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Užmušimas Mimslave

kų šiame mieste išėjo, į 
streiką pirmadienį, išreikš-? 
darni simpatiją 600 darbi
ninku, sustreikavusiu prieš

Naudojo Terorą prieš 
Komunistus Rinkimuose

Balandžio 3 d. Miroslavo 
valse, rastai užmuštas VI. 
Zareckis

Sov. Sąjungos Komunistų 
Partijos Konferencija

Meksikos' Sukilėliai Gauna 
Ginklus iš Vokietijos

Oslo, Norvegija.— Po ilgu 
debatų Norvegijos parla
mentas atmetė Darbo Par
tijos atstovų pasiūlymą, kad 
L. Trockis būtų įsileistas 
Norvegijon. Sumanymas 
atmestas 71 balsu prieš 52 
balsus. Premjeras Mow- 
inckel pareiškė, kad val
džios atsisakymas įsileisti 
Trockį yra galutinas.

MASKVA
prasidės Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos labai 
svarbi konferencija. Joje 
dalyvaus įvairūs Partijos 
veikėjai iš visos Sovietu

Darbdaviai, Blumenthal 
Silk Kompanija, kiek laiko 
atgal Bridgeporte nukapojo 
algas iki 50 nuošimčių ir 
ten darbininkai -sustreika
vo. Nacionalė Tekstilės

Konferencija Pakriko 
Reparacijų Klausime

MEXICO CITY.—Pirma- 
dienį aplaikyta nepatvirtin
ti pranešimai, kad įvyko 
susikirtimas tarp valdžios 
spėkų, ipo komanda genero
lo Almazan, ir sukilėlių, po 
komanda generolo M. Cara- 
veo, Pulpito Pass apielin-

1,100 Tekstiliečiu 
Laimė jo S t r e i k ą

PARYŽIUS.— Tarptauti- 
nis ekspertų komitetas nu
statymui Vokietijai karo 
kontribucijų nieku būdu ne
galėjo susitaikyti su Vokie
čių delegacija. Konferenci
ja pakriko.

GASTONIA, N. C.—Iš 
priežasties milžiniškos strei- 
kierių demonstracijos pir
madienį, 29 streikieriai su
areštuota, jų tarpe devynios 
moterys. Vietos valdžia iš
leido specialį patvarkymą, 
draudžiantį streikieriams 
demonstruoti ir pikietuoti, 
idant tuo būdu sulaužyti 
streiką. I - ' ' •

Norvegijos Parlamentas 
Nusprendė Neįsileisti 

Trockio

“Galutinas komiteto” dar
bas, pasak oficialio praneši
mo, pradėta pirmiausia de
dant pastangas sutikti ant 
tų punktų, kurie būtų in
korporuoti raporte apie 
konferencijos pakrikimą.

Pranešimo tekstas nuro
do, kad’ ekspertai nesutiko 
.ne tik ant sumanyto repa
racijų išrišimo, bet taipgi 
nesutiko ir del būdų, kaip 
oficialiai raportas turi būt 
pagamintas ir išduotas. Ta
čiaus susitaikyta, kad svar
bieji ekspertai darbuotųsi 
gaminime raporto kas liečia 
tuos punktus, del kurių nė
ra ginčų, o tuo pačiu sykiu 
delegacijos toliaus disku- 
suos tuos punktus, del ku
riu nesusitaikoma.

Buffalo, N. Y.-r- Pirma
dienį keturi gelžkelio darbi
ninkai tapo sužeisti, kuomet 
lokalinis traukinys užėjo 
ant stovinčio darbinio trau-

100 Žmonių Nuskendo
Su Japonijos Laivu

IR VĖL PR1SIL AKIAI?!
IR VĖL IŠPLEPĖSI MANO
PASLAPTIS?! ŠI SYKĮ
GALBŪT APIE TAI, KAIP 

AŠ RENGUOSPASINAUDOTI

5,000 Be Namu iš Prie 
žasties Potvinio

Socialistinės Racionalizaci 
jos Rekordas

ATHENS, Graikija. — 
Graikijos valdžia naudojo 
terorą prieš komunistus ir 
komunistams simpatizuo
jančius $ darbininkus laike 
senato rinkimų, kurie įvy
ko pirmadienį, kad nedalei- 
sti komunistams laimėti vie
tos. Nepaisant teroro, ko
munistai tačiaus surinko 
gana didelį skaičių balsų, 
ko reakcionieriai '■ nesitikė-

SHELTON, Conų.— Su
virs 500 tekstilės darbiniu

polius tos pačios kompani
jos darbininkams Shelton, 
raginant juos parūdyti soli
darumą ir ginti darbininkų 
interesus abiejose dirbtuvė
se. Darbininkai entuziaš^ 
tiškai į tai atsiliepė ir °Kliu- 
bas” nubalsavo paskelbti 
streiką už pripažinimą sa- 
vistovės unijos ir už atstei- 
gima senos algų skalės, ko
kia buvo pirma nukapojimo 
algų abiejuose miestuose'.

Streikas prasidėjo pirma
dienį ir tapo užbaigtas į ke
letą valandų. Darbininkai 
išėjo laimėtojais. . 4 į

Nemažas sentimentas tarp 
darbininkų del sudarymo 
unijos lokalo, įtraukiant 
“Kliubo” narius abiejuose 
miestuose ir del prisidėjimo 
prie Nacionalėsi Tekstilės 
Darbininkų Unijos, r r

EI Paso, Te*.— Meksikos 
sukilėliai Juarez mieste 
tvirtino pirmadienį, kad jų 
spėkos gauna ginklų ir 
amunicijos iš Vokietijos, 
bet jie atsisakė paaiškinti, 
ar amuniciją prisiunčia Vo
kietijos valdžia: ar privati
nės korporacijos.; ; i .

port mieste. Laimėjo visus 
savo reikalavimus ir įsteigė 
savo pirmiau buvusią pu- 
siau-kompamnę uniją, 
“Kliubą.” kaipo savistovę 
uniją abiejuose miestuose.

Pranešimas sako, kad mi
na eksplodavus ir dvide
šimts ar daugiau valdžios 
kareivių liko užmušta.

Coahuila valstijoj, Saltillo 
mieste, pasidavė valdžios 
spėkoms sukilėlių generolas 
Eusebio Galindo su vienu 
pulkininku, penkiais^ leite
nantais pulkininkais, trimi 
majorais ir 68 kareiviais.

jrengimu, naujausiomis ma
šinomis. Senos mašinos da
bar dirba 120 metrų greitu
mu per minutę, tuo tarpu 
prieš revoliuciją, prie savi- 
ninko-kapitalisto tos pačios 
mašinos sukos tik 40 metru 
greitumu per minutę. Tai 
rodo, kad proletariatas sa
vo socialistinėmis mašino
mis sugeba dirbti daug kar
tų geriau, negu tomis pa
čiomis mašinomis prie ka
pitalistų vergijos. Deja, dar 
nevisur! Kamenka visiems 
gyvas pavyzdys.

Kamenkos fabrike įvesta 
7 vai. darbo diena.

“R. A.”

Kamenkos (Tveriaus g.) 
rašomojo popieriaus fabri
ko darbininkai tinkamai pa
didino popieriaus išdirbinių 
kiekį, atatinkamai suma
žindami gamybos kainą (se- 
biestoimost). . Išdirbinių 
kiekį fabrikas, palyginus su 
1926--27m., padidino 11,4 
nuoš., popieriaus tonos kai
ną fabrikui sumažino 8 nuo 
šimč., sutaupydamas per tai 
616 tūkst. rub. Partinis ir 
profsąjungos fabriko akty
vas sugebėjo patraukti ir 
uždegti visą fabriko darbi
ninkų masę. Administraci
ja ir technikos personalas 
irgi veikė sutartinai su dar
bininkais.

Darbininkai dirba ir rū
pinas tikrai, kaip sau, kaip 
socialistinės pramonės šei
mininkai. Nors fabrike te
bėra senas įrengimas, senos 
mašinos, bet per darbinin
kų sutarimą ir suderintas 
pastangas fabrikas nuveikė 
daugiau ir aukščiau pakėlė 
socialistinę racionalizaciją, 
negu kiti popieriaus fabri
kai su nauju technikos

Fašistai, kurie 
grąsino užgriebti valdžią, 
esą pasitenkinę Ender išrin
kimu. Jie mano, kad jis 
pagelbės įsisteigti Austri- 
ioi fašistinei diktatūrai.

