 
Be to, del pašaro stokos vi
si labai blogi ir suliesėję. 
Kad karvės pačios nebeat
sikelia iš guolio, tai kasdie
ninis dalykas, bet ir arkliai 
sunkiai velka kojas. Baisu 
net žiūrėt. Iš j u teliko, kaip 
žmonės sako, tik “skūra ir 
kaulai”. Vos išaušus pava
sariui arkliai prie lauku 
darbų visai nusivarys. Kad 
niekas gerai laukų neįdirbs 
tai visiems aišku.
Biednuomene Miršta 

Bado
“Kai ūkininkams dar da

bar retai kyla klausimas ką 
valgyti, varguomenei yra 
kasdieninis rūpestis. Dar
bo jokio nėra. Visi namie 
sėdi ir žiūri diena po die
nos, kas bus toliau. / Dau
gumas iš jų eina pavargę-į 
liais, prašydami žmonių pa-!
sigaRčti nes kito pragyve- Finansiniai Ekspertai Išklau-
inimn rinin noro Vnofin. __.. ..

u r

Nuo

Badaujančių ir Bedarbių 
Vargai

Klerikalų “Rytas” (No. 
52) praneša, kad 3 kovo 
Kaune įvyko visos Lietuvos 
.apskričių komitetų suvažia
vimas nukentčjusiems šiau
rės Lietuvos gyventojams 
šelpti. Anot pranešimų iš 
'vietų Šiaulių apskrity pa- 
išalpos reikią 10,000 žmonių, 
jų tarpe 1763 vaikams; mai
stui jiems pinigų reiktų 
apie 723,067 litus. Biržų 
apskrity pašalpos reikią 10 
proc. visų gyventojų—3181 
šeimynai. Pinigais reiktų 
apie 300,000 litų. Mažeikių 
apskrity esą apie 1670 be
darbių, o reikalaujančių pa
šalpos dar daugiau. Bedar
bių nemaža esą ir kitose ap
skrityse. Šiaurės Lietuvoj 
jaučiamas pašarų trūku
mas.

Be abejo, darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių skai
čius ir vargas daug dides
nis, negu patys fašistai vie
šai gieda. Turės vieną kar
tą nuvargintos darbo liau
dies vargai ir kančios atsi
rūgti kruviniesiems Lietu
vos ponams—fašistams.

Rezignavo Lenkijos
Premjeras

VARŠAVA.— šeštadienį
j tapo oficialiai pranešta, kad tingumas. Del šaltos

K. Imos, maisto ir kuro stokos komitetas nustatymui Vo-
• I 1 1 • T • — • • 1 • . • • • 1 J • 1 • • _ •

nimo šaltinio nėra. Ypatin
gai sunku tiems, kurie turi 
dideles šeimas. Ir šįmet pa
sireiškė nepaprastas mir- 

i žie-

sė Vokiečių Atsakymo
’PARYŽIUS.— Pirmadie- 

nį tarptautinių ekspertų
rezignavo premjeras 
Bartel, švietimo ministeris 
Switalski kviečiamas suda
ryti naują kabinetą.

Bartel greitu laiku išvyks 
į Italiją.

Manoma, kad Bartel 
zignavo del nesutikimo 
Pilsudskiu.
artimas Pilusudskio drau
gas.

labai daug mirė senių ir 
vaikų.

“Su blogais metais ir ne
derlių visuomet eina plėši
mų ir vagysčių padidėji
mas. Kas link Šiaurinės 
Lietuvos, tai tenka pasaky- 

kad varguomenė kant
riai laikėsi. Nežiūrint di
džiausio skurdo ir bado sve
timo turto neplėšė ir negro- 

Belgrąde, Jugoslavija.— be, o ėjo ir prašė gera va- 
Švedų-Amerikonų Degtukų*, lia nusiėmę kepures prie 
Trustas, kuris turi monopo-| laimingesnių gyventojų dū
lį ant degtukų, siūlo Jugo-(rų. 
slavijos valdžiai paskolą už 
pavedimą jam telefono ir 
telegrafo sistemos monopo
lio. Kad įgyti monopolį ant 
degtukų, trustas. suteikė 
valdžiai $30,000,000 pasko-

re- 
su 

Switalski yra ti,

“Del sunkaus gyvenimo 
labąi padidėjo emigracija į 
Amerikos pietines valsty
bes. Emigruoja daugiau
sia mažažemiai ir smulkūs 
ūkininkai. Darbininkai ne
turi kelionei lėšų. Jie va-

ikietijai kontribucijos iš
klausė Vokiečių delegacijos 
atsakymą į sąjungininkų 
pasiūlymą, kiek Vokietija 
turi viso atmokėti. Atsaky
mą davė Dr . Hjalmar 
Schacht, galva Vokietijos 
delegacijos. Sesija tęsėsi 
apie valandą laiko ir tapo 
uždaryta iki rytojaus.

Sesijoj tapo nutarta ne
paskelbti viešai sąlygas ir 
skaitlines, kurias ekspertų 
komitetas patiekė Vokieti
jos delegacijai. Sesija bu
vo slapta. Nors visokie 
gandai ėjo, tačiaus nieko 
aiškaus nesužinota.

Meksikos^Washington.— Meksikos 
valdžia nupirko tris orlai
vius New Yorke.-

< z ;
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DIENOS KLAUSIMAIS
Rietenos Lenkijos Seime i monarchijai. Tas pats gali 

' i pasikartoti ir šiais metais.
Jau senai Lenkijos sei-j" Tik Anglijos Komunistų 

mas beliko tik 'dekoracija. Partija rodo teisingą kelią 
Tai tik debatų kliubas viso- i Anglijos proletariatui. Ji 
kių socialistinių ir buržua-'iškelia ojjalsį “klasė prieš 
žinių politikierių. O Lenki- klasę”. Ji sako darbinin- 
ją faktinai valdo Pilsudskis kams, kad vien tik parla- 
ir jo fašistinė karinė orga
nizacija*

Šiomis dienomis Pilsuds
kis viešai iškoliojo 
seimo atstovus 
mas durniais ir beždžionė- j ___
mis. Ir pasakė, kad arba;

* 1 • 1 • r , ■ i 1 1 * Delei Lietuvosgaus į kailį. Pilsudskis, 
mat, yra karo ministeris. | 
Jo šalininkai vadovauja ar-j 
mijai. O seimas, ištikrųjų, Į 
jokios galios neturi.

Nepakęsdamas “[ 
nimo”, premjeras Bartel pa- 'yra

seimą, 
išvadinda-

• mentariniais rinkimais jie 
nepasiliuosuos. Kaip kitų 
šalių darbininkams, taip an
glams teks eiti proletarinės 
revoliucijos keliu.

Smalavusiai ir Sandariečiai
Kaip nekalbėsime, bet 

lietuviški smalaviriai sta
čiai keliaklupčioja prieš fa- 
šistuojančius sandariečius. 
Pavyzdžiui, Bostono “Ke- 
leivyj” (bal. 10 d.) p. Mi- 
chelsonas mušasi į krūtinę 
ir bažijasi, kad broliai so
cialistai trokšta kuogra- 
žiausiai sugyventi su bro
liais sandariečiais. Jis nu
žemintai,1 beveik per ašaras 
sako:

Mes da niekuomet nematė
me “Naujienose” užsipuoli
mų ant sandariečių Organi
zacijos ar jos laikraščio.’ Jei- 

, gu jose buvę kas rašyta, ąpiė 
i yieną-kitą asmenį, kuris skai

to save sandariečių, tai buvo
ne kaipo užpuolimas, o kai-i,11US .? ?S0 ’ 
po atsakymas į užpuolimą. | pareikšt,

Bet jeigu tokis atsakymas 
buna jų kailiui kartais per
daug skaudus, tai jiems ge
riausia butų socialistų neuž
kabinėti. *
Matote, tik tie sandarie

čiai kimba, kaip tos nelabo-

kad arba;

Baduolių Šelpimo
Jau užtektinai aišku tu

rėtų būt visiems, kad po
emos Smetonienės “Komite-j 

pažemį-j tas Šiaurės Lietuvai Šelpti” i šios erkės’ prie' plikes' vie- 
. .. . .. ° fašistinė apgavystė, tos. G jeigu

davė rezignaciją, o su juodas komitetas šelpia ne ba- tai “Nauiienos m 4* Ir a irinnn Ir o 1a i • i i • i i v— • v • i
O jeigu jie nurimtų, 

___ ,___ >” ir “Kelei- 
, .duobus, bet buožes ir fašis-’vis» nė plauko ant ju fašis- 

Tik, žinoma, I ilsuds- įtinhis valdininkus. Ameri-|tjnėS galvos nepajudintu.
‘ vie"ikos lietuviai darbininkai

o ------ ’ -- -

pasitraukė ir visas įkabinę- ■ 
tas.
kis pasiliko prie savo

“Amerikos Lietuvis”
Ponas Paltanavičius, seno 

“Amerikos Lietuvio” leidė
jas, kažin kur dingo, pa
spruko. Kiek girdėt, Palta
navičiaus namą nupirko G. 
A. Kybą, kuris vėl išleidžia 
“Amerikos, Lietuvį”.

Išgirdus apie .tai, Brook- 
lyno fašistų'“Vienybė” tuo
jaus garsiai užgiedojo: “At
gaivintas ‘Amerikos Lietu
vis’, greičiausiai, bus komu
nistinės dvasios, ‘Laisvės’ ir 
‘Vilnies’ pasekėjas, nes jo 
leidėjas pilnai- yra bolševi- 
kas’;.'' r';,, ,.

Tuo tarpu pirmam naujo 
“Amerikos Lietuvio” nu- 
meryj pats leidėjas-redakto- 

‘turiu už garbę 
kad ‘Amerikos 

Lietuvis’ bus vedamas, kaip 
ir pirmiau—bepartyve kryp
tim. Didžiuma ir teisingu
mas bus jo credo”.

O pirmiau, kaip visiems 
žinoma, “Amerikos Lietu
vis” buvo begėdiškai fašis
tinis. Jo credo buvo smeto- 
nizmas visoj nuogybėj. Ar 
tuo pačiu keliu ir Kybą ves 
“Amerikos Lietuvį”?

nepajėgia tokį darbą atlįkti. 
Paskaitai bei prelekcijai rei
kalinga medžiagos, laiko ir 

i dar sugabumo. Prasta paskai
ta ar prelekcija daugiau blė- 
dies, atneš, negu naudos, nes 
paskui nieku būdu publikos ir 
narių nesukviesi, jeigu sykį ar 
kitą jai neduosi ką nors gero, 
nepatenkinsi ją. Ir štai, cen
tras turėtų paskirti kas metai 
keletą šimtų dolerių vien tik 
gerų1 paskaitų parašymui. Aš 
manau, kad ir Europos drau
gai, jeigu jiems užmokėtum, 
parašytų eilę gerų Ipaskaitų. 
O kad jie laiko turi, tai mtes 
galime ir iš to suprasti, kad 
jie perskaito ne tik visus mū
sų laikraščiuose telpančius 
raštus, bet ir skelbimus ir iš 
jų pąrašo’principialius straips
nius, duoda mums pamokini
mus. Gal kartais ir ant vie
tos galima būtų nuo vienos ar 
kitos redakcijos atitraukti 
žmogų mėflesiui kitam'ir pa
vesti jam parašyti vfeną kitą 
paskaitą. Tuomet kuopos bū
tų aprūpintos paskaitomis, jų 
susirinkimai būtų gyvesni, vei
kimas pasididintų ir neišbėgtų 
tiek daug narių. 1 Pasidarius 
didesniam judėjimui ir naujų 
narių lengviau gautume.

KAIP KUNIGAI SU VALDŽIA IŠNAUDOJA ;
VARGDIENIUS KAIMIEČIUS

DZŪKIJOS KRAŠTO 
daugeliui teko girdėti

Iš
Gal

apie Dzūkijos krašte esantį gra
žų miestelį—Merkinę. Mieste
lis kaip miestelis, bet jame yra 
didelė ir graži bažnyčia ir kitos 
tokios gal neberastum visame 
Dzūkijos krašte.

Bažnyčios valdytoju yra kun. 
J. Ribikauskas, gana gerai žino
mas “dūšių ganytojas” ir kar
tu politikierius.

Ilgainiui, nežinau iš

kis pasiliko prie savo vie- kos lietuviai darbininkai 
tos kaipo karo ministeris. .neprivalo duoti nė vieno 
Dabar p. Switalskis sudaro oento Smetonienei bei jos 
naują kabinetą. Formaliai, fašistiniam komitetui, 
kabinetas priklauso nuoį J . ' 1
seimo, bet faktinai jis turi.ninkų įr kaimo biednuome- 
šokti taip, kaip Pilsudskis i nės komitetai. Tiktai to- 
griežia. Switalskio kabinę-! kiais komitetais _______
tas gyvuos tik tol, kol klau- čiai ir tegali pasitikėti. Tik- 
sys Pilsudskio. ....................

