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Metai XIX, Dienraščio XI

Osinstrojus ir Baltarusi
jos Liaudies žemės ūkio ko-1 
misariatas pradėjo priren-. 
giamąjį darbą del Oršos, | 
Vitebsko ir Mogiliovo kai-1 
mų elektrifikacijos.

Bus elektrifikuota vir 300, 
kolektyvių ūkių, sovietų ‘ 
ūkių ir kaimų, kurie randa
si 25 verstai aplinkui nuo 7 
didesnių pramonės punktui,! 
kur bus įrengtos Osinstrojo l 
pastotys. Nuo šių pastočių • 
eis 25 pagrindinės linijos, 
kurios perduos elektros sro-

W*-\IMPERIALISTAI ATMETĖ SOVIETŲ 
gaus virš 50 kolektyvių žudyti Elektros Kėdėj 
ūkių ir žemės ūkio kopera- --------
cijos apvienijimų. Beveik BEDFORD, Pa.— Ketvir-I

> visi gamybos procesai šios' tadienį Harvey Feathers, 16 
socialistinio ūkio dalies bus | metų amžiaus, tapo nuteis-

• elektrifikuoti trijose Balta- tas nužudymui elektros ke- 
rusijos apygardose. dėj už nužudymą Huston

Be to, elektrifikacija ap- i B. Croyle laike užpuolimo 
ims apie 7 tūkstančius indi- ‘ apiplėšti.
vidualių valstiečių ūkių. [ Pasmerktojo brolis Wil- 
Pamatinis eletkrifikacijos lis, 25 metų, nebylys, nutei- 
uždavinys link šių ūkių—ne | stas ant viso amžiaus į ka- 
tik duot elektras šviesą'įėjimą už dalyvavimą toj 
kiekvienai grinčiai, bet in- žmogžudystėj, 
dustrializuot kaimą ir ko- 
peruot jį elektrifikacijos i g 
pagrindu.

Elektros jėga kaimui bus I 
duodama papiginta kaina. 
Už naudojimąsi viena lempa , 
per mėnesį bus imama 40 Į 
kap. Ypač plati parama ir , 
lengvatos bus teikiamos kai- amžiaus," o atrodo ‘kaip"7>6 ‘ 
mo kooperacijos apvienijp, meįų amžiaus moteris, ste- 

bina medicinos daktarus.
Tik trys panašūs atsitiki- 

[mai žinoma medicinos isto-! 
I rijoj, sako daktarai.

Mergaitė randasi Good į 
Shepherd ligoninėj.

|roj sveikatoj, bet daktarai I 
Hr mokslininkai ją lail<o Ii-1 
[goninėj studijavimui, 
1 ji atrodo sena.

Sakoma, jos protas
t toks kaip normališkos 6 me- 

RIO DE JANEIRO, Bra-11,1’ amž,iaus _ Šir-Į
zilija.- Čia kepėjai paskel-; dls> Pu?sas. lr. kltl 1
bė general} streiką. Sustrei-i or?a"al taipgi noi-maliski. , 
kavo apie 60,000 darbi n in-; . Uaktat;ai sako, kad dar 
ku, reikalaudami pakelti ai- i Pjūtims tokis atsitiki-' 
gas ant 40 nuošimčių. Vi-!mas Jotinėse Valstijose, 
sos 'kepyklos uždarytos iš' -----------------
priežasties streiko.

NUSIGINKLAVIMO PASIŪLYMĄ
Borah Patiekė Rezoliuciją už MASKUOTI MUŠEIKOS KIRVIAIS SU 

•Sovietų rnpazinimą
WASHINGTON.— Ket- i 

virtadienį senatorius Borah1
NAIKINO STREIKIERIŲ ĮSTAIGAS

Litvinovas Pareiškė Protestą; Komisija Žada Prikergti So- patiekę senatui rezoliuciją j Milicija ir šerifai Suareštavo 15 Streikieriu Vadą; Darbi-
, vietą Planą Prie Savo Raporto

GENEVA, Šveicarija. —Įmes į tą planą, prikergtą 
Tautų Lygos prirengiamoji ■ prie raporto, ir taip impe- 
nusiginklavimo komisija | rialistai “atsikratytų”

pripažinimui Sovietų są
jungos. Rezoliucija reika
lauja, kad senatas pasisa
kytų už pripažinimą.

ninkai Surengė Masinį Mitingą
GASTONIA, N. C.—Ket-. Prie sudaužytos raštinės

Prie to bėgy pusvalandžio virtadienį čia pries st) ei- streikieiiai suienge milz-
Jl A 1C VVJ Y U1U.1 LU/nU A «V1 • • • • ----- TZ 1

tą senato sesijoj patiekta 300 kuojančius tekstiliečius pra-imšką masini mitingą. Kal- 
,1"' ’ ; rūšies tero-įlieto jai buvo Schenchter,

Kepėjų Streikas

Tris Metus Dirbo Stalą

Suareštavo Už Sudeginimą 
šeimynos

100,000 Numirė Nuo.Cho 
leros

mams elektrifikuojant ž. ū. 
mašinas ir amatų pramonę.

Valstiečiai labai susido
mėję elektrifikacija. Kaimų 
elektrifikacija turi būt už
baigta lig kitų metų pava
sariui.

*

būtoj ai buvo Schenchter,
’  - .1 F) 11 T ¥/>

; Stiller ir advokatas Jami»
, Ellen Dawson suareš- 

” šerifų, užpuolė Nacionalės. tuota sulig federalės . val-
1 Tekstilės Darbininku Uni- džios kaltinimo, kad jj ne- 
Ijos raštinę ant Franklin legališkai išsiėmus pilieti- 
(Ave. ir Darbininkų Tarp- nes popieras. Ji sulaikyta 
| tautinės Pašelpos maisto po $2,000 kaucijos. Jos tei- 

L<ą i sankrovą, esančią 
uz 1 unijos raštinės.

Unijos raštinė tapo 
po to, kai

I---~------ ----------------- ------ — ----- - I ----- 7----------- </ C c- VV -------- _ _ _

j penktadienį atmetė Sovietų į nemalonų (imperialistams) kilių ir rezoliucijų įvairiais sidėjo naujos . .
patiektą planą Sovietu pasSūlvma nusigin-1 klausimais. ' ras> kuomet anksti rytą 50 Carl Reeves, Ellen Dawson,

nusiginklavi- kluoti/ j * ---- ------------- maskuotų gengsterių,
[Sąjungos ; 
i laipsniškam nusiginklavi- i kluoti. 
Imui kaipo pamatą savo to-; 
limesniam darbui.

Komisija buvo pavedus 
Į vadovaujančiam komitetui 
iišreiškšti savo nuomonę tuo 
[klausimu. Tas komitetas 

SYRACUSE, N Y Mer- j gPkaTka^Z“ bdu1 
gaite, kun yia tik 6 . metų j govietus palaikyti • tos 

| komisijos svarstymuose, | - Atm - 
[norš ir atmetama Sovietų I______ __
pasiūlymas kaipo 

( komisijos veikimui. 
į Komisija priėmė vado
vaujančio komiteto nuomo- 

r ' ne, kad jeigu Sovietų dele- 
ge"lgacija pageidauja, tai pri- 

Į rengiamoji komisija, nu- 
i spręsdama tęsti darbą su- 
i lig savo drafto (plano), pri- 
' kergs Sovietų planą prie 
j savo galutino raporto. Ži- 
|noma, Sovietų planas kaipo 
[tekis atmetamas. Tačiaus i likti tolimesniam laikui, 
[jis gali‘būt patiektas (ra-1io-prakalbos daroma išve- 
i norto pavidale) bile sušauk- dimas, kad u’s netiesioginiai 
toj tarptautinei nusiginkla-Išrašė nediskiisuoti laivynui 

jvimo konferencijoj. Aišku, [ klausimo '..
[tokiose konferencijose ne-!rinkimų Angliioi. 
[būtu kreipiama jokios do-1 įvyks gegužės 10 d.

Metu Mergaitė Atrodo, 
Kaip 50 Mėty Moteris;

Daktarai Stebisi

kodel

yra

Maksimas Litvinovas, So- Bostono Reakcionieriai Sura- x?S“ga,Z'.e!?=SlUCUUnillUO L V V 1 V UUj 

vietų atstovas, smarkiai 
I v '

; protestavo prieš tokį, impe
rialistų atstovų elgimąsi 

jsu Sovietų pasiulymu. Bet 
i konferencijos pirmininkas 
ijonkhee'r Loudon iš Holan- 
| dijos reikalavo, kad jis savo 
[protestą priduotų raštiškai.

; Sovietų planą 
Duviuiii!pasklvdo gandai, kad Sovie- 

l,amatas;tų delegacija pakrikdys 
konferenciją, pasitraukda
ma iš jos. Bet vėliaus So-Į knygos. 

! vietų delegatai užginčino, | •____
būk jie apleisiu konferencija išbandymui bylą, perei- 
RT tais metais tyčia nuvyko į

do Dreiserio Knygą 
“Nemorališka”

po

BOSTON.— Bostono 
akcionieriai, kurie stoja 
įvedimą griežtos cenzūros Į 
ant knygų, džiaugiasi, kad | 
ketvirtadienį džiūrė surado naikinta, 
kaltu New Yorko knygų lei- streikieriu, kurie ją saugo- 
dėją Donald S. Friede par-[jo, liko suareštuoti. _ Mas- 
davinėjime “nemorališkos” kuoti gengsteriai kirviais ir 

kūjais daužė streikieriu įs-
Friede, norėdamas sudary- i taigą.

Illinois Seimelis Nutarė |
Tyrinėti žmogžudystę Pairo Ekspertą Konferencija
SPRINGFIELD, Ill. -II-| 

linois valstijos seimelis tre-; 
čiadienį 81 balsu prieš 50MARION, Ohio.— Bui _____ c

ton W. Blair, pasaulinio ka-i balsų nutarė tyrinėti nužu-1 
ro veteranas, per tris me- dymą
tus dirbo knygyno stalą. į king/ Aurora, III

Nustatymui Vokietijai 
Kontribuciją

PARYŽIUS.— Konferen- 
v cija bankierių ir ekspertų 

—- - —xxuixvxcv, *u., užpuolus!galutinam nustatymui, kiek
Ne,i vienos vinies nenaudo- blaivybės agentams krėsti ^okietija turi mįkgti karo 
jo tam stalui. j namus. Vienas blaivybes;

Stalo viršus sudarytas iš agentų ją nušovė.
1,557 šmotų medžio; septy- i c 
niolika skirtingų medžio rū 
šių naudojo, I 
pageidaujamą spalvą.

Stalas puikiai atrodo 
dailės atžvilgio.

moters Lillian De-

inuuzjo i u- i __ . . , vkad sudaryti Kanuolei Eksplodayus žuvo
3 Kareiviai

CALCUTTA, Indija.—Čia 
gauta pranešimas, kad nau
ja choferos epidemija siau
čia keliuose Bengal distrik- 
tuose. Sakoma, kad suvirs 
100,000 žmonių išmirė nuo 
choleros Bengal distriktuo- 
se bėgy pastarųjų dviejų 
metu.,

SALEM, Ark.— Ed. Bur
ris, farmeris, ketvirtadienį 
čia tapo suareštuotas, už su
deginimą savo pačios ir tri
jų vaikučių, kovo 18 d. Po
licija sako, kad jis bus kal
tinamas žmogžudystėj.

Taipgi jieškoma moteris, 
jo meilužė, kuri, sakoma, 
jam padėjus tą žmogžudys
tę atlikti.

HONOLULU, T. H. — 
• Fort Kamchamha Jungti
nių Valstijų armijos trys 
kareiviai žuvo, aštuoni tapo 
sužeisti, eksplodavus ket
virtadienį armijos kanuolei.

kontribucijų, suiro ketvir
tadienį, atsisakius Vokieti
jai priimti sąjungininkų iš
statytas sąlygąs.

Vokietija atsisakė dide
les* skolas mokėti. Reikalau
ja, kad jai būtų sugrąžinta 
senos kolonijos, Sarre Ba
sin ir Augštoji Silezija. Sa
ko, be kolonijų ji negali iš
pildyti sąjungininkų reika
lavimo.

14 žuvo, 20 Sužeista Trau
kinio Nelaimėj

SANTIAGO, Čilė.— Ke
turiolika asmenų žuvo ir 20 
tapo sužeista gelžkelio' ne
laimėj, ketvirtadienio vaka
rą, tarp Iquique ir Antofa
gasta. Kokiuo tai būdu nu
krito ratai nuo traukinio 
lokomotyvo ir traukinys su
sikūlė.

šaliapinas Italijoj

ROMA.— F. šaliapinas, 
garsus dainininkas, čia at
vyko padainuoti fašistams 
irzkarališkos šeimynos na
riams. Ketvirtadienio va- 
karą dainavo karališkoj 
operoj.

Planuoja Tyrinėti Bedarbę

WASHINGTON,— Sena
to prekybos komitete tapo 
patiektas naujas Cenzo Bi- 
lius, reikalaujantis tyrinėti 
bedarbę, suskaityti bedar
bius ir tt., 1930 metais, kuo
met bus skaitomi gyvento
jai.

Washington.— Preziden
tas Hooveriš ketvirtadienį 
nominavo yienuoliką naujų 
teisėjų; nominacijas pa
siuntė senatui užgirti. »

Mexico City.— Aprobuo
jama, kad Meksikai dabar
tinis sukilimas kainavo virš 
30,000,600 pesu (apie $15,- 
000,000). ' j

greta smui laikas nuskirtas rug
sėjo 22 d., Trenton, N. J. k

Fred Beal ir George Per- 
, shing, unijos organizato
riai, yra išvykę į kitus 
streiko centrus, bet mano
ma, kad ir jie bus suareš
tuoti, kaip greitai sugrįš.

Čia darbdaviai pasiryžę 
teroro pagelba sulaužyti 

Paskui tie kompanijos I streiką. Darbdavių pasam- 
agentai įsiveržė į Darbiniu- dyti mušeikos apsimaskavę 

maisto sankrovą. Išdaužė taigas, o vietos valdžia 
_ ______ ______ _ . . . v. langus ir įsiveržę konfiska- jiems padeda, 
mini ir. orini ainklavimąsi, i knygą Amerikiečių Trace-i vo maistą. Nemažai mais 
o laivyninį ginklavimąsi pa-idiia”. Jis veną knygos ko- to streikieriams buvo atga 

Iš'^jj^ pardavė policistui ir už 
tai tapo suareštuotos.

Nuteistojo advokatas 
| Thomas Lavelle reikalavo 

iki no visuotinu nau10 teismo, vaduodama- 
kurie'Sls tuomi, kald teismas buvo 

prietaringas ir kad netei- 
[sinp’ai Friede liko nuteistas, 
i Teisėjas George Hayes at- 
jsisakė suteikti naują teis
ima. 

Apart advokato Lavelle, 
dar Clarence Darrow ir Ar
thur Garfield Haves, no- 
aarseię advokatai, gynei 
Friede. (

Anglijos atstovas Lordas Bostoną.ir pardavinėjo na“ kų Tarptautinės Pašalpos Įpuola streikierius ir jų įs-
kalboje garsėjusio Amerikos rašy- 

reikalavo svarstyti tik že- tojo
Cushendun savo. Theodorę Dreiserio

Lenkijos Policija Brutališkai; 
; Išardė Protest o

Demonstracijas
VARŠAVA.—Didelės pro

testo demonstracijos buvo 
surengtos visoj Lenkijoj 
prieš seimo nusprendimą 
atiduoti seimo narius ko
munistus teisman. Pilsuds
kio policija brutališkai už
puolė ir išardė demonstra
cijas.

Demonstracijos buvo su
rengtos Varšavoj, Lodziuj, 
Posen ir Dombrowa anglies 
kasyklų distrikte. Varša
voj K. Cichovski, sekreto
rius komunistų frakcijos 
seime, tapo suareštuotas.

Pranešama iš Lodziaus, 
kad nemažai suareštuotų 
darbininkų Pilsudskio šni
pai brutališkai sumušė.

