
Sovietai Nepasitrauks 
iš Nusiginklavimo 

Konferencijos
GENEVA, Šveicarija. — 

Atsakydamas į Tautų Ly
gos atmetimą Sovietų pa
siūlyt? s nusiginklavimo su
manymus, Maksimas Litvi
novas, vadas Sovietų dele
gacijos nusiginklavimo ko
misijos konferencijoj šešta
dienį pareiškė, kad Sovietų 
delegatai nepasitrauks iš 
Tautų Lygos “nusiginklavi
mo” susirinkimų, nors jie 
turi rimtas priežastis pasi
traukimui. Jis pareiškė, 
kad Sovietų delega
cija dalyvaus su tiks
lu “iškelti viešai visus ban
dymus trukdyti nusigin
klavimą” ir neduoti impe
rialistų delegatams progos 
“pasiteisinti,” kad konferen
cija nepavykus del Sovietų 
delegacijos pasitraukimo.
* Litvinovas raštiškai davė 
atsakymą į atmetimą Sovie
tų pasiūlymų. Jis priminė, 
kaip praeity imperialistai 
dėjo pastangas apeiti So
vietų valdžios pasiūlvmą 
tiesioginiam nusiginklavi
mui. Jis priminė, kaip grei
tai komisija atmetė Sovie
tų pasiūlymą pilnam nusi
ginklavimui metai laiko at
gal, kartu atsisakydama 
diskusuoti dalina nusigin
klavimą iki šio laiko. Da
bar ir tą pasiūlymą atmetė.

Jis nurodė, kad tik septy
ni delegatai tedalyvavo dis- 
kusavime Sovietų pasiūly
mo, ir kaltino komisija ne
leidime kitiems delegatams 
išreikšti savo mintį tuo 
klausimu.

Toliaus Litvinovas pareiš
kė, kad “prirengiamoji nusi
ginklavimo komisija yra 
tam tikros rūšies skraistė 
pridengimui valdžių - prie
šingumo sumažinti apsigin
klavimą, paliuosuojant jas 
(valdžias) nuo atsakomy
bės.”

Litvinovas taipgi smar
kiai kritikavo lordą Cushen- 
duną, reakcinį Anglijos de
legatą. kuris kalbėjo apie 
naudojimą kare nuodingų 
chemikalų.
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Fašistai Pabaugino Lietuvos 
Socialdemokratus

Kad dar geriaus jiems 
tarnautų, Lietuvos fašistai 
pabaugino areštu Lietuvos 
socialdemokratu tulus va- I **
dus. “Lietuvos Žinios” už 
balandžio 5 d. rašo:

“Kaip teko, patirti sąryšy 
•į su krata “Socialdemokra
to” redakcijoj areštuotų da- 
I lis ištardžius paleista, o 
! taip pat balandžio 3 d. pa- 
' leisti K. Bielinis ir inž. St. 
i Kairys.”

Išsilaikė 100 Valandų 
Ant Vėliavos Stiebo
IRVINGTON, N. J.—Al

vin Kelly čia išbuvo ant vir
šaus vėliavos stiebo 100 va
landų. Sekmadienį, apie 4 
valandą po pietų, nusileido. 
Suvirš 10,000 žmonių susi
rinko jį pasveikinti už atli
kimą tokio žygio. Nulipęs 
dar jis biskį pašoko, kad 
parodyti, jog jis nėra blo
goj padėty. Lietus lijo, o 
jis vis tiek laikėsi ant stie
bo, norėdamas parodyti sa
vo ištvermingumą.

Jis jau kelis kartus yra 
daręs tokius bandymus.
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Nepralaimčait, Tik Re

težius, o Islaimesit 
Pasaulį!

< Pasmerkė Cook, Anglį- 
jos Mainierių Vadą
LONDONAS. — A. J. 

Cook, mainierių federacijos 
sekretorius, pereita savaitę 
išgarbino sosto įpėdinį Vali- 
jos kunigaikšti už jo “pasi
darbavimą” šelpime mainie- 
riu. Cook kalbėdamas pa
reiškė, būk karalaičio atsi
šaukimas del “gelbėjimo 
mainierių” išspaudęs net 
“dviem komunistam aša
ras.” - ' ' i • ; '

Komunistų Partija pa
siuntė jam pasmerkimo te
legramą. Vadina ji išdavi
ku ir melagiu. Reikalauja, 
kad jis įvardintų “verku
sius” komunistus.

Sekmadienį Bęadforde 
Cook .teisinosi del to pasiel
gimo. Susirinkę darbinin- 

h kai kelis kartus su pasinik- 
’ tinimu perkirto jo prakal

bą.

.j Yorkshire, Angliia.— Čia 
trylikoj tekstilės dirbtuvių 
darbininkams algos tano 

• nukapotos ant 10 nuošimčių. 
Visose tose dirbtuvėse dir
ba suvirš 10,000 darbinin
kų, unijistų ir neunijistų.
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Fašistai Išmėtė Vadą Iš 
Partijos ,

ROMA.—Mario1 Glampoli, 
buvęs fašistų partijos, sek
retorius Milano mieste, ta
po išmestas iš fašistų par
tijos. Jis nesutikęs su ki
tais fašistų vadais.

Nori Suversti žmogžudystės 
Kaltę- Komunistams <

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Sekmadieni Tsinan-fu 
mieste ant didžiosios gatvės 
tarptautinėj srity tapo nu
šautas kapitonas You Ito, 
iždininkas Japonijos okupa
cinės armijos. Matomai, jį, 
nudėjo Chiang Kai-sheko 
agentai, kad tuo būdu pa
laikius Japonijos spėkas il
giau Shantungo provincijoj, 
idant tos provincijos neuž
griebtų generolas Fengas. 
Chiang Kai-shekas reikala
vo, kad Japonija dar palai* 
kytų savo spėkas toj pro
vincijoj. bet Japonija nesu
tiko išpildyti prašymo.

Chinijos valdininkai tuo- 
jaus pradėjo šaukti, būk ta 
žmogžudystė esą “komunis
tu suokalbis” ir keletas ta
riamų komunistų tano su
areštuota ir įgrūsta į kalė
jimą. Viso įkalinta 18 dar
bininkų.

■ Vėliaus.darbininkams pa
vyko išsilaužti iš kalėjimo, 
nužudant ■ vieną policistą,; 
kuris bandė juos sulaikyti 
nuo pabėgimo. Tą pabėgi-, 
mą chinai in japonai valdi
ninkai bando naudoti kaipo 
įrodymą, kad tai buvęs “ko
munistų suokalbis.” v

Pranešama, kad Chiang 
Kai-shekas padarė laikiną 
kompromisą su generolu 
Fengu- del Shantungo pro
vincijos. Leidžiama Fengo 
kareiviams iš Taian miesto 
(ten viso yra 45,000 karei
vių) įeiti į Tsinan-fu mies
tą bėgy dviejų savaičių* lai
ko ir okupuoti Tsingtao- 
Tsinan gelžkeli per 125 my- 
lias iš Tsirian į Wehsien. Iš 
ten iki jūrų teritoriją oku
puos Chiango kariuomenė. 
Tuo būdu Fengas atskiria
mas nuo jūrų.

Londona^.— Henry Her
ron, bedarbis darbininkas, 
numirė iš bado, belaukda
mas pašalpos.

GASTONI JOS STREIKIERIŲ MILŽINIŠKA 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ TERORĄ

GASTONIA, N. C.—Tūk- gindamas darbininkus* tęsti 
stančiai streikierių iš visos streiką 
apielinkės tekstilės miestu- trukdė, 
kų susirinko čia šeštadienį 
ir sekmadienį į milžinišką 
protesto demonstraciją 
prieš darbdavių surengtą 
terorą. Pareikšti savo so
lidarumą kovoje prieš 12 
valandų darbo dieną, skubi- 
nimo sistemą ir mažas al
gas.

Masės tekstiles streikie
rių ir simpatizuojančių dar
bininkų buvo streiko vadų 
pasveikintos oficialiu prane
šimu, kad Tarptautinė Dąr- 
bininkų Pašelpa atidarė 
naują maisto stotį Pine
ville, N. C., kur Chadwick- 
Hoskins dirbtuvės darbinin
kai streikuoja. Streikieriai 
karingai saugo šelpimo stotį 
ant Henry St., Gastonijoj, 
kuri tapo atsteigta tuoj aus 
po to, kaip maskuoti darb
davių užpuolikai ją sunai
kino pereitą savaitę.
Moteris Streikuoja, Vyras 

Streiklaužiauja
Troy Jones, streiklaužys, 

vyras karingos streikierės 
Violet Jones, atėjo į masinį 
mitingą ir bandė mesti dina-' 
mito bombą, - kuomet jo 
žmonos <tūyas kalbėjo,; ra-

Streikieriai jį sū- 
Tuomet jis pabė

go. Jis tapo suareštuotas, 
kuomet vakare vėl atėjo į 
mitingą, matomai su tikslu 
papildyti piktą darbą.

Jo žmona Violet su kitais 
trimi streikieriais išvyko su 
prakalbų maršrutu rinkti 
aukų streikuojantiems dar
bininkams. Troy Jones, tar
naudamas kompanijai, už
vedė prieš uniją $5,00.0 bylą 
už “atėmimą nuo jo pačios 
patarnavimą,” išsiunčiant 
ją į šiaurines valstijas. 
Taipgi jis stengiasi išimti 
warrantus prieš organizato
rius Fred Beal ir George 
Pershing, kad apkaltinti 
juos “išgabenime pačios.” 
Warrantai dar neįteikti or
ganizatoriams.

Violet Jones prisiuntė te
legramą. Ji sako, kad kal
tinimai prieš organizatorius 
yra sufabrikuoti, kad joks 
skebas vyras negali sulau
žyti tą streiką.

Ellen Dawson, viena iš 
streikierių vadų, tapo išim
ta iš kalėjimo po $2,000 
kaucija. Mąsiniam mitin
ge streikierįai ją entuzias
tiškai pasveikino, y-ų-v----;

Žuvo 4 Imperialistų Lakūnai 
Susikūlus Orlaiviams

SAN DIEGO, Cal.— Ke
turi Amerikos laivyno la
kūnai žuvo penktadienį po 
pietų, kuomet du orlaiviai 
susikūlė ore ir nukrito 600 
pėdų žemyn netoli Corona
do* miestelio.

Jie grįžo iš manevrų. Ma
nevrai įvyko netoli Ocean
side, Cal. Jiems belekiant 
vienas orlaivis susikūlė -į ki
tą orlaivį.

Šeši Žuvo, Susikūlus 
Dviems Orlaiviams

SAN DIEGO, Cal.— Čia 
virš rytines miesto dalies 
sekmadienį susikūlė du or
laiviai: armijos orlaivis su 
pasažieriniu Maddux Air 
Linijos orlaiviu, kuris lėkė 
į Phoenix, Ariz. Abu orlai
viai nukrito žemėn. Žuvo 
šeši žmonės.

Vokiečiai Pasiduoda

Hooveris Priešingas Teikimui 
Farmeriams Subsidijos

Gauja Pasigriebė Negra is 
Kalėjimo ir Nuplakė

PRALOTAS OLŠAUSKAS PASODINTAS 
KALĖJIMAN DEL ŽMOGŽUDYSTES

baudžiamas kalėti sunkiaja
me kalėjime ne trumpiau 
kaip aštuonerius metus.” ”

Tasai dievo agentas gyve
nęs su tūla ponia ir buvo

“Lietuvos Žinios” balan
džio 4 d. laidoj rašo:

“Sėdįs Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime pral. Ol
šauskas, buvo padavęs pra
šymą, pakeisti jam kardo-;jau keletą vaikų su ją pri- 
mąją (įkalinimo) priemonę! 
paimant jo parašą ar pini
ginį užstatą ir leisti sutvar
kyti savo reikalus. Kaip 
teko patirti, prašymas at
mestas ir kardomoji priemo
nė lieka nepatenkinta. To
kiu būdu, pralotas Olšaus
kas ir toliau pasilieka kalė
jime.

“Praloto Olšausko skundą 
ant tardytojo del jo arešta
vimo svarstė Apygardos 
teismas savo posėdyje kovo ; 
28 d. ir atmetė.

“Pralotas Olšauskas trau-' žmonėms kalbant, ir fašis- 
kiamas atsakomybėn sulig | tinė valdžia sumanė uždary- 
Baudž. įstatymų 453 str. ir ti jį kalėjiman, neva prisi- 
bus teisiamas • Apygardos laikant įstatymų. Ar 01- 

vasaros šauskas bus atrastas kaltu 
pral. (ir nubaustas, tai jau kitas 
adv.' klausimas.

Prieš karą pralotas 01-

gyvenęs, todėl pereitais me
tais jis nusprendė ją praša
linti sau iš kelio.

Vieną gražią dieną jis su 
ta ponia išvažiavęs į Biršto
ną ir tenai miške ją pa
smaugęs. Buvo tardoma# 
ir tuo laiku kaipo kunigą, 
tai reiškia dvasišką žmogų, 
nepatalpino kalėjimam Fa
šistinė valdžia net laikraš
čiam uždraudė apie jį ra
šyti. 'Bet tą dalyką vis tiek 
nebuvo galima užslėpti, ir 
dabar, matomai, plačiai

WASHINGTON.— Prezi
dentas Hooveris savo laiške 
senato agrikultūros komite
to pirmininkui McNary pa
sisakė prieš teikimą tiesio
ginės subsidijos (paramos) 
farmeriams iš Jungtinių 
Valstijų iždo. Laiškas tapo 
viešai paskelbtas sekmadie
nį.

Senato dabar tas klausi
mas diskusuojamas.

Hooveris aiškiai pasisako, 
kad nepaisant kaip farme
ry s neskurstų, nebus jam 
teikiama tiesioginė subsidi
ja. Tokį naudingą patar
navimą valdžia teikia tik 
dideliems bizniams, trus-. 
tams. O vargingieji far- 
meriai lai vargsta, jeigu jie 
negali “bizniškai” išsiversti.

RICHMOND, Mo.— Per- 
eitą penktadienį gauja apsi- 
maskavūsių baltųjų pasi
griebė iš kalėjimo Fred Al
len, negrą, 30 metų anir 
žiau's, nuplakė ir vėl nuga
beno į kalėjimą nusgyvį. 
Negras yra kaltinamas va
gystėj ir už tai tapo suareš
tuotas.

Suareštavo 22 už Komunisti
nį Veikimą

Konstantinopolis, Turki j a. 
•— Turkijos valdžia suareš
tavo dvidešimts du darbi
ninkus Smyrnoj ir Stam- 
boul. Kaltina juos skleidi
me komunistinės propagan
dos.

10,000 Kareivių Maršuoja 
Prieš Sukilėlius '

, JUAREZ, Meksika.-^ Ge
nerolas. Juan Andreu AJma- 
zan.su 10,000 valdžios ka
reivių maršuoja prieš suki
lėlius Sonora valstijoj, kur 
sukilėlių paskutinės, .spėkos 
sukoncentruotos.

Philadelphia.—-Federalis 
Rezervo Bankas Philadel- 
phijoj raportuoja, i kad darr 
bas kietos . anglies : srity sur 
mažėjo i aštuoniais .nuošim
čiais kovo mėnesį; darbinin
kų dirbo j 12 nuošimčių, ma- 
'žiau, negu kovo mėnesį, 
1928 m. i - ■ ■ '

■ I '

DRG. A. BIMBA IŠVYKSTA CHICAGON 
DARBUOTIS PRIE “VILNIES”

Draugas A. Bimba, "žy
mus komunistų darbuoto
jas ir per ilgus metus dir
bęs dienraščio “Laisvės” 
Redakcijoj, greitu laiku iš
vyks į Chicagą darbuotis 
prie mūsų kito dienraščio— 
prie “Vilnies.” Žinomą, jis 
taipgi ten aktyviai dalyvaus 
ir komunistiniam judėjime.

teisme dar 
atostogas. 
Olšauską gins pris. 
Tumėnas.

