
Pirma* Lietuvių Darbi*

ninku Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

LITHUANIAN DAIBM

Metai XIX, Dienraščio XIBrooklyn, N. Y., Penktadienis, Baland. (April) 19, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4cNo. 93 Telephone, Stagg 3878

Skaitlines

kad yra <daug

IvOKUUIdJlu bclvdllinC dll'd r> v D P ■ • U/l 
vidutiniai $32.75 jie uždirbo P™SO PallUOSUOtl Mooney

težiui, o Išlaimėsit
Pasaulį!

i metus apie $1325, vietojĮ 
$1700, ką jie būtų uždirbę, I 
jeigu būtų išdirbę pilną lai- j

Automobilių Pramonėj 
Darbas Nenuolatinis
NEW YORK (Federuota 

Spauda).— Federalės vai-, 
džios darbo biuro surinktos; 
skaitlinės parodo, kad au
tomobiliu darbininku dar
bas nėra nuolatinis. Žino
ma, kapitalistai tai gauna 
nuolatinius dividendus. Dar
bo biuro raportas sako:

“Automobilių pramonė ro
do didesnį darbo . nepasto- 
vumą, negu bile kokia kita ' 
pramonė iki šiol biuro iša
nalizuota studijuojant tą 
klausimą: Ne tik visa pra-1 
monė toj linkmėj blogai pa-, 
sirodo, bet nereguliarišku-, 
mas darbo yra taisyklė 
tarp visų išstudijuotų įmo
nių automobilių pramonėj.”

Darbininkai tankiai būna • 
atleidžiami. ’____ _______ ,
darbas pertraukiamas anti 
tūlo laiko. 1928 metais au-. 
tomobilių pramonėj viduti-1 
niai tik 80 nuošimčių pilno' 
laiko tedirbo darbininkai.Į 
Rokuojant savaitinę alga

Sinclair Padavė 
Apeliaciją

Priešfašistinio Komiteto Pareiškimas
Lietuvos Baduolių Šelpimo Klausime

WASHINGTON.— Har- . . ----------
ry F. Sinclair, pagarsėjęs Amerikos Lietuvių Visuomenei! 
aliejaus šmugeliu, kuris ta- 

i po nuteistas ant trijų mė- 
į nešiu į kalėjimą už atsisa- i 
I kymą atsakyti į senato ko- i 

Tankiai" būna j Mausimus apeliavo į į 
; Jungtinių Valstijų augs-; 
čiausią teismą, reikalauda-j 

I mas panaikinti teismo bau- i 
' smę. , c.

Keletas dienų tam atgal Lietuvių Organizacijų Prieš- 
fašistinio Susivienijimo Centro Komitetas paskelbė at
sišaukimą Lietuvos baduolių šelpimo klausimu, kuriame 
nurodė Lietuvos, ypač šiaurinės jos dalies, vargingą 
biednuomenės padėtį ir reikalingumą tuojaus pradėti šel
pimo darbą. Nenumatydami, kad kas tuomi rūpintųsi, j 
išskiriant Smetonienės fašistinį komitetą, kuris po prie-! 

' danga baduolių šelpimo griebiasi stiprinimo smunkan- 
ičio fašistinio režimo, mes savo atsišaukime pažymėjo
me sekančiai: “Todėl Lietuvių Organizacijų Priešfašis- 

i tinio Susivienijimo Centro Komitetas ima šį darbą į sa- 
! vo rankas ir mes pasitikime, kad Amerikos plačioji lie- 
i tuvių visuomenė tame mums pritars.” Kitoj vietoj bu
vo pažymėta: “Kurie nenorite, kad jūsų nei vienas cen- 

j tas neitų kovai prieš kruvinąjį fašizmą, o vien tik su- 
(Building ^šelpimui baduolių, tai siųsdami pinigus aiškiai pažymė

ki!. Mes užtikrinam, kad pinigai bus sunaudoti tam, 
kam aukauti.”

Po tam už poros dienų susirinko centraliniai komi- 
Young paskelbti tetai nuo sekančių nacionalinių organizacijų: Amerikos 

'' 1 - • 1 r •' ‘ Lietuvių
šimčių, 21 tarp 85 ir 90 nuo-1 tiems darbininkų vadams ! Darbininkių Susivienijimo Amerikoje, Proletarų Meno 
šimčių, 15 tarp 80 ir 85; Mooney ir Billings, prieš I Sąjungos, Priešfašistinio Komiteto ir J. V. Komunistų 
nuošimčių, kuomet 30 įmo-1 kuriuos buvo sudarytas ka- i Partijos Lietuvių Sekcijos ir visapusiai apkalbėjus 
nių leido darbininkams j pitulistų suokalbis," kaipo ' Lietuvos baduolių šelpimą, suorganizavo naują Komite- 
dirbti tik 80 nuošimčių pil- j prieš radikalus darbiniu-1 tą šelpimui Lietuv>os Baduolių, kuris savo darbą jau pra- 
no lajko. . kus. Rezoliucijoj nurodo- i dėjo ir sėkmingai varo pirmyn. _ f

Tačiaus automobilių pra-i ma> kad jie yra nekalti' Tad šiuomi pranešame: kiek iki šiol suplaukė ir dari 
monė skaitoma kaipo pama- jiems primetamoj piktada-! suplauks į Priešfašistinį Komitetą aukų Lietuvos baduo- 
tas dabartinių “gerti laikų”' rystėj. ! liams, pinigai bus perduoti Komitetui Šelpimo Lietuvos
—“prosperity”. i

Taigi, nors darbininkai i 
nekuriose pramonėse ir vi-1IY J* 1* 
dutiniai uždirba, bet nedir-! 1WŪC11 ilOUlUIliStŲ 
ba. nuolatos, tai vos tik už- Į 
sidirba šiaip taip pragy
venti.

SAN FRANCISCO ,Cal.
Nesenai Californijos na-

K3- imu statytoju t______o
Tarp 78 įmonių tik 2 pa-; Trades Council) suvažiavi- 

rodė 1928 metais pastoviu-! mas čia vienbalsiai priėmė 
gesnį darbą—daugiau kaip rezoliuciją, prašant guber- 
95 nuošimčius pilno laiko, ■ natorių U__ o _ ____ _
10'parodė tarp 90 ir 95 nuo- bausmės dovanojimą įkalin- i Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos,

v A vlLl UviWlW| Tad šiuomi pranešame: kiek iki šiol suplaukė ir dari
monė skaitoma kaipo pama-' jiems primetamoj piktada-1 suplauks į Priešfašistinį Komitetą aukų Lietuvos baduo- 
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Areštai Japonijoj

i

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykite* I Jūi Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

k“T.žTs'i k?s Kaip IMPERIALISTAI ATAKUOJA SOVIETŲ NUSIGINKLAVIMO PLANĄ f
PEORIA, Ill. — William 

Strong, 50 metų amžiaus, 
pagarsėjęs greitu surokavi- 
mu skaitlinių, numirė Bar
tonville miestely pereitą an
tradienį.

Jis galėdavo prie gelžke- 
lio relių atsistojęs surokuo- 
ti tavorinių vagonų nume-; 
rius traukiniui .einant, o1 
paskutiniui vagonui pro jį į 
praėjus pasakyt abelną ' 
skaitlinę, 
visada būdavo teisingas.

Biznieriai ;
savo turtą,' tankiai jį pasi
imdavo surokuoti, 
naudoti sudėjimo mašinas. 
Jis pasakydavo i...... .
riams, kiek bus reikalinga 
plytų sienai.

Užklaustas, “Kaip tu tai 
padarai,” jis atsakydavo, 
“Aš nežinau.”

Ir ištikrųjų, jis negalėda- Imperialistinių 
gali atstovai ;

rokuoti mašinos greitumu, i pasiūlymą.

Delegatai Susimaišę; Litvinovas Reikalauja Balsuoti; Nu
matoma, kad Planas Bus Atmestas

GENEVA.— Trečiadienį aiškindami, kad yra .daug 
čia Tautų Lygos prirengia- gerų punktu Sovietų plane, 
mosios nusiginklavimo ko- Litvinovas taipgi smarkiai 
misijos konferencijoj Sovie- tam pasipriešino. Jis rei- 

jtų atstovas Litvinovas su- kalavo, kad delegatui aiš- 
Ikėlė didelį sujudimą tarp:kiau pasirodytų, balsuoda- 

pasakyt abelna iimpeHalistinių valstybių at- mi Sovietų pasiūlymą.
Jo aprokavimas lstovLl- Remisija norėjo So-i Tarp kitų klausimų So- 

\kixK exS C vietų nusiginklavimo jjlanąl vietų atstovai išstatė klau- 
ap'rokuoiant visai nesvarsčius padėti į |simus balsavimui:

1 - šalį. Bet Litvinovui pavy-| 1. Ar komisija sutinka
vietoj ko komisija sulaikyti nuo! pravesti tikrą sumažinimą 

j|to žingsnio ir išreikalauti, i ginklų?
inžinie-j kad visi delegatai forma-i 2. Ar ji sutinka sumažin

tai pasisakytų už ar prieš, ti juos proporcionaliu pa- 
!matu?

3. Ar sutinkama tatai pa
daryti pravedant bendrą

Abi sesijos trečiadienį
Ibuvo apribotos kalbėjimui, v - t A---t ------ v>
! ką daryti su Sovietų planu, ginklavimosi sumažinimą?
i t • ’ i • i • • i i i • _ Tivi novi o 11 cfii n f-cLmzci i n rtf!

vo išaiškinti, kaip jis

Komunistų Laimėjimai 
Chinijoj

į Imperialistų atstovai atsl- 
Sovietų i‘dūrė keblioj padėty. Bal- 
Sovietu ;suoti prieš visus tuos punk-

Washington.— Farmų gy
ventojų skaičius Jungtinė
se Valstijose žymiai nupuo
lė bėgy dvidešimts metu. 
1909 metais buvo 32.000,000. 
Gi dabar yra 27,000,000.

[ valstybių 
atakavo
. Apart ____ _v., _<v . _

'atstovu, kurie daugiausia tus, reiškia balsuoti prieš 
įkalbėjo, kalbėjo Japonijos,,nusiginklavimą abelnai, -q 
.Francijos, Čilės, Vokietijos ik nenori, kad svietas aiš- 
■ir Turkijos atstovai. Pir- kiai matytų, jog imperiališ- 
'muju trijų valstybių atsto- tai tik žodžiais kalba apie 

Čia'vai griežtai priešinosi So- nusiginklavimą, 
nuo; vietų planui. Turkijos ir Kaip greitai

.................. • ” ppp pradėjo patiekti eilę įneši
mų, prezidentas Loudon

. _ _ . SHANGHAJUS. —
i Baduolių. Nuo dabar siųsdami aukas Lietuvos baduo- ap]aikyti pranešimai

. V" y ’ ’ r 1 misionierių ir iš kitų šalti-1 Vokietijos atstovai lig
nas ir siųskite sekretoriaus adresu, R. Mizara, 46 len njų iš vidujinės Chinijos tarė.
Eyck St., Brooklyn, N. Y. į nurodo, kad darbininkų ir Kuomet popietinė sesija! greitai uždarė sesiją, saky-

Lietuvių Organizacijų Priešfašistinis- Susivienijimas {valstiečių armijos -.dabar į prasidėjo, prezidentas J. J.; damas, kad tas klausimas

i liams, išrašykite čekį bei money orderį vardu J. Kluči-
Litvinovas

■if

pasilieka savo rybose ir Centro Komitetas dirbs savo už-; kontroliuoja
duotis, kaip iki šiol. Mūsų vyriausia užduotim yra r Ko- i Kiangsi provincijos vakari-'

TOKIO, Japonija.— Japo- va prieš kruvinąjį fašizmą iki jis bus prašalintas nuo nėj daly ir plečia savo kon- tu kurie 
nijos valdžia T.. ’■ • ■ ~ v. ,
didelį puolimą ant ko.muni-, klasės paskutinius syvus; jis savo budeliškais nagais lai- į provincijos, 
stų. Antradienį visoj šaly < ko už gerklės Lietuvos proletariatą. Lietuvos liaudis ve-; ; ’ 
įvyko areštai. Suvirš 300 da mirtiną kovą su fašizmu, idant pasiliuosuoti iš tų bu-' k ______
asmenų suareštuota, dau- deliškų nagų. Mes, Amerikos lietuviai, rėmėm moraliai. laiku pateko 

1 giausia studentų. ‘ ‘ ~ ‘ .............

didelę sritį; Loudon, belgas, užklausė, ar i bus V^1 svarstomas ant ry- 
‘ ‘ . Atrodo, kad impe-

noiltu" kalbėti, rialistai nepriims Sovietų
nesiranda daugiau delega-’ tojaus.

vėl pradėjo:liaudies sprando. Lietuvos fašizmas čiulpia darbininkų į trolę i rytinę dalį Fukien !Ty]a pasireiškė ir preziderū )’lano 1<aiP° pamato komisi
■ tas pertrauke sesiją

Ngao-yua miestas Kiang-1 lioms minutoms. Tuo tarpu 
i si provincijoj paskutiniu i Amerikos imperialistų am-

1 i raudonai’- basadorius Belgijai

ke.'jos darbui, nes jie nenori 
nusiginkluoti.

Reikšdamas ir kitų imp$- 
Huffh i rialistų nuomonę, M. SatO,

Pradėjo Terorą Prieš Gastonijos Streikie
4

irius; Sumušė 14 Metų Vaiką

v v , , * * • i       1. ------ c — | /ClkJU kivi lllO U v 11 | CV1 11 Ll' 11 I v c r

ir medžiaginiai Lietuvos darbininkų liuosavimosi kovą ir: rniečių rankas, pasak pra- S. Gibson, kuris buvo pavė- ^aPoniJos atstovas, pareiš-
i pasižadame remti iki galui. . | nešimo iš Kanchow. Rau-į]aVes atėjo ir prezidentas į kė, vienatims būdas esą ny-

m J „ 1    v‘ 1‘ _ ~  1 ~ 1- ~ n/.lxt i r i n zl r-t it rt > 1 • • • • • v — . c * ‘••11 • • 1 . • X _ _ 1 —ETodėl priešfašistinis judėjimas, tas svarbusis darbas į donajai armijai užėmus tą i Loudon išaiškino jam pade- ■ siginklavimui, tai tas, kųn 
mūsų visų komitetų ir priešfašistiniai nusistačiusių or-• žeme konfiskuojama, tį. 1—’ ’ ~ i—

Kuomet sesija prasidėjo,
v ** — , v /

jganizacijų, neturi sustoti nei vienai sekundai, turi .eiti Į nuo turčių.

GASTONIA, N.C.— Sam-igas ($8 ir $12 į savaitę) ir 
dyti kompanijos mušeikos'ilgas darbo valandas ir rei- 
ir šerifai pradėjo terorizuo-į kaląuja geresnio gyvenimo, 
ti streikierius, kad sulaužy-: TaČiaus nepaisant teroro, 
ti streiką, kurį vadovauja streikieriai tvirtai laikosi, 
kairioji Nacionalė Tekstilės;Ir kiek matosi, dirbtuvių 

pradeda skau- 
finansiniai nukentėti.

dar sparčiau, nes šis momentas yra be galo svarbus.
Amerikos Lietuvių Organizacijų Priešfašistinio 

Susivienijimo Centro Valdyba:
A. Jankauskas, Pirmininkas.

J. Weiss, Sekretorius.
J. Alekšis, Iždininkas.

Darbininkų Unija.
Kompanijų sargai panai

kino streikierių legališkumo 
teises ir puola streikierius 
ant kiekvieno pasijudinimo. 
Vieną streikierį kompanijos • 
sargas durtuvu perdūrė už 
tai, kad jis neklausydamas 
uždraudimo pikietavo.

Antradienį kompanijos 
mušeikos ir šerifai labai su-' 
mušė 14 metų amžiaus 
streikierį. Manoma, kad jis 
mirs nuo sumušimo.

Šerifai ir mušeikos užpuo
la streikierių stubas ir be 
warranty areštuoja strei
kierius. Stubas krečia nak
ties metu. Mušeikos užpuo
lė nėščios moters, McClure, 
stubą. Moteris nuo persi- 
gandimo randasi blogoj pa
dėty.

Darbininkai, kurie pikie- 
tuoja arba vaikščioja gat
vėmis, būna šerifu ir mu
šeikų sulaikyti ir krečiami 
be warranto.