PARYŽIUS.— Penktadie
nio rytą čia. numirė lordas 
Revelstoke, žvmus Anglijos 
bankierius. Jis buvo dele
gatu reparacijų konferenci
joj, kuri pakriko, atsisa
kius Vokietijai priimti są
jungininkų išlygas.

Shanghai us, Chinija. — 
Standard Aliejaus Kompa
nijos darbininkai, dirbanti 
Woen Shan, Korėjoj, dar 
tebestreikuoja. Jie paskel
bė streiką sausio 24 d., kuo
met kompanija. atsisakė 
pripažinti jų Uniją/ ■

1 Darbininkas Žuvo, 2 Sužei
sta Eksplozijoj

PHILADELPHIA.— At
lantic Refining aliejaus 
kompanijos dirbtuvėj eks- 
plodavo aliejaus katilas. 
Harold Neilson, 26 metų 
amžiaus, žuvo, o du kiti 
darbininkai labai apdegė.

Du Dirbtino Šilko Fabrikai 
Sovietą Sąjungoj

SSRS Sovnarkomas 
tvirtino tarp šelkotresto ir 
vokiečių firmos “Oskar Ko- 
horn ir Ko.” sutartį del 
techniškos pagelbos, kurią 
firma privalės duoti stei
giant SSRS du dirbtinio šil
ko fabrikus.

Firma sudaro fabriko 
projektą, teikia konsultaci
ją, perduoda gamybos re
ceptus. Firma išmoko savo 
fabrikuose Vokietijoj So
vietų meistrus gaminti 
dirbtinį šilką ir instruktuo
ją Sovietų darbininkus ir 
technikus fabrikuose.

Vienas fabrikas bus sta
tomas Kryme, kitas Mogi
liove.

pa-

Nacionalė Tekstilės Dar
bininkų Unija ir Darbinin-

benta iš New Yorko. Jie iš
mėtė maistą ant gatvių.

Amy Schechter, Darbi- 
' ninku Tarptautinės Pašal
pos atstovė Gastonijoj, ku- 

[ri čia vadovavo šelpimo 
[darbą, buvo suareštuota, o 
i paskui tapo paliuosuota.
Į k . ...... _ _ _ . . ___

kų Tarptautinė Pašalpa tęs 
čia savo darbą toliaus, ne
paisant darbdavių fašisti
nio teroro. Tarptautinis 
Darbininku Apsigynimas ir 
Darbo Unijų švietimo Ly
ga prisiuntė telegramas, 
prižadant suteikti pagelbą.

Austrijos Fašistai Sovietai Nupirko Ame-
Rengiasi Užimt Vieną rikos Penkis Laivus

VIENA, Austrija.— Aus
trijos fašistai rengiasi 
imti Vienos miestą.

Vadai fašistų organizaci- pirko Jungtinių Vaišijų 
jos Heimwehr atvirai kalba prekybos laivyno penkis lai

vus, Lake El Pueblo, Lake 
Elmsport, Lake Elva ir 
Lake Elswood ir Eastern 
Belle. Pastarasis laivas yra 
5,000 tonų; prikrautas “ke- 
navimo” 
blekines)

NEW YORK.— Sovietu 
už-;Sąjungos biznio organizaci

ja New Yorke, Amtorg, nu- 
i Jungtinių Vaišijų

apie fašistinės diktatūros 
įsteigimą Austrijoj. Jie 
atvirai kalba, kad jie mar
šuos prieš dabartinę val
džia arba bile kokią kitą 
valdžią ir pakeis ją fašisti
ne diktatūra.

(žuvų dėjimo ą 
mašinerijos iš- 

Vladivostoką. Iš- 
ir keli amerikonai 
>” specialistai,

2___1_ ' Sovietų valdžia tą laivą ap-
MANAGUA, Nicaragua. Į laiky.s> kuomet jis pasieks 

—Niearaguos valdžia tvir- Vladivostoko portą, 
tina, kad Honduras valdžia 
leido Augusto Sandino, ni- 
caragiečių kovotojų vadui, 
vykti per tą šalį į Meksiką.

Taipgi pranešama, 
Niearaguos valdžia leidus 
Sandino šeimynai ir jo gi
minėms sugrįžti į savo na
mus šiaurinėj Niearaguos 
daly.

Ant kiek tie pranešimai 
teisingi, sunku pasakyti.

! vyko ten
Sandino Vykstąs Meksikon i“kenavimo

1 CrtrriArii

Apsivedė už 60 Metą
kad i WILLIAMSTOWN, Vt.—
Idliclx V. IV. , .

Detroit, Mich.— Ęetroito 
Švedų Inžinierių Draugija 
nupirko trijų augštų mūri
nį namą, kur gimė Charles 
Lindberghas, pagarsėjęs 
švedas lakūnas. Namas bus 
užlaikomas jo atminčiai.

šešiasdešimts metų atgal 
Charlie Snow, tuomet 16 
metų amžiaus, pasiėmė su 
savim daiktus, kokius jis. 
turėjo, ir iškeliavo j Bosto
ną, kad prasimušti į plates
nį gyvenimą. Pirma iškej 
liavimo jis savo mylimajai, 
Fannie Simonds, 13 metų 
amžiaus, pasakė, kad kurių 
dieną jis sugrįš ir apsives 
su ja.

Šiomis dienomis jis sugrį
žo ir jiedu apsivedė. Jis da
bar 76 metų amžiaus.

£
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Darbininkų/klase reikalauja, 
kad jos vedėjai būtų pasiryžę 
visuose momentuose klasinės 
kovos, ar tai būtų augštai ky
lanti revoliucijos banga ar tai 
būtų sunkios reakcijos dienos 
ar kribždus tverybos darbas ir 
kitos sunkenybes. . Darbinin-

DRAUGŲ ŽINIAI PASTABOS

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

CHULIGANIZMAS PRIEŠ STREIKUO 
JANČIUS AUDĖJUS PIETUOSE

Juo toliau, tuo klaikesnės rašant, dar neturime pilnų 
žinios ateina iš audėjų žinių, bet praneša, kad chu- 
streiko lauko pietinėse vai- liganai pasigriebė 
stijose. Darbdavių ir vai- streikierių vadus ir išsivežė 
džios siutimas prieš darbi
ninkus nebeturi jokių ribų. 
Baltasis teroras 
augščiausį laipsnį.

Pradžioje streiko 
paleido darban

pasiekė

valdžia 
policija

kelius

su savim. Veikiausia juos 
nulinčiuos — papjaus, pa
kars, arba sudegins ant 
laužo! ''

Tai toks kruvinas 
ganizmas panaudotas

chuli- 
prieš 
strei-prieš streikierius. Bet strei-! audėjus, kurie išėjo į 

kieriai nenusigando. Pas-!ką bado verčiami, 
kui pašaukė miliciją beina-' Ką veikia valdžia? 
cionalę t 
darbdavius, dirbtuves ir; ganai naikino streikierių 
skebus. Toliau prisiekdino buveinę ir maistą? Pasiro- 
šimtus iš požeminio pašau- do, kad tai buvo daroma po 
lio surinktų razbaininkų valdžios komanda. Prieš 
kaipo specialius šerifus ko- užpulsiant unijos raštinę, 
vai su darbinii^ais. Tačiaus policija suareštavo 15 
šitas atviras ginkluotų spė- streikierių, kurie buvo pa
kų rodymas nepabaide ko- statyti raštinę saugoti. U- 
vojančių. audėjų, kuriems ,nijos vadai tikėjosi ko nors 
vadovauja naujoji Naciona- panašaus. Jie yra prityrę 
le Audėjų^Unija. Pikietas streiko vadai. Jie žino, kad 
didėjo.-^Masiniai susirinki- darbdaviai nesidrovės 
mai augo. Daugiau darbi- j griebtis chuliganizmo, idant 
ninku ėjo į Streiką ir uždą-; sulaužyti streiką.
rinėjo naujas dirbtuves. 1 Ir štai, kaip tik tie sargai

Pagaliaus išsijudino strei-, tapo suareštuoti, ant rašti- 
kieriams pagelbon visas A-j nes. nusileido gauja mas- 
merikos komunistinis judė-!kuotų chuliganų ir ją sunai- 
jimas. Prasidėjo aukų rin-lkino. Vadinasi, šitas tero- 
kimas ir šelpimas streikie- ras buvo organizuojamas ir 
rių. Workers International komanduojamas valdžios, 
Relief (Darbininkų Tarp- kuri yra darbdavių ranko- 
tautinėj Pašelpa) ištiesė sa-|se.
vo ranką pietinių valstijų Ką į tai-atsakys streikie- 
audėjams.jTapo įsteigta vir-i riai? Komūništų i“Daily 
tuvės ir valgyklos maitini- i Workerio” korespondentas 
mui moterų ir vaikų. 'praneša,, kad šitas naujas

Šitas streiko augimas—• teroras streikierių riesude- 
augimas ..ne tik skaičium, moralizavo.. Sako., kad jų 
bet ir karingumu, privarė | ūpas kovoti laimėti dar 
prie desperacijos 
vius ir valdžią. < 
kvietė 
Darbo 
streiką sulaužyti. Federa-itus. -v . \
cijos organizatoriai nuvyko Mes šaukiame lietuvius 
į kovos lauką ir® judošiškaii darbininkus stoti pagelbon 
siūlė savo talką darbiniu- ; streikuojantiems pietų nu- 
kams, žadėdami juos šutai- • dėjajns. Streikas stovi 
kyti su darbdaviais. Spau-1 kryžkelyje. Atmosfera rau
da atidarė gerklę prieš donai įkaitus. Matote, ko- 
naują uniją, kad jinai, bū-ikių kruvinų būdų griebiasi 
dama po komunistų vado-: darbdaviai ir valdžia. O 
vybe, siekianti nuversti A-vienatinė streikierių atspir- 
merikos valdžią. Tuomi ti-'tis, tai Amerikos v revoliuci- 
kėtasi išgąsdinti streikuo-1 nio, komunistinio darbinin- 
; ančius darbininkus, kurie’M judėjimo parama. Jie 
jeveik išimtinai yra ameri- ■ laukia mūsų paramos. \ Ne- 
ęonai. suvilkime jų. Parodykime
j Bet šitie visi darbdavių! jiems savo klasinį solidaru- 
ir valdžios streiklaužiški 
būdai » nieko negelbėjo. , 
Streikieriai laikėsi kai mū
ras. Jie suprato ir pamy- 
Įėjo naują, karingą Nacio- B . . Q

*J.ie Parnate. JU-(linkės narė Ona Zdanienė iš-- 
dosiskus mieriu.S Amerikos ;ėjo į ligoninę ant operacijos. 
Darbo Federacijos lyderių, jj yra veikli parė, priklauso 
Jie nusprendė dar driičiau1 prie A. L. D. L. D. 97-tos kuo- 
laikytis kovos.lauke. !pos, L. d. Š..A. 53-čios k^o- 

Tatai ir privedė darbdavius Įpos’ prie Par^- Apsig. 
ir valdžią prie naujo teroris-- Įr gyvauja Aidę Chore. Da
rinin žvp-io nrieš strrikieriim ibar Jandasi Hospital,timo žygio pnes.sti.eiKieiius, WillĮes.Barre Pa< Katrie no. 
Jie dabar griebiasi paprasto ri atiankyti, <aii ateit kožną 
Chuliganizmo bei hnco, ku- diena nuo 9 vai. rvto iki 9 v.

.... ----- ....... .. ......— Kur
gvardiją saugoti buvo policija, kuomet chuli-

i darbda- augšciau pakilo. Šiandien
Jie pasi- i Gastonijoj ruošiama strei- 

talkon Amerikos į kierių demonstracija, kuri 
Federaciją, kad žada sudrebinti visus pie-

PLYMOUTH, PA.
apie-

ris pietuose yra baltveidžių 
jk>vinistų naudojamas prieš 
jtiodveidžius. Ir štai ket
virtadienį, Gastonijoj, N.

Ir Darbo Valandos
Dabartinė Vokietijos val

džia priklauso nuo socialde
mokratų. Jei^u jie išeitų 
prieš ją, paskelbtų jai 
griežtą kovą, ji kaip bere
gint subyrėtų.

Dabar Vokietijoj eina pri
ėmimas naujo “darbo įsta
tymo”. Socialdemokratai, 
be abejonės, yra vyriausiais 
šio įstatymo autoriais. (į • .

Visų pirma, naująs įstą? 
tymas nepaliečia Vįišoį ; eilės 
svarbių pramonių darbihin- 
kųj kaip tai/ mišku darbi
ninkų, laukų darbininkų, 
valstybės tarnautojų/ jūrų 
transporto darbininkų, tar
nų ir tt. Tie skaitlingi dar
bininkų būriai paliekama 
išnaudotojų valiai.

Antra, naujas socialde
mokratų įstatymas faktinai 
prailgina darbo valandas 
iki 10 valandų, 
timo kaizerio, 
buvo įvesta astuonių valan
dų darbo dienos sistema. 
Žingsnis po žingsnio, social
demokratams padedant, 
darbdaviai apsidirbo su 8 
vai. darbo diena. Naujas 
įstatymas faktinai legali
zuoja tas darbdavių užma
čias.

Tiesa, “principe” naujas 
įstatymas pakartoja seną 
8 vai. darbo dienos įstaty
mą. Bet... bet tuo jaus pra
sideda išimčių išimtys, ku
rios leidžia darbdaviams

dieną nuo 9 vai. ryto iki 9 v, 
vakare, nes ji guli privatiška- 
me kambaryje,No. 4.

Kodeį negalima pritraukt 
Plymoutho publikos j mūsų pa-

Carolina, apie 50 ginkluotų Įrengimus? Balandžio 6 d. A. 
ir apsimaskavusiu chuliga-'L: L- D. 97-tą kuopa suren- 
*>., A„_ »e puikų. teatrą ir koncertą,

i bet publikos atsilankė apie 
Išimtas. Ačiū porai draugių ir» 
draugų pasidarbavimui, su
rinkta ne mažai apgarsinimų 
del programų, tai ir liks nema
žai pelno. M. O. R.

Nuo Jled.—Pabaigos kore-s- 
pondencijos negalime dėti, nes 
paeina po biznių boikoto įsta
tymu, už ką valdžia baudžia.

T nų užpuolė Nacionalės Au- 
£ Unijos vietinę buvei- 
J jię, iš kurios streikas vado- 
$/yįfcUjamas, peiliais ir kir- 

kaip kokie vandalai, 
fcMpkapojo, sunaikino viską. 
K^Taskui nusidangino į Wor- 

Relief buveinę ir ten 
g&s įpaikino maistą, atsiųstą 
fejKi'dlderiams. šiuos žodžius

Pq nuver- 
Vokietijoj

Išimtis daroma sezoninėms 
pramonėms. Darbdaviui lei
džiama versti darbininkus 
dirbti taip ilgai, kaip jam 
patinka, kur reikia darbą 
“pabaigt”. Taip pat leidžia
ma visuose darbuose dirbti 
viršlaikio 300 valandų į me
tus, tai yra, po vieną valan
dą kasdien. Taigi, iš 8 vai. 
“principo” jau pasidaro 9 
vai. Visuose “išimtinuose” 
darbuose suteikiama teisė 
darbdaviams priverst dar
bininkus dirbti, po 2 vai. 
viršlaikio kasdien. Reiškia,1 
jau paąidarb 10 vai. į dieną.

Kunigiško Blevyzgojimo 
Pavyzdys

Bostono špitolninkų “Dar
bininke” (bal. 16.d.) kuni- 

po antrašte 
ir Peštukai” 

parapijomis 
Žmones, kurie ne-

gus Taškūnas 
“Snaudaliai 
mokina savo 
“doros”.
klauso kunigų, prilygina 
prie “galvijų mėšlo” ir nu
rodo iš biblijos, kaip “šven
tieji” seniau mokino tokius 
“snaudalius ir peštukus” 
akmenimis mušti. Ilgainiui, 
girdi, toki žmonės išsivysto 
“iš protinio ir dorinio slie
ko į širšių traną”. Vadina
si, kunigui Taškūnūi žmo
nės yra “sliekai” ir “širšių 
tranai”.

