
Amerikos Imperialistai

Liniją Chinijoj
SHANGHAJUS, Chinija. 

Dr. Sun Fo, gelžkelių mi
nisters, veikianti kaipo 
prezidentas Chinijos Avia
cijos Korporacijos, pasira
šė kontraktą su Amerikos 
oriai vininkystės firma 
Aviation Exploration, Inc., 
iš New Yorko, del įsteigimo 
trijų orlaivių linijų Chini
joj gabenimui pašto siunti
nių. Linijos bus Įsteigtos 
bėgv šešių mėnesiu laiko.C. ' V v v
Pasiraše Bilių Del Gyveni

mo Namų New Yorke

ninku Dienrašti*
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Darbininkai Visų Šalię, 
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Nepralaimėsit, Tik Re-

Nedėldienių
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Badaujanti Chinai Valgo
Vaikus Kansu ;

Provincijoj
PEKINAS.— Pranešama,| 

kad kanibalizmas didėja to-;
j Kansu provincijoj,;
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Sebovtew Vt*i
STREIKIERIAI GASTONIJOJ IR APIE 

LINKE J MASINIAI STOJA i UNIJĄ

ALBANY, N. Y.— Gu- 1 ' ’ 
bernatorius Roosevelt pasi- limoj 
rašė bilių del gyvenimo, na-‘kur tūkstančiai žmonių kas-! 
mų. Bilius tik paliečia then miršta nuo bado palei j 
New Yorko miestą. Jis ap- Chinijos sieną ir palei Tibe-| 
riboja apartmentinių namų to rubežių.

tuo Msionier. William Simp- 
mažesnius son, kuris randasi Min- 

didesniu chow, Kansu provincijoj,
i penktadienį pranešė Tarp
tautinei Baduolių Šelpimo 
Komisijai, kad “bado padė
tis visoj Kansu provincijoj 
dabar yra dešimts kartų 

' blogesnė.”
Aštud 

čiu žmo____
neturi grūdų 
jis. Daugely distriktų vai-: vaisinius medžius, 
kai valgomi. Daugelis vai- skaudžiai ji užgavo kriau- 
kų bijo išeiti iš namų, die
ną ar naktį, kad juos suau
gę nepasigriebtų suvalgyti.
Toliaus jis sako:

“Kansu provincija 
ty. Ten nėra javų 

iVinuu‘oA^es •f18-'-0* Virginijos 'Mainieriaikome 200 vaikučiu, kurie. „ & \ „ w

didumą iki 19 augštų;
būdu praveda
apartmentus su
gyventojų susigrūdimu.'

Meksikos Sukilėliai
Nužudė 21 Kareivį į

MEXICO CITY.— Pra
nešama, kad sukilėliai nu
žudė dvidešimts vieną val
džios kareivį. Tie karei
viai, sakoma, buvo priversti 
prisidėti prie -sukilėliu bū
rio, ir kuomet jie bandė pa
bėgti, sukilėlių kapitonas 
davė įsakymą juos sušaudy
ti.

Nusižudė Steinhardt, Kaltina
mas Bankrūto Šmugelystej

Pirmas Lietuvių Si) v. 
Baltgudijoj Seisovie- 
tas (sodžiaus sovie
tas). Selsovieto ir 
revizinės komisijos 

nariai.

Surandama, kad Įrankiai, Kuriais Užpuolikai Daužė Strei- 
kieriu Įstaigas, Priklauso Kompanijai

GASTONIA, N. C.— Ge-įgirti. Jie visaip niekindami 
iriausia tekstilės streikierių nugabeno mane į kalėjimu. 
; pikietavimo demonstracija 
I įvyko penktadienį. Tai bu- 
i vo milžiniškas, masinis 
| streikierių pikietavimas. 
, Tai buvo streikierių atsa
kymas kompanijos - mušei
koms, kurie apsimaskavę

™SAL0 vaismedžiai fag¥#j BiAiijanti BeW)iai fejfflsįS-
iasdešimts nuošim-
TtrTieturi maisto ir j

sėklai, sako | žiema skaudžiai atsiliepė į
1 ' . ’ ’ ’ ‘ \ . Ypač

Vilkaviškio apielinkej ši
Nusižudyti, Motinos Pameta Vaikus

prazu- 
parda-'

šes ir slyvas. Šių medelių 
šakos ir jauni liemens visai 
nušalo: pjaunant žievė pa
juodavusi, mediena kaip 
apdžiūvusi.

ir

SU.
ja tą bjaurų kompanijos ir 

j vietos valdžios terorą prieš 
vyrai, neturėdami Į po 200-300 moterų darbininkių I streikierius. South Caroli- 

fabri- i nos streikieriai prisiuntė te-

“Aš ir keli kiti streiko or
ganizatoriai buvom uždary
ti kalėjime. Bet vėliau mus 
paliuosavo. Aš nuvykau 
pas majorą Dolley ir reika
lavau, kad būtų leista įeiti 
į krautuvę ir dalinti pašai- 

užpuolė Nacionalės Tėkšti- pą. Jis pagalios sutiko, kad_ 
lės Darbininkų Unijos raš-.|20 žmonių gali vienu kartu ** 
tinę ir Darbininkų Tarp-;įeiti į krautuvę.” p.-,
tautinės pagelbos maisto įs-į Grasina Nulynčiuoti -

Tūkstančiai darbininkų v lobaus Schechter Pr&ne’ 
pasipiktinimu diskusuo- ?a’ ^ad organizatoriai Beal , 

ir Pershing, sekretorįg&l 
Truett ir Martin, šelpimo 
įstaigos sargas, grasinami 
nulynčiuoti. Martin tąpo 
labai sumuštas kalėjime; '•

Šiauliuos 
kuo z maitinti vaikus, pameta ! jr laukia darbo, 
žmonas su vaikais. Kiti P^sį- kantai naudojasi 
kėsina nusižudyti. Vaikus lei- i bedarbių gausybe, 
džia elgetauti. Bedarbių su šei- daug> prisamdo < 

j mynomis sausio pabaigoj jau' 
i buvo daugiau 2,000 f 
| Biržuos sausio pradžioj jau su- 
■ sirinko į 300 bedarbių

Mat,
gera proga,' legramą, pareikšdami, kad 
Jei

500 darbiniu-j riams visais galimais 
v ' kių, jei mažiau, tai pasitenkina dais, 
žmonių. 200 darbininkių. O bedarbės

darbo j jie gelbės vietos streikie 
bū

kitaip būtu ‘numirę’iš bado KOVOS Prieš Lewiso Terorą Šeimynomis įpie l?500U’
arba būtų likę kanibalų au
komis.” r

,v XT . Pittsburgh. Pa.— Pitts-1 pranešė,
is New Yorko, penktadieni burgh Coal Kompanija ara-; mainierių 
nusinuodino čm viešbutyj sjna nukapoti d.. ’ * ’ , _
savo kambary už kelių mi- kams ir taip mažas algas. [Virginijoj, 
nutų prieš atvykimą Jung
tinių Valstijų prokuroro pa-,

T * T * * is New Yorko. Wisconsin Valstija PanaikinoJis buvo jieskomas per tris; . . _ J
mėnesius. Buvo kaltina- Blaivybės Jstatyūlį 
mas sušukime $500,000 New 
Yorko bankrūto bylose ir 
kitokiose suktybėse.

Rašytam laiške savo pa
čiai jis apgailestauja, kad 
padaro jai ir dukteriai ne- 
smagumo nusižudydamas. 
bet sako, jog jam draugai 
pataria taip daryti, nes ki
tos išeities nebebuvo.

Jis jau buvo pasirengęs 
pasiduoti areštui, bet pirma 
negu tapo suareštuotas nu
sprendė pasidaryti galą.

PHILADELPHIA.— Da
vid Steinhardt, advokatas

PITTSBURGH, Pa.—Na- 
jcionale Mainierių Unija 

kad milžiniškos 
. ______ .. demonstracijos

nukapoti darbiniu-j bus suorganizuotos West 
kad sunaikinti 

|Lewiso mašinos ginkluotų 
mušeikų viešpatavimą.

Nesenai Lewiso mašinos 
samdyti ginkluoti mušeikos 
užpuolė mainierių mitingus.

Nacionalė Mainierių Uni
ja mobilizuoja spėkas su-MADISON, Wis. ,Wis-ija mobilizuoja spėkas su- 

consin valstijos seimelis j rengti daug masiniu mitin- 
penktadienį 56 balsais prieš gU West Virginijoj- ’ 
33 balsus panaikino visus > _ ’
valstijos ^blaivybės įstaty- darbininkais iš artimu sri

čių apsaugojimui 1___
nuo mušeikų.

panaikino visus

mus, vaduojantis
Į referendumu, kuris
j įvyko. Laike referendumo 
didžiuma balsų buvo paduo
ta už blaivybės panaikini-

;ma.
Dabar valstija neprisidės 

prie blaivybės vykinimo. 
Federalė valdžia viena tu-

nesenai

Kaltina Policiją Kankinime ' rėš vykinti nacionalį blaivy-;
READING, Pa.— Penn- 

sylvarfijos valstijos policis- 
tai Readinge kaltinami kan
kinime Jerome D’Angelo, 
kuris buvo suareštuotas už 
dviejų vištų vogimą nuo 
farmų. D’Angelo sako, kad 
policistai pylė ant jo van
denį, badė špilkomis ir de
gino cigaretais ir cigarais, 
kad privertus jį prisipažin
ti prie kaltės.

bes Įstatymą

Paleido Finų Seimą

HELSINGFORS, Finlan- 
dija.— Finlandijos prezi
dentas penktadienį davė 
įsakymą paleisti seimą už 
atsisakymą užgirti kabine
to bilių del pakėlimų ąlgų 
valdžios viršininkams. Nau
ji rinkimai įvyks liepos 1 d.

Lietuva ir Lenkija Padarė Sutartį Regulia
vimui Susisiekimo ant Demarklini jos
KAUNAS.— Lietuvos fa

šistinė valdžia vis* labiau ir 
labiau slenka prie fašisti
nės Lenkijos. ą

Penktadienį Ijietuvos fa
šistinė valdžia ratifikavo 
sutartį, nesenai padarytą 
su Lenkija, sutvarky
mui lokalinio susisiekimo 
ant taip vadinamos Lietu
vos-Lenkijos demarkaciios 
linijos, kur tankiai įvykda
vo susikirtimų. Tai yra pir
mutinė sutartis, padaryta 
tarp Lietuvos ir Lenkijos,

nuo pertraukimo san tikiu 
aštuoni metai atgal. Sutar
tas tuojaus įeina galion.

\ Lietuvos fašistai nusilei
do Lenkijos fašistams.

Pasirašydama tą sutartį, 
Lietuvos fašistinė valdžia 
faktinai pripažįsta fašisti
nei Lenkijai užgriebtą Lie
tuvos kraštą.

Ta sutartis, tai 
atviresnis’ žingsnis 
pardavimo Lietuvos 
jos fašistams.

pirmas 
linkui 

Lenki-

O su 
Biržų 
1,500 
Moti-

ir 
darbo, 
dirbti 

Buo-

apylinkėse yra daugiau 
bedarbių (be šeimynų).
nos pameta vaikus, nes negali 
žiūrėti, kaip jie miršta iš bado. 
Biržų apskrities kaimuose jau
ni vaikinai **lanko namus 
krautuves j ieškodami 
Darbininkai sutinka 
dirbtuvėse tik už valgį.
žės nesamdo darbininkų, o jei 
būna darbų, kurių nepajėgia 
.atlikti 'pati buožės šeimyna, tai 
samdosi už menkus centus grin- 
telninkus. Radvilišky užregis
truotų bedarbių sausio pradžioj 
buvo 150. Viso bedarbių su 

Žada | šeimynomis ne gražiau 500. 
pasiusti 50 automobilių su Gruzdžiuos ir apylinkėse bedar- 

. bių priskaitoma šimtais, šiau- 
mitincu huos ties linų apdirbimo fabri- 

”‘įku kasdiena iš ryto susirenka

Streikieriai Gastonijoj ir 
apielinkės miestuose masi-nuo 5 vai. ryto iki pietų laukia 

prie vartų ir šąla.
Lietuvos apskrityse vaikai, mo
terys pusnuogiai kemšasi pas 
kaimynus ir prašo duonos, nes 
ištisas dienas būna nevalgę. 
Kiti elgetauja. Kupiškyje kiek
vieną dieną tenka matyti ap
skurusių darbininkų, stovinčių 
rinkos aikštėje i 
darbo.

Tai 
tų iš 
nybėj ... .
daug blogesnė. Tas viskas sa-! begaus jokios pašalpos. Ta
ko, kad visos mūsų partijos or-1 čiaus streiko vedėjai ir šel- 
ganizacijos turi rodyt kuo dau- j pimo komiteto nariai tuo- 
giausia aktingumo, turi

Siaut inėse, sįoja į uniją.

ir laukiančiu 
Darbo negauna.

tik truputis žinių, paim- 
įvairių laikraščių. Tikre- 

bedarbių padėtis ;

Manville-Jenckes kompa-1 
nijos streiklaužiški strate-1 
gai išmėtė ant gatvių atsi-; 
šaukimus, kuriuose sakoma 
streikieriams:' “Jūs badau-1 
site, nes nėra pašalpos! 
Mat, mušeikos išdaužė mai
sto krautuvę, išmėtė mais
tą. kiek jo ten buvo; tai' 
dabar streiklaužiai gąsdina, 

yra i streikierius, kad jie jau ne-i

vest jaus stojo i darba ir atstei- 
tuos bedarbius į kovą del šelpimo darba.
Hnrl n viii 11 drandimn /J o vhn * _ •bedarbių draudimo, del darbo į 
ir duonos bedarbiams, 
prieš fašistų valdžią.

“Balsas”

Washington. — Dr. Ju- | ELEKTRA YRA GYVYBES PALAIKYTOJA, SAKO MOKS
liūs L. Klein iš California 
jos, galva Užsienio ir Na
minės Prekybos Biuro, ta
po paskirtas prekybos sek
retoriaus pagelbininku.

LININKAS; ŽMOGUS TURĖS DIDESNIUS SMEGENIS
PHILADELPHIA, Pa.— 

Amerikiečių Filozofinės 
'Draugijos suvažiavime čia 

n • « penktadienį Dr. G. W. Cri-
iUetllVOJ rasistlį kiše- le, vedėjas Clevelando klini- 

jai Nemoka Lietuviškai savo • tyrinėjimo gyvybės.
Jis sakė, jog tyrinėjimas 
parodė, kad varomoji gyvy-

gant žmogaus smegenys pa
didės; abelnai žmonės bus 
didesni, tačiaus nebus mil
žinai; rankos bus trumpes
nės, kojos ilgesnės. Veido 
išvaizda keisis, žarnos su
mažės. Taipgi pasireikš 
ir kitokių "permainų.

Imperialistai Neleido
Litvinovui Kalbėti

GENEVA. — šeštadieftį 
nusiginklavimo komisija 

I padėjo į šalį Vokietijos su
manymą kas del viešo pa
skelbimo apie ginklavimąsi. 

„! Komisija nusprendė tą 
klausimą nesvarstyti ir pa
vesti sub-komitetui arba 
atidėti vėlesniam diskusavi- 

: mui.
Tuojaus po to pakilo So- 

i vietų atstovas Litvinovas ir 
pareikalavo leisti jam kal
bėti.