Tarp j'o žymesnių pasižy
mėjimų buvo jo rekordus 
sumušantis perkeliavimas 
skersai Jungtines Valstijas 
1910 metais. Jis pėsčias nu
keliavo iš Coney Island į 
San Franęisco į 80 dienų ir 
penkias Valandas, sumušda
mas Edward Payson Wes- 
tono rekordą 105 dienų.

Ennis per dvidešimts me
tų išlaikė, 100 mylių čiuoži
mo čempionatą, bet prarado 
jį čia 1893 metais

Ėnnis gimė Airijoj. Jo 
tėvai atvežė jį Amerikon 
šešių metų amžiaus.

Pirma- 
savo na- 

i Ėnnis, 86 metų 
aunesnėse dieno

se buvo; pasižymėjęs atletas, 
buvęs plaukimo ir čiuožimo 
čampionas. '

TOKIO, Japonija.— Žuvo 
suvirš 100 asmenų, nusken
dus Japonijos laivui Toyo 
Kuni Maru. Laivas susikū
lė ant uolos prie Cape Eri- 
no, rytinėj daly Hokkaido. 
Laivas labai greitai nu
skendo. Du laivai, kurie į 
tą vietą nuplaukė anksti 
antradienio rytą, išgelbėjo 
97 asmenius. Sakoma, ant 
laivo buvo 209 asmenys, 
kuomet laivas išplaukė iš 
Hakodate pirmadienį.

Stamford, Conn 
dienį čia numirė 
muose Joh 
amžiaus

Policija išaiški
no, kad Zareckį užmušė jo 
kaimynas Petras Kanevi
čius.

Prirengtas raportas bus 
išduotas Reparacijų Komisi
jai ir užinteresuotoms val
džioms reparacijų klausimu.

Sakoma, vokiečiai dar tu
ri viltį, kad bus atnaujinta 
tarimasis kas liečia susitai
kymą del reparacijų mokė
jimo, bet Francijos ir Bel
gijos atstovai nemano, kad 
būtų galima atnaujinti dis
kusijas, nebent Vokietijos 
atstovai padarytų pasiūly
mą, artimą Francijos ir 
Belgijos patiektoms skaitli
nėms (kiek Vokietija turi 
mokėti).

Schacht, Vokietijos dele
gacijos galva, paskutiniu 
laiku pareiškė, kad Vokieti
ja negali daugiau mokėti 
kaip 400 milionų dolerių į 
metus. “Kaip ekonomis
tas,” pareiškė Schacht, “aš 
negaliu pasiūlyti daugiau 
kaip trisdešimts septynis 
metinius sumokėjimus po 
1,650,000,000 markių.”

SNOWLAKE, Ark.-Su- 
virš 5,000 žmonių Phillips 
ir Desha apskričiuose (Ar
kansas valstijoj) buvo be 
namų antradienį iš priežas
ties didelio potvinio. i Ma-^ 
žiausia 14,000 akrų turtin
gos dirbamos žemės van
dens apsemta. Supilti upių 
kriaušiai sutruko keliose 
vietose nuo vandens spaudi
mo ir del to potvinis įvyko.

mus, organizuoja juos | 
grupes po dvidešimts. Ske- 
bams įsakoma mušti strei
kierius. Nekurie iš skebų 
prisiekdinami specialiais še
rifais ir apginkluojami. “

Tačiaus, nepaisant teroro, 
streikierių ūpas nenupuolęs. 
Pirmadienį po pietų įvyko 
entuziastiškas masinis 
streikierių susirinkimas. 
Susirinkime kalbėjo organi
zatoriai Beal, Bush ir Per
shing. Taipgi kalbėjo Carl 
Reeve ir keli streikieriai.

Skebas Troy Jones, kuris 
šeštadienį bandė mesti bom
bą į kalbėtojų platformą ir 
buvo suareštuotas, dabar 
vėl liuosas ir vaikščioja 
gatvėmis po policijos apsau
ga, atvirai ir garsiai kalbė
damas, kad jis dar išsprog
dins dinamitu streikierių 
rastinę ir susprogdins uni
jos organizatorius.

Čia tarp streikierių tapo 
įsteigti Tarptauti nip Darbi- 
ninkų Apsigynimo' skyriai.

Klerikalas Išrinktas 1 
Austrijos Kanclerium

Tie speciali šerifai durtu
vais puolė streikierius pir
madienio rytą. Subadė ke
letą streikierių. Taipgi pa
leido du šūvius į streikie
rius. Streikieriai pasitrau
kė^ už gelžkelio relių, bet 
razbaininkai šerifai troško 
kraujo. Jie atakavo begin
klius streikierius durtuvais, 
mušė buožėmis; daugelį 
streikierių brutališkai su
mušė. ■

Carl Holloway ne tik tapo 
sumuštas ir durtuvu suba
dytas, bet dar liko suareš
tuotas. Moteris Maud Ro
binson, Streikierė, taipgi ta
po sumušta.

Šerifus vadovavo polici
jos viršininkas ‘ Adderholt, 
kuris pareiškė, kad jis turi 
teisę per. spėką sustabdyti 
pikietavimą ir bandys su
stabdyti.

Aiškiai sužinota, kad šeri
fas vardu Rhodes yra atsa- 
komingas už brutališką su
mušimą moters Maud Ro
binson ir John Robinson. 
Tarp kitų sumuštųjų yra R. 
Ellis, kuris buvo durtuvais 
subadytas, Jack Smith, 16 
metų amžiaus streikierius, 
Louis McLoughlin ir Frank 
Pickelsimer.

Darbdaviai Organizuoja 
, ' ; L Skebus

Pranešama, kad1 darbda-

VIENA, Austrija.— Dr. 
Otto Ender, krikščionis so
cialistas tapo išrinktas kan- 
clerium į vietą kunigo Sei
pel, pasak oficialio prane
šimo pirmadienio vakarą. 
Ender buvo gubernatorium 
tolimam vakariniam Vor
arlberg distrikte nuo 1918 
metų ir yra pasižymėjęs 
klerikalas. Jis žinomas kai
po šalininkas Austrijos su
sivienijimo su Šveicarija. 
Jis tam tikslui smarkiai 
darbavosi po 1918 metų re
voliucijos. Jis priešingas 
Austrijos susivienijimui su 
Vokietija.

Manoma, kad Ender, kai
po katalikas, išėjęs jėzuitų 
mokyklą, bus ant tiek reak
cionierius, ant kiek krikš
čionys socialistai gali pa
geidauti. Jo kabinetas ne
siskirs nuo Seipelio kabine-

D ar binink ai Visų Salių* 

Vienykitės! Jūs Nieko

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

GASTONIA, N. C.—Orga
nizatorė Vera Bush ir Amy 
Schechter, Dar b. Tarptauti
nės Pašalpos vedėja čia 
pirmadienį tapo suareštuo
tos su 20 streikierių. Kalti
nimai dar nežinomi.

Gauja razbaininkų, šerifų 
vadovaujamų, įsiveržė pir
madienį po pietų į streikie- 
riu maisto stoti, kuomet 
maistas buvo dalinamas 
streikieriams, ir visus išvi
jo iš namo; sustabdo maisto 
dalinimą.

Mušeikos, nuskirti specia- 
liąis šerifais, padarė naują 
užpuolimą ant streikierių 
pirmadienio vakarą. Gauja 
tų mušeikų valkiojasi gat
vėmis, muša ir durtuvais 
bado streikierius, o kartais 
įsiutę net puola bile vieną 
žmogų. Kuomet Carl Reeve, 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo atstovas, vyko 
Tkalėjimą išimti po kaucija 
streikierių,* razbaininkai še- v z
rifai užpuolė Legett Blythe, 
laikraščio reporteq iš Char
lotte miesto, pastarajam 
vykstant su Reeve ir advo
katu Jimison. Jie “blekdže- 
kiu” sumušė jį ir durtuvais 
sužeidė į galvą. Nuo sužei
dimo jis buvo be sąmonės 
per kelias valandas.