Panašių kunigiškų žem
čiūgų kupinas kun. Taškū- 
no. straipsnis.

Kode! Trockis Apleido Sovietų Šalį?
r. J : i :' I: h U i; i : i h h ; _ H . . »( L I lt!

: Daugelis darb’b.prjcų, pekuri;| 1910 į melais, Troc^įs <s|ovi' 
dalis ir komunįstų, gyvenau- šakyje menševikų’ ir likvidato- 
čių svetur, negali sau tikrai iš-|rių; i'r veda kovd prieš bolšėvi- 
siaiškijnti iškeliavimo Trockio kus.
iŠ Sovietų Sąjungos. Buržua
zinė spauda negaili lėšų už 
Trockio straipsnius ir interviu 
(pasikalbėjimai su spaudos at
stovais). Buržuazinė ir socia
listinė spauda užspringdama 
gieda pagarbą ponui Trockiui. 
Ponui Trockiui buržuazija mo
ka desėtkus tūkstančių dolerių 
už jo rašinius ir pasakojimus. 
Ponui Trockiui Vokietijos 
Reichstagas, nuo socialdemo
kratų ligi maknotų konserva
torių, ploja, kada socialdemo
kratas Leobe reikalauja duoti 
“nuskriaustam” ponui Trockiui 
prieglaudą Vokietijos monar- 
chistinėj respublikoj. Buržua
zinė spauda su pagelba renega
to Trockio dar kartą džiaugia
si greitu griuvimu Sovietų val
džios. Dar kartą, ne su išmis- 
lais visokių spaudos žulikų, ne 
padirbtais dokumentais, bet su 
tikra patentuota Trockio fizio
nomija, bando mulkinti savo 
darbininkus. Darbininkams nė
ra ko stebėtis, kad buvųsis “va
das’ ’ tapo išmestąs i£ Sovietų. 
Sąjungos, kaipo, išmata, kaipo 
šlamštas darbininkų klasės. .

Trockis niekad nebuvę tikru 
konjurtistu. Trockiį iliekad' ne
buvo vaflti, arbh Vedėju masės 
dhrbiriinky. Išėmus tį laiką, 
kadk jist £>uvo eilėse- komunistų 
partijos. Bet ir tai vadu buvo 

:ne -jis, bėt Komunistų Partija, 
^Vadovaujama Lenino. -

Kas per asmuo Trockis?— 
Trockis yra typiškas inteligen
tas. Ir typiškas inteligentijos 
ir smulkiosios buržuazijos ideo
logas. Nuo pat pradžių savo 
politinės karjeros ponas Troc
kis mylėjo būti “vadu.” Pas 
jį. buvo s’avotiška teorija per
manentinės (be pertraukos)z re
voliucijos. Teisingiau sakant, 
ne teorija, bet maišalienė men
ševikų teorijos su sklandžiai 
skambančia fraze.

Trockis tai inteligentiškas 
svyravimo apaštalas. 1905. me
tais, laike revoliucinio mdmento, 
Trockis sąsjartina su bolševi
kais. -Reakcijos' laikuose, -1907*'

kai reikalauja tvirto ir aiškaus, 
nesvyruojančio vadovavimo. 
Tokiu vadu buvo Leninas ir to
kiu vadu yra Lenino Komunis
tinė Partija. •

Trockis išmestas iš partijos 
nenustojo vedęs savo žalingo 
darbo prieš Sovietų tvarką. Jis 
be paliovos stengėsi ardyti pa
matus proletarinės, diktatūros. 
Jo laiškus ir rašinius spausdino 
lenkų žvalgyba. Socialistai vi
sokių rūšių be. paliovos raudojo 
apie “kankinį” Trockį. “Kan
kiniui” buržuazijos spauda py
nė liaurų vainiką. O “kanki
nys” ramiai sau užsiiminėjo 
medžiokle,'auklėjimu šunų ir 
liejimu pamazgų ant Sovietų 
valdžios, i ■

Trockis paskutinėmis savo 
gyvenimo dienomis Sovietų Są
jungoj, su pagelba slaptų troc-' 
kistfnių grupelių, platino atsi
šaukimus, kurstančius prieš 
Sovietų valdžią. * Jisai \stačiai 
įstojo į priešų eiles viduryje ša
lies. Paskutiniu laiku eina ša
lyje aštri klasinė kova su buo
žėmis, kunigija ir visokiais 
pirkliais. Visi šitie gaivalai 
grupavosi aplink Trockį. Troc
kis tapo “vadu” vis,ų priešų 
darbininkų klasės, o tuom lai
ku visa buržuazinė ir socialisti
nė spauda raudojo, kad Trockį 
“kankina.”

Kad nuplėšti kaukę nuo ža
lingo Trockio' darbo, kad paro
dyti visiems pasaulio darbinin
kams tikrą veidą Trockio ir 

, trockistų, Sovietų valdžia iš
siuntė poną Trockį iš Sovietų 
Sąjungos. Sovietų valdžia ne
apsiriko.

.12 vasario Trockis pasirodė 
Konstantinopoly j. Ir pirmu 
žygiu savo tverybos, pasiuntė 
laišką Turkijos prezidentui Ke- 
maliui šiokio turinio: “Jo di
denybei' ponui prezidentui Tur
kijos respublikos: Prįešvartyj 
KęilątahtinopOlio aš' turiu garbę 
pranešti jumis’ :kdd aš pribu
vau ant sienos Turkijos ne sa
vo laisvu noru ir kad aš per
žengiu šią sieną tiktai ąciu prie
vartai (nasyliju). Malonėkite, 
ponas prezidente, priimti mano 
pagarbos jausmus. L.‘ Trockis, 
12 vasario 1929 m.”

27 vasario bjauriausias kon
servatorių dienraštis “Daily 
Express” spausdina Trockio 
rašytą straipsnį “T rocky’s Own 
Story of His Exile From” ir 
taip toliau. Trockio telegramas 
platina kompanija “United 
Press of America.”. Trockio 
straipsnius talpina- ir moka 
10,000 dolerių “Daily Mail,” 
kurį patys anglai vadina “Daily 

, Liar”—kasdieninis melagis. Vi
sų šalių 
laikraščiai spausdina Trockio 
pamazgas
džiausius pinigus.

Darbininkai! Paklauskite 
> savęs, už ką buržuazija moka 

pinigus Trockiui? Atsakymas 
aiškus: Trockis padęda. kovoti 
prieš Sovietų Sąjungą, Trockis į 

■ pardavė darbininkų. reikalus, 
, Trockis stojo į kovą už buržua-;

„ Rašo P. Buknys

Kaip gražu būtų, jei tos 
tūkstantinės minios “Laisvės” 
skaitytojų pradėtų rašyti savo
dienraščiui sekančio turinio 
laiškus: .

“Gerbiami Laisviečiai! Pri- 
siunčiu čekį vertės $9.00 ir 
prašau siuntinėti man “Lais
vę” per metus laiko ir nau- 
jam skaitytojui, L. Danei. . . 
per šešius mėnesius.

Draugiškai, John Pichall,

Amerikoj nė vienas far
mery s neturi sveikų vištų 
ir milionai vištyčių ir vištų 
kas metas išgaišta. Kodėl?
Todėl, kad čia vištos yra 
laikomos ne del to, kad jos 
gražiai augtų, bet 
daugiausia dolerių 
neštų.

Šioj šalyj vištos 
mos ne natūraliai, 
ši nu—elektros pajėga, mai-

West Haven, Conn.”jti

Draugas Pichall nesako nei i 
žodžio nusiskundimo, kad bū
tų turėjęs vargo gauti naują 
prenumeratorių. D a u g e 1 is 
draugų be vargo gautų naujų 
skaitytojų, jei tik panorėtų.

kad kuo

perina-
bet ma-

amamos dirbtinu maistu, 
užlaikomos tvankiuose bu
tuose, išsigimę taip, kad tik 
ligų' lizdais tepalikę. Todėl 
tarp jų ir ligos siaučia.

Nesijuokite iš tokio paly
ginimo. Juk ne mano kal
tė, kad žmogaus ir vištos 
gyslose vienodai raudonas 

j kraujas teka.
i Kapitalas eksploatuoja ir

Skaitykime ir kitą gana įdo 
mų laiškelį:

derbiami Draugai:—Prenu-ji<ankina ne tik žmones" bet 
ir gyvulius.merata už “Laisvę” jau senai 

pasibaigė. Bet iki šiol trūko 
smulkių, tai atnaujinimas tę
sėsi. Dabar, 'kuomet smulkių 
atsirado, tai prisiunčiu $8.00, 
iš kurių paskaitykite $6.00 už 
“Laisvės” prenupieratą ir 
$2.00 auką “Laisvei” išmokė
jimui naujos mašinos. Dau
giau šiuom tarpu pagelbėti ne
galiu, nes ir “Vilniai,” kaipo 
padegėlei, pagelba labai rei
kalinga.

Draugiškai, I. P. Lapinskas, l 
Chicago, Ilf.”

Ar negražu turėti gerą at-j 
mintį apie savo įstaigą? Jau 
arti pusė metų, kaip apie iš
mokėjimą naujosios mašinos: 
nebuvo priminta nei žodžio.! 
Bet draugas Lapinskas geriau-!

Šiandien, 11 d. bal., prie
šais mano buvai nę policija 
ir žingeiduoliai apspito de
besis remiantį budinką. Už 
dviejų vai. laikraščių par
davėjai jau čia pat vaikš
čiojo šūkaudami, kad, va, 

, ant 90-tos 
penktame augšte

į šitame name 
'gatvės, _ 
!įvyko tragedija: penkioli- 
Įkos metų vaikas nužudė sa
vo motiną ir mirtinai su
žeidė seserį. r

Verdu turčiams vakarie
nę, marmaliju, šutinu, kepu, 

I spirginu, visko maišau, vi- 
_ . ...... . ..... ....... |saip kaišau, kad' tik jiems 

šia supranta ir atsimena, kad įtikt, kad tik kuo slidžiau- 
mokėjimas už ją po $100.00 į šia, kuo minkščiausia ir 
mėnesį yra labai sunkus mūsų gražiausia, žodžiu, kad jų 
dienraščiui ir Re skaitytojų akys daugiau patrauktų, o 
paramos'būtų neišgalimas. pilvas priimtų.

Verdu ir galvoju, kažin 
j ar tasai turčių šeimynos 

g5 ^’{žmogžudys vaikas turėjo 
j’ ‘p ,kakle šalinius,— tonsilus, ar

1912 metais Trockis or
ganizuoja, bloką prieš bolševi
kus. Laikė pasaulinio karo 
Trockis sudaro savo teoriją Su
vienytų Valstijų,Europos. Tai 
yra išmislas ir fantazija svajo
tojo inteligento, o ne realinė, 
ne materialistinė, paremta isto
riniais faktais, teorija proletari
nės kovos. Visos teorijos, visi 
blokai, visos grupelės, kurios 
grupavosi apie Trockį, išnyko, 
kaip tuščias muilo burbulas.

Trockis iškilo su Lapkričio 
Revoliucija. Trockis tapo “va
du,” apie Trockį kalbėjo, rašė 
ir pasakojo. Ir štai Trockis 
priešas darbininkų. Trockį bu
čiuoja buržuazija. Ar iš- 
tikrųjų Trockis buvo vadu 
lapkričio revoliucijos? Reikia 
atsakyti kategoriškai: NE! Va
das lapkričio revoliucijos buvo 
Leninas ir Komunistų Partija. 
Ne Trockis vadovavo Revoliu
cinę Armiją, bet centro komi
tetas Kompartijos. Ne Troc
kis vedė armijas kovon, bet 
tūkstančiai proletarinių vadų, 
kaip tai Frundze,. Vorošilęyas, 
Furmanovas ir, daug, daug kitų, l dąbąrtiniame momente, 
kųrię ne visada pildė Trpckio 
prisakymus, o palys vadęvąyo 
armijomis ’ i|* kariniais fron
tais:

Tročkį padarė vadu ne Troc
kis,. bet komunistų partija, ji 
iškėlė jį į vadus ir sudarė jam 
vadovavimo pašaukimą.

■' Trockis; kaipo trokštantis 
garbės ir1 patoso niekad nemo
kėjo dirbti mažą paprastą dar
bą, bet j ieškojo ko tai, nepa
prasto—ko tai fąntąstiško. 
Kiekvienam sunkiame krypsny
je revoliucinės kovos, Trockis 
svyravo, Svyravimai jo prasi
dėjo nuo Bresto taikos, pasian- 
trino laike perėjimo prie nau
jos ekonominės politikos 1921 
m. ir paskutiniu ; laiku ligi jo 
♦išmetimo iš partijos pas jį bu
vo permanentinis svyravimas.

Kiekvienas darbininkas turi 
pagalvoti, - ar gali, būti vaju 
darbininkų klasėk asmuo svy
ravimo ir bjaškyriosi, koksai | 
yya Trockis.- :į j , . UH

konservatyviškiausi

ir moka jam di-

Aplaikėme laišką iš 
nies”; administracijos su 
auka ^“Laisvei.” J Drg. 
Stančikas rašo, 1__ ...
esanti nuo Kazimiero J 
los iš 
biela 
yei,” 
riui” 
ki 
spaudai!

kad ■ ta auka jis turėjo apendiką? Gal 
Zabie- jam jau senai tie dalykai 

Chicagos. Draugas Za- yra išpjaustyti, gal jo ner- 
nevien “Lais- vai nuo civilizuotų valgių ir 
‘Daily Worke-;gyvenimo jau visai iširo?
‘Vilnįai.” Pui-| Taįp bemąstant, išgirdau 
darbininkiškai i v^į šūkaujant “extra.”

Atydą atkreipus, išgirdau, 
kad tas nelaimingas žmog
žudys vaikas jau ir save nu
sižudė.

aukojęs 
bet $5.00 
ir $10.00 
parama

omus
i nuo

Dar vienas trumpas ir įd< 
laiškutis iš tolimų vakarų 
seno montelliečio:
“Gerbiama “Laisvės”
Redakcija!

Aplaikiau paraginimą (pra
nešimą), kad mano mylimo niUS. 
laikraščio, “Laisves” prenume-. sekimo ir greito UŽbai^iniO, 
rata pasibaigė. Taigi, čionai nes mums tokių pamokų 
įdedu čekį ant $6.00 ir vieną reikia taip, kaip trokštan- 
dolerį kaipo auką ant išmokė- čia 111 Vandenio.

Girdėjau, kad tūlas as
muo rengia paskaitą apie 
žmonių nesutikimus, bar- 

Linkėtina jam pašl

jimo naujos mašinos. Nors 
auka labai maža, bet ką dary
si, mat, šiais laikais prastos 
gyvenimo aplinkybes, labai 
mažai

Su 
jums,

aplinkybes, 
tedirbame.

draugiškais linkėjimais 
draugai laisviečiai, 

Antanas Zlatkus, 
Los Angeles, Calif.”

,Draugas Zlatkus ir mūzai
- dirbdamas užsimoka prenume- 

zijoš viešpatavimą. Darbininkų ratą ir dar primeta doleriuką1 
Ypač aukų. Tas malonu visiems 
kada • klasiniai apsišvietusiems , dar-; 

kapitalizmas yra laikinai su-’ bininkams ir gražu pačiam 
stiprejęs. Laikinai, nekurtose draugui Zlatkui. • Doleris ne-' 
vietose, darbininkai yra 
versti priimti sąlygas, 
jamas

K. S. Lietuvaitė.

JUOKAI NE JUOKAI
Kur Katras Gimė

—Tėti, tu sakai, kad aš gi
miau Kaune?