Buržuju kliubai šaukia 
konferenciją, kad pradėti 
vaju “prieš raudonuosius,” 
tai vra prieš visus streikuo
jančius darbininkus, kurie 
streikuoja prieš mažas al-

savininkai 
džiai

Meksikos Sukilėliai
Riejasi tarp Savęs

Vladivostoke {steigta Chinų 
Darbininkų Teismas

Išmetė iš Darbo

Wil-
savo

Gaspadinė Nušovė fBtirdin- 
gierių

CHESTER, Pa.— Bėgy 
kelių dienų čia Fordo kom
panijos dirbtuvė atleido nuo 
darbo keturis šimtus darbi
ninkų. Del to čia bedarbės 
padėtis dar labiau pablogė
jo.

Chicago.— ’Moteris 
liam McNeal nušovė 
burdingierių J. F. Heim, o 
paskui pati nusišovė. Poli
cija mano, kad burdingie- 
rius (įnamis) ją atakavęs, 
ji gynėsi ir nušovė, o bijo
dama pasekmių pati nusižu
dė.

Mexico City.— Praneša
ma, kad 10,000 Meksikos 
tekstiliečių streikas, kuris 
turėjo prasidėti ketvirta
dienį, tapo atidėtas, įsiki
šus prekybos ir darbo mi- 
nisteriui.

pa
val

MEXICO CITY.— Čia 
gauta pranešimas, kad su
kilėlių vadai Sonora valsti
joj riejasi tarp savęs delei 
to, ar dėti galutinas 
stangas kovoti prieš
džios besiartinančias spė
kas, o jeigu taip, ar mūšis 
turėtų įvykti netoli Jungti-, 
nių Valstijų rubežiaus, ar
ba daugiau strategiškoj vie
toj toliau į pietus ir pasi
daryti apsisaugojimą, kad 
pralaimėjus būtų galima 
pabėgti.

Sakoma, kad generolas 
Escobar, vyriausias sukilė
lių vadas, ir du ar trys kiti 
vadai štoja « kariauti prieš 
valdžios spėkas prie pirmos 
progos. Kiti, sakoma, nori 
pasitraukti ir pabėgti tuo- 
jaus per rūbe žiu į Jungti
nes Valstijas.

Trečiadienio vakarą su
kilėlių 'generolai A. Villa- 
real ir R. Madero tapo su
gauti netoli Fort Stockton, 
Texas. Jie pavesti Jungti
nių Valstijų imigracijos 
viršininkams.

MASKVA.— Chinų dar
bininkų teismas tapo įsteig
tas Vladivostoke, Sibire, 
specialiai del didelio skai-1 
čiaus chiniečių gyventojų 
ten. Visas teismo darbas 
yra chinų darbininkų ran
kose ir chinų kalima yra ofi- 
cialė teismo kalba, sulig 
tautinių mažumų principo 
Sovietų Sąjungoj.

; komisija išdirbus, leidžiant 
i kiekvienai valstybei nusl- 

j I uo jjačiu sykiu Douglas į Utvinovas tuojaus jjasiemė spęsti, kas įeikalinga jos 
i Jenkins, Jungtinių Valstijų Į balsa ir atsakė j Japonijos, i Pačios apsaugai.
j generalis konsulas Kantone, j Francijos ir Čilės atstovų . Į ^ai Litvinovas sarkas-. 
! pataria _ visiems misionie- 'argumentus prieš priėmimą!
; riams pietinėj dalyj. Kiang- > Sovietų plano kaipo pama-' 
i si provincijos _ ir siaurinėj to nusiginklavimo 1..... „1
daly Kwangsi provincijos jos darbui 
pasitraukti iš ten iš prie- ______ _
žasties plėtimosi komunistų jfs vai’de Vitų imperialistų ^kalingu jos apsaugai, 
kontrolės. pasmerkė LŠ..__  ____ ----- -

Chiang Kai-shekas, Nan- Tuomet prezidentas Loiidon , mo klausime bus komisijos
kontrolės.

kingo valdžios prezidentas, 
priprašė Japonijos 
traukti kareivių iš 
tungo.

Tas aiškinama, 
Chiango laimėjimas 
voje su generolu Feng Yu- 
hsiang del Shantungo val
dymo. Feng rengėsi užimti 
Shantungo provincija taip 
greitai, kaip greitai Japoni
ja ištrauks kariuomenę.

neiš- 
Shan-

kaipo 
jo ko-

Į tai Litvinovas sarkas- 
v atsakė, kad tikrai nei

.cxxxxcA i v^enas neman°, kokia
komisi-'nors valstybė dabar palai- 
kCibv J kanti didesnę spėką negti 

Japonijos atstovas M. Šato. mį^bnum, kurią ji atranda 
XXXX V'' ------ IT

Sovietu^pianmdeigu nuosprendis ginklavi- 

pareiškė, jog esą aišku, kad1 kiekvienai valstybei
didžiuma komisijos narių !1SSP.1VV,1 a.n^ ^iek ji gali 
nenori priimti Sovietų pla- j nu.sl^n.^u,°?b ^ai ?e.riau 
no kaip pamato komisijos Įsai įsižadėti nusiginklavi* 
darbui ir pasiūlė, kad būtų'mo minties. ___
paimtas kitas dienotvarkio 
punktas — Vokietijos pro
jektas. .. -4

Litvinovas Reikalauja 
Balsuoti

Litvinovas su tokiuo Lou-

Po jo kalbėjo

pasmerkė

didžiuma komisijos

Teisinosi, kad Sveriantis 340 
Svarų Negali Būt Būtlegeriu

NEW ORLEANS, Law** 
Henry Baudot aiškinosi tei
sėjui, kad jis negali būt 

i. nes jis sveria

Apsimaskavę Mušeikos Užpuolė ir Sudau
žė Streikierių Raštinę Gastoni jo j

gastonia; n. c. — 
Ketvirtadienį čia gauja ap- 
simaskavusių mušeikų už
puolė Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos raštinę 
ir sudaužė. Taipgi sunaiki
no streikierių pašelpos įs
taigą, kuri buvo greta raš
tinės.

Tikrai nežinoma, kiek as
menų sužeista.. Bet, sako
ma, darbininkai buvo susi
kirtę su užpuolikais.

Asmenys, kv<rie matė, 
kaip buvo padarytas užpuo
limas, pasakoja, kad keli 
desėtkai apsimaskavusių 
vyrų užpuolė streikierių įs
taigą.

Pavieto ir milicijos virši
ninkai sako, jog jie nieko 
nežiną, kas galėjo padaryti 
tą užpuolimą.

Aišku, kad tas užpuoli
mas buvo padarytas su ži
nia valdžios ir kompanijos 
viršininkų.

n J butlegeriu, nes jis sveria
dono patvarkymu nesutiko;34Q svarų; yra perriebus ir 
ir pašokęs , pareiškė, kad negajį daug vaikščioti, o 
Ja™. n^ra visa* aišku,^jog ibutlegeriui reikia nemažai 
didžiuma esanti priešinga i mablinėti. - Jo advokatas 
planui, kuomet tik keli de- j pasakė sugraudinančia pra- 
legatar teisreiske savo nuo- kalbą> aiškindamas, kad jo 
n]°,n£- J1S ,reį^a}ay°» l;ad klientas fiziškai “negali ap- 
yisi atstovai aiškiai pareik- tarnauti kitus degtine arba 
stų savo nuomonę tuo klau- bile> kuo kitu 
airmi Panrahnc ne? nnvoiVn.. m ..

monę. Jis reikalavo,

simu. Pagalios jis pareika
lavo balsuoti.

Prezidentas Loudon tuo
met pasiūlė, kad atstovai 
balsuotų, ar jie priima So
vietų planą kaipo veikimo 
pamatą, vietoj pačios komi
sijos drafto.

Turkijos ir Vokietijos at
stovai pasipriešino pastaty
mui klausimo tokioj formoj,
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Tačiaus jis tapo pripažin
tas kaltu ir pasodintas ka
lėjimam

Oklahoma City, Okla. — 
J. W. Clark, suspenduotas 
teisėjas Oklahoma valstijos 
augščiausio teismo, šiomis 
dienomis bus tardomas UŽ 
graftą. Jį tardys valstijos 
senato apkaltinimo teismas.
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Mes norime atkreipti aty- niškai sujungtas su Partijos 
dą Komunistų Partijos lie- veiksmais dabartiniu laiku, 
tuvių narių ir visų lietuvių! ypač su,zkampanija už suorga- 

!• •• 1 1 • • 1 • I f -.1 ~ T - T T*revoliucinių darbininkų į 
partijos va j h • delei gavimo 
naujų narių. Tai vienas iš 
tų vajų, į kuriuos kiekvie
nas susipratęs darbininkas 
turi žiūrėti, rimtai.

Komunistų Partija yra 
vadas viso revoliucinio ju
dėjimo.
partijos nėra revoliucinio 
judėjimo. Jokia kultūrinė 
bei ekonominė darbininkų 
organizacija negali pava
duoti jų.revoliucinės politi
nės partijos.

Tatai reikia kiekvienarp 
gerai suprasti ir visuomet’ 
atminti. Ypatingai tą turi 
įsidėmėti lietuviai progre
syviai darbininkai. Kodėl? 
Todėl, kad mes turime visą 

t eilę darbininkiškų organi- 
' zacijų, • kuriose mes pri
klausome ir veikiame. Dau
gelis mūsų progresyviškų 
revoliucinių darbininkų ma
no, jog to ir užtenka. Jie 
mato, kad tos organizacijos 
uoliai veikia darbininkiškoj 
dirvoj, tai ir įsivaizdina, 
jog jos ir atlieka tokį pat 
darbą, kaip ir Komunistų 
Partija. Pasikalbėjimuose 
užtiksi ne vieną, kūne pa
sakys: “Argi mes ne tą pa
tį darbą dirbame, kaip ir 
Komunistų Partija? Argi 
mes neveikiame po jos va
dovybe? Argi mes nere
miame jos visokių vajų?”’

Tas t tiesa, kad tie parti
jos simpatizatoriai atlieka 
didelį darbą. Juo daugiau 
simpatizatorių, tuo daugiau 
gali nuveikti Komunistų 
Partija. Bet tie draugai 
turi pagalvoti apie tai, kas 
atsitiktų, jeigu mes visi 
taip • galvotume, kaip kad 
jie galvoja? Jeigu visi ma
nytume, 'jog- užtenka būti 
simpatizatoriais, tai nebūtų 
partijos ir, pagaliau, nebū
tų ne kam simpatizuoti! 
Jeigu, daleiskime, Rusijos 
bolševikai būtų taip įsivaiz
dinę, kad ir be partijos jie 
gali būti gerais, tikrais ko
votojais, tai nebūtų buvę 
bolševikų partijos, nebūtų 
buvę proletarinės revoliuci
jos vado ir šiandien nebūtų 
proletariato diktatūros ant 
vieno šeštadalio pasaulio.

Taip protauti, draugai, 
yra klaidinga. Partijos dar
bo negali pavaduoti joks 
kitas'darbas. Partijos na
rystės negali pavaduoti na
rystė jokioj kitoj organiza
cijoj. Tatai, žinoma, ne
reiškia^ kad užtenka vien 
tik partijįai priklausyti. Rei
kia pr|klhusVti iii prie kitų 
darbininkų organifcacij ų, vi
sų pirma prig dairbo unijų.

Bet revoliucine partija 
yra vyriausi^ darbininkų 
Masės organizacija. Parti
ja yra augščiausia klasių 
kovos išraiška. Partija tu- 

| rl būti pirmoj, vietoj. Be 
partijos negali būti komu
nistas. Kurie nepriklausc 

- partijai, yra tik komunistų 
Simpatizatoriai.

Komunistų Partija ver
buoja darbininkus į savo ei
les pamatu savo veikimo 
Masių kovoje Amerikoje. 
jCentralinio Komitėto parei- 

į ikime partijos nariams sa- 
‘n koma:

1. Vajus turi būt paremtas 
av/i Parimęs nuvėikimą ir orga-

nizavimą Darbo Unijij Vieny
bės Suvažiavimo, įvyksiančio 
Clevelande, Jbirželio 1 d., kuris 
yra dalis kampanijos už suor
ganizavimą neorganizuoti^ dar
bininkų.

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

3. Kampanija prįeš imperia- 
'istinį kartą ir prieš besirengi- 
mus į karą.

4. Kampanija už Sovietų Są
jungos apgynimą.

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

“Partijos darbo ceritran pa
matyt kasdieninius reikalus A- 
nerikos 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 vedant sistematišką 
kovą prieš kapitalistinius ’ ra
cionalizacijos būdus, kuriais 
taikomasi dar labiau padidint 
darbininkų išnaudojimą; (b) 
ir reikalavimą visokeriopos' so- 
eialės apdraudos (dąrbiniil- 
kams) lėšomis Samdytojų ir 
Valstybės.“

Savaime suprantama, jog šie 
uždaviniai turi būt sujungiami, 
su galutinais Partijos tikslais; 
T Partija , turi vest negailes- 

visokio 
jo at- 

Kova 
neturi 

tai ab-

Tautininkai Šelps 
Lietuvos Fašistus

Brooklyno vieny biniai fa- 
šistėliai suorganizavo komi
tetą rinkimui aukų Lietu
vos fašistams vardan Lie
tuvos baduolių. V. Sirvy
das yra to kųmiteto pirmi
ninkas.

Kad šis komitetas šelps 
Lietuvos 'fašistus, o nė ba- 
duolius, tai parodo; jų se
kamas pareiškimas: “Visos 
aukos bus tuojau, tą pačią 
dieną, pasiunčįaihos Jį Lie
tuvą, Centraliniam Šiaurės 
Jjietūvai šelpti Komitetui.V. 
O šis Komitetus, kaip'jau 
visiems žinoma, yra Smeto
nienės komitetas. “Lais
vėj” buvo nurodyta, kad 
Smetonienės komitetas ne
šelpia baduolių, kad jis yra 
suorganizuotas apgaudinė
jimui žmonių.

Amerikos lietuviai, kurie 
aukos Širvyduko komitetui, 
turi aiškiai suprasti, kad 
jie aukoja Lietuvos fašis
tams, kurie smaugia Lietu
vos varguolius ir marina 
juos badu.

Fašistai yra vyriausia 
priežastis Lietuvoje dabar 
siaučiančio bado. Prieš juos 
reikia kovoti, o ne juos 
šelpti. Tiktai kovodami 
prieš kruvinuosius fašistus; 
prieš Smetonos šaiką, prieš 
tuos liaudies budelius,, Lie
tuvos varguoliai 
prašalins tą bado

i i • • ' i • * I

čia ranka rankon eina su 
fašistais.

Visa tai, matyt, “Drau
gas” kunigiškai skaito pa
rama darbininkams. Bet 
patys darbininkai, tai yra, 
klasiniai susipratę darbi
ninkai, žiūri į; religiją kaipo 
į kapitalistų įrankį.

Tiesa, komunistų tikslas 
yra tame, kad išnaikinti re
ligijas, nušluoti visas nuo 
žemęs r paviršiaus, kaįpo 
burtus ir apgavystes. Ir 
kuomet darbininkai pasi- 
liuosuos ir plačiai atsidarys 
skū ’.mokslo duris, religija 
išnyks kartu šu Visdriiis: ki-f 
tomis tamsybėmis.
' , Komunistų tikslas 
tame, kad kunigus privers
ti užsidirbti sau pragyveni
mą naudingu visuomenei 
darbu. “Draugui” tas at
rodo baisu. Tatai jis vadi
na “kryžiaus, neapkentimu”, 
bet ištikrųjų tai yra panai
kinimas kryžiaus kaipo ku
nigų įrankio apgaudinėji
mui žmonių.

Tą pačią dienią buvo patal
pinta, kad A. D. F.-UTU. vir
šininkai paėmė streiką vado
vauti ir streikas jau užbaigtas, 
streikieriai grįžta dirbti. Da- 

i lis streikierių tam patikėjo ir 
. ! sugrįžo dirbti balandžio 12 d.

srm °Įrpa|pgj jje patikėjo, kad ir dir- 
j bant UTU. organizatoriai iš- 

- [kovos jiems didesnes algas, ši 
apgavystė bus viena iš geriau
sių pamokų audėjams ateityje.

Balandžio 12 d. NAU. or-

galutinai 
priežastį.