Lietuvoje kuriasi darbi-
Pereitais metais A. L. D. L. kiau pasidarbuosime, tai ne 

"amerikie- ■D’ nari9 skaičiumi truputį pa- tik nuo centro galėsime laukti
kilo. Pasidarbavus, gavome 
nemažai naujų narių. Del sa-

mas pripažino parapiją.
Nors visi žmonės buvo prie

šingi tam ir prieš vyskupo at
važiavimą, ir po tam skundus 
duoda del nenorėjimo prigulėti 
prie šitos parapijos, bet jau 

i vyskupas domės nekreipia ant 
į žmonių prašymo. Atvarė smar
kų kunigą į naują parapiją ir 
vyskupas pareikalavo ūkio mi
nisterijoj žemės ir gero medžio 

Idel padidinimo bažnyčios. Vai
zdžia, žinoma, su pritarimu davė 
I geriausios rūšies medžio už 20

kokios tūkstančių suvirš litų ir dar pri- 
priežasties, jis sutiko leisti sta- žadėjo, 
tytis naują bažnyčią Riliškių giau 
kaime, nes buvo gana didelė pa
rapija ir todėl visos dvasiškos pi jonams uždėjo naujus mokes- 
davatkos nebepajėgė tankiai at- čius maždaug nuo 10 dešimtinių 

po 100 litų, todėl žmonės pakau
šius kaso ir nebežino, kas dary
ti. Bažnyčiai medį pagamino 
kur tai iš Prienų lentpjūvės, o 
tą duotąjį nuo valdžios kunigas 
pardavė žydams. Nežinau 
šmukliuodamas su medžiu ku
nigas kiek pelnė, bet visgi ne
turėjo nuostolių, nes po tam 
šmugeliui tuojau pasisamdė dvi 
jaunas gražias gaspadines.

žmonės dūsauja tuo nauju 
iko kelios bobos. Deja, šita baž-; parapijos apsun-ki-nimu, bet ku- 
nyčia labai maža, nes daugiau : nigas tuo nesusirūpina, bet link- 
negali tilpti kaip 15-20 žmonių'smas. Nors jau nejaunąs me

tais ir nedidelis, bet gana geras 
šokikas. Kada atsilanko į va
karėlius, tat merginos nepasida
lina kunigu šokti, o mūs ger
biamas klebonas net apsiputo
jęs, kad šoka tai šoka.

Mačiau net Amerikoje pri
siųstą atsišaukimą, kad surin
kus aukų del mūs naujos para
pijos. Tame atsišaukime minė
tasis kun. A. žemaitis rašo

davatkos nebepajėgė tankiai at
silankyti į Merkinės bažnyčią. 
Leidus statytis naują bažnyčią, 
tuojaus Riliškių kaimo čeplikai, 
Petras ir Jurgis, ir dar vienas 
kun. brolis Juozas ėmės prie 
darbo naujos bažnyčios staty
mo. (čeplikai yra giminės kun. 
Juliaus Čepliko, nesenai miru
sio Worcesteryje.) Ir neilgai 
trukus jau stovi nauja maža 

[bažnytėlė ir jau kun. J. čepli- 
|kas laiko pamaldas, jau atsilau

darbui pradėjus, dau- 
duoti. Naujas kun. A. 

žemaitis savo naujiems para-

Parengimų Klausimas

A. L. D. L. D. kuopos 
mūsų darbininkiško judėjimo 
finansinė parama. Jos auko
ja mūsų spaudai, kovai prieš 
fašizmą, streikieriams ir ki- . . ... .
tiems darbininkiškiems reika-i la“ke reikia persfovet!. 
lams. Jų įpląukų šaltiniai— 
tai įvairūs parengimai. Bet 
ir su jais prastas dalykas. Į 
paprastus 'balius žmonės ne
nori eiti. Juk čia tik šokikų 
užsiėmimas. Senesnieji jeigu 
ir ateina, tai tik kaipo bau
džiavą atlieka. Vienas paren
gimų būdas, į kurį dar publi
kos galima būtų sutraukti, tai 
veikalų perstatymas. Bet su 
veikalais tas pats, kaip ir su 
paskaitomis. Naujų, darbinin
kiškų, mūsų scenai pritaikytų, 
veikalų nei su žiburiu dieną 
negalima surasti. Jeigu kuris 
dar ir būtų tinkamas savo dva-pY|<Ll stovį,

yra
ir tokiu būdu daugelis nepaten
kinti tuo, kad bažnyčioj būvant 
kunigo netenka matyt. Reiškia,

I Ir galų gale jie sumano naują 
’ parapiją padaryti, bet iš aplin
kinių gyventojų nieks nesutinka 
prie šios parapijos prigulėti, 
nes labai nepatogi vieta, žo
džiu sakant, pelkynas aplink, 
ir niauku darosi į tą vietą nu
ėjus. -Bet čeplikams turint ge-|taip: 
rų giminių, k. a. Julius Čepli-j “Gerbiamieji Amerikos Lietu
kas iš Vinkininių, kuris turėjo , viai! Aukokite mūs naujai pa- 
kokį sostą užėmęs Kaune (ro-• rapijai, nes ūkininkai čia suvar- 
dos, ar ne miesto komendanto) gę ir mūs apielinkėj dar ir da- 
1927 m. jis atvyko pažiūrėti [bar tebeniokso nuo karės išrai- 
naujos bažnyčios, žinoma, sa- " 1 ’ ‘ 1

kėši tiktai gimines atlankyti. O 
kada čia atsilankė, numatė da- 

tuojau nuvažiuoja 
pas savo švogerį vyskūpą Kai- 
šedoryse (Julius čeplikas vedė 
vyskupo seserį). Nagi, atva
žiuoja ir vyskupas, kuriam kaip 
patiko taip, bet giminių prašo-

kokių nors darbų, bet turėsi
me teisę iš jo kaip ko ir parei
kalauti. Vienok pirmiau mes 

jamės laike vajaus mėnesio.[turėtume savo darbo vaisius 
Tuomet rengiame prakalbas,'-parodyti, o jau tuomet ir.cen-

s Pilsudskio. . tai per tuos komitetus jie vo organizaCijos mes darbuo-
Lenkijos fašistai, su Pil- teprivalo šelpti Lietuvos jamės laike vajaus mėnesio.!

sudskiu -priešakyje, dar vis baduolius. Tačiaus Smeto- 
tebesvajoja apie 
“nuo jūni iki jūrų”, 
galvoja i <ajpie '
Lietuvos ir Sovietinės Uk*»j sąmoningai marina 
rainos. . 'Lietuvos > darbininkus

Jeigu ne Sovietų Sąjun-|Rajmo biednuomenę. 
ga ir jos Raudonoji Armi-| ..........................
ja, Pilsudskis senai 
nužagęs Lietuvą ir patrau 
kęs ant Ukrainos, 
sa jo nelaimė yra

Lenkiją nos valdžia tuos varguolių paskaitas, perstatymus, bąlįu- triįi pašones pakutenti. 
\ Jie komitetus'visaip persekioja, ku

užgriebimą Vadinasi, fašistų ,' valdžia
badu 

ir

būtu' Amerikos lietuviai darbi- 
ninkai sutvėrė Lietuvos 

Bet vi- Baduolių Šelpimo Komitetą, 
........  „ tame,! kuris bus kontrolėje darbi- 

kad Sovietų Sąjunga stovi'ninkiškų nacionalių organi- 
ant kelio jo imperialist!-1 S1° komiteto ^sekre-
niams tikslams. .... ~

Parlamentarinis
Kermošius Anglijoj

Berods už šešių
Anglijoj įvyks 
naujo parlamento, 
ten verda “kova” tarpe par-

itorium yra d. R. Mizara, 
[pirmininku V. Bovinas, iž
dininku J. Klučinas. Patį 
komitetą sudaro atstovai 
nuo nacionalių organizaci
jų. Vadinasi, šiuo komitetu

s.aY^lcllt' galima ir reikia pilnai pa- 
rinkimai sitikėti.

Dabar
Lietuvos Baduolių Šelpi-

ir agituojame raš^tįjs 
mūšų organizaciją, Bet' 
rimai rodo, jeigu tik atsideda- kvotas išpildyti gavimui naujų 
me vien ant agitacijos mene- [narių. Kaip tiems apskričiams 
šio, tai gerų pasekmių nebū-'pavyks savo užduotis atlikti, 
na. Vien tik agitacija nuo 
pagrindų mažai galima gauti 
narių. Reikia visiems kuopų 
nariams darbuotis, kiekvienas Iš centro duodami paragini- 
turį kalbinti savo pažįstamus [mai, kad nariai darbuotųsi, 

—.-y,... lavintųsi, kad didintų savo
organizaciją. Raginama, kad 
kuopos rengtų paskaitas,"''pre- 
lekcijas ir tt. Bet daugiau 
nieko iš centro ir nesimato, 
kaip tik paraginimai, paliepi
mai, įsakymai.

Kuopos nutaria susirinkimus 
laikyti su paskaitomis, su pre- 
lekcijomis. Bet kut tų paskai- 

’ Tuo- 
ir

kurie mūsų apskričiai 
yrą pąsjryžę. tam tiaras

žinoma, sa-

ti jų. Tai tikras parlamen- mo, Komietetas jau išleido 
tarinis kermošius. Buržua
zinių politikierių liežuviai 
dirba viršlaikį.

Taip vadinama konserva- 
tų partija, kuri susideda iš 
stambiosios buržuazijos, 
dvarponių ir monarchistų, 
dabar sudaro. valdžią. O 
“opozicija” susideda iš libe
ralų ir “darbiečių”. Libera
lų partijos vadu yra Lloyd 
George, o Darbo Partija už 
nosies vedžioja MacDonąJ- 
das ir Hendersonas. Visi 
jie ištikimi buržuazijos ben
driems interesams* ir mo
narchijai. t?

Manoma, kad Darbo Par
tija laimės daug naujų vie
tų , būsimam parlamente. 
Spėjama netgi, kad jinai 
bus stambiausia partija. 
Vadinasi, Darbo Partija ga
li vėl būt karaliaus Jurgio 
pakviesta sudaryt'kabinetą. 
MacDonaldas gali vėl tapti 
Anglijos premjeru, o kiti 
socialistai mažesniais kara
liaus klapčiukais.

z1924 metais Darbo Parti
ja buvo sudarius kabinetą. 
MhcDonaldas, Hendersonas 
ir kiti Antrojo Internacio
nalo ricieriai taip gražiai 
mokėjo ' valdyti, kad nė 
■nlpukas ■■ nuo galvos nenu- medum geriau tinka radia- 
krito 'nei buržuazijai, nei toriams, negu alkoholis.

atsišaukimą į Amerikos lie
tuvius. Tuoj bus paskelbti 
planai delei aukų rinkimo.

Šis Amerikos lietuvių 
darbininkų komitetas šelps 
Lietuvos baduolius tiktai 
per Lietuvos varguolių 
įkurtus komitetus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Finksui, Toronto, Kanada. 
—Rašinėlilo “Neriasi Vėžys iš 
Kailio” negalime sunaudoti, 
nes kritikoj nėra rimtumo. Sa
vo priešus reikia kritikuoti 
rimtai. Tokios kritikos, kaip 
draugo parašyta, naudok ne
neša, o tik sukelia žmonėse 
pasipiktinimą.

Medus Automobiliams

Visi žino, kad žiemą au
tomobilistai turi daug ne
smagumų, kadangi pasitai
ko, jog radiatory užšąla 
vanduo. Kad to neatsitik
tų paprastai pilama alkoho
lis. Bet Hambleton surado, 
jog vanduo sumaišytas su

šia, tai jis prie darbininkiškos 
scenos nepritaikomas. Reikia 
gerų scenerijų, kurių mes ne
turime. Todėl kai kurios kuo
pos griebiasi statyti bile kokį, 
buržuazinės dvasios, veikalą ir 
jį per mūsų spaudą garsina, 
kaipo geriausį, kad tik publi
kos sutraukus, kad tik į “sky
lę” neįlindus ir dar dolerį ki
tą pelno gavus.. Pagarsinus to
kį veikalą, vėl pasipila kritikų 
kritikos, kad čia ne darbinin
kiškas veikalas, kad čia jau 
važiuojama pas buržuaziją, 
kad ta kuopa velniop eina ir 
tt. Ypatingai už( tokius «vei
kalus peria kailį Europos 
draugai. Bet nei vienas tų 
kritikų, nei vienas kailio perė
jų, nieko nepagamino mūsų 
darbininkiškai scenai. Mat, 
daug lengviau 'ką' nors kriti
kuoti, negu dirbti. Bedirbda
mas gali nupulti, gali pats kri
tikos susilaukti, o nieko neda
rydamas, tik kitus kritikuoda
mas, pakilsi. Centras ir į šį 
klausimą turėtų kreipti domės, 
jeigu nori, kad kuopose būtų 
daugiau gyvumo. Turėtų pa- 
sirųpinti ir scenos veikalais, 
jeigu centras šiam reikalui iš
leis šimtinę kitą, tai paskui 
kuopos atsilygins.

c • i •< • t-• i* .. , .,vi . Beje, gal kai kurie paša- Naujai jpnrasyti nanai ky kad mes turillK, Proleta. 
nemato j pino, kūmose, g^vu-|rinio Meno Sąjungą.