—Taip, mažyti .
—O mama Vilniuje?
—Taip.
—O tu kur gimei ?
—M ari am p oi ėję.
—Tai labai keistas dalykas, 

pri-maža auka, drauge Zlatkau, j kad mes, visi suėjome į vieną# 
, ’diktuo-; Jei vlsi išgalintieji aukoti su-|daiktą gyventi.

u , :■> kapitalistų/ ' Ypač mo- mestų savo dienraščiui po 
mentuose apsunkintos' klasinės $1.00, tai kas bėdavotų su iš
kovos ir'revoliucijos5 laikais at- mokėjimu mašinos.

klasės kova yra sunki.

siranda didelis svyravimas tarp 
atskirų elementų partijos eilė
se. Del bolševikų tas nenau j ie
na. Istorija klasinės 'kovos iš
metė ne vieną renegatą iš savo 
eiliųį Daugelį renegatų atmetė 
į buržuazijos sąšlavyną, 
gelis iš jų ir dabar dar parda
vinėja ^darbininkų reikalus ir 
lieja pamazgas ant pirmos pa
saulyje valstybės—proletarinės! 
diktatūros. Darbininkams ne
stebėtina, jei ir b’ųvusis komu
nistas, Trockis, atsirado priešų buržuazijos šunis, 
eilėse. Vadai mirštą, netiku
sius, yadus išmeta »istorinė kova 
į atmatų sąšlavyną, bet darbi
ninkų kova eina pirmyn. Dar- 
bmįpkų mąs,ės prąeiųą ramįąi, 
pįf) 'lojančius ir urzgiančius 120-TĮI

Draugai! Mūsų užduotis į- 
rodyti lietuviams darbiniu-Į 
kam's Trockio suniekšėjįiną ir 
priežastis jo išvijimo iš Sovie
tu Sąjungos. Platinkime bro-

Dau- “Kas Tai Yra Trockiz-1 landa ryte.
mąs." Brošiūra jau gatava.' 
Tuojau siųskite užsakymus ir,; 
aplaikę knygelę, greit platinki 

I te ją.

—Jau apie dešimts metų at
gal.

:—Tai tamstos vyras labai 
anksti numirė.

—Taip, anksti, penktą va-

Anksti Numirė

—Ar senai tamsta tapai na-

'Rado po Lova Žmogų

—Kad tu žinotum, kokį aš 
; vakar nuotiki turėjau.

—Sakyk, kokį ?
i —Sugrįžau namo truputį į- 

. v. . ___ . . šį rytą
liu klasinės, nesvyruojančios| žiūriu, žmogus po lova guli, 
kovos, kuriai vadovauja tvir-• —Ar tai buvo vagis įsi- 
tai išauklėta Lenino partija — kraustęs? 
Komunistų Partija.

Svotelis proletaras.

Jie eina ke- kaušęs ir atguliau.

—Ne, apžiūrėjus pasirodė, 
į kad aš pats guliu po lova.

Surinko Ona Stelmokiūtė
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tlaunuomene Kyl
bet jie nesijaučia, kad kalti. 
Bet kalti už tai, kad nepa
aiškina savo jaunuoliams svar
bumo prigulėti chore. Choras 
lošia svarbią rolę mūsų judė

jime. Turėtų kiekviena jauna
Jau ne kartą buvo rašyta, tai nekreipia atydos ir varo mergina ir jaunas vaikinas; 

kaip kietųjų anglių apielinkėje savo darbą pirmyn—pikietuo-Į priklausyti prie choro, kad pa-* 
išnaudojami darbininkai, ypa- ja. Dviejų dirbtuvių darbiniu-įtraukti darbininkų klasės žmo- 
tingai jaunuomenė, kuri dirba kai pilnai išvesti j streiką. Da-Į nes j mūsų parengimus. Ir 
įvairiose dirbtuvėse ir kasyklo- bar pikietuojamos kitos dirb- patys choristai praleidžia liuk
se. Jų algos labai mažos. Mer- tuvės. Policija areštuoja pi- smai laiką susirinkę i pamo-l 
Raitės, dirbdamos po 10 valan- kietininkus, bet pastarieji ne-;kas, išsilavina ne tik dainuoti,! 
dų į dieną, gauna po $7.50. nusigąsta. ■ bet sykiu ir lošti. O atėjus
Dirbančios nuo šmotų, daugiau- Streikierių bylas veda T.D. vasaros laikui, choras suren- 
sijt uždirba iki $12 i savaitę. A. Visos organizacijos turė-jgia ne vieną išvažiavimą, ir 
Vaikinai uždirba šiek tiek di-'K1 ateiti streikieriams i pagel- linksmai vasarą praleidžia.

savaites labai daug gėręs svai
ginančių gėralų. Spėjama, 
kad svaigalai paakstino jį prie 
saužudystės, nes ir pirmiau 
du syk bandė nusižudyt, bet 
buvo draugų išgelbėtas.

Bal. 14 d. Locust Mountain 
ligonbutyj mirė Pranas Surdo- 
kas, 78 metų.

Linkiu draugams Garbačau- 
skamsv geriausių sėkmių nau
joj vietoj.

S. V. Ramutis.

CASTON R0PSEV1CH

LIETUVIS GRABORIUS

desnes algas. Dirbtuvėse sąly
gos stačiai nepakenčiamos. Di
desniuose miestuose darbinin
kai jau senai atsikratę nuo to
kių sąlygų. Darbdaviai elgiasi 
su darbininkais taip, kaip tik 
jie nori.

Balandžio 8 d. Hess Gold
smith kompanijos darbininkai, 
netekę kantrybės, sustreikavo. 
Sekantį vakarą nuėjo prie kitos 
dirbtuvės, 83 Walles St., pi- 
kieiMg^i- čia visi darbininkai 
mete darbą ir prisidėjo prie 
streiko. Tuojaus buvo didelis 
susirinkimas, kuriame svarstė 
ką daryti, kad ir kitų dirbtu
vių darbininkus išvedus į 
streiką, kurie jiems pagelbė
tų streiką laimėti. Išrinkta į- 
vairios komisijos ir komitetas 
streiko vedimui. Taipgi visi 
nutarė ryte eiti pikietuoti.

Man prisieina daugelyje 
viehv tarpe mainieriu dalyvau- 

uomet mainieriai susi
renka j savo susirinkimus, tai 
jie išrodo be ūpo, nesimato 
juose gyvumo, tartum visi su
rambėję. Visai kas kita pas 
jaunuolius audėjus. Pas juos 
matosi energijos, pasitikėjimo 
saVimi ir pasiryžimo kovą lai
mėti, nepaisant, kad jie jokio
se kovose nebuvę ir nekovoję. 
Jie gerai žino, kad reikalinga 
vienybė, reikalinga unija, be 
kurios nieko nelaimės. Jie ne
bijo susirašyti į NA U.

Nors balandžio 10 dieną ry
te lijo, vienok visi jaunuoliai 
tuvo prie Hess Goldsmith 

irbtuvės ir dieninius darbi
ninkus iššaukė i streiką. Pas-! 
k uixvisi darbininkai susirinko 
į Slavinsko svetainę. Pasiro-; 
dė, kad vienas areštuotas. 
Stravinskutis nors nedirba au- 
dįnyčiose, bet padėjo savo 
draugams pikietuoti ir kviesti 
kitus darbininkus Į streiką. 
Nors jis nieko neprasikalto, 
kaip ir pati policija sakė, vie
nok tapo nubaustas < penkiais 
doleriais. T

Kompanija pamačius, kad 
darbininkai pikietuoja ir išve-; 
da naujus darbininkus j^strei-, 
ką, tuojaus šaukėsi prie poli
cijos,'*ad čia užpuolė bolševi
kų gaujos ir negali nuo jų at
siginti. Mat, kada jaunuoliai 
nuolankiai dirbo, tai buvo ge
ri piliečiai. Bet kaip išėjo j 
streiką, kad išreikalavus di
desnių algų, tuojaus virto bol
ševikais. Tuojaus pribuvo po-j 
licija ir saugoja dirbtuves.. 
Vienok jaunieji darbininkai įi

bą. Ypatingai mainieriai turi; 
daugiau domės kreipti Į ši I 
streiką, nes čia jūsų kūdikiai 
organizuojasi į uniją ir kovo
ja už geresnes darbo sąlygas.

Dalyvaujant mainieriu susi
rinkime, viena mergaitė man 
pranešė, kad viena motina la
bai sumušė savo dukterį ir iš
varė dirbti. Tokis pasielgi
mas labai žemas ir tokiems tė
vams, kurie savo kūdikius mu-! 
ša ir varo st reik lauži auti, ne-' 
verta nei tėvais vadintis. Pa-j 
sirodo, kad jų vaikai daugiau! 
turi supratimo, negu tėvai. 
Vaikai žino, kad be unijos; 
streiko nelaimėsi, savo būvio 
nepagerinsi. 1
Amerikos Darbo Federacijos 

Reakcionieriai

Streikieriai suprato, kad sa-1 
vo kovoj turi gauti pagelbą iš; 
kitų unijų, todėl ir kreipėsi į: 
U. M. W. of A. lokalus para-; 
mos. Iš Plymouth 311 lokalo 
atsilanko keli nariai ir vienas 
paskui kitą kalba streikie-l 
riams, išvadindami juos bolše
vikais, komunistais ir t. t. Ch. 
Micolson užprotestuoja prieš 
tokį jų -pasielgimą. Nurodo,! 
kad 311 lokalo pirmininko! 
duktė yra NAU. sekretorė ir 
streikuoja, o jos tėvas, būda
mas lokalo pirmininku, atsisa
ko ką nors bendro turėti su 
streikuojančiais darbininkais. 
Reiškią, tėvas yra atviras prie-į 
šas savo vaikų, kovojančių už i 
pagerinimą būvio.

Tai matote, kokiose aplinky
bėse reikia kovoti jaunuo-i 
liams už pagerinimą savo bū
vio.

M. Ž. !

Kad tik draugai pasisteng-i 
tų patraukti daugiau jaunimo 
į chorą, mes galim turėti cho
rą, kaip didmiesčiuose. Tada 
choras galėtų daug ką nuveik
ti. Ne tik jaunimas, bet tu
rim daug jaunų moterų ir vy
rų Wilkes-Barre, kurie galėtų 
priklausyti prie choro.

Draugės ir draugai choris
tai, pasistengkime visi ir visos 
gauti nors po vieną naują 
draugę ar draugą prie choro. 
Kada mūsų choras padidės, 
tad mes galėsime pradėti mo
kintis operetę. Pas mus yra 
spėkų ir galima pralavinti, 
ypatingai jaunas merginas ir 
vaikinus. Todėl ateikite į mū
sų pamokas, kurias laikome 
kiekvieną ketverge vakarą ir 
prisirašykite prie choro. Esu 
tikra, kad nesigraudinsit, nes 
turime savo pianą svetainėj ir 
per dainų pertrauką pasilinks
miname, pašokame. Mūsų 
choristai yra labai linksma 
grupė, o ypatingai vyrai, ku
rie nesigailėjo net savo centų 
pridėti, kada buvo choro fi
nansai nusilpnėję. Bet dabar 
geriau gyvuojam, turim gerą 
mokytoją ir nutarėm traukti 
naujus paveikslus, kurie bus 
pasiųsta į Meno Sąjungą su 
choro istorija. Taigi, drau
gės, draugai ir jaunuoliai, at
eikite ir prisirašykite prie cho-į 
ro nauji ir tie, kurie pirma 
priklausėt. Pamokas laikomi 
kiekvieną ketvergą, 7-tą va
landą vakare, 139 South Main 
St., Wilkes-Barre, Pa., Viršuj 
Orpheum Teatro.

Aido Choro Korespondentė,
D. Zdaniūtė.

Bal. 16 d. draugas S. Gar- 
bačauskas su savo gyvenimo 
drauge išvažiuos Brooklynon 
apsigyventi. Netekome veik
lių draugų. Drg. Garbačaus- 
kas buvo vienas pirmaeilių vei
kėjų. Nuolatos sekretoriavo 
įvairiose darbininkų organiza
cijose. Taipgi tankiai para
šydavo įvairių žinučių į “Lais-

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutarti

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

MM

WILKES-BARRE. PA. SHENANDOAH, PA.

Aido Choro susirinkimas į-į 
vyko ketverge, balandžio 11 
dieną. Buvo daug svarbių! 
reikalų aptarta.

Choras gyvuoja neblogai.; 
Bet čia labai mažai jaunimas 
priklauso prie choro. Yra 
daug jaunų merginų ir vaiki-j 
nu, kurie galėtų prigulėti prie I 
choro, bet, nežinia del kokios; 
priežasties, nepriklauso. • :

Kada nebuvo gero mokyto
jo, suprantama, tada jauni
mas pavargo. Bet dabar pas' 
mus randasi naujas mokyto- į 
jas, kuris, mano atžvilgiu, mo-į 
kiną chorą gerai.

Čia yra daug ir tėvų kaltės,

Kunigas Šmulkštys Parodė 
“Artimo Meilę”

Bal. 7 d. vietinės S. L. R. K. 
A. kuopos turėjo įvykti susi
rinkimas pobažnytinėj para
pijos svetainėj. Kuomet na
riai pradėjo rinktis, rado sve
tainės duris užrakintas. Tuo
met kreipėsi prie parapijos 
prezidento, klausdami, kodėl 
užrakintos durys. Prez. P. 
Daugirda atrakino duris, su
leido narius svetainėn. Dar 
nepradėjus susirinkimą, atei
na kunigas Šmulkštys ir įsako 
visiems apleisti svetainę, nes 
jis turįs vaikus mokinti. Minė
tos kuopos nariai pasipriešina. 
Tuoj dangaus kupčius, šmulk-

Skubiausiai Sušelpkite Pietuose Streikuo- 
t jaučius Audėjus; Padėkite Jiems!

' CuTuojautinis Fondas—Vienintelė Priemonė Kovai su Bosais
Atsakydami į audyklų darbininkų streiką Gastonijoj ir 

kituose audimo centruose North ir South Carolinoje, fabrikan
tai pasišaukė miliciją ir sumobilizavo Amerikonų Legionierius, 
kaipo specialius šerifus. Prieš streikierius naudojama troški
nančios, ašaras išveržiančios 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- 
dari^jį sušelpimo punktą Gastonijoj, N. C. Turi būt atidaryta 
ir da’ugiau 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 
savo solidarumą! Sustiprinkite kovos dvasią streikuojančių- 
jų/įudėjų, kuo veikiausia pasiųsdami jiems piniginės pagelbos 
tokiu adresu: Workers International Relief, Room 604, 1 
Union Square, New York City.

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

f i ,Enclosed find $................ my donation for relief of the
ijfe^ing textile workers of the South and their dependents.

Name.................................... Address.............. "................. ..
City .....................................................  State. . ........................

štys puolė prie kuopos pirmi
ninko, S. Sorokos,—kuris yra 
ir parapijos sekretorius—gra
sindamas išmetimu. Pirm. S. 
Soroka pareiškia, kad kunigas 
čia nieko neturite, jūsų vieta 
viršuj (abžnyčioj). žodis po 
žodžio susibara; kun. Šmulkš
tys įsikarščiuoja, ,užpyksta. 
Soroka pavadina kunigą gy
vūnu, kuris žydams nekošer- 
nas. Šmulkštys visai netenka 
lygsvaros, griebia Soroką už 
žipono. Pagaliaus, paėmęs 
tempia jį laukan. Parapijos 
prezidentas sudraudė kunigą; 
šis reikalauja, kad'Soroka atsi
prašytų už įžeidimą kunigo, o 
kunigas taipgi turi atsiprašyti 
Soroką už naudojimą spėkos. 
Soroka atsipyašo, o kunigas 
Šmulkštys iškolioja savo auką 
ir išbėga.

Tai kaip svieto mulkintojai 
praktikuoja “meilę artimo.”

Rimbas.
41

Nusižudė
Bal. 14 d., po piet, nusižu

dė John Gorney, 23 metų, pul
damas kasyklon (Shaft) 419 
pėdų gylio. Kurie jį matė 
prieš nusižudymą, pasakoja, 
kad buvęs pusėtinai “įkau
šęs.” Per paskutinias kelias

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
ervatoriją, duoda lekcijas ant smal

kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- Į 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į j 
mane, o gausite tikrai profesionalę Į 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: j

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Kas Tai Yra
Trockizmas

Parašė A. BIMBA

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

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

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

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

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

I

aLAISV£,,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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JONĄ

Norintieji ge- 
\ riausio patar- 

navimo ir už 
f žemą kainą nu- 
U liūdimo valan- 
I doje, kaukitės 

pas j

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

S13 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė!