DIENA, KURIOJ SU
ŠAUDYTA 270 DAR- 

~ BININKĮĮ

r

:ingą kampaniją prieš 
jlauko reformizmą, bei 
spindį mūsų Partijoje, 
jrieš dešinumo pavojų 
iktis vien tik kokiu
ūrakčiu dėsniu, bet kiekviena 
Partijos organizacija turi aikš
tėn iškelti ir taisyti visas deši- 
lumo klaidas, padaromas Par- 
ijoj.
Jūs, draugai, mūsų revo- 

iucinės partijos simpatiza- 
oriai, mūsų komunistines 
spaudos skaitytojai, mato- 
:e tuos visus partijos dar
bus. Matote, kokį milžiniš
ką darbą mūsų partija dir
ba vadovaudama šiandien 
audėjų streikams pietinėse 
/alstijose. Matote, kad mū- 
hų partija stovi priešakyje 
vėri-me naujų darbo unijų. 

Matote,, kaip energingai ji 
kovoja prieš darbo unijų 
parsidavusius vadus.

Didelių darbų galybe, o 
partijos eilės tebėra ne
skaitlingos. Daug daugiau 
galima būti nuveikti, daug 
smarkiau kiltų Amerikos 
darbininkų judėjimas, jeigu 
partijos eilės padidėtų ke
liais tūkstančiais. Ir štai 
šiame vajuje statoma už tie
ksią gauti 5,000 naujų nat
rių. Tai nedaug, palyginus 
su milionais darbininkų. .

Laikas mūsų pirmaei
liam simpatizatoriams sto- 
;i tiesiai po Amerikos Ko- 
nunistų partijos vėliava. 
Šiuo tarpu paliekame klau
simą stiprinimo’ lietuvių ko
munistų eilių, kas būtinai 
reikalinga delei sėkmingos 
mūsų kovbs su priešais, su 
keliančiu galvą fašizmu, su 
galingu klerikalizmu. Už-

Komunistai ir • ■
Religija • :

Chicagos kunigų'-.''-© 
gas” (bal. 16 d.,) šitaip už
gieda apie komunistus:

Kipšas nekenčia kryžiaus, 
bet komunistai ’ tai labiau ne
kenčia. Komunizmo siekis re
ligiją iš pamatų griauti. Jie 
žino, kad religija daugiau pa
sitarnavo darbininkams, negu 
socializmas. Kad darbininkus 
pritraukti, religiją privalo 
prašalinti, kaipo darbininkų 
paramą.
Bet kur ir kaip religija 

pasitarnavo darbininkams, 
“Draugas” nepasako. O ne
pasako todėl, kad negali pa
sakyti, nes religija tik bė
das ir nelaimes nešė ir neša 
darbininkams. Visų pirma, 
religija palaiko darbininkus 
tamsybėje, neprileidžia jų 
prie kovos už geresnę būk
lę, skiepija juose vergavimo 
ir paklusnumo dvasią. An
tra, kunigija visuomet buvo 
ir tebėra geriausias išnau
dotojų, pavergėjų ir tironų 
talkininkas. Visose darbi
ninkų su darbdaviais skovo- 
se, visose darbininkų reVo- 
Įiupiįose prieš išnaudotoji^, 
kunigai eina prieš darbinih- 
kuį. 'Bažnyčia' visuomet?pa
laikė ir palaiko kruvimid- 
sius carus, šiandien bažny-

Darbininkai jau pradeda 
užmiršti 17-tą dieną balan
džio, 1912 metų. MaL jau da
bar išsipildė tų laikų paskelb
tas ' obalsi's, '.kuris ve ■ kaip 
Skambėjo : į“O, . broliai!, > Pra
keiktas, prakeiktas dus tas, 
kuris šią baisią dien^ užmirš, 
kuris už šį kraują neprieteliui 
dovanoš!“ ' ' < • r

Tolimame feibfreJ >31,000 Ver
sti) nuo Irkutsko ir 5p.O verstų 
nuo? Lenos1 upeš1, buvo aukso 
kasyklos, kuripse dirbo daug 
darbininkų. Jų padėtis buvo 
neapsakomai sunki. : Išnau’do- 
jimas baisus.- , Darbdaviai su 
darbininkais elgėsi vis žiau
riau ir žiauriau.; DarbdaVis1 
skaitėsi visogąliu viešpačiu ir 
kaip norėjo, taip su darbinih- 
kais elgėsi. Darbininkus baus
davo už mažiausį prasikalti- 
Yną, už nemandagų tartą žo
dį užveizdai.

Pagaliaus, išsisėmė darbi
ninkų ,kantrybė ir jie paskel
bė streiką, išstatydami šiuos 
reikalavimus:

(1) Aštuonių ; valandų dar
bo diena vieton dešimties. (2) 
Pakėlimas algos. (3) Panaiki
nimas bausmių, į

Kaip tik darbininkai 
skelbe savo reikalavimus, 
jaus streikierių komiteto 
atstovai tapo suareštuoti
kasyklų sritį pašaukta kariuo
menė iš Irkutsku, ( Į kasyklų 
sritį pribuvo prokuroras ir ka
reivių būry?, po vadovyste 
žandarų 'rotmistro Tręščenko- 
vo., ,

Balandžio 17 d. darbinin
kai susirinko ir ėjo pas pro- 
kutorą* į Nada^žinsko kasyk
las, kur i *jis f buvo apsistojęs. 
Darbininkus j ^pasitiko: ? inžinie
rius *ir< prasidėjo ‘tarimasis. 
Darbininkai tuojaųs sustojo. 
Bet staiga, be ’jokid perspėji
mo, paliepus -Treščenkovųi, 
kareiviai pradėjo šaudyti ■ į 
darbininkų minią. Pasekmės 
to šaudymo—27ū užmuštų ir 
250 sužeistų.

Tas nekaltų ddTbininkų šau
to visos šalies 
Pasigirdo augš- 

čiau minėtas obalsis, kad bus 
, kuris užmirš 

šią dieną ir- dovanos savo ne
prieteliui.

Nuo to laiko praslinko apie 
penkeri -metai ir Rusijos pro
letariatas atkeršijo savo ne
prieteliui. Garo valdžia tapo 
sukriušinta. Darbininkai įsi
steigė savo valdžią. Ir dąbar 
ta baisioji diena' pradedama 
užmiršti, .

dėjai, kaip dieniniai, taip iri 
naktiniai; streikavo.
komitetą iššaukti kitas visas, 
dirbtuves, ypatingai minimos 
kompanijos. Vakare, apie 5: 
valandą, netik streikieriai pi-į 
kietavo prie savo dirbtuvių, 
bet ir prie kitų, ir pavyko iš
šauki daugiau darbininkių-kų ganizatoriai'ryte pikietavo su 
iš kitų dirbtuvių.

Man su streikieriais nuėjus, Kromelbein ir Kelleler pareiš- 
policija jau buvo svetainę ap- kė susirinkime, kad jiems ank- 
supus. Streikierius leido į sti keltis prieš 7-tą valandą 
svetainę, o mane sulaikė. Po- i _ 
licijos viršininkas įsako man 
kuogreičiausia eiti nuo svetai
nės, o jei jo įsakymo neklau
sysiu, tai būsiu areštuotas. Pri
ėjau prie kitų streikierių ir 
klausiu, kame dalykas, kad ne
leidžia. Nei vienas tikrai ne
žino padėties. Ėjau pas Stra- 
vinską paklausti, kame daly- vakare, 
kas. f“ 
ko, kad kokie- tai kalbėtojai, 
nuo A. D. F. rėžia spyčius ir 
visaip kolioja mus. Bandžiau 
įeiti pro kitas duris, bet poli
cija neleido. Streikieriai ma
žai klausė A. D. F. atstovų 
spyčių, bet visi buvo susirūpi
nę, kodėl nesileidžia NAU. or
ganizatorių, ir pro langus žiū
rėjo, kas dedasi lauke. O lau
ke buvo susirinkę daug žmo
nių.

P o 1 i c i ja areštuoja mane, 
Ricci ir C. Michelson, NAU. 
organizatorę. Mane ir Ricci

kitais darbininkais. • Ponai

ryte ir būti tarpe pikiėtuojan
čių darbininkų. Ponams per- 
anksti keltis pagelbėti strei- 
kieriams kovoti, laimėti strei
ką, bet už tai jiems nėra per- 
anksti sulaužyti streikus.

Balandžio 12 d. Nėl buvo 
šauktas NAU. susirinkimas, 
'pas Stravinskienę, kaip 5:30 
___  _____  A. D. F. vadai 

Stravinskas man paša-1 jšanksto apsirūpino su polici-
ja ir apstatė Stravinsko sve
tainę, neleido neį vieną strei- 
kierį. Tas darbas buvo daro
mas visos traicės—kompani
jos, policijos ir A.D.F. vadų.

Nespėjo pasirodyti C. Mi
chelson ir Ricci ant Ferry St., 
policija puolėsi ir suareštavo 
be jokio kaltinimo. \

Dar prieš 5-tą valandą man 
pranešė streikieriai, kad po
licija 
tainę 
kimo

miesto viršininką Smith, kad 
išduotų leidimą. Miesto vir
šininkas pareiškė, kad jis ne
gali išduoti leidimą, nes jis ne
žinąs tikrai, ar reikia tokiems 
susirinkimams leidimas, ar ne. 
Įsako atsilankyti 2-rą valandą 
13 d. balandžio, tuomet, jei 
reikia tokio leidimo, tai jis iš-

reiškiau teisėjui, kad mes no
rime augštesnio teismo. Tei
sėjas atsako, kad negalima 
gauti. Reikalaujant, suteikė 
penkias dienas laiko padaryti 
apeliaciją ir bondsas po $30. 
Kalbėjo Kromelbein, B. Colle- 
bie, Mary Kelleler, organizato
rė UTU., kuri guli Scran
ton Cases Hotelyj ir nie- į duosiąs, jei ne, tai ir taip ga- 
ko nedirba, išskyrus laužymo įlėsite laikyti' susirinkimą. Pra- 
audėjų streikų. Jos pagelba | nešą, kad C. Michelson ir Ric-

Nuvykstam su 
advokatu į policijos stotį. Ne
spėjus įkelti koją, pareiškia, 
kad aš turiu būti areštuotas. 
Na, ir užrakina. * ‘ I

Balandžio 13 d., 11 valan
dą, prasidėjo tyrinėjimas pas 
skvajerą. Policijos viršinin
kas Hosey perskaito kaltini
mą. Mus visus kaltina kėli
me revoliucijos, kurstyme dar
bininkų prie sukylimo ir da
ryme betvarkės. Ir nubau
džia po $10.00 bausmės ir 
$4.00 išlaidų užsimokėti. 
B o n d s ą nustato $2,500.00 
kiekvienam. Vakare, 6 vai., iš
ėjom ant bondso. Teisėjas į- 
sako nei vienam nepasirodyti 
Plymouthe, kol pasibaigs tas

likosi sulaužytas streikas Old areštuoti.
Forge, įPa. Ji ir Kromelbein 
pareiškia, “kad streikieriai ;į- 
stokite į UTU. ir galite grįžti 
dirbti, o sutartį jau mums pa
likite.“ Tai jų sena streikų 
laužymo metodą. Jie žino ga
na gerai, kuomet sugrįš strei
kieriai be unijos, vėliau vie
nas po kitam bus išmėtyti iš

reikalauja naujų spėkų . į 
lietuvių komunistų eiles. 
Visoj eilėj didelių kolonijų 
mūsų partijos narių yrą 
permažai, ’ 
prieš suvienytas priešų špė- darblninkiis^ 
kas.

Tai turi būt rūpesniu ne i prakeiktas tas, 
tik komunistų, bet ir jų ar- ’
timųjų simpatizatorių. Rei
kia drūtinti veikimą, reikia 
jį pastatyti ant tvirtų kojų. 
O\ldtokio kelio atsiekimui 
to tikslą nėra, kaip, tik re- 
yoliucjnių darbininkų stoji- 

tenka pasakyti tą, kad mū- mas į Amerikos Komunistų 
sų darbininkiškas veikimas. Partijos eiles ir veikimas 
jo tolimesnė eiga būtinai po jbs vadovybės vėliavai. į

PLYMOUTH, PA.
Jau ne kartą mūsų spaudoj 

buvo sakyta, kad A. D. F. va
dai eina ranka rankon su darb
daviais ir laužo streiką, kur 
tik jie gali. Kuomet sakom 
teisybę, tai jie rėkia, kad mes 
juos šmeižiame ir t. t. Todėl 
lai kalba patys faktai už save.

Jau buvo pranešta, kad 
Hess Goldsmith dviejų dirbtu
vių darbininkai sustreikavo 
Plymouthe ir Wilkes-Barre. 
Pirmiausia metė darbą nakti
niai, vėliau išėjo ir dieniniai 
darbininkai, reikalaudami 8 
valandų darbo dienos; geres
nių darbo sąlygų, pakelti 30% 
algos; pripažinti NAU. ir t.t.

Apie mėnuo ; laiko atgal 
Plymouthe tapo suorganizuota 
NAU. lokalas.
Goldsmith Co. NAU. labai 
sparčiai augo nariais abiejose 
dirbtuvėse. Balandžio 8 d., 
vakaYe, išėjo Plymouth Gold
smith Cok visi naktiniai darbi
ninkai į streiką. Balandžio 9 
d. Wilkes-Barre, tos pačios 
komp., išėjo naktiniai darbi
ninkai ir veik visi dieniniai 
darbininkai Plymouth. Balan
džio 10 d. veik 100% streika
vo abiejų dirbtuvių darbinin
kai. Į NAU. įstojo daugiau, 
kaip 200 narių. Viso streike 
buvo apie 700 darbininkų. Visi 
darbininkai ir darbininkės sa
vo pareigas pildė entuziastiš
kai. Kas rytas ir vakaras ma
siniai pikietavo. Streikas plė
tėsi smarkiai. Vadovaujant 
NAU., jau buvo priruošta iš
šaukti kitus visus tos kompa
nijos "darbininkus, kad pilnai 
laimėjus streiką. Kuomet 
streikas ėjo, sėkmingai, tai tas 
labai, drebino kompaniją. 
Streikieriai buvo įsitikinę, kad 
streikas bus laimėtas į kelias 
dienas su visais reikalavimais.

Goldsmith kompanija aiškiai 
matę, kad ji negalės sulaužyti 
streiką, net ir su policijos pa- 
gėlba, be A. D. F. ir UTU. vir
šininkų b e n d r ad arbiavimo. 
Nes streikas buvo gerai suor
ganizuotas, nors iššaukiant 
streiką nebuvo prisiruošta.
Kompanijos, Policijos ir A. D. 

F. Suokalbis
Balandžio 11 d., ryte, Wil

liam J. Kromelbein, pirminiu-i dirbtuvės, ir darbininkams al
kas 15 narių komiteto UTU.'gos bus kapojamos. Kuomet 
“organizavimo“ (disorganiza-i visi streikieriai jauni darbinin- 
vimo), telefonubja Plymouth į kai, nepatyrę mulkintojų ap- 
policijos viršininkui Hosey,' gavysčių, jie pritarė jiems, 
prašydamas, kad jis pagelbėk Nes A. D. F. disorganizatoriai 
tų užkariauti NAU. laikomą kalbėjo, kad jie viską turi sa- 
susirinkimą Stravinsko svetai- vo rankose, visas unijas. O 
nė j (Taip pareiškė policijos kas svarbiausia, tai gyrėsi, 
viršininkas Hosey pas sųuier’į, j kad jų neareštuoja policija. _____
tyrinėjant M. žaldoką ir A. Vadinas, jie yra labai geri, o|“trubelis. 
Riccį.) Toliau pareiškė, kad NAU. 
ir Goldsmith kompanija to rei- kai, 
kalavus. j ’

Balandžio 11 d. ryte buvo; kių sutrų vertė. Bet tomis su-|su policijos pagelba, 
labai pasekmingas susirinki-! tromis nepajėgė pertikrinti vi-1 streiką.
mas, nes abiejų dirbtuvių au-;sų streikierių. Kaip minėjau, streikas, po

— i NAU. vadovybe buvo gerai su
organizuotas ir sulaužyti jį ne

įgalėjo kompanija su policija^ 
i be pagelbos A. D. F. vadų.

- !A. D. F. vadai, kaipo streik
laužiai, pasiskubino pagelbon 
sulaužyti Plymoūtho ir Wil
kes-Barre audėjų streiką.