“Baudžiamojo Statuto str. i šauskas važinėjo po Ameri- 
453 šiaip skamba: “Kas nu- ką ir rinko aukas “Saulės” 
sikalto nužudęs, tas yra'namams statyti Kaune. .iš

prieš 
Spėjam

Laike Slaptą Sesiją Su 
Morganu

PARYŽIUS.— Praneša
ma, kad dedamos paskuti
nės pastangos išgelbėti re
paracijų konferenciją nuo 
.galutino pakrikimo Di
džiųjų valstybių ' delegatai 
susirinko slapton sesijon 
viešbuty .George V.

Owen D. Young, konfe
rencijos pirmininkas, ir 
Thomas W. Lamont, Mor
gano dalininkas, kaipo al- 
ternatas Morgano vietoj, 
penktad. pasišaukė į kam
barį Dr. Hjalmar Schacht, 
Vokietijos , galvą. Greitai 
po to Sir Josiah Stamp iš 
Anglijos, M. Quesnay, Fran
ci jos atstovas, ir Alberto 
Pirelli, Italijos atstovas 
taipgi buvo pašaukti.

Tų delegatų susirinki
mas buvo laikomas didžiau
sioj slaptybėj, net mažesnių 
valstybių delegatai nieko 
nežinojo.

■ Po to Vokietijos delega
cijos vadas pradėjo kitaip 
kalbėti. 'Kai. kas manė, 
kad jis gavo instrukcijas 
nuo savo socialdemokrati
nės valdžios nusileisti są
jungininkams ir del to. Dr. 
Schacht pradėjo kitaip kal
bėti. Bet pasirodę, kad toj 
slaptoj, kęnferencijoj priei
ta prie šiokio tokio susitai
kymo del tolimesnio tęsimo 
reparacijų konferencijos.
Dr. Schacht-' pareiškė:
'“Aš neišreiškiau savo 

pasiūlymo’ kaipo : ultima
tumo, kaip daugelis išsiaiš
kina. ' Aš rokuoju Jį tik 
kaipo skaitlinę, suteikiančią 
pamatą deryboms. Aš ne
matau^ priežasties, kode! 
konferencija negalėtų būt 
tęsiama toliaus.”

....... ..... ........ . ""tf—:—;----------

Italijos Karalius Garbina 
Fašizmą

Roma.— Italijos karalius 
Victor Emanuel III, kalbė
damas šeštadieni fašistinio 
parlamento atidaryme, iš
garbino Italijos fašizmą. 
Sakė, kad fašizmas “pakė
lęs Italiją.”' Išreiškė pasi
tenkinimą del padalytos fa
šistų sutarties su, popie- 

! i žium. .

tūChicagiečiai draugai 
rėš daugiau spėkų ir galės 
dar geriau darbuotis.- •

■Važiuodamas < Chicagon 
drg.= Bimba veikiausia ke
lioms dienoms sustos Cleve- 
lande, Pittsburghe ir. Det
roite organizacijos reika
lais.

Nacionalė Jaunų Komu
nistų Lygos Konvencija

Grupė Amerikos Inži
nierių Nuvyko Maskvon

NEW YORK.— Sekantį 
penktadienį, balandžio 26 
d., su masiniu mitingu pra
sidės Penkta Nacionalė 
Jaunųjų Darbininkų (Ko- 
muiiistų) Konvencija, Cent
ral Opera House, 67th St. ir 
3rd Ave., New Yorke.

Programa bus įvairi. Kal-

MASKVA.— Tik ką čia 
atvyko nemaža grupė ame
rikiečių. Sakoma, tai di
džiausia amerikiečių grupė, 
atvykusi biznio reikalais.

Grupės vadovu yra Gail 
Brown, vyriausias budava- 
jimo inžinierius Longacre 
Construction Kompanijos

Ta kompanijabes žymūs kalbėtojai. Dar- New Yorke, 
bo Sporto Unija surengs i nesenai padarė svarbią na- 
atletinių sportų parodymą. !mų budavojimo sutartį su 

Sovietų valdžia. Apart 
Browno ir jo šeimynos dar 
yra trylika inžinierių ir 
technikų.

Maskvos Sovieto komite
tas, susidedantis iš penkių 

[narių, po vadovyste N. P. 
Popovo, specialiai paskirtas 
vesti Longacre kompanijos 
darbą, tuojaus šeštadienį 
surengė konferenciją su tos 
kompanijos inžinieriais ir 
pasirūpino prirengti jiems 
gyvenimo vietą naujame na
me, kuris yra modemiškai

100,000 Priimta Italijos 
Fašistų Milicijon

ROMA.—Sekmadienį Ita
lijos fašistai apvaikščiojo 
2,682 metų sukaktuves nuo 
įsisteigimo Romos sulig le
gendos. Taipgi tą dieną bu
vo apvaikščiota Mussolinio 
paskelbta “Darbo Diena.”

Fašistinėse ceremonijose jrengtas: su gazu, elektra 
priimta į fašistų milicija jr gan, apšildomas? t' 
100,000 jaunuolių iš fašistų _________ ,.orr.
jaunuolių • ’organizacijos ANGLIJOJ PRAGYVENI- 
Avanguardisti; Jie yra nuo 
12 iki 16 metų: amžiaus^

Numirė Kaizerio Brolis

MO KAINA SUMAŽĖJUS 
LONDONAS;

'ministerija aprokuoja, kad 
pragyvehimo"-kaina su pa
baiga kovo mėnesio buvo 62 
nuošimčiu augščiau, x,<negu 
buvo liepos mėnesį,>1914 
metais, bet keturiais nuo
šimčiais žemiau, negu šiais 
metais vasario mėnesį. Per
eitais metais pragyvenimo 
kaina buvo 64 nuošimčiais 
augščiau, negu 1914 metais.

Bedarbių yra suvirš de
šimts nuošimčiu iš užregis
truotų darbininkų. Viso su
registruotu darbininkų yrą 
11,880,000/ * ’

_______________ 1.................. , .....r—

Topeka, Kansas.—Unijis- 
tai kepėjai suorganizavo vi
sus kepėjus šiame mieste;

Darbo

BERLYNAS.— šeštadie
nį numirė Prūsijos kuni
gaikštis Henrikis, savo pa- 
lociuj Hommelmark, netoli 
Kiel miesto. Jis buvo vie
natinis brolis buvusio Vo
kietijos kaizerio; prie kai
zerio valdžios buvo didysis 
admirolas. Buvo 66 metų 
amžiaus.
' .Sakoma, Vokietijos social j 
demokratų valdžia jį palai
dos iškilmingai, kaipo pasi
žymėjusį militarista. Jo lai
dotuvėmis rūpinsis karo mi- kovos už geresnes dcrbo są- 
nistėrija. J lygas. • • H rt/ly gas. ’
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“Laisvės” num. 72-ram po
nas Bukšnaitis bažijasi, kad 
jis, bačką užsimaudamas ant 
savo nelegališkos kūno dalies, 
visai neišjuokęs Rusijos bolše
vikų, bet, atbulai, pagyręs juos. 
Tik, anot jo, “atbulai reikia tą 
žygį suprasti.”

Gi toliaus, nebe tai pasitei
sindamas, jieško pas mus kvai
liukų ir taip nevykusiai suki
nėjasi, kad dasileidžia tokios 
nesąmonės, jog visas komedijas 
reikią atbulai suprasti. Prie 
tokios kvailystės tik ponas ir 
gali dasileisti. Jam reikia ži
noti, kad “Laisvės” skaitytojai 
nėra “Vienybės” skaitytojais ir 
tokie ponai, kaip Bukšnaitis, ne 
,tąip jau, lengvai gali jiems ap
dumti akis. ; -

Jeigu priimti pono Bukšnai- 
čio receptą, kad visas komedi
jas iš atbulos pusės reikia su-- 
prasti, tai ir visa lietuvių sce
na turi apsiversti ragožium, 
kaip kad mūsų ponai vartosi, 
kaip klaunai cirke savo pilvo 
“idėjai” tarnaudami. Pagal 
pono Bukšnaičio naują išradi
mą, lošiant komediją, publika, 
nuo šios dienos, žiūrėdama, ile-i 
privalo juoktis, bęt verkti, o iš! 
dramos—juoktis, kaip durnaro
pių apsivalgius.

Įsitėmykite, gerbiamieji lie
tuviai, ir pagal pono receptą 
jau privalote visai kitaip elgtis. 
Jeigu čalį Čapliną pamatysite 
“mūviuose” atvėžliojant su sa
vo šleivomis kojomis, tai jūs 
neprivalote juoktis, bet verkti. 
Turite persistatyti, sau, kad jo 
kojos išsukinėtos ir jisai ne 
juokus krečia, bet didžiausias 
kančias kęsdamas, ligoninėn va
žiuoja. i šitame savo rašte po
nas Bukšnaitis, regis, bus sulo- 
šęs kvailesnę rolę savo “kok- 
nute”, negu Čaplinas savo šlei
vomis kojomisi

Dabar kyla klausimas, ko
kiais išrokavimais tasai ponas 
jieško už ^save kvailesnių pas 
mūsų žmones? Juk jisai gula 
ir ..’kelia plas' fašistus1?’ Ten jo 
“idėjos’1’, ten jo draugai: Jis mus 
išvadino “šunvaikiais”, - prie 
operetės “Išeivio’’ pridėjo prie
dą - (bačkd), kad krimstelti .bol-

vaizdas tarp mūsų menininkų 
to pono įdėtas, ir sako:

“Kas šitas ponas per vienas? 
Ar ne fašistas ir ar ne “Vieny
bes” bendradarbis?”

Menševikai ploja delnais, 
kvatoja ir šaudo komplimen
tais, o tu, nabage kalbėtojau, 
rausk, kaip virtas vėžys už sve
timus griekus.

Ponai jau ne vieną ir ne du 
kartu mums meškiškai pasitar
navo. Todėl nors ateityje bū
kime atsargesni ir gerai ajfsi- 
žiūrėkinre, su kuom turime'rei
kalą.

Šiuom rašinėliu nenoriu ' nie-. • 
ką iš draugų įžeisti, ar užgauti 
keno nors jausmus. Rašau tik 
veluk to, kad ateityj būtume at
sargesni. ‘ - i

Senas ■ Vincas.

O jeigu aš bučiau aiškinęs 
pesimizmo teoriją, tai bukit 
tikri, kad bučiau pavartojęs 
iię marksizmo . mokslą, f bet 
0hug tarft tikslui tinkamesnį, 
•t; y. Psichologijos mokslą! 
Neš marksizmo saiku neviskas 
įgalima atsaikuoti.”

Tąi gana, kuomet taip drau
gas nukalba, su juo ginčytis 
marksizmo Mausimais nėra ko. 
Be to, tą mintį draugas ir ki
tame rašinyje gina. Reiškia, 
neprisipažįsta- prie klaidos. Tai 
pęrcįaug.

U to reįkia spręsti, kaip d. 
Bijdnas “suprantą” marksiz
mą j Todėl ir ginčų pamate, bą- 
Vo >ne literąti.nė ’ kryptis, t bet 
“sparnuotos jmįntyą’’, /‘teisiii- 
gumąs”,; “taškai” ir šakinių 
forpjula.

’j’įi aišku, ,kad yra ir dau
giais tokių draugų,- kurie mark- 
si^pią taip suprantą. Dalinai 
{ąihę ir- objektyvės sąlygos vei
kia. Draugai gilinasi į meną, 
eilių rašyfną, vaidinimus, o dir
bant dirbtuvėje, nėra gana lai
ko studijavimui marksistinė fi
losofija, materializmas, dialek
tika. Sakysime, bloga, kad 
taip jau yra. 
vesti kovą su 
Meno Sąjunga
Partija turi rūpintis, kad mū
sų fnenininkai būtų susipažinę 
su marksistine ideologija? Ki
taip mes klaidų neišvengsime.

Sodietis.

8UBSCRIBTION RATES:
_____ $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y. ____ $8.00
_____ 18.001 Half year, Brooklyn, N. Y. __ $4.00

4 “Vilnyj 
Skyriuj, i 
kartu diskusuoja leidimą 
žurnalo, kuris būtų skirtas me
nui. Mano mintis linksta prie 
tų draugų, kurie stoja už leidi
mą žurnalo. Bet nesutinku, 
kad tpks žurnalas būtų vien! tik 
menui pašvęstas. Ne, mūsų 
menas dar nėra tiek (iškilęs, 
kad galėtų leisti ir palaikyti 
tokį žurnalą, i Mano suptatitnu, 
mmimas žurnalas turėtu \l)ūti 
mokslo ir mena. ■ ‘ i ' t : į 

Tokiam žurnale tūrėtų ; h.štĮ 
mūsų njenininkaiį ir •ipkį’^si jtiį- 
nes filošofijos, m:atęrik(iziįno įt 
pųlitikoš.I Taip:1 pat 'iri ’kinį 
mokslo sakų. s Taip sutvarkius, 
žb'rnalas patenkintų meninin
kus ir užkištų tą sįragą,' kuri; 
nuo . “Naujosios Gadynes” lai
kų tuščia. ■ \ ' ‘ >

Ąr pajiegsime' tąi padaryti? 
Pilnai taip. 1 Tdks žurnalas pla- 
tinsis gerai. Pavyzdžiui, mes 
išleidžiame brošiūrų ir išplati
name. Toks žurnalas platin- 
sis geriau, nes j iš bus įvaires
nis : su eilėmis, pasakaitėmis, 
meno peržvalgomis ir moksli
niais, teoretiniais straipsniais. 
Bile darbininkas žmogus kartą 
į mėnesį labai noriai pirks to
kį žurnalą. Pręnumęrata irgi 
bus nesunku gauti, kaina ,būtų 
apie $3.00 metams.

_ Šį klausimą reikia dar pa-
Antra, reikia nepamiršti/diskusūoti, turi jį pakult kiek- 

kad didžiuma lietuvių dar- vienos kolonijos draugai’ ir ąš 
bininkų yra neorganizuoti. neabejoju, kad didelė *.,di- 
Jie yra dalis tos didelei ma

išės nelavintų ir pusiau la
vintų Amerikos darbininkh, 
kurie vos neša sunkią gyve
nimo naštą. Jie yi‘a bošų 
ir darbdavių malonėje, nes 
neturi organizacijos, kuri 
gintų jų reikalus. Ir štai 
Clevelando konferencijoj 
įkurta nauja organizacija, 
susidedanti iš < niauju Ufii-ių 
,įįr iš atstovų tiesiai iš dirb
tuvių, Vyriausiu šavo tikslu 
statys organizavimą! neor
ganizuotų darbininkų. į Tas' 
reiškia, kad išauš nauja ‘ga
dynė neorganizuotoms dar
bo masėms. Suvienytas A- 
merikos darbininkų judėji
mo kairysi^ sparnas padės 
toms masėms susiorganizuo
ti ir atsilaikyti prieš darb
davių puolimus.

Kaip nežiūrėsime, kiek
vienas lietuvis darbininkas 

Fedefracija, kuri apima vy- privalo rūpintis Clevelando 
riausia tik lavintus darbi- konferencijos pasisekimu, 
ninkiis, visai nesirūpina or
ganizavimu neorganizuotų 
masių. Šitas darbas pasi
lieka gaujoms, revoliucinėms 
unijoms, kurių priešakyje 

' stovi; Amerikos Komunistų 
Partija. O sėkmingai orga
nizavimą neorganizuotų 
darbininkų bus galima va
ryti ;tik suvienytomis spė
komis ir pastangomis visų 
naujųjų, unijų.

Trečia, vadovavimas dar
bininkų kovų.’ Nebeliko jo
kios abejonėj ka;d >vjsiems 
d r*įb i- n i n k ų strei
kams vadovauja tik nau
jos unijas. Amerikos Dar
bo Fefleracija, taip pat 
Amalgameittį Rūbsiųyių 
unija/ virto ajtyįrųmiS 
streiklaųžištomis * organiza
cijomis. Atsimenate, kaip 
įniršusiai Federacija ir 
Amalgam eitų unija nesenai 
laužė sukniasiuvių streiką, 
o dafer j udošiškai' Streik
laužį au j a audėjų streike. 
Tik naujos unijos veda dar
bininkų kovas už geresnę 
būklę. Gi streikų vedimas

Pejr 
foreign Countries

yeai
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VIENYBĖS KONFERENCIJA
Darbo Unijų švietimo Ly-!savo pobūdį, tapti 

ga šaukia darbo unijų vie- naujųjų unijų. Ir
nybės . . konferenciją, kuri 
įvyks birželio 1 d. Clevelan- 
de, Ohio. Tai bus istorinė 
konferencija—pradžia nau
jo darbo unijų judėjimo na- 
cionale papėde.

