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šmeižtų Maišas.
Brošiūra apie Trockizmą.
Mussolinio Tėvynėj.
“Tautiška Vyriausybė”.
Klerikalų Pasveikinimas 

Lenkams.
T

Pirmas Lietuvių Darbi' 

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apari

Nedėldieniy

į .Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit

Telephone, Stagg 3878“Lietuvos žinios”, liaudiniu- No. 91 
kų organas, virto paprastu ; ------
šmeižtų maišu. Tas šlamštas I ,
visai užsidarė burną prieš fa-, Ragina Jūrininkus Stoti už 11 itvinnvac ^nvaotii 
šistus, o visą savo kakarinę pa-Į o • . c • LllVlllUVa$9 UvVivUj
» .j . i • v .v Xnuiahi \aiiinrto f ' .leido niekinimui ir 
Sovietų Respublikos, 
d. laidoje skaitome tūlo 
taro” Graefenbergo 
džius”, iš Maskvos. 
Maskvoj nebeliko kitokių žmo-1 
nių, kaip tik 
Tiktai toki smetonlaižiai, 
liaudininkai tegali tikėti 
Graefenbergo nesąmonei.
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šmeižimui Sovietų Sąjungą
Kovo 26 i ABERDEEN, Scotland.— ! 

‘dak-; Kovojantieji Vokietijos ju-j 
įspū-; rininkai, kurie čia nesenai 

; .Js®.inaękad buvo atvykę, išdalino bro- 
Irnlrvlrin z»wa/a i ■v • </ v z *

.... . ' siuras tarp škotu ir angluištvirkėliai .; . . . , v,_ . ° .vjurininkų. Knygutėse jurei- 
šiai'v’a^ raginami solidariškai 

atsinešti linkui Sovietų Są
jungos jūrininkų. Ragina 

bro-.'stoti už Sovietų Sąjungą. 
Yra- čia jūreiviai su mielu noru 

kaip i priėmė tokią literatūrą.
“Laisvė” jau spausdina 

šiurą antrašte “Kas Tai 
Trockizmas?“ Trockis, 
žinote, šiandien parsidavęs į 
buržuazijai. Bet tūla laika jis i 
X^vo“,''.n.i,^Silewiso Gengsteriai Bu 
dar vis negali matyti Trockio -
nuėjimo velniop. Ši brošiūra 
aiškiai išdėsto Trockio veikimą 
prieš pasaulinį karą, laike ka
ro, laike lapkričio revoliucijos, 
jo atėjimą į bolševikų partiją, 
Trockio santikius su Leninu, ir, 
pagalinus, jo nuvažiavimą 
baltgvardiečius.

“Laisvės” skaitytojams 
tartina šią brošiūrą įsigyti 
perskaityti.

pas

pa- 
ir

Kai varguomenės gyvenimas 
blogėja, džiovos ir kitų ligų 
dalgis pradeda kirst daugiau 
darbininkų ir kaimiečių gyvy- Į 
bių. Taip dedasi ir fašistų ka- 
muojamoj Italijoj.

vo Užpuolę Kairiosios
Mainierių Unijos 

Vadus
LIBERTY, W. Va.—Sek-; 

madienį čia Lewiso mašinos i 
gengsteriai dėjo pastangas 
sumušti (o gal ir užmušti) 
Nacionalės Mainierių Uni- i 
jos sekretorių Pat Toohey. i

Dvidešimts penki automo-

tstovas
Genevoj, Reikalauja Nusiginkluoti

'GABENA DAUGIAU KAREIVIŲ LAUŽYTI 
AUDĖJŲ STREIKĄ GAST0N1J0J

Vėl 2,000 Tekstiliečią | 
Sustreikavo Tennessee'

ELIZABETHTON, Tenn.; \ 
—Pirmadienį 2000 tekstiles; 
darbinink., dirbančių Glanz- 
stoff Korporacijos dirbtu-; 
vėj, išėjo į streiką. Tai jau I 
antru kartu jie sustreikavo 
bėgy mėnesio laiko.

American B ember g K o r- Į 
poracijos darbininkai taipgi; 
sustreikavo.

Siunčiama milicija laužy

GENEVA.— Maksim as, “Priėmimas Sovietų pa-
Litvinovas, Sovietų vice-ko-(siūlymo del proporcionalio 
misaras užsienio reikalams, i sumažinimo visų ginkluotų 
kaipo Sovietų atstovas į j spėkų ir ginklavimosi kate- 
Tautų Lygos prirengiamo- (gorijų būtų prašalinęs tuos 
sios nusiginklavimo komisi-i skirtumus tarp jūrinių Val- 

Istybių, kurios dabartiniu 
; laiku trukdd) prirengiamo- 
jsios komisijos darbą, ir bū-iti streiką. < 
itų veikiausia išvengta dar (streiko laužymo’ prisidėjo 
| aštresnių skirtumų, kurie, Amerikos Darbo Federaci- 
i tikrai galima sakyti, iškils jos agentai.
I armijų ir prlaivystės pro- ( ------------------
blemose,” pareiškė Litvino
vas. !

Jis pasmerkė kalbėjimą 
lapie “apribavimą” ginklavi
mosi, nurodydamas, kad ap- 
ribavimas nevestu linkui 
sumažinimo ginklavimosi ir 
nieku nesiskirtų nuo pada
rytų pirma karo.

Dar Dviejų Dirbtuvių Darbininkai Sustreikavo; Legionie
riai ir Kareiviai Apginkluoti Gazo Bombomis

W. LITVINOVAS,
Jis 

vH' reik jauja nusiginkluoti.

GASTONIA, N. C. North ton, N. C., už 90 mylių nuo 
Carolinoj streikas plečiasi. ;čia, kur smarkiai veikia 

■Dar dviejų dirbtuvių darbi- kairioji Nacionalė Tekstilės 
minkai sustreikavo. Darb- Darbininkų Unija. Tas pa

čia pirma priekiams reikalaujant, valsti- rodo, unijos viršininkai sa- 
dar ko, kad visoj, tekstilės pra

monės srity verda tarp dar- 
čia , bininkų nepasitenkinimas;

jos valdžia siunčia čia
daugiau kareivių.

Kareiviai, kurie jau
yra, ir Amerikos Legiono kasdieną gali kilti vis naujiI 1 JL dj 11 ZTlllVl llYVJo -1_j\3įį 1 11V ' lYdOLllVllcy

DlVOrsai tik 15 ZCpntllimušeikos> yra apginkluoti .Streikai.' ~^ ■ne tik šautuvais ir revolve- Lexington miestely, strei-
Sovieta riais, bet ir gazinėmis bom- ką taipgi vadovauja kairio-

" bomis, ir jie grasina pikie- ji tekstiliečių unija.
.tuotojus nuvyti nuo dirbtu- 
' viu vartų.» t

Streiko vadai sako, kad 
streiko laimėjimas daugu
moj priklauso nuo to, kiek 

• i streikieriai gaus paramos,

ibiliai su Lewi so ginkluotais Sovietų atstovas Genevoj.
' rronn'cLovi'iIc' TTniLnrl A/li-nzi 1 t-. > • , . • . , ,;gengsteriais ir United Mine

.................................Workers of America Uni- 
Italijos* diktatorius Mussoli- jos viršininkais, surinktais .

iš West Virginijos, Penn- antradienį pasa-
sylvanijos ir Ohio, atvyko' Pakalbą, vėl įsnaujo is- 

----- ------- čia išardyti mainierių masi-J keldamas Sovietų Sąjungos 
1922 metais nuo tuberku- nį susirinkimą, į kurį buvo ^oikalayimą nusiginkluoti. 

" š viso susirinkę 2000 mainierių H1S kalbėjo angliškai.
1925 metais; pasiklausyti Pat Toohey j Nurodė, kad Sovietų pa- 

nuo tos „ligos mirė net 59,0001 prakalbos. Gengsteriai, ap-įsiūlymo (nusiginkluoti). at- 
zmomų. I metimas reikš didesni crink-

ni savo prakalboj atstovų rū
muose 1927 m. gegužės 26 d., 
be kitko, pasakė:

liozo (džiovos) mirė iš 
52,293 žmonės; Pat Toohey ( Nurodė, kad Sovietų pa-

siginklavę peiliais, revolve- j metimas reikš didesnį gink- 
riais ir “blekdžekiais”, už- lavimąsi; žmonės turės neš- 
puolė susirinkimą ir nema- ti dar: didesnę ginklavimosi 
žai darbin. sužeidė, o pas
kui apipuolė stubą, kur 
Toohey ir kiti mainieriai 

tų valdžios Italijoj irgi pašoko (buvo užsibarikadavę nuo 
augštyn, kaip matome iš pa- (užpuolikų.
ties Mussolinio žodžių:

“Italijoje vynuogynai užima 
tris milionus hektarų, tai yra 

^’vienu milionu daugiau, kaip 
Prancūzijoje ir Ispanijoje, 
kurios, kaip jūs žinote, yra 
svarbiausios vynų gamintojos.!

Juo labiau visuomenės apa
čias slegia skurdas, tamsybė ir 
nusiminimas, tuo daugiau jiešf 
koma susiraminimo alkoholiz
me. O alkoholizmas prie fašis-

Paroduodami gatvėmis, 
šaukė, kad jie nori nužudy
ti Pat Toohey.

Pierce Johnson, Monon
gahela pavieto šerifas, gel
bėjo gengsteriams. Ne tik

Nuo alkoholizmo mirštančiųjų |kad jis neįsikiso, kuomet jie 
skaičius nė kiek nėra padidin-1 atakavo susirinkimą, bet 

tas: 1922 metais nuo šios ydos kuomet gengsteriai susirin- 
mirė 664, o 1925 metais—1315 ko aplink svetainę mosuo- 
žmonių.” d

Nuo minėtų priežasčių dau
ginasi ir pamišėlių ir savižu
džių skaičius. Tatai irgi paro
do Mussolinio žodžiai:

“Taip pat auga mirtingu
mas nuo pamišimo, ir auga 
savižudžių skaičius.”

Padidėjęs mirtingumas,
kilusi girtybė, besiplatinanti į 
savižudystė ir pamišimai— tai ■ 
tik keletas ,iš daugybės fašisti
nės diktatorės blogumų.

pa

Kažin kodėl Smetonos val
džia taip mėgsta reklamuotis 
“tautiškąja vyriausybe”? Ar 
todėl, kad jinai diktatoriau ja 
milžiniškai tautos didžiumai ? 
Ar todėl, kad prieš tautos 

4ią laįko tautą už gerklės?
va-

pa-Vadinamas lietuvystės 
triotas Panevėžio vyskupas Pal
tarokas pasiuntė lenkų kalba 
pasveikinimo laišką to miesto 
Lenkų bajorų ir buržujų gim
nazijai, reikšdamas

7 “širdingiausį pasveikinimą 
* ir ganytojišką palaiminimą jų 

kultūriniam darbui, paremtam 
senovinėmis Panevėžio tradi
cijomis.”

Visi dabartinės Lietuvos di
dikai yra lietuviški patriotai 
tarp savo “mužikiškų” valdi
nių, bet nuoširdūs lenkystes 
garbintojai tarp “augštesnio- 
sios” lenkų draugijos.

Susikirtimas tarp Fengo 
Ir Cbiango Spėkų

našta.
Jis sakė, kad Kelloggo 

taikos, paktas nei kiek nesu
teikia naujų garantijų, ne
gu, pavyzdžiui, suteikė Lo
carno sutartys (kapitalisti
nių valstybių sutartis su 
Vokietija). Iš kitos pusės, 
sakė jis, priėmimas Sovietų 
plano dalinam nusiginklavi
mui tuo jaus sumažintų ka
ro pavojų. Kelloggo pak
tas -nesumažina karo pavo
jaus.

Toliaus jis palietė impe
rialistinių valstybių laivyni- 
nius santikiįis. Nurodė, 
kad tie santikiai darosi vis 
labiau įtempti, ir pareiškė:

“Gal Frančija ir Anglija 
ir priėjo prie išrišimo, pa
tenkinančio abiejų šalių in-

darni peiliais ir revolveriais 
ir grasindami Toohey ir ki
tus mainierius, tai šerifas 
praėjo pro gengsterių eiles 
ir reikalavo įsileisti jį į už
barikaduotą (nuo mušeikų) 
svetainę po priedanga “deg
tinės jieškojimo”; įėjęs įjteresus, tačiaus nauji skir- 
svetainę • nuginklavo visus tumai iškilo vietoj jau iš- 
mainierius, bet degtinės ne- rištų—šiuo tarpu skirtumai 
rado. ..........................

Jis paskui išėjo, visai ne
sistengdamas sulaikyti 'mu
šeikas nuo atakos.

Harry White, Civilių Lai
svių Unijos atstovas, nuėjo 
pas šerifą ir reikalavo, kad 
valdžia sustabdytų organi
zuotą gengsterių ataką ant 
unijistų mainierių. Kuo
met jis kalbėjo į šerifą, 
gengsteriai jį užpuolė ir 
smarkiai sumušė, o šerifas 
jį neužstojo.

Toohey su kitais mainie- 
riais šiaip taip nuo gengs
terių .išsisuko ir automobi
liu išvyko į Riezenville, kur 
kitas mainierių mitingas 
buvo rengiamas.

Įvažiuojant į miestelį’ 
juos suareštavo anglies ir 
geležies kompanijų policija. 
Viso jų buvo suareštuota 
12. Paskui tapo paliuosuo- 
ti. Susirinkimas tapo išar
dytas.

Tarp • Anglijos-Francijos 
kompromiso ir Amerikos 
Jungtinių Valstijų ir Itali
jos pažiūrų. Kiek- mums 
žinoma, dar nei nepradėtos 
derybos išrišimui tų skirtu
mų”. ,

Litvinovas kritikavo ko
misijos metodą technikinio 
tyrinėjimo ginklavimosi 
problemų. Jis sakė, kad 
bėgy pereitų metų padidėjo 
skaičius karo grasinimų ir 
pareiškė, kad šiuo tarpu pa
sakytos kalbos atsakomin- 
gų diplomatų ir parlamen
tų narių parodo, jog gręsia 
karo pavojus.

Prisimindamas apie pro- 
ponuojamą trijų valstybių, 
Franci jos, Anglijos ir Ame
rikos, laivynų konferenciją, 
Litvinovas sakė, kad net 
jeigUi derybos tarp tų šalių 
ir pavyktų, jis abejoja, ar 
ta sutartis būtų priimtina 
kitoms valstybėms. ■

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Numatoma susikirtimas 
tarp generolo Feng Yu- 
hsiang ir Chiang Kai-shek 
spėkų šiaurinėj Chinijoj, 
ištraukus (šiomis dienomis) 
Japonijai savo kariuomenę 
iš Tsing Tao miesto. Gene
rolo Fengo leitenantas tuo- 
jaus paims miestą 
kontrole.

Chiang Kai-shek, 
Nankingo valdžios, 
Chang Hsueh-liang, 
džurijos militaristą, greitai

1 savo

varde 
prašė 
Man-

Kadangi šimtai ir tūks
tančiai North Carolines 
darbininkų dedasi prie Na
cionalės Tekstilės Unijos, 
tai darbdaviai naudoja vi
sokius persekiojimo būdtfe, 

veikiausia" naskatinTJ daue-’kiek jie ir jų šeimynos gaus areštuoja, deda pastangas, 
svetimšaliu (žinoma, buržu-! Pašalpos iš kitų vietų, kur kad suimti streikieriai nę- 
ju), kurie‘turi bėdos gauti jne™ streiko. butų pahuosuoti po kauciją,
divorsą, vykti i Sovietu Sa-: Z P‘™adieni sustreikavo kad tik sulaužyti streikų ir 

v v s darbininkai Pinkney dirb- nedaleisti darbininkams su- 
Sovietu Sąjungoj divorsai ^lveL Gastomjoj. Ji pu- sioi gamzuoti.

nieko nekainuoja—tik rei- i klauso Rankin kompanijai. Pereitą sestadienj. karei- 
kia užsimokėti 15 oontii 117 i Apie 300 darbininku metė viai ir policija užpuolė ir 
taksų sta^ darbą. Jų streikas yra di- krėtė streikierių įstaigą ir

C Pilietis Cesari Alvarez de svarbos. Juos paseks i pašelpos stotį, jieškodami 
la Rivera, čilietis advokatas darbininkų, dirbam šelpimo direktoriaus

■va t i za I 4- zv n !\ /I vviIlzA I /A va ✓Air’ za rA I y ZV TA

Svetimšaliai Gali Greitai 
Gauti Divorsą

MASKVA.— New" Yorko Į 
Times korespondentas Du-( 

i ranty rašo, kad lengvumas į 
divorso Sovietų ’Sąjungoj!

iš Peru, kaip “Vakarinė 
Maskva”^ praneša, turėjo

čių tos kompanijos kitose ( Manville-Jenckes kompą- 
dirbtuvėse. Ta kompanija j nijos viršininkai atvykoMaskva 7,, praneša, tureio

daug bėdos del persiskyri- tun e1^ dirbtuvių keliuose i sekmadienį su hunu gmk- 
mnti Ti« sinin tdn miestuose. i luotu mušeikų, kurie bus

rrnvn riUmvan nnn Streiko vadai ragina Ran- ; naudojami laužymui strei- 
savo pirmutinės pačios, bet <!n kompanijosdarbimnkus; ko _ * . . . Ir 14- An n rl i v l vf m ’ /-s n n f 11 m n 11 o i xturėio tam išleisti 50,000 
rublių ($25,000). Jis norė
jo apsivesti su jos seseria

siųsti kariuomene ir neda- (Martha Schmidt. Tas buvo
leisti Fengui užimti visą| 
Shantungo provinciją ir 
Tsing Tao miestą.