Milicija tapo ištraukta, o 
jos vietą užėmė speciali še
rifai, didžiumoj susidedanti 
iš profesionalų galvažu
džių; apginkluoti revolve
riais, šautuvais ir durtu
vais.
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DIENOS KLAUSIMAIS
Nusiginklavimas ir Socialistai , Komunistij Partijos 

konferencija turės , išrišti 
daug svarbių problemų. Vi
sų pirma, socialistinės kū
rybos darbas. Antra, kova 
prieš dešiniuosius elemen
tus, kurie nori dšmušti’ paro
ti ją iš leninistinįo kelio, ku
rie reikalauja p įušvelninti 
kovą prieš ■ būdžes sodžiuje 
ir “nepmenus” mieste,, nusi
leisti užsienio kapitalistams, 
kad gavus nuo jų paskolos; 
susiaurinti krašto indus
trializaciją ir tt. Išanksto 
galima sakyti, kad i- konfe
rencija griežtai atmes tuos 
dešiniuosius nukrypimus.

Konferencija -svarstys 
partijos ir Sovietų valdžios 
aparato valymą nuo sveti
mų, biurokratinių elemen
tų. Tai irgi didelės svarbos 
problema.

Komunistų (Bolševikų) 
i Partija visuomet mokėdavo

Socialistų Ipternacionalo i 
ricieriai irgi zuja apie ei
nančius Gene vo j e posėdžius 
priruošiamosios nusiginkla
vimo komisijos. Varde pa
saulio socialdemokratijos ir 
'socialdemokratinių reakci
nių darbo unijų jie išleido 
pareiškimą nusiginklavimo 
reikale. Girdi, valstybės 
turi nusiginkluoti, nes po 
augančia militarizmo našta 
gali sutrupėti visa dabarti
nė sistema. Jie taip pat 
palieja kelias krokodiliaus 
ašaras ir delei darbininkų, 
kuriuos militarizmas begai- 
lestingai slegia.

Bet socialistų vadai yra 
didžiausi veidmainiai. Jie 
tik žodžiais stoja už nusi- 
•ginklavimą. Tik užleidimui 
dūmais darbininkų akių jie 
maldauja imperialistines ^^kšrstini^

vo darbais ponai socialistai 
militarizmą nuoširdžiai pa- 
^a^°’ , dar vienas didelis šuolis pir

štai keli pavyzdžiai. Per-, myn budavojime socializmo" 
nai Genevos konferencijoj Sovietų Sąjungoje.
Sovietų Sąjunga pasiūlė ka- ______ ._____
pitalistinėms valstybėms
tuojaus paleisti armijas, ka- “Taika ir Ramybė” Amerikoj 
rinius laivynus, uždaryti 
amunicijos fabrikus ir tt. | 
Socialistai išjuokė ir pra
keikė šitą Sovietų pasiūly
tą. ‘

Anglijos socialistai stoja 
UŽ .Z * t _ 2— 
perijos cielybėje. O tai yra 
vienas didžiausių militarip- 
mo šaltinių.* 
f Vokietijos socialistai bal
suoja už statymą naujų ka-j 
rjnių laivų.

Francijos socialistų vadas 
.Boncour varde savo parti
jos sumanė ir pasiūlė įsta
tymą dęlei sumilitarizavimo 
visos šalies. Lenkijos so
cialistai stoja už ginkluotą 
Lenkiją.

Dabartinėj Genevos kon
ferencijoj Sovietų Sąjunga 
pasiūlė sumažinti apsigin
klavimą ant 50 nuoš. Ir vėl 
social-imperialistai, ponai 
Socialistai, kaip debesys, pa
kilo prieš Sovietus.

nistiniai į visus klausimus, 
prideramai atsakys ir da- 

| bar. Ši konferencija bus

.ngnjos socialistai stc _ 
palaįkymą Anglijos im

Sovietų Komunistų 
'Konferencija

Prezidentas Hoovęris spe
cialiai atvyko NewiYorkan 
į buržuazinių laikraščių, lei
dėjų suvažiavimą ir išpiški- 
no jiems prakalbą. Mat, 
jis puikiai supranta, kokį 
vaidmenį vaidina buržuazi
niai didlapiai sudaryme vi
suomenės opinijos.

į Hooveris labai gailiai ver
kė delei augimo prasižengi
mų Amerikoje. Girdi, kri- 
minalystės pas mus ir tvo
rose žydi. Štai jo žodžiai:

“Daugiau kaip 9,000 žmo
nių užmušama Jungtinėse 
Valstijose kasmet. Apie pu
sė tiek suareštuojama už 
žmogžudystes. Mažiau kaip 
šeštadalis žmogžudžių ran
dama kaltais, o skandalingai 
mažas ' nuošimtis^ tenubau
džiama tinkamai. Imant 
proporcionaliai pagal gy
ventojų skaičių, Jungtinėse 
Valstijose nužudoma dvide
šimts sykių daugiau žmo
nių, negu Didžiojoj Britani
joj. Daugelyje mūsų didžių
jų miestų žmogžudystė ga
lima papildyti be jokios bai-

Veidmainiai Kitus 
Veidmainiais Vadina

Chicagos kunigų “Drau- mokratinių partijų veikimą, 
gas” (bal. 20 d.) labai įnir- Nesenai jis sakė, kad nega- 
tusiai keikia Sovietų Sąjun- Įima Anglijos, Vokietijos, 
gą ir bolševikus. Girdi, tai Francijos bei Austrijos so- 
“tikri veidmainiai.” “Drau- cialdemokratų vadų vadinti 
gas” gieda: ! J ! i darbininkų išdavikais, nes

Sovietų Rusijos atstovai nu- laike rinkimų už juos pa- 
siginklavimo komisijoj i konfė-' duodama daug daugiau bal- 
rencijoj, Genevoj, pasiūlė tam: 
tikrą nusiginklavimo planą, 
kurį didžiosios Europos valsr 

itybės atmetė. ’ (
Bolševikai tiksliai daro nu- 

sigiriklavimo radikalius pasiu-
; ;lymus. Tai’daro, nors ir aiš

kiai žinodami, kad jų pasiū
lymai nebus priimtini. Mat, 
tuo pačiu jiė varo savo propa
gandą. Jie nori įrodyti, ko
kie jie geri ir kokie dideli tai
kos šalininkai. Tuo nori savo 
pasekėjus palaikyti ir naujų 
šalininkų gauti.
Bet, esą, pasaulis žino 

bolševikus ir todėl jų “pa
siūlymus, kaipo veidmai
ningus ir komunistinei pro
pagandai sugalvotus, atme
tą’’. Iš to aišku, kad kuni- > 
gai iš “Draugo” bolševikus 
sprendžia pagal save. Mat, 
jie ant kiekvieno žingsnio 
veidmauniauja, ' tai mano, 
kad ir bolševikai tą patį da
ro.

‘ Genevos .konferencija pa
rodė veidmainystę ne bolše
vikų, bet atstovų kapitalis
tinių valstybių, už kuriuos 
“Draugas” galyą guldo. Juk 
kapitalistai Anglijos, Fran
cijos, Lenkijos, Amerikos 
ir kitų valstybių garsiai 
kalba apie taiką ir nusi- 
ginklavinįą. <Ęęt kuomet 
Sovietų * ? Sąjunga pasakė, 
kad reikia eiti prie nusigin
klavimo, tie patys “taikos” 
apaštalai, “Draugo” patep
ti" veidmainiai^ griežtai at
metė Sovietų pasiūlymą. 
Štai kas tikri veidmainiai.

pankų prisipažinimą, kad jo 
i smegenys silpnai veikė, 
[kuomet jis teisino socialde-

garsiai

šų, negu už komunistus. 
Jei, esą, jie būtų išdavikai, 
tai darbininkai už juos bei 
už jų partijas nebalsuotų.

Mes atsakėme, jog tik 
toks psychopatas, kaip Gri
gaitis, galį šitaip .argument 
tuoti. Nurodėme, kad Ame
rikoj, pav., didžiuma: darbi
ninkų balsuoja už republi- 
konus ir demokratus,' bet, 
ar galima sakyt, kad tos 
partijos gina darbininkų 
reikalus, kad tų partijų va
dai nėra imperialistiniai 
plėšikai? Ne, negalima. 
Balsų skaičius dar neparo
do partijos gerumo arba 
blogumo.