“Kokiuo klausimu”? už-
■ klausė pirmininkas Loudon.

“Aš noriu kalbėt proce- 
: duros ir publikacijos klau
psimu,” atsakė Litvinovas. I 1 . .A.<.

Lietuvoj yra daug valdi
ninkų ir teisėjų rusų mo-ibės jėga (energija) (kaip 
narchistų: Lietuvos ’ f ašis- I gyvūnuose, taip ir auginė
tai, labai puikiai su jais su-įnyse) yra elektrine savo 
gyvena, tik kartais pabėda- pobūdy ir kad mirtis apsi- 
voja, kad jie “nemoka lie- reiškia tik tuomet, kuomet 
tūviškai”. Fašistų savai t-i kūnas nebetenka elektrinės 
raštis “Tautos Kelias” dT ' ■'no'nc 
juo ja (Nr. 10):..

“Žinome visi, kad teisin
gumo įstaigoj—teisme turi 
būti aiškumas. Aiškumo ne
bus, jei nemokama .kalbos. 
Žinome kaip sunku buvo 
bylinėtis rusų, laikais, kada 
nemokančiam reikėdavo 
kalbėtis teisme rusiškai. 
Bet juk tada mes buvome 
rusu pavergti.

“Tačiau nieku būdu ne
pakenčiama, kada įžengus 
į 11 nepriklausomo gyveni
mo metus,, Joniškio taikos 
teisėjas yra rusas, nemokąs 
lietuviškai kalbėti.

“Bet liūdniausia tai, kad 
teisėjas, g-din Krečin, nesi
stengia nė kiek • pramokti 
lietuviškai.” !

de-l Jėgos.
Kitas žymus mokslinin

kas, D r. Ales Hrdlicka kal
bėjo apie žmogaus tolimes
nį vystymąsi, augimą irtt. 
Jis sako, kad nebus sutruk
dytas žmogaus vystymasis 
protiniai ir fizikiniai dar 
per keletą tūkstančių metų. 
Jis sako, kad jo išvedimai 
padaryti sulig griežtos 
mokslinės logikos.

* Kas atsitiks labai tolimoj 
ateity, jis nebuvo pasiren
gęs apie tai aiškinti, bet 
jis nesutiko su tais biolo
gais, kurie sako, kad žmo
gus jau 'dabar pasiekęs fi
zikinės evoliucijos ribas 
(pilnai išsivystęs, ir nebe
galįs vystytis toliau).

Jis sako, kad laikui bė-

Nušovė Mylimąją, Jos Moti
ną ir Pats Nusišovė

ST. LAURENT, Kanada. 
—James Dęsjarlain, 38 me
tų amžiaus 'fanmerys, nuvy
ko į Richardienės namus ir 
prašė, kad ji leistų jam apsi
vesti su jos dukteria Em
ma, 16, rųetų amžiaus. Ri- 
chardiene atsisakė. Tuo
met jis išsitraukė revolverį 
ir ją nušovė.

Su jos dukteria Emma pa
bėgo į shvo namus, už pu
sės mylios i nuo Richardų 
namų.

Kuomet pasklido žinia a- 
pie žmogžudystę, trisde
šimts apsiginklavusių vyrų 
ant arklių leidosi įieškoti 
žmogžudį. Kuomet jie ar
tinosi prie jo namų, pasi
girdo du šūviai; nuvykę vy
rai atrado jį ir jo mylimą
ją negyvus.

i Amy Schechter, vedėja | 
1 ov^l šelpimo darbo, apie užpuo-'

; Įima taip sako: l-T-' _ ------- .vr.’Vj’jW-j
“Apie 150 vyrų užpuolė, Loudon pareiškė, kad jau 

unijos raštinę ir šelpimo įs-' Padėta svarstyti kitas 
taigą ir kirviais ir kūjais | klausimas, ir Litvinovas tu- 
sudaužė namą. Tie iran-V. Sautl .k?m,I,sP?s 
kiai vėliaus liko atrasti miš- Uei.^Vr n°r2 , T %*,
ke ir pažinti kaipo kompa-1 . Well, piktai atkirto Lit- . 
niios nuosavybė. ; vinovas, jeigu man reikia

“Nepaisant šaudymo, nei1FauV. ^ei(?imas nuo komisu 
šerifai nei milicija nepribu-|tas kiekvienu kartu, kada 
vo sustabdyti plėšima 
naikinimą įstaigų iki už
puolimas neužsibaigė. Geng- 
steriai užpuolė maisto san
krovą, išdaužė langus, iš
mėtė miltus, taukus ir pie
ną ant gatvės. Jie grasino 
nušauti sargą... Aišku, j 
kad tarp milicijos ir gengs-i 
teriu buvo suokalbis...

“Kuomet aš ryte atėjau 
atidaryti įstaiga, šerifo pa
siuntiniai ja dabojo. Jie ne
leido man įeiti. Aš nuvy
kau į šerifo ofisą ir reika
lavau. kad man būtu įleista 
įeiti į krautuvę, kurią mes 
parandavoiome, ir reikala
vau, kad šerifas pasiųstų 
žmogų įsakyti šerifo 
siuntiniams 
streikierius 

“Šerifas 
ir šelpimo 
Už keliu minutų vėliau ka
reiviai, kurie pavadavo še
rifo pasiuntinius, išvarė 
komitetą iš* namo. Aš rei
kalavau įeiti; man lienė eiti 
nas milicijos majorą Dolley. 
Kuomet pareikalavau jį pa
matyti. tai detektyvai per 
spėka įvertė mane į auto
mobilį. Tie mušeikos buvo

vinovas, “jeigu man reikia

tik aš noriu kalbėti, tai aš 
! nekalbėsiu.”

Imperialistų atstovai nu
tilo. Kai kurie manė, kad 
jis tuojaus apleis konferen
ciją. Mat, konferencija fak- 
tinai pakriktu, jeigu Sovie
tų atstovybė ją apleistų.

pa
delsti mane ir 
krautuvėm 
pagalios sutiko 
komitetas Įėjo.

Ellen Dawson Tebelaikoma 
Kalėjime

GASTONIA, N. C.— El
len Dawson, jauna komu
nistė, kuri čia darbavosi va
dovavime streiko, dar tebe
laikoma kalėjime Charlotte 
mieste. Prieš ją sufabri
kuotas federalių valdininkų 
kaltinimas, kad ji peržen
gus imigracijos įstatymus. 
Bet svarbiausia ji įkalinta 
už dalyvavimą streike. Ji 
sulaikyta po $2,000. Kau
cija dar nesukelta.

žemes Drebėjimas Italijoj

ROMA.— Naktį iš penk
tadienio į šeštadienį jausta 
žemės drebėjimas Venice, 
Gonzaga, Piacenza ir Car- 
done miestuose. Nuostoliu 
nepadaryt^.
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LENKTYNES DEL SOCIALIZMO
KŪRYBOS PAGREITINIMO

su aplink save traukiamais 
šimtais tūkstančių proleta
rų yra mažmožys, nepa
sieks daug tikslo. Į tai mi
nėtas korespondentas taipgi 
nedvejodamas pasako, jog 
tie skeptikai {“pamiršta,; ko
kį svarbų vaidmenį vaidina 
entuziazmas rusų charaktei 
ryj, jei tik jie ištikrųjų esti 
pažadinti ir tinkamai vado
vaujami.”

Į šį Sovietų Sąjungos 
proletarų naują vajų—so- 

kompeticijos

Tik visai nesenai New 
Yorko Times koresponden
tas Maskvoje prisiuntė la
bai žingeidžią ir optimistin- 
gą žinią, vaizduojančią nau
jus žygius, kuriuos Sovietų 
Sąjungos proletariatas pra
dėjo. Žygius socialistinio 
lenktyniavimo— kaip tatai' 
šiandien vadina Sovietų 
spauda. s

“’Septynios didžiausios au
diny čios Rusijoj, su 60,000 
darbininkų, pasirašė nepa
prastą sutartį pereitą sek- cialistinės 
■madienį (bal. 7 d.)”, sako obalsį pasaulio darbininkai 
pranešimas. “Sutartis pa- žiūri su didele viltimi, nes 
remta ‘socialistinės kompe-‘|tas padės jiems išrišti tą 
tieijos’ skymu—išpopuliari- taip svarbų ir didelį darbą 
zuotu laikraščio “Pravda” —socialistinės kūrybos dar- 
—- kuriuo einant, Viena bą. 
dirbtuvė iššaukia kitąją į 
lenktynes sumažinimo iš- ■ Praktiški pavyzdžiai 
kaščių ir padauginimo ga- Anglu komunistu dien- 
mybos tam tikru laikotar- ;ragtis «Daily WorkeV’ 
P1U- Inai spausdina nemažai įdo-

Sovietų Sąjungos Komu- mių laiškų Sovietų Sąjun- 
nistų Partija, Darbo Uni-|gos darbkorų (darbininkų 
jos, ir visi kiti proletarinio korespondentų) apie esą- 
valstybinio aparato organai į mąją padėtį atskiruose fab- 
jau senai savo kongresuose rikliose ir darbo našumą.

Viena tos rūšies korespon
dencija telpa “D. W.” už 
balandžio 16 d. Tai char- 
koviečio balsas apie dvira
čių išdirbystę tame mieste.

“Po imperialistinių ir. ei- 
“mes

Dar apie “Tėvynę” 
Ir Vileišienę

Senis Sirvydas j visuomet 
kartodavo “sveiką” liberalų 
obalsį “gyvenk pats ir leisk 
kitam gyventi.” O jo veiki
me šitas obalsis visuomet 
virsdavo obalsiu “apgaudi
nėk pats tamsius žmones ir 
leisk kitam juos apgaudinė
ti.” . ; •

z Panašiai dalykai stovi 
santikiuose “Tėvynės” ; SU 
ponia Vileišiene. Nesenai 
p. Vileišienė paleido liežuvį 
prieš dr. Alseiką, vadą Vil
niaus ' “pažangiųjų.” '“Tė
vynės” redaktorius baisiai 
supyko ant Vileišienės už 
tai ir ją smarkiai išbarė. 
Jis stačiai pasakė: “Dabar 
pažangioji Amerikos lietu
vių 
yra p. 
turime

Bet, 
taitis 
sulaužė senio Širvydo “libe
rališką” obalsį. Ir štai “Tė
vynės” Nr. 16 jis jau moki
na SLA. narius, kad reikia 
patiems gyventi ir nepavy
dėti p. Vileišienei tuo pačiu 
gyvenimu džiaugtis. Kelios 
savaitės atgal jis agitavo 
aukoti į ponios Vileišienės 
kišenių, o dabar prašo, kad 
SLA. nariai duotų pinigų, 
dr. Alseikai ir jo bičiuliams

visuomenė žinos, • kuo 
Vileišienė ir su kuo 
reikalą.”
matyt, vėliau p. Vi- 
dasiprotėjo, kad jis

ir per laikraščius kėlė klau
simą, kaip padidinti gamy
bą, sumažinti lėšas, kad ga
lėjus nupiginti dirbinių kai- 
nąs. Darbo našumas So
vietų Sąjungoj nebuvo iri , 
negali būti paremtas ta ra- vilių karų”, rašo jis, 
cionalizacija, kokia viešpa- pasiėmėm kaipo paliktuveš 
tauja Jungtinėse Valstijose i nuo buržuazijos ne fabriką, 
arba kitose kapitalistinėse I bet pusiau-sunaikintą na- 
šalyse. čia viskas rymo mą, su senais įruošimais, ku- 
ant baisaus darbininkų iš-iriame dirbo apie 150 darbi- 
naudojimo, jų. algų nukapo-1 ninku.” 
jimo, darbo intensyvingu-1 šis fabrikas buvo pava- 
mo (speed-up system), o dintas “Petrovskio fabri- 
ten patys darbininkai fab-'ku”, nuo vardo d. Petrovs- 
rikus valdo ir juose patys kio, kuris yra Ukrainos Su
dirba, tad ir darbo produk- vietų Veik. Komiteto Pir- 
tyvingumas turi skirtingą i mininku. Ir toliau kores- 
kryptį. Sovietų Sąjungoj j pondentas nužymi: 
viskas turi būti paremta“Negalint del blokados iš- 
ant pačių darbininkų susi-jkarto gauti mašinų iš užsie- 
pratimo ir, valios. Ot, tam I nį0) mes turėjome savo 
ir ąurasta būdai:, patys dar-. dirįtUvę patys kaip nors 
bininkąi įsitraukia į kompe-1 įsitaisyti, pradedant su pa- 
ticiją ir patys užsideda antiprastu sriubelių* Sujungus 
savo pečių tam tikras pa- | pajėgas darbininkų, inžinie- 
reigas. , Į rįų įr technikų, dirbtuvė ta-

Tas pats korespondentas po atsteigta ir gamyba au- 
toliau sako:

“Pirmuoju pirštinės me- | 
teiti buvo Tveriauš miesto 
tekstiliečių fabrikas Prole- 
tarski. Į tai atsiliepė Mas
kvos ir kitų audinycių cent
rų darbininkai ir tuojausl 
išrinko, delegatus, kurių! . ............. ....
skaičius susidėjo apie iš t>us pagaminta:

n

. Yra skeptikų,' kurie ma- 
:^no, kad» šis *■ naujas* obalsis t M k

į ga iš metų į metus.” 
“Lai kalba skaitlinės:

1924
1925
1926
1927
1928
Einant industrine planuoto

metais 182 
metais'270 
metais 
metais 
metais

347
380
520

darbininkai 
darbininkų 
darbininkai 
darbininkų 
darbininkų

Tačiaus Vitaitis- elgtųsi 
ne liberališkai, jeigu jis 
nors dabai\ nors vięnuplik-j 
toj valandoj, nors po' to; ka
da p. Vileišienė, jau sųsirint- 
ko tūkstančius dolerių, — 
jeigu jis nors 'dabar perser
gėtų lietuvių visuomenę nuo 
p. Vileišienės apgavingos 
misijos. Vietoj to, jis sa
ko:

Palikdami ramybėje p. Vi
leišienės misiją ir jos darbui 
niekuo nekenkdami, pasisteng- 
kime sudaryti galimai didžiau
sią medžiaginę paramą ir sku-

Koliojo Mus, kad 
Neskelbėme Meb

Nesenai buržuazinė spau
da paskelbė, kad1 Sovietų 
valdžia pasirašius konkor
datą su popiežium, sulyg 
kuriuo katalikų .bažnyčiai 
busią leištū Sovietų Sąjun
goj ųekliudbmąį varyki 
‘‘monkey biznį”’. Tąi buvo, 
paprastas eilinis melas^ pa
leistas su tuo tikslu, kad 
diskredituoti darbininkų 
respubliką. Vėliau tie pa
tys laikraščiai prisipažino, 
jog tai buvo melaginga ži
nia.