W. J. Kromelbein yra A. D. 
F. atstovas ir UTU. komiteto 
pirmininkas, kuris susideda iš 
15 narių. Kiek man žinoma, 
tas komitetas jau gyvuoja keli 
metai ir org. Kelleler šioj 
apielinkėj būna. Vienok nie- 

Ikur nėra bandę suorganizuoti 
audėjus į UTU. Bot kur tik 

i patys audėjai išėjo į streiką, 
'tai ten *pribuvo Kromelbein, 
Mary Kelleler ir ten, su poli
cijos pagelba, sulaužė streiką. 
Suvaro darbininkus dirbti be 
unijos, o vėliau visus veikles- 

inius darbininkus kompanija 
i išmėto ir 'tuos prižadus, ku
riuos padaro laike streikų, at
ima.

Streikas jaunųjų kovotojų 
faktinai jau sulaužytas. Dau
gelis sugrįžo dirbti be unijos.

Tiek tuo kartu, 
daugiau pakalbėti 
laužiu darbus.

Skubiausiai Sušelpkite Pietuose Streiku© 
jaučius Audėjus; Padėkite Jiems!

Tuojautinis Fondas—Vienintelė Priemonė Kovai su Bosais
į Atsakydami- į audyklų darbininkų streiką Gastonijoj ir 

kituose audimo Centruose North ir South Carolinoje, fabrikan
tai’ pasišaukė miliciją ir sumobilizavo Amerikonų Legionierius, 
kairio specialius šerifus. Prieš streikierius naudojama troški
nančios, ašaras išveržiapčios bombos;.šautuvai ir durtuvai at
kreipti prieš streikuojančius audėjus^ Amerikiečiai darbo 
žmonės turi į tai atsakyti, puldamiesi pagelbon tiems darbi
ninkams. Kuo veikiausiai reikia pasiųsti jiems maisto, taip 
kad jie galėtų vesti kova iki sėkmingos užbaigos. Tarptautinė 
Darbininkų Pašelpa (Workers International Relief) yra ati
darius sušelpimo punktą Gastonijoj, N. C. Turi būt atidaryta 
ir daugiau maitinimo punktų kituose streiko centruose.

Kulkos yra audyklų baronų atsakymas streikuojantiems 
jų darbininkams. O mūsų atsakymas turi būti darbininkų kla
sės vienybė ir tuojautinė pašelpa.

Streikuojantieji audėjai pietinėse valstijose ir toliaus eis 
savo pareigą pikietininkų linijose! Darbininkai, parodykite 
sav6 solidarumą! Sustiprinkite kovos dvasią streikuojančių
jų audėjų, kuo veikiausia pasiųsdami jiems piniginės pagelbos 
tokiu adresu: Workers International Relief, Room 604, 1 
Union Square, New York City.

, Patį laišką su aukomis galite rašyt šitokia forma:
Workers International Relief, 
Rm. 604, One Union Square, 
New York, N. Y. ? <

Enclosed find $. ...,........ my donation for relief of the
Striking textile workers of the South and their dependents.
Name ........ .............................. Address....................................
City > • . .......... i • • ♦ . .................. ♦ • State............................
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INKUOS “PANSTVO” BANKRŪTUO JA!
Puslapis Trečias

Norwoodo Menininkas.

PHILADELPHIA, PA

BUFFALO, N. Y.
va

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

NORWOOD, MASS.
Paraše A. BIMBA

H

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St
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A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
(gegužines šventes apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

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

kimas. Todėl visi “Laisves’7 
skaitytojai kviečiami atsilan
kyti.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

į Tel., Greenpoint 5765

džiuosiuose 
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

Balandžio 11 d. įvyko mė
nesinis susirinkimas. Daini-

!
I

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, laukitea 
pas:
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina I

Baigus mokslą ir praktikavusi! 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo į 

profesijoje praktikavosi di-1 
džiuosiuose miestuose Euro-.

LIETUVIS GRABORIUS

ir gausite.
Org. A. G.

M-

i

' —Kas del “foreinerių”, tai, sirodys skaitlingas ir puikiai 
Mr. Landlord, jūs, kai ir kiti išlavintas. Chorą mokina drg. 
lupikai, ant jų viską suverčiate, Edw. J. Sugar.
nors jie sukrauna jums didžiau-1 
sius turtus. Pagaliaus ir jūs' 
patys juk “foreineriais” esą-i 

______ ________ te. Aš labai gerai atsimenu,: 
Bialostoke įsėdo kita len- kaip 40 metų atgal, tavo tėvas | 

kė, kuri važiavo p.. 
Maskvon svečiuosna. 
lis mokinasi 
Armijos kariškoj mokykloj. iV18 
Ji pasakojo, kad Lenkijoj

Kovo 16-17 d. teko perva-1 kiausi važiuoju, kaip eks- 
žiuoti Lodzių, Varšavą iri kursantas, kelioms dienoms 
Bialostoką ir plačiai pasi- pasižiūrėti Maskvon, 
kalbėt su lenkais apie dar
bininkų ir vidurinę šalies 
padėtį. Pasirodo, kad Len-Į 
kijoj ne tik darbininkams 
prastai, nes siaučia didelės! 
bedarbės, bet ir “panstvai”! 
riestai. Fabrikantai, negau- visi kalba, jog Sovietų va- 
'dMni iš bankų pasiskolint gonai esą be stogų ir šalta i 

i pinigų, o valdžia vis krau- juose važiuoti, 
i na didesnius mokesčius, ma apie durnas 

bankrutina ir fabrikus bei gan 
dirbtuves uždarinėja. Lo-ima: 
dziuj, kuris senos Rusijos jų vagonai yra be stogų iri kelinių, 
laikais skaitėsi vienas iš in- bijojau važiuoti, bet dabar!drapanomis dėvite, 
dustrinių miestų (ten buvo persitikrinau, kad SSRS, 
didžiausios audinyčios), vagonai daug geresni 
šiandien didelė dirbtuvių Lenkijos ir Vokietijos va- 
dalis stovi 
dafrininkų badauja.
Pasikalbėjimas su Fabri- 

kante o
Iš Varšavos iki Bialosto- 

kui papuolė važiuoti vienam 
vagone ir vienoj kameroj 
su viena Bialostoko fabri- 

' kante,'kuri turi didelę audi- 
nyčią. Dalykas buvo šitaip:'ulda7inūj:a’fabrikus,' aišku,! l ulkl 
mes važiavome trys ameri- ]<QKia ten yra darbininkų;kad išrinkimas prezidento lėša- 
konai vienoj 3-ios klesoska-;padėtis. ................ : ---3-1— --
meroj. xr- y- - • -- 1__  '______
na ponia. Ji atrodė į len- streikavo ir demonstracijas 

progą gavęs, paklau- ruošė, o kur 1____
siau, ar kalba lenkiškai. Ji Bet visgi Lenkija ruošiasi 
kalbėjo, gerai lenkiškai ij'ikaran visu smarkumu. Tie- 
rusiškai. Kada pasisakė, sa, vjsj Pabaltijos ubagai 
kad ji pirmu kart važiuoja; ruošiasi kariaut. 
3-čia klesa, tuoj davė su
prast, kad tai ne darbinin-' 
kė. Iš išžiūros irgi neatro
dė į darbininkę. Pradėjau 
teirautis, kokia klesa pir
miau važinėjo ir kodėl da
bar važiuoja 3-čia klesa?

“Proša pana, visuomet 
važiuodavau pirma klesa, o 
dabak važiuoju 3-čia klesa, i 

ftadjfeutaupius kiek pinigų. DA^FNYIIMTI KAI 
Esu lenkė, vedusi su rusu. I 11? fiirll
gjfc SXtei “Ž BAUDŽIAUNINKAI i 
moju laiku dirbtuvė stovi 
uždaryta. Valdžia apkrovė

ICll IIIVIU ICIVV IV > (to j

brolį buvo žinomas kaipo “bulvių ku- 
Bro- 8'e^s”, valkiojos su skudurais 

Raudonosios 1)0 kinius ir nuolatos atėjęs 
mus prašydavo, “Karuli, 

‘duok bulvių į pečių išsikepti”, 
o išsikepęs, prašydavo mamos 
duoti sviesto. Visados gaudavo 

Na, o tu, jo sūnus, lie- 
I asakoda- tuvius ir kitus kitataučius su 

pasakas, | jnirtimu pajuoki. Jeigu ne at- 
, sakyda- eiviai darbininkai, tai “mėlyn- 

“Maniau, kad ištikrų-.kraujai” turėtumėt vaikščiot be 
. Tik ateivių pasiūtomis

u z
Kas delei angliakasių, tai ■ 

tiek tenka pasakyti, kad rodos ■ 
pereitais metais J. V. valdžia 
buvo nuskyrusi keletą senato
rių tirti mainierių padėtį ir 
priežastis anglies brangumo. 
Kuomet senatoriai pareikalavo' 
anglies kompanijų peržiūrėt 
knygas, tai kaip tuomet ponas 

! Tas komite
tas pagaliaus tarsi su chloro
formo pagelba tapo užmigdy
tas. Jis tyli, nes taip jam įsa
kyta.

Puiki Amerikos demokratija,

A. L. D. L. D. 10-tos kuo
pos susirinkimas įvyks 22 d. 
balandžio, 8 vai. vakare, liau
dies name, 1214 Spring Gar
den St. Draugai ir draugės, 
visi pribūkite Į laiką, nes kuo
pa nutarus susirinkimą pradė
ti 8:15 vai. vakare, šis susi
rinkimas yra labai svarbus, 
nes turime daug svarbių rei
kalų. Kurie nariai dar nega
vote pereitų metų paskutinę 

’ knygą, tai ateikite Į šį susirin- 
I k imą

ir tūkstančiai gonus”. Ir ištikrųjų So
vietų nauji vagonai 3-čios 
klesos geresni ir daug pa
rankesni už Lenkijos bei 
Vokietijos. Užsienio prie- 
sai visokių nesąmonių pri-'Mellon trepsėjo! 
pliauškia apie SSRS., kad 
kuomi nors pakenkus.

Jeigu tokioj Lenkijoj 
fabrikantai bankrutina ir

Org.

CASTON ROPSĘVICH

Lietuviška Akušerė• Jajgęj. Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 1 
rų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę j 
oagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: i

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 Su. (DĮth St.. Camden. N. J.

Balandžio 21 d., 8 vai. 
kare, A. E. F. Hali, 264 
Genessee St., įvyks specialis' 
susirinkimas Komunistų Par- Į 
tijos, simpatizatorių ir švieti-1 
mo Unijos Lygos narių susirin- i

Vien Lodziuj virš vo suvirš 16 milionų dolerių. 
Varšavoj įsėdo vie- 150,000 tekstilės darbininku į žiniūnai iš Washington® tvirti- 

t? _• i— ■ - - ■ "'na, kad viso pastarieji rinkimai
kiti' miestai?1Wv« net mil'onu dole,rių- 

Jonas Ci(jammIcas.

Vieną gražią dieną uba
gai fašistai gaus lazdų nuo 
savųjų darbininkų tiek, 
kad jie ir prisimint dau- | 
.giau nenorės apie karus, i 
Busimasis karas bus spren
džiamasis karas.

Krapas. •

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

Darbininkų Tarptautine 
Šventė

Pirma Gegužės bus paminė
ta iškilmingai. 12 d. balan
džio įvyko konferencija finų 
ir lietuvių darbininkiškų orga

nizacijų atstovų del prisirengi
mo prie gegužinės apvaikščio- 

jjimo. Konferencija nutarė 
'darbininkų šventės minėjimą 
'surengti nedėlioj, 5 d. gegu- 

UŽdaryta. Valdžia apkrovė _ Landlord, tu pažadėjai žės, 2 valandą po pietų, finų
dideliais mokesčiais, taip, kas įien duoti šilta vandeni o'svetainėj, 37 Chapel Court, 
kad negalima issimokėt. O'dabar nevisada, tik šeštadie-!Norwood, Mass. _ Principaliu 
Lenkijos visi bankai tušti niais ir sekmadieniais duodi—įkalbėtoji! nutarė pakviesti 
ir negalima gaut paskolos. įkalbėdamas išmetinėjau. 
Kreipėmės į Anglijos f 
Amerikos firmas delei pa-į lis esą perbrangi, o tie prakeik-1 
skolos, bet nežinome arJ’ “foreineriai” angliakasiai vis 
gausime. Norėtume gaut'^ar nerymauja ir nuolatos, 
bsnt 40,000 dolerių pasisko-įkaip ,ls spaudos dūles- v a v ;nius reikalavimus savo darbda-

, viams stato. Nedyvai, esą, kad
Ekonominis Susmukimas savininkai ir pakelia kainasamt 

anglies.
—Manding, Mr. Landlord,— 

tsakau—sveikas, kai ir anglies 
baronai tolygus begėdis ir godi- 

_ . šius. Juk kiek už tuos rūmus
sėtkai tūkstančių darbiniu- ii < metų atgal gaudavai nuo- 
kų paleista gatvėn. Bet mos, tai šiandien dvigubai pai

mi. Taip pat su anglies baro
nais. 10—11 metų atgal, vis
kas buvo brangu, tačiaus kuo
met anglies industrija buvo 
kontroliuojama, tai aš pats 
pirkdavau anglį, mokėdamas už i Iš L. L. R. Choro Susirinkimo 
toną po 8 'dolerius. Nežiūrint i 
to, tais laikais (1918 metais) 
tokia Pittsburgh Coal Kompa
nija, kurią kontroliuoja i

‘Tačiau ji aiškino, kad 
Bialostoke ir Lodziuje de- 

■ Jei bankruto daug fabrikan 
j tų uždarė dirbtuves ir de

kų paleista gatvėn. Bet 
ta pati ponia, kada pirmą 
kart paklausiau, kaip gyve
nasi Lenkijoj, gyrė, sakyda
ma, kad gyvenasi visiems 
gerai ir visko yra užtekti
nai. Norėjosi paklaust, ar 

del gerai, kad jie nuban- 
ūtino? Norėdamas gaut 
giau žinių, tyčia užtylė

ti.
Vėliau atėjo kitas pažįs

tamas jai lenkas ir per
traukė • mums kalbą. Jie 
pradėjo kalbėtis apie kortų 
lošimus, apie vaikų auklėto- 

<• jas ir kitus dalykus. Pir
moji nusiskundė, kad caro 
laikais Rusijoj gyvenosi 
dau$ geriau, negu šiandien 
Lenkijoj. Tais laikais turė
ję daug draugų, su kuriais 
gerai pauliodavę, o dabar 
to visko nėra.

^Melai Apie Sovietus
* ^Netoli Bialostoko stoties 
ji man pradėjo aiškinti, kad 
aš būčiau atsargus Mask
voj, nes ten esą tūkstąnčiai 
jaunų plėšikų, kurie atei
vius užpuola ant stočių ir 

ską atima. Aš jai nesa- 
; kad virš’ pusė metų

. enu ..Maskvoj ir niekas 
nei nepaklausė, kur einu,

Sa-
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$1,000 Tik Už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs* 
nelinksmas ir įvairių nesmagųjnų ap
rimtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinį kalną parodytum, tai jam malo- 
.nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
į kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs ' 
i apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

' tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

'širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- . 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

įsų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.;

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

į miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillct Road, Spencerport, N. Y.

ffi*

ir sekmadieniais duodi—.kalbėtojų 
p0_įdrg. Antaną Bimbą is Brook- 

irlnas Landlordas atšovė, kad ang-N. Y., kuris pasakys pi a- 
„ iic. c. o ~ vo Vni v_' k ai bas angliškai ir lietuviškai.

Nutarė surengt didelę muzika- 
lę programą. Pakvies finų be- 
ną, finų mišrų chorą, Lietu
vių Lavinimosi Ratelio Chorą 
ir vyrų chorą. Taipgi ir dau
giau meno bus priruošta. Tam 
darbui išrinkta specialė komi
sija iš šešių draugų. Nutarė 
daryti anglų kalba plakatus 
del geresnio išgarsinimo. Se
kančią konferenciją nutarė lai
kyti 22 d. balandžio, finų sve
tainėj, 37 Chapel Court. Toj 
konferencijoj bus galutinai 
prisirengta, programa sutvar
kyta ir bus paskelbta spaudoj.

Tarptautinės konferencijos 
Reporteris.