Chiangas per** du kartu 
ragino Japonijos valdžią 
neištraukti savo kariuome
nės iš to miesto.

Sovietai Padarė Kontraktą 
Su Baldwin Lokomotyvų 

Kompanija
MASKVA.—Sovietų gelž- 

kelių komisariatas padarė 
sutartį su Baldwin Kompa
nija (amerikine firma) del 
plačios technikinės pagel- 
bos ir importavimo vėliau
sios rūšies mašinerijos So
vietų gelžkelio dirbtuvėms.

Sakoma, kad Baldwino 
kompanija suteikė Sovie
tams stambų kreditą. Grei
tu laiku čia atvyks Ameri
kos inžinieriai, o Sovietų 
inžinieriai vyks. į Baldwin 
kompanijos dirbtuves studi
juoti.

nelegališka sulig Čilės įsta
tymų. Todėl Rivera atvy
ko į Maskvą balandžio 4 d. 
ir per patarnavimą Draugi
jos Kultūriniams Santi- 
kiams Su Svetimomis šali
mis, jis gavo divorsą nuo 
savo pirmesnės pačios į 20 
minutų. Ant rytojaus jis 
apsivedė su Martha ir ap
leido Maskvą balandžio 8 d.

Nors Rivera pripažino, 
kad jo apsivedimas veikiau
sia bus nepripažinta Čilėj, 
tačiaus jis sakė, jog jis jau-

'kitose dirbtuvėse tuojaus; Suareštuoti streikieriai, 
išeiti į streiką, nes pasilikę 'prieš kuriuos yra sufabri- 
dirbti jie skebauja prieš sa-įkuoti visokie kaltinimai, 
vo draugus darbininkus, yra: moteris C. R. Thomas, 
kurie yra išėję į. streiką. K. Hendricks, Phil Land,

Kita dirbtuvė, kurios dar- Bertha Thomnkins, Henry 
bininkai išėjo į ‘streiką, yra i Kabe, Maxwell Bradley ir 
Dakota dirbtuvė, Lexing- L. J. Hunter.

Meksikos Laivas Užkirto Fotografistai Vaikėsi 
Kelią Sukilėliams Rockefellerį

LAKEWOOD, N. Y. — 
Sekmadienį apie 

apsistojo Guayamas ■ laikraščių fotografistų 
vaikėsi

7,500 BeMainierių Liko 
Darbo

TAMAQUA, Pa.— Le
high Coal and Navigation 
kompanija uždarė savo ka
syklas ant neriboto laiko. 
Suvirš 7,500 darbininkų iš
mesta iš darbo.

Du žuvo, Kilus šeimynoj 
Ginčams

NORTH PLATE, Neb.— 
—Charles Moore ir jo sū
nus Frank, iš Dunning, 
Neb., žuvo ir O. Ą. Riden- 
hour iš Sutherland tapo su
žeistas muštynėse, kurios 
iškilo del šeimyninių ginčų.

didžioji šalis pripažįsta jo 
apsivedimą legališku.

Franci j o j', kur daug bur
žujų važiuoja divorsuotis, 
reikia tūlą laiką išgyventi, 
kad gauti divorsą. O Sovie
tų Sąjungoj to nereikia — 
kad ir keliaujanti gali di
vorsą gauti ir apsivesti.

Duranty mano, kad da
bar daug amerikonų vyks 
į Maskvą gauti divorsus ir 
apsivesti. Dalykas tame. 
Nesenai New Yorke teisė
jas Goddard savo nuospren
dy del Sovietų aukso (kuris 
buvo atgabentas į New 
Yorką kiek laiko atgal) pa
reiškė, jog “civiliai kont
raktai, tokie kaip apsivedi- 
mas, atliktas sulig Rusijos 
įstatymų, gali būt legališki 
ir Jungtinėse Valstijose, ne
paisant, kad nėra diploma
tinių santikių.”

Duranty mano, kad ame
rikonai, norintieji gauti di
vorsą, vietoj eikvoti pini
gus Paryžiuj, gali dabar už 
$100 suvažinėti orlaiviu iš 
Berlyno į Maskvą, praleisti 
ten keletą dienų ir gauti di
vorsą už 15 centų.

MEXICO CITY.— Val
džios karinis laivas Pro
greso 
jūrių įtakoj ir atstatė ka-' kameromis 
nuoles į gežkelio stotį Em- John D. Rockefellerį. 
pales miestely, kad užkirsti i multi-milionierius nenorėjo 
kelią 3,000 sukilėlių, kurie kad jo paveikslą nuimtų, 
traukiasi iš Sinaloa prisidė-; Fotografistai su savo apa- 
ti prie sukilėlių vyriausios; ratais buvo čia prie baptis- 
armijos Sonora valstijoj. tų bažnyčios, kuomet Roc-

Pranešama, kad valdžios kefelleris automobiliu atvy- 
spėkos Sinaloa valstijoj da- ko. Pamatęs, kad fotogra- 
ro didelį spaudimą ant su- fistai nori jį nufotognafuo- 
kilėlių, ir pastarieji bėgą, jti, senis paliepė savo šofe- 

Valdžios kariuomenė, ku-lriui važiuoti prie kitos baž- 
ri vejasi sukilėlius, buvopyčios. Fotografistai savo 
bombarduojama dviejų A- automobiliais sekė jį. Roc- 
merikos lakūnu, Tommy kefelleris negalėjo nei į ki- 
Carter ir Arthur Smith, ku-; tą bažnyčią nuvykti, todėl 
rie yra persisamdę sukilę- supykęs parkeliavo atgal į 
liams. Sakoma, jų oriai- savo palocių,. o fotografis- 
viai buvo priversti nusileis- tai jį sekė iki pat jo dvaro 
ti. (vartų.

Chinijoj Nužudytas Ameri
kos Misionierius

SHANGHAJUS.— Ame
rikos konsulatas gavo pra
nešimą, kad Kweichow pro
vincijoj tapo nužudytas A- 
merikos misionierius. Dar 
negauta smulkmenų apie jo 
nužudymą.

Amerikos misionieriai, 
tarnaudami imperialistams, 
sukelia chiniečiuose neapy
kantą.

tuzinas 
su 

senį 
Tas

Rado Deimanto “Tajare”

YOAKUM, Texas.—H. O, 
Borckhausen. automobilis
tas iš San Antonio, Texas, 
yra persitikrinęs, kad kar
tais ir nelaimėj būna laimė. 
Jam važiuojant jo automo
bilio “tajaras” (šėnis) spro
go, ir jis atrado mažą šmo
telį stiklo. Bet jam tas stik
las labai keistai atrodė, del 
to jis jį nenumetė. Laikro
dininkas išegzaminavęs sd- 
rado, kad tai yra deimanto 
šmotelis.



Puslapis Antras' Trečiad., Balandžio 17, ,1929
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APŽVALGA
“Proto Ligonis” ir 
‘Tsychopatas”

Chicagos smalavirių “Nau
jienos” (bal. 13 d.) baisiai 
rūsčiai iškoliojo d. A. Bim
bą, išvadindamos jį “proto 
ligoniu” ir “psychopatu”. 
Atrodo, kad p. Grigaitis jau 
visą svietą pradeda spręsti 
pagal save.

“Naujienų” redaktorius 
koliojasi už tai, kad “Lais
vė” pavadino socialdemo
kratų vadus darbininkų 
klasės pardavikais ir bude
liais. Bet tai juk gryniau
sia tiesa. Visas svietas ži
no, kad socialdemokratai 
pardavė darbininkus buržu
azijai laike pasaulinio karo, 
kad jie padėjo buržuazijai 
skersti darbininkus po karo 
laike revoliucinių sukilimų 
ir kad jie šiandien parduo
da darbininkus ant kiekvie
no žingsnio. Vadinasi, va-

Brooklyne sėdintis komunistų 
pleperis?

Imsime Angliją. Darbo 
Partija Anglijos parlamentų 
turi 160 atstovų, o komunis
tai turi viso tik vieną. Brita
nijos miestų tarybose Darbo 
Partija kasmet užkariauja vis 
daugiau ir daugiau vietų, į ir 
jau yra visa eilė miestų^kur 
ji turi absoliučią daugumą; o 
komunistai turėjo viso tik apie 
pustuzinį atstovų miestų val
džiose ir dabar tuos pačius 
prakiša.

Jeigu Darbo Partijos vadai 
yra “budeliai”, tai kodėl An
glijos darbininkai už ją bal
suoja, o už komunistus ne?

Well, panaudojant paties 
Grigaičio pasirinktus žo
džius, tiktai proto ligonis ir 
psychopatas tegali šitaip 
argumentuoti. Todėl, kad 
socialdemokratai surinko 
daug balsų rinkimuose, tai 
jie negali būt ir nėra darbi-

din-dami juos pardavikais, |n*nkU išdavikai!
mes vadiname juos tikru ju štai Kas Išeina

I Štai tokio “argumento” 
J P ‘ '• • [logika: Anglijos konservatų

partija surenka daugiau 
balsų už Darbo Partiją, tuo 

Ar socialdemokratų vadai būdu, pagal Grigaitį, kon-
Budelių Rolėj.

iš lietuvosbiednuomenė tūks
tančiais REGA PIETŲ AMERIKON

savininkų, senų valdininkų 
ir tt. Šųviįtųj valdžiai įsi-! 
g'alėjus,. tie |supverinįąi tūd- 
jaus prisitaikė prie Aplinky
bių, prisigerino prie darbi
ninkų ir valstiečių, nuduo
dami karščiausiais revoliu
cijos šalininkais. Bet kaip 
greitai jie įėjo į valdžios 
aparatą, virto nesukalba
mais biurokratais ir sabo- 
tažninkais. Ir štai dabar 
specialės komisijos renka 
tuos gaivalus ir meta lau
kan. Tiktai taip nuolatos 
valomas valdžios aparatas 
gali pasilikti grynai 
ninkiškas ir veiklus.

Bet tame valymo 
pasitaiko ir klaidų, 
kvos “Pravda”, Komunistų 
(Bolševikų); Partijos orga
nas, plačiai nurodo tas klai
das. Sako, kad daugelyje 
vietų metami iš valdžios 
aparato ,visi, kurie tik pra
eityje, prieš reyoįiuciją, bu
vo kuo nors susirišę* su se
nąja tvarka, bei.kurie tik 
pareina iš buvusios savinin
kų klasės. Kai kur mažai 
teatsižvelgiama į jų dabar
tinį veikimą, nors kai kurie 
iš jų dabar gerai tarnauja 
darbininkams1 ir valstie
čiams. Iš antros pusės, 
vietomis nekreipiamą aty- 
dos į . tuos valdžios tarnau
tojus, kurie pareina iš dar
bininkų bei vargingųjų val
stiečių, bet yra netinkami 
savo pareigoms, virtę dide
liais, nesukalbamais biuro
kratais.

“Pravda” pabriežįa, kad 
reikia valyti Sovietų apara
tą atsargiau ir nuosakiau, 
mesti laukan be jokio pasi
gailėjimo visus, -kurie netin
ka savo vietoms bei kurie 
trukdo kūrybos darbui, ne-; 
atsižvelgiant daug į jų- kil
mę. Visi Sovietų valdžios 
priešai/ visi ^biurokratai, 
tįnginiai, neklaužados, 1 sa-: 
botažnihkaj,’ ‘' prisiplakėliai 
turi būti' išgrūsti'laukan. '

darbi-

darbe
Mas-

Kovo 9 d. teko sustot ke
lioms valandoms EidkūnUo- 
se, Vokietijos stoty ir apie 
8 vai. vakare prieš išeinant 
trūkiui Berlynan;, * pribuvo 
būriai pasažierių su maiše
liais, pintinėmis į ir skrynu
tėmis. Užgirdęs lietuviškai 
kalbant, prisiartinęs pa
klausiau, i kur . jie keliauja. 
Keli jauni vyrukai prišokę 
prie manęs prakalbėjo: “po- 
nutį1 važiuojame Argenti
non ir Brazilijon1.”

“Ar jūs žinote , bent ką 
ar 

.kad1 tbn ,buš gė-

mes darom tą bledį? Supran
tama, patys sau ir lygiai pa
čiai “Laisvei.” Nes jei lieka 
gerai pelno nuo parengimo, tai 
gauna aukų ir pati “Laisvė.” 
Jei ką nors svarbesnio pati 
“Laisvė” rengia, tai ji rašo ne 
tik ilgus straipsnius vietinėse 
žiniose prieš ir po parengimui, 
bet deda paveikslus ir dažnai 
garsina ant pirmo puslapio. 
Apie tai išgirsti visokių kriti
kų nuo pačių skaitytojų, bet 
kas išdrįs kritikuoti patį dien
raštį? Vadinasi, “Laisvei” 
viskas galima, o kitoms orga
nizacijoms, kurios “Laisvę” 
palaiko ir skaito savo organu, 
kartais duodama ir perdaug 
“velnių.” Jei nori garsintis, 
užsimokėk. Taip,' jei yra iš 
ko, tai ne tik organizacijos už
simoka už visokius ’'apgarsini
mus, bet jos ir paaukoja tada, 
kada “Laisvė” šaukiasi pagel- 
bos.
“Laisvė

“Laisvės” num. 83 drg. 
švenčioniškis rašo “Mūsų Ko
respondencijos.” Tame straip
snyje jis, nurodo gerumą, blo
gumą ir trūkumą korespon
dencijų rašymui. Tokios pa
stabos turėtų tilpti tankiau, 
tat ir korespondentai galėtų 
pasimokinti bei pataisyti ra
šymo būdus. Tas labai gerai. 
Bet to neužtenka. Į šį klau
simą turi atsiliepti ir dapildyti 
patys korespondentai, kas lie
čia jųfpraktikos darbą bei ap
linkybių verstinumą, su tūlom 
išimtim. Aš, draugai, noriu iš
sireikšti savo -nuomonę kas 
link, visų tų korespondencijų, 
kurios liečia mūsų pagarsini
mus prie dabartines situacijos, 
kuri pasikeitė iš pereitų lai
kų. Ar apgarsinimai, bent 
kokioj korespondencijoj minė
ti, lošia svarbią rolę? To nie
kas negalės užginčyti, kad ne, 
ypatingai tūlose kolonijose, 
štai mažuos miesteliuos lietu
viai gyvena mažiau ar dau-!sų, klasiniai susipratusių dar
giau prie vietos ir jie sykiais, bininkų, organais ir jei kadą 
reikalui užėjus, susišaukia lie- pasitaiko didmiesčiams pavar- 
tuvius ir be jokių apgarsini- toti korespondenciją su tikslu, 
mų. Ir jei tokie garsinasi laik- kad išgarsint parengimą tarp 

to miesto, nes kartais susideda 
arba pasidaro tokios -aplinky
bės, jog negalima išvengti pa
našių įkergimų. Tai kas tuo
met reikia daryt, jei beliko 
kelios dienos prieš parengimą, 
atsitikus kokiai nelaimei? 
Draugai, nežiūrėkit į šį daly
ką per pirštus, nes vėliaus pa
jusit patys sunkumą. Apie ki
tus trūkumusz drg. švenčioniš
kis nušvietė gerai ir pastabos 
padarytos vietoj, 
syti apie visokius mėgėjų 
tistų’ 

; n i ai 
mus. 
visų jų neišvengsim.

i A. J. Smitas.

hera , kas slėpt, pasakysiu 
teisybę, i Sūnų palikau 12- 
oš metų ir nežinau ar gau
siu bent kada susitikti.”