dabar dar anksti kalbėti.
Ką Centras Turėtų Daryti

ir juos greičiau prikalbins, ne
gu kalbėtojas abelna agitaci
ja. Antras dalykas, tai laike 
agitacijos mėnesio susidaro la
bai daug vajų. Tuomet būna 
vajus “Laisvės” dienraščio, 
“Vilnies,” Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj. 
Vadinasi, net keturi vajai ir 
kalbėtojai už visus keturius ___ „____ ______ L
agituoja. O patarlė sako: tų bei prelekcijų gaut? 
“Kas nori išsyk keturius zui- jaus kreipiasi į “Laisvę 
kius nušauti, tas dažniausia prašo, kad kas nors atvyktų 
nei vieno negauna.” Paga- arba parašytą paskaitą atsiųs- 
liaus, dar ir paskui susiduria- tų. Iš čia gauna atsakymą, 
me su keblumais, kuomet na- kad nei atvykti negali, nei pa- 
rius gauname laike agitacijos skaitos neturi. Kuopos išrink- 
mėnesio. Agitacijos mėnuo bū- toji komisija raportuoja kuo- 
na pabaigoj metų, čia paša- pos susirinkime, kad negalėjo 
koma, kad metinė mokestis tik gauti nei prelegentų, nei pa- 
$1.50. žmogus užsimoka.’skaitų. Nariai išklauso rapor- 
Praslinko pora ar trejetas mė- tus ir tyli. Ką gi darys? Su- 
nesių, kuopoj vėl reikalauja-[sirinkimas apmiręs. Į kitą su
ma iš žmogaus užsimokėti, sirinkimą jau mažiau narių at- 
Naujas narys stebisi, kad jis silanko, nes kiekvienas sako: 
nesenai mokėjo ir dabar vėl “Tai ką ten darysi.
iš jo reikalauja. Tuomet rei- pe neturi tokių draugų, kurie 
Kįa ‘jam aiškinti, ’kad jis mo- galėtų j paskaitą ar prelekcija 
kėjo už pereitus metus, o da- pagaminti ir narius užintere-! 
bar turi mokėti už naujus me-r suoti 
tus. 1 i • . , 

Geriausia Jr ■ 
narius ] 
metų, ypatingai kada išeina metų net ir į kuopą neužsimo-1 
pirma knyga.’ Narys prisira- ka.
šo tuojaus ir tuojaus gauna name apie tūkstantį naujų na- 
knygą, jaučiasi lygiu kitiems Irių ir veik kas metai tokio 
nariams. Todėl visi nariai, (skaičiaus narių netenkame. Ir 
kaip minėjau, turėtų daryti jeigu .nariai kasinėtai gauna 
“ablavas” ant savo draugų, j apie tūkstantį čnaujų narių ir rūpintis 
dar nepriklausančių prie mūsų1 juos priduoda \ptrui, tai jauj ų užsibaigė
organizacijos. Tas “ablavas” į j—-*- — ■ K
galima bus daryti įvairiuose galvoti, kad jų nepaleidus iš 
mūsų vasariniuose 
muose.
e Nesenai mūsų organizacijos 
centro, 
narian 
jasi ir 
nors darytir ir 'priversti visus 
narius darbuotis.

Labai .gerai, kad ir centras 
žada “ką nors daryti.” Taip, 
kaip iki šiol buvo, negalės pa
silikti. Ir jeigu mes dar smar-

Savo tar-

žytais apkasais lygumos.”
Tai, mat, atsišaukime mini 

apie suvargusius ūkininkus, bet 
kada ūkininkai atsilanko su rei
kalais,1 tai kaip su elektriką iš
traukia iš jų kišenių paskuti
nius centus ir sako, jūs, bedie
viai, ir taip gerai gyvenate.

Dzūkelis.

Sovietų Darbininkai ir Amerikos Kapitalistai
Pora metų atgal Ameri-j didėjo. Stačiai sugriautos 

kos kapitalistų grupė su-i kasyklos tapo atstatytos, 
manė pasipelnyti Sovietų ! Seniau tik 14,000 tonų man-^ 
Respublikoj ir išsinuomavo gano rudos teišbūdavo į^r 
nuo Sovietų valdžios gar
siąsias mangano rūdos ka
syklas, Chiatury miestelyj, 
Sovietinėj Gruzijoj. Jie 
manė, kad jie galės taip iš
naudoti darbininkus 
kaip jie išnaudoja 
koje. Bet Sovietų 
jiems pasakė, kad 
griežtai laikytis 
Respublikos darbo 
mų. O tie įstatymai kietai 
pažeboja pelnagrobius pri- 
vatiškus kapitalistus.

Todėl šita Harriman ka
pitalistų grupė, pamačius, i ________
kad negali ^sauvališkai elg- vadinimą tūlų progresyvių 
tis, išsižadėjo koncesijų ir religiniais raugalais vien 
apleido kasyklas. Sovietų už tai> kad velykiškai dau- 

, . su- žė kiaušinius.
grąžino jiems įvestą kapita-1 minti ir antrą dalyką, kad

Itie žmonės dar nedaug ap-

mėnesį, o prie darbininkų 
tvarkos sausio mėnesį šių 
metų 'jau išimta 80,000 to
nu.

Tai matote, ką gali nu-
ten, veikti darbininkų pasiryži- 

Ameri-
vąldžia Įjie atstatė kasyklas ir kele- 

jie turi 
Sovietų
įstaty

valdžia, pagal sutartį, su-

mas. 0 reikia atminti, kad

riopai pakėlė gamybą savo 
locnomis spėkomis. Jie ne
prašė Amerikos dolerių.

PASTABA DRG. A. [BIM
BAI

žė kiaušinius. Reikia atsi-

..... parankiausia mo irjprądeda į susirinkimus1°e bbet"ar daugtal^’ ;tie žmonės dar nedaug ap-
prira|iiieti pradžioje nesilankyti, d sulaukuš naujų 's -u n„a )d ’ g scehai veikalui Chiatury mangano rudos sišvietę, o savo vaikus lei- n tt Minorai Irarln icaina m ni-ii nnl -i Iru o nrUi H oim 1 ® „ . . ! 1  1 -1 „ — L  ... 1.1 i v • i i • • j i___ ?• —

sekretorius davė vėjo 
U kad mažai darbuo- 
labrėžė, .kad reikės ką

.kuriuos būtų galima naudoti? 
Tuo tarpu veikalų reikalavi
mas labai didelis ir sykiu di
delis badas. Jų niekas nera
šo ir njekas neleidžia. Visgi 

i nors ir šiuo klausimu rei- 
Žieminis sezo- 

. jz . , . —o Ateis ruduo,; ir centras apie tai turėtų pą- ku norgs ka nors veikti 
z v» I % r TV I r z-4 i t t -v* zx o I zx t y-J 11 r, I r, ' v

. i . .. _T. .v, . , ’ bet nėra nei paskaitų, nei see-parengi- organizacijos. Vien tik išleistų ai veikal Antrame apskri.
I n Ali Irn UaiItta zJiia • • i •

tyje keli /draugai pasižadėjo 
parašyti po paskaitą, bet tik 
pasižadėjo, o sakoma: “žadi
nys, kaip kelyje radinys.”

Rūpinkimės naujų narių ga
vimu, bet neužmirškime ir 
gautus organizacijoj palaikyti. 

Švenčibniškis.

Juk mes kas metai gau-

. . | knygų neužtenka. Reikia duo
ti ką nors daugiau. Juk mū
sų organizacija skaitosi ir ap- 
švietos organizacija.

Centras turi žinoti, kad pa
rašyti paskaitą ar prelekcija, 
kuri patenkintų narius, yra 
sunkus darbas ir ne. kiekvie
nas tą. gali padąryti. Kurie 
ir galėtų parašyti,?tai tie drąu-’ 
gai užversti kitais darbais ir

r^rCT-,'., - ...........;

SKAITYKIT “LAISVĘ”

-rrVririi

r

kasyklos buvo paliktos blo- džia mokytis į tas draugijė-
giausioj padėty, visai ap
leistos, apgriautos. Viso 
tedirbdavo 400 darbininkų.

Išsinešdinus Amerikos ka
pitalistams, Sovietų darbi
ninkai griebėsi už darbo. 
Kasyklos tapo pavestos So
vietų Mangano Rudos Trus- 
to priežiūrai, o vietos dar
bininkai paėmė kasyklų ve
dimą į savo .rankas.

Socialistinės kūrybos dar
bas ėjo visais garais. Pasė
kos tokios puikios, kokių 
vargiai tikėjosi ir patys 
darbininkai. Vietoj 
darbininkų, šiandien 
kasyklose dirba 3,000. Dar
bo išnašumas smarkiai pa-

400 
tose

les, kuriose mokina progre- 
šyviai darbininkai. Ir jie 
mislina, kad jų vaikus mo
kina ne vien rašymo ir 
skaitymo, bet ir tinkamų 
žaislų.

Ir kas čia kaltesnis, ar 
tie, kurie jieško geresnio 
prasilavinimo, ar tie, kurie 
mokina darbininkų klase? 
Man rodos, kad inteligenti
ja yra mūsų vadovai ir mes 
iš jų mokinamos. O jeigu 
jie ko nedamokina ir mes 
pasinaudojame senesniu su
pratimu, tai nelabai tinka 
mus taip negražiai pava
dinti, kaip vadina d. A. B.

Ignas Saudargas.
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KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
Areštai . atsigriebęs besigindamas par-

VILKAVIšKIS. — Gruodžio;bloškė buožę ir perdėm kruvi- 
8 d. padarė kratą pas Romu-|nas ėmė rėdytis. Atsipeikėjęs 
kų mažažemį Juozą Gudaitį.; buožė pakėlė triukšmą ir su ki- 
Nors nieko pas jį nebuvo ras-jtais buožėmis nugabeno berną 
ta, bet jis dar iki šiol laiko- policijom Primuštas bernas bu
mas kalėjime. Taip pat buvoįvo uždarytas kalėjimam Taip 
areštuota ir Klementina Die- elgiasi buožės su neorganizuo- 
naitė. Mariampolės budeliai tais darbininkais.naitė. Mariampolės budeliai 
žvalgybininkai nežmoniškai 
areštuotus kankino, versdami 
pris[pažinti komunistais arba; 
stoti į žvalgybą.

ŠIAULIAI.—Arešto 
roj laikoma apie 30 kalinių. 
Oras visuomet be galo tvan
kus, asla pribjauriota, drėgna. 
Kaliniai negauna baltinių: pa-Į 
razitų knibždėte knibžda. Ka-I 
įėjimu administracija žiauriai; 
elgiasi su kaliniais. Pusnuo-j 
gius kalinius varo gatvių šiuo-i 
ti, snfeigą iš kiemo valyti ir tt.1 
Vienas jaunuolis atsisakė ba-l 
sas žiemos metu eiti sniego 
valyti, ir buvo įmestas 6 
roms tamsiau karceriu.

arbuojagi

al demokratas Paul

kame-

pa-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pasikorė 12 Metų Vaikas

CASTON ROPSEVICH

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

7.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

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

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

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

Schuylkill Avenue,

ir pasekmingai 
taip ir kiti

su-

Bestraigiškis.

nHARTFORD, CONN.

■ Iš

,'W

U

ncerte Buvus.

PLATINKITE “L/

mus...

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stafcg

5043

GRABORIUS
I

I

f

M

KILLS
PAIN

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y. į

navo keletą dainelių. Kaip vi
suomet, taip ir šiuom sykiu ji 
publiką labai patenkino. Gi
rai čiūtė paskambino piano so
lo. Nors ji prie choro dai
nuoja, bet viena dar pirmu sy-i

Nuo Visokių Muskulų 
Gėlimų ir Skaudėjimų 

nusipirkite PAIN-EXPELLERIO; 
tačiau persitikrinkite, kad gaunate 
tikrąjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. Nėra nieko geresnio kaip 
PAIN-EXPELLERIS išsitrynimui 
ir apsisaugojimui nuo Influenzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimų, Kosu
lių, Paprastų Gerklės Skaudėjimų, 
Neuralgijos, Strėndieglio, Reumatis- 
kų Skausmu ir t. t. Geriausia taipgi 
nuo Išsinarinimų, Nusirausimų, Su
stingusio Sprando, Galvos Skaudė
jimų ir t. t.

35 ir 70 centų didumo bonkutėse.
Jei jūsų vaistininkas neužlaiko 

PAIN-EXPELLERIO, 
tai rašykite stačiai mums. 4

The Laboratories of 
F. AD. RICHTER

& CO.
Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

ir, pasigardėdami

atsi-,
k0_ kiai išpildė kvartetą, 

skel- dainininkams ir kitiems pianu 
lau- Palydėjo J- Plikūnas. / 1 ,

Naumiesčio valse. GečiM 
'laukio k. del nežinomų prie
žasčių pasikorė Antanas 
Mažeika 12 metų vaikas.

Puslapis Trečias

LIETUVIS GRAB0R1US

Lazdom Užmokėjo

SUVAIKŲ kaimas (Pažeriu | 
vals.). Buožė V. Adamavičius; 
darbininkus kitaip 
kaip “rupūžės’’. Maitina juos 
be galo blogai, o dirbti verčia 
vasaros metu nuo saulės užtekė
jimo iki 11 valandai vakaro. 
Prieš pat kalėdas buožė naktį 
užpuolęs labai sumušė tarnaitę 
ir išvarė nesumokėjęs algos už 
dvejus metus.

ŽIUPSNY^ I Perskaitęs d. Mizaros pa-MUrOlU d LEPIU V UD rašytą knygą _ ^Argentina 
' 1M1NTIFS Ten Gyvenanti Lietu-

iviiw ,viai”, sužinojau, kad Ispa-
-------- jnija atšipo dantis nuo, pie- 

Mušimas kiaušiniu velykų i Amerikos valdymo, 
dienos parengime nebuvo jo- laukan vietine su-
kia religine ceremonija. Juos i dmtejus buržuazija.
mušė, kad buvo atnešti muš-1 Dabar Wall Strytas
ti, o ne patenkinti kokį tai leidęs savo nagus. Juos iš- 
religinį jausmą. Kas juos lups laukan niekas kitas, 

Dobilas, i neše, tas irgi nesivadavo jo- (kaip tik proletarinė revo-
jkiu religiniu motyvu. ‘ I1’- ’

Vienok d. A. B. krisluose,!
(kad jau išpūtė tą mažos t 
'vertės žaislą, jog pasiskai-į 

nevadina, (tęs gauni supratimą, kadi 
ten buvo susirinkę Čensta-1 
kavos visos davatkos, gyvo
jo, ar krutamojo ražančiaus 
nares- bei dominikonu zoko- 
ninkės... žodžiu sakant, 
klioštoriaus abiejų lyčių ar
mija 
daužė kiaušinius 
gelsvai 
žytu lukštu suradus vištoje 
įaugusią relikviją.. .