-c}() ninkai ir dainininkės į šį susi- 
ministeris ponas Mellon, turėjo dūkimą atsilankė skaitlingai, 

- - - tai yra geras apsireiškimas.
a_ Šiame susirinkime buvo skai

tytas laiškas iš A. L. P. M. S. 
C. Biuro, kuriame ragina cho
rą parašyti savo gyvavimo bio
grafiją ir kad A. L. P. M. S. 
vienetų biografijų ir kitų nau
dingų raštų bus išleista knyga. 
Choras laišką priėmė ir išrin
ko komisiją del parašymo 
choro gyvavimo ir veikimo is
torijos. Taipgi nutarė nusi
traukti choro paveikslą ir pa
siųsti sykiu su choro biografi
ja.

Galutinai pasiskyrė dieną 
lošimui operetės “Kova už 
Idėjas”; bus statoma 12 d. 
gegužės. Šią operetę choras 
sulos kaipo paminėjimą dešim
ties metų sukaktuvių nuo L. L. 
R. Choro gyvavimo. Nutarė 
pradėti rengtis prie dešimts- 
metinio pikniko, kuris turės į- 
vykti 16 d. birželio.

L.L.R. Choras dabartiniu lai
ku pradėjo sparčiai augti ir 
operetę “Kova už Idėjas” lo
šiant 12 d. gegužės choras pa-

gryno pelno 6 milionus dolerių.; 
Pamislykit! Angliakasiai šian-' 
dien mažiau algos gauna, o už 
toną anglies tie patys anglies 
baronai atlupa po 14 dolerių ir 
50c. Ar tai ne baisiausias nu
plėšimas darbininkų—tų kurie 
perka ir kurie kasa anglį? 
Kompanijų pelnas tikrai raz- 
baininkiškas.

—Jeigu šitaip darbininkai 
yra nežmoniškai skriaudžiami 
ir išnaudojami, tai juo labiau 
angliakasiai, nes jų darbas pa
vojingesnis. Veik kas dien ten
ka skaityti laikraščiuose, kad 
šian ir ten rasta po kelis, ke- 
lioliką sužeistų arba žuvusių 
mainierių. Neretai 
juos anglis šimtais. Daugybė 
jų su nulaužytum rankom ar 
kojom. Veik kiekvienas anglia- 
kasis turi ant veido juodą žymę, 
uždėtą anglies. Paženklyti, kaip 
kad baudžiavos laikais Lietuvo
je ponai savo baudžiauninkus 
ženklindavo, sekdami į ausis 
grandis.

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai j kairę, tai į dešinį. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatys, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai iklim- 
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai 1 tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucines karjieros saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi ^per
skaityti šią brošiūrą ir įsitčmyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

užgriūva

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

FORNICIAI 
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
I Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Ime negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome j namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyno aoielinkėie.
| Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
I me daugybę puikių rakandų del pasirin

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

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



Rašo ADOMO JONUKAS

duoda pageidaujamų pasekmių. gyvenimo. Aš suprantu, kodėl tu nenori

Puslapis Ketvirtas Fenktail, 19, 1929

NELAIMINGA ŠEIMYNA
(Tąsa)

Atsidarė raštinės durys ir atsidūrė 
Kazys su Jurgiu priešais apginkluoto sar
go.

“Ko jūs norit?” užklausė sargas. , 
“Mes norim matyt poną Kruk.”
“Jis čia tuojaus bus,” atsakė sargas.
Už keleto minučių atėjo iš kito kam

bario darbdavis ir rūsčiu balsu paklausė:
“Ką jūs turit pasakyt?”
“Mes atėjom pasitart su tamsta kas 

link streiko ir paduot darbininkų reikala
vimus.” f ’ ■ !

“Aš neturiu ir nenoriu turėt jokio da
lyko su jumis ir nenoriu girdėt jūsų rei
kalavimų. .. Lauk iš raštinės!”...

Jiems nuėjus iki antros gatvės, poli- 
cistas išėjo iš raštinės ir šaukia: “Grįž
kit atgal!”

“Turim grįžt, nes kitaip ir negali būt”, 
sutinka Kazys su Jurgiu; sugrįžta rašti- 
nėn ir vėl stovi žiūrėdami į akis raudonai 
įkaitusiam ir piktam, it tigrui darbdaviui.

“O kokie tie jūsų reikalavimai?” pik
tai klausia darbdavis.

“Karys ištraukė iš kišeniaus popierį, 
kuriame buvo surašyti streikierių reikala
vimai ir padavė darbdaviui. Darbdavis 
perleido akimis ir tarė:

“Man nereikia jokios unijos. Ateikit 
atsiimt savo uždirbtas algas, o aš pasisam- 
dysiu kitus darbininkus. Ar matėt iškabą 
dirbtuvėje, jog aš esu priverstas nukirst 
algas, o ne pakelt. Galit sau eit.”

Streikas tęsėsi. Kompanija pasisamdė 
šimtus streiklaužių. Būrys apginkluotų 
mušeikų, keliolika policistų ir raitų kazokų 
laikė dirbtuvę apsupę iš visų pusių.

Nepaisant to viso, darbininkai pikie-!
1 • 1 1 1 1 'll.

kada mes badausim; jo širdis nebejaus gai
lesčio, kada mes drebėsim nuo šalčio.”

“Tai kas mum pinigų parneš? ir vėl 
neturėsim duonos su pienu?” paklausė 
Onutė. Bet Barbora nebepajėgė toliaus 
kalbėtojos žodžiai susilaikė burnoje.

Artinosi laidojimo diena. Barbora 
nors pinigų neturėjo, bet vis galvoja,-kaip 
čia palaidot su bažnytinėmis apeigomis: 
“Nors jis buvo laisvas, bet kunigas nebus 
toks žiaurus, ir aš manau, jį priims į baž
nyčią, o gal dar ir pinigų neręikalaus; ma
tys, jog aš esu palikta su mažais kūdi
kiais.” ' '

* ; ■ | < , | į ; • ,i . i ’ • ' l j ‘ '

Barbora, taip mąstydama, nudūlina 
pas kunigą. Radus kunigą .raštinėje, pa
bučiavo į ranką ir su ašaromis prabilo:

“Tėveli dvasiškas, mano vyrą nušovė 
streiklaužiui; aš norėčiau jį palaidot su 
bažnytinėmis apeigomis; gal tėvelis tą pa
darytum, pasigailėtum; paliko jis mane su 
mažais kūdikiais, o pinigų nei dolerio.”

“Aš jo į bažnyčią nepriimsiu, nes jis 
nevertas; jis buvo bedievis. O kam tas 
streikas naudingas? Juk kompanija tiek 
algos moka, kiek gali. Eik sau, iš kur at
ėjus. Aš jo nelaidosiu.”

Barborai išgirdus tokius kunigo žo
džius, ašaros susilaikė, širdis užsidegė 
kerštu.

“Gėda tau, nutukęs godišiau, taip šne
kėt ir džiaugtis iš vargšų nelaimės; dabar 
tu mane pertikrinai, jog tu esi kapitalistų 
įrankis, idant palaikyt žmones tamsybėj, 
kad jie būtų palankūs savo išnaudotojams; 
tą liudija patys tavo žodžiai, kurie ką tik 
išspruko iš tavo burnos:/Kam tas streikas 
naudingas?’ Žinoma, streikas sudrebina 

‘kapitalistus, bet naudą neša darbininkams' X j IYCXJ^/X AAkj v LIO j M V v 1 ICVUl Vi AA'-'OCU VICVX Mil ill 1JLYC111 lOj |

tuoja kiekvieną rytą ir vakarą, bet tas ne-, nes tai jų kelias prie pagerinimo vargingo

Vieną rytą jauna, bet drąsi streikierė, palaidot mano vyrą: todėl, kad aš neturtin- 
pribėgus prie streiklaužės, maldavo, kad ga, nes už pinigus jūs palaidojai į savo ka-1 
toji liautųsi dirbt ir prisidėtų prie streikie- pines, kas tik jum pakliūva.” i
rių būrio ir stiprintų Jų eiles. Mušeika, Tarus tuos žodžius, ji apleido kunigo i 
pribėgo ir taip smarkiai stūmė mergaitę,! raštinę. Pagrįžus rado belaukiant komu-1 
kad ji krito^ant šaligatvio ir jos galva atsi- |nistų kuopos komitetą. Komitetas jai pa-! 
mušė į geležinę tvorą; tada mušeika prade-: reiškė, kad jau turi surinkę pinigų laidotu-' 
jo spardyt ją į veidą sunkiais batais, kol; vėms ir parūpinę visus kitus dalykus. Ati-• 
visą sukruvino, o kraują pamatęs jis dar!Ciav§ komitetas jam paskutinį patarnavi- 
labiau įsiuto ir gal būtų visai užmušęs. Bet mą; Jurgis pasakė trumpą prakalbėlę; ir 
tai patėmijo Kazys, puolė_ į_ pagelbą, kad draugai išsiskirstė, apgailestaudami nekal- 
apgint mergaitę nuo sužvėrėjusio bjaury- tos aukos, kritusios nuo kapitalistų parsi- 
bės. O mušeikos to ir telaukė; jie paleido Į davėlių.
buožes ir nagaikas-į darbą. Tamsi liūdesio migla apsupo Barboros

Streikierių kraujas liejosi, bet jie irgi. gyvenimą; užgeso paskutinė laimės ki- 
nesnaudė; kas kuo buvo apsiginklavęs, gy-1 birkštis. " '
nėši, kol buvo parmuštas ant žemės.

Turčių apgynėjai, matydami, kad čia 
ne juokai su išalkusiais vergais, atidengė 
ugnį iš revolverių.

Pirmutinės dvi kulkos perskrodė Ka
zio krūtinę; jis dar spėjo surikti: “Drau
gai, šalinkitės!... Mes beginkliai, mus vi
sus išmuš,” ir susvyravęs žnektelėjo ant 
žemės netoli nuo sudaužytos mergaitės 
streikierės, kuri gulėjo kraujuose įmirkusi.

Barbora triūsėsi namie, vyresniąją i 
mergaitę išleidus į mokyklą, o mažesnieji 
kūdikiai miegojo.

“Kur gi Kazys? Jau devinta valanda, 
o jo dar nėra; tur būt, nuėjo pas Jurgį.”

Tik štai sustojo policijos vežimas ir 
Jurgis skubiai įbėgęs tarė:

“Tamistos vyrą sužeidė; mes jį tuo- 
jaus įnešim į vidų.”

Trys vyrai įnešė Kazio lavoną ir nusi
ėmę kepures tyliai stovi. Barbora puolė; buvo darbšti moteris, bet švinas ir jo dul- 
prie Kazio; spaudė jo rankas, palytėjo vei- kės jai rengė grabą dar jaunai besant, 
dą—jis Jau buvo šaltas ir išbalęs. Apie du metu išdirbus švininėj, Bar-

“Užmuštas!... kraugeriai, žmogžu-,borą pasijuto esanti silpna; ją pradėjo 
džiai!” suriko nesavu balsu Barbora, ir: kankint j atsikartojantis kosulys, ir diegliai 
apalpo, nuleisdama savo galvą jam ant draikėsi krūtinėje. Jausdama, kad jos 
krūtinės.. | sveikata eina blogyn, Barbora metė tą dar-

. Vyrai pakėlė Barborą ir paguldė į lo-,bą ir nuėjo pas gydytoją. Gydytojas pa- 
vą. Jai atsigavus, Jurgis prašneko: ! 1- " x-------  --1—'~ ~ --1 ---

“Tamista nenusimink: jis krito kovoje 
su savo išnaudotojais už pagerinimą var
guolių būvio; kiekviena kova reikalauja au
kų, o mes jus šelpsim pagal mūsų išgalią. 
Kazys atsižymėjo savo energingu veikimu 

’mūsų eilėse... Lai būna jam garbė...”

Jos takai liko nusodinti dar aš
tresniais erškėčiais, ir ji nebemato pasi- 
liuosavimo nuo jų.

Dabar ji viena turi apsirūpint viskuo; 
nebeturį su kuom pasišnekučiuot, pasitart; 
diena iš dienos vaikščioja pagal dirbtuves, 
jieškodama darbo.

Vieną rytą, dar saulei nespėjus išlįst, 
'Barbora kiūtina palei švino dirbtuvę ir 
mato iškabą, kad ten reikalingos moterys 
ar merginos darbininkės. Barbora, pama
čius tą iškabą, net augštyn pašoko iš 
džiaugsmo. Jos akyse žybtelėjo laimės 
žvaigždutė; ji užmiršo visus vargus ir tik 
laukė valandos, kada sargas atidarys dirb
tuvę, o ji ten bus pirmutinė. Ir savo tiks
lą atsiekė, gavo darbo prie pilstymo užvi
rinto švino; tai yra, du vyrai atneša kati
lu užvirintą šviną, o .moterys semia tam 
tikrais kaušiukais ir pilsto į mažiukes for
mas. Barbora dirbo nenuilstančiai, nes

darė trumpą ištyrimą ir pareiškė:
“Tamstai kas nors negerai ant plau

čių; ateik kitą sykį; aš pilnai ištirsiu, kol 
dar nevėlu, ir aš manau, tamstai reikės eit 
į tam tikrą ligoninę.”

“Jis nežino, kad aš neturiu pinigųf’ 
kalbėjo pati sau Barbora, “o liepia dar sy- 

'Barbora negirdėjo, ką Jurgis pasako-i kį ateit; o į ligoninę irgi negaliu eit, nes.
ja, tik verkė be paliovos, vaikščiodama iš ' v 1,1 ‘ 1 "~ 
vieno kampo į kitą. Onutė parbėgo iš mo
kyklos; linksmai pribėgo prie gulinčio tėvo, 
bet matydama, kad jo veidas nebe taip at
rodo kaip pirmiaus, atbėgus prie motinos

, klausia:
“Ar mūsų tėvelis miega?” ir vėl pri

bėgus judina už rankos, “kelkis.”
“Jis jau nesikeis; jis tapo užmuštas;

jam jau niekas neberūpi; jis nebematys,

kur aš paliksiu kūdikius?... Dar su ma
nim nėra taip bloga, kaip kad jis mane 
baugina.”

Šį sykį Barbora gavo darbo valgykloj 
prie indų plovimo. Čia darbas ne, taip jau 
blogas sveikatai, bet ir’ mokestis labai pia- 
ža.

Vieną rytą 'Barbora, eidama į darbą, 
tarė:

(Tąsa bus)

DETROITO ŽINIOS bet ne‘t ir gerai saugomose 
bankose. Bankose plėšikai 
vartoja naują metodą. Jau 
buvo padaryta pora tokių už
puolimų, kurie pasekmingai iš
ėjo plėšikams.

Ir štai kaip jie daro: ateina 
mainyt čekį; bankos darbinin
kas pažiūri, ar yra pasirašy
ta ant antros pusės čekio. Vie
toj vardo ir pavardės para
šo, randa parašyta: “Jei nori 
gyvent, tylėk! Duok visus po
pierinius pinigus, kurie ran
dasi arti tavęs!” Na, ir šito
kiu būdu jau pasisekė apvog
ti porą bankų.

“Pataisos Namas”
“Pataisos Namas”—H o use 

of Correction yra labai tirštai 
apgyventas. Jame dar nie
kuomet tiek daug nebuvo “gy
ventojų”—nusikaltėlių, kaip 
šiuo tarpu. Įstaiga jau visai 
neg-ali priglausti nusikaltėlių, 
tai viršininkai kalba apie didi
nimą įstaigos.

Gal kai kurie skaitytojai 
manys, kad .nereikalinga ra
šyti apie tokias įstaigas ir jos 
“gyventojus.” Bet man atro
do yra svarbus dalykas. Ka
pitalistinė spauda visuomet 
sakydavo, kad daugiausia ne
pildo įstatymų ateiviai, bedie
viai ir t. t. Čionai paduodu 
statistiką superintendento De
troito “pataisos namo”—house 
of correction. 1928 metų: iš 
9,909 vyriškių prasikaltėlių 
8,465 čionai gimę amerikonai; 
iš 1,435 moteriškių—1,276 čio
nai gimę.

Vyriškių kalinių baltų 7,799, 
juodų-negrų—1,937; meksiko- 
nų—143; indionų—24; trys 
geltonosios rasės. Moterų— 
baltų—719, juodų-negrių — 
713, dvi indijonės ir viena 
meksikietė.

Iš 1,435 moteriškų kalinių 
tik viena be religijos. Iš vyrų 
—191 be religijos.