. “O ar negalėjai pragy
vent Lietuvoj ir iš kur tiek 
litų gavai / padengt kelio
nę?” paklausiau jos.

“Gyvent Lietuvoj nebega
lima, o pinigus kelionei bro
lis iš Amerikos atsiuntė” 
(brolis gyvena Detroite).

“O ką sūnus sakė, kada 
važiavai iš namų?” klau
siau.

“Pasitariau su sūnum ir 
jis sutiko, kad važiuočiau ir 
prisiųsčiaų pinigų ant duo
nos, o paskui, kad atsiini- 
čiau ir jį.”

“Kaip drūtai tiki į religi
ją?” paklausiau,

“Nelabai paisau. Teisy
bės nėra Lietuvoj. Dievas 
ir velnias miškan nusikrau
stė. Matytum, kas bažny
čiose darosi Kaune. 1927 
Kaune ėjo skerdynės bažny
čiose. Žmonių kraujas taš
kėsi ant sienų ir grindų. 
Keli buvo užmušti ir daug 
sužeista. Caro laikais būtų 
uždarę bažnyčias, o dabar
tiniai valdininkai nieko ne
paiso. Kraujus išmazgojo 
ir viskas gerai.”

Vis tai fašistų tvarka. 
Vieniems gyvenasi gerai, 
vaikus siunčia užrubežin 
mokytis, o kiti palieka vai
kus ir bėga užrubežin duo
nos j ieškot. Tai 
niška, 
“mylėk artimą, kaip pats 
save.”

i

apie Pietų Aihėriką ir 
manote, iL'" K"~' 
iriau?” paklausiau.
t “Ponuli, nieko inežiųome, 
bet ir nebijome kur mus 
veža, nes prasčiau niekur 
nerasime,. negu kad paliko
me,” atkirto vienas. ■

’ • Norėjo jie ilgiau pasikal
bėt ir pasiteiraut, Uet agen
tas nedavė. Kadangi pasi
taikė vienam trūky važiuo
ti iki Berlynui, stengiausi 
gerai pasiteirauti. Važiavo 
keturi vagonai prigrūsti, 
tartum avių.

Vienam- vagone ir vienoj 
kameroj važiavo dvi mote
rys. Viena važiavo su vi
sais Argentinon, o kita po
niutė pasižiūrėt vaikų, ku
rie mokinasi, Vokietijoj, 
gimnazijoj. Poniutė gerai 
kalbėjo lenkiškai, rusiškai, 
vokiškai ir neblogai lietu
viškai. Iš kalbos supratau, 
kad. tai kokia dvarininkė, 
gyvenanti arti Kauno, nes 
turi gerą pažintį su visais’ 
Kauno valdihinkais; o gal 
kokio ministerio ' pačiutė? 
Kada ji pasįsąkė, kad jos 
du vaikai mp|kįną^ Vokįęti? 
joj,.gimnazijoj..ir ji yažiuor 

: ja'' pasižiūrėt/ i paklausiau, i 
; kodėl nem'okina vaikus >Lie
tuvos gimnazijoj,' kas suma
žintų išlaidas ir nereikėtų 
važinėtis.

“Mat, ponas,'iš lietuviško' 
mokslo niekas neišeina. Iš
simokinęs lietuviškoj mo
kykloj negalės sau duoną 

į užsidirbt, o kitą, tai riežino- 

fašistu pusės. !va išsilaikyt. Užrubežy iš-

krikščio-
katalikiška teisybė

I
Mes visi žinom, kad 

ir “Vilnis” yra mū-

raštyje, jie nusideda prieš 
laikraščio brangią vietą. Ar
ba, nekuriuos miestukuos 'bei 
didesniuos lietuviai apsigyve
nę prie vietos, pasidarius ap
garsinimus, du trys draugai 
pereina per stubas, paskleid- 
džia apgarsinimus ir darbas 
užbaigtas. Tokios kolonijos 
turėtų juo mažiau ūžianti vie
tos laikraštyje. Kitaip yra su 
didmiesčiais, kuriuose lietuviai 
apsigyvenę po visą miestą; o 
juo yra sunkiau tose valstijo
se, kuriose labiausia apsunki
na “blue laws.” 
siomis apystovomis, anksčiau 
ar vėliau, mūsų dienraštis 
“Laisvė” turės skaitytis ir ji
nai turės pakeisti savotišką 
sistemą, kas liečia išgarsini
mus tokiose kolonijose, nes ki
taip vėliau parengimai bus be 
jokių pasekmių. Štai, Phila- 

Idelphija, Baltimore, Pittsbur- 
ghas, Clevelandas, Bostonas ir 
kiti didesni miestai, kuriuose 
randasi pb kelis šimtus “Lais
vės” skaitytojų. Tie skaityto
jai į mulkinyčias neina, bet 
dalis jų nepriklauso nei prie 
jokių organizacijų, tai kaip gi 
jiems pranešti apie parengi
mus? Kur “blue laws” vieš
patauja, pas mulkinyčias ap
garsinimai visados skleidžiami! 

jiškalno viena savaite, _
S nors subatoj yra rengiama, i 

g žmonių užsimiršta per: 
tą savaitę laiko. Sykiais ne-i 
galima gauti draugų, kad pa- 
skleidus tuos plakatus, šian-' 
dien mes turime skaitytis su 
šių laikų lietuvių situacija:1 
žmonės sensta ir miršta, vieni i

Su pastaro-’ ni

Mažiau ra- 
ar- 

gabumus, visokius klasi- 
susipratusių pasišventi- 
Daug yra trūkumų, bet

Stipk badu, aklas 
parapijone, bet džiaukis, 
kad parazitams ' gyvenasi 
gėrai. ' • ' ''

JUOKAI NE JUOKAI
yra budeliai? Taip, yra, 
pilnoj to žodžio prasmėje. 
Štai tik keli pavyzdžiai, ku
rių negalės užginčyti nei p. 
Grigaitis. Laike karo so
cialdemokratų vadai buvo 
buržuazinėse valdžiose ir 
bendrai su tomis ‘ valdžio
mis išskerdė milionus adar- 
bininkų. Vokietijoj po ka
ro, socialdemokratas Noskė 
ir kiti socialdemokratų ly
deriai nužudė Luxemburg, 
Liebknecht ą ir
tūkstančius
Vengrijoj ir Bulgarijoj so
cialdemokratų vadai turėjo 
padarę slaptą sutartį su 
valdžiomis galabinti komu
nistus. Antrojo Internacio
nalo vadai šiandien bendra
darbiauja su Chinijos kru
vina nacionalistine valdžia, 
kuri tik kelios dienos atgal 
Kantono mieste sušaudė 
tūkstantį revoliucinių dar
bininkų. Ar tai ne budeliš
kas socialdemokratų dar
bas?

Kilpas.
f ' I

PITTSBURGH, PA.
PASTABOSi-

vienintelės sesers

psy-
REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Daily■ »

pritaria,—ar

išskerdė 
komunistu.v

Vėl Gandai Apie “Sukili 
mą” Gruzijoj

D. G. J.’ ir J. J. Bakšiui, 
Worcester, Mass.—U ž t e nka 
jūsų tų polemikų, nes jau skai
tytojai iš kitų miestų siunčia

U’

Gegužines Apvaikščiojimas
Amerikos Komunistų Parti

jos distriktas, bendrai su kitų 
tautų darbininkiškomis orga-į 
nizacijomis, rengia didelį tarp
tautinį darbininkų šventės ge-jp”10^

, LONDONAS.— Anglijos 
kapitalistinė spauda vėl 
skleidžia gandus, būk Gru
zijoj i "prasidėjo sukilimas^ 
prieš; Sovičfų ‘valdžią.

Irgi “Argumentai”
"Naujienų” redaktorius 

nė nebando pateisinti, ap
ginti arba užginčyti šituos 
socialdemokratų pardavi- 
kiškus, bpdeliškus darbus. 
Vietoj to, štai ką tas žmo
gus giedą:

Imsime Austrijos socialde
mokratus. Rinkimuose į par
lamentą už juos balsuoja dau
giau kaip 40 nuošimčių visų 
krašto piliečių; o Austrijos 
sostinėje Vienoje socialdemo
kratai , gauna daugiau kaip 60 
nuošimčių balsų. Tuo gi tar
pu komunistai nesurenka nė 
tiek .balsų, kad pravestų į Au
strijos parlamentą bent vieną 
atstovą!

/Na, ir dabar Bimba drįsta 
pliaukšti, kad komunistai esą 
“tikri” ir “vienintėliai” dar
bininkų draugai, o socialdemo
kratai—“išdavikai’ ’. Kas gi 
teisingiau gali spręsti apie tų 
dviejų partijų gerumą arba 
blogumą: Austrijos darbinin
kai, kurie savo balsais paro
do, k$im jie

servatų partija geresnė ne 
tik už Komunistų Baltiją, 
bet ir už jo giriamą Dąrbp 
Partiją. Vokietijoj buržu
azinės partijos surinko, dau
giau balsų už Socialdemo
kratų Partiją ir Komunistų 
Partiją, tuo būdu, pagal tą 
patį psychopat ą (atleiskite, 
tai jo paties pasirinktas pa
vadinimas) Grigaitį, Vokie
tijos buržuazinės partijos 
geresnės ne tik už Komu
nistų Partiją, bet net ir.už 
paties Grigaičio draugų So
cialdemokratų Partiją.

Amerikoje republikonai 
surinko kelias dešimtis sy
kių daugiau balsų (o di
džiuma tų balsų yra darbi
ninkų), negu Socialistų 
Partija, tuo būdu, pagal 
proto ligonį (ir vėl jo pa
ties pasirinktas pavadini
mas) Grigaitį, republikonų 
partija yija darbininkiškes- 
nė, ne tik už Am. Komunis
tų Partiją,*bet ir už jo pa
ties Socialistų Partiją. Hoo- 
veris, be abejonės, yra daug 
geresnis už Grigaičio kan
didatą kunigą Norman Tho- 
masą, nes už Hooverį dau
giau Amerikos darbininkų 
balsavo, negu už Thomasą.

Tai tik tpkiuš “argumen
tus” tegali ‘sugalvoti 
chopatas Grigaitis.

Sovietų Aparato
Valymas ’ i < : / :

Šiuo tarpu eina valyįrias 
Sovietų valdžios aparato 
nuo biurokratinio, svetimo 
elemento. Tai didelis ir 
svarbus darbas. Tame vei
kia specialės komisijos.

Prie Sovietų valdžios įs
taigų neišvengiamai prisi
plaka visoki gaivalai, kurie 
žemina pačią valdžią ir 
trukdo socialistinės kūry
bos darbą. Komunistų Par
tija paskelbė karą tam ele
mentui ir be jokio pasigai
lėjimo šluoja jį laukan.

Daugumoje tas svetimas 
elementas yra iš buvusių

Mano 
gyvybei gręsia 'pavojus išima, kaip ilgai'galės Lietu- 
Lietuvos

Ką budeliai laimėtų, pasi
sotinę jos krauju? Ogi tą, 
kad aš mesčiau viską į šalį 
ir koncentruočiau visas, 
nors menkas, savo jėgas, 
priartinimui fašistams jų 
užsipelnyto dekreto.

Mažai apsidžiaugė Jungti
nių Valstijų farmeriai iš 
daug žadėtų jiems pagerini
mų per Coolidge’aus admi
nistraciją. O dabar, biliai, 
įstatymų sumanymai, ir vi
sokie žadėjimai braškena iš 
Hooverio kanceliarijos. ' Gi 
mažažemiams ūkininkams 
kapitalistinių valdonų žadi
nys tereiškia tiek, kai sap
ne radinys. . r . -. ,

. Indžionkšinų, indžionkši- 
nų ■ policijos pagelios JiK vi-, 
šokių apdi;aųųų saukiasi, 
viešbučių ir valgyklų savi
ninkai, kuriu? darbininkai 
dabar streikuoja. < i • < ? •

Kuomet darbininkai guo
džiasi, kad jiems, kojų .pa
dai dega ir akys raibsta 
nuo skubaus darbo ir tręp- 
sęjinio per 12-14 vai. į ^ie
ną, tai to negirdi savinin
kai, policija, nė teismai. ,

K. S. Lietuvaitė.

simokinę galės nors sau 
duoną lengviau užsidirbt,” 
atšovė ji.

Matomai, Lietuvos fašis
tukai patys abejoja, kaip il
gai jie galės čiulpt Lietuvos 
biednuomenę. Jie savo vai
kus veža Francijon ir Vo
kietijon mokytis, kad atėjus 
momentui, ir patys galėtų 
užrubežin išsįkraustyt pas 
vaikus. O ateis ta diena, 
kada Lietuvos darbininkai 
nutrenks visus siurbėles 
velniop. Bėgs, kaip tara
konai, fašistukai į visas pu
ses. Jie iš kalno rengiasi 
kelionėn.

gūžinės paminėjimą, kuris į- 
vyks 1 d. gegužės, 7:30 vai. 
vakare, svetainėj Labor Ly
ceum, 35 Miller St. Kalbėto
jų bus nuo įvairių tautų. Taip
gi bus puiki ir turtinga pro
grama, kurią išpildys įvairių 
tautų chorai, solistai ir kiti.

Draugai ir draugės, jūs ži
note, kad pirma diena gegu
žės yra viso pasaulio darbinin
kų šventė. Ir viso pasaulio 
susipratę darbininkai švenčia 
tą dieną, todėl ir lietuviai dar
bininkai neprivalo atsilikti, 
turi dalyvauti savo šventės pa
minėjime. Kurie draugai pri
klauso prie organizacijų, turi 
stengtis, kad ir tos organiza
cijos prisidėtų prie apvaikš- 
čiojimo.

Parodykime, kad mes įverti
name savo šventę.

A. Jakira.

Motinos Palieka Vaiktis ir 
Bėga Lotynų Amerikon

? Moteriškė, kuri važiavo 
Argentinon, pasakojo, kad 
Kaune apgultos , agentū
ros norinčiais išvažiuot 
iš Libtuvos. Lietuvos faši
stų Valdžia padariusi sutar
tį su1 Pietų Amerikos val
džiomis ir veža už nupigin
tą kainą, už 750 litų, kur 
pirmiau reikėję mokėti 1,- 
000 litų, j Vadinas,. Lietuvos- 
fašistai deda visas pastan
gas, kad tik daugiau'bied- 
nuomenės išgabenus iš Lie
tuvos ir sumažinus- bedar
bių eiles. t ; <(

Kadangi moteriškė buvo 
nusiminus ir nelinksma, pa
klausiau, kodelp -taip liūdi, 
bjjo tolimos kelionės?

“Ne, ponuti; kelionė mane 
nei kiek negąsdina, džiau
giuos išsprukus iš Lietuvos. 
Nežinau, ar tamstai sakyt 
Teisybe s ar ' mi?... Manau,

Jis ne Advokatas
Advokatas teisme liūdinin- 

jeF k*as/<u^—Pasakykite, kada buvo 
; padarytas užpuolimas ir api- 
| plėšimas ?

■ ■ i Liūdininkas.—Aš. apie tai 
imisliju. (

Advokatas.—Mums nesvar-į 
bu, kad tu misliji, mums turi 

i pasakyti, ką tu matei ?
- Liūdininkas.—Tokiame atsi- 

be darbo kenčia, kiti, veikles- man geriau iš čia išeiti, 
ni draugai, yra priversti basty-: ne.s as lle a(JV0 vatas’_ ne’ 
tis iš miesto į miestą darbo be-1 mis 1-^s &^ciau kalbėti, 
jieškodami, treti pailsta be-i .
dirbdami ir įpuola į surūgusi J1. Tures PaIauktl 
pesimizmą bei apatijos apimti; Moteriškė.—Ar tamsta trau- 
visiškai užgęsta. Dar tokių atvaizdus ir nuo vaikų ?
draugų yra, kurie įpuola į tuš-i fotografas. Taip, tai mano 
čios garbės ambiciją: jei jis speciališkumas.
pasekmingai reklamuojasi, tai1. Moteriškė.—O kiek tamsta 
šiek tiek avantiūrą stumia pir-!lm1/ 
myn, bet jei kas jam pradės fotografas.—Penkis dole-
lipt ,ant garbės vainiko, sulyg rius uz ,/uz_ina,r, 
savo idėjos pareigų,♦ toks' gai- Moteriškė. lai aš dar tu- 
valas pasirengęs bile kada vis-:r^s*1’ luputį palaukti, nes da- 
ką sabotažuoti. Tokių žmo-ibar turiu tik vienuolika kodi
nių būtų galima ir vpavardesj . Kaip greit susilauksiu 
nurodyt, bet ar tas pagelbės? j a^eks’u su V1SU ^u“

. Kad išvengus tų visų apgar-i Z111U- 
sinimų, kurie dažnai papuola] v.
į korespondencijas ir paskui Jls NezIno
pasidaro mali-malienė, su nuo- Keliauninkas. — Kondukto- 
bodžia Ikombinacija, aš nuogiau, ar aš dar spėsiu su savo 
savęs patarčiau “Laisvei” lai
kytis “Daily Workerio” meto- 
dos. Garsinti didesnių mies
tų parengimus trumpai ir ant

pačia atsisveikinti iki trauki
nio išėjimui ? .