Dabar, “N.” Nr. 98, p. 
Grigaitis jau sutinka su 
mumis, jog balsai nėra joks 
argumentas. Sako: “Gry
nas tik balsų skaičius, žino
ma, nieko nepasako apie ge
rumą arba blogumą parti
jos, kuri tuos balsus gau
na.” Labai gerai. Vadinas, 
kitus silpnapročiais vadin
damas, p. Grigaitis pasiro
dė pats silpnapročiu, nes 
jis kaip tik balsų skaičiuta 
ir bandė išteisinti pardavi- 
kiškus, budeliškus Europos 
socialdemokratu vadu dar
bus. / į

Grigaičio 
vis jokiu J 
Virškinti teisybės ’ apie Ve

; silpnas« skil- 
būdų negali su7

kietijos ; socialdemokratų 
kruvinus darbus po didžio- 

Tokius darbus, 
girdi, jiems tegali primesti 
“tik pamišėliai.” Bet vadi
nimas pamišėliais < žmonių, 
kurie sako teisybę apie Vo
kietijos socialdemokratus, 
neištrins iš istorijos to kru

jo karo.

Psychopato
Prisipažinimas'

“Naujienų” Nr. 93 p. Gri- vino puslapįo, kurį įrašė 
gaitis padaro ilgą ir nuo- Vokietijos socialdemokratai.

NESVAJOKITE APIE “KOMUNAS”

Partijos darbą čia pat Ame
rikoje tai bus tikra pagelba 
Sovietų Sąjungai.

Kalbėti apie pagelbą S. S. 
iš tokių lietuviškų žmonių 
kurie nesupi'anta reikalo 
kaipo darbininkai, būti na- 
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1‘iaiS Komunistų I artljos, Areštuoja veiklesnius darbuo- 
būtų veltui dantų aušini- tojus, Jaunų Komunistų Lygos 
mas. Vienok ir tokie deda-1 narius, ne tik už politinį veiki- 
si prie komunų.

Mūsų spauda 
nepritarė organizavimui ko-j naudotojus. * 
munų vykimui į Sovietiją. | Vargiai kur surastum tokį 
Kovos pries organizavimą kitą kampelį, kur taip begė- 
nebuvo todėl, kad Partija diškai išnaudojami jaunieji 
griežtai nebuvo uždraudusi i darbininkai, kaip audinyčiose 
jas organizuoti. Dabar Par-j ir kituose šios apielinkės fab- 
tija jau uždraudė, tat ir rikuose. ’ “ ‘

lietuvių darbininkų, llin1ka.i’ daugumoje,

JUS NUO REAKCIJOS
Dar niekad taip nebuvo per- dus visus veiklesnius organiza- 

sekiojami darbininkai ir tiek
’i daug areštų, kiek pastaruoju
’ laiku. Reakcija šėlsta visu 

smarkumu po visą apielinkę.

, - z* 1
mą, bet ir už industrinį. Tur- 

. , | čių klasė mano užgniaužti ky-
meKąaa; jaunuomenę prieš iš-

mūsų 
spaudoje reikalinga perser
gėti draugus nuo tokių ko
munų idėjos, kurios yra in
dividualistinio pobūdžio.

Ilgakaklis.

PASTABOS
Buržuazinės kultūros 
vainikas

Fašistinis “Lietuvos Ai
das” įtikinėja, kad žodžio! 
ir spaudos laisvė esą pra
gaištingi tautai dalykai; 
nurodo, kad ypač “kultūrin
gose valstybėse” ta laisvė 
varžoma ir turi būt varžo
ma, nes, girdi, geriausiai 
spaudą “sutvarko” cenzūra. 
O kurie prieš varžymus 
zurza, tai jie nežiną, kas 
jiems patiems esą sveika.

Tai jums buržuazinės 
kultūros augščiausias čiu
kuras, josios vainikas. Kuo
met apdainuotoji,- apraliuo- 
toji demokratija pasiekia 
savo kultūros augstumą, i 
sekamas logiškas žingsnis— 
fašistinė diktatūra, smurtas 
ir visokios pamatinės žo
džio laisvės užgniaužimas 
visai milžiniškai darbo žmo
nių didžiumai, v

Fašizmas yra buržuazi
nės kultūros storgalys. Ir 
tos kultūros pakalikai ta
tai supranta. Nenuostabu

Ir tie jaunieji darbi- 
, mainierių 

vaikai. Kuomet šioj apielin- 
kėj nesiranda kitokios .indust- 

| rijos, kaip kasyklos, tai au
gančiam jaunimui nėra kur dė- 
itis. Jis priverstas eiti į šilko, 
I tabako dirbtuves, kad ir už 
; menkiausį atlyginimą ir prie 
blogiausių sąlygų, ir ten skurs
ti ilgas valandas. Nors tėvai 
yra organizuoti į maihierių 
uniją, bėt kas iš to, kad fak- 
tinai jie neturi unijos, nes ji 
tarnauja kompanijai ir kont- 
raktoriams, o ne mainieriams. 
Tad daugelis mainierių nusto
ję vilties, kad ką nors gali 
gelbėti Jr vaikų suorganizavi
mas į uniją. Vienok begailes- 

Itingas išnaudojimas išsėmė 
jaunuolių kantrumą, jie jieško 
tam tikros išeities, kad page
rinus savo būvį, pagerinus 
darbo sąlygas, sutrumpinus 
darbo valandas.

A. D. F. vadai daug kalba 
apie organizavimą neorgani
zuotų darbininkų, bet jie tik 
kalba. Jokio konkrečio darbo 
nedirba. Jei kur tik iškyla 
streikas“ ir kompanijos nepa
jėgia sulaužyti darbininkų vie
nybę, ten jie kviečiasi polici
ją ir A. D. F.* vadus, kad 
jiems pagelbėtų sulaužyti ko
votojų vienybę. A. D. F. ir 
yra ta streiklaužių įstaiga, ku
ri turi išlavintus, gabius kal
bėtojus, organizatorius laužy
mui streikų. Tad ir Gold
smith kompanija, matydama, 
kad streikas gana sparčiai ple
čiasi, kad. ji negalės paprastu 
būdu, policijos pagelba, sulau
žyti streikierių vienybę, sku
biai pasikviečia A. D. F. va
dus, ir tie, kaipo streiklaužiai, 
skubotai atbėgo p a g e 1 b o n 
Goldsmith kompanijai laužyti 
streiką. Jie apsistatę policija

todėl, kad ir visi Amerikos svetainę ir neįsileidžia N. A.

torius kalėjimam Tuomet vėl 
galės per tūlą laiką išnaudoti 
jaunuomenę.

Pastaruoju laikų laukia tei
smo šie draugai: Shopic, Solo- 
dy, C. Maichelson, org. N. A. 
U., Ricci ir M. žaldokas. šiems 
draugams gręsia kalėjimas. 
Nors jie neprasikalto, bet kiek
viename streike organizato
riai buvo nubaudžiami ilgiems 
metams kalėjimo, taip bus ir 
šį kartą. Mes negalime tikė
tis gauti teisės buržuaziniuose 
teismuose, ypatingai mažuose 
miesteliuose. Einant į augš- 
tesnį teismą, reikalinga daug 
pinigų išmokėti 
Tad kiekviena 
paaukokite, kiek 
del vedimo bylų, 
name
sueigoj parinkite aukų del 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir siųskite T. D. A. 
Sekr. M. Rudienei, 304 Com
merce Bldg., Wilkes-Barre, 
Pa. M. Rudienė.

advokatams, 
organizacija 
tik išgalite 
Ir kiekvie- 

parengime, kiekvienoj

JUOKAI NE JUOKAI

Teisėjas į prasikaltėlį:— 
Ar esi vedęs?

Pras.:—Taip.
Teis.:—Su kuo?
Pras.:—Su moterių.
Teis.:—Žinoma, kad su 

moteria. O ar tu esi girdė
jęs, kad kas apsivestų su 
vyru.?

džiavimu atsakė—mano se
suo.

—Na, ir ką tau bosas sa
ke, kada tu jam pasisakei, 
kad esi tėvas savo trijų kū
dikių, kartu gimusių?

—Jis mane pakėlė į augš- 
čiausią poziciją visame de- 
partmente.

—O kuriame departmente 
tu dirbi?

—Produkcijos.

Maskyoje prasidėjo Sovie- mes. Proporcionaliai imant, 
tų Sąjungos4 Komunistų 
(Bolševikų) FPartijos konfe
rencijai Nė‘tik Sovietų Res
publikos, bet viso pasaulio 
darbininkija su didžiausiu 
dėmesiu laukia konferenci
jos pasėkų. Taip pat pasau
lio buržuazija atydžiai tė- 
mija'konferencijps eigą.