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
doleriu. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 

! sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
; kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
Į apimtu kokiu 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- 
imo, 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 sūgrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

j širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
I si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
imus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
įga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li

ūgai kelią ir suteikia žmogui ramumą, 
į Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
Į žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
i mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
’ miestuose.

M. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

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

praktikavosi di- 
miestuose Euro-;

e.
Reikale patarnavimo 

kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiniimMiiiiiCTnmiBmniiiiiuniinM

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, odoj? 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. TINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 į SAVAITĘ

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
IWlTFrwrw*

Dabar gaunami iš 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 5^ vakare
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Bedarbis

Bedarbis. r

RADIO, RADIO ir RADIO

Vėjas.Rytų Kep ■fcO’V’e? 45

Keliaujančių Lietuvių Atydai

Užlaiko lietuvis viduryje miesto
su

8701

DETROITO ŽINIOS
Tęskime

pavedė 
reikala-

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Urbszo
Street
Mass.,

jie 
Jis

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką” 
sužinosit, kaip tą ga-

Priešfašistines Kovos 
Darbą!

darbininkiškos orga- 
jau įžengė į trečius

Tie ponai 
bedar- 
bedar- 
bedar- 
Ruzas

ir kiti.

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

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

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

vęs. šitaip elgiamasi dabai’ 
darbininkais.

“Balsas”

r , ---------- - --- _
Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas | 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai 
Įima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

KORESPONDENCIJOS IŠ DĖTU VOS
Darbininkij Gyvenimas

Policija Vaiko Bedarbius
š. m. sausio men. 26 d.

Puslapis Ketvirtas

Miesto Tarybos Posėdis
PANEVĖŽYS.— š. m. sausio 

21 d. įvyko miesto tarybos po
sėdis. Valdybos buto korido
riai buvo pilni bedarbių. Suė
jo apie pora šimtų. Burmist
ras nustebo tokia bedarbių dau
guma. Pats jis (burmistras 
Chodokauskas) ir pranešimą 
bedarbių klausimu darė; nuro
dė, kad miesto valdyba prašiu
si Kaune pašalpos bedarbiams, 
bet valdžia to nė girdėt neno
rėjusi, tada valdyba prašė pa
skolos, kurios taipgi nenorėjo 
duoti. Miesto valdyba prašė 
230 tūkstančių, o valdžia davė 
tik 100 tūkst. Iš visko matyt, 
kad pati miesto valdyba bedar
biams nieko neskiria. Snarskis 
nurodė, kad Panevėžy yra dau
giau, kaip 700 bedarbių. Dar
bininkų frakcijos narys Didžiu
lis iškėlė aikštėn miesto valdy
bos “rūpinimąsi” bedarbiais. 
Jis pabrėžė, kad lig šiol valdy
ba tik tyčiojosi iš bedarbių. 
Iki šio posėdžio vis kalbėdavo, 
kad bedarbių nėra, kad jų re-1

gistruoti nereikia, nes tuo 
tik bus labiau suerzinti, 
reikalavo, kad taryba reikalau
tų iš valdžios 250 tūkst. viešie
siems darbams organizuot, ir 
tuoj pradėtų viešus darbus ar
ba pašalpų dalinimą bedar
biams.

bius. Po to, miesto' valdyboj 
prie durų buvo pastatytas po
licininkas, kad varytų bedar
bius lauk. B-s.

šnipai Apsėdo Bedarbius
Bedarbiai vis dažniau pradė

jo vaikščiot į miesto valdybą ir 
reikalauti darbo. Tuoj ir žval
gyba pasirūpino pasiųsti šnipų, 
kad sektų bedarbius,
kasdien šliaužioja tarp 
bių, taip pat apsimetę 

■ biais. Dežuruoja tarp 
I bių šie šnipai: Sorskis, 

be_ Juozas, Olka, Mažieka su kom- 
darbiai susirinko miesto valdy- panijonu, šablinskas 

Bur_ Bedarbiai, vykite juos lauk, 
darbai

boj sužinoti apie darbą, 
mistras paaiškino, kad 
bus pradėti nuo 28 sausio, kad 
bus akordinis darbas; iššaukė 
kelius pirmos kategorijos be
darbius ir pas.akė ateiti 28 sau
sio. Tada likusieji pradėjo rei
kalauti darbo. O iššaukti pro
testavo prieš akordinį darbą. 
Tuo labai supykdė sotų fašistą, 
ir jis pasakė, kad darbo niekas 
negaus ir įėjo į kabinetą bedar
bių nušvilptas. Netrukus at
vyko faraonai, kurie rašė be
darbių pavardes ir po vieną iš
varinėjo. iš valdybos buto. Be
darbiai juokėsi, kad, girdi, net 
du kart policija išvaiko bedar-

Bedarbiai Badauja
JONIŠKIS.— Iš 300 Joniškio 

bedarbių darbo biržoj užregis
truota tik apie 200. Daugu
mas bedarbių nesupranta, ko
dėl reikia registruotis ;> girdi, 
vis vien nieko neduos. Dau
giau susipratę bedarbiai aiški
na registracijos reikšmę ir to
limesnius bedarbių uždavinius: 
organizuoti pasitarimus ir grie
žtai reikalauti iš fašistų vy
riausybės aprūpinimo. Regis
tracija tik bus įrodymu, kad 
mes tikrai darbo neturime ir

kad darbo birža nieko nesirū
pina. 'Apie 30 bedarbių šeimų 
visai badauja, jau griebiasi pa
čių paskutiniausių priemonių, 
kad tik badu nenumirtų: eina 
per miestą ir po kaimus aukas 
rinkdami, kiti net vagia iš 
krautuvių duoną.

Rytų Vėjas.
Ima Kovoti

Pastaruoju laiku vėl apie 200 
bedarbių susirinko valsčiaus 
valdybos bute ir perrinko seną
jį bedarbių komitetą. Buvo ap
svarstyta sunki bedarbių kova 
del apsaugos nuo bado ir nutar
ta įteikti valsčiaus valdybai sa
vo reikalavimai: 1. badaujan
tiems ištisus mėnesius bedar
biams teikti be jokio vilkinimo 
maistą; 2. organizuoti viešus 
darbus su tokiu atlyginimu, iš 
kurio būtų galima su šeimyno
mis pragyventi, o neruošiant 
viešų darbų turi būt teikiama 
bedarbiams nuolatinė pagalba: 
maistu, buto mokesčiui pini
gais, malkomis kurui ir ištikus 
ligai—medicinos pagalba. Be
darbiai iškėlė protestą prieš 
steigimą virtuvės bedarbiams, 
kurioje pasityčiojimui iš varg
stančių darbininkų vieną kart 
per dien būsią duodama sriu
bos, vietoj viešųjų darbų orga
nizavimo. Bedarbiai 
savo komitetui kelti jų 
vimus.

galima .ir ateityje tą turime 
pataisyti.

Visos organizacijos, kuopos, 
kliubai ir rateliai, kurie turi 
išrinkę delegatus į Priešfašis- 
tinį Komitetą, privalo žiūfėti, 
kad jų. delegatai nežiūrėtų Į 
jiems pavestą darbą per pirš
tus, bet tinkamai savo parei
gas atliktų. Negalima pakęsti 
tokių delegatų, kurie raportuo
dami pasako, kad buvo šau
kiama konferencija, bet jie 
nebuvo arba užmiršo nueiti. 
Jeigu nebuvo, tai reikia parei
kalauti pasiaiškinimo, kodėl 
nebuvo ir jeigu pasirodo, kad 
priežastys menkos, tai tokius 
delegatus pakeisti naujais, 
kurie dirbtų jiems pavestą 
darbą sąžiningai. Labai gerai 
būtų, kad ne tik delegatai, bet 
ir visi organizacijų nariai 
svarstytų priešfašistinį veiki
mą ir kada būna Priešfašisti- 
nio Komiteto konferencijos, 
ateitų ir prisidėtų patarimais, 
kaip pasekmingiau galima bū
tų veikti. Komitetas pagei
dauja tokių patarimų, įvairių 
nurodymų iš draugijų bei jų 
narių. Juk kuomet didesnis 
skaičius svarsto tokius klausi
mus, tai ir geresnės būna pa
sekmės. Juo mes labiau su- 
glausime savo jėgas, tuo dau-

giau nuveiksime. Juo dau- draugijų svetainėj, kamp 
giau nuveiksime, tuo daugiau [gatvės ir 
padėsime Lietuvos darbiniu- del visų draugijų pareiga1 
kams, kurie kovoja prieš fa- sidarbuoti, kad ši konfe 
šizmą. Juk reikia atsiminti, ja būtų viena iš skaitĮingiau-A 
kad dabar Lietuvos kalėjimuo- šių, kad joje ne tik draugijų^ 
se tūkstančiai darbininkų kan-i delegtai dalyvautų, bet ir pa-1 
kinami vien tik todėl, kad jie'šaliniai, kurie tik žingeidauja- g 
nesutiko su dabartine Lietuvos 
fašistine valdžia. Ir todėl 
mūsų pareiga ateiti jiems į pa- 
gelbą.

Vietos Priešfašistinis Komi
tetas jau atsikreipė į visas vie
tos draugijas ir kuopas, kad 
sekanti konferencija šaukiama 
5 d. gegužės, 10 vai. ryte,

ei

si kova prieš fašizmą. j
Todėl pasistengkime, kad 

sekanti konferencija būtų pa
vyzdinga, kad ji būtų skait
linga nariais ir kad joje nu-r. 
veiktumėm naudingų darbif. 
Parodykime savo priešąjjš, 
kad mes darbuojamės.

A. Kalvis.

Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS jk
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

Rašo ADOMO JONUKAS
Valdžios ir žvalgybos 

Darbai

įskencluS, buvau priversta užrakint mažus 
1 kūdikius ir eit uždirbt keleto centų, kad 
’ apgint juos nuo bado.”

Tai pasakius Barbora paėmė Onutę 
už rankos ir atsidūrė gatvėje nakties tam- 

i sumoje. Kadangi buvo, jau vėlus laikas, 
i visi gyventojai jau miegojo; gatvės tuš
čios, tik gatvių žiburiai šviečia, atmušda- 

’ mi savo spindulius. Erdvėje mirkčioja ne
suskaitoma daugybė žvaigždžių, o apvalus 
mėnulis lenktyniuoja su retais debesėliais.

Barbora nežinojo, į kurią pusę eit ir 
kur gaut savo ūžiančią galvą priglaust. 
Einant tąja gatve netoli nuo griūvėsiu su
degusios stubelės, ji pateųiijo pas tūlą val
gomų daiktų krautuvininką dar neužge
sintą žiburį; pabeldė į duris.

“Kas čia?” u

(Tąsa)
Klausyk, Onute, tu kada eisi į mo

kyklą, tai įdėk anglių į pečių ir užrakink 
stubos duris, kad maželiai laukan nebėgio
tų, nes šiandie gana šalta. Jau šiltoji va
sarėlė apleido mus, artinasi žiema.”

Tai pasakius, Barbora apsivyniojo ska
rą ant galvos ir leidosi į darbą.

Išėjus jai ant šalčio, kosulys pradėjo 
smaugt; kosėjo net uždusdama, kol dasiga- 
vo iki valgyklos. Čia jai buvo nuobo
džiau, kaip švino dirbtuvėje. Nes ten dir
bo daugiau moterų, turėjo ji su kuom pa
sišnekėt; o čia viena, visados nuliūdus ir 
tik atsako į klausimą, jeigu kas ko klau
sia. Apart to, pirmiau nors ir silpna jau
tėsi, bet manė, kad sveika; o gydytojas 
paskui pasakė, kad turi eit j ligoninę. Tai 
liūdesiais apimta Barbora taip ir baigia 
džiūt, lyg pakirsta šaka.

Jau vakaras; jau senai sutemo. Mies
to gatvėse sužibėjo žibintuvai. Barbora 
pabaigė darbą. Susirinkus nuo lėkščių val
gio liekanas susirišo į rišulėlį—tai bus vai
kams vakarienė; ir dūlino namų link.
< t Atėjus ties savo bakūže, „vietoje stu- 
belės, Barbora mato krūvą griuvėsių ir pe- _ ..... ____............ .  ....

> * 1 1 1 • o savo akims; mane,: vargelis” guli ir piktai urzgia, kada
P&S1 klydus ir nesant tos gatvės randa-<eįna artyn, bet, būdamas pririštas, tai 
Tik^ gerai įsižiūrėjus, persitikrino, kad|mggįna pUit# Išgirdęs savininkas, kad 

va urzgia, pūkšdamas nusirito žemyn 
i nuvedė šunį į kitą galą skiepo.

“Nors nemalonu gult į tą lovą, kur 
: va gulėjo, bet kitokio išėjimo nėra,”
sau Barbora.

Areštuoja Gatvėj E i nančius
KAUNAS.— Sausio 30 dieną 

darbininkai K. Rudašauskas ir 
N. Glikas ėjo Miškų gatve j ieš
koti buto. Tą patį vakarą bu
vo platinti komunistų atsišau
kimai. žvalgybininkai su gink
lais puolė tuos darbininkus ir 
suėmė. Per kratą nieko nera
do, bet išlaikė žvalgyboj 15 die
nų ir visaip kankino, versdami 
prisipažinti komunistais ir lite
ratūros skleidėjais. Labai smar
kiai buvo sumuštas Glikas: jam 

i žvalgybininkai revolveriais su
daužė galvą. Atvedus jį kalė- 
ijiman dar buvo krauju užtvi
nusios akys, bet kalėjimo gydy
tojas nerado reikalo jį apžiūrė

ki, mat, felčeris pasakęs, kad 
Tai aš, ką šiandien sudegė mano stu-i kraujas akyse ir anksčiau bu-
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Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj—-$1.50, vienas 

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

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

bele, du kūdikiai ir visas turtelis. Ar ne
priimtumėt pernakvot?”

Storas, nutukęs vyras atidarė duris, 
įleido į vidų ir tarė:

“Tai eikite į skiepą; ten yra lova; ga
lėsit gyvent', kol tik jums atsibos, žinoma, 
ne už dyką.”

Dvi našlaitės nulipo į skiepą. Nagi,, 
žiūri, kad anb “jų” lovos jau vienas “pa

jos 
ne
šu

lį’

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia

• tus

si. ’
jos stubelė sudegus; ir vėjas nešioja dar 
neatšalusius pelenus į visas puses.

“Kur mano vaikai? tai ir jie sudegė!
Oi, oi!...” rėkė Barbora nesavu balsu::
“Ar tai bus jau paskutinė nelaimė? Ar!__________
dar daugiaus prisieis kentėt tame žiauria- nTmas"priveda prie^visko 

„„ i mirties.”
Jau Barbora taisosi gult, bet Onutė 

pradėjo verkt: “Mama, aš valgyt noriu, aš 
per visą dieną nieko nevalgiau.”

g“ *■- - - -

mos nieko neturim? Gulk ir miegok, 
toj gausi.”

su
mano 

“Nelaimingas vargšų gyve- 
i, ant galo, prieme pasaulyje?”

Iš kitos stubos išėjo moterys ir paaiš
kino, kad du Barboros vaikai sudegė ir jų 
liekanos randasi pas graborių, o vyresnio
ji mergaitė policijos stotyje.

Barbora, sau nuo galvos plaukus dras
kydama, bėgo, griuvo, kėlėsi ir vėl bėgo, 
•kol pasiekė graborių. čia pamatė baisų 
reginį; kūdikiai arba tiesiog pasakius, jų 
kaulai suguldyti ąnt stalo; mergaitės išde- r 
gus visa nugara ir apdegę plaučiai matyt; 
o vaiko tai tik kauliukai, ir sunku pažint, 
koks ten buvo sutvėrimas.