Konduktorius.—Negaliu pa
sakyti, nes ta^ priklausys nuo 
to. kaip.tamsta senai vedęs.

V J \ V v VA F

mums protestų laiškus ir pole- trečio puslapio, kad skaityto- 
mikų dalyvius vadina tokiais jai tuoj galėtų pastebėti savo 
vardais, kurių čia nenorime nei miestą, (ypač svarbesnius pa- 
pakartoti. Jeigu polemikos Į rengimus. Tuomet nereikės 
skaitytojus priveda prie pro-!minėti korespondencijose i 
testų rašymo, tai turite atsi- jos duos daugiau vietos tiems;si žodžių? 
minti, kaip - skaitytojai į tokias apgarsinimams, 
polemikas įžiūri ir kokią nau-i viskas veliama, 
dą jos neša darbininkų judėji- ve” i 
mui. Jeigu jau keno garbės nįmus ant paskutinio puslapio, i 
vainikas pažeistas, kreipkitės; už vietinių I žinių, kur 
į vietines organizacijas ir jo-j Workeris” deda 
se išriškite klausimus. Per j Tą puslapį iš kitų miestų re- mizuotis? 
laikraštį daugiau neduosime tas kuris “Laisvės” skaityto- —Tada, kaip plunksnomis 
niekam šiuo klausimu vietos, jas skaito ir tokių' apgarsini- akis išsibadys ir nematys ra
pes ■ .polemikos vedamos del mų,, jeį jis nėra tokios organi- syti.

. . zacijos 'nariu, nepastebi. Kam

Jis Žino, Ką Daro
Motina.—Joneli, ar tai gra- 

ir žu papūgą mokinti koliojimo-

negu .dabari Vaikas.—Aš žinau, kad nė-
Dabar “Lais- gražu ir todėl mokinu, kad 

garsina visokius pagarsi- jis tokių žodžių nevartotų.

—Kada Worcester! o pilie- 
editorialus. čiai užbaigs per spaudą, pole-
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LIETUVIS GRABORIUS

Vajaus Budai

Reikale

Automobilių,Sustiprini Partijos apara-

Imes taikome

FORNICIAI

100 35

A

500 automo-
500 adatos

500 audėjų,

Kasyklų, me- 
(stok j ardų),

tt.
Lauko dar-

Skerdyklų, 
tt.
Girių darbų

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

aikš-! 
deši-1 
Par-

3. Kasyklų, me- 
laivų statymo.
4. Plieno, gelž- 

audimo, m6-

Viso 5,000

do- ■
į karinės pramo- •

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0804 W.

patarnavimo 
kreipkitės:

praktikavosi di-, 
miestuose Euro- i

Išbudavot ir suproletari- 
vadovau jaučius Partijos 

; komitetus.
5. Išbudavoti frakcijas ir 

kontroliuoti jų veikimą darbo

laikoma mitingai i 
vartais.
išleista specialūs

Jungtinėse Valstijose.
“Josios praeitis dar tebe- I 

slegia jos dabartį. Likučiai į

W 11 v — igai kelią ir suteikia žmogui ramumą.
I Imliviclm AlrilCAm Atsiųsk mums 10c,'o gausi mūsų 
Jjlvlll i Ivllll 2111 UuVI V žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 

I mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
' miestuose.

M. ZUKAITIS
25 G’llet Road, Spencerport,* N.

♦YKomunistu partijos statybos vajus
Balandžio 15 iki Birželio 15

Už Liniją, Pravestą Atvirame Kominterno Laiške! Už Partijos Sudrutinimą!
Visoms Partijinems Organizacijoms, Visiems Partijos Nariams

Amerikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas nutarė pradėt Parti
jos Statymo Vajų panedėlį, ba
landžio 15 d. ir tęst jį iki birže- 
lio 15 d.

Šis vajus yra labai reikalin
gas dalykas, kad įkūnyt gyveni-' 
me ir suteikt gyvybės tam tik- ► 
riems patvarkymams, išreikš- pirmesnio jos gyvenimo laiko- 
.tiems Komunistų Internaciona-' tarpio sudaro didžiausią kliū- 
lo ĄĄvirame Laiške ir yvienbal- tį jos kelionėje, kurią 
šiai priimtiems Partijos šešto turi atlikti 
Nacionalio Suvažiavimo. šis 
PartĘos statymo vajus yra tik
tai maža dalis to, kas turi būt 
padaryta, kad įvykdžius Atviro 
Laiško patvarkymus* Nereikia 

v tatai sumaišyt su bendresniu ir 
pilnesniu Atviro Laiško išdės- i 
tymu, kuris yra nutarta pada
ryti. Centro Komitetas greitai 
išsiuntinės visiems Partijos vie
netams sutraukoje pamatinius 
jo dėsnius, kuriais Partija pri- 

' valo vaduotis studijuojant ir 
praktikoje pritaikant- Atviro 
I^'^o patvarkymus, čią mes 
norime tiktai pacituot kai ku
rias Atviro Laiško dalis, kurios 
ypač turi būt paduotos sąryšyj 
su Partijos statymo vajum:

“Jungtinių Valstijų agresy- darbus: 
vumas (užpuolamoji politika) 
kovoje del rinkų ir svarbiau- Organizaciniai 
šių žaliosios medžiagos vers
mių visame pasaulyje spar
čiai auga. Hooverio išrinki
mas prezidentu reiškia, kad 
Amerikos imperializmas griež
tai leidžiasi tuo keliu, kuris -y veda prie kolonimų užgriebi

amo karų ir prie nepaprastai 
greito pabrėžimo kovos tarp 
Jungtinių Valstijų ir jų impe 
raistinio konkurento (varžy 

jos. 
siekia monopolistinės . pozici- j 
jos pasaulio ūkyje ir politiko-1 
je ir vis labiau ir labiau įsive- .. . ,
lia į visur pasireiškiantį ka. unijose ^r kitose masinėse orKa- 
pitalizmo krizį ir vis arčiau 
įeina į ratą didėjančio nepa-1 ...
stovumo pasauliniame kapita- 
lizme.

“Tas besivarymas prie vieš-> 
patavimo pasaulinėje politiko
je stumia Amerikos kapitaliz
mą, jš vienos pusės, linkui 
žiaunos kapitalistinės raciona
lizacijos, kuri išmeta iš ga-

Puslapis Trečias

i 1 
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitės 
pas:

“Darbininkų (Komunistų) jmo vajuje reikia kreipti didelio į miant bandraisiais bruožais bei 
Partija įmatomai dar nėra dėmesio į tai, kad traukt į Par-j sutraukomis, patiektomis Cent- 
prisirengusi prie didžiųjų kla- įtiją čiagimius amerikiečius ir iro Komiteto, taipgi kad išdis- 
sinių susikirtimų, kurie neiš-.negrus darbininkus. Ir ve ką ikusuot organizacinius težins ir 
vengiamai kils iš pamatų be- 'sako Komunistų Internaciona-■ šaukimą į Darbo Unijų Vieny- 

i aštrėjančių klasinių santykių Jas savo Atvirame Laiške apie bes Suvažiavimą. Tos diskusi- 
Jungtinėse Valstijose. j tai: ;jos turi būt vedamos dvasioje

‘ i. i- • i ilaiško, išsiuntinėto visiems Par- ____ . . , „ o ______ ____ _ ________
, .. <n . ega 1 \ns ’..P1.0 ! tijos vienetams, su parašais uždaviniai turi būt sujungiami Į " 7 “
ayne masine paiija i ^“'kiekvieno nario Veikiamojo Se-jsu galutinais Partijos tikslais;! Td., Greenpoint 5765 

są yga, jeigu ji piapama sa- ;kietoriato ir su užtvirtinamuoju ir Partiją turi vest negailės-: 
vo pamatus, sukurdama savo,parašu Komunistų internacio-: tingą kampaniją prieš' ’ '
vyriausias vir oves eies^inalo atstovo, draugo Frank’o. !plauko reformizmą bei 
amerikonų darbininkų, ypač 2 Mobilizaciniame susirinki-i spindį mūsų Partijoje, 
svar’įaustose pramones sa °-ime paį dalinama ■ prieš dešinumo pavojų
se, taipgi ir tarp negrų dar-;a likacijos blan] vajaus lite_.liktis vien tik kokiu 
bininkų, tuo pačiu laiku islai-1 ■ ... . . .. . iratura ir tt.kant savo pozicijas tarp revo-; T_. . ,
liucinių ateiviu darbininkų.” i Kiekvienas dirbtuvės ir tniev+ii gatvės branduolys turi disku- 'ten įskelti n taisyti visas 

Į šį vajų reikia eiti konkre- suot įvairius būdus, kaip gauti Į nu™0 klaidas, padaromas 
čiu būdu; kiekvienas distriktas1 
turi sutelkti savo pastangas ant 
pagrindinių pramonių savo ap
skrityje; pavyzdžiui, sekamos 
yra pramonės, kur kiekvienas 
distriktas vyriausiai turi su
kaupti savo pastangas:

Distriktas 1. Audimo pra
monė, čeverykų, metalo.

jinai 
pirma, negu sėk

mingai praeis pro kryžkelę ir 
išsivystys trumpiausiu galimu j 
laiku iš mažos propagandines I 
organizacijos į masinę politinę: 
partiją Amerikos darbininkų ■ 
klasės,

“Tatai, vienok, yra uždavi
nys, kurį stato Partijai visa 
objektyve padėtis Jungtinėse 
Valstijose, visas pokarinis A- 
merįkos imperializmo išsiplė- 
tojimas. Tai yra vyriausias, 
pamatinis ir griežtas uždavi
nys, po kuriam turi sekti, kai
po antraeiliai, visi kiti užda
viniai.” !
Idant Partija'galėtų atsakyti 

dabartinei objektyvei padėčiai, 
tai reikia atlikti štai kokius

Uždaviniai
1. Pagerint Partijos narių 

sąstatą.
2. Įvykdyt Partijoj nusista

tymą (orientuotę) pilnai į 
dirbtuves ir visutėliai perorga- 
nizuot Partiją pagrindais dirb
tuvių branduolių (nuclei, kuo
pelių).

i 3. 
;tą.

o) —Didžiosios Britani- 
Amerikos imperializmas ?uot

nizacijose.
6. Varyt sistematiškesnį or- 

i darbą sąryšyje su
■ visomis Partijos kampanijomis 
ir veiksmais.

7. Išbudavoti Partijos spau
dą.

8. Padidint darbą tarp juo
dukų.

9. Padidint veikimą tarp mo-
mybos žymias proletariato da-‘l^eiX* ,v, , , T _
lis. veda prie nesvietiškai di- u.10-, ^būdavot Jaunųjų Dar-

■ delio darbo įtempimo be ata- |^k?JjKomllnlstlnę) Lygą u' 
tinkamo atlyginimo, prie mil
žiniško bedarbės išaugimo (3- 
4 milionai) ir prie bendro pa
blogėjimo darbininkų klasės 
sąlygų. Iš antros pusės, tatai 
veda prie milžiniško ginklavi
mosi augimo, kas deda vis di
desnę ir didesnę naštą ant pe
čių darbo minioms. Visa tai 
ir baisingai grasinantis karo 
pavojus sudaro nesaugumo ir 

« netjkrumo būklę visoj darbi- 
klasėj. Tai šiais pama- 

ir auga palinkimas prie 
kairėjimo (radikalizacijos) A- 

. merikos darbininkų klasėje, 
jos veiksmai, jos ūpas apsigin

ti, kuris vietomis pereina į pa
siryžimą prie ofensyvos (už
puolimo žingsnių), it vystosi.
Tas krypimas į kairę nesivys
to lygiai visose darbininkų

I .klasės dalyse. Jis dabar ap
ima^ neorganizuotus darbinin
kus/ ypač tose pramonėse, ku
rios dar nepasiekė savo pir
mesnės augštumos po nusmu- 
kimui antroje 1928 metų pu
sėje.” 
jjfieisingumas Atviro Laiško 

lirfįos jau pasitikrino daugė
jančiais ir didėjančiais strei
kais visose šaŲes dalyse tarp 
neorganizuotų darbininkų, ypač 
gi kylančioje streikų bangoje 
pietinėse valstijose tarp audėjų, 
prieš pasekmes kapitalistinės 

; r^iqnalizacijos; ir tatai nuro- 
įdJM^artijos galimybes ir užda- 
. Vmrus dabartiniame laikotar

pyje. Atviras Laiškas taipgi 
pareiškia:

Pionierius.
11. Pakelt augščiau ideologi

nę lygmalą Partijoj, įvykdyt 
i tikrai demokratinį centralizmą 
į ir discipliną Partijoj.

12. Išauklėt Partiją į tikros 
reikšmės supratimą Pasaulinės 
Partijos ryšyje su dešimtmetė
mis sukaktuvėmis Komunistų’ 
Internacionalo.

Partijos Statymo Vajus lai
ko konkrečiais savo tuoj auti
niais tikslais sekamus darbus:

1. Gaut 5,000 naujų narių.
2. Įsteigt dar 100 partijinių 

branduolių dirbtuvėse.
3. Įkurt dar 35 laikraštėlius 

dirbtuvėse.
4. Gaut dar 5,000 naujų skai

tytojų Daily Workeriui ir pa
didint cirkuliaciją visos parti
jinės spaudos.

5. Padaryt veiklesniais Par
tijos branduolius.

6. Išbudavot Jaunųjų Darbi
ninkų (Komunistinę) Lygą.

Partijos Statymo Vajus vy
riausiai turi būt vedamas dar
bavietėse. . Tas tinka mūsų 

j Partijai labiau, negu bet kuriai 
kitai partijai visame Komunis
tų Internacionale, kadangi dide
lė didžiuma Amerikos darbinin
kų klasės—faktinai visi pusiau- 
lavinti, nelavinti ir negrai dar
bininkai—yra neorganizuoti.
Mūsų Partijos Statymo Vajus, 
todėl, yra ne . vien gavimas 
Partijai naujų narių, bet jų 
rekrutavimas vyriausiai fabri
kuose tąrp darbininkų pamati
nėse pramonėse.

šiame naujų narių rekrutavi-

cionalizacijos būdus, kuriais 
taikomasi dar labiau padidint 
darbininkų išnaudojimą; (b) į 
ir reikalavimą visokeriopos so- į 
cialės apdraudos (darbiniu- i 
kams) lėšomis samdytojų iri 
valstybės”.

Savaime suprantama, jog šie

visokio 
jo at- 

Kova 
neturi j 

tai ab-.
' strakčiu dėsniu, bet kiekviena | 

bci i Partijos organizacija turi
I 1 — • v 1 1 1 • • 1 • 1 • •

$1,000 Tik Už 60 Centu
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu: 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
į vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
jmo, itfnoro valgyt, strėnų ir pečių 
|skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50ė, tai gausi vaist- 

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

Jeigu kenti netvų 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 mu- 

jsų Nervų Preparatas užbėga tai li- 
įgai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

naujų narių, ant kokių darba-, tijoj.
viečių sutelkti savo pastangas;: 
taipgi išgvildenti leidimą dar-' 
bavietės laikraštėlio, leidimą ia- DARBAVIETĖS 
lapelių, paskyrimą darbui nau-| Kaip jau viršuj minėta, 

; Partijos Statymo 
į Vajaus centras turi būt fabri
kai ir dirbtuvės. Kiekvienas 
distriktas, sekcija, ir branduo
lys turi apžvelgti savo teritori- 

ir
draugus telktis darban kiekvie
noj darbavietėj, kur tik stoja
ma į vajų. Pasirinktos tuo ti
kslu darbavietės turi atatikti 
Partijos linijai, kuri reikalauja 
sutelkti savo spėkas ant pama- Į 
tinių pramonių, ypatingos 
mes kreipiant 
nes šakas.