Kiekviena Komunistų par
tijos konferencija bei kon
vencija turi didžiausios 
svarbos Sovietų Respubli
kos gyvenime. O Sovietų 

... Respublikos gyvenimas ir 
darbai yra tampriai surišti 
su darbininkų judėjimu vi
sam pasaulyj. Pasaulio 
buržuazija ir socialdemo
kratija ištroškę latikia So
vietų valdžios griuvimo ir 
grįžimo senojo kruvinojo 

' režimo. Bet klasiniai susi
pratę darbininkai trokšta 

' visokio nasisekimo vienati- 
7 nei proletariato valstybei 

pasaulyje.! « - r o •

Jungtinėse Valstijose papil- 
doma penkiasdešimts sykių 
daugiau vagysčių bei api
plėšimų, negu Anglijoj.”„ t

Tai matot#, kokią- Čįa 
“taikos įr -rąmybės” šajiš,' 
Hoovėriš • rėkia/kad tife; pfar 
siženginiai pareiną nūO t net 
paisymo įstatymų?. > “Sauso? 
jo” įstatymo laužymas esąs 
vienaš iš tų šaltinių. Todd 
jis prašė didląpių . leidėjų, 
kad jie pradėtų energingiau 
skelbti evangeliją pildymo 
įstatymų.
'Bet šis Hooverio pamoks

las apie prąsižengimūs yra 
šaukštas po pietų. Visų 
pirma, buržuaziniai laikraš
čiai yra didžiausi visuome
nės tvirkintojai. . Antra, 
prasižengimai kyla iš dabar
tinės kapitalistinės siste
mos, kurios palaikytoju yra 
Wall Stryto agentas Hoove
ris. Trečia, Hooveris mato 
ir smerkia šiaip { ifžmtfšysi

Ant nelaimės prie koope- pabėgėlius iš Partijos ir ten 
ratyvų vykimui į Sovietų niek^ neglosto;' Atbėgai 
Sąjungą, iš lietuvių prisidė- jieškoti pats sau individua- 
jo daug, netikusio elemento. 
Viena, dauguma Įirisidėdavg 
ne to amato, kokio komunos 
buvo organizuojamos; ant
ra,’dėjosi tokie žmonės, ku
rių ir kaulai permirkę indi
vidualizmu. Retą iš teh 
nuvykusių ir grįžusių atgal 
rasime buvusį pastovų, 
veiklų ir taikų draugą mū
sų judėjime. Daugiausia 
tokie, kuriems, tik musč 
pralėkė pro nošį ir jau įsi
žeidė, susiriejo su draugąiš 
ir metė darbuotis, ką buvo 
pradėję.' Tai žmonės be 
"draugiškumo, be toleranci
jos ir naravistai, pikčiurnos, 
nė sų kuom nesiskaitą. 
r Partijos buvo prašomį vi
si nariai nesvajoji apie' bė
gimus į užsienius, ale gy
venti ir darbuotis čia pat — 
Jungtinėse Valstijose. Dau
gelis pasitraukė iš Partijos 
ir išspruko į Sovietų Sąjun
gą su komuna. Aišku, kad

lietuvių elementai, kurie 
Dėdės Šamo demokratijai 
gieda himnus, tai jie sto
riau ar ploniau, tiesioginiai 
ar netiesioginiai pritaria ir 
Lietuvos fašizmui.

tęs, beLnė žodelio nepasakė 
apie jo valdžios legalizuotas 
žmogžudystes ir žulikystes. 
Jis nė neprisiminė apie val
džios kruvinus', razbainin- 
kiškus darbus dabartiniam 
audėjų ■ streike pietuose ar
ba valgyklų darbininkų 
Streike New Yorke. ‘

lės laimės, gero1 giliuko; pa
vyko, džiaugiesi sau vienas, 
nepavyko, nieks tau dejuoti 
nepagelbės.

Dabar J. V. K. Partija 
visiškai uždraudė savo na
riam organizuotis ir vykti į 
SSSR su komunomis. Vi
siem įsakyta darbuotis Par
tijos vadovaujamose darbi
ninkų koyęsę prieš buržua
ziją. Vienok dar matytis 
t o kių, kurie atsisako iš Par
tijos, ‘ dedasi i prie ply tninkų 
;ir,' važiuoja 'į ^Nikolajevą, 
čia jau laužymas Partijos 
disciplinos Sviriausioje for
moje; Aišku, kad iš tokių 
kpmunarų plytninkai turės 
tiek naudos, kiek iš ožio 
pieno. G

Iš gerų amatninkų negir
dėjome nė vieno lietuvio, 
vykstančio su komuna į S. 
S.S.R. Važiuoja tie, kurie 
yra veik be amato ir nuva
žiavę tuojau nori įgauti vie
tas kaipo pilni amatninkai. 
To neatsiekdami, ežiškai 
pasišiaušia ir bėga iš komu
nų.

Nebandykite įpasakoti, 
broliai, kad jūs ten važiuo
jate norėdami pagelbėti So
vietų Sąjungai.; Kurie noH 
jai pagelbėti, tie pasiklausia 
savo; (Korpunistų) Partijos^ 
kuomi geriausia galima pfu

Kam dar klausti?
Liaudininkų “Lietuvos Ži

nios” suka sau galvą, kodėl 
ir kam padidėjo valstybės 
išlaidos:

“Matom, kad išlaidos yra 
žymiai padidėjusios. Į akis 
pirmiausia metasi Seimo išlai-

lu. organizatorių, juos areštuo
ja ir meta kalėjimai!. Toliaus 
tie streiklaužiai visaip dergia 
N. A. U. org. ir gązdina jau
nuolius visokiais baubais, nesą
monėmis. Jie prižada laimė
ti streiką ir daugybę kitokių 
prižadų. Liepia jaunuoliams 
grįžti darban, o* jie padarys 
sutartį su bosais. Bet jaunuo
liai, turėdami informacijų nuo 
N. A. U., neklauso, streikuoja 
ir turi tuos ‘pačius reikalavi
mus, ką padavė N. A. U. (A. 
D. F. vadai su policija užgrie
bė Naciopalės Audėjų Unijos 
vedamą streiką ir veda prie 
to, kad sulaužius). Po Ply- 
mouthą policija tik siuva ir

Profesorius:—Tas moki
nys kampe su s^vo užsiėmi
mu tik asilą iš savęs daro. 
Aš pradėsiu, kaip jis pa
baigs.

—Ar jūs neturite nei jo
kių nesmagumų su savo 
tarnaite?

—Ne, nes mano pati nuo
latos mane pilnewrja.

dcjSį 220,000 litų. Nors Seimo sjuva visomis gatvėmis jieško-
nera, bet kasmet išlaidų pozi- 
cijoįj figūruoja keli šimtai 
tūkstančių litų. Kam jos iš
leidžiamos? Tiesiog stebėtinas' 
išlaidų padidėjimas finansų 
ministerijai—virš 20 mil. litų 
lyginant su 1927 m. Negali
ma prileisti, kad pati fįn. mi
nisterija savo reikalams tiek 
išlaidų padarytų. Kuriėms 
reikalams jos išleistos?”

(Cituotą “Ryto” kovo 23.)
Fašistiniai žulikai neturi 

nei paprastos gėdos; šimtus 
tūkstančių išlaidų priskaito 
nesamam seimui. Ak, gal 
tatai reikia suprast, kaipo 
pinigus, mėtomus propa
gandai prieš seimo sušauki
mą? Lanksti fašizmo arit
metika juk sugeba priskai- 
tyt lėšas ir iš atbulos pusės.

Ir kokia, pagaliaus, yra 
prasmė reikalaut, kad plė
šikai viešai paskelbtų, kaip 
jie pasidalino grobiu ir kaip 
tą grobį kuris sunaudojo?.

Vt.

dama N. A. U. organizatorių. 
Jau po kelis kartus buvo areš
tuoti. Bet N. A. U. organiza
torių nenugązdina, darbas ve
damas pirmyn;

Kuomet įvyko idąūg ; areštų 
pastaromis dienomis, tai ,ir iš
laidų bus gapa daug. - Advo
katai nedirba dykhi. Visi 
areštuoti išimtį po užstatu ir 
jų bylas vedą T. D*. A. Jau 
ne kartą buvo rašyta, kad T. 
D. A. tųp gana daug bylų' ir 
jam būtinai reikalinga pinigi
nė pagelbą.