. Konferencijos šaukimas 
nurodo, kad delegatus siųs
tų naujos darbo unijos, se
nosios unijos, kurios eina 
prieš savo reakcinius vadus, 
Darbo Unijų švietimo Lygos 
grupės, progresyvių unijis- 
tų grupės senosiose unijose 
ir darbininkai tiesiai iš- 

/dirbtuvių ir kasyklų. Va
dinasi, konferencija apims 
organizuotus ir neorgani
zuotus darbininkus.

Konferencijos tikslas yra 
tame, kad įkurti centrą 

■ naujam, karingam uniji
niam, judėjimui. Iki šiolei 
jau yra susiorganizavusios 
kelios naujos nacionalės 
unijos, kaip tai: angliaka
sių, audėjų, šiaučių ir rūb- 
siuvių. Visoj eilėj kitų pra
monių sparčiai kuriasi vie
tinės, naujos unijos. Kol kas 
jos nėra surištos į vieną na- 
cionalį centrą. Tuo tarpu 
senosios unijos yra susijun
gusios į reakcinę Amerikos 
Darbo Federaciją. Ir štai 
šita Federacija su didžiau
siu įtūžimu puola naujas 
unijas — pirmiau prieš mo
teriškų drapanų siuvėjus-'ir 
kailiasiuvius, o dabar prieš' 
audėjus, — tuo tarpu nau
jos unijos neturi vieno na- 
cionalio centro, iš kurio ga
lėtų atremti Federacijos 
atakas.

Antra, tai organizavimas 
neorganizuotų darbininkų. 
Naujų unijų gyvenimas ir 
pasisėkimas priklausys nuo 
sutrati kimo po savo vėliava 
miliohų neorganizuotų dar
bininkų. Amerikos Darbo

centru 
Cleve- 

lando konferencija tą pada
rys. Tai bus didelis žings
nis pirmyn kairiojo sparno 
judėjime. ’

Reikia visais būdais rem
ti Clevelando į konferenciją. 
Reikia suprasti jos švaroj, 
kaipo naujo žygio Amerikos 
darbininkų judėjime. Ir ljė-į 
tuviai darbininkai nepriva
lo žiūl’ėti per pirštus į Mą 
konferenciją. Viena, yra 
nemažai lietuvių darbinin
kų, kurie priklauso prie se
nų unijų, ypatingai rųbsiu- 
viai ir angliakasiui. Kaip 
sakėme, tų senųjų unijų va
dai pradėjo atvirai streikus 
laužyti. Lietuvių unijistų 
pareiga kovoti prieš savo 
unijų reakcinius vadus. O 
kovoti bus lengviau, jeigu 
naujosios unijos, suvienytos 
nacionale papėde, pagelbės.

Na, ir kokiem galam mūsų 
i i apie, 

. - / P;rhį-l
cus, monarchistus ir kokius: iąį 
karžygius? Juk musų artistai 
ir publika tokiaįš nėra. Kam 
garbinti tie dykūnai? - į ! ■ 

i 1 ' . ■
Mėriininkai Kūrėjai

Ko sfinga njiūsų meninin
kam kuręjam? čia' kalbu apie 
eilių, daįijių, scenos veikalų ku- 
rėjųs-rašėjus: Abelnai imant,, 
maža mes jų teturime, Vienok, 
ir.; šū jais yra daug trūkumų.’ 

. jMęninibkas rašėjas, mano su
pratimu. -yna pirmuoju kure ju 
įiįiū^ų meno' - \ , Jis, lieperdūoda 
kitiems, j klausytojams, tai, - kas 
jau yra,; bet tveria, didina me
ną, Eil^s, veikalai, apysakos 
tveria musų proletarinę litera
tūrą. Rašėjat-menįninkai turi 
pilnai suprasti, marksistinę ide
ologiją. į Kitaip; j ų a rašiniai bus 
neišlaikyti;, / šiūruojanti,< -Tokio 
draugai savo gražraščiuose 
greit nuklysta į įvairių svajo
tojų eiles. . . . ;
' » ■ I ; • » - i ąO tokių draugų, kurie rašo 
jau gana senai ir neturi gero 
komunistinio pagrindo, mes tu
rime. Pavyzdžiui, kad ir d. Bi
jūno ginčas su Bevardžiu “Vil
nyje” rodo, jog mūšų draugai 
rašėjai nevisi turi marksistinį 
supratimą, komunistinį nusi
statymą.

Pamenu, apie desčtkas metų

Darbininkų Menui Žnynar kad supranta, bet ir kartu jau
jas • ' čia tokį meną.

- į - Proletąrų Meno artistai turėtų dainuoti 
draugai jau kelintų-, išlepusius kunigaikščius, rL film -i n .

PRITAIKANTIS
PAREIŠKIMAS

I

pirmiau prieš mo

džiuma bus už 'leidimą mok
slo, teorijos ir meno žurnalo.

Mtasų Menininkai
Sunkiai mūsų mefiui dar rei

kia yersįtis. Taip, i mesi tūrinię 
meniniū^ų: chorai, ) choru, jąio-' 
kytojų,’ I dainininkp; • mėg’ėjų. 
Tai mepo: praktikai, kujrįe moną; 
perduoda ■ miniai, praktįkuopą. 
’ Ko įme^ pa^didailjarAd 'dA to
kių ndenininkų? y PhrriAą, kas 
yra pienas? Menas" yra visuo-’ 
menesj draugijos- jausmai, f pro
tavimas, mokslas, idėjos, kovos, 
vargai; Trum^au,L^dTaugijine'

bloga, 
Vienok reikia 
ignorantizmu.

ir' Komunistų

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
Fašistai Giria. įtinti šimtus alkanų .bedarbių,

“Lietuvos fašistų Aidas'-’ i/kur!e’ bus pHutiagauta'du- 
gyrf Amerikos Sftęialritų;. “Ko-1 ^mynomis.

“L. fašistų Aidas”: ld:Nr.); 
rašo: : (“Am.erikoę laikraščių I 
žurAalistafris ‘ (Mlchelsėnaš) pa- 
peiškę,.- ikaįd- dabo^inė; Liętųyos 
yąljžia daug; gero- jau padariu
si*’ '■ Mat’, 3e tį& '‘jJiėtuvos-’ so- 
ęįąidemokrątaį,. beį : įr Ąpiėri- 
kbs Socialdemokratai vis labiaukės socialdemokratai vis 
suartėja įsu fašistais. ’

■ \ *

j kų, gali badu stipti su savo 
... štai kokiais ke-!

liais eina “rūpinimasis ’bedar
biais”?
Kuinigas ;Žvalgybininkas. t < j

• įPRIENAI.-r Kunigas; Kar
diškas .kalėdodamas po mies-; 
|tęl-įs klausinėja,;kas kokius ,laį-. 
kraičius:skaito, ir ar nėra ‘‘be
dievių kokių, kalbančių prieš 
dabartinę valdžią ir kuųigus”.

“Iš John’s Hopkins universi
teto Dr. Raymond Pearl pareiš
kia, kad sunkus darbas—abel- 
nai sunkus fiziškas darbas — 
trumpina gyvenimo amžį tų 
ypatų, kurios jau perėjo per 
40 metų. Statistikos parodo, 
kad sunku yra užmušt žmogų 
per fiziškai sunkų darbą pirm 
negu 40 metų, bet po tam am
žiui tai jau esą sprendžiamai 
skirtingi istorija.”

Nežinia, ant kiek tos statis
tikos turi teisybės, bet tas Dr. 
R. P. pareiškimas kaip tik tin
ka dabartinei “speed up” siste
mai.*

Išeina taip, jei darbininkas 
turįs 40 metų amžiaus, nebe- 
samdomas į darbą kaipo perso
nas, lai tą daro jo paties nau
dai; mat prie skubios “speed 
up” sistemos persunkus aniems 
jau darbas, kenkianti ir trum
pinantis anų. amžių. Kas kitą 
su jaunesniais; jie ne tik gali 
savaimi vikriaus sukinėtis ir 
suspėt su mašinų taktu, bet 
anuos da galima ir paragint 
pasiskubinimui ir tuom visai 
nepakenkt jų sveikatai ir iš
gaunant geresnius darbo vai
sius—našesnius.

Bet tikrenybėje yra, žinoma, 
kitaip. Pačių darbininkų pa
tirta, kad tas, kuris jaunystės 
dienose sunkų darbą dirbdamas 
nusikamavo, sulaukęs 40 metų 
amžiaus esti persenas ir jau 
pats nebepajėgia sunkų darbą 
atlikti, j *

O kuris jaunas prisilaiko, 
vengdamas nusikamavimų, di
delių nuovargių, tas, sulaukęs 
40 metų da starkiai atrodo, no 
nepasilenkęs, nekuprotas ir ke
liai nelinkę, ir tam ne tik dar
bas nepavojingas esant 40 m., 
bet dar gali atlikti vyro darbą 
.sulaukęs ir 70 metų, ar tam pa
našiai.

Jieškant galima atrast, kad 
prie sunkių darbų, kaip kasyk
los ar prie geležų (roling mills) 
iš jaunystės dirbęs, sulaukęs 40 
metų amžiaus esti jau liguistas 
ir nebepajėgiantis atlikt jokio 
sunkesnio . darbe. j Kiti-nei ne
sulaukę to amžiaus nuekliauja 
pąs Abraomą. - : i 1 > ■> >

11 ėjęs. jšeVikams jr išreklamuoti Lietu-Ideologija, gyvępįmas fvaizduo-t Plečkaitininka! . 
Badavimas.

t Kai buvo rengiasi badauti, 
Kauno kalėjime, plėčkaitininkai 
taip kalbėjo: “Tegu bolševikai 
badauja. Jei ką laimės, tai ir 
mums teks,, o mes santykių1 su 
kalėjimo administracija nesu
gadinsime”. Politiniai kaliniai 
badaudami, žinoma, su jais ne
siskaitė ir ją pagalbos nejieš
ko jo. •
Yra ir Lietuvoje Karalių.

PANEVĖŽYS. — Smetonos 
švogeris Chodakauskas jaučia
si labai galingas. Jis bedar
biams pasakė esąs karalius; ką 
norįs, tą ir darąs. Bedarbiai 
tą gerai įsidėjo į galvą.
Fašistai “Rūpinasi 
Bedarbiais”.

i JONIŠKIS.—- Sąryšy su be
darbių judėjimų' ir fašistai su- 
Mrūpino, kli^ ' kūip ' hors galėtų 
juos nutildyti. , Fašistai sugal
vojo steigti bedarbių , šelpimo 
fondą iŠ’. ?.’' vėkafelių/pelno ir 
nųbšimčių nuo valdjnimcų algų. 
UbagAudaWir 'ir kitįjkia^' kome
dijas lošdami • manoĮ prisę-

“Geležinio Vilko” Darbai.
Šausio mėnesį Prienų gimna

zijoj buvo, kabemiškų fašistu
kų (ateitininkų) vakaras. “Ge
ležinio vilko”, didvyriai suma
nė jį suardyti ir nutraukė elek
tros laidus. Pasidarbavo šie 
fašistukai: šalčius, Makauckas 
ir V klasės mękiniai šugždinis, 
Jonyka ir Savukas.

Matęs.
Fašistinis Frontas

Sausio 17 pas Smetoną buvo 
sušauktas pasitarimas nuspręs
ti, kaip geriau- dumti akis nu- 
kentėjusiems nuo nederliaus. 
Fašistų atstovas pasiūlė suda
ryti bendrą įvairių buržuazinių 
partijų kpmitetą be tautų skir
tumo su Smetoniene priešaky. 
Liaudininkai tam pilnai prita
rė. GircĮi, ir jie bus arčiau 
prie valduos, Į komitetą įėjo 
lietuviška Raąputinienė Smeto
niene, .Mironas, Riomeris, . To
liušis, Gąldikiene, .Tilmanas, 
Soloveičikas, Lapenas,> Jąnuške- 
vičius ir kiti, šauni kompanį-( 
ja.. r j i • \

voš galvtariezas — šaulius, ir 
davė progą paskalyti “Vieny
bei” ant bolševikų. Kas verčia 
jį dar teisintis ir dar taip 
kvailai?

Apsakymas lengvas, lengves
nis, kaip ponui ragožium persi- 
versti: Tasai ponas žino, kad 
pas jo sėbrus viskas susmukę. 
•Visks veikimas tik ant kelių 
ponų liežuvių dar šiaip bei taip 
laikosi. ; Aktyvumo jokio pas 

’juos nėra. Scena, prie kurios 
ponas Bukšnaitis turi šiokią- 
tokią papėdę figūruoti, veik mi
rus. Dailės spėkos, geriausi 
dainininkai, geriausi chorai, ar
tistų rateliai ir lietuviška pub
lika, eina Su mumis. Į savo 
parengimus, operetes, mes su
traukiame tūkstantinį, publikos 
kiekį.

Tasai ponas žino, kad pas 
savo brolius nieko nelaimės. 
Nuo mūs, ačiū neapsižiūrėji
mui, jau -šiek-tiek pasišlavė už 
porą ’operečių. Tas ’tai ir ver
čia jį tupinėti apie mus, koc ir 

1 į beždžionę pasivertus, ir kai-1 
bėti į musf^ tokias nesąmones, 
kūd komedijoj viskas reikia at-i 
bulaj šupra!stP-atbtilai protau
ti? ‘ ’ i”

O mums yra į>ambka,( kad 
su tekiais penais .jokio reikalo 
neprivalome turėti. Pasidėkavo- 
jant Bukšnaičio bačkai “Išeivio” 
“pagrąžinime”, fašistų “Vieny
bė” gavo progos pamikenti ant 
Rusijos bolševiki| Ir* išrekla- 

;muoti galvariezas šaulius, net 
ir Bukšnaičio “autoritetą” 
mums primesdama.

Man bevažinėjant su maršru
tu, vienoj vietoj atėjo į prakal
bas pustuzinis menševikų ir 
laikę klausimų atsistoja vienas 
ir įkerta: i

“Ką jūs čia akis žmonėms 
dumiate?! Keikiate fašistus, xo 
su j'ais kadrilių šokate.”

KadA buvo pareikalauta fak
tais tai įrodyti, ‘jis atskleidė 
“Laisvės” numerį/ kur ponas 
“BukšnaUis tame nelaimingame 
“Grigut^je’ ’z if' rėžisieriu^ ir 

i Tarno rolėj lošia, kur net ir at-

sė, ritme, muzikoj, dainoj.
. Draugija pasidalinusi į d Vi' 

klasi: darbininkų, ii? kapitalis
tų, išnaudotojų. Šios dvi kla
ses skiriasi ir ideologiniai. Pšh 
vyzdžiui, išnaudotojų klase pro
tauja: Palaikyt didėles afmijas, 
užkariaut silpnesnes tautas,s pa
vergt jų darbininkus, laikyt 
paniekoje darbo liaudį, skleisti 
neapykantą prieš svetimšalius, 
gyventi palociuos, valdyti milži
niškus turtus ir tt.