2. Turi būt 
ties dirbtuvių

3. Turi būt 
laidos esamųjų fabrikinių laik
raštėlių, o kur nėra fabrikuose 
laikraštėlių, tai reikia dėt visas 
pastangas, kad ten įsteigt ko
munistinius fabrikų laikraštė
lius, net jeigu iš pradžios te
galima būtų išleist tik kokį 
dviejų puslapių lapelį.

4. Partijos spaudos leidiniai 
turi būt pardavinėjami ties fa
brikų bei dirbtuvių vartais ir 
turi būt suorganizuota specia
liai jų dalinimai veltui. Tas 
darbas turi būt sujungtas su 
auklėjimu darbininkų korespon
dentų.

5. Laiks 
į leidžiama

v , i gvildenanti Gegužės demon-1 u-

X €.7 * V •. I •

į jų narių, naujai įstojusių na- į vyriausias
■rių lavinimą ir tt.

4 Kiekvienas dirbtuvės ir
i gatvės branduolys turi pada-

Distriktas 2. Laivų krovi-įlinti tarp savo narių įvairius,. .
mo darbai; chemijos, drabu- i sąrašus simpatizatorių, susisie-|ją (vietos plotą) 
žiu gaminimo, elektrinių mie
sto gelžkelių, statybos, meta
lo įmonės.

Distriktas
talo, audimo,

Distriktas
kelių, čeverykų,
talo.

Distriktas 5. Plieno, kasyk
lų, elektros.

Distriktas 6. Plieno, kasyk
lų, gumos, automobilių.

Distriktas 7.
namų rakandų.

Distriktas 8.
talo, skerdyklų
elektros, statybos ir tt.

Distriktas 9. Metalo, kasy
klų, skerdyklų, malūnų, auto
mobilių ir tt.

Distriktas 10.
kasyklų, plieno ir

Distriktas 12.
ir tt.

. Distriktas 13. Lauko darbų,
laivų statymo ir

Distriktas AD.
bu.
Tais pagrindais 

surekrutuoti:
1,000 mainierių,

bilių darbininkų, 
darbų darbininkų, 
200 čeverykų, 1,000 metalistų, 
200 skerdyklų darbininkų, 200 
gelžkeliečių.

Sekamas skaičius yra nu
skirtas įvairiems distriktams 
įkurti .naujų branduolių (nuc
lei) dirbtuvėse ir laikraštėlių 
darbavietėse:-

kimus su jais, ir tt., kad gali
ma būtų juos tikrai ir konkre
čiai traukti į savo partijinį 
branduolį.

5. Branduolio veikiamasis ko
mitetas arba biuras turi pri
rengti programą (dienotvarkę)

Mitingui, taip 
būtų išanksto sutvarkyta tech
niški prirengiamieji dalykai, 
kiek tik galima, ir visi (pama-i 
tiniai) reikalai atlikta pačiame 
branduolio susirinkime.

6. Kiekvienas distriktas, sek
cija ir branduolys turi paskirti 
speciali Partijos Statymo Di
rektorių.

Vajaus Pagrindas
1. Vajus turi būt paremtas 

ant Partijos' nuveikimų ir or
ganiškai sujungtas su Partijos 
veiksmais dabartiniu laiku, 
ypač su kampanija už suorga
nizavimą Darbo Unijų Vieny
bės Suvažiavimo, įvyksiančio 
Clevelande, birželio 1 d., kuris 
yra dalis kampanijos už suor
ganizavimą neorganizuotų dar-: 
bininkų.

2. Pirmosios < 
stracija, kurią Partija suorga-1 
nizuos visoje šalyje; o pirm 
tos demonstracijos turi būt gi
liai vedama agitacija fabrikuo
se, už Partijos obalsius.

3. Kampanija prieš imperia
listinį karą ir prieš besirengi- 
mus į karą.

4. Kampanija už Sovietų Są
jungos apgynimą.

Dirbt.

Baigus mokslą ir praktikavusi i 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo1 
profesijoje 
džiuosiuose 

paskirti po j e.

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

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

i

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusi laiką. 
Mes gvarąntuojam 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.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Distriktas 
Agrikult. 
Pietūs . .

Dirbt.

1 (Boston)
Narių

400
Branduolių

10
Laikradčių

3
2 (New York) 1,000 10 2
3 (Philadelphia) 300 5 2
4 (Buffalo) 300 5 2
5 (Pittsburgh) 500 10 • 3
6 (Cleveland) 400 10 3 -
7 (Detroit) 400 . 10 < 3
8 (Chicago) 600 10 4
9 (Minneapolis) 300 5 2
10 (Kansas City) 200 5 2
12 (Seattle) 200 5 2
13 (California) 200 5 2
15 (Connecticut) 200 5 2

Distriktas .............. . 100 •
5

Vienas iš vajaus tikslų taip
gi bus įkūrimas Partijos dist- 
riktines organizacijos Pietinių 
valstijų srityje. Partija, todėl, 
turi, ypač ryšyje su dabarti
niais streikais, kreipti domės į 
rekrutavimą naujų narių Pie
tuose ir specialiai kreipti do
mės, šiame vajuje, kad traukt 
negrus darbininkus į Partiją.

Mobilizavimasis j Vajų
1. Partijos branduoliai, to

dėl, turjfpašvęst bent vieną su- 
sirinkinF 
kusuot

pilnai tam, kad išdis- 
.tvirą Laišką, pasire-

Kasdieninėje agitacijoje dar
bavietėse mes turėtume laikyti 
mintyj sekamą Komunistų In
ternacionalo patarimą jo Atvi
rame Laiške mūsų Partijai:

“Partijos darbo centran pa
statyt kasdieninius reikalus A- 
merikos darbininkų klasės, o 
ypač (a) reikalavimą 7 valan
dų darbo dienos ir 6 valandų 
darbo dienos po žeme dirban
tiems darbininkams ir dirban
tiems žalinguose sveikatai dar
buose, tuo pačiu laiku keliant 
aikštėn ir vedan sistematišką 
kovą prieš kapitalistinius ra-

nuo laiko turi būt 
specialiai lapeliai, 
konkrečius nuota

kius fabrike.
6. Dirbtuvių branduoliai turi 

laikyt specialius susirinkimus, į 
kuriuos turi būt kviečiama da- 
lyvaut pasitikimi simpatižato- 
riai.

7. Gatves branduoliai turi 
sutelkt savo veikimą ant vieno

i ar daugiau svarbių fabrikų.
; 8. Visos pastangos turi būt 
■dedama, kad sukurt dirbtuvių 
i komitetus (shop committees) 
! ir traukt į Partiją labiausiai 
! subrendusius komitetų darbi
ninkus. Dirbtuvių komitetų 
budavojimas turi būt suriša
ma su Darbo Unijų švietimo 
Lygos suvažiavimu.

9. Distriktai turi kreipti do
mės į “fabrikinius miestus”, 
kur randasi pamatinė pramonė 
ir didelės fabrikų įmonės.

. 10. Kasdieninė agitacija turi 
būt vedama tiesioginiai fabri
kuose, ir kiekvienas taipgi tu
ri pavieniai darbuotis trauki
mui naujų narių į Partiją.
b) DARBO UNIJOS

Visos partijinės frakcijos 
darbo unijose turi būt sumobi
lizuotos delei vajaus vedimo 
tarp unijos darbininkų, ypatin
gai sutelkiant pastangas ant 
kairiojo sparno rėmėjų. Veiki
mas tarp darbo unijų narių tu
ri būt surišama su kampanija 
už Darbo Unijų Vienybės suva
žiavimą.
c) BROLIŠKOS ORGANIZA

CIJOS
Partijos Statybos Vajus turi 

būt panaudotas tam, kąd įnešt 
klasių kovos klausimus į bro
liškas darbininkų organizaci- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai ženmkaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

į
1

Dabar gaunami iš fabriką šie daiktai:
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

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



1

1

f Puslapis Ketvirtas r

NELAIMINGA ŠEIMYNA
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

STATYBOS VAJUS
H-

Rašo ADOMO JONUKAS.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
jas. Partijos frakcijos tose or
ganizacijose turi įnešti Partijos 
vajų ir jos obalsius į tas orga
nizacijas ir rinkt naujus na-

a t e i n ančių

narys turi bū-

narys turi

s

būtinai atsilankytų į susirinkimų.”
“Gerai, aš pasakysiu.”
“Na, tai iki pasimatymo.”
Jurgis, išeidamas, davė dolerį vyriau

siai mergaitei. Barbora nežinojo, kaip 
lačiuot už tų nors mažų dovanų. Tuojaus 
Iji nuėjo ir parnešė pieno ir duonos. Pus- 
i balsiai šnekėdama, ji gėrėjosi, kaip vaikai 
godžiai valgo. “Tai koks malonus žmo
gus! aš vis pykdavau ant tos jų komunis
tų kuopos; sakydavau, jog tai bedievių

i užuojautos, ir daug geresni už mano senuo- 
isius draugus, kurie nedėldieniais aukoja 
kunigams; o aš, neturėdama ko pavalgyt, 
paprašiau-Jonienės paskolint dolerį; tai 
gavau atsakymų, “užsidirbk, ir turėsi.” 
Ar tai artimo meilė, kų jų tikėjimas aiški
na?”

Tuo tarpu pagrįžo ir Kazys; nedrąsiai 
įėjo į vidų ir sunkiai atsidusęs pradėjo pa
sakot apie dienos nuotikius, kaip jis stovė
jo ant akmeninio jūros kranto, ir tik šita 
atvirutė jį išgelbėjo nuo leidimosi į ban
guojantį vandenį.

Barbora priėjo, apsikabino jo kaklų ir 
ramindama tarė:

“Argi tau negailėtų palikt mane ir kū
dikius, kuriuos tu taip labai myli? Kas su

(Tųsa)
Sniegas paliovė-snigęs; debęsiai plau

kė kažin kur tolyn, o pro jų tarpus pra-
■ žvelgė saulutė, mesdama savo spindulius Q. 

ant ūžiančios, banguojančios jūros.
Kazys atsistojo ant akmeninio jūros 

kranto. Kazio širdis smarkiai tvaksėjo^ 
nuo gilių dūsavimų kilnojosi krūtinė, jo 
akys skraidžioja po neužmatomų platybę 
jūros, kurios vilnys lyg su kuo tai kovoda- 
mos grūmėsi i ŪMelius k«lm.s_ Ir put«d>: g,"")™’ dataTSmi'‘kid jte yr“i“iim 

bando su bejausmėmis vilnimis kalbėtis, 
lyg šaukdamas pagėlbos, arba norėdamas 
ten užtarimų rast: *

“O, vilnys, kokios jūs galingos esat!... 
Sudaužykit tuos akmens krantus, užliekit 
darbininkų prakaitu aplaistytų pasaulį. 
Nusineškit ir paslėpkit savo gelmėje visus 
vargdienių prispaudėjus, išnaudotojus, kū
ne minta darbininkų krauju. Nuplaukit 
erškėčių takus, kuriais skurdžiai bėga per 
visų savo gyvenimų, nieko neturėdami ir 
dažnai tokį vargų kęsdami. Sugriaukit 
tuos milžiniškus mūrus, kurie pastatyti 
darbininkų pūslėtomis rankomis, o ten gy
vena dykaduoniai, parazitai perteklįuose 
paskendę. Nuplaukit ta netikusia kapita

sirengkime prie 
didelių kovų.

3. Kiekvienas 
ti veiklus narys.

4. Kiekvienas
gaut po vieną naują narį.

5. Padarykime k i e k v ieną 
dirbtuvę mūsų tvirtove. Kur
kime fabrikų branduolius.

6. Darykime veikliais ir po
litiniais fabrikų branduolius.

7. Kovokime prieš dešinu- 
mo pavojų. Pagerinkime 
cialį Partijos sąstatą.

8. Padekite subudavot 
lingą 
gą.

£

listiškų tvarka. Nuvalyki t pasaulį, paner- tavim, atsitiko? Argi tu tik vienas bedar- 
dami kraugėrius-slibinus savo krištoliniam bis? ir kas ten tave nunešė prie to van- 
vandenyj !”
, i -?U ^n^m^s ^es^nekant, miesto Į šiandien buvo atsilankęs žmogus i 
bokšte laikrodis pradėjo must dvylikta va- j
landų dienos; dirbtuvių švilpukai kaukė, R^užkast 
apreikšdami darbininkam, kad jau laikas, " 
pietaut. Kazys lyg iš miego atbudo, apsi-1 
dairė apie save. Jam rodėsi, jog jis randa
si dirbtuvėje; įsisiūbavusių bangų šniokš
timas jam skambėjo, lyg mašinų kaukimas. 
Sukišo jis rankas į kišenius, kad išsiimti 
pietus, bet kišeniai buvo tušti; jis užčiuo
pė tik kokį tai popiergalį ir, kietai į saujų! 
sugniaužęs, ištraukė; atskleidęs pradėjo 
skaityt blizgančiomis it stiklinėmis akimis, i 
Tai buvo atvirutė nuo Komunistų Partijos, 
jog šiandien vakare jis turi būt susirinki
me.

Perskaitęs pranešimų, Kazys pradėjo 
atgaut normališkų stovį. Dar pastovėjo 
keletu minučių ir žingsniavo atgal, rausty
damas:

“Ne, aš savo gyvybės veltui neauko
siu, nesižudysiu, bet kovosiu, iki paskutinis 
kraujo lašas išdžius mano gyslose ir kol 
mano akys užsimerksi Šį vakarų nueisiu 
į susirinkimų; juk aš turiu ten daug drau
gų; nors ir jie tokie pat skurdžiai, bet jie 
man pagelbės.”

Jau netoli vakaras, o Kazio vis dar 
namie nėra..

“Tai, tur būt, darbo gavo mūsų tėvas,” 
šnekėjo Barbora į vaikus, kurių buvo trys; 
vyresnioji mergaitė turėjo šešis metus, an
troji buvo keturių metų, o sūnus dviejų 
metų.

r “Gerai, mamyte, jis parneš daug cen
tų; mes pirksim daug visko, baltos duonos 
su pienu, ir dar kų nors,” linksmai šnekėjo 
vyresnioji mergaitė. Motina paglostė jos 
galvutę, apdraikytų švelniais geltonais 
plaukais.

“Mat, kas alkanam kūdikiui rūpi; jau 
nebeprisimena tų žaislų, kuriuos matydavo 
krautuvių languose ir verkdama prašyda
vo pirkt; bet aš, neturėdama atliekamo 
cento, traukdavau toliap nuo lango; o da
bar tik prašo pieno su duona,” šnekėjo 
•Barbora, o -per jos veidų riedėjo ašaros, 
lyg dideli perlų karoliai; • __x_______ __ . ___

Štai kažin kas pabeldė į duris. Barbo- kalus bei sumanymus ir baigiantis susirin- 
ra, ašaras apsišluosčius, atidarė duris ir kimui, Jurgis pradėjo aiškint apie Kazio 
paprašė eit į vidų jai matytų, bet mažai padėtį, tardamas: • . 
pažįstamų vyrų. Tai buvo Jurgis, Komu
nistų Partijos kuopos organizatorius.

“Aš norėčiau matyt Kazį,” tarė jis.
“Jo nėra; jis išėjo darbo jieškot, ir dar 

negrįžo; ar jis gavo darbo, ar gal kas su 
juom atsitiko, nes jis paskutiniais laikais 
tapo toks neramus.”

“Tai kame dalykas?”
“Nagi, aš manau, jus girdėjote, kad 

jau ilgas laikas, kaip ji$ nedirbą; pinigai 
išsibaigė; tai ve kas musį laukia.” Ir Bar
boros smilkiniai pradėjo'trūkčioti; nors ir 
stengėsi ji, bet negalėjo Sulaikyt ašarų.

“Neverkite, nes verksmu nieko nepa- 
gelbėsite, o tik savo sveikatų naikinate; 
mes neturim nusimint ir verkt, bet turim 
rast kitokių išeitį pagerint savo būvį. Nes 
kad vargšai verkia, tai turčiai tyčiojasi. 
Kada Kazys pagrįš, praneškit jam, kad jis

dens ? Mes turim gerų draugų; mums pa
gelbės, o laikui bėgant ir darbo gausi. Štai 

iš jūsų 
kuopos; davė mergaitei dolerį; nupirkau 

;, ir dar liko rytojui keletas cen
tų; o tu įsivaizdini, kad jau mum išeities 
nebėra.”