Čia sunku aprašyt, kokia audra siau
tė motinos krūtinėje, matant taip baisiai 
sudegusius savo kūdikius.

Aplaisčius ašaromis sudegusius kau-[ 
liukus ir tyliąi apmąsčius tą baisų atsiti
kimą, Barbora kiūtino į policijos stotį, kur' __
randasi jos,Onutė. Policistas priėjo (gal:valgyt, nes ųiano mergaitė per dieną ne
būt, tas pats, ką jos vyrą nušovė) ir tarė, valgė?”

“O taip, taip, čia tamsta gali gaut, ko 
tik nori, nes mano ponas turi valgomų 
daiktų krautuvę. Duokite pinigų; aš tam
stai atnešiu į skiepą, nes jis dar nemiega.”

“Neturiu pinigų nei vieno cento,” pa
aiškino Barbora, “šiandien sudegė mano 
visas turtas ir du kūdikiai; tai aš čia ap
sinakvojau.”

Pečkūrys užlipo viršun, už savo pini
gus nupirko svarą virto kumpio ir du sva
ru duonos.

(Tąsa , bus)

su ironiška šypsą:
“Tai čia tamstai gera pamoka: kitą 

sykį žinosi, kad kūdikių stuboj neužrakint, 
kada eini į darbą.”

“Bene jum gaila skurdžių kūdikių? 
kad valdžia rūpintųsi skurdžiais, tai tokie 
atsitikimai neįvyktų. Valdžia tarnauja 
tik turčiams ir gina jų reikalus. Du me
tai atgal pasamdyti kompanijos mušeikos 
ir policija sušaudė mano vyrą ir nei vie
nas nebuvo patrauktas atsakomybėn už tą 
žmogžudystę. iAš-likus našle, varge pa-

vietos 
nizacijos 
priešfašistinės kovos darbo me
tus. Bet Lietuvoj fašizmas ir 
čia, Amerikoj, fašistuojanti 
gaivalai kelia savo galvas. At
sirado ir čia tokių gaivalų, ku
rie bandė užkenkti priešfašis- 
tiniam darbui. , Per pastaruo
sius dvejus metus vietos revo
liuciniai, darbininkai nemažai 
pasidarbavo kovai prieš fašiz
mą. Priešfašistinė literatūra 

; va-

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT . PADARYT CIGARUS 
kad į menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos Tie tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli 
nes už penkių blokų nuo mano biznii 
kostumieriai ateina ir saujoms pr 
penkis cigarus ir po daugiau pasi 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyra-, 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

$10.00 LOTAI $10.(to^
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j mėnesį. Ix>tų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

Iš kur aš tau duosiu, ar nematai, kad buvo smarkiai platinama; 
ry- romą agitacija už bendrą or- 

ganizatyvį darbą ir nemažai 
Ai, mamyt, aš negulsiu: aš labai.vai-[sukelta pinigų Lietuvos darbi- 

‘ ” / ninku kovai prieš fašizmą.
- - - - - -■ Detroitas kovoj prieš fašizmą

[tarpe didmiesčių, lietuviais ap- 
i gyventų’, užėmė trečią vietą. 
Ir reikia pasidžiaugti, kad čia 
buvo darbaš varomas pasek
mingai. Bet reikia tarti žodį 
kitą del tolimesnės mūsų dar
buotes.

Kovo 3 d. Draugijų Priešfa- 
šistinis Komitetas šaukė kon
ferenciją, kad apsvarsčius apie 
tolimesnį veikimą ir kaip pa
sekmingiau padėti Lietuvos 
darbininkams, kovo jautiems 
prieš fašizmą. Bet iš įvairių 
draugijų delegatų raportų pa
sirodo, kad ta konferencija 
buvo labai silpna, delegatais 
neskaitlinga ir todėl pačioj 
konferencijoj nebuvo jokio 
gyvumo. Tai labai negeras 
apsireiškimas, čia reikia kal
tinti delegatus, kuriuos drau
gijos išrenka į Priešfašistinį 
Komitetą, o jie paskui nesi
lanko į konferencijas, žiūrėti 
per pirštus į tokį dalyką ne

gyt noriu.
Barbora nieko daugiau neatsakė; atsi^! 

sėdo ant krašto lovos, pasisodino sau ant ! 
kelių Onutę ir, spausdama sau prie kruti-; 
nės, tyliai sėdėjo ir laukė, nežinodama ko. 
Tik štai kažin kas nulipa laiptais žemyn 
į skiepų; tai darbininkas atėjo įpilt anglių 
į pečių; mat, šaltis didėja. Įmeta anglių 
ir jau norėjo lipt į viršų; bet Barbora 
stojo jam kelią, tardama:

“Ar čia negalėtum gaut ko nors

pa-

uz-

M. j. j.
187 Gak 
Lawrence, 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtu 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

Schuylkill Avenue,
John Naujokas 

kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekrhinga: 
miestuose parduoda; taip ir\ kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose,\km 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
tų.

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

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

Adresas:

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

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi Z*| 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



šeštai., Balandžio 20,

f VIETOS ŽINIOS
Vakar užėjo j “Laisvės” iš- 

leistuvę pilietis X., kuris pa
sakojo, kad jo name gyvena 
tūla karšta davatka, kuri, 
nors nebūdama Apreiškimo 
Panelės švenčiausios parapi
jos parapijonka, bet žliumbė 
ji verkė) per dvi naktis del 
Klin. Rodžio mirties.

—T a m s t a pavyduolė—aš 
jai tariau (aiškino mums pi
lietis X.).—Didelė pavyduolė, 
kas reiškia griešijimą.

—Kad, ponuli, gaila.

Par-

Lie-
Iš

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organą

IR

William

tačiaus, 
dienas.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

' ................ . • WfIFJKW*

Puslapis Penktas

I pranešė, kad kuopos bendras 
išvažiavinŲis su 111 Apskričiu 
įvyks 2 d. birželio, Forest

i ke.
Pakeltas klausimas apie 

tuvos baduolių šelpimą,
kuopos iždo paskirta $10 ir

i draugas S. Dambrauskas au- 
ikojo $1.

Kalbėta apie surengimą taip;rj(] 
vadinamo draugiško išvažiavi
mo į Huntingtoną. šiuo klau
simu pavesta rūpintis drau
gams Blažaičiui ir Paukščiui.

Permatoma, kad šiemet mū
sų kuopa neteks kelių narių. 
Todėl visiems nariams reikės 
pasidarbuoti, kad kuopą narių 
skaičiumi nenupuldžius, bet

mių New Yorko piliečių, kaip 
va dr. Louis 1. Harris (buvęs 
New Yorko sveikatos komisio- 
nierius) apginti suimtąsias. Be 
jo, liuosnoriai sutiko eiti ginti 
gydytojai Walter Timme, dr. 
W. Ryder ir d r. 
Ladd. t

šis nagrinėjimas, 
nusitęs turbūt kelias

Sekančios HToterys yra sua
reštuotas: gydytojos: Hannah 
M. Stone ir Elizabeth Pissont; 
slaugės: Marcella Siderl, Sig- 
...1 Brestwell ir Antoinette 
Field.

Suimtosios be jokios baimės 
žiūri į ateitį. Jos gerai žino, 
kad darbas, kurį jos dirba, 
yra naudingas; kad apie gim
dymo kontrolę turi žinoti kiek
vienas civilizuotas žmogus ir 
kad už jų pečių stovi daug į- 
takingų žmonių.

Pirmininkas—IG. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262. Cuddy. Pa.

Vicc-Pirminlnkas—K. URMONAS,
37 Norwich A ve.,' West View, Pa.

Sekretorius—J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Iždininkas—J. JASADAVIČIUS.
538 —3rd Ave., Parnassus, Pa.

Kontrol.:
TAUROZAS,
31 W. Main St., Carnegie, Pa.

GIRSZTOFF,
524 Washington Ave., Exton.
Carnegie, Pa.
F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

Turtų
J.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—
. 10th Avė., E. Moline, 1)1.
Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 

Moline, III.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

—Kunigėlio Kodžio?
—Jaigi tamsta esi pavyduo- dar pakėlus.

lė—aš jai ir vėl sakau.—Ko-' I
dis pašauktas į dangų, o tam- . —---- ------------
sįa jam pavydi to. Jis čia bu- Į)eĮej PirmOSlOS DieilOS 
vo laikinai, tik ašarų pakai- r v_ vi
nėj. Čia visur griešninkai, o GegUZeS lOTO 

lųStto bus raskažius; Kodis su ---------
’ angelais trimitais trimituos,! štai kokiomis pramogomistirti, 

prie dvasios šventos arčiau New Yorko darbininkai atžy-!kai CREMO cigarų puikumą ir g; 
bus, iš vienos’ ir tos pačios mės tą šventę: 
linksmybių taurės midų gers... Į 1. šeštadienį—balandžio ^'litų,

—Bet, ponuli, kad man gai- d., Ukrainų Svetainėje, 103 p' 
la. . . IGrand St., Brooklyne, Brook-i<(TA . . . v .. .... ,,XT . i, . ... . . . i “Daugiausiai užsikrėtimu įgaunama—Vėl—gaila! Nepavydėk lyno lietuviai komunistai ruo-| pro burną j kūną, bet aš griežtai pa
savo artimui gero”—taip sakė i šia puikų dainų, šokių ir vai-1 žymiu, kad joks rūkytojas, pripažintų 
dievas. O tamsta Kodžiui pa-jdinimo vakarą, kur bus suvai- 
vydi. Dievas žino, ką daro: 
jeigu jis pašaukė Kodį pas sa
ve. Tai yra o valia. Kokią 

tamsta turit jam pavy- 
lieti ašaras, verkti—tai 

o rūstybės užsitraukimas.
Be /o valios, juk, nei plaukas 
nuo galvos nenukris. Atsimink 
tatai, tamsta. Kodį pats senis Draugijų Sąryšis ir 
Jehova pašaukė, 
kos, gailitės.

—Main gaila, 
—ir vėl pradėjo 

* ba.
‘Šitokių vaizdų

tysi ir ten ir šen, sakė toliau I žara.
tasai akyvas pilietis. Kuomet; 3. Bronxo Coliseume įvyks 
nuėjau į bažnyčią dėl įdomu-į milžiniškas masinis mitingas, 
mo pažiūrėti, kaip ten viskas‘kur telpa apie 20,000 žmonių, 
išrodo, tai tik bene keliolika Kalbės geriausi. kalbėtojai, 
parapijonų vyrų mačiau su!Bus muzikos, dainų, šokių, etc. 
šviesiais veidais. Tai vis dau- 4. Veikiausiai, kad bus lei- 
giausia tie žmonės, kuriuos;sta daryti demonstracija gat- 

iWtdaise Kodis norėjo iš para-j vėse, kur pasirodys tūkstan- 
pijos ištremti, kaipo bolševi- čiai proletarų su savo obal- 
kus. Tie vaikštė su skaisčiais siais. 
veidais. Jie tikisi, kad Pau-!
liukas bus sugrąžintu. Bet.besime kitą sykį.
tos tamsios davatkėlės, tai ver-J
kia, pačios nežinodamos, ko ; p ToVfac;
jos nori. Pirmiau Kodį keikė, ■KUV0 la™Sl Veiei 
norėdamos jį pašalinti ir par-i^CW Yoi’ko GatVCSC 
sitraukti kun. Pauliuką, o da-!>j v 
bar—kuomet dievulis, anot jų,; rlCSVarOS 
Kodį pašaukė, tai šaukia, Pereitą 
žliumbdamos: “gaila, gaila!” Yorko tūli

Tos ašaros nėra teisingos—'viršininkai
iš,Šilumos širdies, tai tik sufa-; policijos vyriausiam ofise. Kal- 
natfcuotų bobų “graudūs” pa- bėtasi apie nešvarą miesto gat- 
viršutiniai “verksmai.

Cremo Cigarai Teikia 
Sveikatos Protekciją Plius 
Džiaugsmą

Alfred W. McCann, kurio desper
atiškas liūdymas buvo pripažintas 210 
I vietose, teisingumo Įstaigose, mais- 

, vėl parode savo žinojimą,

Į rūmą pripažino. Pripažintas, kaip 
; vienas puikiausiųjų maisto eksper- 

, yra tai produkto markūs, vertes 
; žinovas.

Pasimačius, Dr. McCann sako:

dintas trumpas veikalukas 
“Pirmoji Gegužės.” 
šoks Skučiūtė ir 
(Scotch).

2. Pirma Diena 
—Miller’s Grand 
Brooklyne—bus masinis mitin
gas, kurį ruošia New Yorke 

Kriaučių 
o jūs, davat-■ lokalas. Dainuos Lyros ir Ai

do chorai, vadovaujami VI. 
ponuli, gaila Žuko; dalyvaus Menkeliūniū- 
žliumbti bo- tė-Januškienė, F. Stankūnas, 

į česnavičiūtė, Kavaliauskiūtė, 
šiandien ma-lir kt. Kalbės Tauras ir Mi-

Iš East Naw Yorko 
Padangės

3—.

P. Franckevičius, 
Pittsburgh, Pa.

3409 W. Carson St.,

J. Siurmaičiūtė, 315 Carothers Ave.,
Carnegie, Pa.
V. Labutis. 121 E. Monroe Street,
McAdoo, Pa.

G—M. E. Custericne, 1009 E. 74th St., 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook Blvd., 
Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačlnskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— C. Slashinsky, 
ton. Pa.

10— J. Albauskis.
Chicago Heights, III.

11— J. Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kindcris, 439
Ambridge,, Pa.

13— Win. Orban, R.
Landing, Pa.

11—G. U. Urbonas, 
Braddock, Pa.

215 Overbrook

2310 Sarah St., S. S.

Box G55, New Kensing-

1503

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-rpirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 830 Broadway. 
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. VaclaviČius, 20 E. 21st St. 

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st 
Visi Bayonne, N. J. ' 

Susirinkimai atsibūna seredomis 
pirmam kožno mėnesio, Wrp. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.

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 9669
Bell______________ -„Oregon 5136

F.

Wcnth worth Ave.,

Box 441, Courtney, 

Maplewood Ave.

D. No. 42, Rices

815 Middle St.,

St.,

Ave.,

1G3,

15- -P. Kavaliauskas , 300 Todd
quippa. Pa.

16 A. Ucsasparis, 
Aliquippa, Pa.

526 Beaver

17-—T. '1’rcinauskas, P. O. Box
Pittsburgh. Pa.

19 J. Preikšą, Box 201, Minden,

N.

Ali-

W.

East

W. Va.
20- A. Potyrius, Box 237, Burgettstown, Fa.
21-

I) I

St.

po

Ash-

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

Bell Phone, Poplar 75£5

A. F. STANKUS
K. KEISTUČIO DRAUGIJA 

DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vcgela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 yaL po pietų.

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

1023 M t. Vernon Street

West-

Mas-

O. Box 528,

Link Court,

P. O. Box

J. Lingcvičius, P. 
ernport, M<1. 
P. Cibulskis, 7012 
pel h, N. Y. 

23—M. L. Balčiūnas, 
Thomas, W. Va. 

21-—J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio. 

25" M. Garrison, 108 
Buffalo, N. Y. 

2G-A. Dambrauskas, 22 
Girardville, 

Balutis, 
Lconaitis, 

Benton, III. 
.r. : 
Bushkill St.. 
A. B. 
Grand Rapids,
J. Audiejaitis, 

—K. Bagdonas,
okin. Pa.
K. Vaičiūnas, 
burg, III.

-L. Aimanas, 
Shannon, Pa. 

38—B. Yuškauskas,' Box 
fort, Ill. 
Jos. Cbiplish, Gll Vandalia St., 
ville, Ill. 

40.-M. Andruškevičius, 172 Gertrude 
Akron, Ohio. , 

!l--.Tuzė Guzevičiene, Box 400, Benld, 
42— F. Miller, Box 264, Buckner, 111. 
43 S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

gilfhw, Mich. ;
O. Box 413, Zeigler, II).