Iš vyriškų kalinių—4,633
katalikai, 4,895 protestonaij

120 žydų tikybos, 59 pra-j 
voslavų ir 11 mahometonų. 
Moterų—485 katalikės, 933 
protestonės ir 16 žydų tiky-'kauskas? 
bos.

108 moterys kalinės nemoka 
rašyt ar skaityt; 
irgi nemokyti.

Daugiausia prasikaltėlių užAmerikoje“cen- 
gėrimą.

Skaitytojai matote iš skait-!
linių, kad čionai gimę ir augę vakoTčių Jagentū^ 
ir išmokinti 
mokyklose laužė viešpačių į- 
statymus. Bet užvis žing( 
džiausią tai tas, kad tikinti 
dievą daugiausia griešija iri 
peržengia “dievo duotos” vai-!pyne,” bet ir kituose miestuose—• 
džios įstatymus.

žinoma, plėšikai yra prasti 
žmonės. Jie atlieka bjaurų

darb. Jie yra nelegališki plė
šikai. Bet mes turime legali
zuotų plėšikų,pavydale Gener
al Motor, Ford Motor, Pack
ard Motor ir kitų kompanijų, 
kurios apiplėšia darbininkus, 
skurdžius, kurie d i r b d a mi, 
vargdami keikia savo likimą, 
bet nežinodami kodėl taip yra.

Legalizuoti vagys daug kar
tų yra bjauresni, negu tie, ku
rie' eina į bankas vogti, nes 
pastarieji pavagia keletą šim
tų, tūkstančių dolerių, ir tik 
nuo kelių asmenų, bet pirmieji 
apvagia kasdien milionus dar
bo žmonių. Visuomet, žino
ma, taip nebus.

Laikai keičiasi.
Dzūkas.

SKAITYKITE IR A
PLATINKITE “LAW

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI K
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSL 

Per virš 200 metų tikrąsis < 
Medal Haarlem Oil buvo pi 
žintas gyduole del šių oq 
netvarkos. Lengvas ir mal< 
imti. Bandyk "šiandie. J 
dydžių, vaistinėse. leškdT 
“Gold Medai” vardo kiekvf 
je dėžutėje.

Haarlem oil

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas' Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. \ “GERAI 
PATĄIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms p< 
penkis cigarus ir po daugiau pasi 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyra1 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa 
tinka Jodei kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 

tus jmokedamas $10.00, o likusius po 
j menesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Vs 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra^ iol 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkime" 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arbsr į 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jū 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mene

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lo 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.■ M. J. J. Urbszo.

187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų

J pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue, 
i Shenandoah,' kaipo agentas, tūkstan
tiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 

1,046 vyrai Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
■yra geri lietuviai ir išmintingi dar-

• - Jbininkai, pripažino, kad JOHN^S ge

ltų-
Taip-pat progresyviškas lietuvis, 

užlaikytojas general krautuves ir lai- - — - --------y
kapitalistinėse Park St., Hartford, Conn., nuo senai 

užlaiko Jono—John’s Hand Made 
v . . Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my-

B<jt UŽVIS zmgei- ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne- 
j galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
!gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 

„_r ‘ ‘____ ‘ -visur
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, ■ 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių isdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
irantuojami. Cigarus pasiunčiama ant 

privatiškiems žmo-

John Naujokas
214

Girtuoklyste
Apie girtuoklystę daug rei- 

ketų rašyti. Bet neužtenka pareikalavimo visur į kitus miestus 
rašyti, visiems reikėtų kovoti biznieriams ir privatiškiems žmo- 
prieš šita bjaurų įprotį, kuris daug ar mažai, vis tiek, ir le- 
ne tik senyvus žmones naiki-i A(jresas.
na, bet ir jaunimą pradėjo' .. . . n* i — •
“apsėsti.” Labai tankiai yra! NaUJOKŲ llgSUJ Dirbėjai 
rengiamos “partės,” kuriose 267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

nos pasigeria. Na, o kiekvie-1
nas žinome, kokis elgėsis yraj 
pas girtus asmenis. Kas iš to-j 
kių jaunuolių bus, kuomet jie, 
liks tėvais ir auklės vaikus?i 
Suprantama, prasti bus tėvai 
iš tokių asmenų, o dar pras
tesni vaikai.

Daug ir taip vadinamų lais
vų, būk tai susipratusių, geria. 
Kai kurie net ir pardavinėja 
tą nelemtą nuodą. Žinoma, jie 
turi keletą centų pelno, nepri
dėjus savo darbo. Jei pasitai
ko kur nors užeiti, pirmiausiai 
stengiasi pavaišinti. Girdi, 
gerk, čia namie virinta, pada
ryta iš grūdų arba kokių ten 
vaisių. Jei negeri, tu jų ne
geras svečias, davatka, taip 
jie ne kartą pasako.

Valdininkai “naikina” alaus 
ir mūnšaino bravorus. Tik 
dabar nepersėnai užtiko du 
bravorus po žeme, kuriuose 
radę po« 500. bačkų alaus ir 
daug degtines. Pas vieną lie
tuviui šeimą irgi radę bravo
rėlį, kuris per keturis metus 
daug duodavo tai šeimai pel
no. Bet nelaimė ištiko: įsi
mylėjęs į gaspadinę burdingie- 
rius įskundė policijai. Kodėl 
jis įskundė, tai tik gaspadinei 
ir jam yra žinoma. Juk pas 
įsimylėjusius visko atsitinka.

žmonės nuodijasi tuo bjau
riu nuodu ir tam nematyk ga
lo. Tik matyt galas tiems, 
kurie jį naudoja. Sakyčiau, 
kad darbininkiškos draugijos 
turėtų kovoti prieš būtlegerys- 
tę, bet kaip matytu mažai yra 
kreipiama domės į tą.

• • ” •""
Užpuolimai -

Užpuolimai vis tankiau at
sikartoja. Užpuolimus daro 
ne tik gatvėse ir krautuvėse,

Tai Tie Švelnūs Cigarai,* 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELOIV

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik išdmportuotų tabaki

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juog išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Kaip Beturtis Vaikinas Tapo
Golfo Čampionu

Johnny Farrell

Niekur kitur pasauly beturtis 
vaikinas negali gauti progos 
taip aukštai iškilti, kaip Ame
rikoje. Jei Herbert Hoover, 
našlaitis ukininkutis, yra vienas 
pažymėtinas pavyzdys, Johnny 
Farrell. Laisvojo golfo čampi- 
onae, yra lygiai gyvenąs to 
patikrinimas.

1901 m. mažas Johnny Far
rell gimė Tuckahoe, netoli nuo 
White Plains Westchester val- 
Ičiuje, New York. Kaip vai
kutis patarnaujas golfininkams, 
Fairview Golf Club, jis golfą 
lošti pradėjo 1914 m.

Pirmiausiai jis pritraukė 
dėmesį Siwannoy Clube. Jis 
ten patarnavo ir kaip geras 
lošikas, Tom Kerrigan, vedėjas 
jį pasiskyrė savo padėjėju. 
Septynis metus vėliau jis lošė 
pakvietimais sušauktame lošime 
Garden City 1921 m. Vėl sep
tynis metus vėliau, 1928 m. jis

dšlošė ir Laisvojo golfo čampi- 
onatą.

“Vieną dalyką aš tikrai 
radau,” sako Farrell. “Gerai 
lošti golfą kiekvienas turi būti 
tikrai sveikas, del to aš ir neval
gau brangių skanumų ar sal
dumynų. Jie perdaug veikia 
mano svorį ir aš tampu neran
giu. Be to, aš taip pat nevalgau 
tarp normališkojo valgio laiko, 
bet, kai noriu,—rukau. ‘Duokit 
man Lucky-^-aš atiduosiu sal
dumynus,’ tai jau mano frazė, 
kurią visi draugai žino. Aš 
myliu Lucky Strike skonį— 
turtingąjį paspraginto tabako 
skonį.”

Išlošėjas golfininkas, neabe
jojamai, vienas geriausių pa
vyzdžių, kad fiziškai labai gerai 
sveikas. Joks kitoks pažymė
jimas neapibudins geriau, kai 
paskutis 1928 m. lošimas ir 
rekordas. Jis negeria ir Lucky 
Strike yra jo kasdieninis drau
gas.

Štai rekordas: Farrell išvyko 
į California 1927 m. žiemai ir 
sugrįžo su dideliu karbunkuliu 
ant jo kaklo. Tas kenkimas jį 
iš biznio išstūmė tiek, kiek 
golfas buvo suruoštas. Jis atsi
gulė į lovą ir visai negalėjo 
lošti. Johnny, jis pats, pasipa
sakojo, kad kai jis atgal į New 
Yorką sugrįšiąs, jis mato Mc
Govern, kuris sutvarko svei
katą Babe Ruth kiekvienais 
metais. McGovern diagnoza 
nustatė, kad jo liga kaip ir 
savęs užsinuodijimas ir jam 
reikia daugiau mankštintis ir 
gydytis, kad vaikną gerai į

sveikatą sugrąžintų. Farrel 
sako, kad jis niekad taip gera 
nesijautė savo gyvenime, kai{ K 
dabar jautėsi. Ir tada jau pra 
dėjo smarkiai taisytis.

Be jo, puikaus golfininko 
Farrell yra dar ir šiaip laba 
puikus vyras ir gerbtinas de j 
daugelio dalykų, kuriuos jif 
yra atlikęs. Jis vienas daugia 
usiai mylimas ir geriausit, 4K J 
vyrų. Jam kasmet geriausia g 
aprėdyti golfininką profesio 
nalą išleidžiamą $1,000. Farrel * 
yra per pora metų tiek laimėjęs 
kad Grantland Rice ir kit 
rašytojai, tėmiją golfininkt 
progesą aprašą pažymi, jo| 
niekas tiek nesistengė iš pro 
fesionališkų golfininkų moral 
iškai sustiprėti, kaip Johnnj 
Farrell.

Farrell yra toks jau stiprus 
tikėtojas į Lucky Strike, 
jis duoda draugams ir - 
tamiems, kiekvienam pažymė- f
damas ir užrašydamas gražia 1

juokdamasis, rankraščiu aplinl| ' 
viršelį, “Štai,, padarys Tamstą 
linksmu pora Lucky Striku ,
cigaretų, juos rūkyk.” ■

Jis taip pat iš St. Augustifflk ;
draugams telegrafavo:

“ŠTAI PAŽYMIU IR PAT- į
VIRTINU, KAD LUCKY j;
STRIKE IŠLAIMEJO ČAMj į
PIONATĄ (STOP) YPATIN Į
GAI JO PASPRAGINTAS Į
SKONIS LABAI MALONU(|r |
DAUG LAIMĖS v*

JOHNNY FARRELL'.’1
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Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

į baž-
Atli-

susi-
svar-

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

Avenue
I., N. Y.

visai mažai. Jeigu ne pirm
eiviai, fai būt kaip ir nebuvę 
žmonių.

Teatras suūžė! mėnesius neužsimokėjęs ir esi 
aplodismentais. J suspenduotas. Todėl privers-

Iš 18,000 žodžių 
Tuojaus įsigykite jf ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugaą.
KAINA |1.25c

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

FARMA 
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

8 KARVĖS
ant šitos 1<7 akrų farmos, gera 
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie (gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,500.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIŠKAI-ANGLIŠKAS 

♦ ir
ANGLIŠKAULIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

6102 Grand
Maspeth, L.

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

žodžių, 
pradedi 
ką jie

& PITTSBURGH, PA.
& —7-------
3^ Katalikų Vaikai Parodo, ką komitetas 

piknikas 
Matutono 

Piknike kalbės Senas

ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą. 

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

MONTELLO
2 šeimynų, 5-5-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie

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

____________________  ORDER BLANK —______________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: mie.sto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barnė, 8 
karvės, ’2 arkliai, 50 vištų;
Įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500;

MASS.
5-6-6 kamba- 
mados įtaisy- 
štymo pečius.

Par-

1 ?
į

raporte 
iš dievo pagelboą ir vis nesu- pažymėjo, kad kapų bendro-1 

nepažy- 
susirin-

U 
i

Tenktad., Baland. 19, 1929 11 •. Puslapis Penktas

Jie Išsimokino
Kunigai sako, kad tik tie 

vaikai dorai išauklėti, kurie 
lanko parapijines mokyklas. 
Bet kuomet pažiūri į parapiji
nių mokyklų vaikų elgimąsi, 
tuojaus pamatai jų dorą iš
auklėjimą. šlykščiausią kal
ba, nepadorus elgimasis su 
mergaitėmis ir kitokie darbai, 

a ta i parapijinių vaikų, jau pa- 
inugusių, užsiėmimas. O jeigu 
kas pastebi jiems, kad taip 
elgtis nepadoru, tai jie suran
da atsakymui tokių 
nuo kurių žmogus 
rausti. Mat, parodo,

• mokyklose išmoko.

Viena katalikė nuėjo 
nyčią atlikti išpažintį, 
kus išpažintį, kunigas jai už
davė pakūtą apeiti stacijas. 
-Atlikus pakūtą, jau manė, kad 
dabar viskas gerai ir bus nuo 

laisva. Get štai, įeina 
j -savo stubą ir randa nepra
šytus svečius. Jie jau buvo 
susikrovę į automobilių bačku
tes, katilėlius ir kitus dalykė
lius ir tik laukė namų šeimi
ninkės. Kaip tik ji įėjo į stu
bą, tuojaus ją įšisodino į ve
žimą ir nusigabeno į policiją, 
o iš ten patupdė į kalėjimą.

Vargšei' prisiėjo ir antrą pa
kūtą atlikti ir daug sunkesnę, 

' negu kunigas buvo uždavęs.
r Kitą tautininką irgi patiko 

-nelaimė, jis gavo 90 dienų už 
kanadinės pardavinėjimą ir 
dar 700 dolerių užsimokėti. 
Kai kurie pasakoja, kad jis 
žymus žmogus—sandarietis ir 
dar parapijoj turi ciną, tai ii\ 
valdžia iš jo daugiau pareika
lavo, nes jo užlaikymas esąs 
brangesnis, negu paprastų ka
linių.

Naujas blaivybės įstatymas 
daugelį ir mūsų tautiečių nu- 
gązdino. Dabar jau daugelis 
siūlo savo įstaigas parduoti, 
bet niekas jų neperka.

Nuo Krosnos Cilto.

Menas dvasinio darbininkų 
kylimo rolėj čia eina sunkiais 
kovos keliais. Veikėjai ir jo 

'simpatikai mušami ekonomijos 
būdais, bedarbe ir gainiojimu 
iš darbų. Čia randasi nema
žai maskuotų trockistų, kurie 

į kur kas daugiau kenkia ne 
kaip vieši fašistai ir panašūs 
sluogsniai. Iš Lietuvos juk at
vyksta vidurinis sluoksnis. Jie 
galvoja tik apie dolerio suga
vimą, kad/ grįžus Lietuvon lik
ti ponaičiais ant skurdžių. 
Progresyviam darbe labai 
ku pasilaikyti ir slaptai, 
lietuviška šnipijada spėja 
nešti bosui, ir tas jį gena 
k an be jokių ceremonijų,
bandė veikti ir kurtis darbi
ninkiško meno būrelis prie A. 
L. D. L. D. kuopos, bet, kol 
kas, silpnai veikia ir apmiręs, 
nes viena jėga tą meną trau
kia kairėn, o kita—dešinęn, 
į socialpatriotišką liogerį. Bet 
gi nežiūrint to visko, dešinieji 
negali išmušti kairiųjų iš po
zicijų, nes jiems tenka pasi
traukti ir kovoti tik prieš at
skirus asmenis, veikėjus, pro
vokacijos būdais. Medžiagos 
čia randasi daug budavojimui 
darbininkiškos vienybės ir me
no, bet reikia tam laiko 
ekonomijos.

Meno Kalinys.

Tautininkai S. L. A. Kp. J ieš
ko Priekabių pas J. J.