Kazys nieko neatsakė, tik dar sykį gi
liai atsidusęs pradėjo rengtis į susirinkimų.

•Saulė jau buvo nusileidus; nublyškęs 
mėnulis rengėsi užimt jos vietų, apšviesda- 

i mas paniurusį miestų.
Kazys, pasikišęs knygų po pažasčia 

(nes jis buvo kuopos raštininkas) ėjo sku
biai; jo veidas atrodė linksmesnis; jis vėli 
jautėsi lyg laimingas, kad už valandžiukės i 
pasimatys su draugais, kurie yra tų pačių 
idėjų ir veikia sykiu.

Štai ir svetainė. Viduje skaitlingas 
būrys narių šnekučiavosi apie darbus, apiė 
kasdieninius nuotįkius ir tt. Kazys, susi
tikęs su Jurgiu, paspaudė vienas antram 
rankų; išreiškė vienas antram, kokie nau
ji sumanymai turi būt vykdomi darbinin
kų labui. Apie Kazio privatinius dalykus 
Jurgis nenorėjo prisimint, nes jis jau buvo 
apie tai patyręs nuo Kazio moters, ir turė
jo mintyje prisimint draugams per susirin
kimų apie Kazio vargus, apie jo sunkių pa-| 
dėtį. Bet Jurgiui reikalinga buvo sužinot, i 
kų Kazys į tai pasakys.

“Na, o kaip tau sekasi Kazy? Ašį 
šiandien buvau užsukęs į tavo butų, bet ta
vęs neradau.”

“Aš buvau darbo jieškot, bet negavau. 
Kų tu čia apie mane ir beklausi? Sunkus 
mano padėjimas, pasibaisėtinai sunkus. 
Mano kantrybės taurė jau išsisėmė, ir gy- į 
venimo siūlas gali nutrūki kiekviena minu-i 
tę.” į

“Ei, Kazy, mes esam įpratę į vargus,l 
ir tas miglotas gyvenimas neturi mus bau-! 
gint. Mes neprivalom numest į šalį tų vis- i 
kų, kų mes esam nuveikę; neturim nuleisti 
rankų žemyn, bet laikykim nervus įtempę, i 
besiekdami savo tikslo.”

Jurgis priėjo prie stalo, taukštelėjo ' 
kūjeliu, ir pareiškė, kad susirinkimas ati- i 
darytas.

, Apsvarsčius visus organizacinius rei- i

“Čia randasi mūsų kuopos vienas na
rys, tai yra Kazys Kovotojas, mūsų rašti
ninkas, kuris jau ilgas laikas be darbo; 
jam ir jo šeimynai gręsia badas. Dabar, 
žiemai atėjus, šaltis irgi neglosto, o anglių 
nėra. Aš šiandien lankiausi jo bute, ir pa- 

' tyriau, jog jo gyvenimas yra baisus. Mes 
i jam turim pagelbėt pinigiškai, kol jis pa- 
siliuosuos iš žiaurios bedarbes nagų. Kas 
norite aukot, pakelkit rankas?”

Jurgis perleido akimis svetainę: visų 
rankos buvo pakeltos, išskyrus patį Kazį, 
kuris sėdėjo, įspyręs akis į knygų. Jo vei
do galima buvo matyt pasitenkinimą, bet 
taipgi pažeminimo išraiškų. Kiek laiko 
atgal Kazys skaitė save lygiu kitiems 
draugams, o šiandie turi prašyt pagėlbos, 
it koks elgeta.

(Toliau bus)

d) Parti jinės frakcijos 
Darbo Unijų Švietimo/ Lygoj, 
Tarptautiniame Darbininkų 
Apsigynime, Darbininkų Tarp
tautinėj Pągelboje, Prieš-Impe- 
rialistinėje Lygoje ir kt. turi 
žiūrėt į tas organizacijas, kaip 
į Vaisingą dirvą delei rekrufa- 
vimo Partijai narių.

e) Prie visų partijinės spau
dos skaitytojų turi būt einama 
su kalbinimu įstot į Partijos 
narius.

f) Visi masiniai mitingai, 
forumai ir kt. turi varyti nau
jų Partijai narių rekrutavimo 
darbą. Turi būt rengiama vie
tiniai kaimynystės mitingai.

Negrai, Moterys, Jaunimas
Kiekvienas distriktas, sekcija 

ir branduolys turi atkreipti 
ypatingo dėmesio į rekrutavi- 
mą negrų darbininkų, moterų 
darbininkių ir jaunuolių darbi
ninkų į Partiją, taipgi ir į Jau
nųjų Darbininkų Lygą.

Turi'būt išleista specialės Ii-1 .
teratūros, atsišaukiant į šiąsias'^1^ Alekšiui ir čia pažymi- 
darbininkų klasės dalis. I me vardus, kurie aukojo ne 

Turi būt suorganizuota spe-; au S?nįl/1*. j /aPs>
c* n vn ifne • S t <11.1 K Ll O, II. LllCSyS, AT. St/cl—

liulionis, N. Kųdurauskas ir P. 
Kozlas po $1.00; A. Sireikis 
75c; N. Tumanienė, B. Bakšie- 
nė, J. Trusas, P. Mickevičienė, 
F. Kaulakis, J. Dvareckis, J. 
Žukas, Nežinomas, J. Mačio- 
nis, Staliulionienė, J. Davido- 
nis, Rapečka, J. Dervelis ir G. 
Deksnis po 50c.
Varde Lietuvos baduolių, au-| 

bojusiems tariu širdingą ačiū.
H. Stanikus.

cialės savaites delei suteikimo 
spėkų rekrutavimui negrų, mo
terų ir jaunuolių darbininkų.

Įvairūs atatinkami Partijos 
departamentai išsiuntinės spe
cialūs medžiagos, kur bus pa
liečiama negrai, moterys ir jau
nuoliai darbininkai.

Jaunųjų Komunistų

30-

ga-
Ly-

Organizacinis Skyrius— 
Centro Komitetas, 

Amerikos Jungtiniu Valstiją 
Komunistę Partijos.

WORCESTER, MASS.
Balandžio 7-tų dieną, vaka

re, buvo perstatyta Aido Cho
ro operetė “Kova už Idėjas.” 
Kas link operetės čia nieko 
nesakysiu,, manau, kad patys 
choriečiai parašys. Tik cho- 
riečiams verta tarti pagarbos 
žodį, kad jie mums leido pa
rinkti auku Lietuvos baduo- 
liams. Susipratę darbininkai 
tame vakare sumetė $22.77. 
Tuos pinigus pasiuntė m e 
Priešfašistinio centro iždinin-

Naujų Darbininkų Lavini
mas ir Paskyrimai

1. Visi nauji nariai, priimti!
į kiekvieną sekciją, turi būt 
krūvon sušaukiami kas savaitė i 
arba kas dvi savaitės, priklau- į 
sant nuo to, kiek jų įsirašė, in 
į juos turi kalbėt narys distrik- i 
to pildomojo komiteto apie Par
tijos politiką ir pareigas ir už
davinius kiekvieno Partijos na
rio. T ,

2. Kad kiekvienas branduolys 
turėtų suorganizuot diskusijų 
grupę naujiems nariams, kaip 
ir kitiems, kur būtų bent ketu
rias savaites gvildenama pama
tiniai Partijos principai, 
veikimo būdai, Partijos 
pareigos ir tt.

Agitacijos-Propagandos 
partmentas turi išdirbti 
rais bruožais programas 
traukas) tiems kursams, 
remtiems 
Komunistų 
gramos ir

3. Turi 
skiriama
Partijos nariui.

Distriktai ir. sekcijos turi 
kreipti ypatingos atydos į nau
jai susidariusius vienetus, pa
skiriant tulus patyrusius drau
gus darbuotis tuose naujuose 
vienetuose. .

A1M.D. ŽINIOS
Pranešimas

' A. L. D. L. D. 13-to Apskri
čio metinė konferencija įvyks' 
balandžio 28 d;; vieta Maikė 
Bartkus, Box 806, Benld, Ill.I 
Konferenciją prasidės 9:30' 
vai. ryte. Kuopos, priklausan-i 
čios prie 13-to Apskričio, iš
sirinkite delegatus su manda
tais ir naudingais įnešimais.

s

£

s

£ 
£

£

£
£
£

£
£

£

£

H

£
£
£
£

£
jos 

narių

de- 
bend- 

(su- 
pa- 

ant Atviro Laiško, 
Internacionalo pro- 
organizacinių tezių, 
būt sistemačiai pa- 
darbas kiekvienam

Partijos

vajaus 
distrikte 

patyri-

Vajaus Išgarsinimas
1. Kiekvienas partijinis laik

raštis turi turėt “Partijos Re
daktorių”, ir jis turi laikyt vie
nu iš savo didžiųjų uždavinių 
Partijos Statybos Vajii,.

2. Partijos spauda turi pa
laikyt specialę špaltą 
Statybos Vajaus, kur 
nariai užrekorduotų 
progresą kiekviename 
ir sekcijoj, apsikeistų 
mais ir tt.

Apart obalsių, paliečiančių 
masines Partijos kampanijas, 
mes turime iškelti dar sekamus 
©balsius:

Įstokite į jūsų klasės Parti- i 
ją! Stokite į Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partij.ą!

Kiekvienas kovingas darbi
ninkas turi būt Komunistų 
Partijos narys.

Įstokite į amerikinę Komu
nistų Internacionalo Sekciją!

Vajaus Obalsiai

Be šių obalsių, mes tūpime 
iškelti Partijoj 'dar ve kokius 
obalsius, kad sumobilizuot Par
tijos narius/ į vajų:

i 1. Įkūnykime gyvenime li
niją Atvirojo Laiško.

2. Per; Partijos statybą pri-1

Trečiad., Balandžio 17, 192<

JAU SPAUSDINAMA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

Paraše A. BIMBA

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 

i kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
karybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
tdevrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalai ir Sovietų. Sąjungai. Tada 
pasitraukė mio jo grupė sekėjų, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliiicinį dumblyną. -

Toje brošiūroje rasite daviniu apie 
Trockio ištrėmimų ir vėlesnius io darbus 
buržuazijos abaze. Tai. tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucinės karjieros saužu- 
dystę, Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šių brošiūrų ir isitėmyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

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

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

Sekr. M. Eschuk.

NOTARY a

Brooklyn, N. K46 Ten Eyck StPUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

£

£

t

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati| 
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ja 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymų šiuo antrašu:

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER *

£
£

£ 
£ 
£

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Sieksnis Ointment Co. 
518 MAIN 8T. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

Patarnauju ‘ visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir .tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at- 
laras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pa.<- 
mane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn., N. Y.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurty Jūs Pageidavot 'MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo 
per
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i

$1.50, vienas
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SS!

VIETOS ŽINIOS
RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ
MOTERIMS

Panedėiiais 
utarninkais

davi
kai-

nuėjo 
į-po-

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

Panedėiiais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

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

A venue,

Tarptautinės Darbininkų Pa- 
kasdien gauna

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 žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

St. or A ve

pagelbės jums apmo- 
Įsigj'kit “Tarpininką”

pri-

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir' draugas.

KAINA $1.25e

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

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir4 kas
dien turėkite sir savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

Draugai:— 
žinote, kad angliakasiai!

Mūsų ekspertai ^instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių

Jei jūs ir

Turime savininkų, šoferių, mechanikų,Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

Kep

Trečiad., Balandžio 17, 1929

& MONTREAL, CANADA

J. Čeponis.

r

DETROIT, MICH
va-

ap-i

139

Du 
leido

orui
sve-

kitiems,
piknike.

Rengimo Komisija.
Bet vienas dalykas, ku- 

labai apgailestaujamas,

i šį koncertą.
Rengėjai.

kalus.
ir darbininkių pareiga atsilan
kyti

Montrealiečiai lietuviai tu
rėtų atkreipti atydą į šią var
gų jūroje skęstančią moterį ir 
ją paremti materialiai. Jo 

senokas laikas, kaip mirtis lai būna pavyzdžiu ki-
” iš Montrealo nema- tiems, ypatingai tiems, kurie

Iš Darbininkų “Rojaus
Jau

“Laisvėj
tyti jokios žinutės, ypatingai taip sunkiai uždirbtus) centus 

pv0- praleidžia vien tik del rudžio 
(alaus).

Puslapis Penktas

Ir Groseininkus
Policija Skriaudžia

rėš irgi neužmiršo draugės Be
niušienės. Surengė išleistuvių 
garžų vakarėlį pas draugę H. 
Pinigienę. Surengimu vakarė
lio daugiausia rūpinosi drg. Pi- 
nigienė, Baltrušaitienė ir Urbo
niene, bet drg. Pinigienė užvis 
daugiausia darbavosi, kadangi 
pas Pinigienę vakarėlis buvo Į 
surengtas. Taipgi visos drau
gės sudėjo pinigų iš savo kiše
nių, nupirko drg. Beniušienei 
dovaną, kaipo atminimą, gražų 
ant lovos užtiesimą. Mes, pitts- 
burgiečiai ir braddockiečiai, la- 

\ bai apgailestaujame minėtų 
draugų, kad mus apleido. Bet 

; Detroito draugai susilaukė veik
lių ir ištikimų draugų. Drg. 
Beniušiai ne tik politikoj prasi
lavinę, bet ir su lošimais gerai 
susipažinę, žodžiu sakant, vi
sur tinkami žmonės. Mes linki
me draugam Beniušiam ir Lu
košiunienei gerų pasekmių ir 
darbuotis darbininkų judėjime, 
kaip ir visuomet.

A. K. SUekienč.

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Pereitą pirmadienį tapo su

areštuoti keturi grosėrnių dar- 
b i n i nkai-streikięriai, kuomet 
jie stovėjo ant pikietų linijų, 

i Groserninkai veda smarkią ko
vą už žmoniškesnes darbo są
lygas, Už didesnes algas ir 
pažinimą unijos.

iš darbininkų gyvenimo, 
dosi, kad čia darbininkai gy
vena viskuo pilnai patenkinti, 
kaip tame pasakiškame roju
je. Toli gražu ne. čia vargo 

<, ir skurdo yra nemažiau, kaip j 
<■ ir kituose miestuose, čionyk

ščių darbininkų, ypatingai 
naujokų, ateivių gyvenimo ap
linkybės visiškai nepavydėti
nus : Skaitlingi darbininkų bū
riai vaikštinėja po miesto gat
ves, neturėdami darbo, o dau
gelis paliuosuoti neribotam lai- j 
kui. Nors darbininkų gana di
delis perteklius, vienok iš įvai
rių nuskurusių kraštų, taip pat 
ir iš fašistinės Lietuvos, nesu
stoja važiavę vis nauji ir nau
ji “laimės” jieškotojai, kurie 
{ čia atvykę prisideda prie tos 
taip skaitlingos bedarbių armi-1 
zas. Darbininkams gyvenant 
Vokioje atmosferoje, priviso į 
vairių “agentų,” kurie iš be 
darbių išvilioja paskutinius! 
centus neva darbo žadėdami.
Gal neapsiriksiu pasakęs, kad t* . 'A..... . ° . T i Jau
be geros protekcijos ir be ky- timrii iaunima Užtikrina- Amerlk°J pergyvena gana sun- 
šių, darbas gauti—tai didelė YP^trngm jaummą. užtikrina-. aplinkybes čia siaučiame, kad busit užganėdinti. IapniiKyuub. cui 
darbininko laime. Birželio 30 d I D S A streikai, čia bedarbė. Daugelis

Lietuviams, .gyvenantiems; / knonos ‘bendromi šeimynų Illinois, Ohio, .. . ■. .... . ..Canados provincijose, nepa-j13?1 27 ku°P°s’ °en“lom!s Vil.^nia ir kitose vietose turi tes* šis zvejalaivis buvo toh- 
tartina važiuoti i Montreala spekomis’ renSia Pikniką vi- ' n kitose vietose tini pietuose ir todėl jistarima \aziuon į ivrontieaią, o-nmi vinnmnl vietai__ badauti, kuomet ju duonos pel-1 . 1 v. .
nes į čia atvažiavusius tas pats e c " T m , i nvtoiai niekur darbo nee-ili su | ParSabeno žinių apie Lyido 

^argas-skurdas pasitiks. North East.01?' Mass’ . ,To,d-el I sh-asti ekspediciją.
prašome vietos ir apielinkesI snasu.