* * '

PASTABOS

JONĄ

y

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

stebųklingvi 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 būth sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokiii nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

itine, reumatizmo, plaukų įlinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
pigų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
(žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

us 
$ 
m

Laisves Choro Koncerto

Balandžio 7 d. įvyko Lais
ves Choro koncertas. Nors 
diena pasitaikė labai graži, 

, , ’įšilta, vienok žmonių susirinko kad do . .. . . . _.i i-i daug, pilna buvo svetaine, arba melsvai nuda-i , ....(Programa buvo plati ir gera; 
(išpildė didžiumoj jaunuoliai.

, ■ , - „ -i i Baigęs Philadelphijos muzikos kon-, laisves Choias, po vadovyste servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
J. Plikimo, sudainavo keletą kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
daineliu; N. Baukiūtė padai-; gerais smuikininkais, kreipkitės J *■ ’ ; mane, o gausite tikrai profesionalę

pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street 

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais: 

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Pirmiaus buvo rengiami 
“vagių” vakarėliai. Jie bu- 

ivo savos rūšies šurum-bu-
Maršalas Pilsudskis Lenkijos (rLim< garsinimų patėmiję 

(seimo delegatus išvadino bez- kibirkštiečiai;

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, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI '
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

sausio-balan
džio 1924 “Kibirkšties” nu- 
meryj, tilpo aštri kritika, ir 

I priedui davė receptą, kas 
|turi būti rengiama. Drą- 
Įsiai galiu sakyti, kad ir pa- 
I tarimo autoriui atsibostų 
j kas nedėlią žiūrėti į “gelto- 

Lenkijos seimabučio ręsto- (nojo socializmo” bei kitokį 
rane iki šiol buvo pardavinė- į siūlytą teismą, 
jama svaiginanti gėrimai. Da-j ' * * *
(bar seimas nutarė panaikinti; rm- ras
; pardavinėjimą stiprių svaigi-i . . ‘ . . .j Padarius pertrauka, buvo pla-

^cryj vienas pasigyrimui itinama lit^ratOra į renkarnos 
j savęs, laso, kad piknikuose j auj<os politiniams kaliniams.

Internacionalo Aukojo sekamai: J. J. Guoba, 
“Avietėle”. P. Brasulis, P. šušinskas ir J.

džionėmis ir kitais vardais. 
, . , .v .. . tuls~ Kai kurie seimo atstovai labaikas'.gaudo is Varmų sugrjzu- isižeid6. žinant> kad PiIsuds. 
s,us opozicionierius, nudarde- skajtosi seimQ tg liei.ei.

! miesėiomskas pelkes, k !(ti Įlž ]inima bez.| 
iMtalbineja stoti i soeialde-; džionėmis |
mokratų partiją. Tiems, ku-[ 
rie stos, žada surast darbą ar-j 
ba piniginę pašelpą duoti. Ge-į 

nariuras biznis: pritrūkus 
naujus nusiperka.

Paskutinio “Balso
ka- nančių gėrimų. Veikiausia visi me1^
Jo- seimo atstovai buvo girti ir ne-

Jį atlydėję kareiviai' žinojo,

“Tautos Vado” Žygis
JONIŠKIS.—Smetona su 

rininkų gauja girtuokliavo 
nišky. 
buvo uždaryti bute, kad neiš- suoja. 
eitų į miestą. Išalkę kareiviai rę.. . 
pro langus paspruko jieškotil 
maisto. Už tą juos ir sargy-;

; nubaudė keliais mėne-1 Jeigu
Girtą Smetoną kariniu-’“suseka

os Įvilko Į automobilių, kam nors bombas, tai visi ži-Į 
mi latviai darbiniu-'nokite, kad jau artinasi darbi-j 

, kad' jų krašte ninku šventė—Pirmoji Gegu-I
Mat, šnipai irgi turi pa-j 

tau-įsirodyti. . .Reikės pasidarbuo-1 
iti. . .

kai
Tą J
kai
esą buožės ir pas mergšes ei- žės.
na blaivesni, negu jūsų
tos vadas.”

matydami 
tyčiojosi,

Gudrus Ponas i

ŠLYŽIŲ dvaras (Biržų aps.).i Uliniu Valstijų buvęs se- 
Dvaras pavestas agronomui A. i ™torlus ?.ore’ lsPlau-
Binkitn pevyzdingam ūkiui ves-lke P.asauI* apturėti. Sugrjzęs 
ti. Binkis samdydamas darbi-iparasys sav0 lsPudzlus> kurlel 
ninkus rašo sutartį, pažymėda
mas joj: jei darbininkas “per 
tingėjimą ar apsileidimą, neap- 
sižiūrėjįppą ” sugadins kokį nors 
darbo Jrankį, tai A. B. turi tei
sę iš darbininko menkos algos 
išskaityti jam padarytą nuosto-

Oiga Ramoniūtė pašoko ir pu
bliką labai patenkino;
veris pasmuikavo gerai;
kis padainavo solo. Jis turi 
gerą balsą dr patartina jam 
daugiau lavintis dainavime. S. 
Makaveckas ir K. Kiškiūnas 
padainavo duetą gerai. Cho- 

sudainavo porą dainelių.

kokiu klausimu bal- vietoje 
Kitaip nebūtų nuta- dainuojama “Avietėlė”.

j Nors, žinoma, jis tą posakį Ambrozaitis po $1; V. Stau- 
(primeta Senam Vincui, betl 
I vis tiek labai aišku, kas ra- 

. New Yorke valdžiau. Reiškia, amerikiečiai
paste siunčiamas į ]į]<0 ųe principų, tik jis^vie-

Inas da deda pastangas at- 
i vesti visus ant gero kelio, 
i Laike parengimo svetai-1 
; nes palubėj ant siūlo paka-' 
Ibinai obuoli, banana bei: 
šmočiuka cokolado: mokini | 
vagystes-knminahzmo! Ve-i1(a labai patenkino; B. Rasi- 
lykų parengime sumušei po-.mavičiūtė pasmuikavo 
rą kiaušiniu: atlikai religi-' 

inę ceremoniją. 1
■stoję dainorių būrys 
traukė kokią nors 
dainušką: užmiršai 
ninku pareigas! * *

; v.vei-‘GERAI PATAIKO!’
Vai- j Taip sako pilietis Ant. Tacilauskau, 

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

gaitis, K. Vilkas, P. Juosaitis, i 
J. Borženis, J. Siaurusaitis, S.1 
Jurkis ir A. Kvaratiejus po 50 
centų; smulkių surinkta 80 
centų; viso $8.40. Rengėjai, 
visiems aukotojams taria šir
dingą ačiū.

Paskui sekė antra progrą- 
,'mos dalis. M. Ramoniūtė pa- 
i dainavo. Ji pirmu sykiu pa- 
Isirodė mūsų scenoj, bet publi-

turės gerus pasisekimus tarpe 
šios šalies piliečių . . .

Pasaulinio karo veteranai į
badu miršta ir žudosi, nes ne- Laikui bėgant 
gali darbo gauti. Tuo tarpu; d °-

- -- | 1 dS U d U g 1 d

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia 
miestuose parduoda;
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 krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

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

Adresas:

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

labai 
Igerai; N. Baukiūtė ir M. Ra- 

Piknike su-'moniūtė gerai sudainavo due-
> UŽ-j tą; S. Makaveckas dainavo so

lo ; M. Ramoniūtė ir J. Martu- 
taitis gerai atliko duetą; N. 
Baukiūtė ir S. Makaveckas 
dainavo duetą; S. Makavec
kas, A. Vaitulionis, K. Kiškiū
nas ir J. Martutaitis labai pui- 

Visiems

liaudies
darbi

lj. Apie tingėjimą sprendžia veteranų organizacijos virsi-j . . . f j
* -D;..] nn..L„AOA nmkai varo vaju, kad surinkus1! . “. “ . . .pats Binkis. Daibuose buože doleriu ir nustačius1 biancių, kad šokiai y:

nežmoniškai išnaudoja darbi- n®"?. " • -2? I kiniu žmonin bei bii
ninkus. Jei “reikalas”, tai turi 
ir nakties vidury keltis ir val- 
žiuot ar šiaip ką veikt. Vasa
ros metu buožė varo tarnaites 
krūmų rauti, o pats kur nors 
pasislėpęs žiūri, ar jos “netin
giniauja”. Jo žmona labai 
mėgsta darbininkų vergiškumą. 
Jei darbininkas, ar tarnaitė, . .

^prasižengia”, tai turi ranką I. Kazin ar neatsiras Amenko- 
pettiai pabučiuoti, kad dovano- .

Darbininkai neorganizuoti, vaj 
pasireiškia tarpusaviu nesutiki- •• 
mų.

ibiančių, kad šokiai yra 
generolui Pershingui pamink- ^ei buržuazi-
lą. Kažin, ar tuomi baduoliai i jos .
pasitenkins? taristų barškalas.

liekana; muzika—mili- 
Prisieis

sėdėti namie ir džiovinti 
makaulę, kaip greičiau iš- 

reporte- mainyti šachmatu baltąjį 
riams, kad nuo to laiko, kaip J driganta ant juodojo...

I
Tad, draugai, ar ne lai- 

. . kas ir mums jau įvesti “au- je organizacija, kuri pradės, . nnreno-i
iu Už išlupimą dantų? sm^ f Matote, paiengi- 'muose sunkiai gnesijam, I 

savo prasižengimo darbais I 
V. Grūdelis.1 Kada Rusij°j kaitra sunai“ aug.iname velniui trečią ra- 

’ ikino javus ir iššaukė badą, tai’gą ir neturime autorizuoto 
kad žmogaus suvaldyti 
bol-

Edisonas pasigyrė

dentistai išlupo jam visus dan-l 
tis, jis jaučiasi labai gerai.

klerikalų spauda šaukė, 
dievas nubaudė Rusiją užKraugeris Buožė

SĘRDOKŲ kaimas (Vilkaviš- ševikų valdžią, 
kio vaMs.). Buožė P. Arminas 
po kalėdų samdosi berną. Mai- das.
stas pas jį labai blogas, darbo baudžia Lietuvos žmones už 
daug, įverčia net ir* naktimis;tai, kad ten kunigų valdžia ir 
dirbti. Kada bernas visus dar-|kad kunigai balsavo už įvedi- 

*bus apdirba, t. y. laukus nuva-imą miestuose paleistuvystės 
lo. ir užaria, tai buožė gerai su- namų ? 
muša berną ir išvaro, sakycja- ( 
mas: neišbuvai iki kalėdų, tai J 
ir aljfos tau nėra. Taip darė j 
buojjj jau keletą metų, taip no
rėjo ir 1928 m. padaryt. Visi 
darbai atlikti ir jau kalėdos ne-1 
betoli,— reikės atsilyginti ber-i 
nui. Gruodžio 12 ’d. buožė va
kare išlaužė klėties duris ir kir
to žibintuvu miegančiam bernui 
per galvą. Bernas atsipeikėjęs, 
stilus iš galvos krapštydamas, • draugai piktinasi ir mus už 

lUsė: kas čia yra? Buožė'tai smerkia, 
irto keletą kartų jam nereiktų

uningu per galvą. Primuš- spauda būtų švaresnė... 
bernas (Balandis) šiek4iek

Dabar Lietuvoj siaučia
Kažin, ar tik dievas ne-

ba-

Pražūtis artinasi!* * *
Pilnai pritariu tiems drau

gams, kurie iškėlė kovą nai- 
' i Idnimui nesuprantamų bei 
r’ ! . i i j • —

S'

. Ant pa
baigos Laisvės choras sudaina
vo kelias daineles ir tuomi 
programa užsibaigė.

Reikia pasakyti, kad kon
certas visais žvilgsniais pavy
ko labai gerai. Linkėtina cho
rui, kaipo darbininkiškam, ge
rų pasekmių ir tolimesniame 
veikime.

PAINEXPE1LER

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

PORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkėie.
Turime didelį štorruimj, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

neturinčių tarptautinės 
reikšmės žodžių. Nes toji 
kalba paliko tiesiog neįkan
dama mažiau apsiskaičiu
siam žmogui.

Aiškus dalykas, kad kiek
viena kalba turi tarptauti
nių žodžių, joki protestai jų 
neišmes. Literatinės kal
bos vystymosi nenuvarysi į 
praeities senus laikus. Ma
nau, kad su tuomi visi su
tiks. Bet vartojimas ang- 

.... ..... liško žodžio kamieno su lie- 
Tuomet ir Tiems 'tuviška galūne, tai perdaug, 

nervuotis ir mūsų Kuris žodis prigijęs ir su-

Jeigu mes tą visą energiją, 
tuos visus pinigus, kuriuos su
renkame Lietuvos darbininkų 
judėjimo paramai, sunaudotu
me čia, Amerikoj, savo spau
dos gerinimui, tai aš esu tik
ras, kad iš savo laikraščių ga
lėtume prašalinti tuos skelbi
mus, kuriais dabar Lietuvos

Švenčioniškis,
prantamas, veikiausia, už 
tai niekas nieko ir nesako.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v./ryte iki 8 v. vakare
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NELAIMINGA ŠEIMYNA
Rašo ADOMO JONUKAS
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Tai buvo rudens rytas; dangus apsi
niaukęs, apklotas storais sluogsniais debe
sų, rodos, lyg tyčia, kad saulė negalėtų pa
žvelgti į varguolių ašaromis aplaistytą že
mę. šaltas vėjas pučia be pasigailėjimo; 
sugriebdamas nuo gatvės kamuolius dul
kių, suka ir beria į akis praeiviams.