Ig. Savukaitis, P. O. Box 262, Cuddy, 
Pa. •
D. Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
J. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave., 

,,, ■ Detroit, Mich.
‘‘dują | 4g—a. Malinauskas, P. O. Box 246, Miners- I 

ville, Pa.
; 49--A. Matulevičius, 46 ^Ten Eyck St., 

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton, 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 

i ...... .............. . ........ j.vv ------- i k. Venslauskas, 12 Andover St.; Li-
i net gaut pirktis tikietą į kokį sim- ■ gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715
| fonijos orkestros' koncertą, kadangi ! North Montello St.; Kasierius D. Pa-
I tokia orkestrą tėra tik viena visame j gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo

bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., i 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P.

A..J.1........... di . T? j

Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš.; 
Montello, Mass.

Į geriausiais^ CREMO cigarus rūkyda- 
I mas nerizikuoja. Visa įdėta į tams- 

llUKas i tos burną privalo būti švaru. Daik- 
Bc kitko, I tai, dedami į burną iš visa neturi 

ulen« i l^ūti rankų liečiami. Sanitariškos, 
c j moksliškai švarios CREMO cigarų 

dirbtuvės proteguoja sveikatai. Ir 
kai rūkytojas rūko CREMO cigarus, 
žino, kad tasai cigaras yra neužkre- 
čiamas ir be mikrobų.”

Sveikatos protekcijai, kaip Dr. Mc
Cann apibrėžia, CREMO cigarai rū
koriui teikia didelį malonumą rūky
ti, kadangi jie pagaminti iš rinktinio 
tabako, net ir gerai nunokusio ir 
pribrendinto. American Cigar Com
pany yra praleidusi virš $7,000,000 
patobulinti metodus, reiškia dirbtu
vės, kad tik CREMO cigarai teiktų 
daugiau produktingumo ir būtų ge
resni.

Assembly

6

E
Pa.

Balutis, Box 24 
30 J. Lconaitis, 107 

Benton, III.
Easton A. P. L. A. kuopa—M.

Easton, Pa 
Shatkus, 1256 

Mich. 
Box 113, 
114 N.35

G p.

P.

O.

O.

30

NAUJA DIDELĖ TARP
TAUTINĖ SIMFONIJOS 
ORKESTRĄ 1$ ĮVAIRIŲ.'

TAUTŲ ARTISTŲ I.1C
__________ j 47

lį—L. Lasky. 1

New Yorko miestas turiįs r: 'j“ 
j didelę simfonijos orkestrą, kuriai va
dovaus Artur Bodanzky. Jis per ii- , 
gus metus vadovavo., Metropolitan 
Opera House orkestrai ir buvo vadas

■ Muzikos Draugų Draugijos.
. v. . i ši orkestrai planuojama tuo tikslu,

Bet npie tai plačiam pakai-i kad suteikti miesto muzikos mylė- 
: tojams progą išgirsti kompozicijas 
' ir veikalus didžiausių pasaulio kom
pozitorių, ir tai prieinamomis kaino
mis. Nes dabartinių laiku yra sunku

į New Yorke.
: Jau kuris laikas, kaip auga publi-

128,

Samuel Street,

Division St., 
i

Mahanoy Ąve.,

Wilsonville, III.
N. puquoin St,,

Urba,- 119

Scribner Ave.,

Royalton, III.
Vine St.,

209,

Sham-

Box

Box

253,

568,

West

Harris-

Castle

Frank-

Collins-

St.,

III.

Sa

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai: 
Pirmininkas P. Kriščius, ! 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

son St,
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson 'St.
Susirinkimai . atsibūna 

kętvergą kiekvieno menesio 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

236 Bark

98 Cedar

481 Hud-

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą
Labor

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, ♦ MASS.

, Valdybos Ądresai:
Birmiųinkė Ų. Beniųliene, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskiene, 79 Vine St.;' Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininke M. Klima
vičiene, 31 Clarence St.; flasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames. St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

New Ikos. reikalavimas įsteigt čia ką nors Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. jketvirtadienį 
dideli biznieriai ir | Tarptautinė ______ _____________

‘ 1 ’ .Atsakydama į tuos reikalavimus M u- j 
zikos Draugų Draugija dabar ir Į 
imasi to darbo. Ji turi daug pasibrė- 
žusi; ketina duot 15 koncertų sek
madienių popiečiais ir 15 sekmadie
nių vakarais daug kur kas didesnė
je svetainėje, negu būdavo iki šiol; 
ir ji yra pasiryžusi sudaryti locną 
orkestrą.

Pamatinis naujosios simfonijos 
orkestros tikslas yra suteikti pla
čiosioms minioms geriausios pasaulio 
muzikos pigiausiomis kainomis. Bet 
kad Įvykdyt tą sumanymą praktiko
je, jinai jaučiasi priversta kreiptis 

i į minias del- paramos. Minėta or- 
; ganizacija jaučia, kad rėmėjai tar- 

. nauja ištroškusiai geresnes muzikos
I ereitą penktadienį Jeffer- plačiajai miesto publikai. Centralinė

įvvko naujosios orkestros raštinė ir adre-.£ 17 i __ —
H’ gy- 
buvo

Kont- 
šiuos^žodžius 

narių.' rašant, dar nežinoma, kaip tas

turėjo susirinkimai
I tokio, kaip dabar sumanyta Nauja 

i Simfonijos Orkestrą.
ELIZABETH, N.- J.

Aušros Draugijos Valdybos Antrašai
Mathew P. Bellas

K.
.vėse. Pasak dr. Sachs, New 
į Yorko gatvės tokios nešvarios, 
i kokių sunku būtų surasti bent 
j kuriam civilizuoto pasaulio 
'mieste. Kiti gi kalbėjo prieš
taraudami.

Balandžio 18 d. įvyko Ą. L. Daug Žymių Žmonių Gins 
D. L. D. 185 kuopos mėnesinis įz i.» m 1
susirinkimas. Narių susirinko KSHUlHlliaS ulftUį*6S 
vidutiniai. Kadangi nepribu
vo organizatorius ir sekretore, son Market teismabutyj 
tai ir valdybos raportų nebu- nagrinėjimas tų slaugių 
vo. Finansų sekretorius pra-j dytoju, kurios nesenai 
nešė, kad kuopoj yra užsimo-i suareštuotos Gimdymo 
įėjusių 26 nariai ir šį vakarą ; rolės Klinikoje, 
užsimokėjo apie 10 
Prie kuopos prisirašė J. Joku-i viskas užsibaigė, 
bonis. Svarstyta, kaip galima .tiek, kad pasisiūlė daug žy- 
būtų daugiau narių gauti į ___________________ ______ —
mūsų kuopą. Dalyvavusieji ------------------------------------
nariai pasižadėjo savo pažįsta-į aicvs-q”
mus kalbinti prisirašyti. Iš-! 
rinkta komisija surengimui ru-! PIKNIKAI 
deninio parengimo. Komisija i 1 Ml 1 A A 0

Ad E—12

Threjo Nesmagumų su nu
silpnėjimu ir nemige

“A5 buvau vjsai suirusi.” sako ponia 
Grace Cashman. Marion. Ind. "AS turėjau 
nuolatinius nusilpnėjimus ir negalėjau nak
timis y miegoti. Vienas butelis Nuga-Tone 
auteikė man daug pageltos.” Kcnčiantieji 

^jfterskaitę toki pareiSkimą nudžiugs, iSgirdę, 
MBad randasi tokios gyduolės, kurios pagelbsti 

tokių trubelių, nes Nuga-Tone yra pui
kios gyduolės ir suteikia pagelta net ir la
bai pavojingose ligose. Virš milionas žmo
nių vartodami jAs atgavo savo sveikatą. 
Stiprumą ir jėgą. Ir jei jūs esate sergan
tis ir silpnas, jūs turėtumėt jas paban
dyti.

Nuga-Tone pagelbsti tiems. kurie turi 
skilvio suirimus, prastą apetitą, gasus vi
duriuose. raugėjimą, neveiklias kepenis ar
ba kitus .svarbius organus, galvos skaudė
jimą, svaiguli, silpnus nervus, reumatiškus 
skausmus, arba skausmus, del kurių negalit 

į Įuiktimis miegoti. Bandykit Nuga-Tone ir 
O^y^itittrinkit patys, kad jos yra nuikiau- 

ir greičiausiai veikiančios, sveikatą ir 
^P^tiprumą budavojančios gyduolės, kokias tik 

j esat vartoję. Nuga-Tone yra parduodamos 
pas visus gyduolių vertelgas. Jei jūsų ver- 
tftlga neturi jų savo sandėly j, reiknlnukite, 
kad jis užsakytų jums Iš olselio vaistinės.

“LAISVĖS”

PIKNIKAS
7 Liepos (July), 1929
Šiemet “L.” piknike bus 

daug senų veikėjų revoliu
ciniame darbininkų judėji
me, nes tai bus nepaprastas 
piknikas, bet

Jubilėjinis
Sukanka dešimts metų, 

kaip “Laisvė” eina dienraš
čiu. Dešimts metų, kaip 
mūsų judėjimas apsivalė nuo 
buržua žinių pašlamokų— 
Grigaičių, Michelsonų, Ba- 
gočių ir kitų. ’

Būkime Visi!
Visi būkime piknike ir 

sveikinkime savo dienraštį 
dešimties metų jubilėjumi. 
Išanksto organizuokim gru
pes vykimui į pikniką.

sas yra šitoks:
Society of the Friends of Music, 

10 E. 43rd St., New York City.
Šis atsišaukimas yra kreipiamas 

į jus, kadangi manoma, jog jūs esate 
tiesioginiai tuomi susidomėję.

VCA.U, Sekantieji garsūs artistai jau yra 
Žinoma tik i pasamdyti arčiausiam sezouni:

1 Sopranai:
Cati Andreades, Edita Fleischer 

j (Metropolitan Opera Co.), Povia 
Frijsh, Ethyl Hayden, Nina’ Ko- 
shetz, Lyda Neebson.

Kontraltai:
Merie Alcock (Metropolitan Opera 
Co.), Margaret 
tropolitan Opera 

Tenoriai:
Tudo Davies.

Baritonai:;
Royal Dadmun, 

Pianistai:
James Friskin, Benno Moisewitsch j , 
(nuo spalio iki sausio), Harold i Pirm.
Samuel (nuo sausio iki kovy), Ave? W.
Frank Sheridan. « " A

Smuikininkai:
Renee Chemet-į Henri Tėmianka.

Violenčelistas:
Maurice Marechal (nuo spalio iki 
sausio).

Ensenbliai: x
The Roth Quartet (nuo spalio iki 
sausio), The Society of Ancient 
Instruments *(nuo sausio iki kovo).

Specialiai:
Dorothy Gordon, dainuos vaikams 
ir suaugu šiem; J. Rosamond John
son and Taylor Gordon, programos 
negrų spiritualų giedojimų. Pa
ruošta bendrai su Mr. M. H. Han- 
son’u; The Dayton Westminster 
Choras, John Finley Williamson, 
konduktorius; The Hąnųjton Ya. 
Institute Choras, Nathaniel Deft, 
konduktorius.

Matzenauer (Me- 
Co.), Viola Silva,

Fraser Gange.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

PHILADELPHIA, PA.

nuoIQIIISIIIQIII

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders g“tdi"ž8
nuo savo amžino priešo!

[25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
--------------- -------kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė-Urbo Lax Tabs
jirpą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEQPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA. GAUTI PACPAS—

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1111

Avenue
N. Y.

6102 Grand
Maspeth, L.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUMPER 9796

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

____________________ ORDER BLANK —------ -------- -------
Siųsiiami 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 ...................................................................................................................................................... ..

Pirm. S. K. MARKIS, 221 Bond St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, 

255 Pine St.
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

2122 Ingalls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo globėjai. K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave., ir J. Krakauskas, 300 
First St. .

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, 
259 Broadway.

TiTTSBURGILiFTr APiELINKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm.*J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

,S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers,*312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion)'.

Prot. sekr. E. K. šiunnaitienė, 815 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Roęks, Pa^
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų s’erketoriui.— 
E. K. š.

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS,

i MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner 
” Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R.
Box 117. •

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūniene, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ąve.; Ig. MedastavičiuS, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius ' Frank Žegūnas, 515— 
11th St.

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, .1057-<53 Hamilton Ave.

1568

R. 9,

(BIELIAUSKAS)
UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
K Brooklyn. N. Y.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co. 
018 MAIN ST. BOX 302 
HARTFORD, CONN. U. 8. A.

No.

Miestas . State

St. or Ave.

AMER I C A N
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r ft Cnnhi LiAllUl. nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c v v vtUlU
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis “prūdas su siirum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

DIENĄ IR 
NAKTĮ 

ATDARA

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Pagedėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas 
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



t

sporto
Lyros Choro Vakarėlis

Žinių

pietų

PRANEŠIMAI IŠ KITURSPORTASdraugus ir,

Matnesivčluokite.

REIKALAVIMAIKomitetas.

Kiti

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

o

93-104

l’.V

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

•m------

LYRIEČIAI DUODA 
GERĄ VAKARĖLĮ

aš būda- 
paimti ii

BROOKUYNO 
PARAMOUNTE

MENKELIŪNIUTĖ IR 
STANKŪNAS VAŽIUOJA 
BALTIMORĖN

OPERETĖ “LAIMA” 
SCENOJE

namus, 
atlieka- 
taisome

Rcika-
S., 114 

Tel.
9

(Daugiau New Yorko 
5-tam Puslapyj)

ant 
180th St. ir eikite 6 blokus 
rytų pusę.

šitame sezone, tai

lė naikinti kiekvieną panašią 
įstaigą, kurioje tik numatyta 
p a r d a vi n ė j a m a s m ū nš a i n as.

Nieks mankštytinėje. Tai kuk
lus, simpatingas ii- rimtas vy
ras, kuris gali suvaidinti dide
lį vaidmenį kalbamo 
srity j.

me parengime 
grama ir gera 
d anti iš šešių

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

31 ū s dienrašty j jau

vi- 
prie pat Lor- 
Taipgi yra ga- 

Kreipkitės 
Devoe St., 

(94-96)

dar- 
vis

pep.
nu, Kuris Kviečiame visus; p 
būk^ poli- šokt, kaip kas mokėsite.

'Choro organizatorius, 
W. Rudaitis.

• (REIKALINGAS KRIAUČIUS. Ku
ris 1 nr r*s nor* turėti nuolatinį darbą prie Cianai i prosjnjmo jr taisymo senų drabužių, 
dirba malonėj tuojau atsišaukti. Mokes- 

(Jackio) Ų's $25.00 į savaitę. M. Arminas, 
i 2720 S. Washington Ave., Saginaw, 

; Mich. 93-95

Mas-
Pradžia 7 vai, i

programos dalies; tą 
patys, kada atsilan-

Rytoj vakare, balandžio 21 
d., “Operetės” Choras statys 
scenoj triaktę operetę “Lai
ma.” Tai bus Labor Lyceum 
Svetainėje. Pradžia 4 vai. po

G.L..,.,, j PARDAVINĖTOJAS PRIE 
neatsisako pa- BOKSININKŲ CAMPIONATOI

209
ji d a-1

oi

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
', gražiai. VI U U

(ištaisyti.
iti nedėliomis, jei kas norės, tik turi1 
lišanksto .užsisakyti. ~|
i )g. M. KANTON
.3481 Third Ave., arti 168th St. i 
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

Puslapis šeštr.

VIETOS ŽINIOS

t

šeštadienį, 20 d. balandžio, 
Lyros Choras ruošia vakarėlį 
National Hall, Clinton Ave., 
kampas Willow 
peth, N. Y.

_______ _ buvo j vakare. 
Sekmadieni, 21 d. balau- "?inėta- p'd pažangiosios New 
io, įvyks smagios iškilmės, '<>''«■ <la>-bininkų orgamzaci- 

jos— darbo unijos ir kitos or
ganizacijos—padavė formalį
reikalavimą miesto gaspado- 
riui ir policijos komisionieriui, 
reikalaudamos, kad būtų jom 
leista turėti savo parodą gat
vėse Pirmą Dieną Gegužes.