Bet dabar “Tėvynė,” ŠLA. 
oficialis organas, iškolioja 
mus, kam mes nepaskelbė
me to ftielo apie Sovietų Są
jungą. Tai tikra tiesa, Vi
taitis kolioją mus už tai ir 
tiek. “Tėvynės” Nr. 16 jis 
sako:

Laikraščiai paskelbė labai 
svarbią žinią, kad Rusijos so
vietų valdžia susitarė su Ro
mos papa ir rengiasi net kon
kordatą pasirašyti. Tačiau 
Amerikos !lietuviu komisaru 

1 I ‘

gazietos apie I tai neii gu-g-u, 
nors tokį svarbų “matuškos” 
Maskvos žygį' turėjo sieksni
nėmis raidėmis paskelbti. O 
gal visi Amęrikųs lietuvių ko
munistų gazietų redaktoriai 
“trockistais” virto? Visko* ga>- 

i Įima tįkėtis jšjam margam 
sviete. i
•Matote, į!ką'pavirto SLX. 

oficialis i organas.* Jau sendi 
tie, patys buyžtjazįnįai laik
raščiai pripažino,'jog tai 
buvo melaginga žiniai pa
prastas išmislas, kąd jokio 
konkbrdato’ nėta padarytą, 
o “Tėvynė”; sakę, jog tai bū- 
vo “labai svarbi žinia.” MeJ 
las jai yra 'svarbi žinia. Yai 
taip nusimelava p. Vitaitis.

Draugai Senas Vincas ir 
fc.F. R. kumštelėjo į pašo
nę, draugui S. R. Map tunui 
už netobulumą jo apysakos 
“Gyvenimo Bangos”, kuri 
perėjo pęr “Laisvę”, O 
kažin ar tie draugai dabar 
tylės nepakuždėję Gamtos 
Sūnui už jo tokią teorijo
mis papuoštą apysaką 
“Kaip Mes, 18-ka Politinių 
Kalinių, Pabėgome iš Kalė
jimo?”

, Kiek laiko atgal teko pa- 
tėmyti mūsų dienraščio 
“V.” “Kasdiena” . skyriuje 
ve ką: -“Rašytojas neturi i 
pasitenkinti parašęs. į laik
raštį kokią apysakaitę ar 
šiaip rašinėlį; jis neturi 
jaustis atlikus ar nuveikęs 
kokį didelį darbą, jeigu jis 
nepasirodo veikime darbi
ninkiškose organizacijose.” 
Tas iš dalies yrą tiesa, bet 
pažvelgus į .nekuriu žmo
nių gyvenimą, pasirodo vi-| 
sai kas kita. Yra galima 
faktas prirodyti, jog ran
dasi daug -mūsų draugų, 
kurio remia darbininkiškas 
organizacijas, skaito darbi
ninkiškus laikraščius, ir 
kaip kada ką nors parašo į 
laikraščius; o jų moterys 
priklauso prie parapijų ir 
yra karštos katalikės, nors 
jų vyrai ir bando jas at- 
kreipt į tiesos kelią, tai yra, 
apšviesti, bet tas neduoda 
pageidaujamų pasekmių. O 
kada toks vyras bando pri- 
sirašyt prie darbininkiškų 
organizacijų, tai moteris jį 
grasina persiskyrimu. Kas 
gi vyrui belieka daryt? Jis 
norėdamas palaikyt šeimy
nišką gyvenimą, turi pasi
tenkini vien rašinėjimu; o 
veikįmą padeda į šalį. Gal 
kas j pasakys, kad tai. yra 
vaikiška; bet faktas pasilie
ka; faktu.1 ’ A’- ; 1

Jieško šuną
SIDABRAVA (Pan. apskr.). 

—Valsčiaus viršaitis ir polici
ninkas organizuoja šaulius, va
žinėja po kaimus ir- prikalba 
darbininkus stoti į šaulių būrį, 
nes, girdi, būtinai reikalinga 
kiekvienam kaime nors po tris 
šaulius turėti. Šauliai turi būt 
“tvarkdariais”, privalo žiūrėti, 
kad nebūtų platinama komunis
tų atsišaukimų, 
juos platina, jei 
neduot streikuot 

likviduot.

KorsakeVičiaus šunelis Vol- 
' pertas ne mažiau už patį Kor- 
[sakevičių parodo barbąrišku- 
kumo, neatsilieka ir felšeriai, o 
ypač Viltrakis, kuris sugeba vi
sus ligonius vienais milteliais 
gydyti. Bendrai, nors ligoniai 
ir kas vakarą surašomi, bet pas 
gydytoją jiems pakliūti sunku. 
Patys gydytojai, ypač akių ir 
dantų, įletik neišgydo, bet ir 
sveikus paverčia ligoniais. Daž
nai 
lini v

užkrečia trachoma, nes ka- 
apžiūrėję neplauna rankų.

Kalinys.
Kalėjimuose

Kovos Dezertyrai
’Del nepakenčiamų sąlygų po

litiniai kaliniai paskelbė bado 
į streiką. Dar prieš pradedant 
badaut, šios kovos pabūgę, atsi
sakė badauti Mikštas ir Duvė. 
Savo atsisakymą motyvavo tuo, 
kad silpni esą, nors iš tikrųjų 
abu sveiki, kaip ridikai. Pa-

darbininkus dirbt tik už pilvą, ties badavimo eigoj atsirado 
Vietinis buožė Tamošiūnas įti- dar bjauresnių dezertyrų, kurie 
kinėja gyventojus, kad fašistų sulaužę savo

i rėžimas laikysis tiek, kiek ca- dauti lig mirties,—ir nuvažiavo 
ras—300 metų.

ir sekti, kas 
kiltų streikas, 
ir tuojau

jį
pat

Buožės Džiaugiasi
PETROŠKŲ kaimas (Panev. 

apskr.).— Buožės džiaugiasi, 
kad gali atstatinėti darbinin
kus ir algų nemokėti, kad ir 
policija jiems padeda, verčia

duotą žodį—ba-

biai ją pasiųskime apie “Kul- i ------------- --------
turos” draugiją susispietu- I MEDUS YPATINGAI SAUGUS 
šiam veikėjų būreliui. Tai < MAKTA^
bus tinkamiausias atsakymas, IVl/ilulAo
šmeižikams ir tuo budu jiems 
suduosime moral Į. smūgį.
Vadinasi, p. Vileišienė pa

liekama apgaudinėti Ameri
kos lietuvių visuomenę. Ko
dėl p. Vitaitis nekelia aikš
tėn p. Vileišienės purvinos, 
apgavingos misijos? Atsa
kymas tame, kad jis žino, 
iog šelpimas dr. Alseikos ir 
kitų smetonlaižių yra tokia

pagamino 
pagamino 
pagamino 
pagamino 
pagamino

, sekančiais

dviračius 
dviračius 
dviračius 
dviračių 
dviračių. .

1,500 ir pasiuntė juos į Tve-I 
rių pasirašyti lenktyniavi-' 
mosi sūtartį. Jie buvo pa-j 
sitikti prie depo {kokios 20,-. 
000 Tveriauš' organizuotų' 
darbinipkų, iu trųbų orkės-i 
trais ir vėliavomiš ir triutn- ? 

‘ Taliai nulydėti j į Proletarinį
Darbininkų Teatrą, kur bu
vo pasirašyta Nutartis.'

“Prižadėta visose septy
niose dirbtuvėse sumažinti 
gamybos lėšas 10 nuošimčių 
iki gegužės mėnesio 1 die
nai ir varyti tą darbą iki 
rugsėjo mėn. 30 d., kuomet. 
baienasi fiskaliniai metai.” 

v Pądaryta pažadas kovoti
Mu tąis silpnadvasiais, ku

rie dažnai, prisigėrę alko- 
*"h©lio, pameta punktualumą 

i ddrban ir tuoml truk- 
sccialistinį kūrybos dar-

-f L

1929 metais 
metais 
metais 
metais- l;340
metais l,3§0

715
830
958

Bedarbiu Neišbaido
JONIŠKIS.— 7 vasario nak

tį pas bedarbių komiteto narius 
buvo padaryta eilė kratų. Jieš- 
kota nelegalės literatūros, nie
ko nerasta, bet vis dėlto 2 be
darbių komiteto narius suareš
tavo ir išlaikė apie dvi paras. 
Bedarbiai į areštus reagavo la
bai energingai: 8 vasario apie 
200 bedarbių susirinko prie po
licijos ir griežtai reikalavo pa
leisti areštuotus. Policija gra
sino šaudyti ir kitokių priemo
nių griebėsi, bet bedarbiai to 
nepaisė, tik energingiau reika
lavo paleist suimtuosius. Poli
cija įsakė susirinkti šauliams 
bedarbių vaikyti, bet tie nesi
rinko, tik po piet, kai bedar
biai jau patys buvo išsiskirstę, 
atvyko du šauliukai. Bedar
biai išsiskirstė tik tada, kai po
licijos viršininkas, priverstas 
geruoju kalbėti su minia, paža
dėjo areštuotus paleisti. Išblyš
kę, alkani varguoliai—suimtųjų

“V.” žmonos, motinos ir šiaip bedar
biai, šaukdami plėšė policijos' 
duris, nepaisydami joRių grasi- j 
nimų, reikalavo paleisti arės-i 
tuotus bedarbius pas jų alks-1 
tančius 
kus, jie 
visomis

į bjauriausių dezertyrų eiles. 
Juozas.,Tokie yra: Skrebulis (jis buvo 

tik prisidėjęs prie badavimo), 
Neselbergas, Ruzgas, Mockevi
čius, Gmedovas ir JJmontas.

“Balsas”

FRANCIJA SUSIRŪP1- 
NUSI LENKIJOS.

ARMIJA

Nepamenu, kokiam 
numeryje vienas poetas iš
reiškė savo nuomonę, kad 
nauji rašytojai neturi 
griebtis rašyt eilių, bet tu
ri rašinėt paprastoje prozo
je, o eiles palikt geriems po
etams.

Taip, tas tiesa, bet apy-; 
!sakaitę rašinėjant plunksnai 
daug labiau sudyla, negu 

kad 1>ašant eilutes. Todėl nau
ji rašytojai ir nepatenkinti 

rodė, jog medus disinfek- vien<etik apysakų _rašymu; 
tuoja visą svetimą medžią- nes -įiem? niek;^s„ne Pjun^s- 
gą, kuri gali į jį įkristi. Bi-1 
čių savininkai jau senai ži- ... ..... v...
no, kad medus sugeria drė
gnumą ir rasta, kad tas su
laiko medų nuo subjaurini- 
mo, nes jeigu tik kas į me
dų įkrinta, tuoj sudžiūsta.

Jeigu medus esti įdėtas, 
į bačką, kuris gerai ne’š-'l 
džiovinta, jis greitai suge-l

E. F. Phillips iš Cornell 
universiteto praneša, 
nelabai senai bandymai pa-

Pereitais metais Francijos 
valdžia siuntė karinę slaptą 
misiją, po vadovyste generolo 
Lerono, į Lenkiją, Pabalti jos 
valstijas ir Balkanų valstijas. 
Kadangi ta misija buvo slapta, 
tai ir jos tikslas buvo nežino
mas. Bet nesenai Berlyne ko
munistinė spauda patalpino 
generolo Lerono ęlaptą. rapor
tą iš tos misijos,

Leronas nurodo, kad Lenki
jos kariuomenė esanti labai 
prasta ir • netikus užpuoli
mams. Jeigu ji užpultų ant 

I Sovietinės Rusijos, tai ta dalis 
j'Rusiios kariuomenės, kuri ran- 
J dasi netoli Lenkijos rubežiaus, 
ne tik ją atmuštų, bet ir sunai- 

šaltuose butuose vai-:kinU'. Tas Pats 
šaukė: “Areštuokit suiL?nk'J°s kar‘u°™e"6 
šeimvnomis” i užpulti ant Vokietijos. Todėl

Rvfu ! Leronas savo raporte rekomen- 
‘ ‘ C'c ’|duoja, kad Francijos oficieriai 

--------  i prirengtų Lenkijos karinome- 
’Galinis Pas Savo Globėją |n«- kad'padarytų ją tinkama 

I užpuolimams.
KAUNAS.— Kauno ligos ka- Bet šiuomi klausimas neuž- 

šų tarybos s.-d. šulas Galinis, j sibaigia. Leronas susirūpinęs 
nemaža pasidarbavęs prieš kai-, ir kitu ^apsireiškimu. Girdi, 
riųjų darbininkų frakciją ir reikia stebėtis, kad Lenkijos 
prieš visus darbininkus fašistų valstiečiai nusistatę prieš ka- 
ir darbdavių naudai, užsitarna- riuomenę. 
vo audiencijos 
Galinis verkdamas prašė

. "neužfundija”. O apie 
rašomą mašinėlę, tai jau nė 
kalbos negali būti,

Adomo Jonukas.

GRAND RAPIDS, MICH.

Kur tik buvę ka
pas Musteikį. riuomenės manevrai, tai vals- 

savo 'tiečiai ne tik nepadėję kariuo- 
peno padėti socialdemokratams menei, bet paslėpę arklius, 

ir daiktus ir patys slapstėsi.geriau tarnaut fašistams 
darbdaviams. Galinis senai jau 
reikalavo “pasodinti į klėtką” 
kairiųjų darbininkų atstovus. 
Matyt, Musteikis jam tėviškai

šis apsireiškimas pavojin
giausias Francijos militaris- 
tams, kurie visgi rengiasi pul
ti Tarybinę Rusiją, pastatant

pažadėjo savo kruvinais nagais pirmon ugnin Lenkiją ir Pa- 
U/jAU V 111 UCV, J1U Vilui 1 . , I i ” '1 > . • • 1 1 1 - 1 -nr i______•

ria visą šlapumu, ir kaip tik|riie^al n. įaugai buY° su-i pagelbėti.
v v \ . -j . v T’cin rrzl iraliariano ir n ti ei Iz I '

bačka sudžiūsta, medus iš
bėga. Tuo pačiu- būdu bak
terijos1 ir kiti maži organiž- 
maų jeigu įkrinta į niedų, 
tuoj sudžiūsta ir -sunyksta, 
ness negali < gyventi be ’drėg
numo^ -■ Todėl- ’medus . yra 
puikus . maistas,, vienas iš 
saugiausių. Bites yra ypa
tingai švarios ir jos pačios 
užlipdo korius.’ < ‘ • •’

Velykų subatoj čia klive-
jbaitijos valstybėles. Matomai, 
Lenkija i?gi klauso Francijos 

Šitaip Gydx) militaristų komandos. Rapor-
. KAUNAS.— Kalėjime yra Ii- « ’nei puse lūpų neprimena- 

goninė su “geriausia medicinos lma Sov. Rusijos
pagęlba”, teikiama “garsaus” armija gali užpulti ant Lenki- 
veneros ligų gydytojo Volperto. iios .armlJa nel'1įus 
Jis yra čia pats vyriausias po aPs,K.V,,ln]uį> yisu> kalba- 
kalėjimo budelio Korsakevi-1ma aPlet.‘al- kad .Lenkuos ar
čiaus. Nors Volperto specialv- "’'-L“ netlk“s ^P«ol'mams. O 
bė yra venerikus gydyti, bet jis kad,.« Padarus tinkamą už- 

i puolimams, tai Lenkijos ofi-

įrengę vakarienę ir. pasikalbė
jimai Tąi> dąr pirmas tekis čiai 
vakarėlis' įvyko. Bevakarie- 
niaujant ii; besikąlbant prisi
minta ir api'ė politinius kali
nius.: Susirinkusieji tam pri
tarė .ir nutarė sumesti po kiek 
kas išgali t Amerikos politi
niams kaliniams. Aukbjo se
kamai : T. Rasikas, M. Ratke-

1,378
2,445
5,443
8,000

12,190
... .. i ; ipenkeriais metais

‘ * *• • • r'

25,000 hvlrąčĮų'
32,000 ’ dviračių : ‘
50,000 dviračiu * * '■ 1

•darbininkų
darbininkų
darbininkų pagamins
darbinirikų pagamins 100,000 dviračių }
darbininkų pagamins 120,000 dviračių

1930 
1931 
1932 
1933
Kaip matoteį darbo našu

mas vis auga i? jis augs. IV 
tai bus nežiūrint tu fakto-, 
kad nuo sausio 2 d., 1929, 
kalbamo fabriko dąrbinin- 
kai tedirba tik po septyniaš 
valandas į dieną, del ko 
jiems nereikėjo kovoti ir nė 
žodis netgi sakyti, bet pati 
Sovietų vyriausybė perei
tais metais savo dešimtme- 
tinių sukaktuvių manifestu 
įvedė. ■■ f

“Mes sąmoningai dedame 
savo pareiga,” tęsia daro- 
koras, “sumažinti gamybos 
lėšas, sustiprinti prpletari-

pagamins, 
pagamins

medžiagos, ir būti ekono
miškais, kaip tik galima.”