' Gi sapioningosios darbininkų 
klases dalies protavimas bus: 
Organizuotis į darbininkų par
tiją, kovoti prieš išnaudojimą, 
už lygybę, prieš pavergimo ka
rą, už,tautų apsisprendimą, už 
nugalėjimą ir nuvertimą buržu
azinės galios 1 ir už įsteigimą 
darbininkų galios.. į’ i * . j * į

Menininkai, imkite ir skai
tykite poeziją, daipą§, eilės, ko
medijas, tragedijas^ dramas, 
apysakas, tėmykite ’paveikslus/ 
o matysite, kuH ' Veik višluhe’ 
meile bus matoma * tie11 reislų- 
maį geismai,. ta t ideolagijd Die-i 
npsja'š kitos klasės. ; Mažai fa-? 
sųeĮ 'kjehdro • turinio y į kūrinių J 
Tai ji,- menas ręiškiaf 
pĄotaĄimą, kovas, sieięiuąĄ^į^ 
“grhžėšnėj e ” formoj e, vaizdu o
se. . įr’ ' ■'' 41 ’ r

;Kikia mūs išvada! Mes no- 
rijnd, pageidaujame, kad • mūs, 
darbininkų, menininkai būtų 
reiškėjais darbininkų /. klasės ‘ 
meno, idėjų. Darbininkiškas 
pienininkas negali būt tik, ma
šina perduodanti vifeką, kas tik 
pakliuvo. Jis (ji) turi supras
ti, ką dainuoja, vaidina, Ir 
kodėl gi ne? Juk mūs meni
ninkai yra darbininkai.. Tad 
ar gi negražiau, nemaloniau, 
kuomet savo balsu, jausmu, 
muzika reiškiama-vargai,' "kd- 
vos, bėdos draugo darbininko, 
brolio, sesutės, motinos. Kada 
menininkas reipkja dainoje 
jausmus- darbininko, varguolio, 
tai jisai dirba savo darbą. To
kio mbnininko-artisto klausytis 
irgi- ’ 
būna darbininkai. Jie ne tik

v

Ji veyia savyje daug gali
mybių. Ji žada labai daug.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijose reikia šis klausi
mas pakelti ir išdiskusuoti. 
Tankiai mūsų draugai nusi
skundžia, kad mūsų kuopų 
susirinkimai yra apmirę, 
perdaug bizniški, nariams 
neduoda jokio dvasinio pa
sitenkinimo. O taip yra 
tod.el, kad mes esame apsi
leidę; . Mūsų pareiga, savo 
šūsirirfkimuose į diskusūbti 
didžiuosius j idiekos klausi- 
jpųs, iškilusius , darbipinkų 
judėjime. .;

Šiandien įdrime du tokiu, 
klausimu, • būtent . Uu'dejų 
streiką ir Clevelando da/bo 
uųiju konfereWci-

r

3

>: Ui

JUOKAI NE JUOKAIl
J
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F

A

i’/‘Balsas” . t .
.. -____L.________ .i. ■;

?Rūbsiųyių 
. atyįrtjmiš

ti kuopų, susinhkiniUdseįlt, i 
Kartais nįės‘paaukojama 

penkinę kitą, tiems svar
biems darbininkų? i’ęikalams 
ir manome, jog jau atliko
me savo pareigi I Tiesa* pi
niginė parama labai reika
linga ir mes su -ja turime 
prisidėti. Bet nereikia tik 

bus daug sėkmingesnis, jei- tuo pasitenkinti, z Tuos rei- 
gu j4 užpakalyje stovės vi- kalus apkalbėkime, iščjisku- 
sos unijos, suvienytos į vie- ’ suokime ir / supraskime, 
ną centrą. i Remkime juos ne tĮkx me-

Iki; šiolei Darbo Unijų džiaginiai, bet ir moraliai. 
Švietimo Lyga buvo tik Dvasiniai prisidėkime prie 
ivietimo organizacija, susi- jų. Taip, veikiant, mūsų 
dedanti iš kairiųjų unijistų organizacijos stiprės dvasi-

> unijose, niai ir arčiau susirišę .su 
įsikibus naujoms abelnu ,šios- šalies? darbinim 

jinai turi keisti kų judėjimu.

. grupių senosiose
Dabar,; j

A. L. D. U D. IR L, D. S. A. KUOPOMS IR NARIAMS j 
jrt'UJ M/.5 t j

Komitetas Šelpimui Lietuvos Badūdlių Šiomis dienomis 
išsiuntihėjo visoms A. L. t). lt. D. ir L. D. S. A. kuopoms 
(per jų sekretorių^) laiškus ir^blankas parinkimui ąuką 
Lietuvos darbinlnkAhls ir valstięčiaips. Mes prašom vi?Ų 
Sekretorių 1 paskaityti 'šituos laiškus? artimiausiuose savę 
kuopŲ šusirinkifnuose. ' O nariu nuoširdžiai prašome pa
svarstyti laiškuose ’sViminėtus klapsimus ir veikti sulyg savo 
išgalės.

Šis darbas yra neišpasakytai svarbus ir ūmus, ir todėl 
prašome Visus A. E. D. Ii. D. ir L. D, S.. A. narius-es at
kreipti į j j ypatingos dbftiės ir kaip galint greičiau.

Daugeliui A. L. I). L. D. kuopą jau tapo išsiuntinėta pb 
tam tikrą skaičių kalbamo komiteto lapelių-atsišaukimŲ. 
Prašome kiekvieną kuopas ,sekretorių ir narį pasirūpinti, 
kad tie lapeliai būtų kuoplačiapsiai paskleisti ir kad kiek
vienas lietuvis ,darbininkąs būtų išjudintas prie to didelio 
ir svarbaus darbo. > - / » < /

‘ -K.; Š. U.',B. Sekretorius, <
R. MIZARA. '

Abiem GerAi Sekasi
—Kaip senai matėmės bSa 

kyk, kaip tau sekasi?, '
—Labai gerai.
—Na,o kaip tavo vyrui se

kasi ? a

-—Aš jau vyro neturiu, mes 
persiskyrėme.

—Jeigu taip, tai, ir jam ge
rai sekasi.

Surinko Ona Stelmokiūtė.

/ supraskime, 
ne tĮkt me-

. Kitos Išeities Nebuvo t
Pati.—Tu, niekše, vėl parsi- 

vilkai namo penktą valandą 
ryte! Kaip tau ne gėda taip 
elgtis ?

Vyras.-—Gėda, bet ką dary
ti, kitos> išeities nebuvo, nes ' 
jau Visos užeigų įstaigos užda
rytos ir turėjau namo Ankš- ‘ 
čiau eiti.
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LIETUVIS GRAB0R1US

CASTON ROPSEVICHVienas.

ELIZABETH, N. J

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė
Svyrūnėlis.

BALTIMORE, MD.
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Vlad. 
ir vi-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

>18 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

J^NAUGATUCK, CONN

PAIN-EXPELIER

Minėta kp. visiems dalyva
vusiems koncertinėje progra
moje: Sietyno Chorui, Oktetui 
Ufai, smuikininkams, 
Žukui, chorų vadovui

“Aušros” Draugijos susirin
kimas įvyko balandžio 5 d. 
___ j susirinkime nebuvo 

tokią į daug svarbių reikalų. Atsto-

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pasi

(.■ . Mūsų miestelyj yra U. S. 
Rubber Co. didžiausios dirb
tuvės ir, rodos, iš vidaus žiū
rint darbai gerai eina, bet 
naujų darbininkų nelabai pri
ima į darbą. Balandžio 6 d.,| 
šių metų, U. S. Rubber Co. už-į 
darė vieną didelę dirbtuvę, 
Candee Rubber Co., New Ha-i 

' / ven,- Conn., ir pargabeno į į 
' Naugatuck visą darbą. Te-į 

dirbo apie tūkstantis dar-' 
bivinkų.

Boston Rubber Shoe Co. iš 
Melrose, Mass., taipgi uždarė 
ir pargabeno į Naugatuck vi
są darbą. ♦ Tenais taipgi dirbo 
apie penki šimtai darbininkų. 
Dabar U. S. Rubber Co. nori 
padaryti Naugatuck Rubber 
industrijos centru. Kompani-1 
ja įtaisė naują skubinimo sis
temą, tokiu būdu nori pada
ryti, su tais pačiais darbinio-j 

. kajj daugiau darbo. Ištikrų-' 
jų, ir padaro.

' ^Politikierių Šunybės

Per daug metų repubiikonaiį, 
valdė miestelį ir bevaldydami 
miestui nuvogė $8,855.14. Tą Į 
žulikystę padarė miesto rašti
ninkas, sykiu buvo ir miesto; 
teisėjas, Frank A. Sears, ir 
Edward J. Welch. Abudu da- kų 
bar patraukti teisman ir pa- 

, statyti po kaucija. F.A. Sears rios
po $10,000 ir E. J. Welch po veik užbaigė darbą.
$5,000. Kokią jie bausmę s siūlo 

jg^s, tai ateitis parodys.
\ Naugatuckietis.

Nelaimingas laisvamanis vy- dus, nes ant paskaitų pradėjo 
ras, jeigu jis apsiveda tokią rinktis jau po devynių, ir iš- 
draugę, kuri vien tik galvoja į viso susirinko su mažiukais 
apie rąžančių, bažnyčią ir ku- apie 20 ypatų, kas yra labai 
nigą, o šeimynos laimė jai pa-! peiktina. Susirinkusieji pa
lieka antroj vietoj. įskaitomis likosi patenkinti.

Dėlto laisvamaniui vyrui; 
būtinas reikalas jieškoti tokios’ 
gyvenimo draugės, kuri turi I 
švarią sąžinę, laisvą nuo viso
kių prietarų ir tą kilnų visos 
žmonijos obalsį: artimo meilę! 
turėtų savo širdyje, o ne baž
nyčioj arba kunigijoj, pas ku
riuos tas obalsis tik žodžiuose, šiame 
o ne darbuose. Tik 1 
draugę apsivedęs laisvamanis vaj "t.d.a. 8- 
vyras galės būti laimingas ir;x\jamo Bendr. neturėjo nieko 
sukurs 'laisvą šeimyną ant pa- J svarbaus pranešti šį mėn. At- 

i.stovas A. L. D. P. S. vietos ko- 
žoUžiuose ; mjteto pranešė, kad susirinki

mus laiko reguliariai, nutarė 
pasiųsti $10 į centrą. Taipgi 
pranešė, kad buvo tarptautinis 
priešfašistinis s u v a ž iavimas 
Berlyne, Vokietijoj; nuo lie
tuvių atstovas irgi dalyvavo 
suvažiavime. Laiškas buvo nuo 
vietos komiteto, sykiu ir blan
ką rinkimui aukų del priešfa- 
šistinio veikimo. Laiškas pri
imtas ir paskirtas V. K. Shera- 
ilis rinkti aukas. Pikniko ko- 
jmisija pranešė, kad piknikas 
’įvyks 26 d. gegužės. Gal bus

Vietos kriaučiams po vely-j pirmas piknikas Elizabetho 
užėjo blogi laikai. Vėl j apielinkėj. Piknikas įvyks la- 

' ■ gerai žinomoj 
Willick’s farmos, 

Tai yra puikiau-

grindo artimo meilės.
Draugai, netik 

būkite laisvamaniais, bet ir 
[darbuose, vietoj pasakiškos 
religijos, mes turime kultūros 
mokslą, kuris kas met smar- 

į kiau plečiasi žmonių masėse.
Laisvamaniškų šeimynų su

darymas, tai didelis kultūros 
laimėjimas. '

kriaučių dirbtuvės
Firmos 

darbą numuštomis kai- 
! norms, už pasiuvimą “kauto” 
įduoda tik $1.75, kuomet prieš 
Velykas dar mokėjo po $2. 
Pas kriaučius, ypatingai pas 
lietuvius, jeigu būtų kokia 
nors vienybė, tuomet taip ne- 

Ibūtų. Bet dabar nėra vieny- 
Tikybos Reikšmė Šeimyninia- bės, nenori prie unijos prigu- 

me Gyvenime lėti, todėl ir darbdaviai su jais
j elgiasi taip, kaip jie nori. Jei
gu darbininkai būtų susiorga
nizavę, tuomet jie priverstų ir 
kontraktorius neimti iš firmų 

i pigiau, ir jeigu tik kontrakto- 
įriai neimtų pigiau, tai firmos 
i būtų priverstos mokėti bran- 
igiau. Dabar darbininkai nie
ko nesako, todėl kontraktoriai 

įbėga pas firmas ir ima už 
įtiek, kiek firmos duoda, o pas- 
jkui giriasi, kad darbo turi, 
bet darbininkams moka tokias 

1algas, iš kurių jie nieku būdu 
: negali pragyventi. Kontrak- 
, toriai, gavę darbo numušto
mis kainomis, tuojaus jieško 
darbininkų. Jeigu darbįnin- 

jkas paklausia, kiek mokėsi už 
'z i tą ar kitą darbo dalį, tai at

sako: ateik dirbti, o subatoj 
susitaikysime, vistiek dykai ne
dirbsi. Sulaukus subatos, pra
deda aiškinti, kad dabar fir
mos jau daug mažiau moka, 
negu pirmiau mokėjo, todėl ir 
jis negalįs tiek mokėti, kiek 
pirmiau. Pavyzdžiui, Vilkas 
nubėgo į firmą, pasiėmė nu
mušta kaina 600 kautų ir da
bar bėgioja {ieškodamas dar
bininkų, kurie pusdykiai jam 
tą darbą padarytų. Vilką vi
si čia žino, kuris niekad su 
firmomis nesidera, darbus ima 
pigiausia, o paskui nei pats 
gali uždirbti ir darbininkus 
kankina.

Kitas lietuvis smuklininkas 
užsidėjo kriaučių dirbtuvę ir 
darbininkams moka labai ma
žai. Keli darbininkai papra
šė daugiau algos, nes kitur už 
tuos pačius darbus daugiau 

tai darbdavis atsakė, 
galite 
darbą 
kelius

siems kitiems, kurie prisidėjo 
prie to surengimo, taria šir
dingą ačiū.

Korespondentas.

R Išbandykite su 
| PAIN-EXPELLERIU 
B Išsitrinti Šiandien
Ijį Apsisaugokite nuo Influenzos

Saugokitės Peršalimi; ir Kosulių. >, 
Įu Sutvirtinkite savo jėgas. PAIN- i] 
aį EXPELLERIS yra geriausiu vais- 2 
K tu nuo Muskulų Gėlimų ir Skgu- j 
Et įėjimų. Naudojamas visuose kraš- t 
m tuose gydymui Strėndieglįo, Neit- , 
Hi ralgijos, Sustingusio Sprando, Iš- i 
S. sinarinitnų, ' Nusimušimų ir t. t. ’. 
Į?/ Tik persitikrinkite kad gaunate ti- <į 
M krųjj. 'Jus tai'sužinosite iš INKA- 1 
ęp NO ant pakelio.' Dvejopo populia- ' 
n rių kainų didumo: 35 ir 70 centų, j
£ Nusipirkite artimiausioje 1
g Vaistinėje arba stačiai iš

0 Labor&torioa crF i
B FA<I.IIICHTER&CO. ’

Mfiuny ano south rtrTH t
Kį DROOKUYN, M.V j

$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
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

į bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
i vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
!mo, nenoro Valgyt, strėnų ir pečių 
Iskaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

'pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
į ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
jžolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos' 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 

Įsi mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
jmus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
Įga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

daugelis neturi darbo, kai ku-ibai gražioj ir 
jau j vietoj ant 

Linden, N. J. 
šia vieta del piknikų.

Draugai ir draugės, 
mirškite, kad ateinantį susirin
kimą, tai yra, gegužės 3 d., 
bus pusmetinis susirinkimas, 
bus rinkimas naujos valdybos. 
Būtinai turime visi dalyvauti 
susirinkime ir išrinkt gerą val- 

ateinančiam pusmečiui.
“Aušros” Draugijos 
Korespondentas.

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo i 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.
' Reikale

nepa-

Kas Tai Yra
TORONTO, CANADA
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LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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
vė” apmokės persiuntimo kaštus.