Montrealo Lietuviu Litera-; 01 ^anIzacijų nieko tą dieną
- -- - - -j nerengti, kad neuzkenktumem* gelbos rastine

bet dalyvauti laiškų, kuriuose prašoma ūmio

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

BOSTONO IR AP1ELINKES 
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.
Prasidedant šiltesniam 

ir baigiantis parengimams 
tainėse, L. D. S. A. 13 kp. So.
Bostone ir 27 kp. Cambridge 

| rengia linksmus šokius suba- 
toj, balandžio 20 d., Lietuvių 
svetainėj, 26 Lincoln St., 
Brightone. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare, šiems šokiams grieš 
geriausia Naujos Anglijos Ba-i 
be Stanley’s Orkestrą iš Brock
ton, Mass. Apie šią orkestrą 
idaug sakyti nereikia, nes kas j 
yra girdėjęs ją griežiant, tai 
kiekvienas likos užganėdintas. 
Taipgi bus skanių užkandžių 
ir minkštų gėrimų. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti, o

tūros Draugijos kuopelė iki
šiol egzistuoja neblogiausiai ir V1?ni> 
kuo tolyn vis darosi nariais mu ' 
skaitlingesnė, tas labai pagir-1 
tina.
ris 
kad kuopelei esant skaitlin-Į 
gesnei nariais, vis daugiau į-1 
vyksta nesusipratimų—riete
nų, ypatingai laike susirinki
mų. Ot, tarpe draugų atsi 
randa vienas, kitas “filosofas,’ 
kurie ir pagimdo tas visas rie
tenas. Tokie susirinkimai bū
na ilgi, nuobodūs, netik neat
nešanti jokios naudos, bet dar 
labai žalingi tolimesniam mū- 

veikimui. Kad mažiau'

Avaly Darbininkai vėl 
Laimėjo Dirbtuvę

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Šiomis dienomis Independ-i. 
ent Shoe Workers Unija vėli332 
laimėjo vieną dirbtuvę—Cort 
Wolfelt Shoe Kompanijos, ku
ri randasi po num. 599 Broad
way, New Yorke. Darbinin
kai buvo išėję į streiką ir lai
kėsi keturias dienas. Po to 
darbdavys priverstas buvo pa
siduoti ir pasirašyti sutartį 
unija.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell Oregon

9669
5136

Parplaukė su Žuvies
Aliejum, iš Pietą
' Žvejų laivas, ' Sir 

I Clark Ros;
James 

šiomis dienomis 
pribuvo į Tomkinsville, L. 1., 
netoli New Yorko, pargaben
damas bangžuvinio aliejaus 
pusantro m.iliono dolerių ver-

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 

! Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 

: CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
į lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 

I kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po .daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes goriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLISKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

pagelbos. Tarpt. Darb. Pagel- 
' ba teikia, kiek gali, bet visų 
i negali aprūpinti. Todėl jinai 
[šaukia konferenciją išdirbimui 
'platesnių plaiAi tam darbui.

Minima konferencija įvyks 
NEDALIOJ, BALANDŽIO 21 
D., ASHLAND AUDITORIUM 
SVET. (Lodge Hall), Ashland 
ir Van Buren St., Chicago, Ill. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Šioj konferencijoj kalbės vys- 
i kūpąs Brown ir Nacionalės 
Mainierių Unijos sekretorius 
Pat Toohey.

..   žiūrėkite, kad jūsų draugija 
laikraštyje užėmus brangios tgj0 kovodami streikuose ir ki- i pasiųstų atstovus (bent tris). 

už darbininkų klasės rei-iJeigu susirinkimo nebus, tai 
Todėl visų darbininkų galite patys savo draugiją at

stovauti, arba ką nors įgalioti. 
Bet tik žiūrėkite, kad būtinai 
būtų atstovaujama.

Badaujanti mainieriai šau
kiasi mūsų pagelbos. Daugiau- 

i šia vaikučiai nukenčia. Daly
vaudami šioj konferencijoj mes 
| prisidėsime prie paramos, prie Į 
i suteikimo duonos kąsnio, prie 
į suteikimo drabužių ir kitų rei
kalingų reikmenų.

Taigi, nepamirškite šioj kon-
* ferencijoj dalyvauti bal. 21 d. 

Draugiškai,
Lydia Beidel, 

TDP. Chicago Lokalo Sekr.

Balandžio 20 d., 8 vai. 
kare, svetainėj 3014 Yemans 
Ave., Hamtramck, įvyks labai 
puikus koncertas, kurį rengia! 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo vietos apskritis. Pro-: 
gramos išpildyme dalyvaus ge-j 
riausios vietos ir apielinkių je- ■ 
gos. Pelnas skiriamas darbi-1 
ninku apgynimui, kurie nuken-,

vietos, sakau: į mūsų darbi
ninkišką armiją reikalingi pa
stovūs, rimti, darbštūs ir pa
vyzdingi draugai. Ne tik mes 
patys švieskimės, bet ir kitus 
švieskime, o kuomet apsišviesi- 
me, panašių nesusipratimų vi
suomet išvengsime. Mūsų;

1 kuopelė iki. šiol turi užsitarna
vus nuo centro pagyrimus, fad, 
draugai, stengkimės tų pagyri
mų nenustoti ir ant toliau.

Pažįstu keletą asmenų, ku
rie garsinasi, kad Lietuvoje1 
buvę kokiais ten valdininkais 
ir gyvenę neblogiausiai, bet[ 
negalėdami pakęsti fašistinio ■ 
režimo, turėję išsinešdinti į to
limą užjūrį. Jų pasakoms gal 
ir patikėtum, bet kuomet pa
žįsti ir patiri, tai atrandi visai 
ką kitą. Jie ne nuo fašistinio 
režimo išsinešdino, bet išsineš-' 
dino todėl, kad gavus antru 
kartu tapti “jaunikaičiais.”

Jie ne tik jokio progresy- 
viško darbo nedirba, bet dar 
skęsta i gyvenimo dumblą.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų 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

KAS GIRDĖT
BRADDOCK, PA.

‘ John Naujokas
kauskas, 214 Schuylkill 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda^ taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pąt 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, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršutinėmis 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
tos apmokame.

Adresas:

Naujoką Cigarą Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

ei

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
IKlian’e (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-
LOan S LOMI f imutlb bij0. Už ?5c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

I 'iv Tahc I2r’ ccntai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš vi 00 IdOo jutą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

mėnesiai tam atgal 
Braddocką draugė K. 

Lukošiunienė, L. D. S. A. 
kuopos narė ir organizatorė, j 
Drg. K. Lukošiunienė dabar1 
randasi Detroit, Mich. Ka- į 
dangi minėta draugė daug pa
sidarbavo del L. D. S. A. 139 
kuopos ir draugiškai sugyveno 
su visom draugėm, tai draugės į 
sudėjo po kelis centus ir nu-1 
pirko draugei Lukošiunienei at-' 
minčiai dovaną—lempą. O dr- 
gė čelkienė surengė išleistuvių 

s vakarėlį. Nors stalas buvo ap
krautas skaniais užkandžiais, 
kurį puošė saldainės, pyragai
čiai ir kitoki gardėsiai, nors iš j 
šalies žiūrint atrodė labai gražu ' 
ir linksma, bet pas drauges ne
simatė tokio linksmumo, kaip 
kitados, todėl, kad buvo draugės 

i Lukošiunienės atsisveikinimo
Draugės gailėjosi,

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________  ORDER BLANK
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašyk.:

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

Nusišovė Policijos Nuova
dos Viršininkas

Kovo 27 d. Tauragės 
lie. nuovados viršininko

Virš du šimtmečiu/^ FA O A O Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta VJ" H/ B/L Z1L gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūsles bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padare Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 
^andimpro^ roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.

YV Ji?Pradėk tuoj. Trijų dydžiu vaistinėse: 35c,
75c ir $1’50- Gauk tikra>as. Ieškok dėžu- 

' tėse ‘‘Gold Medai” vardo ir kitų neimk.
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~ Balaimžio 4 d. tuberkuliozu 
(džiova) mirė J. Motuzas, tu
rėdamas 37 m. amžiaus. J. M. 
ilgus metus vergavę alaus bra
vore, Black Horse. Gyveno 
žmogus visiškai nieko nesvajo-, vaRarelis. vrauges gailėjosi, 
damas apie ateitį, todėl ir mi- j j<acĮ mjneta dr-gė apleidžia mū
re nepalikdamas nei cento. 
Nors jis ne mūsų pažiūrų bu
vo, vienok reikia apgailestau
ti, kad dideliame varge paliko 
poterį ir penkis vaikučius.

Ad E—11

Nuga-Tnne prašalino jos 
skilvio trubelius

Štai yra raportas nonlos J. M. Blalr, 
^^Oklawaha. Fla., kurj kiekvienas turžtų per- 
•F'^kaityti. Ponia Biair yra 64 metų am-

'žiauft ir prieš vartojimą Nujta-Tone. joa 
skilvys vis buvo suiręs, ką tik ji neva’- 
gydavo. jai kenkdavo. Dabar ji gali val
gyti bile ką ir skilvys visai lengvai su
virškina. Tai yra puiki žinia žmončms, 
kurie turi prastą skilvį, prasta apetitą, jie 
turėtų šias geras gyduoles pabandyti.

Nuga-Tonc taipgi pagelbsti nusilpusiems 
Inkstams, pūslei, neveikiančioms kepenims 
arba kitiems svarbiems organams, patai
so prastą miegą, užkietėjimą, galvos skau
dėjimą. svaigulį, silpnus nervus, skauda
mus raumenis ir panašius nemalonumus. 

/ Jei jūs turite prastą sveikatą arba yra 
Sugedę kokie svarbūs organai, tiktai vartokit 

JĮfct uga-Tone ir pastebėkit puikų savo pasi- 
taisysaą^-J^s < apsireikš į keletą dienų. 
Jūs galit gauti Nuga-Tone kur gyduolės yra 
pardavinėjamos. Jei jūsų vertelga neturi 
jų savo sandėlyj, reikalaukit, kad jis už
sakytų jums iš olsello vaistinės.

sų mažą būrelį, zo Lukošiunienė 
taipgi gailėjosi apleist savo 
drauges.

Dabar eisime prie draugų 
Beniušių. Draugai Beniušiai tą 
patį šposą iškirto, kaip ir dr- 
gė Lukošiunienė. Minėti drau
gai irgi jau Detroite, Mich. Tai 
pasidarė nemaža spraga Brad- 
docko darbininkų judėjime. 
Reikia pasakyt, kad draugai 
Beniušiai labai geri ir veiklūs 
žmonės. Dirbo su pasišventi
mu del darbininkų labo kiek ga
lėdami. Draugai Beniušiai yra 
nariais šių organizacijų: A.D^

taipgi draugė Beniušienė yra 
narė L.D.S.A. 139 kuopos. Ka
dangi drg. Beniušienė daug 
pridėjo darbo mokindama vai
kučius ir abelhai rūpinosi kuo
pos augimu, tai 139 kuopos na-

po- 
pa- 

dėjėjas A. Keliotis pasišali-; 
no iš tarnybos ir nuėjęs į 
mišką persišovė. Manoma, ' 
kad nusišovė del išeikvoji
mų.

Policija Užpuolė Gimdymo 
Kontrolės Kliniką

Pereitą pirmadienį New i 
Yorko policija užpuolė ant 
Gimdymo Kontrolės Klinikos, 
esančios po num. 46 W. 15-ta 
gatvė, New Yorke. Suareš
tavo dvi gydytoji ir tris slau
ges. Ši klinika yra priežiūro
je garsiosios gimdymo kontro
lės šalininkės, Margaretos San- 
gerienės, kurios tačiaus .poli
cija nelietė. Sangerienė 
sykiu su suareštuotomis 
licijos nuovadą.

Suimtosios kaltinamos 
me “nelegalių” patarimų 
kuriems klijentams.

DUONA

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

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

Būkite SaVystovūs—Išsimokinkite Automobiliu Biznio
- . . . . . .v 1 • • v. .• • • • 1* ___

išdirbimų karus f 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. r ’ .
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

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r B Pnuhi LAiiui* nuo g v< ryt0 iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 3 v v“DUį
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS 1ŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

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

B
4*



I

•' Puslapis 'šešt Treoiad., Balandžio 17, 1929

VIETOS ŽINIOS
Lyriečiu Parengimas

R
£
R

i 
i

■ Tarp. Darb. Apsigynimas Streikieriy Atstovai
Darbuojasi Kalbės Šiandien

kai 8Kuomet aucHnyčių magnatai Į šiandien, bal. 17 d
* pietuose (Gaštonia, N. C.) į- vai. vak., Irving Plaza Svetai- 

kalino nemažai streikuojančių į nėję, New Yorke, įvyks masi- 
. tekstilįečių už pastarųjų pasi-inis mitingas-prakalbos, kurio- 

rįžusias kovas, tai Tarptauti-į se kalbės iš Gastonia, N. C., 
nis 
pradėjo didelį vajų už teiki- vietinių gerų kalbėtojų, 
mą pagelbos sUimtiemsiems. 'dėstoma i

Apie tai bus kalbama šio-pietuose ir šiauriuose, 
vakaro masiniam mitinge Ir-į 
ving Plaza svetainėje.

Darbininkų' Apsigynimas atvykę streikieriai ir keletas 
Bus 

padėtis tėkšti liečiu

tėmykite, kad paskuti
nis Lyros Choro žieminio sezo
no parengimas bus šeštadienį, 
20 d. balandžio, 1929, Natio
nal Hali, 91 Clinton Ave., 
Maspethe. Bus'puikus balius ir 
šokiai, šokiams yra pasam
dyta geri šeši muzikantai. Pra
džia 6-tą vai. vakare. Įžanga 
y patai 50 centų. Visus kvie
čiam atsilankyti;

Rengėjai.

Ot, Kas Griebs Didelius 
Pinigus—Smilkąs

Buvusis N. Y. valstijos 
bernatorius, Al Smithas pada- 

' rė sutartį su “Saturday Eve
nting Post” žurnalu i
jam straipsnius apie savo kar
jeros kylimą. Kiek Smithas

gu-

Matijošius šmigelskis, kuris 
dirbtuvėj laike darbo krito ir 
mirė.

Pirmasis, t. y. M. Skardis, 
pasiturinčiai gyveno ir mirda
mas savo moterei paliko turto 
virš $40,000.00. Tai buvo sa
vo rūšies egoistas: jis nesilan
kė į darbininkų parengimUs, 
jis nedalyvavo jokiame darbi
ninkiškame judėjime, jis nėra 
savo gyvenime (16 metų Jer
sey City gyveno), paaukojęs 

sudilusį nikelį darbo žmo- 
reikalams. žodžiu tariant, 
buvo žmogysta, pas kurią 
obalsis: “duokš man, o aš i 
niekuomet.”

Apie antro nabašninko, M. 
Šmigelskio, 
bus parašysiu vėliau.

Mažytis Korespondentas.

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

sirinkimas bus nedėlioj, 21 balandžio, 
svetainėj ant 24 ir Michigan Ave., 
10 vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų apsvarstyti. Kurie 
dar neatsiėmėt naujos knygos, būti
nai ateikit atsiimt. Nepamiršk! ir 
mokesčius užsimokėti. Be to, būtų 
gerai, kad ir po naują narį atsivestu- 
mėt.

Sekr. V. J. Geraltauskas.

nei 
nių 
tai
yra 
tau

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

prakalbas petnyčioj, 19 d. balandžio, 
Rusų Darbininkų svetainėj, 
restorano, 2934 Yemans St. 
džia 7-tą vai. vakare. Įžanga 

West Sidėj, bus subatoj, 20 
džio, Draug-ijų svetainėj, 24 ir 
gan Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga veltui. Kalbės V. Andriulis, 
“Vilnies” redaktorius, temoj Ame
rikos darbjninkai ir jų ateitis.” Kvie- 

ir išgirsti 
Rengėjai.

(90-91)

A.

viršuj
Pra- 

veltui. 
balan- 
Michi-

gyvenimą ir dar- čiam,e. atsilankyti 
*• I ovovmii /In Krizu

rašinėti parĮij0S Nariu Atydai!