Kazys Kovotojas išlindo iš perkrypu
sios stubelės ir kažin kur tai skubinasi. -O 
jį palydėjo per langą išsiveržęs plonas 
ska.udus moters balsas: “Dieve, tau padėk 
šiandieną darbo gauti, nes jau mum galas 
artinasi !” . ,

■ i Kazys atsigrįžęs pamosavo ranka ir 
žingsniavo mąstydamas: ‘‘Man gerai velijai 
Barbutė, bet vis atsiduoda dievui ant va
lios. ‘Dieve tau padėk!’

Savo laiku rašiau, kad 
Vosylių kriaučių dirbtuvėj dar
bininkai gauna mažiausias al
gas iš visų Baltimorėj esan
čių kriaučių dirbtuvių, bet da
bar dar ir skandalas įvyko. 
Savaite laiko prieš Velykas,

vo pamėlinavęs nuo šalčio'ir dantys kaleno [Vosylius išėjo į banką pinigų 
sutartinę. Dar sustojo jis prie vienosIišsimainyti, kad darbininkams' 
dirbtuvės. Čia nutarė nestovėt už durų, ia)gas. išm°kėjus. Bet darbi- 
bet eit į vidų ir maldaut darbdavio, ar tas ne-SU au^ia .su PiaJ2'ais- 
nepasigailės; bet veltui nuėjo Kazio suma- ]aik vieni Jiko dirbtu. 
nymas. Įėjęs į rastinę nusiėmė kepurę ir vgj> 0 kiti išgjo jieškoti. Pa.

----- --  uĄr negalėčiau čia galiaus ' ‘

po 50c: A. Jakas, Tarozas. 
Su smulkiais $19.60.

Iš Lyros Choro jaunuolės 
merginos padėjo nešti maistą 
ant stalų. Jos daug padėjo 
mūsų darbui, už ką tariama 
širdingas ačiū.

Į šitokius parengimus Phila- 
delphijos organizacijos turėtų 
kreipti daugiau domės ateity
je. Tai didžiausias prasižen
gimas prieš Lietuvos vaitojan
čią darbininkų klasę. Paren
gimas galėjo pavykti kuo ge
riausia bei pasekmingiausia.

Komisijos Narys.

i
a s

nusižeminęs kalbėjo:
darbo gaut? nes aš ir mano šeimyna jau 
neturim ko valgyt; reikės badu numirt ar
ba sušalt; nei pečiaus neturim kuom pa-

i kūrint.”
“Aš turiu gana darbininkų; tu, tur 

būt, esi tinginys, kad be darbo valkiojiesi, 
j Eik, eik lauk!... ”

Kazys, išgirdęs tokią pikta pašaipą,.j 1 . ° _ .r . c x v iv. Sčus-v uaLuinmiičiius, Rįtu jie vi-1
Darume, uei vis čilsiuuuuči aicvui <xhl va-jį'p'po suakmenėjęs, >užkalėdamas žodžio |sį eįįų į jo dirbtuvę ir-jis jiems 
lios. ‘Dieve tau padėk!’ Del ko gi tas Ilstart, tyliai stovėjo, mėtydamas žvilgsnius išmokėsiąs algas 
dievas iki šio laiko mums nieko nepadėjo,!^ an^ darbdavio, tai ant sargo. Į
negelbėjo mūsų. Keletas metų atgal kiek' _ ~

^aš-melsdavausi, kiek bažnyčioj klupinėda- gui, pūsdamas cigaro durnus iš burnos. < t°i^ Vosyliaus, 
vau, o mano maldos niekais nueidavo, kaip Sargas pripuolė ir stūmė Kazį per duris, i 
ir kitų, kurie meldžiasi, nežinodami prie Į Kazys pasijuto toks galingas, jog norėjo 
ko. Dirbi, kada darbo yra, it tas arklys, 
ir tik prasimaitini, o vos tik darbdavis 
dirbtuvę uždaro, tai ir pasijunti bado nas
ruose; tada gali'melstis, kiek tik tau įlen
da, bet dievas nieko tau neduoda. Šian
dien gal ir gausiu darbo, nes oras toks ne
malonus; gal daug neprisirinks bedarbių, 
tai gal ir pavyks parduot savo spėkas.”

Prisiartino Kazys prie dirbtuvės, ku
rioje jis manė darbo gauti, nagi, žiūri, pri
lipdytas popieris su parašu: “Uždaryta 
neaprubežiuotam laikui.”

“Na, tai eisiu į liejyklą. Baltrus sakė, į mas.”
kad ten vakar ėmė keletą darbininkų,” ii\ Išdykę vaikai sniegu mėtė į Kazį, bet 
leidosi Kazys tekinas link liejyklos. Bet!jis nei krust. Jis mąstė apie tą žvėrišką 
čia jau rado stovinčių bedarbių keletą tu-1 darbdavį, kuris jį taip išjuokė, paniekino 
zinų, tarp kuriu ir jis įsimaišė. Vėjas dar įr išmetė iš raštinės. “Kur gi jų žmoniš- 
vis nesiliovė pūtęs; debesiai darėsi tam- kūmas? Argi jie neturi širdžių krūtinėje, 
sesni, ir nedrąsiai pradėjo krist krisleliai kad jie gali taip žiauriai elgtis su vargšais 
pirmutinio sniego. !darbininkais? Juk mes juos palaikom. Ar-

Bedarbių būrys nerimauja; trepsi ko- gi mūsų engėjams niekados neateina min- 
. jomis, mosikuoja rankomis, ir graibosi, ar tis į galvą, kad ir darbininkas iš tos pa- 

nenušalę ausys. Štai vienas nebejaunas čios žemės paeina ir jį motina panašiai pa- 
žmogus, stovėdamas prie tvoros ir godžiai gimdė, ir jo širdis plaka krūtinėj? Juk ir 
gromuliodamas tabaką, prabilo:

“Vyrai, nęnusiminkim , nenustokim 
vilties, bet laikykimės tos nuomonės, jog 
mes gyvenam turtingiausioje šalyje ant 
žemės kamuolio, ir tik turėkim kantrybę, 
o darbo bus.”

“Ei, palauk, dėde,” pertraukė kitas, 
priešais jį stovėdamas, jaunas vyrukas, 
“tu tiesą sakai, kad šita šalis Yra turtin- per kovą bus išnaudotojai priverstKskaity- 
giausia pasaulyje, bet tas turtas priklau-, tis su darbininkais.” 
so kapitalistam, o darbininkai, kurie viską! 
pagamina, kartais nė duonos neturi. Kad 
tu jau taip įsitikinęs, jog darbo bus, aš 
norėčiau paklaust, ar tu pirmiaus turėjai; 
darbo, ir ar ilgai dirbai? Ar daug turte 
susikrovei?” , ’

“O, žinoma, aš turėjau darbo, ir dir-įtum rast priežasties, kuri būtu'nuslopinus 
bau dvidešimt metų, bet turto tai nei jokio j mano meilę! Del jos būčiau daręs viską 

v.:.. n i n... j^aįp ag įacĮa svajodavau apie

suradę gatvėje be- 
žioplinėjant, atsivedė į dirbtu
vę. Bet jis pareiškia, kad fir
ma, iš kur darbą gauna, taip 
mažai jam moka, kad jis ne
turi kuo nei algų išmokėti. Ki
lo skandalas. Tuo tarpu at
eina ir iš firmos darbdavis. 
Sužinojęs, kame dalykas, pa
sako darbininkams, kad jie vi-

AKRON, OHIO <
Balandžio 6 d. įvyko teat

ras, koncertas ir balius, su-' 
rengtas L. D. S. A. 41 ir A. L. 
D. L. D. 59 kuoĮDŲ. Visi pro
gramos išpildytoj ai buvo iš 
Clevelando. Suvaidinta labai 
juokinga komedija “Vargšas 

uomvnęomo o panedėlį p° \° By1 os choio(
. [turėsią dirbti pas jį, kol jis dainininkai sudąiiiavo* įvainųj

“Išmesk jį lauk,” tarė darbdavis sar-'surasiąs žmogų pastatyti vie-’pa(^na;o 
nas ir publiką labai patenki-' 
no. Vyrų kvartetas irgi sudai-J 
navo penkias dainas; merginų 
duetas sudainavo keturias dai-j 
nas ir publika reikalavo dau
giau.

Reikia pasakyti, kad clęve- 
landiečiai daug pasidarbavo 
del akroniečių, net negauda
mi tinkamos padėkos. Jie ti~! 
kiši, kad mes jų darbą apver*! 
tinsime ir tinkamai atsiteisime 
nuvažiuodami 12 d. gegužės į 
jų parengimą, kuomet bus sta
tomas veikalas Grigutis.

žmonių buvo vidutiniai. Pel-' 
no rengėjams liks apie $20.; 
Šis parengimas 'parodė, kad 
mes lietuvių judėjimą galėtu
me dvigubai pakelti, jeigu tik 
pradėtume smarkiau darbuo
tis.

Dalis. darbininkų nuėjo į 
firmos dirbtuvę ir ten gavo 

i, o tre
ti, nesulaukdami Vosyliaus su
grįžtant, anksčiau išėjo namo. 
Kurie pasiliko Vosyliaus dirb-

paguldyt. sargą ant vietos, bet lyg kokia i?.avo al^s, kiti pasiliko 
tai nematoma spėka jį sulaikė, ir jis aplei
do raštinę.

Pasitraukęs keletą žingsnių nuo dirb- tuvėj, tiem pats Vosylius iš- 
tuvės, Kazys sustojo. Vėjas, lyg žaisda- mokėjo, bet kurie nelaukė, tie 
mas su juo, kilnoja jo skvernus, rodos, no-i nieko negavo.
ri nuplėšt nuo jo paskutinę nuplyšusią ser-1 Sulaukus panedėlio, vieni 
mėga. Jis stovėjo nesijudindamas ir ne-1 nuėjo kitur dirbti, o kiti pasi-

- 1 • •• 1 I • ...
mėgą. < 
jausdamas, kas apie jį dedasi. Praeiviai, 
perleidę jį akimis, ėjo sau. Kai kuris ne
kantriai dribtelėjo žodį:

“Eik, neišmanėli, sušalsi bestovėda-

liko. Vosyliaus dirbtuvėj visos 
mašinos ir kiti dalykai supirk
ti firmos pinigais ir firma iš 
Vosyliaus kiekvieną savaitę iš- 
siskaitydavo už mašinas tam 
tikrą dalį.

Reikia pastebėti, kad tokie 
skandalai pas Vosylių jau ne 
pirmas sykis. Jis jau buvo 
net pas teisėją atsidūręs už to
kius dalykus.

Lietuviškas Skaptukas.

PHILADELPHIA, PA. ! SKAITYKITE IR
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darbininkas turi žmopškus jaūsmus ir jo • 
gyslomis bėga raudonas kraujas, ir jam ta 
pati saulė šviečia.

Bet ne, kapitalistai to nepamislija, kad 
ir darbininkas yra toks pat žmogus, bet 
laikui bėgant tie žodžiai išsipildys:. “Kas 
yra nieks, tas bus viskuo. Apsirinka dar
bininkas, kuris jieško pasigailėjimo: tik

JAU SPAUSDINAMA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

Paraše A. BIMBA

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

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metą iki šią dieną. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite
Trockio nesupratimą socialistinės**'] 
karybos, kaip jis laužė Komunistą* 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo koją kaipo figaruo- 
jaučio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietą Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėju, ka
ri tarėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs i kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite daviniu apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucinės karjieros saužu- 
dystę Kiekvienas darbininkas turi per-, 
skaityti šią brošiūrą ir įsitėmyti, kode! re-^f 
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

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

PLATINKITE “LAISVĘ’Balandžio 6 d. buvo sureng
ta Prį^šfaįšistinio Komiteto va
karienė naudai Lietuvos poli
tinių kalinių ir baduolių. Į 
vakarienę ir balių atsilankė 
visai nedaug žmonių—virš 
šimto, nors per “Laisvę” buvo 
išgarsinta ir pertankiai. Mat, 
rengimo , komisijoj atsirado 
žmogus, kuris tą darbą lyg ir 
boikotavo. Todėl visas mūsų 
darbas neturėjo pasekmių ir 
pačia vakariene publika nepa
sitenkino.

Paskutinėj dienoj artinosi 
vakarienės valanda, o mes ne
turėjome nei darbininkų, 'nei 
kukorių, nei pagelbininkų. Ke
lios draugės net apalpo nuo 
persidirbimo, nes oro šiluma 
siekė 90 laipsnių. Galop, drg. 
Puodiehė, turėdama restoraną, 
turėjo mest savus kostumerius 
ir bėgt gelbėt prie virimo. Va
karienė buvo rengiama vienų 
vištų, tat darbo buvo be galo 
daug. Vakarienė prakišta. 
Lietuvos politiniams kaliniams 
parodyta špyga, žmonės už
simokėjo po $1.50 už vakarie
nę, o už tą kainą negalėjom 
ją priruošti atsakančiai. Visi 
svečiai atleiskit mums, nes 
rengėjai prakaitavo už dyką 
ir, pagalinus, jie turės nuken
tėti finansiniai.