Ar reikia džiuginantesnio 
ir gražesnio pavyzdžio ? '

Seni buržuazijos ‘ šauks
mai,. būk darbininkai tingi
niai, kad jiems reikalinga 
uždėta iš viršaus prievarta, 
kad jie negalės valdytis pa
tys ir pasigaminti reikme
nų, sumušta į dulkes. Tai 
padarė ■ gyvavimas beveik 
jau dvylikos metų Sov. Są
jungos. Tai dar labiau su-, 
drapalija viršuj paduotieji

nę dišeipliną fabrike, gerai pavyzdžiai proletarinės dis- 
pridaboti mašineriją ir ne- ciplifto# ir sutųanitmo.;
eikvoti betiksliaižaliosios ■ ’ < i ■ L R. Mizara.R. Mizara

vičiūs, A. šaučiulis, S. Vilku-• imasi ir nuo džiovos ir nuo ki-!-. . . . , . . .
pas, P. Rakštis, A. Malinaus- į tokių chroniškų ligų “gydyti”, i .cier/.SąS-ataS r’J 
kas po $1; V. Karvelis, A. Gu- jr jam nekliudo, nors jis nieko i 
tauskast K. I^asikas, A. Apa- apje kitas ligas nenusimano, 
čenka, J. Mali n a u s k a s , 
A. Gerbanauskas, J. An-Į 
tanaitis, V. Gelbutienė^ Z. 
Rakštienė, O. Mališauskienė, 
K. Vaičiulis, F. Zaremba ir A. 
Lujus po 50c; J. Ruzinskas ir 
S. Ratkevičius po 25 centus.

ir iš sekančio, pavyzdžio. Nak-^1’0 Vf]kaĮ11eJieS Ilko $3, V1S0 žino džiovą, kai ji buvo jau ge- žavima?
- - ' - /lanrTarvia SIR , J J c- I . <

Brangiai Kainuoja Toji 
Blaivybė

Kiek daug lėšuoja blaivybes 
vykdymas, galima spręsti kad

tį, kuomet gubernatorius Smi- 
thas buvo nominuotas į prezi
dentus, blaivybės vykintojai 
.buvo padarę užpuolimus ant 
30 Įvairių naktinių kliūtų 
New Yorko mieste. Buvo pa
daryta ir areštų. Ir štai šian
dien . jšęina aikštėn, kad;; tie 
pūsliniai lėšaVę “fik’ $25,(Mo.”

■ «.

Viso
sudaryta $16. .

Visiems aukotojams tariu 
širdingą ačiū, kad neužmiršo 
ir abelnų darbįninkiškų reika
lų.

T. Raoikas.
iNuo i' Red. Money Orderis 

gąutąs ii* pasiųstas į Interna
tional Labor Defence? '

tas francūzų ofiderių sąstatu.
'žinoma, jeigu tik Francį jos

TTV . v. . ii*i imilitaristai paims Lenkijos ar-Uzsir^siusius pas gydytoją ka-;mjjos vadovybę į savo rankas> 
linius pirmiausia apziun Volper-.;^.aj jje grejįu įaįku stengsis ir 
tas. Jei kalinys neturi aukštos i gavo pjanus gyveniman įvyk- 
temperaturos, jį pripazjsta I 
sveiku ir nusiunčia kamerom ! Tai ve ie ko eina Franti. 
Taip buvo su d. Vilūnu ir Jo- jos militaristai. Jie neva kal- 
neikiu, kuriems tik_ tada pripa- ba apje taiką. apie 1)usigink.

. . .... ____ -.i bet slaptai rengiasi
rai įsisenėjusi. Ką ir kiek jis prje užpuolimų ir tam . darbui 
gali išgydyti, rodo tas, kad net: organ|zuoja Lenkija, Pabalti- 
savo specialybės srity nepaste-;J0S valstybėles ir ‘ Balkanus, 
bėjo iki 4-tos stadijos‘(I) Pri-:Bet kažin ar tik nesusilauks 
ėjusio sifilitiko fęlšerio Ivanau- Francijos militaristai to, ka su- 
sko, kuris buvo prileistas tvars-1 Plaukė Rusijos caras su visa 
tyti ir apžiūrinėti kalinius (!), savo militaristine ir bdržuazi- 
ktiris kasdien pačiam Volpertuifee gauja?
patarnaudavo. | švenčioniškis.

maniiwri m i w wi>n miw—w* ■MMNNM —
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

OUTLINE ON THE FIRST OF MAY For A Children’s Delegation 
To the Soviet Union

i f ,i n i The Soviet Union is the on-
What is the Meaning of the; the workers and workers chil- ly laild where there is n0

first of May. 1 dren must show their solidari- child labor, where the chil-
May Day is the day when ty with the textile strikers of[dren are the first and fore- 

the workers in all lands lav the south and with the work-1 most cate o fthe whole vdik- * • i rm i • 1 ...... J ..
down their tools and demonst
rate against the miserable 
conditions under which they 

"'are forced to live under. May 
Day is a true labor day the 
world over. May Day is the 
Day of International Work
ers’ solidarity.

h't'.y Day wos born out of 
the struggles of the American 
workers. About 40 years ago 
there were great movements 
among the American workers 
for the 8 hour day. These 
movements grew strongers and 
stronger until in 1886 it was 
decided to have a general 
strike on the first of May as 
a demonstration for the 8 hour 
day. In later years the work
ers in other countries adopted 
the first of May as their re
volutionary holiday. Today,

M(s^rever there are oppressed 
workers, May Day is celebrat
ed as a day of protest. May 

•Day is the American Workers’ 
holiday that has become 
holiday of all the world.

ers Wherever they struggle for;’”* cIass- That is because in I 
better conditions. , . • . .ment is run by workers.

Three and a halt million, capitalist countries, the U 
children are today :
the mines, mills and factories, (Union, 
and on the streets and farms, [attack 
in this the richest country in1 
the world. Millions, of chil
dren are underfed here in 
America. May Day must be 
the day when the workers’ 
children protest against child 
labor and for the improving 
of the conditions of the work
ers’ children. We must show 
up the hypocrisy and the lies 
of Hoover’s fake Child Health 
Day.

lio iškirsta provokacija, kad 
kaip galint daugiau pakenkti 
National Miners’ Union, nes 
The National Miners’ Union 
organizatoriai panašiais dar
bais neužsiima. Nors į šita 
šmeižta senai reikėjo duoti at
sakymas, bet tas numeris ma
no buvo praleistas, tik dabar, 
bevartant senus numerius, už- 
tėmijau, tai ir duodu atsaky
mų.

Nežinia, kada “Tėvynė” at
sikratys nuo tokių savo kores
pondentų ? Juk laikraščiui 
garbės nedaro toki pisoriai.

Taipgi prie užbaigos pasta-

Bet 'darbininkai sako, kad 
jie negali už tiek tinkamai 
pragyventi.

LIETUVIS GRABORIUS

the

i the Soviet Union, the govern- tau klausimą: Kokios A. P. L. 
Ihe a, kuopos ir kokis narys gavo 

,---- ----- ------- — _. S. pašelpos vieton $20.00, tik
slaving m; in particular hate the Soviet $15.00? Ir taip pat ar tiesa, 

They are planning an tas S. L. A. Narys, A. B., 
(yra Antanas Bačėnas?. Malo- 
nėsr duoti atsakymą bėgyje 20 
dienų

against the Soviet: 
Our answer must be i 

THE DEFENSE OFl 
Send a work- j 

children’s delegation that
(will bring the message of sol-Į 
lidarity of the workers’ chil-j 
(dren of America to the work-] 
i ers’ children in Russia.
' Out of School on May Day
į The duty of every workers’ 
ichild on May Day is to show 
(his solidarity with the work- 
jers of the world. We too as 
;our parents leave their places 
of work must leave our ships, 
the schools. We must join 

of America feverishly hands with the workers in one 
world big demonstration. Every 

They are preparing to worker’s child must carry the'

’ i Union.
—TO 
THE UNION.
ers’

War is Coming

Day, 1929 finds the

per tą pačia “Tėvynę.”
J. Gataveckas, 

A. P. L. A. Sekr.

SYDNEY, Australija. —
i Australijos teismas nu-' 
sprendė, kad darbininkams ; 
užtenka $15 algos į savaitę. į

S 
S

and; MAY DAY, to all the work
ers’ children wherever they! 
are found.

Don't scab by going to 
school on May Day. Show

CASTON ROPSEVICH

JONĄ

Tel., Greenpomt 5765

Lietuviška Akušere

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

Aaigęs Philadelphijos muzikos kon- 
ervatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 

Kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
ų gerais smuikininkais, kreipkitės j 

•nane, o gausite tikrai profesionalę 
uigelbą. Kreipkitės šiuo adresu: I

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. l(Hh St.. Camden. N

MM ĮUĮI WIM M M MM M M M M MMM

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

" "r"........ I .1 I

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

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

1kalnus. Taigi, jeigu jauties esąs 
i apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
I greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 

I atgaut savo sveikatą.
Į Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

imo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
i skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
■ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
mine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist

ažolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

tsų Nervų Preparatas užbėga tai li- 
Igai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

3 
3 
3 
31

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Baigus mokslų ir praktikavusi i 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolikų metų savo • 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j e.

Reikale

Kas Tai Yra 3 praktikavosi di- 
miestuose Euro-

May 
bosses 
preparing for a new 
war. 
enrich themselves at the ex-.slogan—Out of SCHOOL ON
pense of the workers

' workers’ children. They are 
especially building up militar
ist children’s organizations 
like the Boy Scouts etc. to pre
pare the children for the com-iyour solidarity with the whole 
ing war.

We must demonstrate
May day to show the bosses: 
that the workers’

this ; working class. Together let 
on'us all fight against child, la- 

!bor, against the bosses’ prepa- 
children rations for war, against child

May Day in 1929

What does May Day
year in particular mean to the
workers and workers’ chil
dren? Throughout the count
ry we find that the Workers will not be caught unawares misery, for bettter living con- 
are carrying on struggles —that they will fight side byjditions, for the defense of the 
against the 
improve their conditions.

particular the streike that is wars.
going on in the South shows; day of struggle
the revolt of the most terribly ' bosses’ —
exploited section of the Am- tions, ;
erican workers. ?' „ ~ .
must be that day on which schools.

for a workersto i side with their entire work-į Soviet Union,
Injing class against the bosses’' and farmers government in the 

May Day must be a!u. S. We call upon all work- 
’ ; against the I ers’ children to join our ranks.

militarist organiza- JOIN THE YOUNG PIO- 
and against militarist'NEERS OF AMERICA.

May Day and patriotic teachings in the Young Pioneers of America 
District Two.

TORONTO, CANADA ir gauna $2.50. . Už valgį ir 
i“butą” kompanija kasdien iš- 
siskaito iš kiekvieno darbinin- 

Dabar čia siaučia didžiausia į po 90 centų. Nors darbi- 
bedarbė ir tuo pačiu sykiu di- nįnkų išnaudojimas labai di
džiausias išnaudojimas. Čia delis ir jų padėtis sunki, vie- 
randasi trys darbo davimui nok jįe nesirūpina savo būvio 
biurai. Juose darbo negali- pagerinimu ir 
ma gauti, bet paskutinius cen-1 mimas, tai kazyros ir stiklin
tus darbininkas išleidžia. Vie- i kas. Jeigu tarpe jų atsiranda 
nas biurų skaitosi valdžios, vienas kitas pažangesnis ir 
ir čirf už darbo gavimą nerei-.prasitaria apie reikalingumą 
kia mokėti. Bet už tai ateiviai; organizuotis, tuojaus tą darbi- 
ir darbo negali gauti. Aš šia- ninką įskundžia darbdaviui ir 
me biure užsiregistravau 4 d. išveja jį iš darbo.

• vasario. Kasdien vaikštinėjau j Laikas būtų vietos darbinin- 
ir kasdien gavau atsakymą: j Rams pagalvoti apie organiza- 
“Šiandien darbo nėra, gal ry-ivimąsi į darbininkiškas orga- 
toj bus.” Kasdien laukiant (nizacijas. Laikas būtų dėtis 
rytojaus ir badas į akis pra-(prie komunistų partijos. Jei- 
dėjo žiūrėti. Kiti du biurai gų tokių nėra tautinių, tai dė- 
užlaikomi privačių asmenų. 
Čia reikia užmokėti dolerį. 
Gavęs darbą, dažnai ir duotą 
dolerį neuždirbi ir pasilieki be 
darbo. Jeigu nori geresnį 

fjdarbą gauti, tai turi užsimo
kėti nuo 5 iki 50 dolerių. Val- 
T/in gerai žino, kad agentai 
taip išnaudoja bedarbius, bet;
užkirtimui kelio tam išnaudo-Į 
jimui nieko nedaro. Kaip sa-| 
koma, “varnas, varnui nekerta 
į akį.”

Dabar ukrainiečių darbinin
kiškos organizacijos rengiasi 
įsteigti (o gal ir įsteigė) dar
bo davimui biurą. Bet var- 

turės geras pasekmes. 
JukyWdarbdaviai, reikalaudami 
daroininkų, nesikreips į dar
bininkiškų organizacijų biu
rą.

visas jų užsiė-

tis prie tarptautinės, nes tiks
las vienas. Tik organizuotai 
galėsime pagerinti savo būvį. 
Jeigu patys darbininkai nesi
rūpins savo reikalais, tai kiti 
irgi nesirūpins.

K. B.

WORCESTER, MASS

S 
S
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T rockizmas
Paraše A. BIMBA

3
3

Čia švaros inspektorius labai 
prj^iūri švarų visur ir smar
kiai baudžia tuos, kurie nepil
do tų patvarkymų. Bet nie
kad neužeina pažiūrėti į C. P. 
R. Extra Gang, kur dirba keli 
tūkstančiai darbininkų. čia 
darbininkai gyvena senuose 
tavoriniuose vagonuose ir į 

jrkiekvieną sugrūsta po 16 žmo-

JoJe sutrūnijusių šiaudų dau
giau nieko nėra. Darbininkai 
dirba po 10 valandų į dienų

Apart medinių lovų ir

blikų prašant aukų del Lietu
voje badaujančių ir surinkta 
apie 22 dol. Tai gražus pa
vyzdys. Reikia pažymėti, kad> 
tas choro parengimas buvo 
gražus ir sėkmingas.