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

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

moka, 
kad jeigu nepatinka, 
eiti, nes mes 
padarysime.

praktikavosi di- Į 
miestuose Euro-i

he
be

patys tą 
Mat, turi

kriaučiai

patarnavimo 
kreipkitės:

A

I

■•E 
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Toronte randasi keletas pro-| 
gresyvių darbininkų, kurie lei-į 
džia savo vaikučius į katali
kiškas mokyklas juodoms se-į 
selėms-auklėti. Tas, žinoma, 
į vietinius draugus daro blo
gą įspūdį ir nustoja pasitikė- 

^jimo iš tų žmonių, kurie stovi Į 
>rant liepto vidurio tarpe kapi-i 

talistinės purvų balos ir dar- I 
' bininkų revoliucinio vieškelio.: 

sako, jie aiškina darbi- ’ 
ninku teises, smerkia kapita-, 
lizmo ir religijos burtus, o pa-> 
tys leidžia savo vaikučius mi- 
nyškoms auklėti, nors yra už
tektinai liaudies mokyklų. To
kie apsireiškimai trukdo dar
bininkų organizacinį darbą.

Kodėl jie taip elgiasi? My-į 
.Jėdami švarų ir ramų šeimy

ninį gyvenimą, nenori kelti šei
mynoj audros, tai prisieina nu
sileisti savo gyvenimo draugei, 
kuri tebetiki religijos bur- 
tan^gįir nori leisti savo vaikus 
į katalikišką mokyklą. Bet 
tas visai nėra pateisinama. 
Vis gi vyras į savo gyvenimo 
draugę galėtų tiek padaryti į- 
takos, kad ją įtikinus, kokią 
naudą ne|a vaikų auklėjimas 
tikybinėj dvasioj ir kokiam 
tikslui tikyba sufabrikuota 
pasaulyje. Juk jaunam au
gančiam vaikučiui pradedami 
pumpuoti į galvą religijos 
burtai užnuodija jo protą, ne
duoda 
trukdo 
O kada

W. pamato

laisvai protauti, su- 
proto vystymosi eigą, 
paauga, praveria akis, 
visas pasaulio neteisy- 

J^es» tai pradeda galvoti ir 
t Išvarstyti, katrą pasirinkti gy- 
v venimo kelią ir,kokios idėjos 

siekti. Bet jo galva primušta 
• tuščių lęgendų ir kartais pra- 
/ deda abejoti, ar laikytis religi

nės taktikos, ar stoti į eiles 
reyoliucinių. darbininkų.

Kada tėvai yra ne vienmin
čiai, tada .tarpe jų kyla gin- 

v čas kas link šeimynos auklė
jimo ir pradeda skiepyti idė- 
ja.<wvienas savo, kitas savo. 
Vaikas tą pastebi ir pradeda 
nepasitikėti tėvams, daryti iš
vadą, ar tik iš jų vienas ne
klysta? ‘ Dėlto prisieina vie
nam nusileisti, kad išvengus 
visokių nemalonumų, už tai 
^Knas jų lieka nelaimingas, 
kuriam reikia ' laikytis nuoša
liai.

Draugai laisvamaniai, kurių 
■ randasi daug Kanadoj ir To

ronte, stengkitės surasti sau 
gyvenimo drauges laisvų pa- 

p žiūrų. Nors jų neperdaugiau- 
yra, bet vis gi yra. Ran- 
ir Toronte keletas laisvų, 

dėlto jos turėtų būti labai 
gerbtinos, kaipo pasiliuosavę 
iš dvasinės vergijos.

į Baltimorės 
pagalvoti, kad tam visam ga
lą padarius. Juk dabar darb
daviai stačiai iš darbininkų 
tyčiojasi.

Lietuviškas Skaptukas.

A. L. D. L. D. 77 kp. ir A. 
D. S. 68 kp. buvo, surengta 
paskaitos ant 13 d. balandžio, 
drg. M. Mažeikos svetainėje, 
7 :30 vai. vakare.

Paskaita buvo dviejose te
mose : nuo moterų 68 kp. pa
skaitą skaitė draugė E. Bakū- 
nienė apie Rožės Luxemburg 
gyvenimą ir darbus, o nuo A. 
L. D. L. D. 77 kp. drg. S. Ruz
gas skaitė ištraukas iš knygų 
apie gamtą. Abu prelegentai 
savo užduotis atliko gerai. Tik 
Cliffsidės publika labai apsilei-

Dabar čia siaučia baisi 
darbe. Daug darbininkų 
darbo, o kurie ir dirba, tai vi
sai mažai uždirba. Pennsyl
vania kasykloj N9 per 'kovo' 
mėnesį išdirbo 
balandžio mėn 
Dabar jau virš 
ba ir kažin ar dirbs šį mėnesį. 
Kai kurie jaunuoliai, neturė
dami darbo kasyklose, dirba 
pas duonos kepėjus prie išve- 
žiojimo, gaudami po 50 cen
tų į dieną. Jeigu darbinin
kas eina, dirbti už 50 centų į 
dieną, tai kiekvienas gali su
prasti, kokia jo padėtis.

J. Kaspariūnas.

Per pasidarbavimą A. L.
L. D. 136 kp. narių, bal. 13 d., 
š. m., A. ,L. P. Kliubo svetai
nėje, 134 Schuyler Ave., Ke
arney, N. J., buvo suvaidinta 
t e a t r a liškas veikalas: “Už 
Dievą ir Tėvynę,” drama ketu
riuose veiksmuose. Veikalas 
parašytas darbininkiškoj dva
sioj Seno Vinco, iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo, kuris iške
lia i aikštę nekuriu kunigų iš
dykavimą, milicijos žiaurumą 
ir taipgi vargdienių darbinin
kų apgailėtiną likimą, kurie 
kovoja už geresnį duonos kąs
nį ir šviesesnę ateitį. Pats vai
dinimas, galima sakyti, pavy
ko gerai, išskiriant mažas 
klaideles ir trūkumus. Mėgė
jai svarbesnėse rolėse savo 
užduotis atliko, kiek galėjo. 
Antra, negalima daug ko no
rėti iš mėgėjų, nesnebuxo pa- 
rankumų ant steičiaus ir pats 
steičius taipgi mažas.

Koncertinė dalis pavyko ge
rai. Sietyno Choras per' du 
sykius sudainavo po keletą ža- 
.vėjančių dainų, kuriomis susi
rinkusieji gėrėjos. Oktetas 
Ufa taipgi sudainavo per du 
sykius, kuris publiką užžavėjo 
ir prijuokino. Smuikininkai 
taipgi griežė įspūdingas zme- 
liodijas. Ig. Bečis, iš Union, 
pasakė trumpą darbininkišką 
prakalbėlę, primindamas Lie
tuvos badaujančius darbinin
kus, kurių tikslu buvo surink
ta aukų $14.12, kurie bus pa
siųsti minėtiems žmonėms. Mi
nėta kp. rengia išvažiavimą 
(outingą), kuris bus nedėldie- 
nį, 2 d. birž., š.m., Nutley, N.
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Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgaš į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai j dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo koją kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis Įpuolė Į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai Įklim
pęs į kontr-revoliucinĮ dumblyną.

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj lai^. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldien’ais 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
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
g PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

į statome j namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyno anielinkėie.
Turi me didelį štorruimj, kuriame laiko 

g me daugybę puikių rakandų del pasirin 
kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Puslapis Ketvirtas An trad., Balandžio 23, 10:
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Kovo 12 dieną, šių metų, atlikęs reika

lą pas advokatą ir kitais reikalais apsirū- 
pinęs, eidamas gatve, pažvelgiau į laikrodį 
teismabučio bokšte, kad dar tik antra va
landa po pietų. O čia visas mano pusdie
nis šiandien yra liuesas, tad nusprendžiau, 
delei žingeidumo, eiti į federalį teismą, pa- 
siklausyti nagrinėjamas bylas. Paėjus 
porą skersgatvių, pro kampą pasukus, štai

* ir pašto namas, kuriame randasi federalis 
teismabutis. Nieko nelaukęs užlipu laip- 

r- » tais ant antrų lubų, kur randasi teismo.rū
mas. Kalidorius, vedantis į teismo rūmą, 
iš abiejų pusių piltnutėlis, sausai prisikim-

2 i šęs žmonėmis. Nejaugi, manau pats sau, 
- 1 šitie visi žmonės yra žingeiduoliai, spekta- 
‘ toriai? Juk jie būdami kalidoriuj, nieko 
; negali patirti, nei išgirsti. Bet kaip greit 

aš įsimaišiau į tarpą tų “spektatorių,” taip
• Jv greitai patyriau, kad tai nėra žingeiduo

liai, bet didelėj didžiumoj prasikaltėliai lau-
j - žyme to nelaimingo sauso įstatymo ir jų 

apgynėjai, advokatai, kurie tik siuva, bė
gioja ir ragina būti pasirengusiais ant pa
šaukimo. Gi pati išvaizda tų visų “žingei- 
duolių” irgi liudija, kad jie nėra plėšikai, 
vagys, ar kitokį apgavikai, nes visi gražiai

: ... pasirėdę, storais pilvais, riebiais kaklais ir 
raudonomis nosimis, apart keletos iš kelių 
šimtų. Tas liudija, kad dar nesenai bizne- 
voja. O visiems kitiems nereikalingi įrody
mai bei liudijimai, nes jų raudonos nosys 
geri liudininkai, kad jie yra šinkoriai’už
drausto skystimėlio. Ir šiaip taip bęsi- 
grumdamas per tarpą tų riebiais pilvais 
prasikaltėlių, kurie tik braukia prakaitą 
nuo kaktų, ar tai iš baimės, ar iš karščio, 
nes tą dieną pusėtinai buvo šilta lauke, tad 
ir teisme buvo gana šilta, atsidūriau pa-’ 
čiam teismo rūmo viduryj, kur teismo ra- 
šėjo balsas atsimušė man į ausis: “Jokū
bas Pilvaitis, Jokūbas Pilvaitis! Ar randa
si teisme? Malonėkit ateiti čionais, prie

j baro.”
• Jokūbas, pakilęs nuo suolo, nusibraukė 

skepetaite prakaitą nuo kaktos ir lėtais
.; žingsniais, vos panešdamas savo riebų pil-; 

vą, lyg ir lietuvišką taukinę, prisiartino 
prie teisėjo. Nulenkęs galvą, kaip ir susi
gėdinęs, bet Jokūbas nebuvo susigėdinęs, 
o tik negalėjo pakelti galvą per riebumą 
sprando, taip kad atrodė, lyg jis ir visai 
galvos neturi, o tik kaklas ant jo plačių 
pečių išaugęs.

Prokuroras perskaito Jokūbui kaltini
mą už išvežiojimą ir pardavinėjimą gero, 
su trimis ir puse nuošimčio, alaus ir degti
nės.

Teisėjas Johnsonas, įsivilkęs į juodą 
šlebroką, sėdi prie stalo ir visu savo išdi- 

z durnu pasipūtęs, lyg ir senas kalakutas, 
, ♦ pakoręs savo didelį gurklį, atsisukęs į kai- 
r tinamosios pusės liudininką, “drai agentą,” 

kuris sustabdė Pilvaitį ant kelio ir konfis-
• kavo vežamą alų ir degtinę ir patį Pilvai

tį areštavo, nuduodamas kaipo nuoširdų
’ vykintoją sauso įstatymo ir norėdamas nu
bausti to įstatymo laužytojus, prabilo: “Po
nas McGuire, ar jūs pažįstate šią ypatą ir 
ką jūs žinote apie jo nusikaltimą?”

“Drai agentas”:—Taip, ponas teisėjas. npx,.kl.nti di(ino= žinoms susitrnu
Aš ji pažįstu, tai yra Jokūbas Pilvaitis. Jis Pesu , ' ® 1,e,.os,’ z -)On ? su ., duyra laužytojas sauso įstatymo, būtlegeris.

—>0 ar tu esi chemikas, ėjęs chemijos 
mokslą? . , •

—Ne. Aš nėjęs nė jokį chemijos 
mokslą. 1

—Tai iš kur tu žinai, kad tas alus bu
vo trijų ir pusės nuošimčio alkoholio?

—Valdiškas chemikas tą ištyrė ir už-*- 
tvirtina savo raporte. ,

—O ar tas chemikas randasi.čionais?
—Ne, jo čionais nėra. Randasi.^tik jo 

raštiškas liudijimas. Štai jis. į(Ir paduo
da raštišką liudijimą.) ( ,11 ’ ; ;

—P et kad šis liudijimas mašinėle ra
šytas ir po juo ne originalis. jo «parašaspo* 
tik jo rankos parašo antspąuda jr tokiu t 
būdu aš protestuoju. prię$ j lokio Jiuįįjiįno 
priėmimą, kaipo teisingą.. > O has, gali žino
ti, gal jūs patys pasigamino t tą raštą,’bi 

, tik apkaltint nekaltą žmogiį.' Ar ne. taip 
| ponas teisėjas? ' \ : y į' . - • ■ '

—Bet kad jis vežė ir 20 galionų alko-
I holio. ■ ■

—O ar tu -nežinai, kad tuo laiku buvo 
labai šalta ir jam būtinai reikėjo turėti al
koholio del jo automobilio redieitorio, kad 
neužšaltų?

—Bet kad jis turėjo jo perdaug. Juk 
jam nereikėjo net 20 galionų?

—O ar tu nežinai, kad alkoholis išga
ruoja, kada įkaista automobilio inžinas ir 
tada reikalinga dapilti, o jei ne, tai gali in
žinas sušalti ir sustotj važiuot ir kas tada 
atsitiktų, jei jis neturėtų antkelio su sa
vim rezervo, kada įkaitus inžinui alkoholis ■ 
•išgaruoja? Ir toks jūsų kaltinimas nėra 
pamatuotas, o tik uždyką užsipuolimas ant 
šio teisingo, doro i 
žmogaus ir kenksmingas jo kasdieniniam 
užsiėmimui.
teisėjas, kad šį žmogų išteisintumėte. i;

Gi pats Pilvaitis, lyg ,ir, pritardamas, 
advokato žodžiams, linguoja su savo, smai
la ir lygia su sprandu, galva/ kaipo tikrai 
doras žmogus. • i •/ i - ■ ■ • • • *

Teisėjas biskėlį šyptelėjęs, pažvelgė, 'į 
nutukusį būtlegerį ir ’ pervedęs, ąkimiš,. iš 
paniūrų, per visą teismabutį, pilną žmonių, 
lyg ir norėdamas patirti visų mintis, pa
reiškė, kad šie kaltinimai, nėra pamatuoti,

ir visiems pavyzdingo

Todel aš reikalauju, ponas

LAISVOJI 
SAKYKLA i 

tTHlHniiniTiimnni”
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Andais “Vilnyj ” draugas J. 
N.,, dabar “Laisvės” numery 
90-tam,- po antrašte “žiupsnys 
Lengvos Minties” draugas Bes- 

;tragiškis vėl pakartoja vieną ir 
'tą patį pareiškimą:

“Paskutiniame “Balso” nu
meryje vienas, pasigyrimui 
savęs rašo, kad piknikuose 
vietoje “Internacionalo”, dai- 

j nubjama “Avietėlės”. Nors 
' žiųoma, jis tą posakį primeta 

Senam Vincui, bet vis tiek la
bai aišku, kas rašo. Reiškia,} 

, , ąmerikiečiaL likof.be Principų,} 
tik jis vienas da deda pastari-; 

' gaš ’apvesti visus ant gero ke- 
/,lio.”'; ■■
‘ ‘ ‘ f

: Iš' šių kelių žodžių,' tilpusių 
mūsų‘dienraščiuose, kitokios iš
vados negalima padaryti, kaip 
tik tą, jkad tuodu draugai (vei
kiausia, vienoje asaboje) yra 
pilnai įsitikinę ir kitiems nori 
įkalbėti-, kad S. Vincas, skaity
damas save neklaidingu bolše
vikų popiežium, rašinėja į “Bal
są” ir neigia savo draugus 
amerikiečius europiečių akyse 
po kita slapyvarde—Vincas gi
ria Vincą.

Ant šitokio man primetimo, 
matau reikalo draugams pasa
kyti ve ką:

1) Į Europos laikraščius, po 
didžiojo karo, 

, Dėsu pasiuntęs 
tik vos keliais 
susipažinęs.

Mano supratimu, Europos 
laikraščiai turi kur-kas daugiau 
ir geresnių bendradarbių už 
jmane ir mano privalumas pa
rieti čionaitiniams laikraščiams, 
o ne pliti vandenį’ į jūres, ku
rios ir taip jau perdaug jo tu
ri.' '■ 1 1 ■?