Jau kelios organizacijos at
siliepė įstodamos T. D. A. 'Tai 
didelė parama gelbėt klasių 
kovotojus. Bet dar yra daug 
organizacijų, kurios neprisi
dėjo prie T. D. A. Kuomet 
veik visas organizacijas sudaro 
išimtinai darbininkai, tai kiek
viena organizacija, nepaisant 
kaip ji nebūtų didelė, turėtų 
prisidėti prie T. D. A. ir pa
gelbėti vesti kovą su reakcija, 
neleisti darbininkų klasės gy
nėjams pūtį kalėjimuose. Juk 
turčių klasė ir nori, kad sugrū-

—Kodėl tu pakėlei skry
bėlę prieš tą merginą? Juk 
tu jos nepažįsti?

—Bet mano brolis ją pa
žįsta, o ši skrybėlė priklau
so mano broliui.

Farmerys;—Na, ir ką tu, 
vaikeli, veiki įsilipęs į šią 
mano obelį?

Vaikas, beskindamas obuo
lius:—Tikėsi man, ar ne, 
bet aš esu ką tik išpuolęs iš 
orlaivio.

Nemoralistas:—Kodėl tu 
nori važiuoti vakacijoms 
net į Labradorą?

Moralistas:—Aš girdėjau, 
kad ten merginos' maudosi 
be drabužių.

Vienas poetas savo eilėse 
parašė, kad “Akys yra lan
gai dvasios” ir nuėjęs at
lankyti savo mylimąją, žiū
rėdamas jai į akis sako: 
“Alano brangioji, didžiau
sias smagumas man, tai per 
visą naktį žiūrėti į tavo lan
gus.”

Surinko Vargo Vaikas.
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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.

Tai lietuvių 
Brau

namuose laikė susi-

1 to
s gžts^f’nijas: vienoje yra SSSR., 

■kitoj kapitalistinė pavergimo 
sistema.

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

TreČiad., Balandžio 24, 1929

Ilsėkis, drauge, tavo atmin- 
pasižadame tęsti darbinin- 
kovą pirmyn.

patarnavimo 
kreipkitės:

H 
|H

bet rimto
iškūs nurodymai, kaip

t su įrodančiomis

praktikavosi di-! 
miestuose Euro-

gyvenimas, 
dinyčiose menkojo

e.
Reikale

mž ir pajėgtų atlikti daf mil- 
^ftkesnę užduotį apšvietos 

srityje tarpe lietuvių darbinin-

Baigę.- Ehiladelphajos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 

I mane, o gausite tikrai profesionalę 
■ pagelbą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
J 218 So. 10th St.. Camden, N. J.

k

>

I
i

KĮyga “Kary ir Revo-: EASTHAMPTON, MASS 
liucijy Gadynė”

Puslapis Trečias

! nyciose.
Mirė Kazvs Mickus i Velionis labai mylėjo gam- 

i tą. Kiek laiko tik galėjo nu- 
Kadangi velionis buvo pasi-j traukti nuo darbo ir reikalų, 

iš šventęs apšvietos platintojas irĮdaug naktų praleido valtelėj 
P. daug veikęs visuomenės labui, j Connecticut upėje žuvauda- 

Tai buvo jo vienintelis

I tvirtą organizaciją šiose audi- galima kaltinti paprastą dar-

Nedėlioję, 7 d. balandžio
D. St. Louis ALDLD. draugai

Baltrušaitis ir S. Šurna, atva-Jai ne tik šioji kolonija, bet ir mas. 
žiavę į R. Koch ligoninę manęs visi lietuviai darbininkai note- sportas.
atlankyti, atvežė man ne tik ko gero darbuotojo. Todėl 
vaisių, bet ir dvasinio protui; ucikia padaryti nors trumpą 
maisto; vėliausio leidinio A.L. lj° gyvenimo peržvalgą.
D.L.D. knygą “Karų ir Revo- :
lij^ijų Gadynė”.

'Ttiojaus ėmiaus už jos ir pa-, 
sisotinęs dvasiniu penu, minty-! 
sc jausdamas proto pastiprini-! 
mą, stengsiuos tarti kelioliką žo
džių kas link tos knygos.

“Karų ir Revoliucijų Gady-.
.„nė” knyga nėra kokių roman-.

sų, sensacijų, sukeliančių jaus
mus, miglomis užtemdančių 
protą ir išspaudžiačių ašaras1 
knyga, bet rimto protavimo 
dėsniai, aiok 
katbviešinys 
skaitlinėmis.

T» knyga lig žemlapio-plano į 
braiSiiiai iš praeities ii- dabar- j 
tinių laikotarpių bėgio politi- 1 
niai-ekonominiai įvykiai buržu
azinėse šalyse, nurodanti besi
artinančią audrą imperialistinį 
būsiantį karą. j

Joje gvildenama ir nurodo- kių parapijoj, Alytaus 
ma kapitalistiškų šalių išlauki- čio, Pikelionių kaime, 
nė ir vidujinė eiga ir siekiai ir tingo ūkininko sūnus, 
anų imperialist iškas apetitas 
pavergimui kolonijinių šalių įr 
ir darbo masių išnaudojimui.

K. MICKUS

CASTON ROPSEVICH $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 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

imo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 

!ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinjmosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

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

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

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

LIETUVIS GRABORIUSbininkų būklę. Kad būtų tu
rėjęs daug turto, jo gyvastis, 
veikiausiai, dar būtų pratęsta 
bei išgelbėta. Būtų laiku eita 
gydytis.

Velionis-paliko moterį Emi
liją, kurią vedė 1905 m., tris

Ona,dukterį s—Anelę,
Jieva ir du sūnus—Kaži ir A- 
domą. Lietuvoj paliko brolį 
Aleksandrą. Amerikoj—bro
lius Vincą ir Joną ir seseris 
Oną Sartanavičienę ir Uršę 
Juozapavičienę.

Jis užkastas žemėse. Pasi-i 
baigė jo gyvenimo takai, visos

, idant nelaimės ir skurdai. Liūdna; 
nepadaryti didelių nustojus gero žmogaus. 
Lietuviškas knygas

Detroit, Mich. — Multi- 
milionierius senator. James 
Couzens davė $10,000,000 
įsteigimui organizacijos del 
auklėjimo vaikų buržuazi
nėj dvasioj, kad jie būtu iš-
tikimi kapitalizmo gynėjai.1 PLATINKITE “LAISVĘ

JONĄ

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

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

M3 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., Bo. Boston 0804 W.

Kadangi velionis buvo susi
pratęs darbininkas ir čia turė
jo daugybę įvairių pažiūrų gi
minių, tai nujausdamas atei
nančią persiskyrimo valandą, 
paliko prie liudininkų pasira
šytą pareiškimą, kad būtų lai-j 

Idojamas taip, kaip gyveno, be| 
jokių bažnytinių ceremonijų 
laidojamas k nepigiausiai 
šeimynai 
iškaščių.

j (kurių daugybė pas jį radosi), 
(skyrė pasiųsti ten, kur jos iiu 
I daugiausiai reikalingos sklei- 
j dimui apšvietos. šio aprašy-j 
įmo autorės jis prašė pakalbėti: 
! prie jo kapo, perduoti jo pas- 
; k u ti n Į atsisveikinimą drau- 
' gams, pažįstamiems ir gimi
niems. Viskas, ką buvo galima 
1 toj liūdesio valandoj pasakyti, 
tai kad'velionis kovojo ir troš- 

'ko pasiekti geresnę ateitį, bet 
dar nesenam amžiuje turėjo 

■skirtis su mumis. Troško jis
apskri- matyti savo vaikučius veikiant 
netur-Į darbininkų judėjime ’ ” 1

i tina, kad sektų tėvo 
Kaip didžiuma, lietuvių, taip i Darbininkų amžius 
Kazys sumanė važiuoti i'tad reikia pripildyti 

1 pašlovintą Ameriką sau laimės(darbnis, reikia tęsti 
jieškoti. 

sThVJT susipratusių darbininkų 1895 m. 
klasinė kova turi ir gali tąjį kur dirbo mainose. 
fašistų imperialistinį apetitą nam 
sugadinti ir privesti prie galu- , kus. 
tino suit imo-pakrikimo 
nizmą fašistinių valdžių.