Prie naujų sumanymų nu
tarta surinkti pirmos gegužės 
apvaikščiojima antra sekma
dienį gegužės. Kadangi tarp
tautiniame apvaikščiojime la
bai mažai lietuvių dalyvauja, 
tad bus rengiama atskirai vien 
tik lietuvių kalboje, ruošiant 
didelę programa. Vėliau pa
žymėsiu, koks kalbėtojas ir,ki
ti programos dalyviai bus. Tė- 
mykite.

Buvo skaityta pakvietimas 
nuo distrikto organizatoriaus 
kviečiant kuopų dalyvauti pir
mame distrikto piknike 30 ge
gužės. Nutarė dalyvauti ir iš
rinko komisijų surinkimui no
rinčių busu važiuoti.

T. D. A. 13-tos Kuopos
Koresp.

A. P. L A. REIKALAI

S

Iš T. D. A. 13 Kuopos 
Susirinkimo

Balandžio 14 d. daug gar
sinamas susirinkimas įvyko 
skaitlingas ir sėkmingas. Or
ganizatoriui išdavus raportų, 
buvo plačiai apkalbėta apie 
polemika prieš korespondentų. 
Po ilgokų diskusijų, didžiuma 
balsų liko atmestas raportas 
už bereikalinga i š s iš o kimų. 
Korespondento raportas irgi 
likosi atmestas iš antro sykio 
balsuojant sprendimu pirmsė- 
džio. Vaduojantis tuom, kad 
abiejų oponentų būtų atmesti 
raportai už polemizavimų, ta
po išrinkta komisija iš trijų 
neutralių narių tarti žodį vie
šai, kad likviduota.

Toliau ėjo sutartina susirin
kimo eiga. Nuo priešfašisti- 
nio komiteto atstovai raporta
vo, kad Aido Choro parengi
me “Kova už Idėjas,” bal. 7 
d., buvę leista atsikreipti į pu-

Atsakymas ant šmeižimo
“Tėvynės” No. 8-me, Š. m., 

yra tilpusi korespondencija iš 
New Kensington, Pa. Pasira
šo tūlas S. L. A. Narys, A. B. 
Tas peckelis šmeižia A. P. L. 
A. Tarpe kitų nesųmonių tas 
žmogus pliurpia, kad A. P. L. 
A. nariai negauna tiek pašel- 
pos, kiek jiems priklauso. Jis 
rašo: “Jeigu reikia gauti $20, 
tai gauna $15.” Tai bjaurus 
melas! Taip tiktai gali kal
bėti tokis begėdis, kaip 
(Man vienas draugas 
kad tas S. L. A. Narys, 
yra Antanas Bačėnas).

Taipgi toje savo pačioje 
malimalienėje jis posmuoja, 
būk tai kokis ten The Natio
nal Miners Union “organizato
rius” susikolektavęs iš mainie- 
rių po $1.50, ir prapuolęs. 
Jeigu čia nėra tokis melas, 
kaip su A. P. L. A. narių pa- 
šelpos išmokėjimu, tai bus, 
greičiausia, kokio Lewiso gize-

sake,

S

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc
kio kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai j kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
karybos, kaip jis laužė Komunistą 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietų 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 užtariu 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 jų 
Gegužinės Šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymų šiuo antrašu:

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

A. Gorbaievska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI
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

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
1
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ŠACHMATAI IR ČEKERIAI

Ar verta darbininkams, ma
žai liuoso laiko turintiems, 
jprasti į lošimą šachmatais ir 
čekeriais, kurie tūlus mūsų 
draugus sulaiko nuo lankymo 
organizacijų susirinkimus ir 
skaitymo literatūros? Mano 
manymu, visiškai nereikalinga, 
nes mes turime permažai laiko 
del tų niekų.

Šachmatais, čekeriais ir kito
kiais tuščiais dalykais gali bo- 
vytis ir eikvoti tam savo laiką

buržujai, kurie Vuri ištisas die
nas liuesas, neveikdami nieko 
naudingo del visuomenes labo. 
Darbo žmogus gali tais niek
niekiais užsiimti tik toda, kada 
jis patenka tarpe kapitalo ke
turių sienų (į kalėjimą) už 
darbininkų reikalus, nes jis ten 
turi daug liuoso laiko, o nuobo- 
dauti yra nesveika.

Kaip žmonės, lošiantieji ka
zyrėmis, “apserga” įpratimo li
ga, taip pat yra ir su šachma
tų bei čekerių lošėjais, žinau 
keletą draugų, kurie priguli 
prie mūsų Literatūros Draugi
jos nuo pat jos įsikūrimo ir 
jie gauna visas išleidžiamas 
minėtos organizacijos knygas, 
bet jie jų niekuomet neskaito, 
nes, mat, “neturi” laiko. . . O 
ką tie draugai veikia, kad jie

laiko neturi?
žinoma, kliube ar kur nors 

kitur savo liuoslaikius pralošia 
kazyrėmis arba čekeriais. Ga
linus, jų manymu, kam yra rei
kalingos tos knygos ir laikraš
čiai, jeigu šachmatais bei čeke
riais galima geriau savo protą 
“išlavinti”, negu skaitymu ge
ros literatūros.

Kada kūdikiai pradeda verk
ti, tai jų motina jiems duoda 
visokių žaislų, idant jie, taip 
sakant, nusiramintų, užsibovy- 
tų. Buržuazija išgalvojo kazy- 
res, bilijardus, šachmatus, če- 
kerius ir kitokius dalykus, ku
riais, aišku, ji gali gerai sau 
pasipelnyti, o svarbiausias jos 
tikslas, tai, tur būt, užboviji- 
mo tais visais ’ niekais darbi
ninkų, kad jie neturėtų laiko

mąstymui ir kalbėjimui tarpe 
savęs apie streikus dirbtuvėse, 
apie rengiamus karus ii’ tt. Ke
li metai atgal, kada aš dirbau 
didelėse dirbtuvėse, kuriose dir
bo šimtai visokių darbininkų, 
tai teko man gerai patirti štai 
kas.

Kurie iš tų darbininkų pietų 
laike pliekdavo kazyrėmis, o to
kių rasdavosi daug, jie buvo 
geresni bosams, negu tie, kurie 
tuo pačiu laiku kalbėdavosi su
ėję į grupeles. Kada dirbtuvė
je darbas sumažėdavo, tai bo
sai pirmiausiai stengdavosi iš
siųsti laukan iš dirbtuvės dis- 
kusantus, o kazyrninkus pasi
likdavo. šachmatninkai ir če- 
kerninkai nėra geresni nei kiek 
už kazirninkus, nes kaip vieni, 
taip pat ir antri eikvoja laiką

masis. (Kalbamoj žinutėj bu
vo pažymėta, kad Basonas 
(Basanavičiukas) p riki aušo 
prie Kliubo, bet patsai Kliu
bas tačiaus nebuvo apkaltin
tas. O kad jis priklauso, tai 
ii’ pats p. Smith pripažįsta ir, 
mes manom, nevertėjo del to 
nei ginčytis.—Red.).

Aš nesu miesto majoras, nei 
gi jokis bosas ir todėl negaliu

dakcija jį išvertė, kaip jis bu-Į 
vo parašytas. Mes vis tik ne
matome didelio reikalo tuo 
klausimu vesti diskusijas per 
laikraštį, kuomet p. Smith pri
pažįsta tai, ką Kliubo narys 
apie Basanavičiuką parašė, 
buvo teisinga. Tai pasakyda
mas Kliubo Narys nepadarė 
jokios skriaudos pačiam Kliu-

bui, o tik paminėjo, kaipo |
tą. Jeigu Basanavičiukas'WT1 
nekaltas ir tokiu bus pripa|BK- 
tas, tai čia taipgi nėra K. N.' 
prasižengimas del paminėji
mo paties fakto (apie areštą) 
laikraštyj. Kuomet angliški 
laikraščiai tatai pažymi, tai i 
kodėl negali apie tai parašyti i 
mūs dienraščio.bendradarbis?

NELAIMINGA ŠEIMYNA veltui ir naikina savo sveikatą. 
Jeigu mes, draugai, turime lai
ko ir nežinome kaip jo ir kur 
jį sunaudoti, tai eikime į kliur 
bus ir kur tik susirenka viso

Rašo ADOMO JONUKAS

kių pažiūrų darbininkų grupe
lės.

I Mes rasim kiekvienoj grupe-

(Pabaiga) “O ką gydytojas sake apie mane?”
Onutė skaniai valgė, bet Barbora iš 

rūpesčio ir nuovargio nei kąsnelio negalėjo 
nuryt.

Vieną sykį Barborai indus beplaunant, 
užsuka į tą valgyklą Jurgis. Jinai jam pa
pasakoja apie dar vieną savo nelaimę, kaip 
gaisras jos viską sunaikino, ir kaip dabar 
ji turi gulėt supelyj tįsiame skiepe su maža 
Onute.

“Tai kodėl nieko nepranešei mūsų 
kuopai?” sako Jurgis.

“Ką aš ten bepranešiu? Juk aš ten 
nepriklausau; ačiū, ir tai mane daug gei
bėjoj kada mano vyras tapo nužudytas.”

“Aš tamstai parašysiu savo antrašą; 
tai galėsi ateit pas mus gyvent; mes turim 
tuščią kambarį ir tamstai nieko už tai ne- 
rokuosiu.”

“Tai ačiū labai, kad suradau tokį ma
lonų žmogų, kuris mane priglaus.”

Pabaigus darbą, Barbora grįžta na
mo, bet Onutė jos nepasitinka, kaip pa
prastai kad darydavo. Nuėjo į skiepą, na
gi, žiūri, Onutė sėdi ant lovos ir verkia.

Motina atsisėdo šalia jos; šluostydama 
ašaras, klausia: “Ko tu dabar verki?”

“Mane ta ponia labai primušė su virvėj 
Kada aš pagrįžau iš mokyklos, ji man lie
pė’indus plaut; man beplaunant, iš rankų 
išslydo didelė lėkštė ir sudužo; o jinai pa
mačius pagriebė virvę ir tiek mušė, kol aš 
parpuoliau ant aslos, o ji vis mušė; tik ta
da tas vyras atbėgo iš skiepo ir paėmęs 
mane nunešė laiptais žemyn.”

Motina atidengė mergaitės nugarą, 
kuri buvo visa mėlyna, sukapota.

“Ak, tu beširde, niekše, kaip tu galė
jai tą mergaitę taip žvėriškai mušt! Aš 
negalėčiau šuniui nei sykio taip skaudžiai 
sukirst, kaip tu tą nekaltą kūdikį sukapo
jai ir dar už tokį menkniekį,” kalbėjo Bar
bora į sudaužytą savo dukrelę.

Ant rytojaus Barbora apmokėjo tai 
neprisotinamai niekšei už tą šuns lovą, ku
rioj ji su dukrele gulėjo apie dvi savaiti 
ir išėjo pas Jurgį. Dar ankstyvas rytas, 
Jurgis dar neišėjęs į darbą, o jo moteris 
•Olga triūsia apie pusryčius. Barbora pa
pasakojo dar vieną nelaimę ir parodė su
daužytą mergaitės nugarą.
/ Jurgio;akys sužibėjo; kumščiai nejau
čiant susigniaužė, širdis sutvaksėjo smar
kiau; jis gatavas’buvo eit ir atkeršyt tai 
puslaukinei moteriai.

“Klausyk, Jurgi, tu šiandien pasilik 
nuo darbo; nueik, į policiją ir tegul ją pa
ima, nes už tokj pasielgimą jinai turėtų 
eit į kalėjimą,” šnekėjo Jurgio žmona 01-

: klausė Barbora.
“Jis sakė, kad tamsta esi peršalus ir 

turi pagulėt ligoninėj,” ramino ją Olga.
Jurgis su savo moteria ir Onute, kada 

tik nuvažiuodavo Barboros aplankyt į li- 
: goninę, matydavo, kaip jos sveikata laips
niškai eina mažyn.

Vieną sykį Jurgio moteris taisė vaka- 
i rienę ir laukė sugrįžtant vyro iš darbo. 
I Onutė valgė virtus kiaušinius, užsigerda- 
I ma kavos. Tarp durų pasirodė telegramų 
išnešiotojas; Olgai įteikė telegramą, jog 

i Barbora mirė džiovininkų ligoninėj.
Dienai praslinkus, prie Jurgio stubelės 

j sustojo didelis automobilius; du vyrai pa- 
i ėmė grabą, įnešė ir pastatė priekiniam 
kambaryje.

Tyliai guli Barbora; jos kentėjimai 
jau pasiekė galą; jos veidas išdžiūvęs, ro

mios, tik oda ant kaulų aptempta; rankos it 
šakaliai.

Onūtė prieidama glostė jos veidą, kar
todama :

“Aš jau dabar nei mamės nebeturėsiu; 
dabar visi galės mane mušt, kas tik norės. 
Aš neturėsiu kam pasisakyt, kad mane 
mušė; manę išveš, užkas į žemę ir mamės! 
nebebus.”

Nu vežtis į kapines ir Jeidžiant į duo
bę, Onutė tėmijo, kaip jos motiną užkasa, 
ir verkė, krisdama ant žemės.

Motiną palaidojus, Onutė pasidarė to
kia nerami; tankiai verkia, beveik nieko 
nevalgo, ir miegodama tankiai šaukia: 
“Mame, ar tu vėl sugrįžai?” Nors Jurgis 
ir Olga mylėjo Onutę, kaip savo tikrą kū
dikį, valgyt jai davė, ko tik ji norėjo, bet 
jai niekas nebuvo malonu; ji vis motinos 
negalėjo užmiršt.

Vieną dieną, tai buvo vasario mėnuo, 
Jurgis jau pagrįžo iš darbo, o Onutės dar 
nėjra iš mokyklos.

Pūga siaučia; šaltis—net tvoros pyš
ka. Jurgis nubėgau policijos stotį, praneš
damas, jog prapuolė mergaitė devynių i 
metų amžiaus, vardu Ona. Paskui dar pa
klausinėja pas kaimynus, ar kas jos kur 

.nematė; ir be pasisekimo sugrįžo namo.
Olga 'negalėjo užmigt per visą naktį, 

bėmąstydama< kur randasi nelaimingoji 
Onutė.

Apie dešimtą valandą pūga nutilo; tik 
vėjas, it žaisdamas, nešioja sniegą iš vie
nos vietos į kitą.

Onutė sėdi po žaliuojančiu kadagiu, 
ant savo motinos "kapo ir kartoja:, “Ma- 
myt, ar tu girdi? man be tavęs negerai; aš 
noriu eit pas tave; noriu sėdėt ant tavo

lėj nesusipratusių darbininkų, 
su kuriais būtinai reikalinga 
yra pasikalbėti apie būsiantį 
naują karą, kuris atneš pražūtį 
darbininkų klasei ir jų organi
zacijoms. Amerikos buržuazi
ja jaunuomenę nugramzdino į 
visokio sporto pelkes, o suau
gusiems ir senesniems žmonėms 
po nosių pakišo kazyres, šach
matus ir čekerius. Gražu, ar 
ne? Bet kam—buržuazijai...

Kas .žodžiu, ar per mūsų dar
bininkišką spaudą agituoja už 
buržuazinį sportą, tas, žinoma, 
dirba buržuazijos naudai, pade
damas jai mulkinti nesusipra
tusius darbininkus, idant pasta
rieji neturėtų laiko protavimui.