Laike -vakarienės drg. R. 
Mizara pasakė trumpą prakal- 
bėlę apie Lietuvos darbininkų 
kančias ir fašistų smurtą. A. 
Laurinaitis pagriežė ant smui
ko. Dainavo Jazelskaitė ir 
Vaidžiulienė. Abidvi daini
ninkės dainavo puikiai. Ant 
galo kas ten davė įsakymą, 
kad drg. R. Mizara paagituo
tų už “Vilnies” sušelpimą del 
jos nelaimės ir parinktų aukų. 
Aukų surinkta $19.60. Auko
jo po $1; K. Romikaitis, Bal- 
čauskaitė, Balčauskaitė, J. 
Stankus, J. Beirsen, S. Vait
kus, T. Jaskevičius, R. Rudavi- 
čius, J. Samis, A. Papeliuška, 
A. Daugirdas, A. Kundrotas;
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Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

Čia dar Kaziui prisiminė jaunystės 
dienos, kada jis gavo progą susipažint su 
Barbute ir kada meilės ryšiai pradėjo tarp 
jų užsimegsti:

“Ak, koks aš tada buvau\ laimingas! 
Kaip aš ją branginau, kad, rodęsi, negalė-

neturiu, nes turėjau šeimyną užlaikyk” pasaulyj.
“Na, tai matai; tu . prisipažįsti, kad ateitį! Tai buvo saldžios svajonės, lyg gai- 

jau savo pusę amžiaus dirbai, tik už pra- vingasai rožių aromatas, gaivindavo mano 
gyvenimą ir palaikymą savo šeimynos, bet 'jausmus ir tik laukiau dienos, kada sueisim 
dabar jau senatvė artinasi ir už keleto me- į porą ir tversim laimingą gyvenimą. Bet 
tų jau tau darbo nebus galima gaut visai; štai likimas prie ko privedė. Bado^šmėk- 
negi darbdavis samdys tokį senį, kad jam la slankioja mano akyse. Nenešiu aš tos 
yra gana jaunų vyrų, tvirtų fiziškai, iš ku- naštos ilgiaus. Atšibodo man dabamžiūrėt 
rių galės išspaust tiek pelno, kiąk iš tavęs j Barbutę kasdieną ašaromis mirkstančią, 
išspaudė, kol tu praradai savo spėkas. Aš kurią aš pasiėmiau sau už moterį. Juk 

mano širdis ir dabar meile tebeliepsnoja 
link jos ir link tų vaikučių, kurie mane pa
sitinka, kada aš sunkiai kojas įvelku į mū
sų lindynę. Įtraukiau aš ją į vargą apsi- 
vesdamas ir aš pats pasinėriau.

“Pft-miau kad ir dirbau, ir tai tik var
gais pasidalindavom—vis nedateklius, nei 
drabužėlio jokio geresnio neįstengėm nu
sipirkt, o dabar tai jau ant’bedugnės kran
to. Aš namo nebeeisių, aš nebegaliu žiū
rėt į ją verkiančią, į jos išblyškusį veidą. 
Gana man tų vargų šiame žiauriame pa
saulyj. Nors mano širdis sukietėjus, it 

Kada bus pakeista visa ši akmuo, bet sprogs iš gailesčio bežiūrint į 
savo badaujančią šeimyną. Eisiu nusižu
dysiu.”

Taręs tuos žodžius, Kazys leidosi bėgt 
linkui liūliuojančios jūros. Jis tapo nenor- 
mališkas; jo vaidentuvė griebėsi tverti 
įvairius vaizdus, jog jis čia nebereikalingas 
ant žemės, visų paniekintas; ausyse jam 
girdėjosi Balsai ir įvykiai: “Dieve tau pa
dėk darbo gaut,”\“Šiandien darbininkų ne
reikia,” “Išmesk jį lauk.” r

Tas viskas jo smegenyse sudarė pasi
baisėtiną audrą. Jis bėgo lyg keno neša
mas, dairydamasis, ar kas jo nesiveja; ir 
už kelių minučių atsidūrė jis ant akmeni
nio jūros kranto.

ineniąnau užgincyt, kad ši šalis yra gana 
turtinga; čia yra užtektiną! aukso ir mais
to, taipgi visokių reikmenų, bet darbinin
kas negali tuom naudotis, nes jis už savo 
uždarbį nieko geresnio neįstengia įsigyt. O 
mūsų išnaudotojai, pertekliuose paskendę, 
nežino, kas yra skurdas; jie neužjaučia mū- 

r sų, kad mes Čia ant šalčio drebam ir lau
kiam nežinodami, ko sulauksim. Jiems tai 
turtingiausia šalis, o ne vargšams.”

“Taip, taip, bet ką... mes iš jų neat- 
A imsim.”

“Mum reikia vienytis ir kovot,” atsako
jam Kazys.
tvarka ir pereis turtas į visuomenės ran
kas, tada bus kiekvienas aprūpintas.”

Jiems bešnekant atsidarė durys ir pa
sigirdo sargo balsas: “Šiandien darbinin
kų nereikia.”

Bedarbiai pradėjo skirstytis ir kaip 
matai išbėgiojo; tik Kazys dar stovėjo, į 
sargą akis įspyręs, lyg ko tikėdamasis.

“Ko tu čia stovi? ar nesupratai, ką 
aš sakiau, kad darbininkų nereikia? eik to
lyn, kad negautum į sprandą!” užgriovė 
sargas.

Kazys, sargo iškoliotas, dūlino tolyn. 
J Ant jo veido krito sniego gabalai, bet jis 
v. jy nejautė; jam buvo šilta, nors veidas bu-
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Kurio Jūs Pageidavai

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia landąsi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



ir rūkau Lucky Strikes”

League 1928 tn.

::

o
St. or Ave

State,
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RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA
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No........

Miestas
užmušėjystę, nes tą vakarą jų 

su nemažai girtuokliavo.
ne- .___________________________

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

___ ________________  ORDER BLANK ___________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Q00 dol. tūlą George Weiner. , žuję paniutę, R. L. Brown, ku- 
Pagaliaus Blenkas įkliuvo if i rią abu norėję . “mylėti.” Pa- 
dabar sėdi kalėjime, laukda
mas ką pasakys teisėjas Mc- 
Kiniry.

LAWRENCE, MASS
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Bet kas Pasiroc^ dideliu pigaus garbi-

Iš Buržujinių Orgijy

New
Kongreso Ekstra Sesija

irVIETOS ŽINIOS
f

už visus kitus Lawrencuj, bet i kad pirmininko ir kitų choris- pA|L»mJlnJJQ Inainmlac 
kad jie lošė geriau už montel- tų prašomas nuėjau į keletą f

Vagystėje—PrisipažinoŪ.- to
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ATDARA 
DIENĄ IR 

naktį

sel-
ra-

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

pridėda- 
mažiau,

centų 'prie jų 
nors gal daug 
minėtos dvi. Skaitykite ir 

Platinkite 
Savaitraštį

torius gerai lošiant, o daugiau • 
x®si ‘no good/ taip išeina.”

Mano korespondencijoj du 
aktoriai buvo įvardinti ne toj 
prasmėj, kad jie lošė geriau

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkaia

" Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

Ant galo F. Ū. pašiepian
čiai tituluoja mane “buvusiu 
‘Pepitos’ sufliorium.” Su tuo 
darbu bendro turėjau tik tiek,

JU/vo uzj icu uvvmiuu. vvii/a viuua u Aiva nu"

pažymėt, kad merginų kalba'dai jis dėjo pastangų pagelbė- 
buvo nepalyginamai gražesnė ti vagišiams apvogti ant 25,-

Nuo red.—šiuo klausimu 
diskusijas užbaigiame.

visus
vardo tūli gadintai kalbą išsimokinę, 

ir bandžiau kai kur šį tą patai-

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 

darbininkais ir vals-

Nei Jokio Gerklės Erzinimo——Nei Jokio Kosulio
Kas s:ibalos vakara per radio griežia Lucky Strike 
Šokiu Orkestrą tokias ”Melodijas kurios Broadway 
padarė Broadway” Ta muzika po visa sali, nuo vieno 
vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broad

casting Company tinklu.
© 1929, The American Tobacco Co., Jjanufacturers

Sąjungos 
tiejiaiS.
Užsisakyt
ir šiaip
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO- y
J O ARTO J O” ’redakcijai įpini-
gjniais ląiŠkais Šiuo adrėsu:

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

45,’red. gaz.

AW.VJ

paskutinių repeticijų. Pasiro
džius, kad chorvedis aktorių 
kalbos visai netvarko ir kad

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

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

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

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

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

Kiekvienas darbininkas
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir eį-

nimo šalininku. Jam rodosi, 
kad visi mūsų aktoriai yra ū- 
suoti i“beibės,” kurie, • neturi 

Ir štai “Lais- kdtesnio idealo už tuščią gar- 
No7~82~ pasirodė drg. F. b?’ kurie dirba Uk už l)a«los;

Antrad., Balandžio 16, 1929

DEL DRG. F. U. “KRITIKOS”
l

Washingtono gimimo dienos 
vakare Liaudies Choras per
statė operetę “Pepitą.” Po sa
vaitės Uaiko “Laisvėj” (No. 
50) tilpo mano koresponden
cija apie tai. Stengiausi ra
šyt ją taip, kad būtų “ir vil
kas sotus ir ožka čiela”; kad 
ji būtų ir teisinga, ir aktorių 

«|nesupykintų. Bet nepataikiau. 
^Anot tos patarlės, “eisi per 

dvarą—gausi mušt, neisi—irgi 
gausi mušt.” Ir mušt gauna 
veik kiekvienas recenzorius, 
ypatingai mažesnėse kolonijo
se, kur žmonės lyra mažiau 
subrendę organizaciniame vei
kime. Iškelsi visus aktorius į 
padanges—jiems, žinoma, į- 
tiksr; bet ant tokios recenzi
jos spjaudys lošimą marę laik
raščio skaitytojai, į jos auto- 
rjų žiūrės, kaipo į paprastą 

• barškalą, rašantį už cigarą.
H^ašysi recenziją taip, kad ji 
botų kaipo veidrodis, kuriame! 
skaitytojai matytų aktorių su' 
visomis jo aktoriškomis smulk-. 
menomis geros ir blogos pusės 
—pastabų gavę aktoriai į tai 
ugnimi spjaudys. Apgailestau
jant reikia pažymėt tą faktą, i 

- kad tūli mūsų aktoriai (nei 
vien (Lawrence) nėra pakan
kamai subrendę, kad sugebė
tų blaivai pažvelgt į kritikos 
veidrodį. Tik girt juos valia, j

-get net ir šita “taisykle” va-Į 
\ duojantis ne visuomet galima 

girt visus aktorius lygiai, nesi 
tankiai vieni • pasižymi geriau 
už kitus. O suteiksi vienam: 
kredito daugiau už kitą—vėl 
bloga: atsiras pavydo. Visa H 
tai turint mintyj, savo kores
pondencijoj ir pabrėžiau, kad 
smulkmeningai rolių neapra
šysiu,\nes tas gali sukelt pik
tumų. Man išrodė, kad visgi 
vieniems reikėjo duot kredito 
daugiau, negu kitiems, o tas 
opiem žmonėm būtų buvę ne
pakenčiama. Maniau, bus ge- 
riausiai tik abelnai pasakyt,

-*5 kad lošimas išėjo vidutinio Į 
gerai. Dar pridūriau, kad I 
mačiau “Pepitą” Montelloj, ir1 

lawrencieciai sulošė ją nei < 
kiek ne prasčiau už montellie-į 
čius, ir kad jei Montelloj būtų 
lošę lawrencieciu Romeras ir 
Karlos, tai montelliečius var
giai kas galėtų sukirst (reiš
kia, dabar jie yra sukertami), 
nes tos rolės Montelloj ėjo la
bai šlubuojančiai.

Na, ar sveikas sensas gali
rast tame^pasakyme^ pikto no- raį trūko supratimo apie tai, 

i ką skaitė mano koresponden
tei joj.

Drg. F. ū. savo “kritikoj”

Puslapis Penktas

“Aš Salin Pastūmiu Saldumynus JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

’’Mickey” Cochrane 
ISbalsuotas Verčiausias Lošėjas 

American

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

“Pavasarinis mankštinimasis nian 
bus lengvas — man nereikės nusi
kratyti jokio extra svorio. Vietoj 
nutukti ir sugležnėti aš būsiu pil
nas smarkumo, todėl kad aš šalin 
pastūmiu saldumynus ir rūkau 
Lucky Strikes. Stebėtinas Luckies 
apkepinimo kvapsnys suteikia 
pilną smagumą ir dirgsnių atsili- 
uosavimą. Aš drūčiai stoju ui 
Luckies—jie pataiko į .400 tikslą 
cigaretų lygoje.”

GORDON S. COCHRANE

TAI yra šiandieninė išmintinga 
priemonė—imk Lucky vietoj rie- 
binančio saldumyno. Tūkstančiai tatai 

daro — vyrai tuo būdu palaiko savo 
sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko 
savo figūras dailiai laibas. Lucky 
Strike, puikiausi tabakai, mitriai su
derinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris sma
giai pavaduoja tą pageidavimą rie- 
binančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky 
Strike nuo nešvarumų; 20.679 dak
tarai tatai pripažįsta, sakydami, kad 
Luckies mažiau teerzina rūkytoją, 
negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmonės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.”

..... .. kad milžiniškas padi
dėjimas rūkimo Cigaretų paeina iš 
pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, 
pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, 
kad 1928 metais Lucky Strike Ciga
retų naudojimas pakilo augščiau, 
negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudė
jus. Tas, neabejutiškais žodžiais pat
virtina visuomenės pasitikėjimą 
Lucky Strike viršenybę.