“K. ir R. G.” knyga yra drą
sus, teisingas, bet klasiniai ka
ringas agitatorius už proletarų 
teises visame pasaulyje.

Ta knyga lig švyturys darbo 
liaudžiai nušviečia tamsoje 
apielinkos ir kelią klasiniam 
darbui, kad nepasukus vairo į 
priešingą pusę, kad darbo ma- 

jAių laivas neliktų sudaužytas į 
^išistines uolas.
~ zTa knyga yra lig kompasas, 

.nt i s dvi priešingai skirtin-

ir linkė- 
pėdomis. 
trumpas, 
jį gerais 
likusiems 

Atvažiavo į šia šalį! kovą Prieš išnaudotojus.
i Shenandoah, Pa.J Kas tlk Pažino velioni ypa

čia jau-•kiškai, ypatingai jo draugai ir 
darbas buvo labai sun- i kaimynai, visi apgailestavo jo, 
Susirašęs su pažįstamais, i ”v,eni netekę savo mylimo 

orga- 1897 m. atvyksta Į Northamp-Į draugo, kiti—gero prietelingo 
!ton ir Easthampton, Mass. Sto-1 kaimyno. Draugystės, drau- 
ja dirbti audinyčiose. Jis bu- l^’ai ir giminės apdėjo aplink 
vo pirmuoju lietuviu audėju l^abą daugybę gyvų gelių, 
šioj apielinkėj. Daug pagel-! Vietinio D. L. K. V. Kliubo 
bojo įprašydamas darbą, bei i nariai ir jo draugai lankė jį 
pats mokindamas kitus tapti i ligoj, išsėdėdami per naktis, 
audėjais. Dar tais laikais au-1nepaisydami nuovargio, nes ži- 
dėjai, sulyginus su kitaisinojo, kad paskutinį kartą tar- 
amatninkais, gerai uždirbo iri nauja savo draugui, 
jis nepavydėjo to savo drau-;
gams. A .... - —
tus.

Taip 
lį savo 
gamtos 
rinės

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

Paraše A. BIMBA

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
po j

i Į laidotuves privažiavo daug 
Audėju išbuvo 29 me-(giminių ir pažįstamų. Jos bu- 

jvo Įdomios vietiniams gyven-;
ir praleido didesnę da-Į tojams, nes pirmu sykiu šia-j 
gyvenimo metų tarpe me miesčiukyje kūnas buvo i 
patiektų gražių vaka-į lydimas į kapines be bažny- 
dalies Massachusetts'čios apeigų. D. L. K. V. Kliu- 

apygardų. Vienok darbinin- bo nariai lydėjo eidami prie 
kui žmogui ir čia pasunkėjo karsto.

Easthamptone au- du iš trijų pašelpinių organi- 
uždarbiai zacijų.

oportunistiMaP dabartinių nežmoniškai ma- vių buvo veik iš visų šeimynų,
ir trockiniai išsisuki-1ž 11 algų. Velioniui, kaip ir ki- nors laidotuvės buvo šiokią

“K. ir R. G.” knygoj nuro
doma darbininkų politiškame 
veikime buvusios spragos, per, 
kurias < 
buržujai ii «.... ........................
nedarni nori nuvesti klasiniai Tiem, sunkėjo^ darbo sąlygos, 
pusiau susipratusius darbinin-i reik®jo auklėti. Jis
kus i fašistišką kermošių. Joje (skubo-triūsė, kad genau ją ap- 
nurodoma, kaip veidmainingai.rupm.
prisidengę kairumu ’ social-bur-Į Jr ta^P J° v*fas gyvenimas,

kiek man yra žinomas, pilnas 
gražiausių siekinių ir pasi
šventimų kovai prieš šį netiku
sį surėdymą. Permatė jis, kad 
Amerikoj laimes nėra. Iš Lie
tuvos atvyko menkai mokėda
mas skaityti ip nemokėdamas 
rašyti. Griebėsi išmokti, grie
bėsi prasilavinti. Jis daug 
skaitė ir todėl sugebėjo supra
sti kitų mintis. Pas jį stuboj 
per laikus rinkdavosi vietiniai 
lietuviai pasitarti-padiskusuo- 
ti bei pasikalbėti. Vasaros 
metu būdavo vis jo sodelyje 
būrelis draugų, 
buvo mylima užeiga, 
gystės jo 
rinkimus.

Mylėjo 
> nizacijas, 
kų politinę partiją jis visuo
met uoliai rėmė ir už ją—pir
miau socialistų partiją, vėliau 
Amerikos Darbininkų (Kom.) 

■Partiją jis savo balsą rinki- 
jinuose atiduodavo. Buvo vie- 

. t • i. • nas iš tvėrėjų A. L. D. L. D.
Ar^f5lkx°-L_ Lie^LlU i kuopos. Taipgi vienas iš pir- 

.. ..,¥. ’ mųjų organizavime vietinio
gija tąsiai gali didžiuotis, nes pa§e]pjnj0 l. K. Vytauto 
jau tun kuom didžiuotis: lite- KHubOt D L. K. Keistučio 
raturos-knygų puikiausiais lei- draugystss ir s. L. A. kuopos.

^k^kško, istoriško bd Mirė būdamas nariu visų šių 
' A ' organizacijų. Jis ne tik buvo

nariu, bet visur dirbo valdy
boj bei įvairiose komisijose. 
Niekuomet nuo darbo neatsisa
kydavo.

Jis buvo “Laisvės” skaity
toju nuo pat jos įsikūrimo ir 
daug pasidarbavo čia ir apie- 
linkėj užrašinėdamas prenu
meratas ir paragindamas dar
bininkus Ųūti jos rėmėjais.

Prasidėjus organizuotis Ną- 
cionalei Audėjų Unijai, jis bu
vo uolus rėmėjas, dirbo ir ra
gino pažįstamus ir draugus 
organizuotis. Troško matyti

žuaziški vadai įvedė darbinin
kus i$s. p. į pasaulinį impe- 
rialistišką karą, panašiai kaip 
tas nepersenai stipęs Chicagos 
ožys-Judas, kurs vesdavo avių 
būrius iš tvartų į skerdinyčią 
laiptais, bet tarpduryje pats 
pasisukdamas į šalį grįždavo 
atgal vadovaut kitam avių bū
riui, nevedimui skerdyklom

“Karų ir Rev. Gadynė” kny
ga lai būna ALDLD. nariams 
tuo trimitu, šaukimui darbo 
žmonių prie apšvietos, prie kla
sinio susipratimo ir stojimo į 
A.L.D.L. Draugiją ir prie A. J.

w Geistina, kad knyga “K. ir i 
gM G.” liktų kiekvieno A.L.D.

TV nario tuom trimitu šauki-; 
mui gavimui naujų narių ir 
kad to trimito balsas pasiektų 
kiekvieno lietuvio darbininko 
ausis visuose kampuose, ne 
Jungtinėse Valstijose, bet 
giai ir Kanadoje, bei Pietų A- 
merikoje. '

1st ikro, 
Darbininkų Literatūros Drau-

politiško-ekonomiško turinio ir 
kitokių puikių skaitymų. Tai 
puikus literatūros leidiniai, ko- 
kifdTlietuviškoji darbininkų vi
suomenė neturėtų, jei ne ta A. 
L.IXL.D. su veikliais nariais.

Bet jei dar kiekvienas narys, 
kuris pajėgia, stengtųsi gaut 
nors po vieną naują narį iš 
savo pažįstamų tarpo, tuomet 
Draugija paliktų dvigubai stip
ri

J. K. DeiloM.

dieną—balandžio 10. Neda
lyvavo tūli draugystės nariai, 
kurie dirbo Glendale audiny- 
čioj, nes bosas iš darbo neiš
leido. Velionis tūlą laiką at
gal dirbo tenai po tuo bosu ir 
delei nepakenčiamų darbo są
lygų pakeldavo protesto bal
są, tad bosas nors mirusiam 
atkeršijo, neišleisdamas darbi
ninkų į jo laidotuves. Tas bo
so elgėsis turėtų ne vienam į- 
rodyti dar aiškiau, kaip kerš
tingi bosai, jei darbininkas 
kovoja už geresnį duonos kąs
nį, bet tylėk, priimk algos nu- 
kapojimą ir pagreitinimą dar
bo, kaip dabar čia teikiama 
darbininkams, tad iš persidir- 
bimo, kad ir greičiau numirsi, 
Jai niekis, bosos tuomet pagirs 
ir leis kitus ant laidotuvių iš
eiti.