žodis kitas sveikatos žvilgs
niu. Ar lošimas šachmatais ir 
čekeriais neatsiliepia į žmo
gaus sveikatą? Kurgi čia neat
lieps, žymiai atsiliepia, nes dar
bininko sveikatos gaivumas ir 
taip per 8-9 valandas išsisemia 
tvankioje dirbtuvėje, o šachma
tais ir čekeriais lošiama valan
dų valandos ir gi ne ant stogo, 
bet tabako dūmais pasmirdu
siam kambaryj...

Dienomis, žmogau, dirbk pa- 
smirdusioj dirbtuvėj, o vaka
rais sėdėk iki vidurnakčio prie 
tų durnų dalykų, tai, supranta
ma, greitu laiku pasidarysi ne 
čampionu, bet raugintu agur
ku... Gydytojų manymu, pasi
vaikščiojimas tyram ore yra 
vienas iš geriausių žmogaus kū
no sveikatai, tačiau tie vargšai 
šachmatninkai ir čekerninkai, 
kaip sykis, neturi liuoso laiko 
■pasivaikščiojimui. ..

Kur šėme S t uden tas.

sulaikyti spausdinimą jokių 
žinių laikraščiuose. Aš, kai
po organizuotojas ir šito kliu
bo lietuvių lyderis, smerkiu 
kiekvieną žodį, kaipo melą, 
kas buvo atspausdinta jūs lai
kraštyj (Ką tuomi, p. Smith, 
norite pasakyti? Jeigu kas 
būtų buvę neteisingai parašy
ta, tai reikia faktais prirody
ti. Sakyti, kad yra “melas” ir 
neprirodyti, kame—yra ne
džentelmeniška ir neetiška. — 
Red.) Tas asmuo, kuris pada
vė laikraščiui tą žinią, mano 
nuomone, yra bailys ir pasa
lūnas. Jeigu tokie asmenys 
arba asmuo vartoja tokią tak
tiką laikymo privatinių mitin
gų, prie uždarytų durų, kur 
nariai ir jų 
sistoti viešai 
sakyti savo 
neleistina.

Jis sako,

lyderis, vietoj at- 
ir susirinkime pa- 
nuomonę, taipgi

būk aš parašęs į’ 
angliškus laikraščius, paskelb-i 
damas, kad mūsų Kliubas yra' 
“demokratų organizacija.” Tai, 
yra gryniausias melas, nes 
mūs Kliubas tokius klausimus 
pats nusisprendžia didžiuma 
balsų. Pereitais rinkimais mūs 
Kliubo didžiuma narių užgy-i 
re Al Smitho kandidatūra i 
prezidentus ir teisėjo William 
V. O’Driscoll, kaipo demokra
tų kandidatą į šerifus—abie
juose atsitikimuose patys na
riai nusprendė didžiuma bal
sų.

Dar sykį pakartoju, kad aš 
nieko su tuo neturiu, kaipo 
asmuo, ir kad aš norėčiau su 
tuo, kuris tai parašė padisku- 
suoti reguliariam Kliubo mi
tinge, kuris įvyks bal. 28 d., 
1929, Kliubo kambariuose, 
387 Grand St., Jersey City, N. 
J., vietoj diskusuoti per laik
raščius. Norėčiau, kad visi 
mūs Kliubo nariai tame susi
rinkime dalyvautų. Aš tikiu, j 
kad tuomi bus išrištas klausi
mas ir mes užbaigsime šituos 
debatus per laikraščius. Aš 
pasirašau savo tikrą pavardę 
ir todėl norėčiau to paties iš Į 
jūs.

Su pagarba,
John Smith,
Nuo Red.—Šis 

prisiųstas anglų

Sekretorius.
rašinys buvo 
kalba ir re-

‘GERAI PATAIKO!’

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba- 

visi vėliausios mados įtaisy- 
priskaitant 3 štymo pečius.

Par-

riai, 
mai, 
Randų neša į metus $1,440. 
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda 
$5,500.

u z

Polemika ir Kritika

BARGANAI
pat N. TVIain Gatves, parsidiž^a 
už $5,200.

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

pardavimo—mirtis šeimynoje
■

FARMA
manai pirkti farmą? Mj 
visokių; pradedant su

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

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių 
mas. Įtaisymai 
elektra, funace šiluma, 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

miesto vanduo, 
barnė, 8 

visi 
gero

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

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

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom. ' z

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausi patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

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

ga..
“Taip, aš tą padarysiu, bet aš nema

nau, ar kas iš to išeis, nes jie yra gana 
turtingi, o prie šitos tvarkos tai kur pini
gai, ten ir . teisybė.”

Jurgis nuėjo į policiją ir atliko, kas 
tik buvo reikalinga, bet policistai kiek sy
kių būk tai “jieškojo,” o niekados “nera
do” namie.

Už keleto dienų Barbora tapo paliuo- 
suota iš darbo, kaipo ligonė, nes perdaug 
kosėjo.

Jurgis, matydamas, kad jos liga gali 
būt pavojinga, davė jai pinigų ir prikalbi
no nueit pas gerą gydytoją, kad pilnai iš
egzaminuotų.

Olga su Barbora nuėjo pas nurodytą 
gydytoją, kuris viską ištyręs, pavadino 
01gą,į kitą kambarį ir pareiškė:

' “Ji turi džiovą, ir liga jau toli nužen
gus; maža viltis pasveikt; ją turit atiduot 
į ligoninę, nes šiaip tai kitų sveikatai pa
vojus.”

kelių; tu man buvai už visus geriausia.”
Mėnulis praskleidęs debesius pažvel

gia Į baigiančią sušalt našlaitę. Pelėda, 
išlindus iš milžiniško kiauravidurio topo
lio, riktelėjo keletą sykių. Onutė, ]yg per 
miegą tą balsą išgirdus, pamanė, kad tai 
ją šaukia motina.-. Ji norėjo atsistot, bet 
jau nepajėgė.

' Atsilošė Onutė tarp šakelių žaliuojan
čio kadugio, ir jos jauni kaulukai subaigė 
stingt nuo šalčio.

Rytą, saulei užtekėjus, spinduliai pra
simušė pro kadugio šakas ir apšvietė jos • 
sušalusį pamėlinavusį veidelį.

Kapinių sargas, šautuvą ant rankos 
pasidėjęs, eina dairydamasis, ar nepama
tys kur gulinčio zuikio.

Patėmijęs našlaitę, priėjo sargas, pa
judino už pečių, bet Onutė jau sušalus it 
kaulas. “O, tai čia Kazio ir Barboros Ko
votojų duktė,” tarė nustebęs sargas.

Kovo men., 1929 m.

JERSEY CITY, N. J. 
Delei Lietuvių-Amerikonų 

Piliečių Kliubo Nario 
Rašto

“Laisvės” num. 82-ram tū
las asmuo, pasirašęs Kliubo 
Nariu stato man klausimus, į 
kuriuos aš atsakyti jam galiu 
šitiek:

1. Mes neturime reikalo pa
skirti-komisiją suradimui, kas 
padavė žinią angliškiem laik
raščiam apie Basono dalyką, 
nes anglų laikraščiai turi savo 
reporterius ir jie gauna žinių 
iš policijos nuovados rekordų. 
Aš manau, kad lietuviai nema
no, kad aš esu padavęs tą ži
nią į anglų spaudą.

2. Jūs galite paduoti žinias 
by laikraščiui apie by ką, bet 
negalite naudoti kliubo bei 
šiaip organizacijos vardo, kuo
met by narys ,yra- įpainiotas į 
bent kokią piktadarystę.

3. Priežastis, del kurios aš 
padariau savo tokį nusistaty
mą linkui to vaikino yra ta, 
kad jis dar nebuvo pasmerk
tas ir todėl jis dar negali būti 
pripažintas kaltu.

. 4. Aš neatmenu to fakto ir 
pripažįstu, kad Basonas pri
klauso Lietuvių-Amerikonų Pi
liečių Kliubui, bet tas nereiš
kia, kad “Laisvę” arba by ko
kis kitas laikraštis yra įstaty
mų rybose, kuomet panašūs 
korespondentas arba kores
pondentai paduoda tokio kliu
bo arba organizacijos vardą, 
prie kurios prikljiušo kaltina

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

H

John Naujokas

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

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

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

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

Adresas: x

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

E
A-

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjan^p, kaipo 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11th St.

$10.00 LOTAI
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų 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

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 inalioriu, dailydžiu ir darbininkų prie cemento.

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurty Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų >

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Philadelphia, Pa



Puslapis Penktas

1A RaHiaVIII PfolroIRac 'savo krautuvę didžiausia kom- IC DeUieVIųridKdlUaS panija Sears Roebuck and Co. 
Vietos biznieriai dejuoja, kad 
iki šiol biznis labai prastai ėjo, 
bet dabar, kuomet Alinimą 
kompanija atidarys savo sky
rių, tai visai prastai bus, nes 
ta kompanija viską pigiau 
pardavinėja ir kiti biznieriai 
negali su ja konkurencijos iš
laikyti.

Balahdžio 8, 10 ir 12 d. bu
vo Liet. Tautiškame Name be
dievių misijos, jeigu taip gali
ma pasakyti. Tai L. J. V. 
Kliubas buvo surengęs bedie
viui, kun. M. X. Mockui pra
kalbas. (Kokiam mieste?—Red.) i 
'Pirmutinį vakarą .Mockus 

kalbėjo apie Meksikos dvasiš- 
kiją—apie kunigų streiką 

užries valdžią ir apie kitus jų i 
. darbus. O kitais vakarais

Seserys Zdaniūtės, wilkesbar- 
rietės, dainavo dvi ( dainas. 
Monologistas ,drg. A'. Valin- 
čius iš Pittston labai prijuoki
no publiką; pasakė du juo
kingus monologus. Programa 
tęsėsi suvirs tris valandas. At
silankiusieji pilnai pasitenki
no. Tik gaila, kad mažai bu
vo publikos—apie 200. Pelno 
neliks. Labai pakenkė bedar-

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

IR

Naujos Kriaučių Dirbtuvės
Nežinia iš kur tai atsibala-į 

fdojo kokie tai kompanai ir tri- 
skirtingose temose taipgi akė-i-iose vatose uždėjo kriaučių 
jo ne tik romiečius, bet ir me- dirbtuvėles. Per tris savaites 1 
todistų vierą kliudė. Tada Pirma tų dirbtuvėlių atidary- 
vietos metodistai pradėjo ne- m0’ ke^as dešimtis darbi- 
rimauti ir ketino Mockų sukri-' ninkU stovėjo palei duris ir 
tikuoti, tačiaus jiems tas nepa-Pauk® darbo. Bet kada pradė- 
Vyk0 jo dirbti, tai kurie darbinm-

Mockus būtų sutikęs stoti į ka* dirba, pradėjo spjaudyti, 
su tais metodistais, ikad išnaudojimas nesvietiskas.

Kai kurie pasakoją, kad uz

! be.
S. V. Ramutis.

BRIDGEPORT, CONN

. debatus 
jeigu jie būtų nesitraukę nuo 
joz ’ 
t&A’ie silpni, kai 
Švagždžio parapijos vergai.
fįmonių skaitlingai lankėsi, ia; 

ir 25 centai į-ps 
Tas parodo, į

Tada jie tuomi pasirodė rankovių isiuvimą mokama po 
ir vietos 2 centu. Tūlos moterys pasa- 

ikoja, kad per tris dienas dirb
damos uždirbę tik vieną dole- 
Irį. Dirbtuvėlių, savininkai no
ri pasinaudoti iš bedarbių.nepaisant, kad 

žangos buvo, 
kad prakalbom 
daryti—įžanga 
pas mus labai
kalbos su įžanga.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

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

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

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

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

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

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline, III.

£*•’*£**■3 $*^3^3 ^‘*^3-^^ $ *"•$—$ € *3^*^

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

TELEFONAI:
-I

Keystone_____ _______ Main 9669
Bell---------------------- - —Oregon 5136

LIETUVIS GRABORIUS

Pirmininkas—IG. SA.VUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirmįninkąs—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

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

Iždininkas—J. J AS ADA VIČI U.S, 
538—-3rd Ave., Parnassus, Pa.

Turtu Kontrol.:
J. TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
3. GIRSZTOFF,

524 Washington Ave., Exten.
, Carnegie, Pa.

F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard. t «
Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičiu^; 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 20 E. 21st St. 
Visi Bayonne, N. J.

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

Audėjų Streikas Tęsiamas

Balandžio 9 d. pliušo audė
jai išėjo į streiką, nes kompa
nija numušė darbininkams al
gas nuo 30 iki 50 nuošimčių. 
Streikas palietė netoli penkių 
šimtų darbininkų. Bet strei
kui galo dar nesimato. Da
bar dedamos pastangos, kad 
Shelton audėjus išvesti strei
kai!. Jeigu šios kompanijos 
darbinįnkus pavyktų streikai! 
išvesti, tuomet jau streikas pa
liestų 2,500 darbininkų.

Darbdaviai per kapitalisti
nę spaudą visokiais būdais

2— P.
Pittsburgh, Pa

3— J.
Carnegie, Pa.

5—v. ; ■
McAdoo, Pa.

G—M. “
Cleveland,

7— T. D.
Pittsburgh, Pa. .

8— W.

Franckcvičius, 3409 
• . "i.
Siurmaičiūtė,

Labutis, 121

Custericnč, 
Ohio.

Sliekas,

W. Carnon St., 

Carothers Ave., 

Monroe Street, 

1009 E. 74th St., 

215 Overbrook Blvd., 

2310 Sarah St., S.. S. 

Box 655, New Kensing- 

Wcnth worth Ave., 

Box 441, Courtney, 

Maplewood Ave.

1). No. 42, Rices

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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 S1.25e
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

t
Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUSStačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

Stashiusky, 
(on. Pa.
.1. Albauskis,
Chicago Heights, III.

11— .L Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Landing, Pa.

14— G. U. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

1C—A. Besaspnris, 
Aliquippa, Pa. 

17 -T. Treinauskas, 
Pittsburgh, Pa.

19 J. Preikšą, Box
20 -A. Botyrius, Box
21- -J. Lingevičius, ] 

ernport, Md.
22- P. Cibulskis, 7042 

peth, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas, 

Thomas, W. Va.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
Garrison, 108 

Buffalo, N. Y.
Dambrauskas, 22< 

Girardville, Pa.
27—M. Batutis, Box 24, 
30—J. Leona it is, 107

Benton, III.
Easton A. P. L. 

Bushkill St.,
33— A. B. Shatkus, 

Grand Rapids,
34- -J. Audiejaitis, 
35 K. Bagdonas,

ok in, Pa. 
-K. Vaičiūnas, 
burg, III.

Aimanas, 
Shannon, Pa.

. Yuškauskas, 
fort, III.

39- Jos. Cbiplish, I 
ville, III. ...

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

41- Juzė Guzcvičienė, Box 400, Benld,
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.

S. M. Liesis, 134 Williamson St., 
ginaw, Mich.
L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, III.
Ig. Savukaitis, P. O. Box 262,' Cuddy, 
Pa.