2) Po; rimtais raštais, ar tai 
kritikomis, ar šiaip -rašiniais, 
Visu'omet' pasirašau^ įs^vo sępą) 
šlapyyairię ir nesidarigstąu jpb! 
kitomis,- kaip nekurie draugai, j. 
kad daKo; :kitus kritikuodami1 
ypatiįig|i. Nes už savo raši-|

nariai užsimokėjo metines duo
kles, išskyrus vieną, kuris pa
reiškė, kad nematąs reikalo 
mokėti, nes nematąs skaityti. 
Bet kuopa nenukentėjo, nes 
gavo .vieną naują narį.

Mūsų kuopa iš iždo paskyrė 
3 dol. A.L.D.L.D. 39 kuopos 
vedamai bylai su miesto ad
ministracija, kuri neleidžia 
kuopai rengti parengimų. Ap
art to draugai’ sumetė $3.25, 
tai viso pasidarė $6.25. Drau
gai tos nuomonės, kad dar rei
kės paaukoti, jeigu tik išga
lės.

Didžiausia bėda tame, kad 
mūsų draugai turi labai daug 
įvairių reikalų, todėl vos spė
ja susirinkimą užbaigti, tai ir 
bėga, o apie' lavinimosi nei už- 
šiininti negalima, tartum šis 
kiąūsimas būtų visiškai sve.ti- 
hįąs. Man rodosi, kad mes 
feąvųs reikalus bile kada galė
tume atlikti, o kuomet atsilan
ko apskričio organizatorius, 
tai galėtume ką nors padisku
tuoti, pasilavinti.

Neužmirškite, kad sekantis 
kuopos susirinkimas 
d. gegužės visiems
vietoj. Todėl pasirūpinkite, 
kad šiame ' susirinkime galė
tumėm padiskusuoti. Juk mū
sų ekonominė padėtis be galo 
sunki, ypač 6 kolerio mainie-

riai labai suvargę. Bėgiu 
dviejų metų darbininkai ka
žin ar išdirbo viso apie šešius 
mėnesius. Ir darbininkai, su
siėję, vienas kitą klausia, kas 
bus ir ką turėsime daryti ? 
Unija visai pakrikdyta. Vieni 
moka į uniją, kad kontrakto- 
riai valdo lokalą, o kiti nemo
ka, išeina prieš. Didžiausia 
bėda tame, kad dar vis didžiu
ma darbininkų kalba: “Kaip 
dievas duos, taip ir bus.” To
dėl darbininkai ir mato prie
šais save tik juodas dienas, vis 
arčiau beslenkančias.

Ig. Sandaugas. .

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAIS

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUM4>. 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.
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įvyks 5 
žinomoj

jokio rašinėlio 
ir su “Balso” 

numeriais tesiu
Iš IR Į

PER HAMBURGĄ 
Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 

ir patarnavimas visose 
klesose.

Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 įeigų faksus) 
,3-čia klesa

. . 7 . . ’’y" ypatingai. i\ies uz savo rasi-iant kurių lemianti^pųt^g^liuįa^apkąljinti pjus įr atsakomybę,' todėl' 
sį pavyzdingą pilietį^ Ji* tokiu.būdu PP- i nėra išrokavimo nė slapstytis.it ' * -A' A * Vz A. A 1.KZV T * A * VZ A i VZ KZ * W O J V A •

nas Jokūbas Pilvaitis lieka išteisintas. | 3) Jeigu “Balse” kas buvo 
—Bet, ponas teisėjas !—šaukia advoka-j rašyta,tai kam dar spėlioji ir 

tas—teismas surado Šį žmogų nekaltu,' bet Slėpti? • Kodėl atvirai negalima 
kas jam užmokės jo nuostolius, kuriuos jis Pasakyti ir tik aplinkiniais ke- 
panešė, kada jį areštavo, ir atėmė jo troką lia!s ™esti. ar kitam drau-
ir viską, kas tik buvo troke? Juk tai ke
lių tūkstančių dolerių vertės tas viskas?

Bet teisėjui ilgai neėmė tą klausimą 
išrišti. Atsisukęs į sausuosius' pareiškė, 
kad visa savastis būtų kuo greičiausia su-

The only English Labor Daily that fights in the interests all 
oppressed workers ' ‘ 'W ‘‘r

SPECIAL FEATURES — NEWS ARTICLES — CARTOONS;
Amount/XName Address

Collected by: 
Name

Address

DAILY WORKER, 26 Union Square, New York City į?
- - - - _ -.4-f

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia 
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Pinigus pcrsiunčiam grei-
I jtai jr žemomis retomis
Del sugrįžimo' leidimų ir 

kitų ,itrfjorma<*ijų! klauskit , 
vietos" agentų arba pas:

Hamburg-American Line
69 DBOADWAY, NEW YORK

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

; Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. N®? 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni- 
Mes pertaisysime jūsų Jangus už visai žemą kainą.

4 *

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

Tarkite# su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

• K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y*
Grove St.gui “pasididžiavimo” dėmę? 

Juk jeigu kas didžiuojasi bei 
garbės trokšta ir’ kitus neigia, 
tai kodėl atvirai nepasakyti?

4) Kas link “Internacionalo” 
, dainavimo piknikuose, ar šiaip 
parengimuose, aš esu griežtai 
priešingas, nes ne “Internacio- 

raštininkas šaukia: ten '’i=ta (Argi? Red).
I Internacionalas , kaipo darbi- 
ninkiį, himnus, neturi būt val
kiojamas, kaip davatkos rožan
čius po visas pakampes. “In
ternacionalo” vieta tik svar
biuose parengimuose, apvaikš- 
čiojimuose, demonstracijose ir 
kitose žymiose sueigose, o lie 
piknikuose ar parose, kur 
“munšaino” taures žvanga. 
(Bet ar ne geriau prašalint tas 
taures? Red.)-

Todėl, jeigu kas “Balse” ir 
prikergė, kad aš stoju už . gie
dojimą “Internacionalo” pikni
kuose, o ne “Avietėlių”; tai ša- 
botažavo mano nusistatymą 
•šiame klausime. ■'.•<•' ‘ ;

-Draugdi, jau- laikas jums bū
ti wyrais ir kalbėti atvirai,' o ne 
laidyti pletkus iš pakampių 'ir 
dar tokius, su kuriais? nužiūri
ma ypata ne tik nieko bendro 
neturi, bet griežtai tam prie
šinga, ką jūs' norite svietui 
įkalbėti.

1 Draugiškai,
S eitas Vincas.

vi o d oavaouo uuių ou- u<xi

grąžinta ir padaryti nuostoliai būt atlygin- i pai 
ta ponui Pilvaičiui.

Toliaus teismo
Stasys šilingas! Ar randasi čionais?”

Šilingas pakyla iš kampo, visas perim
tas baimės, kad net jo kojos pinasi beei
nant prie teisėjo. Šilingas iš išvaizdos at
rodo labai suvargęs žmogelis; plaukai gal

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
pataikot Padaryt cigarus 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kūriuos ne tit 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli | 
nes už penkių blokų nuo mano biznio I 
kostumieriai ateina ir saujoms pc i 
penkis cigarus ir po daugiau pasi j 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai i 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

$10.00 LOTAI $10.00
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 jokit; 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, P° 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- C 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsU 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant rnenesi-

sK B
——j.

< - v-J z —

-Ar tikrai jūs tą’ žinote ir turite jro- žcm-vr ’ -keliftįs IfP aPsis"kę .. greicorium 
dymus jo apkaltinimui? aPlc ko.-’as.- Zo<^u ,sakan ’ f11?".0

J mo esybe ir matyti, ųad ųękoks biznierius.
Prokuroras perskaito; Šilingui apkalti- 

, nimą už biznevojimą svaiginančiais gėri- 
imais. Vyriausiu skundėjų šilingo. pasiro- 
! dė dvasiška asaba, kunigas .Lawson (su- 
amerikonėjęs slavas). Šilingas'noijs ir tu? 
rėjo advokatą, bet.gal mažai .gavo .mokėti,' 
tai mažai dėjo ir pastangų, kad apginei, 
savo klijentą.

Teisėjas jau permainęs savo būdo iš- 
(vaizdą, rūsčiai pažvelgė į Šilingą ir skun
dėjus. Galima jau buvo suprasti, kad Ši
lingui bus jau kitas lapas įstatymų atvers
tas, pagal kurį jis ir bus teisiamas, nes 
pirmiausia pasistatė ant liudininko vietos 
kunigą ir užklausė, ką pastarasis žino apie 
Šilingąjį* jo prasikaltimus prieš šalies 
tvarką, dorovę ir teisingumą.

Kunigas, kaipo kunigas, ilgai nelauk
damas, pradėjo savo “žinojimą” apie tą 
taip blogą žmogų sekančiai:—Šis žmogus, 
Šilingas, kiek aš žinau, užlaiko smuklę, vi
sai netoli, nuo manęs (reiškia du šinkoriai 
negali sutikti greta viens kito), labai kenk
smingas kaip teisingumui, taip ir dorovei, 
o kirtu ir mūsų kilniai civilizacijai. O ant 
šalies įstatymų ir tvarkos tai jam tik nu-

—Gerai*. Papasakokit tą viską dabar 
teismui ?

—Buvo šitaip, ponas teisėjas. Vasario ' 
23 dieną, 1929, aš jį sugavau vežant pilną ; 
vežimą (troką) gero alaus ir degtines. 
Alaus buvo 25 pusbačkiai ir 4 blekiniai “ke- 
nai” alkoholio, po penkis galionus kiekvie
nas, ant kurių buvo užrašyta “syrupas.”

—Ar tikrai ten buvo geras alus, ar tik 
“nyrbyras” ?

—Taip, tikrai buvo geras alus.
—O kur jūs jį sugavote, kuriuo keliu 

jie vežė tą viską?
—Pusiaukelėj tarpe Wilkes Barre ir 

Nanticoke, Pa.
Toliaus teisėjas klausia patį kaltinin

ką: “Ką ponas Pilvaitis turi pasakyti pasi
teisinimui savęs?”

Pilvaitis.—Aš, ponas teisėjas, nieko ne
turiu pasakyti pasiteisinimui, tik tiek, kad 
aš visai nekaltas ir šitie kaltinimai visai 
nepamatuoti. Tai viskas.
■v Toliaus skundiką McGuire klausinėja 
kaltininko advokatas sekančiai: -

’ —Pasakyk, ponas McGuire, ar tikrai 
kad šis žmogus vežė gerą alų?
-Taip,'žinau. Tas alus buvo trijų ir 
nuošimčio alkoholio.

šalies įstatymų ir tvarkos tai jam tik 
sispjaut. ' / •

(Tąsą-įus)

INKERMAN, PA.
Balandžio 7 d. įvyko A.L.D. 

L. D. 2Q3 kp. susirinkimas, ku
riame veik visi nariai dalyva
vo. Gerai būtų, kad ir visuo
met po tiek ar ir'skaitlingiau 
dalyvautų. Labai linksma, 
kuomet susirinkimai skaitlin
gi, nes tuomet ir sumanymų 
geresnių būna. Taipgi visi

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

Schuylkill Avenue, 

ir pasekmingai 
taip ir kiti

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 
čiaife parsitraukia 
miestuose parduoda;
Brooklyne ii’ kituose miestuose, km 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gnesyviški 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 viršminėtais vardais 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky 
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame am 
pareikalavimo visur J kitus miestu? 
biznieriams ir privatiškiems žmo 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 1S 
šas apmokame. x

Adresas:

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

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per pašta išsiuntinėjame, kaipo • 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelphia,

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotu*
Klauskite arba rašykite: ■ *’ J”
LINCOLN COMPANY? 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y*5

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

i - nJ

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

I Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų*

likof.be
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STAMFORD, CONN i

kad mes per daugelį bar neįvyks, kaip kad buvo

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg
Geo. Kuraitis.

5043

\ čias,

Platinkite “laisvę”

SCRANTON, PA.

13

k

k-i

*

svetainėj 49 Pacific St. Kal
bėtojai bus nuo įvairių tautų. 
Todėl ne tik vietos; bet ir apie-

rašyta.
Todėl svarbu atkreipti aty- 

dą tų draugų ir draugijų, ku-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

dau^ naujo pasakys, iš ko visi 
galėsime pasimokinta.

Rengėjas.

Patarnauju visiems be skirtum 
sitikinimų ir tolumas nedaro d< 
nanę's skirtumo. Mano ofisas ai 
aras dieną ir naktį. Darbą ai 
"ku gerai Reikale kreipki**” n- 

mane, <

Darbą ai 
’ n* 

o patarnausiu kuogeriausia i

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

1’

a
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J
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DELEI B ADUOL! V 
ŠELPIMO

Per keletą metų man pa
sitaikė gyventi pas šeimi
ninkes, kurios negauna 
šeimynos. Dabar gyvenu, 
kur šeimininkė augina vie
ną berniuką. Žiūrint į tą 

įa kūdikį ir jo žaidimą, pasi- 
'v/odo, kad kai kada jis be- 

žaizdamas parvirsta, užsi
mauna ir pradeda verkti. 
Motina paima jį glėbin nu
maldytų spaudžia prie savo 
pilnos meilės krūtinės.

Matant tokį vaizdą, man 
prisimena kūdikystės .laiko-j 
tarpis. Kiekviena motina,' 
auklėdania kūdikį, daug! 
jjaktų save miegu. nusi-1 
skriaudžia. . Kiekvienas kū
dikio sudejavimas motinai' 
Riebia už širdies. Už tokį i 
triūsą, auklėtoja turėjo vil
tį, kad sūnus ar duktė ■ jai I 
atsilygins. Ar taip yra? ,

Nelemtos gyvenimo saly-1 
gos suardo šeimynas. Ati
ma sūnus ir dukteris nuo 
tėvų. Palieka senatvėj vie
nus. Sūnūs ar dukterys 

• išblaškyti tos gyvenimo 
bangos po visas svieto da- 

r lis. A.pie tėvų sirgimą ar 
wirtį tesužino tik per tele
gramą ar laišką už kelių 
dienų. Tuomet gailestis

Jūs. negalite jaustis “gerai’ 
jeigu perdaug sveriate

.Aš rūkau Lucky, vietoje nutukimo”

Karei Kozeluh, 
Tarptautinis Profesionalis 

i Tenniso Žvaigždė.

Puslapis Penktas '

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone___ —_______ Main
Bell---------------------- - -- Oregon

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

Imkite 
Lucky vietoj 
saldumyno. Karei Kozeluh, 

Tarptautinis Profesionalis 
Tenniso Žvaigždė.

Bet vargšų darbininkų 
ekonominės sąlygos visuo
met siauros. Atlantiko van
denynas jiems perplatus. 
Sergančių tėvų aplankyti 
nebegali ir mirusių palaido
ti neįstengia. Kad dabar ir 
sugrįžtum Lietuvon, nebe- 
rastum tėvelių. Matytume 
vargus, nelaimes ir ašaras 
mūsų gimtoje šaly. Ir pa
tys apsiverktum, matydami 
Lietuvos liaudį kankinamą

* r*&onominio įr politinio sun- 
*^<aus gyvenimo. Mes su-i

prastum ir parodytum kai-1 
tininkus tų vargų ir nelai-1 
mių. Tai Romos agentai- j 
kunigai ir jų pakalikai, ku-į 
rie šiandien sudaro fašistų 
valdžią Lietuvoje.