Gerdauska£
Negali rastis žmogus, kuris 

neturėtų nei mažiausios abejo
nės, kad S. L. A. 34 kuopoj 
tautininkų jieškojimas prieka
bių/ pas J. J. Gerdauska nebū
tų surištas su S. L. A. centru. 
O juk toki dalykai buvo nuo 
senai nujausti, kad gali būti, 
ir kaip sykis progresyvių toji 
nuomone jau pildosi. Nors 
Gerdauskas pas tautininkus 
bihvo nuo ilgo laiko laikomas 
pagarboje, jie ir politiniame 
veikime jo pąklausydavo, ta
čiau visgi tautininkams ėmė ir 
“nusidėjo,” kodėl jų nepasi
klausęs priėmė iždininko kan
didatūrą progresyvių surašė 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koj. O kaip ir iš netyčių nu
mirus senam iždininkui, iš ei
lės pripuolė iždininkystė Ger- 
dauskui. P. T. nesinorėjo tą 
žmogų įsileisti į savo tarpą, 
tai ir pačiai P. T. ne kartą 
prisiėjo palaužyti galvas, kad 
kaip nors suradus blogumus 
pas tąjį pilietį, idant įrodžius 
S. L. A. nariam, kad tokia 

netinkama iždinin- 
organizacijos. Šu
lę ad gal kai kas iš 

iš kuopos

tas išdavė raportą, 
ko $80.10.

Pikniko rengimo 
išdavė raportą, kad 
įvyks 5 d. gegužės, 
ūkė j. 
Vincas.

Tautiško knygyno delegatė, 
M. Stanienė, išdavė metinį ra
portą. Piniginis knygyno tur
tas $926.23. Knygų yra 962 
egz., vertės $886.37. Abelnas 
knygyno turtas $2,224.85. 
Reikia pažymėti, kad knygy
no valdyba nepažymėjo meti
niame raporte, /kad A.' L. D. 
L. D. 25-ta. kuopa prenume- 

ir 
ir

ruoja laikraščius
“Rytojų,” taipgi
“Vilnis?’

Balandžio 14
Tautiško Knygyno įvyko su
rengtas balius, žmonių buvo

PIRMUTINE ir seniausia AGENTŪRA

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

JUOZAS KAVALIAUSKAS

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku,- Kojų, 
Nugaros skaudėjimo, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ilsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio Galinga Mostis 
verta aukso, kiek ji pati 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell-----  Oregon

9669
5136

A. F. STANKUSLITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway,

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkej. Biznio -apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500. '

CAMBRIDGE, 
3 šeimynų namas, 
riai, visi vėliausios 
mai, priskaitant 3 
Randų neša į metus $1,440. 
siduoaa už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visais įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

ypata yra 
ku tokios 
prantama, 
centro pageidavo 
kaip kurių narių, kad pagel
bėtų surasti kabliukus pas 
Gerdauska, bet esant jam pa-1 
vyzd i ngu kuopos nariu, niekas' 
o niekas iki dabar neišdrįso [ 
primesti ant Gerdausko nei jo-i 
kių jo padarytų klaidų ir kaip į 
jau žinoma, P. T. prisiėjo pa
sielgti taip, kaip ji norėjo. į 
Neįsileido jį į iždininko vietą, i 
Bet tuomi viskas dar nepasi-i 
baigia, sekančiais rinkimais; 
Gerdauskas vėl gali priimt 
kandidatūrą ir gali dar išrink-: 
ti. Nors sprendimus galima E 
daryt visokius, bet štai kuopoj!j 
per porą susirinkimų buvo i | 
kalbėta apie jį. Būk jis, kuo-i į 
met kuopoj sekretoriavo,- ne-lj 

įtinkamai elgėsi su prirašymu | 
i narių ir su prirašytais, bet | 

elgesį palie- j | 
Tačiaus, r 

I kaip ten nebūt, vis, vien H 
kuopoj nutarta, kad kuopos | 
valdyba ištirtų jo “blogu-į E 
mus” ir net grūmojo nubaudi- l 
mu, jeigu tik bus kas negero I 
“surasta.” Dabar teks trupu-.Į 
tį palaukti, ką gi kuopos vai-į 
dyba, galės tokio nelemto su
rasti prieš Gerdauska.

S.L.A. 34 Kuopos Narys.

Iš Liet. Sūnų Draugijos 
\ , Susirinkimo

Balandžio 14 d. įvyko Lietu
-vos Sūnų Draugystės susirinki
mas. ši draugystė priklauso 
prie liet, laisvų kapų .bendro
vės ir prie prog. Sąryšio. Na
rių turi apie 400, kurių tarpe 
yra įvairių pažiūrų. Kada 

! renka delegatus į kapų bend- 
irovę ir Sąryšį, tai nepaiso pa- 
1 žiūrų. Bet kaip sandai iečiai. gy į
žiuri j tuos delegatus, kuliuosItn m ’‘bloya” draugija išrenka ir kurie pas-'kitam sykiui- 
kui nešoka taip, kai0 jie nori ? j

i Tuomet jie sako, kad tokius 
delegatus reikia vyti į Mask- 

i vą.
Vienas atstovas-biznierius, 

išduodamas raportą iš kapų 
bendrovės, pasakė, kad 24 d. 
kovo įvykęs susirinkimas, bet 
jis buvęs nelegalis, nes atvi
rutėse, kurias gavę delegatai,

Sovietų Rusijos Artistės 
Kanadoj

Šiomis dienomis čionai Mas
kvos teatro artistės, Princes 
Teatre, vaizduoja revoliucinę 
Rusiją. Paskiau vyks į kitus 
Kanados didmiesčius. Jų at
silankymas yra brangiai įkai- į nebuvę pažymėta kelintoj va
liuojamas Montrealio darbi-‘ landoj susirinkimas įvyks, to- 
iiinkų ir visos Kanados. Išgir-idel vieni atėję ryte, o kiti va- 
sti ir pamatai naują darbiniu-1 kare. Bet nepasakė, kiek bu- 
kŲij^asaulio meną iš jų tėvy- Vo ryte atėjusių. Tą dieną 
nėa sostinės Maskvos. 'buvę perrinkti kai kurie val-

Skaitau sau už laimę tai pa- dybos nariai, nes kurie turėję 
matęs pirmu sykiu savo gyve-j šiame susirinkime užimti vie- 
nime su draugais, kas mus tas, bet jiems nepribuvus, ta- 
dvasiniai sutvirtino tvirčiau pe kiti, išrinkti. Bet ir'šis dar- 
krutėti laimėjimo rytojui.

žiūrint matai scenoj Inter
nacionalo žodžių

tvirčiau ■ pę kiti, išrinkti.
bas buvęs atliktas nelegaliai.

Turiu pasakyti, kad tame 
vaisius— susirinkime dalyvavo 16 atsto

tas buyo nieks, tas bus vis- Vų, o viso labo yra 26 ir pa- 
kuom.” prastai į susirinkimus atsilan-

• Pakilus uždangai, pasigirsta ko nuo 17 iki 20. Ir dabar 
tyli, gaili, maldaujanti Chopi-Į kuriems rūpėjo kapų bendro- 
no muzika. Scenoj matai klai-iyės gerovė, tie atsilankė. Bet 
džiojančią maldose, tamsoj ir j kuriems rūpi sandariečių po- 
baisiam skurde alkaną darbo į litika, tie visuomet suranda ir 
liaudį, bešaukiant į augŠtybes | priekabių. Dar savo raporte

kniaukiant jos. Tai liūdnas, vės raštininkas tyčia 
^klaikus ir šiurpulingas regi- mėjęs valandos, kada

Matai surakintas, liau- kimas įvyks, nes norėjęs per- 
dies ; rankas, kančias, nerimą, Į varyti tarimą, kad nuo su- 
kylimą ir kovas revoliucijos, rinktų pinigų galėtų sau nuo- 
Čia krinta auka po aukos, o šimtį pasilikti. Vienas pro- 
raudona vėliava (kurios Mon-!gresyvių pastebėjo, kad atsto- 
trėale, matyt, nepavelijo skai-jvas išduoda neteisingą rapor- 
sčiai raudonos rodyti) eina iš į tą, nes visokių nesąmonių pri
kritusių į gyvųjų rankas. Ap-. Pasakojo. čia vienas sanda- 
link mirtis fr tyla... Vėl sto- riečių pastebi, kad tu neturi 
jginauji kovos draugai ir ko- teisės kalbėti, nes jau už tris 
va laimėta, 
darbininkų 
Turčiai sėdi nuleidę nosis ir į tas buvo nutilti, 
tyli. Jiems perbėgo šaltis per j Toliaus .L... 
kūną. Tai vėl matai respub
likos statybą ir laimę darbo 

glaudies, vadovaujant Interna- 
^Yionalui. Artistės atsižymėjo 

nepaprastais gabumais ir mik
lumu. Tas privertė ir turčius 
tą pripažinti tūluose, ne taip 
daug juos d e g i n a n č i uose, 
punktuose. Jos, rodos, krei
pė atydą ir sveikino tik augš- 
tai galerijose sėdinčius darbi- 
pinkus, visai nepaisydamos, 
Kas sėdi žemai, laike lošimo.

Ir stebies žiūrėdamas, kaip ismulkmeniškiau. 
tos jaunos artistės parodo to-į L. S. D. Narys.

Toliaus vienas biznierius, 
kuris taipgi yra atstovu, pata
ria atstovams mokėti iš drau
gijos, nes dabar, girdi, be mo- 
kesties geresni žmonės nenori 
apsiimti, tai apsiima tokie, ku
riems kapų bendrovės reikalai 
neapeina.

pat N. Main Gatves, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais moderniškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
j metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriausį pasiūlymą. Prie
žastis 
tėvo.

Gal 
turim 
akeriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmoš ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių farmeriąi daro pragyvenimą 
šiame krašte.

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais Įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčiu. Parsiduoda už 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Hrhon’e f nlrl PnurJnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-Ul Ddll b LOKI r UWILltl b bijOi Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrbn I a Y Take centai už skrynute) yra tai kanuolė prieš
UI Du Lua 1 dUb amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė-;
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

2
2
2
2
2 
u

8 d. balandžio, A. L. D.
D. 25 kuopos laikytame 
rinkime, nutarta keletas 
bių dalykų. ,

Rugsėjo 1 d. nutarta busu 
važiuoti į Philadelphiją į ren-i 
giamą “Laisvės” pikniką.

Taipgi nutarta busu važiuo
ti į Brooklyną į “Laisvės” pik
niką.

Nutarta paaukoti $5.00 a- 
gitacijos fondam Nutarta pa
siųsti knygų į Canada lietu
vių tveriamam knygynui.

“Grigučio” rengimo komite-

autofnobilių savininkams. Mes atliekam 
vien tik su didelėm, kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, 
ir gausi geriausi patarimą, nes mes ne 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 
greitai ir gerai, darom bizni

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

4>f'

NOTARY

PUBLIC

Telefonas

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

AI IfllPQTK 332 WEST Broadway 
• J. nUlulllJ So. Boston, Mass.

i Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

laiHBiiisiiiBiiiBHismsniBmainemaiiisiiismemsmomeiiiGHismEiiieiiiEiiieiHGiii

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

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokiu 
išdirbimų karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos, pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
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

Balandžio 30 ir gegužės 1 
d. čia kalbės kunigas Mockus. 
Prakalbos įvyks svetainėj, 103 
Green St. Apie šias prakal
bas bus vėliaus pranešta

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 
’ SOUTH BOSTONE /

12 šeimynų medinis namas/visai 
netoli nuo- naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22/)(R. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 

Į pertaisoma. Jei . norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėti} elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieho žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgiČių, kreipkitės ■ pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išfiiokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom i namus, ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuve, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaįp $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbb. 
Naujai 
vidaus.

RUSIŠKA i PIRTIS TURKIŠKA

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A
EiAlIkn* jjuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c UvIilŲ

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

rūšies maudyi^s su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrūm vandeniu
LAPUOTOS 1ŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS
Panėdėliais 

utarninkais

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinami mortgičius namams ir Tel.:

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės^ tuojaus pas:
A. J. KUPSTIS , 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

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

11—.
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REIKALAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUSPAJIEŠKOJIMAI

yra vilties laimėti kovą.
Pažadėjo Pageltą

Klinika Atidaryta Irving

Telephone, Stagi 44M

A. RADZEVIČIUS
di-

Kiti

- i Kainas 
I ! įtaisymai 
s i Duosiu

limas buvo padarytas , sulyg deĮ vjgj kviečiami atsilankyti

Ateikit Mums Pagelbon

Paino Rastas Kaltu

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI 3

BROOKLYN, N. Y.

KELLEY (DOBILAITIS) 
BOKSUOSIS PIRMADIENĮ

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel.
2

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

I

Sakoma, kad

♦

Darbininkų minia reikalavo

žo-i 
šv

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

L. D. 
kandžių 
landžio, 
čiame vietos ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti, nes po užkandžių bus ir 
šokiai, galėsite smagiai pasilinksmin
ti. Įžanga 35c ypatai.

’ ■ Rengėjos.
(92-93)

ir paremti organizaciją. Baza
ras tęsis iki sekmadieniui 
kiekvieną naktį

“Build-the-Union”

PASIRANDAVOJA fomišiuotas 
delis ir puikus kambays, lietuvių 

šeimynoj, netoli Fulton St. “L” ir 
Tompkins Ave. Matyt galima po 5 
vai. vakaraiš. Mrs. Porfian, 338 
Hancock St., Brooklyn, N. Y. 93-95

KAM REIKALINGAS 
KARPENTEĮHS?

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

FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 
LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 

PAVEIKSLUS
Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlkv 

mis nuo 9:30 iki 5 vai. )« pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., * 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

Mokes- 
M.i Arminas, 

:., Saginaw, 
93-95

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Reporteris bėgo skubėda
mas Stagg gatve ir ant jo lai-j 
mes ar 
stovint keletą lietuviu
kampo Union Avenue ir 
siosios Stagg gatvės. Du 
laiko “Laisvę.” Vienas 
senis žmogus. Jis rūko 

ir sako:

Vieni 
o kiti 

Reporteris 
ele-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

SPORTAS
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veikslus įvai
riomis spalvo
mis* Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikbniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

•' Puslapis šešta PenktacL, Balana. 19, 1929

VIETOS ŽINIOS
Dabar Bobos Kodį Streikieriai Protestuoja 
Apgailestauja, bet Pirmiau... Prieš Brutališkumą

Svarbus Pranešimas 
Bronksiečiams

d. šio mėnesio, 
puikus koncer- 
Šiame koncerte 
didžiulis Lyros 
Vyrų dvieilis 

Baltrukovičiaus

Iš Kompartijos Lietf rakei jos 
Susirinkimo

Pereitą trečiadienį prie 
sto rot už ės buvo susirinkus 
minia streikuojančių restora
nų darbininkų. Jų tikslas bu-jPer 
vo užprotestuoti prieš miesto 
policijos ir Tammany Hali tei
sėjų elgesiu s—b i• u ta 1 išk u m u s
linkui restoranų streikuojančių 
darbininkų. Policija daužo

* —Tai ir bolševikų gazieta streikieriams galvas buožėmis, 
* frąšo apie kunigą Kodį? o teisėjai išduoda indžionkši-

V —Ir dar kaip—taria antras, i nūs restoranų savininkams, 
+•—Jie net ir turtą žino—šimtas j kurie naudoja juos prieš strei- 
fūkstančių dolerių!... 'kierius, neprileisdami pastarų-
• Man tepatinka tos bobos?jų artyn prie restoranų.
Dabar jos zaunija, kad kuni
go Kodžio dūšia lėks tiesiai pasimatymo su miesto gaspa- 
dangun, kad jis šventas. Ar dorium, Walkeriu,1 bet jo 
senai tos pačios bobos nešėsi j buvo namie, 
blogų kiaušinių . . .

nelaimės jis pamatė 
ant

gar
is jų 
apy- 
pyp-

Nedėlioj, 21 
lyra rengiamas 
[tas ir šokiai, 
i dalyvaus visas 
■Choras, Jaunų 
j kvartetas, J. 
ijaunų vyrukų 

naujausius muzikos 
Ši orkestrą jau ne
linksminus publiką 
stotis. Taipgi pa- 
kad Oktetas Ufa 

naujas, dar 
žinomas, juokiu-

ne- 
Tuomet jie pa

lši k ąl bėjo su sekretorium Char- 
—Streiko laiku—įkišo kitas.; les Hand, ir paliko atvirą laiš- 

—-Je, je, atsimenu tą mūsų ką jam perduoti majorui/'" 
New Plaza Hall mitingą. Be to, prie miesto rotužės
Z—Nešė blogų kiaušinių net j buvo ir prakalbos, kurias sa- 
į’bažnyčią ir žadėjo jais pa-|kė Julia Stuart Poyntz ir kiti, 
vaišinti visus, kurie kunigą iišrodinėdami tuos brutalumus, 

«Kodį užtars. Ikuriuos atlieka miesto polici-
Pažiūrėjo į Reporterį vienas ja.

iš kalbančiųjų ir lyg susisar- 
matino.
čia bolševikas. Bet aš tuom

Praeitą trečiadieni įvykusia
me susirinkime girdėjome pui
kių raportų. Mūsų darbuotė 
įvairiose draugijose duoda tei- 

i rezultatų; rengiamas 
koncertas ir balius 27 d. ba
landžio frakcijos naudai, atro-Į 
do, kad bus sėkmingas; komu
nistinių jaunuolių kliubas rodo 
gražaus progreso: skaitlingai 
nariai lanko mitingus, disku- 
suoja dienos klausimus ir visi 
suaugesni ima dalyvumą dis

kusijose. Smagu tai, kad jį 
kliubą prisideda vis daugiau 
narių nuo mašinų ir varstotų.