•' •' f:
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TELEFONAI:
Keystone a.____ _______ Main
Bell __________________ Oregon

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

’’Mickey” 
Cochrane 
Žvaigždinis 

Catcher . 
Philadelphia 

Athletics

gT’S TOAST ED

imkite
Lucky 
vietoj 

saldumyno

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų

46

geriausjas pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA 11.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

msniatuaiiiamaiiioiiiomBiiiomaiiiBiiisiii

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

nBiitaiiigiiiBiuBiiiBiiiamBiiiOHDIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

HrLan’p fnlrl Paurrl/irc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UI Dull S vUKl rOWUtro bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Hrlin l av Tahe ^25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU LtUA lauokitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą.—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411'

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

ro .prieš Liaudies Chorą? O 
tačiaus tūli žmonės tatai “ra
do.” Jie pašaliais vis zurzė- 

zurzėjo, kad “negerai” 
paišyta, “negerai.” __ ____
“negerai,”’ to aiškiai nepasa
kė, ypatingai man pačiam as
meniškai nieks jokios pasta
bos nepadarė. -Ir štai “1 
vės” 
fr. veik per pusantro mėnesio 
išprakaituota “kritika.”

r Girdi, choras nesupranta, 
kodėl S. V. chorą taip paže
mino ?

' Kiek aš girdėjau nuo pačių 
choristų, tai choras». jokiame 
savo oficialiame susirinkime 
apie tai nekalbėjo. Tik vie- 

flt nas F. ū., darydamas įnešimą 
Išrinkt korespondentą, paverk- 

ij^šleno, būk S. V. neteisingai 
parašė apie “Pepitą.” Ta jo 
kalba buvo ignoruoja; nieks!

• iš choristų nei žodeliu į ją ne-i 
atsiliepė. Ir, ot, F. ū. mano,1 
kad jis vienas yra visas cho-į 
ras.

Ve jo “kritikos” branduo
lys: o t/ i i ^.lermo uet to iienena. jie pa-Drg. S. V mate tik du da iau subrendusiais.
t Hfl « I 1 o t /a /M o ii n n • ’

tymą. Ne visur ir net ne visi 
pas mus dirba viėh už tą pigų 
F. Ū. atlyginimą. Pavyzdžiui, 
10 d. kovo So. Bostone buvo 
perstatyta “Du Broliu.” Vei
kalas didelis, rolės ilgos, triū
so reikėjo daug. Sakoma, per
statymas buvo labai pasekmin
gas. O kokia recenzija buvo 
parašyta apie tai ? “Laisvės” 
No. 63 buvo parašyta tik sep
tynios eilutės apie tą įvykį. 

'Nei vieno aktoriaus vardas ne- 
į paminėta. “Laisvės” No. 69 
tarp kitko vėl buvo priminta 

i perstatymas “Dviejų Brolių”; 
’ i čia irgi nei vieno aktoriaus 

j vardo, (išskiriant chorvedį) 
i jokio pigaus glostymo. Ir 
southbostoniėčiai, (veikiausiai, 
lermo del to nekelia. Jie pa-

uz vyrų.
F. i’ū. ačiuoja Stankiūtei ir 

Pauliukoniūtei, kad savo kos
tiumų bilą pačios užsimokėjo. 
Kiek girdėjau, ir visos kitos 
merginos, choristės, už kostiu
mas taipgi iškaščių chorui ne
padarė—pačios juos pasitaisė, 
savo 
mos, 
negu

WASHINGTON. — 
madienį prasidėjo 
kongreso sesija, 
“išrišimui” 
problemos.

ir- 
specialė 

sušaukta 
keblios i’armų

Geneva.— Pirmadienį čia 
prasidėjo Tautų Lygos pri
rengiamosios nusiginklavi
mo komisijos posėdis. Sa
koma, bus diskusuojama 
Sovietų patiekti pasiūlymai.

staroji paeina iš Kentucky val
stijos, Lexingtono. Dar ir dau- 

Sakoma, kad nemažas skai- l?>au asmenų bus Įvelta į šitą 
čius randasi tokių policmanu 
kurie aktyviai dalyvauja 
vagimis ir tuo pačiu sykiu 
šioj a uniformas.

lIBIIIBIIIEIIISIIieillSIIIEIIIBIIIBIIIGIIIŪIIIElIlEIIICIIieillGIIIEIIIEIIIEIIIEtlI

UieČius 'tose rolėse. F.
Suprast nepajėgė.

Toliaus jis išvardija 
aktorius, po kiekvieno 
prideda “lošė labai gerai
paskui manęs klausia: “ko 
trūko viršpaminėtiems akto
riams?”

' Čia drg. F. ū. argumentuoja 
$ats su savimi. Mano kores- 

į, JliPon(lencUoj nei žodeliu nebu
vo primesta nei vienam akto
riui trūkumų. Ar kam ko trū
ko ar ne, bet drg. F. ū. tai tik-

c

syt, bet, anot pačių aktorių, 
buvo jau pervėlu. Pavyz
džiui, vieno ispaniško žodžio 
“senor” nebuvo galima išmo- 
kint ištart teisingai per ištisą 
savaitę. Todėl ir atsakomy
bės už tai neėmiau. Verta

Otto Blenk yra policmanu 
tarnauja prie Simpson Street 
nuovados, Bronxe. Bet Blenk 
visuomet manė, kad jo pėdė 
permaža, kad negali jis iš jos 
pragyventi. Todėl Blenkąs 
prisidėjo prie “pelningesnio” 
darbelio: jis nusitarė pagelbėt 
tūlai vagišių gengei apkraus- 
tyti vieną ir kitą įstaigą. An-

Aną dieną garsiojoj 
York o Park Avenėj (kapitalis
tų gyvenamojoj gatvėj) buvo 
rastas lavonas turtingo Cleve- 
lando kapitalisto, Arthuro 
Morgano Smitho. Policija gal
vą laužė, kokiu būdu jis ten 
galėjo patekti. Dabar patir
ta, kad Morganas buvo pri
muštas kito kapitalisto Sam
uel E. Bell, su kuriuo Smithas 
buvo susivaidijęs už tūlą bur-

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 į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems/ Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių Klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 metai, kaip įsteigta New York City

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
“LAISVE”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

FYTPA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA LA1IU11 Nuo 8 v. ryt0 iki 6 v. Vak.: po 6 vai.—75c 3V Minių
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

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

¥

VIETOS ŽINIOS
Teatras, Balius ir Koncertas Partijos Nariu Atydai!

Jau buvo “Laisvėje” rašyta, J. V. K. P., L. S. Brooklyno 
kad Brooklyno lietuviai ko- narių susirinkimas įvyks tre- 
munistai ruošia gražų vakarą, čiadienio vakare, balandžio 17 
kuris įvyks šeštadienį, 27 d. d., “Laisvės” svetainėje. Kiek- 
balandžio, Ukrainų Svetainė-1 vieno nario privalumas daly
je, Williamsburghe.

Programoje dalyvaus visa 
eilė gerų artistų, tarpe kurių svarstymui, 
bus M. Skučiūtė ir A. Skučiu- 
kas-Scotch—šokikai; dainuos i 
Ufos oktetas ir taipgi Aido ir ___
Lyros Chorai, vadovaujant VI. J StakvifeviČiaUS 
ZtUlKUL

Be to, bus suvaidinta vieno Jaunas Sūnelis 
veiksmo veikalukas “Pirmoji 
Gegužės.” Paskui tęsis šokiai 
prie Retikevičių Orkestros.

Vadinasi, vakaras bus gra
žus ir visi išanksto prie jo turi 
rengtis. Lietuvių komunistų

J. V. K. P., L. S. Brooklyno

vauti sekcijos susirinkime, nes 
randasi svarbių reikalų ap- 

. Pradžia 8-ta vai.
Sek r. K.‘ P.

(90-91)

14 d. balandžio staigiai, kaip 
8 vai. vakare, numirė J. Stak
vilevičiaus jaunesnysis 10 mė
nesių sūnus, Albertukas. Tė
vai labai dideliam nuliūdime,

organizacija Brooklyno jau se-!kad tokia staigi mirlig patiko 
nai turėjo bent kokį savo var-|jy sūnelį, 
du parengimą, tad verta, kad 
visi paremtų šitąjį.

Simpatizuojąs.

Pavykęs “Russkyj Golos” 
Ruoštas Koncertas

J. Stakvilevičius yra unijos 
(korespondentas ir nuo 54-to 
; kriaučių skyriaus yra narys 
Joint Boarde. Tad kriaučiai 

| atsilankykite į šermenis. Kū
nelis randasi pašarvotas po 

; No. 25 Maujer St., Brookly-
ne.

B.

Lyriečiai Parvažiavo 
Pasitenkinę

Veikalčlio “Pirmoji
Gegužės” Repeticija

lyrie- 
a k to
pe r-

Sugrįžę iš Newarko 
čiai su visais “Pepitos” 
riais sako, kad “Pepitos 
statymas pilnai pavyko visais 
žvilgsniais. Esą, Palangos Ju- Line,
zės Draugijai liks nemažai wood 
pelno. Svietelio buvo apie 
600, o gal ir daugiau—pilnu
tėlė svetainė.

“Pepita” buvo lošiama La
bor Lyceum Svetainėje, New- 
arke.

Palangos Juzės Draugija at
liko gerą ir gražų darbą, par- 
sikviesdama “Pepitos” vaidy- 

su lyriečiais. Pastarieji 
parvažiavo su geru ūpu.

Trečiadienį, 17 d. balan
džio, 8 vai. vakare, pas Sa
dauskus, 206 Hale Avė., įvyks 
repeticija. Aktoriai laiku pri
būkite. Važiuojant Jamaica 

reikia išlipti ant Nor- 
stoties.

V. Paukštys.

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. X Apskritis rengia 

prakalbas pėtnyčioj, 19 d. balandžio, 
Rusų Darbininkų svetainėj, viršuj 
restorano, 2934 Yemans St.
džia 7-tų vai. vakare. Įžanga veltui.

West Sidėj, bus subatoj, 20 balan
džio, Draugijų svetainėj, 24 ir Michi
gan Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga veltui. Kalbės V. Andriulis, 
“Vilnies” redaktorius, temoj Ame
rikos darbininkai ir jų ateitis.” Kvie
čiame visus atsilankyti ir išgirsti 
svarbių dalykų. Rengėjai.

(90-91)

Pra-
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuviško

visi

“Sausieji” Šėlsta

New Yorko “Blaivybės švie
timo Draugija” išleido pareiš
kimą, kad mieste veikia 32,- 
000 spykyzių, ir kad policija 
tyirėtų jas uždaryti. Esą, mie
sto valdyba nesirūpina jų už
darymu, kuomet tos įstaigos 
laužo įstatymus be jokios ato
dairos. Esą, didžiuma New 
Yorko piliečių yra nusistatę už 
palaikymą įstatymų, bet kuo
met nėra kas juos pridaboja, 
tai daugelis ima ir laužo, par
davinėdami mūnšaina.

Mirė
203Levas, 44 m., 

St., mirė balandžio
Stanley

Middleton
11 d., Kings County ligoninėj. 
Palaidotas 15 d. balandžio St. 
Traicės kalinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius J. LeVanda.

DETROIT, MICH.
PARSIDUODA 7 kambarių namas 

West Side; yra visi įtaisymai, arti 
parko jr bulvaro. Įmokėti reikia tik 
$500, likusieji po $35.00 į mėnesį. 
Kaina $5,500. Taipgi sutinku mai
nyti ant lotų. J. Sakalauskas, 2141 
Paims Avė., tarpe Hubbard ir Scat- 
ten, vienas blokas nuo Baker gat- 
vekario, Detroit, Mich. 89-90

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

ir Amerikonišku Stilium

(“Lai»ve»” Name), Brooklyn, N. Y.
"T

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tel.?

CAMBRIDGE, MASS.
Pranešame A. L. D. L. D. 8-tos 

kuopos ir T. D. A. 90-tos) kuopos 
nariams, kad pereito susirinkimo li
ko nutarta abiejų kuopų susirinki
mus laikyti naujoj vietoj, Grigaliūno 
barbernėj, 170 Washington St., kiek
vieną paskutinį nedėldiėnį mėnesio, 
10 vai. ryte. Sekantis susirinkimas 
bus 28 balandžio, 10 vai. ryte. Visi 

isitėmykit ir • atsilankvkit.
P. A.
(90-91)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

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

MANO YPATISKA ATY-
DA IR PATARNAVIMAS jh Į I I lit I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir'ncdėlio-* 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. jx) pietų

MARGARETA VALINČIU^f 
Room 32, Weitzencorn Bldg^, 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

nariai

Pereitą šeštadienį, Webster 
Hall, New Ybrke, įvyko “Rus- 
sky Golos” dienraščio koncer
tas ir balius. Reikia pasakyt, 
kad vakaras pavyko kuopui- 
kiausiai. Publikos buvo virš 
tūkstančio, tarp kurios buvo 
daug gražaus inteligentiško 
jaunimo. Programa buvo kvarteto ’ koncertas, 
graži ir įvairi. Pirmas ant 
programos buvo krutami pa
veikslai—“Through the Sov
iet Union with a Comera.” šis

Iš Trubadūrų 
Koncerto Maspetbe

Draugijų Sąryšio Komiteto 
Nepaprastas Posėdis1

*14 d. balandžio, Klaščiaus 
svetainėj, įvyko Trubadūrų 
_______ _________ Kvarte
tas susideda sekamų ypatų: 
Kažemėko, Kriaučiūno, Mor
kaus ir Bagdono. Kvartetas 
sudainavo vidutiniai. Jiems

paveikslas buvo labai įdomus būt vykę dar geriau, jei būt 
ir žingeidus. vJis nėra loši- neapsirgęs jų 2-ras basas, Siau-
mas kokių profesionalų artis-|L * ; ; \
tų bei prikaišiotas kokios sky-jję kvartete savo stipriu baso 
stos “meilės,” bet matai visą balsu. ~ ‘
centralinę Rusiją, ♦ Ukrainą, donas, kuris turėjo trumpu lai- 
dalį Kaukazo, didesnius indus- ku susimokint, ir neturinčiam 
trinius miestus, dirbtuves ir ki- baso balso, tas nedavė kvarte
tus centrus, ypač jos- gamtos tui pijho akordo.
grožybes, žodžiu sakant, pa- nuota gana sklandžiai ir geru 
matai visą Rusiją su jos gra- operišku dainelių.

rusaitis, kuris lošė svarbią ro

jo vietą užpildė Bag-

Bet sudai-

žiais laukais, kalnais ir vin
giuojamomis upėmis. Paveiks- kaus taipgi buvo neprastas.