Nugydyti fašistines žaiz----------------------------------- -
das nuo Lietuvos liaudies darbininkai, kurie kovoja 
kūno, mes turime Lietuvoj . dabartinę fašistų Val- i 
-•draugų, kūne kovoja prieš 1 _. x . Tz • o rJ

-kaltininkus. Bet žiauri fa- ^z.1^ Lietuvoj. Kaip. 0,
šilinė reakcija juos trukdo. | talP> suorganizuodami lie- 
Daugelį jų nužudė. O kiek Tuvius darbininkus į prieš- 
nukankina slaptai?! Pri-1 fašistinę organizaciją, teik- 
kimšti pilni kalėjimai kali- darni Lietuvos draugams fi- 

1 nių. da >ai u badao uz■ nansinę paramą, kurie gel- 
ėjo - daugybe žmonių ba- ^Į. nu0 bado ir nusuks
aaJa- . fašizmui sprandą. Tai te-Amerikieciai, kurie turite i , v ..V v. T. ;---- ---------- ......------- --

Lietuvoj motina tėvą ir Pabudina amerikiečius Lie-Įsidėjo lietuviai, ukrajniečiai ir 
brolius, buvote pamiršę su-i tavos badaujančių graudus; kitų tautų darbininkai. ~ 
šelpti juos finansiniai. Da-gaisas. m^nšiknas ivykA^^c^ružės"į m iFicj i nicts įvyKs i, et.bar laikas, kol dar bado be- ~ ----
gailestingas dusulys jų ne- 
mutroškino. Kaip augščiau

* minėta, motinai už jos kan- 
\ čias, t kentėtas , gimdant ir

4. meHį"eikvotą auklėjant, nė
ra brangiausio,* kuo galėtu^ iWfc)+M ______ __ ___ __
me apmokėtuesi peršk$V;'nio 2_ _v‘ . __ _

• ti augščiau minėtu sąlygų baduoliams darba mes sta- 
tūkstančiais mylių.. Galime:tom ne tiek sulyg “

> / pasirodyti, kad mūsų kruti-'kūmo” 
nės ’-‘dan neužgęso. i "

“Tennis yra sunkokas losimas—jūs turifiS 
būt augščiausiame sveikatos laipsnyje, 
kad jį lošti. Ir jūs negalite jaustis ‘gerai,’ 
jeigu perdaug sveriate. Aš vengiu val
gymo tarp reguliarių valgiui valandą. 
Aš rūkau Lucky vietoj nutukimo. Ap
kepinimas yra išdirbęs Luckies ciga- 
retuose tokį kvapsnį, kuris daugiau kaip 
patenkina mane. Ir apkepinimas praša
lina nešvarumus, taip kad mano gerkle 
niekad nebūna suerzinta.”

KAREL KOZELUH

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė 
—imk Lucky vietoj riebinančio saldu- 
myno. Tūkstančiai tatai daro — vyrai tuo 

būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad 
išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai pava
duoja tą pageidavimą riebinančių saldu
mynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike huo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripa
žįsta, sakydami, kad Luckies mažiau teer
zina rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai 
kodėl žmonės sako: “Tai yra geras daiktas 
rūkyti Luckies.

rėkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo Ciga- 
retų dirbimo proceso, pritaikant prie to 
kaitinimą. Tiesa/ kad 1928 metais Lucky 
Strike Cigaretų naudojimas pakilo aug- 
ščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudė
jus. Tas, neabejutiškais žodžiais patvirtina 
visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike vir-' 
seny be.

66"v '

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Koę
© 1929, The American Tobacco Co., ^,as ^cihara pe.- radio griežta Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadway padarė Broad'way”

Manufacturers I d' muzika po visa sali, nuo vieno vandenvno iki kito. Oaskleidzianta National Broadcasting Company tinklu.
W ... . . - _________ , ’ *______ _ ’ ... ... --------- --- - - '_______________

Muo Redakcijos. — Drg.
Kuraitis gal perdaug bnkių lietuviai darbininkai pri- 

ne nakan- va*° dalyvauti tame parengi
me, privalo, parodyti,. kad pa
gerbia darbininkišką šventę, 

. , .. t • ” kad supranta sąvo klasės ręi-Ii: : gelbcjimo Lietuvos kaius. Reikia atsiminti/ kad 
r " šią šventę mini viso pkšaulio 

žmoniš- susipratę darbininkai.
. ,.......- jausmų, kiek sulyg • Todėl, sulaukę 1 d. gegužęs,

v. . .-v“.- . ^urįeJsa,vo pareigų kaipo darbi- vakare, visi ateikite į svetainę,
amerikiečiai iki šiolei manė- pinkai — klasiniai draugai nes ten ne tik programos pa
te, kad fašistų valdoma Lie- Lietuvos varguomenės. Ne- siklausysite, bet ir kalbėtojai

“jausmingai” ir 
karnai iš proletarinio taška- 

, regio klausimą stato, šelpi-

tuva pagerės^ ekonominiai, tiesa, kad kiekvieną motina 
ffS dabar turėtumėt suprast, turi atsiskirti su savo vai- 
jog net-fašistiniai Amerikos kaįS) kacĮ juos vargas iš- 

'\ rląikraščiai šaukia, kad. Lie- blaško, išskirsto. Tai yra, 
tuvos. žmonoms badas grąsi-: daugiausiai’ tik su darbinin- 
na mirtim. Net jie . tveria i kiškom šeimynom. Buržuą-, 
“gelbėjimo badaujančių” ko-, ziskOs šeimynos gali sau

* f*mitetą, tik ^duokite jiems pi-; linksmai sugyventi sykiu. į 
* nigy- Vietoj gelbėjimui ba- jų vargai neblaško.

daujančiys, jie stiprins fa-!
Y •____ _ 1 • 1

tų, kad baigti tą pradėtąjį 
darbą irgi del tam tikrų prie- 

i Draugai ir drauges, gerai! žasči«- Tokiu būdu teisas da- 
žinote, ] 
metų • miegojom. Bet dabar 
laikas būtų pabusti ir pamisly- 
ti, ko mums reikia ir kas ar
tinasi. Juk tai artinasi di-, 
džiausią darbininkų šventė jrie buvo pasiryžę ateiti mums 
Pirmoji Gegužės. Komunistų j į pagelbą finansiniai, kad pri- 
Partija rengiasi prie didelio i silaikyti, kol kas, su siuntimu 

i šios šventes paminėjimo. Pri-Įaukų, ne^ kadangi teismas nu- 
LL H į keltas net ligi rudens, tai ir 

aukos mums dabar taip kars
tai nereikalingos, o tuo$ pini
gus, kuriuos buvo skyrę mums, 
gal draugai bei draugijos tu
rės greitesniam reikalui paau
koti. O mes, jei kada eisime 
prie užbaigos to teismo, gal 
pajėgsime susirasti būdus fi
nansiniame klausime, na, o jei 
jau bus sunku, tai ir vėl atsi
šauksime t į plačią Amerikos 
lietuvių darbininkų visuomenę, 
priešingą fašizmui, ,paramos,- 
ką tikimės, kad neatsisakys, 
kaip kad ir dabar keliolika 
draugijų atėjo į, pagelbą taip 
sunkioj mums* valandoj.;

A.L.D.L.I). 39, ;kp. vedimui 
bylos komisijos > pirmininkas, 

L A. Klevinskas.

Policijos Vyresnysis Užpuo 
'le ir Išžagino Mergaitę

“Laisvėj” už balandžio 
dieną, šių metų, buvo rašyta, 

_ Mūsų šelpimo Liet, ba'- kad A. L. D. L. D. 39-tos kuo-
šizmą, kuris pradeda smuk- šuolių darbo obalsiais turi-pos teismas su miesto valdžia 

Dar kartą neapsigauki-1 būti ^ne šelpimas “motinų”! Nyks balandžio 22-rą dieną, 
Fašistų suorganizuotas i nnlamai. bet splnimas mips- bet dabar reikia pasakyti, kad 

teismas likos nukeltas ant to- 
Į ūmesnio laiko, net ligi rudens, 
nes miesto advokatai nėra pri- 

. i * ! ,. v. v ” sirengę ta teismą baigti, reiš-
’ lunkams nutrenkti fašizmą parėmimui jų kovos uz nu? kia neturi faktų apgynimui poė

mio jų sprandų ir gelbės vertimą fašistinio rėžimo, 'licijos saūvališkų daybu,’. o A., 
nuo'Vado mirštančius? Tai, | šitie obalsiai .turi papil'dyti L. D. L, D. 39-ta ;kųop.a‘ neda^ 
x:---- 4-;u I..------.......... ro spaudimo ant’savo-’^p^-!'

. | \ ' <* - 'v* i-/’.'

te. Fašistų suorganizuotas į aplamai, bet šelpimas mies-. 
šelpimo baduolių komitetas | tų darbininkų ir vargingų-į 

P nesušelps tų, kurie badauja, jų valstiečių. >Be to, turim 
Į jL*.. Kas padės Lietuvos darbi- dėti didžiausių ; pastangų

žinoma, tik amerikiečiai vienas antrą,

Telšių nuovados teismo 
tardytojo ■ :įsakymū suimtai* 
geležinkelių vyr. polio. Br. 
Ščiukas. Jis kaltinamas, 
kad savo bute išžagino jau
ną mergaitę. Ščiukas esąs 
atleistas iš tarnybos. Be 
to, suimti Telšių st. budė
tojas M. Petronis ir darbi
ninkų artelės vedėjas Ąlb. 
sGrikščiąnas, kaip prisidėję < 
prie- to'/’žygio”

S3

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau* 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 

’ ( tik ne rbnas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo O 
milijonai dpr nežino apio tai. 
Peksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria eu« 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimo.
- Klauskite pas aptibkoriUs teip 

DEKEN’S NEW, DISCOVERY
* OINTMENT.

Dėka&is Ointment Go, 
B16 MAIN 8T. BOX 3811 
HARTFORD, CONN. U, 6. A.

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

prietelius ir draugas.
KAINA |1.25e

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

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.SKAITYKITE ir

PLATINKITE

inQinaiiic3iiianiatiioiuoii»oiiioi»aiiioiio

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius 
i •

ITrhfjn’e Pnuntarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlUdll b vUlU rUVVUvIb bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrlin I 2Y Tahe centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI DU LdA ldub]{jt;y amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. v

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

F. URBONAS
151 6102 Grand Avenue

Mas^eth, L. I., N. Y.
Kampas Clermont Avenue

TELEPHONE: JUNIPER 9796

PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411 '

FRANK A. URBAN’S 
151 Metropolitan Avenue,

__________ ORDER BLANK ____  
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No. St. or Ave.

Miestas

IQIIIQIIIQ

State

iiiiEiiisiiisiiisiiiEiiisiiiBiiismemsiiieiiieiiioiiiEiii

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

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite’ savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šiferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

įėjimas iš 736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 metai, kaip įsteigta New York City

FYTRA! Lail<e bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n Tanhi LAI IMI. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v VCulų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

DIENĄ IR 
NAKTĮ 

ATDARA

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj .

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

nakties

MOTERIMS: 
Pančdėliais ir 

utarninkais

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 Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Restoraną Darbininką 
Unija Dėkinga Komunistam

Teatras Pirmoji Gegužės j New Yorko Muzėjus
Brooklyne Bus “Matomoji” Istorija

Šis tragediškas veikaliu- 
kas perstatų, kaip iškilus pa
sauliniam karui ir Rusijos dar
bininkam nuvertus caro val
džią įsikūrė darbininkiška vai- ko miesto istoriją nuo pat jo 
džia. Paryžiaus senasis ko-(pradžios iki šių dienų. Taip 
munaras džiaugiasi ir rengiasi 
prie šventimo Pirmos Gegu
žės, o sūnus kareivis virsta 
darbininkų priešu ir eina mal
šinti darbininkus, 
mafšuoja nčius. 
trumpas 
ko, kurį 
munistai 
Ukrainų 
St., Brooklyne, 7 :30 vai. vaka
re.

Bet kas gi tie artistai ? Ugi 
geriausi, kokius'mes Brookly
ne

New Yorko miestas turės 
savo “matomąją” istoriją: tai 
muzėjus, kuriame bus daiktai, 
atvaizduojanti visą New Yor-

Paryžiaus senasis ko-! pradžios iki šių dienų.
• bent paskelbė muzėjaus direk
torius, p. Hardoge Schoelle. 
Muzėjus bus atidarytas ant 
Penktosios Avė., tarpe 103 ir 
104-tos gatvių, New Yorke.

ši Įstaiga bus visiškai origi
nali savo daiktais, nepanaši Į 
Metropolitan Dailės bei Gam
tos Muzėjus,kurie randasi New 
Yorke. Muzėjaus namo pa
grindų padėjimas Įvyks kitą 
antradienį, balandžio 30 d., 
kai 3:30 vai. po pietų. Tai 
bus penkių • augštų namas su 
rūsiu. Keturi iš penkių augš
tų bus naudojami išstatytiems 
daiktams, o patsai viršiausias 
augštas bus naudojamas pri- 
ruošimui Įvairių daiktų.

Tarpe kitko, bus ir New 
Yorko uosto istorija. Miesto 
uostas šiandien yra didžiausias

turinys 
vaidys 
27 d.

Salėje,

gatvėmis 
Tai tok is 

šio veikaliu- 
lietuviai ko- 

balandžio 
103 Grand

turim. Štai jų pavardės: 
Nalivaika, A. Jeskevičiutė, 
Paukštys ir P. Kalvelis, ku- 
Bostone pasižymėjo savoris

gabiais lošimais.- Mes turėsim 
pirmu kartu jį matyt lošiant. 
Taip-pat los lietuvė profesio
nalė lošėja, Sadauskienė, ir 
Aido Choras, kuris trauks gat-, pasaulyj ir todėl bus žingeidu 
ve dainuodamas Internaciona
lą. Tame Reikale koncertinė 
dalis bus taipgi puiki.

Komisijos Narys No. 1.

Partija Išleido Manifestą

Šiomis dieiwmis Jung. Valst. 
Komunistų Partija išleido pla
tų manifestą apie reikšmę Pir
mosios Dienos Gegužės ir ko
dėl darbininkai ją turi paau
koti mobilizavimui savo pajė- 

Lapelių išleista tūkstan
čiai ir jie bus plačiai paskleis
ti po Jungtines Valstijas.

SIETYNO CHORO 
VAKARIENĖ

Naujai besitverianti resto
ranų ir viešbučių darbininkų 
unija, kurios nariai pastaruo
ju laiku New Yorke veda di
delę kovą, šiomis dienomis pri
siuntė Komunistų Partijos An
trajam Distriktui, pasveikini
mą, ačiuojant už pagelbą, ku
rią partijos nariai teikė kovo
jantiems darbininkams. Pareiš
kimas sako, kad Komunistų 
Partija, “tai buvo vienatinė po
litinė partija, kuri drąsiai pa
smerkė miesto viršininkus del 
policijos bjauraus režimo, in- 
džionkšinų ir terorizmo,1 var
tojamo prieš streikierius.”

Be to unijos nariai pareiš
kia entuziazmą del ruošimos! 
p.rįę Pirmosios Dienos Gegu
žės demonstracijos, prižadė
dami patys* dalyvauti 
kiek tik galės.

Plieno Karalius 
Apie Darbininkus

joje,

Yor-

įgus už įvairius patarnavimus. 
Fsą, viršuje manęs gyvena ne
turtinga lietuvė moteris, kuri 
nelabai senai sukrapščius pa
skutinius penkiolika dolerių 
nunešė kun. Kodžiui ‘ant mi
šių.’ Girdi, aš jau sakiau, ką 
tu darai, juk tu neturi anglies 
namelius apšildyti. Bet ji pa
sakė, kad duodanti paskuti
nius centus delei bažnyčios i<r 
dievui ant garbės, pridurda
ma, kad mano paskutiniai cen
tai dievui geriau patiks.”

Toliau jis pradėjo pasakoti, 
kaip žydų tautos rabinai pa
našiais būdais, kaip ir katali
kų kunigai, susikrauna šimtus 
tūkstąnčių dolerių iš tikinčių-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Kriaučių Amalgameitų Uni

jos 54<-to skyriaus svarbus susirinki
mas bus seredoj, 24 <1. balandžio, 
Amalgameitų Unijos svetainėj, 11-27 
Arion PI. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi kriąučiai būkite tame susi
rinkime, nes yra svarbių reikalų.