4G—D. Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
47 -J. Vaitkevičius, 57C8 Addison Ave., 

Detroit, Mich.
48—A. Majinauskas, P. O. Box* 24G, Miners

ville, Pa. . v .
.±, Matyilevičius, 4b ' Ten Eyck, St., 

, . x T. “VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL-
I gavus sau neoų kontraktą1 Jis dyba 1929 M.; BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
....... .....j Pagelbininkas K. 
, 27 Cleveland Ave.; Nuta- 

Dim kntiiUii iki nStnnnin Irim^ Raštininkas J. Stripinis, 49 smę nuo Ketūnų iki astuonių l Sawtelle Ave,. Finansų Raštininkas 
metų kalėjimo. Vadinasi, ta-. K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li

esai žmogus, kurį Romos papalK°niU Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
'andovanoin vvrin nrdpmi iv' North Montello St.; Kasierius D.<Pa-apaovanojo • vyčio oicienu ll gOjjs> 75 Intervale St.; Kasos Glo-
kitomis malonėmis, šiandien bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
turės eiti pasėdėti “džėloj” už M- Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
suktybes.

9—C

10- 1503

ll L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA, 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

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 vai. po pietų.

>139

F.

81galima įžangą Matrasy Siuvimo Dirbtuvėlė

kompanija užde- gąsdina darbininkus, ^kad tik 
dirbtuvė- streiką

nekenkia. O 
retai yra pra- Kokia tai 

jo matrasų siuvinio
Kaip patirta, katalikai vi- lę. Bet ir čia nesvietiškas 

saip “meldėsi,” kad “ponas darbininkų išnaudojimas. '♦Ne- 
dievas” sustabdytų Mockų paisant, kad darbininkams la- 
“pliauškiant” apie kunigus ir bai mažai moka, vienok dar- 
davatkas, tačiaus tiems grieš- bininkai eina ir prašo darbo, 
ulėms fanatikams tas nenusi- Sako, kad nors ant valgio p». 

sidarysime. Bet dirbdami ir 
ant valgio nepasidaro.

Comėroomiai Eina Neblogai
Pastaruoju laiku karšinio 

i skyriai (comeroomiai) kaip 
Itai: Woodmills, Eyer Mill, Ar
lington Mill eina neblogai, 

suprantama, ilgai taip 
už mėnesio gali vėl su- 

Darbininkai pasakoja,

\ ^Tas parodo, kad tas “viso- 
galis dievas” geriau pamylėjo

• Mockų, negu tuos sutvėrimus 
kurie palaiko Romos trusto I 
agentą, kuris vardan dievo 
velnio ir peklos daro biznį. 1

, sulaužius. Bet, kol 
kas, \lar nepavyko darbinin
kus suklaidinti. -

Kol kas .pavyko suorgani
zuoti kliubus Sheltone ir Brid- 
geporte. Tie kliubai jau reiš
kia pradžią unijos ir juos ban
doma sujungti Nacionale Au
dėjų Unija. šnipai darbuo-j 25-M. 
jasi ir bando prie to nedaleis-! 26—a. 
ti.

Kaip streikas eis toliau, sa
vo laiku pranešiu.

Giltinė.

526

P.

201 
P?

5 Middle St., N.

0 Todd St., Ali-

Beaver Ave;, W.

O. Box 163, East

Minden, W. Va.
37, Burgettstown, Pa.

O. Box

I Link

P.

West-

Mas-

128,

Street,

Division St., 

Mahanoy Ave., 

Wilsonville, 111.
N. Duquoin St.,

A. kuopa—-M. Urba, 119 
Easton, Pa.

125G Scribner Ave., 
Mich.

63G

E.

LAWRENCE, MASS | Bet,
. neis,
stoti.
kad Arlington comeroom bu
vęs labai gerai užveizda, tai 

'jam tame skyriuje metant dar- 
clarbininkai sumetė apie

Nuo Red.—Pranešimą apie 
susirinkimą negalėjome įdėti, 
nes korespondencija vėlai gau
ta. Pranešimus . stengkitės 
anksčiau
galėtume gauti.

„6

37—L. c:, 
pasiųsti, kad laikui33 f j

Pasipjovė Julius Švelnis

Julius švelnis, apie 50 me
tų amžiaus, nevedęs, apsirgo 
5 d. vasario ir sirgo iki šiam qq doleriukų aukų, kaipo do-i 
laikui. Gydytojai pripažino, > vanl^ Tame skyriuje didžiu-Į
kad jo kraujas nusilpnėjęs.!moje dirba .lietuviai> rusai ir|.

.gyveno laike ligos ant ukes. -Paprašyk pas tuos 1 PitaJistas^ tapo pripažintas kai- 
s aukų kokiems ?u bandyme papirkti pavie-1 

reikalams, lto Prezidentą Harvey, kad is-
O’QxniQ con vinmi .’■nntraH'o ha

Angelo Paino Nubaustas
Keturiem Metam

Kaip jau buvo minėta, An-
'gėlo Paino, žymus Queens 
! pavieto politikierius ir ka-

Court,

O. Box

Samuel I

Box 1 13, Royalton, III.
114 N. Vine St., Sham-

P. O. Box 209, Harris-

P. O. Box 568, Castle

, Box 253, West Frank-

611 Vandalia St., Collins-

St., 

1)1.

Sa-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park 

Terr.
Vice-pirm. B. 

St.
Muleranka, 98 Cedar

Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-
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 

ketvergą kiekvieno mėnesio, 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą
, Labor

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LMSV*T

G r abo r i u s- Undcr taker
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 
{uogeriausioBe vietose ir už temą 
cainą. x

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

lenkai. 1 
darbininkus 
darbininkiškiems 
kad ir streikieriams, tai jeigU|buvo q -intas kaltu Pel,_ ■_
sumes dešimtinę, bus laba! ge- eių penktadienį Queens CounJ s J" P~il“ 
rai. Bęt del uzveizdų jie pi- įy teismas paskyrė Painui bau-1 Ustupas, 
nigų nesigaili, turi gerą širdį.

Pacific Pradėjo Daugiau 
Dirbti

Pacific dirbtuvė pradėjo 
dirbti dienomis ir naktimis. 
Čia’ darbininkai turi dirbti nuo 
4 iki 20 staklių valdydami, o 

tųjifatikus tuojaus, bet dabar a ^os daugiau n e p a s 1 d aro, į 
nu<^3:30 vai. dieną prasikan-Tmp al)ie dolerius. 
kino iki 12 vai. naktį ir di-ima’ i pia atvežama dar- 
džiausiose kančiose numirė. ^a^ ^ų vietų, kur darbinin- 

Velionis buvo laisvų pažiū-Tai streikuoja. Tai matote, 
rų ir dar nuo 1918 iki 1921ivien°J viet°J darbininkai strei- 
metų prigulėjo prie A. L. D.jku°Ja» 0 kit°J JU darbus dir- 
L. D. 37 kuopos, bet paskui iš-|ba’ ir norima, kad streikas bu
stojo ir prigulėjo tik prie pa- tų laimėtas, 
šelpinių draugijų—Lietuvos i - ~
Sūnų Draugijos ir Lietuvos’ Kitur darbai eina labai silp- 
Ūkėsų Kliubo. Pinigų paliko -nai, ypač audinyčiose, kur ge- 
$6,000. Rastas jo pačio pa-ginamos mašinos ir darbinin- 
darytas testamentas pereitais | kai metami iš darbo. Dauge- 
metais,'kuriame visas turtas bs darbininkų"randasi be dai

linamas dviem seserims ir|bo. Daug ir apleidžia miestą, 
broliams po lygią dalį, i važiuoja kitur darbo jieškoti.

Internacional Dirbtuvė 
čia dar nesenai buvo įvesta

vaĮpJandžio 8 d. gaspadinė pa-i 
gamino pietus, abudu pavalgė. 
Paskui gaspadinė išėjo pas ki
tą ūkininką, kuris netoli gyve
na, o švelnis rengėsi barzdą 
skusti. Sugrįžus iš ūkininko 
išgirdo maudynės kambaryje 
kriokimą. Pasirodo, kad jis 
apsimuilijo bąrzdą ir vieton' 

z skustis, persipjovė gerklę. Gas
padinė tuojaus davė žinią į, 
miestą. Pribuvęs gydytojas 
pareiškė, kad dar truputį bū-| 
tų giliau įpjovęs, tai mirtis bu

Kalba- i PaSa,iau> Tiesa, apie

o lavoną pasiėmė brolis Jo-j 
į Baltimorę ir ten palaido-!

automatiškos staklės—draipe- 
■ riai. Išsyk ant jų padirbėjo, 
’bet paskui sustojo, nes kom- 
ipanija del jų negavo užsaky- 
jmų. Darbininkai dirbo ant še- 
; šerių staklių. Dabar tas ma
lšinąs išvežė, sakoma, į New 
'Yorką. Vieta dirbtuvėj pasi
liko tuščia ir darbininkai iš
mesti iš darbo.

L. Koresp. Biuras.

Ligoninėj slaugė klausė, ar 
nenori pašaukti kunigą, bet 
jis davė ženklą, kad nenori.

Saužudystės priežastis, kaip 
spėjama, liga.
Vietos Biznieriai Susirūpinę

Balandžio 27 d. čia atidarys

T GYVYBĖ
.PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 mMų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti.. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių,vaistinėse. Ieškokite: mas pilnai pavyko. 
*‘Gold Medai” vardo kiekvieno-

SHENANDOAH, PA
Šauni Pramoga—Mažai

Publikos

ANO IMPROkz.

HAARLEM OIL

Užkrėstus Cigarus:
Alfredas W. McCann, Amerikos 

gryno maisto ekspertas buvo pa
klaustas, paprašytas nušviesti tiesą 
apie užkrėstus cigarus, ir jis del to, 
štai ką pranešė:

“Tik pamanyk! Cigarų dirbėjo 
rankose gali būti daug įvairių rū
šių mikrobų—kenksmingųjų dalelių, 
kurios gali pakliūti j rūkytojo bur
ną, kai cigarai rankų daryti.

“Supažindinti vyrus su šiuo ne
matomu pavojum—noriu Tamstoms 
pasakyti tiesą apie CREMO—vie
nintelius, kurių gerumą, švarumą aš 
galiu paliudyti. CREMO tinka vyro 
burnai, kadangi negamintas nešva
riose, purvinose dirbtuvėse ar krau
tuvėse,—bet švarioj, grynam ore, 
saulėtoj, moksliškai švarioj dirbtu
vėj. Ne senais metodais, bet pui
kiausiais įtaisymais, kurie ima 1 ir 
deda cigarus sanitariškais metaliniais 
pirštais.

“Šis moksliškas CREMO metodas 
cigarus gaminti yra garantuojamas 
augščiausios rūšies vyrų sveikatai, 
kaip ir namuose geras pienas. Kas 
daugiau—CREMO puikieji cigarai 
greičiausiai plukdomi, siunčiami sa
nitariškose įpakavimo Įtaisose. Ir 
šiuos CREMO cigarus vyras ima į 
burną malonumu ir -’tikrai pasitikė
damas !”

gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo- 
„ •> 

Yazukevičia, 153 Ames St.; P.
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F.
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 

į Montello, Mass.
i ELIZABETHAN? J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
j Pirmininkė E. Beniulienū, 16 Bun
ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine . St.; Protokolų 

j raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baroniene, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkiene, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Pirm. S. K. MARKIS, 321 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.
PITTSBURGHAS 1R APIEL1NKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 20,11 Carey Way, 

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

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

Prot. sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š. i

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

17-ta kuopa suruošė šaunią 
pramogą. Statė scenon teat- 

■ rą “Blinda.” Lošėjai buvo iš 
■Wilkes-Barre, Pa. Vaidini-

Tarpak- 
!čiai buvo užpildyta koncerti
ne programa. Lyros Choras 
sudainavo 6 dainas. Drg. S. 
Kuzmickas—dvi dainas solo. į. 
Pora duetų—Kuzmickas ir 

I Grabauskas. Vyrų kvartetas 
'“Ant Barikadų” išėjo puikiai.

Tarpininkas
• 1 vmVaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis . ’ 

Žurnalas, su spalvuotais paveikslais. e’’
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-

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu: ■
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės jums apmo-
Įsigykit “Tarpininką”

332

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner 
N. W. Tel. ‘ 72073.

Viče-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. ' Skripkiūnienė,
159 Hamilton Ave.; Ed. iJumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131
Walker' Ave.; Ig. Medasfavičius, 
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, 1057-63 Hamilton Ave. c

‘atarnauju visiems be skirtume 
įsitikinimų ir tolumas nedaro de) 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at- 
'aras dieną ir naktį. Darbą at 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pa» 
jane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

1568

R. 9,

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTĖS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, ’ 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no 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 efentai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra’ už persiuntimą.

Klauskite pas apUekorius. teip 
DEKEN'S ’NEW DISCO VERY 

OINTMENT.

Doksnis? Ointment Co. 
bis Main st, ’ box 352' 
HARTFORD,' <, CONN. U. S. A.

O

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urbans Cold Powders bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I 'IV Talic’(25 cCntai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
Ui uu judA l«Uo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue I 6102 Grand Avenue

Brooklyn, N. Y. Į Maspeth, L. L, N. Y.
TELEPHONE I Kampas Clermont Avenue

GREENPOINT 1111 ’ TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________ ORDER BLANK ------ ____------------------  
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, užkurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COL15 POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas .... ......-...........................................................................................................................................

No.

Miestas

.............................................................St. or Ave.

State..........................

:’d sulemsi iiiiBiiisiHSinemeiiieiiipiiiemEiHeui

AMERICAN
AUTOS SCHOOL

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

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

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

DIENĄ IR.
NAKTĮ 

ATDARA

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą nąktį 

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

nakties

pVTOA! Laike bedarbės pirties kainA nupiginta iki r A Tonhl 
LtAliLn. Nuo g v. ry(o g Vt Vak.: po 6 vai.—75c D v vvlllU

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui tprūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
./ ‘ - Telefonas: Pulaski 1090



• ’ Puslapis šeštas
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: i »

EAiSVB ’ Pirmad., Balandžio 22, 1929

VIETOS ŽINIOS darbininkams algų.

“budrumą”

Dar del Pirmosios Gegužės 
Šventės Minėjimo Brooklyne

Koredzka Dainuos 
Mūs Koncerte

Jau keletą sykių šioje vie
toj buvo minėta, kad Brook
lyno Lietuvių Komunistų Frak
cija ruošia puiki) parengimą 
sekantį šeštadienį. Bet dar ne
buvo sakyta,kad jame dainuos 
garsioji ukrainiečių mezzo-so
prano, operos dainininkė Ko
redzka. Kuris ią girdėjo dai
nuojant, kiekvienas pri pažįs
ta, kad tai žvaigždė. Ir ją 
brooklyniečiai lietuviai darbi
ninkai turės progos išgirsti sa
vo parengime!

Be garsiosios Koredzkos, niūtė-Januškienė, 
kaip jau sakyta, šoks klasiš-įnas ir I 
kus šokius M. ii‘ A. Skučiukai 
Dainuos Lyros ir Aido chorai 
vadovaujant V. 
Ufos Oktetas, 
mūsų vaidylos 
žų, bet trumpą 
kalelį “Pirmoji Gegužės.” 
programai—smagūs šokiai.

Vieta: Ukrainų svetainėj, 
103 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 7:30. Įžanga 
50c.