Frakcija nutarė pa,dalyti 
vajų už gavimą daugiau liau
ju narių į J. V. Kompartiją. 
Nutarta šaukti speciali mitin- 
gą komunistiniam judėjimui 
pritariančių draugų, duot jiem ; 
plačią peržvalgą tų kovų, ku
riose vadovauja mūsų parti- . 
ja ir kviesti juos stoti į Parti
ją ir dalyvauti kovose už savo 

Dalyvaukite 21 d. šio mėn. į klasės reikalus, 
bendrai rengiamam. 23 k p. ir 
31 kp. koncerte, 2075 Clinton 
Ave., Bronx. Pradžia 6-tą vai. 
vak ir atsisveikinkite su drau
gais, nes tuoj už kelių dienų 
po šio parengimo apleis šią

niie_|ra; grieš 
l kavalkus. 
’ kartą yra 
---- radio 

; žymėtina, 
įdainuoja gražiai, 
i mažai kam 
Igas ir kartu teisingas dainas. 
| Todėl, nepraleiskite progos.

Vėliausiu laiku būrelis mūs 
draugų sujudo važiuoti į So
vietų Rusiją’molio minkyti del 
plytų dirbimo' statymui socia- 
liztno Sovietų Sąjungoj. Tai 
puikus užmanymas, bet ir sun
kus įvykinti. Vienok, tai pa
rodo, kad pas mūs draugus 
yra gerų narių del visuome
nės labo pasidarbuoti. Jais 
yra draugai-ės Paskačinai, 
Aleknavičiai ir dar keletas.;

Streikuojančius rest oranų 
Gal būt pamanė, kad darbininkus palaiko visi pa

žangieji organizuoti New Yor- 
syk degiausi camel’ą, lyg iri ko darbininkai ir todėl jiems 
nematydamas jų.

—Aš misliju,—tęsė vienas iš 
būrelio—kad Kodis paliko I
daugiau, kai ioo,ooo dolerių Gimdymo Kontrolės 
tprto. Bolševikai dar ne vis- 
ką žino, nors jie turi geras 
uosles ir ausis.
•—O kada jį laidos?—įsiki-l 

so vienas.
—Pėtnyčioj—tai bus

ašarų. . .
—Na, kūmai, einam 

nemauti—tarė tylėjęs 
čius.

Visas būrelis iškriko.
nuėjo Stagg gatve, 
UMcĮrt Avenue.
dūlino tolyn į Brodvę, į
veiterį.

26 d. šio mėnesio Scott 
Nearing laikys paskaitą temo
je “Kas Atsitiko Sovietų Są
jungoj.” Pradžia 8-tą vai. va
kare, Hunt’s Point Palace sve
tainėj, 163rd St., Bronx.

Lakštute.

Peiktina, kad daugelis na- 
įrių nelanko nei partijos nei 
frakcijos mitingų. Ir pastara
sis mitingas nebuvo skaitlin
gas. Toks apsileidimas nega
li būt ilgai toleruojamas. 
Frakcija reikalaus narių pasi
sakyti, kas kur ką veikia.

Ilgakaklis.

> , WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51-mos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 21 balandžio, pa
prastoj vietoj, 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ateikit, nes bus renkama cent
ro valdyba. Komitetas.

ELIZABETH, N. J.
S. A. 4-ta kuopa rengia už- 
vakarėli nedėlioj, 21 d. ba- 
po No. 69 S. Park St. Kvie-

REIKALINGAS KRIAUČIUS. Ku
ris nori turėti nuolatinį darbą prie 

prosinimo ir taisymo senų drabužių, 
malonės tuojau atsišaukti, 
tis $25.00 j savaitę. 
2720 S. Washingto'n Ave., 
Mich.
REIKALINGA darbininkė dirbti vir- | 

tuvėj. Kambarys -ir alga, O jei 
kambario nenorės, tai daugiau algos. 
Kreipkitės telefonu: Independence 
2146 arba Great Neck 2155. Adre
sas 139 Elm Point Ave., Great Neck, 
N. Y. ' 93-95

UETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūsles 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- 1 A A A 
DA IR PATARNAVIMAS Th Į I M III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo § ryto iki 8 

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

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

Nors policija andai užpuolė;
■ ant Margaretos Sangerienės j BaZJOS 

bobų vadovaujamos Gimdymo Kon-1 
itrolės Klinikos, New Yorke, 

vaka- tačiaus įstaiga tapo atidaryta, 
ūso-i nežiūrint visų grasinimų. San- 

gerienė pareiškė, kad ji dė-C 
sianti pastangų apsaugoti kli
niką. O suimtosios slaugės ir 
gydytojos bus teisiamos.

Sprendžiama, kad šis puo-

Vakar prasidėjo tekstiliečių 
darbininkų naujos unijos baza- 

Iras, kurio tikslas gelbėti uni- 
Į ją finansiniai. Bazaras tęsia
si New Star Casino, 107 gatvė 
ir Park Ave., New Yorke. Abu 
svetainės augštai užimti i Tai 
bus labai didelis bazaras ir to-

Pereitą trečiadienį 
Plaza svetainėje įvykusis ma
sinis New York o darbininkų 
mitingas pasižadėjo dėti dide- 
liausių pastangų paramai Gas- 
tonijos (North Carolina) ir kt. 
miestų tekstiliečiams darbinin
kams, kurie kovoja prieš savo 
darbdavius. Buvo daryta rin
kliava ant., vietos. Vienas ge
ras asmuo paaukojo $100, o 
kitas—$50 tam tikslui, 
po mažiau.

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 reikalas iš Lietuvos.—A. 
Orrintas, 12 Sawtell Ave., Montello, 
Mass. (91-93)

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

raginimais medikališko trusto, 
kuriam labai nepatinka, kad 

į žmonės supažindinami su gim- 
įdymo kontrole. Tas, natūra
lu, atima daug pelno iš paties 

ry-. medikališko trusto.
Lai-! Sakoma policija labai žiau- 

spaustuvėje bus daroma riai apsieinanti su ;
surištų mis slaugėmis ir gydytojomis, 
darbu ' ----------------------

Komiteto nariai Maikė Paltanavičius

.. Sekantį šeštadienį,, t. y 
toj, kai 2 vai. po pietų, 
svės” i _ 
ekspedicija siuntinių, 
su baduolių šelpimo 
Lietuvoj, f 
pašaliniai kviečiami ateiti ir" ū • n i 
pagelbėti." Visi, kurie tik ga- Smarkiai Sunykęs 
lite rašyti, prašomi į talką. 
Ypač merginos, galinčios rašy
ti mašinėle—pageidaujamos

R. Mizara, Sekretorius.

Dar apie Lyriečių 
suimtosio- Vakarėlį rivininmic

PASIRANDAVOJA Storas 25x30, tin
kamas del Beauty Pallor, nes visi 

i yra, taipgi ir viena kresė 
Duosiu ilgą leąse—ant penkių me

tų ar ilgiau. Randa $30 į mėnesį, 
715 Fairview Ave., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės šiuo ant
rašu: Paul Samulėnas, 802 Wash
ington St., New York City, N. Y., 
arba šaukite telefonu: Chelsea 0585. 

93-104

Queens priemiesčio teisma- 
butyj prisaikintieji teisėjai su
rado, kad Angelo Paino yra 
kaltas bandyme papirkt Queen- 
so prezidentą Harvey, kad 
gavus riebius kontraktus, iš 
kurių galėjus dar labiau pra
lobti. Paino yra žymus kata
likų veikėjas ir andai Romos 
papa jam suteikė vyčio orde- 
pą, kaipo pavyzdingam katali
kui darbuotojui ir labdariui, 
štai, kokis yra tas. pavyzdin
gas veikėjas. 

___-_________________

Subankrūtiiusio “Amerikos 
i Lietuvio” leidėjas Maikė Pal-‘ 
,tanavičius. kuris, sakoma, bu- 
ivo pasprukęs į Pietus, dabar 
vieno žmogaus buvo sutiktas 
New Yorke.
Maikė smarkiai suvargęs, ap
driskęs. Kur tie visi pinigai 
dingo, kuriuos jis kadaise su
sikrovė, nežinia. Vieni soč
ia, būk Paltanavičienė į Lie
tuvą išsivežus, o vyrą paliku
si trankytis no Ameriką be 
skatiko. Maikė smarkiai pra
žilęs ir sunykęs, sako tasai 
mano pažįstamas. * Be tų visu 
rūpesčių, kuriuos senis turi 
pergyventi, jį dar kankina ir 
reumatizmas: rankos dreba 
taip, kad šaukštą nevalioja iš
laikyti.

TRIAKTĖ 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
» ' i

Šiame vaidinime dalyvauja įžymiausi Brooklyno dai
nininkai : p. p. Strumskiene, Kižiūtė, V. Bukšnaitis, Jr., 
lęraučiūnas, Kažemėkas, Kručas ir patsai vertėjas P. 
Bukšnaitis, o taipgi visas Operetes Choras.

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

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

LIETUVIŲ OPERETĖS . DRAUGIJA.

Ar visi žinot, kad lyriečiai 
rengia puikų balių? Jeigu ne
žinote, tai tėmykite, kad ne- 
praleistumėte šios puikios ir 
paskutinės progos, šiame se
zone bus tai paskutinis lyrie- 
čių parengimas. Turiu pasa
kyti, kad lyriečiai deda di
džiausias pastangas, idant šis 
ji) parengimas būtų įvairiau
sias, linksmiausias ir smagiau
sias. šokiams pasamdyta ge
riausia orkestrą apie iš šešių 
ypatų, kurios grajys visokius 
šokius, kaip tai lietuviškus ir 
amerikoniškus. Taip pat bus 
visokių žaislų, dainų, gardžių 
gėrimų ir skanių valgių, 
džiu sakant bus visko.

Taigi, visi ir visos būkite 
šiame lyriečių linksmam ba- ruJe“ UC1C1 Jau (V^UŪ 
liuje, kuris bus subatoj, 20 d.lm? April 2, įvyko klaida 
balandžio, 1929, National lmeta> __ 
Hali, 
peth, 
andą

Jack Kelley (Dobilaitis) iš 
Waterbury, Conn., boksuosis 
su Jack Seegan, iš New Yor- 
ko. Tai bus pirmadienį, ba
landžio 22 d., 8 vai. vak., 
Broadway Arena, Halsey St. ir 
Broadway, Brooklyno. Dobi
laitis yra pasižymėjęs atletas 
Conn, valstijoj ir bandys giliu
ką New Yorke. Jis yra' pus- 
sunkio svorio, 21 metų am
žiaus ir turi ambicijos prie sa
vo svorio čampionato.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON 
3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

Galėsit Linksmai 
Praleisti Laiką

c.

Šią vasarą Brooklyno 
vių darbininkų jaunimas 
linksmai praleisti laiką, nes L. 
A. Jaunų Kliubas dažnai turės 
šokius “Laisvės” svetainėje. 
Jei tik kada sekmadieniais lis, 
arba šiaip oras bus negražus, 
tai jaunimas galės ateiti į 
Kliubo susirinkimus “Laisvės 
svetainėn ir čia galės linksmai 
pasišokti ir pasilinksminti.

Taigi, darbininkų jaunime, 
nepamirškite šitos puikios pro
gos, ir pasinaudokite ja. Ge
riausia būtų, kad dabar iš ank
sto galėtumėt įstoti į Kliubą 
ir paskui, būdami pilnais na
riais, galėsite naudotis.'

L.-A. Kliubo Koresp.

lietu- 
galės

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

KAS PIRMAS, TAS PAIMS 
PARSIDUODA arba išsiraudavo ja 
augštų mūrinis namas, ant pirmų

lubų krautuvė, užpakaly prie krau- 
.tuvės yra kambariai, ant antrų lubų 
į 5 gražūs kambariai del šeimynos, 
’ant trečių lubų tokie jau gražūs 5 

Kazimiero ir Juozapo Draugystės Į kambariai del šeimynos; 2 garadžiai.
Narių Domei! | Pigiausia aprokuojant, randos neša

Pranešame, kad spausdinant atvi- i $151.00 į mėnesį. Apačioj bučernė, 
• • ' ■ 1 kurią laiko pats savininkas. Ati

duosiu namą su bizniu už $17,000. 
Įnešti mažai tereikalauju. Vieta biz
niui gera, apgyventa įvairių tautų. 
Parduodu todėl, kad noriu važiuoti 
,į Europą. Jei kas norėtų pasiran- 
davoti visą namą su bizniu, tai su- Į 
tiksiu ir ant to. Kreipkitės po num. i 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

89-94

---- , ------ — A-------------------------
delei jau įvykusio susirinki- 

ijzin c, iv jau iviaiud, J eh paZy- 
i, kad sekretoriaus F. šreiberio 

adresas 85 Himrod St., o tikrenybėj 
turėjo būti 60 Himrod St. Tat na
riai malonės įsitemyti ii’ bile reikale 
kreiptis sekamu adresu: F. šreiberis, 
60 Himrod - St., Brooklyn, N. Y.
... ■ . ! (92-93)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR SALES—PARDAVIMAI
PHILADELPHIA, PA. i

A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 
bus nedėlioj, 21 balandžio, Skandi
navų svetainėj, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 2-rą vai. po pietų. Visi 
nariai susirinkite, turim svarbių ręi- 
kąlų aptarti. Taipgi prašome ir tė- 

atsilankyti., Komitetas.

PARSIDUODA grosernė ir saldainių 
krautuvė, geroj vietoj, biznis įdirb

tas per daug metų. Yra 2 kamba
riai gyvenimui, kaina prieinama: 
Kreipkitės po No< 327 Palisade Ave., 
kampas Washington Pl., Cliffside, 
N. ,J. ' > (93-97)

VU s

WILKES-BARRE, PA.
Amerikos Komunistų Partija ren

gia vakarienę ir šokius subatoj, 20 
balandžio po No. 206 S. Majn St. 
Pradžia 7-tą vai. vakare, 
tik

Įžanga 
75c. Kviečiame visus atsilankyt. 

Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
A. D. P. L. Frakcijos susirinkimas 

bus nedėlioj, 21 d. balandžio, po No. 
1011 Fairmount Ave., 3 vai. po pietų. 
Visi draugai ateikit laiku.

Sekretorius.
(92-93)

PARSIDUODA valgykla, įvairių tau
tų apgyventoj vietoj. Galima da

ryti puikų pragyvenimą. Pardavi
mo priežastis—savininkas pavargo 
ilgus metus bedirbdamas tame biz- 
nyj. Kreipkitės po No. 625 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA Barzdaskutykla (Bar- 
■ • ber Shop), lietuviais, rusais ir 
lenkais apgyventoj vietoj. Yra trys 
kėdės. Biznis geras. Pardavimo 
priežastis—išvažiuoju j kitą miestą. 
Atsišaukite: 62 Hudson Ave., Brook
lyne. (92-93)
PARSIDUODA Lunch Room, biznis 

įdirbtas per 9 metus, labai geroj 
biznio vietoj. C 
Kreipkitės po num. 713—3rd * Ave, 
Brooklyn, N. Y.

Gera proga pirkti.
'•J 

88-93

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

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 no piet. 
Ketvergais ir subirtomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

" Tel.," Triangle 1450 ’ " ’*

Lietuvis Fotografas!
. IR MALIORIUS 1

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga I

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

214 Perry Avenue,
J. IR O. VAIGINIS

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

Maspeth, N. Y

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

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

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

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

Ridgevvoodo Skyrius: 253 Grove St