(96-97)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Reporteris

Perėjo į Kitas Rankąs

Šu 23-čia balandžio A

į
i

LIETUVIO VALGYKLA
Visokių Rūšiiį Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENfi

Savininkė

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

DETROIT, MICH.
Puikus ir didelis teatras “Pavogtas 

Kūdikis,” trijų veiksmų tragedija, 
rengia L. D. S. A. 17 ir 130 kuopos, 
įvyks nedėlioj, 28 dieną balandžio- 
April, 1929, Lietuvių svetainėj, 25th 
ir Wernoi* Highway. Lošimą išpildys 
^Proletarų Meno Sąjungos 4-ta kuopa. 
Po lošimui’šokiai. • Lošimas prasidės 
4:30 pb; pietų. Šokiai prasidės 8-tą 
vai. vakare. Įžanga moterims 50c; 
vyrams 65c.—Detroitiečiai darbinin
kai ir darbininkės! Šis veikalas yra 
Miėrtas' iš puikiausių savo \ turiniu; 
Taipgi šį kartą Meno 4 kp. rengiasi 
su geriausiu' pasiryžimu, kad veikalas 
būtų suloštas kuogeriausiai. Veika
las pats savaimi pilnas gyvumo, juo
kų ir net ašarų nestokuoja,—^žodžiu 
sakast toks veikalas patenkins vi
sus.—Nepraleiskite šios progos, nes 
tai jab bus pakkutinis perstatymas 
šiame sezone. Priegtatn abi kuopos! 
duoda po puikią dovaną su įžangos 
tikietais, ir tik kurie bus svetainėj, 
tiems bus proga laimėti. > .

Kviečia Komitetas.

J. LEVANDAUSKAS" JUNIPER 7646"

RALPH KRUCH
FOTOGRfflS

* * ’ ' ** \ L 1 ta * / I. 1^ 
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GRABORIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Les
sing, 431 Lorimer St., Brook
lyn, N.Y., perveda savo valgo
mų daiktų krautuvę Stasiui 
Garbačauskui, iš Shenandoah, 
Pa. • Drg. Garbačauskas daug 
metų yra dirbęs už bučierių 
pas Stocks, Waterbury, Conn. 
Pastarus kelis metus gyveno 
Shenandoah, Pa., ir buvo 
darbštus darbininkiškame ju
dėjime.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Denūstas 

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

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788
Pereitą šeštadienį New 

k e buvo girdėti iš radio pagar
sėjusio Amerikos plieno kara
liaus-, p. Charles M. Schwabo, 
kalba. Jis kalbėjo apie kla
sių santikius Jungtinėse Vals
tijose. Jo manymu, niekur pa
saulyj nesą tokių gerų santi
kių tarpe darbo ir kapitalo, 
kai šitoj šalyj. Esą, Amerikos 
darbininkas šiandien dirba pa
prastu darbininku, o rytoj jis 
jau manadžeris. Dėlto šitoj 
šalyj viešpataująs gerbūvis.

Kad Amerikoj kląsinė kova 
dar nėra pasireiškusi visoj pla
tumoj, tai yra faktas. Darbi
ninkai milžiniškoj didžiumoj 
dar vis neorganizuoti,- o kurie 
ir yra Įtraukti į Amerikos 
Darbo Federaciją, tai, ačiū 
biurokratijos agitacijai ir pasi
ryžimui, sulaikomi nuo eksce
sų ir kovos. Tačiau, p. Schwa- 
bas netiesą sako, būk Ameri
koj viešpataujanti “prosperi
ty.” Tegul jis pažiūri tik 'Į 
Vienu ’ textJiliečių padėjiiną, o 
pa'matys didžiausią vdrgą 1 ir 
skurdą. Pakarika, pagaliau, 

I pažiūrėti ‘ į ' textiliecius Gasto- 
M r. Z XX XZ» XX 1 X ’’X/X XX \ į. « 1 1 >

-r ~ .  T-^._ ui j V j y vi vii \jn kia J į J\ UI

apkalbėjimui Lietuvos baduo-i šiandien taip pasiryžiišiai ' ke
lių šelpimo klausimo. Komite-|voja keletas'tūkstančių audė-

pamatyti, kaip jis augo. Bus 
Įdėta laivų evoliucija taipjau, 
žodžiu, žingeidus švyturys, ku
ris galės daug ką nušviesti.. 
Tik klausimas, ar jame bus Į- 
dėta iš klasių kovos Įvykiai, 
kuriais New Yorkas yra tur
tingas gal būt labiau, negu ku
ris kitas Amerikos miestas? 
Tai svarbus dalykas, tik, ma
noma, kad Į tai niekas ne
kreips jokios domės, nes ma
žėjų ruošia toki žmonės, kurie 
pasilaiko iš malonės buržuazi
jos, o pastaroji šiandien bijosi 
prisiminti apie klasių kovą.

Didžiojo New Yorko Dr-jy 
Sąryšio Komiteto Posėdis

Newark, N. J.
Praėitą nedėldienį man teko 

būti Sietyno Choro surengtoj 
vakarienėj. Prieš ii po vaka
rienei buvo šokiai prie gana 
geros orkestros. S v ė t a i n ė stovų konferenciją, kurioje 
(Kubio) nors ir nedidelė, bet delegatai pasistengs apkalbėti, 
kaip vakarienei, tai buvo pa- į kaip jie galėtų geriausiai pa
kankamai vietos ir šokti ir sta-įdėti Lietuvos darbo žmonėms, 
lam sustatyti. Baigiant vaka- kurie šiandien randasi prastoj 
rieniaut, drg. Kvedaras por-'padėtyj—miršti nuo bado, 
statė pakalbėt drg. Skučą ir! 
drg. StanelĮ, kurie trumpai kal
bėjo apie choro reikšmę ir ra
gino neprigulinčius prie choro 
prisidėti ar šiaip chorą .rem
ti. Po prakalbėlių sekė dai
nos; po dvi daineles padaina
vo: L. K a v a 1 i a u s k i ūtė iš 
Brooklyno, M. žolyniūtė ir M 
Stoniūtė.

Vakarienė buvo gana gera;; 
dešros buvo gardžiai padary-1 
tos. Tik vienu dalyku Siety-

Jis Įvyko pėreitąĮ šeštadienį
ir buvo specialiai, sušauktas j nijoj (No'rih 'Carolina), kur

tas nutarė, pagaliaus, sušaukti 
viso New Yorko ir apielinkės 
darbininkiškų organizacijų at- 

i konferencijų, kurioje

jų ir verpėjų. Reiškia, tas 
vargas ir išnaudojimas kelia 
Amerikos darbininkus prie 
klasių kovos, prie aštrėjimo tų 
“gerų.” santikių, kuriais plieno 
karalius taip didžiuojasi.

Smarkiai Apmušė Kurpią 
Unijos Veikėjus

Bronxas Parodys Davinių 
Apie Difteriją

šiomis dienomis sveikatos 
departmentas ir miesto švieti- 

‘.mo taryba paleido darban 25 
I asmenis, kurių pareiga bus pa- 

- i daryti tam tikrą sąrašą Bron
xo priemiestyj. Jie surašys vi
sus gyventojus, senesnius 18

J. V. Patiekė Genevoj Pa
siūlymą Sumažinimui 

Laivynų
Geneva.— Amerikos am

basadorius Belgijoj, Hugh 
S. Gibson, kaipo Amerikos 
atstovas prirengiamosios 
nusiginklavimo komisijos 
konferencijoj, pirmadienį 
patiekė komisijai Jungtinių 
Valstijų imperialistų pasiū
lymą del “sumažinimo” lai
vynų.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešd;'kad aš'ifūpi'ri * 

kati A. Lessingo buČefrię 
ir viską. ,naujai .pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio rąetų^ patyrimo dir
bant didelėse bucerneše, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia, 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTĘRIS?

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

Telephone, Btagg 44v>

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

" Tel.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui draugės 

nuo 20 iki 40 metų amžiaus. Mel
džiu atsišaukti tik tas, kurios mėg
state gyventi ant formos ir turite 
turto nemažiau $5,000. Del plates
nių informacijų rašykit taip: A. Z., 
P. O. Box 145, Schuyler Lake, N.Y.

(95-96)
PAJIEŠKAU Pefro. Dukevičiaus, pir

miau gyveno Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalą; jis pats ar 
meldžiu praneskit sekančiu antrašu: 
Juozas .Vinikaitis, 46 Ten Eyck £j>t., 
Brooklyn, N. Y.

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. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

kas apie jį. žinot,

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

(95-96)

vi-

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

) Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR M^pORIUS

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

PASIRANDAVOJA kambarys su
■ sais parankumais, prie pat, Lor

imer subway stoties, Taipgi yra ga
minamas namie valgis. Kreipkitės 
bile laiku po No.: 35j Devoe St., 
Brooklyn, N. Y. (94-96)
PASIRAND'A.VOJA 3 ir’4 kambarių 

apartmentai. Randa $17.00 iki 
$28.00 į mėnesį. Yra šiltas vanduo. 
Netoli 14-tos gatvės subway (Lor
imer, Street stoties). Kreipkitės pas 
janitorių, 72-74 Richardson St., neto
li Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(94-103 
PASIRANDAVOJA T o misi u otas 
kambarys, garo šiluma ir visi įtaisy
mai. Saulė apšviečia per visą die
ną, P. Kapsikas,; 1045 Forest Ave., 
Ridgewood, L. I. ,(94-96)
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.

93-104

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidbja numirusios 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijonas, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

A

MALONAUS PASIMATYMO
Independent Shoe Workers’ 

Union (Nepriklausomoji čeve- 
rykų Darbininkų Unija) šiuo 
tarpu veda dideles kovas už 
organizavimą to amato darbi
ninkų ir kovojimą už jų dides
nes algas ir geresnes darbo są
lygas. Pereitą šeštadienį 
streiklaužiai ir darbdavių pa
samdyti mušeikos smarkiai ap
mušė unijos generalį organiza
torių, Fred Biedenkapp, ir A. 
Ivanovą, kuomet pastarieji sto
vėjo prie Alter Bender Co. 
dirbtuvės, esančios po num. 
692 Broadway, Brooklyne, ir 
ragino agitavo streiklaužius 
neardyti darbininkų kovos.

• .
Kunigas Kodis ir
Žydų Rabinai 1 i

Jūs pažjstate mus, mes pažystame juk, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

UŽEIGA

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Piano, Balso 

Muzikos Teorijos

J. IR O. VAIGINIS
irYa^a1r^en??1 metų amžiaus, ir užrekorduos Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

SALES—PARDAVIMAIsu

Brooklyniškis.

prie

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

UŽMUŠĖ KETURIS 
DARBININKUS 
PRIE STATYBOS

PARSIDUČDA grosernė ir saldainių 
krautuvė, gero] vietoj, biznis įdirb

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

sa- 
užeiti į 

Nusipirkus

“bytino” brooklyniškius, tai 
suvėlinimu: garsino vakarie
nės pradžia lygiai ant 7 :30, o 
davė valgyt ne$ ant 10 vai. 
žmonės, kurie nuo pietų nieko 
nevalgė—laukė choro vakarie
nės—pusėtinai išalko. Girdė
josi nemažai nusiskundimų 
apie tai.

žmonių buvo virš šimtas. 
Visi buvo linksmi, smagūs, kas 
parodo, kad vakariene buvo 
patenkinti. Kas stebėtina,—čia 
augusio jaunimo visai mažai 
buvo; daugiausia buvo, taip 
sakant, ženočių. Chorui turė
tų likt pelno desėtkas kitas do
lerių.

visus vaikus, pažymint, kurie 
buvo Įčiepyti nuo difterijos ir 
tuos, kurie—ne. Po 8 mėne
sių, tikimasi, pabaigti ŠĮ dar
bą.

Bronxo priemiesčio gyven
tojų, pasak 1928 metų, liepos 
pirmos dienos sąrašo, buvo 
951,900—daugiau, negu visąm 
Bostono mieste. Tiems tė
vams, kurių vaikai nebuvo į- 
čiepyti jįųo difterijos, būsią 
parašyti laiškai, kad apsau
gotų.

Mokiname
i:________

L. Bernice .Šaliniūtė -
Vadovė

411 Evergreen Avenue . 
(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

J t

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaites arba 

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

G. M.' KANTON • <
8481 Third Ave., 
Pirmas Floras^

Daugiau kai 500 Mokslininką 
Aplankys S. S. S. R.
Pasak Pasaulio Turistų, new- 

yorkiškio direktoriaus Milton 
Goodman, šiemet daugiau kai 
500 Amerikos mokslininkų ap
lankys Sovietų Sąjungą. Dau
gelis studentų taip jau žada 
važiuoti trumpam laikui pra
leisti vakacijas. Su kiekvie
nais metais vis daugiau ameri
kiečių aplanko darbininkais snio žmogžudys tėj (man 
valdomą šąli. slaughter).

Baisi tragedija atsitiko 
Western Union Building 
(West Broadway ir Thomas 
St., New York) statybos dar? 
bo: virš 3 tonų geležies šmo
tas krito iš 22 augšto ir ant 
vietos užmušė keturis darbi
ninkus, kurių vardai seka: 
Calvatore Cardoni, Antonio 
Corio, Samuel Jones ir Row
ing. Virš 10 asmenų tapo sun
kiai sužeista. Keturi asmenys 
suimti ir kaltinami antro'laip-

Einu Grandstryčiu 
vais reikalais ir teko 
vieną , krautuvę, 
reikalingus dalykus, žydas už
vedė kalbą, sakydamas, kad 
jūsų, lietuvių, kunigas Kodis 
mirė?*

Sakau taip, tai niekis. Bet, 
kaip laikraščiai pranešė, pali
ko turto 100,000 dolerių.

žydelis suriko ir sako:
“Niu, iš kur jam’ ėmė tiek 

pinigo? Juk jisai dirbtuvėje 
nedirbo, nei gi biznį turėjo, 
Gerai aš jį pažinojau ir pas 
mane visuomet prieš kalėdas 
pirkdavo mokyklos vaikams 
tūlų dalykų ir labai vikriai pa
rašydavo čekį.

Ir toliau sako, kad jeigu ji
sai tiek pinigo paliko, tai jisai 
skriaudė savo* biediius <parapi- 
jonus, imdamas didelius , pini-?

Brooklyn paramount 
DeKalb ir Flatbush - Ave’s 

frirmutiniš jo aštisąi fcalban- 
tis Judis!

IŠGIRSKITE 
RICHARD

DIX t ; j i ; •
, Veikale
‘NOTHING BUT THE TRUTH’ 

(Nieko Daugiau Kaip
• tik Tiesa)

Paramount Visa-Kalbantis 
Judis su HELEN KANE

Paul Ash’o Didžiausis teatrinis 
atradimas, dainuoja, kalba i/ 
lošia taip, kaip niekas kitas!

Taipgi didelė kitų lošėjų talka, 
jų tarpe Louis John Battels, 

Ned Sparks ir kiti!
Kelia rytietišku Whoopee!

PAUL ASH 
ir jo muzikos karaliai 
“BAGDAD BLUES” 

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

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

9:30 val.-j—extra talentai!

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skOros 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 dešimtu 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelš jo ligoninėje).

MANO YPATIfiKA ATY- £\
DA IR PATARNAVIMAS Jh I III H I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

ANDREW EGAN, M. D.
1184 BERGEN ST., BROOKLYN. N. f.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai! į > 
, Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi rišo-* 
■ kios mūsų Vientaučių Vartojamos žolės, šaknys ir kitokie haminiai 
- vafetąi. -Mūsų imbues taip pigiais rtamiųiais vaistais gydo beveik 

? y kiekvieną |i£ą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
: I gėrfautsiai .patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
į į tuviškų žoįjų, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
V ’ ir žemiAu padubtus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau. 
H1- f ‘ Ldifo-faktfų į

Rūtų 
Rožių • 
Remunėlią 
Seneso ploklčiukią 
šalaviju 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų gįąknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių ’

į į r < ' H
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių

7 Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių’ 
čyščių ' : 
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingdiių '

A Dagiliu ", v
, Debesiui

Garstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią * žolę arba vaistą, tegul tuojaus 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

t. Phone: Greenpoint 2017, M6t, 1B14.

1 Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 

x Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.