Jurkevičius, 
automo- 

Vienas 
o kiti į- 
maskom

spauda kelia aikštėn tą faktą, 
kad p. Warder gyvenęs tūlą 
laiką Ferrari o namuose su la
bai nužeminta ntioma...

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apartmentai. Randa $17.00 iki 

$28.00 į niėnesį. Yra šiltas vanduo. 
Netoli 14-tos gatvės subway (Lor
imer Street stoties). Kreipkitės pas 
janitorių, 72-74 Richardson. St., neto-

— Ji Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
(94-40.3KAM REIKALINGAS 

KARPENTERIS?
Mes budavojame naujus 

taisomę senus, visokį darbą 
mc gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J,
Union' Ave., Brooklyn, N. Y 
Stagg 0452.

UETUVIV VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

iHf ir Amerikonišku StiliumiPASIRANDAVOJA f o mišių otas 
kambarys, garo šiluma ir visi įtaisy
mai. Saulė apšviečia per visą die
ną. P. Kapsikas, 1045 Forest Ave.,

i Ridgewood, L. L (94-96)

namus, 
atlieka- 
taisome
Reika- Į

M4 PASIRANDAVOJA fornišiuotas di- 
Tel. j delis ir puikus kambays, lietuvių 

? : šeimynoj, netoli Fulton St. “L” ir 
Tompkins Ave. Matyt galima po 5 

I vai. vakarais. Mrs. Porfian, 338 
Hancock St., Brooklyn, N. Y. 93-95 
PASIRANDAVOJA storas 25x30, tin

kamas del Beauty Parlor, nes visi 
.Įtaisymai yra, taipgi ir viena kresė 

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

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

Richardson St., Brooklyne, ir: 
išplėšė šešis tūkstančius dole
rių, kurie buvo paruošti apmo
kėjimui 
Tai buvo atlikta dienos švie
soj, kas parodo 
miesto tvarkdarių.

Apie tai praneša ir mūsų 
skaitytojas 1. J
Jis sako : “Atvažiavo 

ibilium penki vyrai.
pasiliko karą daboti, 
ėjo ofisam Du su 
užlipo ant viršaus, o du pasili- 

iko apačioj. įėję vidun, liepei 
pakelti rankas ir užsilaikyti, 

i ramiai. Nutraukė jie telefo-j
i no vielas ir pareikalavo dar-LJim,„ .1T
.... PAJIEsKAU apsivedIbimnkų pedems pinigų. Is-Į nU() 2o iki 40 metu 

įkratė kišenius, paėmę pinigus,'džiu atsišaukti tik ta> 
,apie $6,800, susėdo į automo 
bilit.i ir nuvažiavo savais

_ . . . liais. Pašaukta policija, 54-tu iv. j-. .. . Įciaus, negalėjo atspėti, ClfUllUOS- 1 V v • • 1 , fper paukščiai buvo.

Ši istoriška šventė minima 
kasmet Brooklyno lietuvių 
darbininkų iškilmingai ir skait
lingai. šiemet prie to minė-! 

uoliau, negu j 
Bus milžiniškas' 

mitingas Miller’s
. Grand Assembly svetainėje]
, Brooklyne. Jį ruošia didžiojo
New Yorko Darbininkiški) Or-j 
ganizacijų Sąryšis bendrai su 
Lietuvių Amalgamated
Lokalu. Bus dainų:
M. česnavičiūtė, K. Menkeliū-

Kavaliauskiūtė. Bus į Waldorf Astoria Viešbučio
^“Aidas]'vadovaujant^.1!™ ‘Rakan(la’ Varžytinės® 
kui; kalbės V. Tauras ir R. j
Mizara. Veikiausia, kad bus1 t ll#us laikus buvęs pagarsė ¥
jaunas kalbėtojas ar kalbėto-Į New Yorko aristokratijos,. AA V 1M A I

j i m o 
kada
m a s i

ruošiamasi
nors.
n i s

PAJIEŠKO.TIMAI
Lorimer Restaurant

J. MARČIUKIENE
Savininkė

lui draugės ' 
unžiaus. Mel- j 
kurios mčg- ' 

it formos ir turite ' 
$5,000. Del plates- | 
rašykit taip: Ak Z., I 
Šchuyle)' Lake, N.Y. ■ 

(95.96) ■

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

Žukui. Bus ir 
Be to’, gabūs 

suvaidins gra- 
vienaaktį vei- 

Po
ja .nuo Jaunųjų Darbininkų 
Kliubo. Taigi, Brooklyno lie
tuviai darbininkai apvaikščios 
Pirmą Dieną Gegužės šiemet 
iškilmingiau, negu kada nors.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tai Šitokia Laisvė 
Mūsų Mokyklose

Trockistai Darbuojasi

t

Ędna Radžiūtė, pagarsė- 
smuikininke, kuri daly- 
S. L A.. 38 kp. rengiama-

r t

jusi 
vatui 
me koncerte, balandžio 28 d., 
Ukrainų Salėje, 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Tarpe vengru New YorkeRichmond Hill vidurinės: 
mokyklos (high school) 
kytojas ir virsimnkas sutiko 
duot svetainę kalbėti Ameri-1 .v , . .. . ., ...... v . . . .. pries komunistinį judėjimą,kos Civiliniu Laisvių enrekto-. V , ‘ 1 u- •. . t, v, , , . . ,r , 1 Ten pat pora vengru darbiniu- nui, Rogers Baldwinu! Moks- ku ,a(| m,smaskl|()t fak.
lema! nekantriai lauke pra- j ren t Baskj Buvo iš. 
kalbos, nes jos tema buvo pa- r
garsinta “žodžio Laisvė” ir tu-i 
rėjo būti pasakyta pereitą 
penktadienį, kai 2 vai. po pie-j 
tų.

Bet štai įsikiša miesto mo
kyklų superintedentas ir pasa
ko: “Nevalia kalbėti apie lais
vę žodžio—Baldwinui nepave-t 
linta sakyti prakalba.”

Tai šitokia laisvė žodžio. 
Vadinas, Baldwinas dabar tu
rės pasisamdyti svetainę ir sa
vo temon įimti ir šį įvykį, kai
po pridėčką prie to juodo pa
veikslo, kurį suteikia Ameri
kos reakcija.

■ state gyventi ;
i turto nemažiau
I nių informacijų 

ta- j P- O. Box 145, 
kas {_

jPAJIEšKAU Petro Dukevičiaus, pir
miau gyveno Shenandoah, Pa., o 

i dabar nežinau kur. Turiu svarbų rei- 
Ikalą; jis pats ar 
, meldžiu praneškit 
Juozas Vinikaitis, 
Brooklyn, N. Y.

kas apie jj žinot, 
sekančiu • antrašu: 
46 Ten Evck St., 

‘(95-96)

diplomatijos ir buržuazijos]
lizdas—Waldorf Astoria vieš-1REIKALINGAS KRIAUčIUS. Ku- 
butis uždaro savo duris. Greiti ’■’•‘i nor‘ turėti nuolatinį darbą prie

, . ... I prosinimo ir taisymo senuJIS bus gi laUliamas, ll JO Vie-; malonės tuojau atsišaukti, 
tą užims daug augštesnės biz-Įtis $25.00 į savaitę. M.

Washington Ave.,i nio įstaigos. Su pirma diena 
1 gegužės prasidės varžytinės, 
i kurios tęsis apie 21 dieną. Var- 
Ižytinėse bus pardavinėjama į- 
’ vairiausi rakandai, r ' ' 
su brangiausiais dailiadaik- 
čiais ir baigiant papr

2720 S. 
Mich.

Moke.s- 
Arminas, 
Saginaw, 

93-95
REIKALINGA darbininkė dirbti vir

tuvėj. Kambarys ir alga, o jei 
. ka.mbario nenorės, tai daugiau algos, 

pradedant Kreipkitės telefonu: Independence 
2146 arba Great Neck 2155. Adre
sas 139 Elm Point Ave., Great Neck, 

93-95
pradėjo veikti tūlas trockistas, šaukščiuku.
____  ____ . Andai jisai bu-j
vo surengęs šmeižtų mitingą Dar 105 Restoranu

Darbininkai įkalinta
Pereitą penktadienį

93-104

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA\ .

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. K ANTON
.3481 Third Ave.
Pirmas Floras,

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

SALES—PARDAVIMAI

astu n., Y.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PARSIDUODA grosernė ir saldainių 
krautuvė, geroj vietoj, biznis įdirb

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

Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar, pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęs, o gausi- 

,te sau naudos iŠ mano keturių deSimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- 
DA 
IKI

IR PATARNAVIMAS SI () (If) 
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- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara ■ kiekvieni} dieną ir nedeliw 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. j>o pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weilzencorn Bldg.^

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

; . juniper 7Ė46
■ I RALPH; KRUQH ’ ’

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue. v ‘ a- ie? ra rr nraJA 'Vb ; J*'?*/ A *».i

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

New 
kilę fiziškų muštynių, kuomet Yorko restoranų streikuojan- 

I trockistai pradėjo pulti klau-' tieji darbininkai pikietavo 
simų statytojus. Pastarieji gy- streiko apskelbtas vietas la- 
nėsi. Dabar Baskio “gengė” į biau, negu kada nors. Už tai 
traukia kapitalistiniu teisman! jie turėjo apmokėti ..paragavi- 
tuos 
m a 
mo”

du darbininku, bandyda-imu policijos buožių ir šimtas 
apkaltinti’ juodu “truks-' penki pikietininkai tapo sua- 

kėlime. ! reštuoti. Dar du restoranu

Išplėšė $6.090

Trys ginkluoti plėšikai 
eitą penktadieni užpuolė 
dviejų kompanijų ofiso,

| PASIRANDAVOJA kambarys su vi- 
prie pat Lor- 
Taipgi yra ga- 

Kreipkites 
Devoe St., 

(94-96)

sais parankumais, 
imer subway stoties, 
minamas namie valgis, 
bile laiku po No. 35 
Brooklyn, N. Y.
PASIRANDAVOJA dideli* < ir dailus 

kambarys. Kreipkitės po No. 435 
Ijorimer St., ant 2 lubų, Brooklyn, 
N. Y. (94-95)

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

»*Iės dėl Balių, Koncertų, 
fdetų, Vestuvių, Susirinkimų (r 
Puiku# steičius su naujaisiais

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.
959 Willoughby

Tat S«42

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Denūstas 

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

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

Telephone, 8tagf 440*

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

! reštuoti. Dar du restoranui
1 .... . . - 1

Į savininkai pasirasė sutartį su 1 
darbininkų unija, pasšadėda-j 

'Imi išpildyti streikierių išstaty-; 
jtus visus reikalavimus. 
]nasi, unija laimi.

per-!-- — -

Vadi-i

ant Iš Gimdymo Kontroliuotojų 
99 Bylos

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
* Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

, Brooklyn, N. Y.

MILŽINIŠKAS ČIA GIMUSIU LIETUVIŲ 
KONCERTAS

Kaip jau buvo minėta, per
eitą penktadienį, Jefferson 
Market teismabutyj, prasidėjo 
nagrinėjimas suimtąjį) Gimdy
mo Kontrolės Klinikos slaugių 
ir gydytojų bylos. Teismabu- 
tis buvo užsikimšęs įdomau-l 
tojais, kurių tarpe moterys su-i 
darė milžinišką didžiumą. Josi 
mat tuo klausimu labiausiai1 
rūpinasi, nes jis jąsias skau
džiausiai paliečia.

Vienas dalykas būtent pa- 
Tą dieną, balan- aiškėjo, kad šis areštas buvo 

Ukrainų Svetai-i padarytas pasidėkavojant šni- 
kuri | 

šnipišku būdu išgavo minėtoj j 
klinikoj tūlus “faktus,” kuriais!

Ką manote veikti balan
džio 28 dieną? Beabejo, 
jei būtų graži, saulėta die
na, skrisite kur nors j už
miestį tyru oru pakvėpuoti. 
Bet palaukit, dar peranksti' 
į užmiesčius važinėti: dar [ 
neužbaigėme sezoninio vei- j 
kimo mieste. Ypatingai,! 
balandžio 28 dieną nega
lima niekur iš miesto išva
žiuoti, 
džio 28, 
įėję, 101 Grand Št., įvyks-jpei, Onai McNamarai, 
ta vienas didžiausių kon-V • 
certų šiame sezone. Bus knniKoj linus "laKLus, kvucwo. 
tai koncertas, kuriame pro- pasiremiant vėliau buvo suim- 
gramą pildys vien Ameri
koje gimę-augę lietuviai-1 
vės. Čia bus dainų, muzi- į 
kos, klasiškų šokių, dek-1 
lamaciji); net ir prakalbų 
jaunuoliai rengiasi pasaky
ti. Vadinasi, balandžio 28 
diena persvarbi kur nors 
iš miesto išvažiuoti. Tą 
dieną būtinai reikia būti 
minimame koncerte ir pasi
žiūrėti, ką mūsų jaūnoji 
karta, mūsų jaunuoliai ga
li scenoje nuveikti. O kad 
jie išpildys labai gražų, vi
sus žavintį programą, mes 
apie tai neabejojame, nes 
visus programo dalyvius 
gerai pažįstame ir žinome, 
kad ji) gabumais scenoje 
tikrai galima pasigerėti.

BALANDŽIO 28 D. visi 
būkime jaunuolių koncer
te, kurį rengia S. L. A. 38 
kuopa. Įsitėmykite: pro
gramą pildys vien Ameri
koje gimę-augę lietuviai, 
jo pradžia bus lygiai 4 vai. 
popiet. Po programui— 
bus šokiai ir laimėjimas 
gražaus ir brangaus radio. 
Balandžio 28 dieną—tai 
pasižmonėjimas, kokių 
Brooklyne ir apielinkėje 
*labai-labai retai įvyksta. 
Būkime jame. Paraginki
me ir savo draugus bei pa
žįstamus atsilankyti.

Rengimo Komisija.

ta minėtos moterys.
Suimtąsias gina advokatas, 

■Morris Ernst. Manoma, kad 
šitoj byloj iškils visa eilę nau
jų faktų, kurie, reakcininkams 
užduos didelį smūgį, o minė
tai klinikai—teises laisviau 
veikt.

Subankrūtavusis Bankas 
Reorganizuotas

Vasario mėnesį užsidaręs sa
vo duris bankas, vadinamas 
City Trust Company, kuris nu
nešė daug darbininkų centų, 
dabar tapo reorganizuotas ir 
pavadintas Mutual Trust Com
pany, su penkiais milionais 
dolerių pamatinio kapitalo. 
Tatai užgyrė ir valstijos ban-{ 
kinis departmentas, valdiška 
įstaiga.

Vienas dalykas paaiškėjo, 
būtent tas, kad subankrutavu
sio banko buvęs prezidentas, 
Frank M. Ferrari, buvo arti
mu draugu bankinio depart- 
m e n to superintendento, p. 
Warder. Pasirodo, kad ponas 
P. Warder gerai žinojo apie 
banko bankrūtayimą, tačiaus 
tylėjo, tarsi burnoj vandens 
prisigėręs. Net kapitalistų 

i

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- , 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokhj žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlių 
Seneso plokičiukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknį} 
Trūkžolių
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
ČyŠčių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojau s kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
, Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, M6t, SKI4.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

©
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 žiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS

Tel.: Greenpoint 9632

K. M.S

Maspeth,

del pa- 
priimti.

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

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

Tarkitės su mumis de) kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.