. )o rodymas užima virš valan-l Koncerto žvaigžde buvo K. 
dos laiko. 'Koretzka, operos dainininke.
Grajino Chekhovo balalaikų! Ji turi stebėtinai gražų ir stip- 

orkestras, kuris darė gerą į- rų mezzo-sopraną. Dainavo 
itališkai, rusiškai ir lietuviš
kai. Koretzka yra ukrainietė. 
Jos dainavimas ir aktinimas 
tikrai operiškas. Ji tiesiog 
stebino publiką savo dainavi
mu ir gražiu lietuvišku ak
centu.

Buvo sudainuota trijetas, 
Kulbokiūtės, Strumskienės ir 
Koretzkos. Išėjo vykusiai. 
Pirmu kartu teko girdėt jau
ną dainininką, K. Bagdoną, ži
noma, jo balsas nelavintas, tai 
dainavimas nedarė jokio įspū
džio, bet Bagdonas turi laiko 
patapt dainininku, jei lavinsis.

Abelnai imant, koncertas 
dailės žvilgsniu pavyko gerai,

spūdį, nes jų daugiau buvo, 
negu T. D. A. 17-tos kuopos 
koncerte. D. W. Chaun’s ba
letas, susidedantys iš 6 jaunų 
mergaičių, taipgi publiką pa
tenkino.

B. Belostotsky, tenoras, vi
dutiniai geras dainininkas.

Anna Savina, geras sopra
nas, gyvai ir maloniai daina
vo.

Kalbėjo iš pietinių valstijų 
tekstilinių streikierių atstovas, 
žilas senelis, apie suvirš 60 
metų. Nurodė sunkią kovą ir 
valdžios žiaurų elgesį su strei- 
kieriais. Ragino publiką pa- 
remt streikuojančius darbinin
kus. Pats senelis ėjo rinkda
mas aukas.

Po koncerto prasidėjo šokiai 
prie puikios orkestrus. čion 
vėl buvo smagu pažiopsot, 
kaip jaunimas šoka su pilnu 
gyvumu. Reikia pripažint ir 
tą, kad svetainės gražumas 
kėlė publikos ir taip gerą ūpą.

Reporteris V. J..

Gerai Pavyko Gegužinės 
Konferencija 1 
' * f -—X------------  1

Virš 200 delegatų dalyvavo 
konferencijoj p r i s i r uošimui 
prie 1-sios Gegužės. Tai buvo 
pereitą sekmadienį Irving Pla
za. šiemet, sprendžiant sulyg 
šitos konferencijos, New Yor
ke bus Pirmoji Gegužės ap
vaikščiota iškilmingiau, negu 
kada nors.

Konferencijoje kalbėjo Lif
shitz, Engdahl ir kiti darbuo
tojai revoliuciniam darb. ju
dėjime, išrodinėdami svarbu
mą gerai prisiruošti ir daly
vauti masinėse darbininkų de
monstracijose.

Šiemet Pirmoji Gegužės, 
kaip jau buvo sakyta, įvyks 
Bronx© Coliseume.

Duetas Strumskienės ir Mor-

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.

v JUNIPER 7646 /.'•

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
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6 5-23. Grand Ąvenuet

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 21 balandžio, 
po No. 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 10:30 vai. ryte, šis susirin
kimas bus labai svarbus, nes yra 
daug įvairių reikalų apsvastyti. 
Taipgi yra prisiųsta nauja knyga,ku- 

Antras labai 
svarbus dalykas, tai vaikučių moky
kla. Užbaigiant mokyklų, yra nu
tarta surengti “party,” bet komisija 
labai susirūpinusi, kad nėra pinigų. 
Tat, draugai, nepamirškite visi atei
ti j šį susirinkimų. Jau kelintų su

so, ateina tik keli. Nors šį sykį su
sirinkite visi, kad būtų galima daly
kus

New Yorko lietuvių Draugi
jų Sąryšio Komiteto nariai, da- turite atsiimti, 
lyvaukit nepaprastam susirin
kime, kuris įvyks šį vakarą, 
bal. 16 d., kai 8 vai. Yra vie
nas svarbus reikalas, kurį tu
rime apkalbėti ir atlikti, 
sivėluokit.

Ne- sirinkimą šaukiame, bet nariai nepai-

Sekrętorius.

Išsigelbėjo Tik Ačiū 
Negro Apsukrumui

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas

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

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

Telephone, Btagr 44HKAS PIRMAS, TAS PAIMS
PARSIDUODA arba išsiraudavo ja 
augštų mūrinis namas, ant pirmų 

lubų krautuvė, užpakaly prie krau
tuvės yra kambariai, ant antrų lubų 
5 gražūs kambariai del šeimynos, 
ant trečių lubų tokie jau gražūs 5 
kambariai del šeimynos; 2 garadžiai. 
Pigiausia aprokuojant, randos neša 
$151.00 į mėnesį. Apačioj bučemė, 
kurių laiko pats savininkas. Ati
duosiu namų su bizniu už $17,000. 
Įnešti mažai tereikalauju. Vieta biz
niui gera, apgyventa įvairių tautų. 
Parduodu todėl, kad noriu važiuoti 

Jei kas norėtij pasiran- 
davoti visą namų su bizniu, tai su
tiksiu ir ant to. Kreipkitės po num. 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

89-94

3

bendrai apsvarstyti. 
Kuopos Komitetas.

(90-92)

DETROIT, MICH.
L. D. L. D. 52-ros kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 21 balandžio, 
svetainėj ant ,24 ir Michigan Ave., 

nu- 19 vaL ryte. Visi nariai ateikit, yra
xr svarbių reikalų apsvarstyti. Kurie'į Europą. 

' (dar neatsiėmėt naujos knygos, būti- 
jrai ateikit atsiimt. Nepamirškt ir 
mokesčius užsimokėti. Be to, būtų 

j gerai, kad ir po naują narį ątsivestu- 
1 met.

Sckr. V. J. Geraltauskas.
(90-91)

DETROIT, MICH.
Svarbios Prelekcijos

Rengia L. D. S. A. 17-ta kuopa, 
nedėliojo, 21 d. balandžio (April), 
1929, Svetainėj ant 24-tos ir j“‘

ligan Avė.; pradžia kaip 2 vai. pv.
j pietų. Durys atsidarys nuo 1:30 po piltas vanduo.
I pietų. Prelegentas Dr., M. D. Pale- 
Ivičius. Tema: “širdis ir jos ligos.”

^9, Į Gerbiamieji deĮroitiečiai-tės! šios 
ATAciopcmc, ly- prelekcijos bus vienos iš svarbiausių, 

m-nvn vnlmvoli aPie žmogaus kūne svarbiausi apara- 
® c - ( c . I’ tą (širdį), kuris palaiko gyvybę žmo-

poPereitą sekmadienį, 
merių 114 W. 47th St 
Yorke, apartmentname, iškilo 
gaisras ir jis būtų prarijęs 60 
teatruose dirbančių mergaičių, 
jei ne keltuvo kėravotojas ne
gras, Charles Val-Verdi. Ačiū 
jo pasidarbavimui, apsukru
mui ir sumanumui šitos jaunos 
mergaitės tapo išgelbėtos 
pavojaus.

SALES—PARDAVIMAI

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

iš

Lyriečių Vakarėlis

PARSIDUODA rakandai džianito- 
riaus šeimynos. Perkantys ra

kandus gali gauti ir darbą už džia- 
. Namas 

ant 25 šeimynų, nešildomas, yra tik 
Džianitorius gauna 6 

kambarius ir $20.00 į mėnesį, kam
bariai 3-mis laiptukais į skiepą. Tuo
jau atsišaukite: 348 Ellery St., 
Brooklyn, N. Y. (90-92)
PARSIDUODA Lunch Room, biznis 

įdirbtas per 9 metus, labai geroj 
biznio vietoj. Gera proga pirkti. 
Kreipkitės po num. 713—3rd Ave., 
Brooklyn, N. Y. 88-93

Mich- nitorių tame pačiame name, 
ii. po!ant 25 šeimynų, nešildomas,

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Sekantį šeštadienį, bal. 
National Hall, Maspethe. 
riečiai ruošia i 
į kurį kviečia atsilankyti visus gaus kūne, jeigu tas aparatas nepa- 
gerus žmones. Pradžia 7 vai. Žeistas. Bet jeigu tas aparatas pa- 
vnknrn dnimi ir šokiu įžeistas, tai ne tik liga, bet ir gyvy-VaKare. BUS aamų ir SOKių. Ihp). navm-11s_Sini-p nrolpkHimc hns
Visi pasidžiaugsite, kurie bū 
site.

Pradžia 7 vai. žeistas.

Šimtai Dalyvavo Tag Day
Pereitą šeštadienį ir sekma- 

bet publikos buvo visai mažai, dienį New Yorke šimtai dar- 
Pradėtas koncertas su kokia bininkų dalyvavo rinkime au- 

Vėliau prisirin- kų streikuojantiems tekstilie- 
Nuo 7-tos vai. čiams Gastonia, N. C. (pietuo- 
raugija buvo pa- se). Aukas priimdinėjo ir ak-

50 publikos, 
ko iki 200. 
Jaunų Vyru b 
ėmusi biznį.

Reporteris.

Ir Moterys Šaukiamos 
Prie Kovos

Komunistų Partijos moterų 
departmentas išleido atsišau
kimą į visas darbininkes, ra
ginant jas prisidėti prie pagel
bėjimo restoranų darbinin
kams vesti kovą prieš savo iš
naudotojus už geresnes 
sąlygas.

“Cementas” Tilps 
“Daily Workeryj”

darbo

Šiomis dienomis Daily Wor- 
keryj bus pradėta spausdinti 
puiki novelė, parašyta Sovie
tų Sąjungos novelisto Feodor 
Gladkovo—“Cementas.” . Tai 
ištikro bus puikus veikalas ir 
todėl kiekvienas vartojąs ang
lų kalbą turėtų sekti ją, skai
tydamas Daily Worker j.

; bei pavojus.—šioje prelekcijoje bus 
■išaiškinta širdies ligos ir kaip nuo jų 
Į apsisaugoti. Dr. Palevičius bus pil- 
Įnai prisirengęs šiame klausime ir vi
siems suprantamai išaiškins. To
dėl nepraleiskite šios progos, atsilan
kykite visi ir visos. Įžanga veltui.

Kviečia Komitetas.
(90-91)

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Mokiname irPHILADELPHIA, PA.
PARSIDUODA mūrinis namas, su 

porčiais, yra vaisinių medžių ir vyn
uogių, taipgi ir vištininkas. Gražus 
kavalkas geros žemės—250 pėdij il- 

Del platesnių 
informacijų kreipkitės po num. 225 
Jarrett Ave., Fox Chasey Philadel
phia, Pa. 86-9.0

. . . . , * . . . . Igio ir 50 pėdų pločio,tyviai dalyvavo rinkime ir tie 1 jnformaciiu kreipkitės
keturi tekstiliečių atstovai, ku
rie dabar randasi New Yorke.

Sekantį trečiadienį, bal. 17 
d., Irving Plaza svetainėje, 
įvyks didelis masinis mitingas, 
kuriame bus plačiau kalbėta 
apie tekstiliečių kovas pietinė
se valstijose. Kalbės Weis- 
bordas, Engdahl, Poyntz, Bal
iam ir kiti kalbėtojai. Be to 
dalyvaus ir tie keturi atstovai.

Restoranų Darbininkai 
Griežtoj Kovoj

Šimtai adatos darbininkų, 
unijos narių ir kitų organizuo
tų darbininkų, pereitą pirma
dienį, aktyviai stojo į pagelbą 
streikuojantiems restoranų 
darbininkams New Yorke, ku
rie pasiryžusiai veda kovą. 
Kaip žinoma, greitu laiku' bus 
išduotas 
džiantis 
ninkai, 
tai, dar
tuoti, kad įrodžius teismui, jog 
indžionkšinu nieko nelaimės.

indžionkšinas, drau- 
pikietus, todėl darbi- 
kaipo protestą prieš 
labiau sukruto pikie-

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Piano, Balso

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

SEND IN YOUR GREETING
, TO ,THE

SPECIAL MAY DAY EDITION
OF THE

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

oppressed workers
SPECIAL FEATURES — NEWS ARTICLES — CARTOONS 

----------------------------------------------------------------------- ------—-------
Name Address Amount

Collected by: 
Name

Address

DAILY WORKER, 26 Union Square, New York City

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

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

kainos.
sekančiu adresu:

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.