šiomis dienomis rengimo ko-( 
misija turėjo pasikalbėjimą su 
polic. komisionieriaus Whal- didžiausiu 
en sekretorium Flynn, kuris 
pareiškęs nuomonę. I 
ci.ja ir bendrai miesto admini-i 
stracija nesipriešinančios pa-1 
rodai, nes tai laiduoja įstaty-Į 
mai ir jis pataręs ruoštis prie • 
jos, nors formaliu leidimo kolin/i. , » v. . . .
kas nedavė. |MlCStO 111211116031

Organizacijos prie to ir ruo-1(Jaus A]gas
siasi. vienas naujas dalykas 
šitoj demonstracijoj bus: nau-i 
ja groserninkų ir bučerių uni-Į 
ja baigia formuotis ir 
lyvaus. šitoj parodoj kaipo 
ganizuotas kūnas. Tai bus 
delis žingsnis pirmyn.

Paskutinis Pranešimas 
New Yorko ir Apielinkės 
Lietuviams

New Yorko Darbininkai 
Ruoš Demonstraciją

rengiamos A. L D. L. D. 23 
31 kuopų, š ia- 
bus puiki pro- 
muzika, suside- 
ypatų, kurios 

grajys įvairius lietuviškus ir 
angliškus šokius. Mes nema
nome reklamuoti gerumą kon
certinės 
patirsite 
kyšite.

Dabar
šiuom tarpu programą pradė
sime laiku, kad būtų daugiau 
laiko šokiams. Svetainėje: 
2075 Clinton Ave.

Važiuodami paimkite 
Avė. eleveiterį,

Vis Naujy Vietovių 
Užkariauja

Restoranų ir viešbučių 
bininkų unija kasdieną 
naujesnių vietovių užkariauja 
ir vis daugiau darbininkų iš
veda į streiką, šiomis dieno
mis išėjo streikan Globe Ca
feteria (Irving Plaza) ir Penn
sylvania Cafeteria (257 W. 
34 th Street, New Yorke) 
d arbi ni n kai, kovodami už 
tas pačias sąlygas, del kurių 
kovoja šimtai kitų restoranų 
darbininkų. Išviso tapo išves
ta streikan apie 50 darbinin
kų.

žodžiu, restoranų darbinin
kų streikas plečiasi; unija, 
nors dar jauna, bet stiprėja ir 
auga.

Helen Morgan Taipgi 
Tapo Išteisinta

Kviečiame visus 
drauges atsilankyti į mūsų pa- J ............ -
linksminimą. Visi gerai žino- BUVĘS “LAISVĖS 
te, kad mūsų choras visiems, j 
kas tik kviečia, ] 
linksminti savo dainomis. Ran-1SIEKIASI 
k a ranką mazgoja, kaip sako 
patarlė.

Dėlto kad šis vakarėlis yra 
paskutinis 
neveik nei abejoti, kad bus su

LINDEN, N. J. l
I Pirmu kartu taip juokingas ir pui
kus teatras “Jaunystės Karštis,” vie- 

, no veiksmo komedija—-sulos gabiausi 
leno lošėjai “Klebonijoj,” vieno 

i veiksmo komedija—sulos Elizabethie- 
įčiai; rengia L. D. S. A. 129-ta kuopa 

‘ Į subatoje, 20 d. Balandžio, April, 1929, 
.... fi;onn« “1 ” 1 n i rl n i i Linden Hall Svetainėj, Wood Ave.,ai ei ienos lamoj . ,, c,. T. , ’v , . . (kampas 16th St., Linden, N. J. Pra
tašyta (trumpai) Hpie i (Jžia 7-tą vai. vakare. Po teatro 
Kelly, klll-io tikra pa-|bus šokiai prie geros muzikos. Įžan- 

yra Antanas Dobilas 50 cenl'> rastai; vaikams 15 cen- 
lai smarkus, 21!

New Yorko miesto sta- 
inžinierių gavo pakelti 

Išviso, imant bendrai, 
_ metinis pakėlimas siekia $87,- 

• 520. 28 inžinieriai, esanti sky- 
iriuj ketvirtam, kurie iki šiol 

■ įgaudavo algų tarpe $3,120 ir 
$ 4,14 0 m eti nes ai gos—ga u s 

i tarpe $3,360 ir $5,220. 
įgaus po mažiau.

Tai dar vienas “sausiesiems” I _ _ „ _ .
smūgis,— Helen Morgan, kuri j L D. 5. A. t. K. Paaukojo

KSlPOO IMns Matas
“nuisansas,” tapo išteisinta.' ----------
Bylą nagrinėjo džūrė, prie fe-; 
d e ralio teisėjo It. S 
Morgan yra buvusi 
aktorė. Dabar 
kliubą vadinamą^ 
gan’s Summer z House,” 134 tuvos badaujantiems darbiniu 
W. 52-ros gatvės, New Yorke. įkams ir valstiečiams per Ko-i

Tai dar vienas smūgis blai-'mitetą šelpimui Lietuvos Ba-j 
!vybės šalininkams, kurie puo-i duobų.

Tai geras darbas!

_ i L. D. S. A. Centro Komite- 
Thomas. tas. laikė savo susirinkimą ba- 

kada tai landžio 18 d. “Laisvės” name. 
jinai užlaiko Tarpe kitų tarimų, 
“Helen Mor-lti, nutarta paaukoti $200 Lie- 
II o use,

LINKSMA NAUJIENA!
KOMUNISTŲ PARTIJOS LIETUVIŲ FRAKCIJOS 

KONCERTE DALYVAUJA GARSIOJI PHILA.
OPEROS DAINININKĖ-KOREDZKA, 

Mezzo Soprano

buvo 
Jack 
varde 
(Dobilaitis). 

galėsite m. amžiaus boksininkas; .sve- 
;ria 170 svarų ir turi 6 pėdas 
ir pusę colio augštumo.

šis jaunas vyras dar nelabai 
i senai buvo vaikiščias—smar
sais vaikas—ir pardavinėjo 
j (ištisus trejerius metus) “Lai
svę” Waterburio lietuviams 
darbininkams.

—Kuomet “Laisvė” tik atei
ti a vo—sa k ė ji s—ta i 
vau pirmutinis ją 
pardavinėti.

Dobilaičio tėvas
gyvena Waterbury j ir 
foundrėj. Antano 
tikslu yra—pagelbėti, kiek ga-Į 
Įima, savo senam tėvui. ' ... ,. . . .T , .REIKALINGA darbininkė dirbti vir-Jatl buvo minėta, kad 1)11-. tuvėj. Kambarys ir alga, o jei 

! madienį Kelly b O k S U O S i S j kambario nenorės, tai daugiau algos.
Broadway Arena, Brook lyne, I telefonu: Independence
O Sekantį ketvil tadienį, bal. 2u sas 139 Elm Point Ave., Great Neck, 
d.—Medical Corps Regiment; N. Y. 93-95
(58 W. 66th St., New Yorke). < -- 
Ten rungsis su Frank Morris,; 
iš New Yorko. Turės net de-' 
šimts roundų. Tą patį vakarai

FOR RENT
PASIRANDAVOJA 

kita pora panašaus svorio bok-1,,. r<TT,. .
smuikų rungsis White Plains,-! sais parankumais, 

Jei Kelly laimės SUjimc-r subway stoties.
, tai paskui jis eis IN!nan?a:<? namie valgis , . . -.yr. .2 tbile laiku po No. 3:>

SU laimėtoju White I Brooklyn, N. Y.
Tai bus kova už eam- —————————. *: (PASIRANDAVOJA didelis ir dailus

, kambarys. Kfeipkites po No. 435 
2 ■ , 2 (Lorimer St., ant 2 lubų, Brooklyn,septynis kartus New y# ' (94-95)

jam buvo ruošiama

• NT V, teko girdė- 1 •
Morrisu, 
rungtis 

; Plains.
■ pionatą.
I Jau : 
Yorke

'rungtynės, bet vis jo oponen-! 
j tai pasitraukdavę pirm įvyki-' 
j mo.

Dabar

<i>

KOREDZKA, Mezzo Soprano

KONCERTAS ĮVYKS SUBATOJ
<♦>■^a

27 d. Balandžio“April, 1929 
UKRAINŲ SVETAINĖJ 
103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

KOREDZKA yra nepaprasta dainininkė. Lietuvių 
^oncerte dar tokios neturėjome. Ji dainuos 
itališkai, ukrainiškai ir lietuviškai.

Kiti programo punktai bus sekami. Bus sulošta dar
bininkiškos dvasios veikalas “Pirmoji Gegužės.”

Pasižymėję šokikai M. ir A. SKUČIUKAI.
Dainuos LYROS ir AIDO CHORAI po vadovyste V. 

Žuko. Taip pat dainuos Ufa Oktetas.

PO PROGRAMAI BUS ŠOKIAI
Tad rengkitės, draugai ir draugės, į šį puikų ir 

tikslingą darbininkų pokilį.

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga tik 50c

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apartmentai. Randa $17.00 iki 

$28.00 į mėnesį. Yra šiltas vanduo. 
Netoli 14-tos gatvės subway (Lor- 

T . . . . . įimer Street stoties). Kreipkitės pas
jacKlS treiniruojasi, janiįOi^ų, 72-74 Richardson St., neto- 
—— ---------------------------- iii Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

? 1 ‘ (94-103
' JUOZO LENKČIO NAUJA ' PASIRANDAVOJA f o mišių otas 
i • APTIEKA 1 kambarys, garo šiluma ir visi įtaisy-

_______ mai. Saulė apšviečia per visą die-
Sekančia savaitę Brooklyno i _.. .______________________ ... (na. P. Kapsikas, 1045 Forest Ave.,

Paramount Teatre bus rodo-1. Gausybe Lietuvisky iRil|Kewoo,l, L. I. (94-96)
imas visą laiką šnekantysis ju-i^a*11") lr Žolių 
1 dis—“Nothing But The Truth” t 
(Vien tik. Teisybė), kuriame 

! vaidins žymi aktorė Helen 
Kane ir Richard Dix. Tai bus 
pirmas Helenos pasirodymas; 
judžiuose. Be to dalyvauja iri 
kiti geri artistai. Kalbamas ( 
veikalas yra sutaisytas iš tuo. 
pat vardu veikalo, kuris entu
ziastiškai buvo lankomas lai-' 
kę jo vaidinimo ant steičiaus. ,

PASIRANDAVOJA fornišiuotas di- 
. . delis ir puikus kambays, lietuviu

Juozas Lenktis, lietuvis vais-i šeimynoj, netoli Fulton St. “L” ir 
tininkas, pirmiaus ties Union j Tompkins Ave. Matyt galima po 5 

a • r,.,„zi co o ii (va), vakarais. Mrs. Porfian, 338A\e. ir G land St., Brook Ų ne,; j|an(.()ck Brooklyn, N. Y. 93-95

i PASIRANDAVOJA storas 25x30, tin
kamas del Beauty Parlor, nes visi 

viena kresė 
Duosiu ilgą lease—ant penkių me- 

v. | tų ar ilgiau. Randa $30 į mėnesį,
Zinoni^S re-į 7i5 Fairview Ave., Ridgewood, 
specialistas, Brooklyn, N. Y. Kreipkitės šiuo ant- 
laboratorija lraš“: Paul Samulėnas, 802 Wash- . . . ’.-'ington St., New York City, N. Y.,

Kitoj vietoj rasit nurody
mus, kad šį vakarą lyriečiai 
ruošia puikų vakarėlį Mas- 
pethe. Ten bus visko: muzi
kos, dainų ir šokių. Nueikit, 
kurie tik galit. Tai bus Na
tional Hali svetainėje. O 
toj panašus vakarėlis 
Bronxe.

, 1 7 ------u ’ j nancocK .>i.,
dabar vėl turi savo aptieką poL .....ir.:: .. 

įnum. 2674 j Pitkin Ave., ties! ,
Chestnut St. eleveiterio stočia, įtaisymai yra, taipgi ir 
East New Yorke.

Būdamas gerai' 
ceptų išpildymo 
jis taipgi įsitaisė 
dirbimui jo garsių vaistų įvai- (arUršauk’ite'YeTefonu:' Chelsea^ 0585’ 
rioms ligoms; apart to, jis tu-; 
ri ^didžiausią įvairybę šviežių 
lietuviškų šaknų ir žolių.

Reikalaujant kokių infor- ’ 
maciių arba duodant užsakv-, 
mą kokiu vaistų, galima laiš-i 
kais kreiptis į J. Lenktį vir-.du draugai, atskiri įėjimai, _ 
šui nurodytu adresu arba SU-I^^Š Galima .ir pietus pagamin- I 
sikalbėti del to per telefoną: 1 
Cypress 3300 arba 3291, o ms 1 
mielu ndru suteiks patarinmy' 
ir greito patarnavimo.

Baltimorės darbininkiškos 
organizacijos ruošia koncertą 
(šį vakarą, bal. 20 d.) kurio 
programos išpildyme dalyvaus 
ir mūsų žymūs artistai—Kon
stancija Menkeliūniūtė-Januš
kienė ir F. Stankūnas. Išva
žiuoja jie šiandien, o sugrįš 
veikiausiai rytoj.

HELEN KANE
Didžiaūsis teatrinis 
dainuoja, 'kalba ir 
kaip niekas kitas!

J REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN PARAMOUNT/ 
DeKalb ir Flatbush Ave’s 
Pirmutinis jo’ ištisai-kalban- 

, tis Judis!
•IŠGIRSKITE 

RICHARD 
DIX 

Veikale 
‘NOTHING BUT THE TRUTH’ 

(Nieko Daugiau Kaip 
tik- Tiesa) ' 

Paramount Visa-Kalbantis 
Judis su

Paul Ash’o 
•‘atradimas, 

lošia taip,
Taipgi didelė kitų lošėjų talka, 
jų tarpe Louis John Bartels, 

Ned Sparks ir kiti!
Kelia rytietišką Whoopee!

PAUL ASH 
ir jo muzikos karaliai 
“BAGDAD BLUES” 

Slaptingos melodijos, gražuolės 
šokikės ir daugybė karštų ka- 
valkų—su tokiais talentais, 
kaip Jacques Cartier, garsus 
charakterinis šokikas!
MURTAGH liaujame Vargonų 

Dainų Pokilyje!
Ateikite j Paul Ash “Whoopee 
Party” vaidinimą kas vakarą 

9:30 vai.—extra talentai!

KAS PIRMAS, TAS PAIMS
PARSIDUODA arba išsiraudavo ja 

3 augštų mūrinis namas, ant pirmų 
lubų krautuvė, užpakaly prie krau
tuvės yra kambariai, ant antrų lubų 
5 gražūs kambariai del šeimynos, 
ant trečių lubų tokie jau gražūs 5 
kambariai del šeimynos; 2 garadžiai. 
Pigiausia aprokuojant, randos neša 
$151.00 Į mėnesį. Apačioj bučernū, 
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
tiksiu ir ant to. Kreipkitės po num. 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

89-94

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė ir saldainių 

krautuve, 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)

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

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

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis FotografasĮ

IR MALIORIUS

- •’ : •’;L:'3.uniper •764®
RALPH KROCH. a:

• ' • *'.♦ 7 . A'-'f •. ’ t *'*. *« 'Yti *

FOTOGRAFAS
65-23 Grand ĄVĖNŲE

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

JOAUS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. ?

šeštad., Balandžio 20, 1929

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo Uros, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jiiknų 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 YPATISKA ATY-m-f/i 
DA IR PATARNAVIMAS 2% I II « H P 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR Nl MA

LIAU OJŲ VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekviena dieną ir nedėlra 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. j>o pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

‘X-SP1NDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešais ‘‘Bridge Plaza”) 

BROOKLYN, N. Y.
VAT.ANDOS: 
10-12 prieš piet ; 2-8 po plot. 
Ketvergais ir subatomis iki (> vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

214 Perry Avenue.

107 UNION AVENUE

Telephone, Stagg 44V*

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ISbalzamuoja 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.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
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.

Nau- 
biznj.

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y
Ridgewoodo Skyrius: 258 Grove St