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

svarbių dalykų.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

iHf ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasiSne- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENE

Savininkė

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 YPATIŠKA ATY- (p-g zt fk/A 
PA IR PATARNAVIMAS J) H Lily 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai I 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- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvienų dieną ir nedėlio
mis nuo 9:30 iki 5 vai. jk> pietų

MARGARETA VALINČIUS,
Room 32, Wcitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

KAM REIKALINGAS 
'KARPENTERIS?I

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

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika- 
S., 114

Tel.

Per treierius metus ėies ita- ^aus mokgti, tikrai nežinoma, t .ler trejenus metus ėjęs ita b(jt tQ)j tvil.tina> kad jįs gau_ narlų susirinkimas Įvyks tre- 
siąs po $2 už kiekvieną žodį, 'čiadienio vakare, balandžio 17 

,-d., “Laisvės” svetainėje. Kiek- 
I vieno nario privalumas daly
vauti sekcijos susirinkime, nes 
j randasi svarbių reikalų ap
svarstymui. Pradžia 8-ta vai.

Sekr. K. P.
(90-91)

n .. “ . . x .. . i “11 Nuovo Mondo” PerėjoRuošiasi su Naujais Šokiais Rankas
Vakare, kuris įvyks balan-; 

džio 27 d., 1929, Ukrainą Sve- 
tainėje, kai žinoma, dalyvaus dienraštis II Nuovo Mon-
Skučiukas-Scotch su M. Sku-do>” kuris skaitėsi beparty- 
čiūte. Jau dabar jiedu ren- .viu” “darbininkišku” laikraš-i v_ . 
giasi prie šokių. Girdėjau, !čiu» dabar patapo tikrai par-jflegraZUS 101 New lOlKC 
kad turės daug ko nepaprasto tyvišku, nes jį atpirko italų- 

socialistų federacija. Iki šiol|šitam vakarui. Atsiminkit tai 
visi. Vakaras ruošiamas 
Brooklyno lietuvių komunistų. 
Bus puiki Retikevičių Orkest
rą. Be to, bus* suvaidinta 
trumpas, bet geras veikalukas 
“Pirrhoji Gegužės.”

Pirmadienis ir antradienisJ . ‘ v . . . j 1 H llldUlUIlld 11 (Ali UI ClU 1C1110

šis dienraštis buvo leidžiamas 'Luvo gana negražūs New Yor- 
Avanti žinių Ko. Beparty- ]<e. darganuoti, lietingi, šalti.

iviškumas” vėrėsi tame, kad 
' jis šmeižė ir niekino komunis
tus ir visą revoliucinį darbinin
kų judėjimą, nežiūrint, kad 
skelbėsi anti-fašistiniu organu 
Jungtinėse Valstijose.

Mirė Dr. Misevičiaus Žmona

Pirmadienį temperatūra buvo 
nupuolusi iki 36 laipsnių. Pa
lyginus su pereitos savaitės 
kai kuriomis dienomis, kuomet 
temperatūra siekė 80 su vir- 

Įšum laipsnių, tai reiškia 
lį nemalonumą.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

dide- PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MIRĖ KUNIGAS KUODIS
Pereitą pirmadienį numirė 

Dr. J. Misevičiaus žmona, ku
ri sirgo jau tūlas laikas ir gu
lėjo Post Graduate ligonbutyj. gas 
Laidotuvės bus rytoj, balan- įpėdinis,
džio 18 d. 'kurios

Leidžiant laikraštį į spaudą, 
gavome žinią, kad mirė kuni- 

Kuodis, kun. Petkaus 
klebonas parapijos, 

bažnyčia randasi ant 
No. 5-tos ir Havemeyer gat
vių kampo, Brooklyne. Mirė 

A. L. D. L. D. 185 KUOPOS antradienį, Šv. Katarinos 
NARIAMS goninėj. Sakoma, turėjęs

•--------- dies paralyžių.
Neužmirškite, kad ketvirta-;

dienį, 18 d. balandžio, 8 vai. -----------------------
vakare, svetainėj 218 Van'-t
Siclen Avė., įvyks A. L. D. L.; 1,000 idSįdbejO
d. 185 kuopos susirinkimas.^pjjjjgtuoti Slreikieriams
Visi ir visos ateikite, nes turi
me daug svarbių reikalų. Ku
rie dar už šiuos metus neužsi- 
mpkėjote, ateikite ir užsimo
kėkite.

Valdyba.

Vėl Skandalinga Byla 
Queens Priemiestyj

Is-

Pereitą pirmadienį restora
nų streikuojanti darbininkai 
turėjo masinį pikietą, kuriame 
dalyvavo ir adatos darbinin
kų unijos nariai. Išviso masi
nėje pikietų linijoj dalyvavo 
apie 1,000 darbininkų. Poli- 

i cija, kai paprastai, puolė pi- 
'kietuotojus ir suareštavo 45 
i asmenis. Tačiaus suimtieji ir 
pers ekiojamieji darbininkai 
nepaiso to viso, bet laikosi ge
rame ūpe ir pasirįžime, turė-

Pereitą pirmadienį Long 
land City teismabutyj prasi
dėjo nagrinėjimas bylos tūloįį^J greft laimėti? 
Angelo Paino, kaltinamo ban-’ 
dyme papirkti p v i e m i esčio j 
Queens prezidentą narvey.ję nripo 
Esą Paino bandęs įduoti prezi-vdUhld piICb HLclVlUd 
dentui $10,000 bankinį čekį,' ----------
kad už tai gavus tam tikrąj šiomis dienomis sugrįžo 
darbų kontraktą. Bylos spren- Europos senatorius D.A. Reed, 
dimą darys džiūrė prie teisė-į iš Pa. valstijos. Jis pareiškė, 

labai daug Europos žmo- 
trokšta pakliūti į Jungti- 
Valstijas ir, esą, jei iš tų 

aplikantų tik dešimtą

jo Frank F. Adei.

Branduolio F5 
Susirinkimas

Visi nariai Komunistų Par
tijos branduolio F5 ateikite į 
susirinkimą sekantį ketvirta
dienį, balandžio 18 d., “Lais
vės” name. Pradžia 8-tą vai. 
vakaro. Nepamirškite.

Sekr. J. Siurba.

PAJIEŠKOJIMAI

Du Susirinkimai ir 
Kit-kas

SHENANDOAH ,PA. 
j A. L. -D. L. D. 17-tos kuopos 
Isirinkimas bus nedėlioj, 21 balan- 
(džio, 10 vai. ryte. Visi nariai atei- 
I kit, yra svarbių reikalų. Kurie dar 
‘ neužsimokėjote, ateikite ir užsimo- 
įkėkite.—Sekr. K. Motuzą. 91-92

PAJIEŠKAU brolio Prano Užupio, 
iš Lietuvos paeina iš Menkinių 

kaimo, Sintautų valsčiaus, Šakių aps
kričio. Jis senai Amerikoj, pirmiau 
gyveno po tokiu adresu: Frank Bu- 
by, Margetts Hotel, St. Clair, Pa. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
praneškit, nes yra labai skubus ir 
svarbus reikaląs iš Lietuvos.—A. 
Orrintas, 12 Sawtell Ave., Montello, 
Mass. (91-93)

• JUNIPER 7646' • ..* •

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue I

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

su-

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Pereitą nedėldiėnį, 
džio 14 d., įvyko Liet. Pašelp. 
Draugijos Laisves bertaininis kuopos in T. D. A. 90-tosi kuopos 
susirinkimas, kuris buvo be ga- nariams, kad pereito susirinkimo li- 
lo trumpas ir jame nieko nau- 
dingesnio nenuveikta. Ot, iš
klausyta ligonių lankytojų ra
portai, išmokėta ligoniams 
šelpa, tai ir viskas.
A.L.D.L.D. 16 Kuopos 
Susirinkimas

Šis susirinkimas nariais 
vo neskaitlingas,.nes jame da-į . 
lyvavo vos šeši nariai ir vienas |kimas bus nedėlioj, 21 balandžio, 
r .v t . i t P° No. 928 E. Movamensing Avė.draugas is kitos kuopos. La-| Pradžia-10;30 val. Šis susirin- 
bai negerai, kad mūsų nariai kimas bus labai svarbus, nes yra 

...... _ . •• Įvairių reikalų apsvastyti.
Taipgi yra prisiųsta nauja knygd,ku
rią turite atsiimti. Antras labai

balan-

pa-

bu-

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

į ko nutarta abiejų kuopų susirinki
mus laikyti naujoj vietoj, Grigaliūno 
barbernėj, 170 Washington St., kiek
vieną paskutinį nedėldienį mėnesio, 
10 vai. ryte. Sekantis susirinkimas 
bus 28 balandžio, 10 vai. ryte. Visi 
nariai įsitėmykit ir atsilankykit.

(90-91)

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141 kuopos susirin- | r* l\un A / 1 1 i U n Li vi zl i a

TAI TAS, KO JUMS 
REIKTA

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, 

c. "
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

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 piėt.
Ketvertais ir subatomis iki (> vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.'

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 440f

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

G. M. KANTON 
arti 168th St.

BRONX, N. Y.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

(Undertaker)

skeptiškai žiūri į organizacijos:įaV£ 
reikalus ir nesistengia skait
lingai lankytis į susirinkimus.

Nors, kaip minėjau, susirin
kime dalyvavo tik šeši nariai, 
tačiaus vis gi atliko du nau
dingus darbus, kurie verta pa
minėti. Visų pirm a išklausyta 
raportas ir, pagalios, išrinkta 
komisija del sujieškojimo vie
tos išvažiavimui busais, kuris 
yra bendrai rengiamai su A. 
L.D.L.D. 212 kuopa, Bayonne,

KAS PIRMAS, TAS PAIMS 
PARSIDUODA arba išsiraudavo ja 

3 augštų mūrinis namaš, ant pirmų 
svarbus dalykas, tai vaikučių moky-'iubų krautuvė, užpakaly prie kran
kia. Užbaigiant mokyklą, yra nu- ituvės yra kambariai, ant antrų lubų 
tarta surengti “party,” bet komisijai 5 gražūs kambariai del šeimynos, 
labai susirūpinusi, kad nėra pinigų. I ant trečių lubu tokie jau gražūs 5
Tat, draugai, nėpamirškite visi atei
ti j šį susirinkimą. Jau kelintą su
sirinkimą šaukiame, bet nariai nepai
so, ateina tik keli. Nors šį <sykj su
sirinkite visi, kad būtų galima daly
kus bendrai apsvarstyti.

Kuopos Komitetas.
(90-92)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki T2 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Antra, M. J. Iškauskas nu
rodė, kad vieną iš šios ša
lies liet. darb. dienraštį “Vil
nį” patiko skaudi nelaimė iš 
priežasties politinių priešų 
juodo darbo, kurių pasamdyti 
huliganai nakties laiku įsiver
žė į “Vilnies” namą, ir jį pa
degė, tuo būdu padarydami 
darbininkiškam d i e n r aščiui 
nuostolio apie keletą tūkstan
čių dolerių, ir, galop, priminę, 
kad mes negalim šaltai žiūrė
ti į tokius huliganiškus darbus 
ir apleist mūsų nukentėjusius

* - > mesi
jeP tik* ^tasai" turtas ’turim dėt visas pastangas, kad

iš

kambariai del šeimynos; '2 garadžiai. 
Pigiausia aprokuojant, randos neša 
$151.00 į mėnesį. Apačioj bučemė, 
kurią laiko pats savininkas. Ati
duosiu namą su bizjiiu už $17,000. 
Įnešti mažai tereikalauju. Vieta biz
niui gera, apgyventa įvairių tautų. 
Parduodu todėl, kad noriu važiuoti 

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

89-94

Tel., Triangle 1450 ;
Lietuvis Fotografas Į

IR MALIORIUS į

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

kad 
nių 
nes 
visų 

. nuošimtį įsileistum, tai greitu 
'laiku Amerikoje, apsireikštų 
baisi padėtis?^ stok u otų darbų 
ir duonos.

Senatorius “pamiršo,
Amerikoj tiek daug turto ran-' 
dasi, jog būtų galima dar ant-i - . . . -
ra tiek gyventojų liuesai į$-j draugus^ bei _jų įstaigas, 
maitinti, 
būtų atatinkamai paskaidytas.

kad

“ » i ' I B Į S f V į l J- ' • ' >

J ‘ > TRIAK^TĖ KOMIŠKA OPERA

“LAIMA”
“Laima” yra juokingiausias ir Įdomiausias scenos veikalas, vaiz 

duojantis, kaip kaimo piemenė, apsigimusi Laima, suteikia visur laimę, 
kur tik ji nueina.
Operą parašė E. AUDRAN: lietuvių kalbon vertė P. BUKŠNAITIS

Sekmadienį, 21 Balandžio-April, 1929
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4-tą Valandą po Pietų

Šiame vaidinime dalyvauja įžymiausi Brooklyno dai
nininkai : p. p. Strumskienė, Kižiūtė, V. Bukšnaitis, Jr., 

■Kraučiūnas, Kažemėkas, Kručas ir patsai vertėjas P. 
Bukšnaitis, o taipgi visas Operetes Choras.

Bilietai parsiduoda išanksto “Vienybėje,” pas lietuvios biznierius 
ir operetės narius.

KAINOS: 75c, $1.00 ir $1.50
Po vaidinimui šokiai iki vėlumui, šokiams įžanga 50c.

> ; LIETUVIŲ OPERETES DRAUGIJA.

atbudavot darbininkiško dien
raščio sugadintąją dalį ir tuo 
būdu parodyti mūsų priešams, 
kad darbininkų frontas yra 
gana stiprus ir jokie priešų 
užpuldinėjimai jo nenuslopi
no. ' Susirinkimas tam pilnai 
pritarė ir suaukojo $7. Auko
jo sekami draugai: G. M. Gri
gas $2.00; J. Kreivėnas, M. J. 
Iškauskas, P. Dapkūnas, K. 
Maziliauskas po $1.00; J. B. 
Paserpskis ir J. Draskėnis po 
50c. Visiems aukojusiems ko
respondentas taria širdingiau- 
sį ačiū.
Staigi Mirtis

Pastaruoju laiku pas mus 
pradėjo lankytis begailestin- 
goji “viešnia”—staigi mirtis, 
kuri bėgyje šių metų išsivedė 
į “užgrabinį gyvenimą” du vi
dutinio amžiaus lietuvius. 
Taip, va pradžioje šių metų 
mirė Mikas Skardis, kuris, ei
nant į išeinamąją vietą, krito 
ir mirė. Dabar, šiomis dieno
mis vėl mirė kitas lietuvis—

DETROIT, MICH.
Svarbios Prelekcijos

Rengia L. D. S. A. 17-ta kuopa, 
nedėlioję, 21 d. balandžio (April),
1929, Svetainėj ant 24-tos ir Mich- į 
igan Avė.; pradžia kaip 2 vai. po 
pietų. Durys atsidarys nuo 1:30 po 
pietų. Prelegentas Dr. M. D. Pale- 
vičius. Tema: “širdis ir jos ligos.”

Gerbiamieji detroitiečiai-tės! šios 
prelekcijos bus vienos iš svarbiausių, 
apie žmogaus kūne svarbiausi apara
tą (širdį), kuris palaiko gyvybę žmo
gaus kūne, jeigu tas aparatas nepa
žeistas. Bet jeigu tas aparatas pa
žeistas, tai ne tik liga, bet ir gyvy
bei pavojus.—šioje prelekcijoje bus 
išaiškinta širdies ligos ir Įtaip nuo jų 
apsisaugoti. Dr. Palevičius bus pil
nai prisirengęs šiame klausime ir vi
siems suprantamai išaiškins. To
dėl nepraleiskite šios progos, atsilan- 

i kykite visi ir visos. Įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

(90-91)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA rakandai džianito- 

riaus šeimynos. Perkantys ra
kandus gali gauti ir darbą už džia- 
nitorių tame pačiame name. Namas 
ant 25 šeimynų, nešildomas, yra tik 
šiltas vanduo. Džianitorius gauna 6 
kambarius ir $20.00 i mėnesį, kam
bariai 3-mis laiptukais j skiepą. Tuo
jau atsišaukite: 348 Ellery St., 
Brooklyn, N. Y. (90-92)
PARSIDUODA Lunch Room, bjznis 

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

SEND IN YOUR GREETING
, TO THE

SPECIAL MAY DAY EDITION
THEOF

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

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

Dajrjbą atliėku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
v 231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.
264 Front Street

Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

214 Perry Avenue.

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.

Tel.: Greenpoint 9632

K.M.S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
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