Beje, darbininkai dirbtuvėj, 
kur velionis dirbo, sumetė pi
nigų ant gėlių. Nupirko už 
dalį gėlių, o kitus perdavė ve
lionio našlei. Tas įrodo, 
velionį visur gerbė.

Velionis jau prieš porą 
tų pradėjo jaustis sergąs, 
manydamas, kad pereis, 
dėliojo gydymą iki porai 
nešiu atgal. Bet jau buvo vė
lu. Imta paveikslai ir pasiro
dė turįs . užsisenėjusią vėžio 
(cancer) ligą. Bandyta dar 
gydytis, bet vis ėjo silpnyn ir 
silpnyn. Jis pats dar vis ti
kėjosi pagyti iki pat paskuti
nių dienų. Supratęs gi, kad 
jau neišgys, pasirūpino su
tvarkyti savo reikalus, paliko 
šeimynai patarimą, kaip laido
ti ir t. t. Turėjo sąmonę iki 
paskutiniai minutai gyvasties. 
Mirė vidurnaktyj, balandžio 7 
d., turėdamas 48 metus am
žiaus. Kiek jis prikentėjo per 
tokią ilg'ą ligą, tai niekas ne
gali aprašyti nei apsakyti. Bu
vo labai kantrus ir visus atei
nančius lankyti visuomet svei
kino šypsą.

Prie šios belaikės mirties

S'U-b.

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

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

kodėl buržuazija užtaria jį.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c. 1

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SriNDULIAT. 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.

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

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 1 SAVAITĘ

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

Brooklyno apielinkčie.
Turime didelį štorruimj, kuriame laiko 
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

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
Žemes Ūkio Darbininkų 

Gyvenimas ir Jų Kova ..

Leventos Kirtikų Streikas.
Leventos miško kirtikai dir

bo labai sunkiose sąlygose. Už
mokestį gaudavo vieną kart per 
2 mėnesiu. 26 sausio darbinin
kai pastatė girininkui reikala
vimus pakelti užmokestį ir duo
ti avansus. Girininkas ■ paten
kinti reikalavimus atsisakė ir 
tiems, kurie nesutinka dirbt 
senomis sąlygomis, pasiūlė eit 
namo. Darbininkai išsiskirstė. 
Antrą streiko dieną dalis jų bu
vo patenkinta girininko paža
dais duoti 30 nuošimčių uždar
bio avanso kiekvieną savaitę ir 
pridėti 10 centų metrui suka
potų malkų, bet kiti dar strei
kavo.' Tą pačią dieną iš Biržų 
miestelio atvyko bedarbių, ku
rie palaužė mūsų streiką. Jie 
paėmė mūsų darbą ir sakė: 
“parašysim laišką, ir dar 200 
atvažiuos.” Po poros dienų, pri
ėmę iš girininko avansų, jie pa
bėgo. Mūsų streikas pralaimė
tas, bet avanso dabar duoda 
kas savaitę.

Girininkas vėliau susiprato 
sušnipinėti, kas kurstė darbi
ninkus streikuoti; klausinėjo 
darbininkų, bet atsakymą gavo

tik vieną: “sunkus būvis su
kurstė ’ ’.

Dar prieš streiką vieną kart 
prie darbininkų butų buvo iš
platinta “Mūsų Vėliava”. Dar
bininkai surinko ir sunešę miš
kan skaitė bendrai. Kalbėjo, 
kad.būt gera ir daugiau darbi
ninkų literatūros gauti.

Darbkoras.

darbininkai išdvėstų, tada gal 
jai komunistų bijot nereiktų. 
Bet nesulauks! Mes savęs nu
marinti neduosim. Mes ženg- 
sim per kovą į galutinį laimė
jimą. '

V. Augenius.

Kaimd Darbininkų 
Gyvenimas.

JONIŠKIS.— Mūsų apylin
kės kaimo darbininkai atsidūrė 
skurdo ir bado prieglobsty. Jo
niškio maitinimo punktas neiš
duoda duonos kaimo, darbinin
kams, bet tik vaikams ir sene
liams. Darbo nėra, žiema šal
ta; baisu ir pamanyti, kas bus 
toliau. Ir dabar juk gyventi 
reikia, bet kaip gi. gyventi? 
Buožės beveik visai fiešamdo, 
tik pusvelčiui priima. Bernui 
algos 300—450 litų visiems 
metams. Mergai 200—300 li
tų. Tai tik trupiniai—juk iš
tisiems metams žmogui reikia 
parsiduoti! Ir tai ne visiems 
pavyksta.

Kas bus toliau? Tik viena 
iš dviejų lieka: arba dykai ver
gaut, arba mirti badu. Fašis
tinė valdžia norėtų, kad visi

Reakcija Šėlsta.
UKMERGĖ.—Kalėjime gruo

džio mėnesy buvo 22 politkali
niai, tarp kurių 11 moterų. Ad
ministracijos sauvalei nėra ga
lo. Kartą, išėjus vyrams pasi
vaikščioti, moters mestelėjo ke
letą žodžių pro langą. Sužino
jęs tai viršininkas nubaudė vi
są kamerą, palikdamas dvi sa
vaites be pasivaikščiojimo. Pro
testuodamos atsisakė vaikščioti 
ir kitos moters. Pasibaigus 
bausmės terminui, 23 gruodžio 
,į patikrinimą'atėjo girtas vy
kesnis prižiūrėtojas Lickevi- 
čius ir ėmė kabinėtis prie kali
nių. i Dar jam neišėjus iš ka
meros sujudėjo dvi draugės— 
Vigušinaitė ir Broidaitė (mat 
patikrinimo metu kaliniai stovi 
dviem eilėm, kaip kareiviai),— 
prižiūrėtojas užsirašė jų pavar
des ir ant rytojaus pranešė, 
kad jos nevaikščios dar dvi sa
vaites. Administracija manė, 
kad ir kitos politinės kalinės 
nevaikščios, reikšdamos solida
rumo nubaustosioms, ir tuo pa
lengvins prižiūrėtojams tarnys

tę kalėdų laiku, bet kalinės su- 
pratusios tą planą, nenorėjo 
šokti po administracijos dūda. 
Kai nubaustosios kreipėsi pas 
kalėjimo viršininką su skundu, 
kad jos visą mėnesį paliktos be 
pasivaikščiojimo, viršininkas 
joms ir dar dvi savaites pri
dėjo. Dabar kalinės neturės 
gryno oro jau pusantro mėne
sio. Jei koks kalinys pasiskun
džia valstybės gynėjui, gauna 
septynias paras karcerio, kaip 
už neteisingą skundą. Todėl 
nieks nė nebando skųstis. Va
sarą politkaliniai buvo paskel
bę bado streiką, po 7 streiko 
dienų kai kurie jų reikalavimai! 
buvo patenkinti, bet dabar ad
ministracija jų nepildo. Pav., 
pažadėjo leisti dirbtuvei! pasi
taisyti sau rūbų, bet leidžia tik 
kada geras ūpas užeina, o kai 
supyksta, tuoj išvaro; ir reikia 
laukt savaitėmis, iki adminis
tracijos ūpas pasitaisys.

Ar Ilgai Dar Lauksim?
PABIRŽĖ.— Bedarbiai ir jų 

šeimynos vaikščioja be duonos 
kąsnio ir kenčia didžiausį skur
dą ir šaltį. Jiems pagalbos 
nieks neduoda, jais nieks nesi
rūpina. Užtat fašistinė savi
valdybė pasirūpino klebonais, 
kad jiems jų litai kišenėse pa
liktų. Pabiržės katalikų klebo
nas Jakubėnas iš tamsių žmo
nelių surinktais centais įsigijo 
automobilius, o savivaldybė 
tuoj pasirūpino juos nuo auto
mobilių mokesčio atleisti (dova
nojo jiems tokiu būdu apie 300 
litų).

Kiekvienam darbininkui ir 
beturčiui valstiečiui turi būt 
aišku, kad laukti fašistų pagal
bos visai bergždžia. Jie nieka
dos nesirūpino ii’ nesirūpins

kaip: Kas gali žinoti, kad 
naujas darbininkas tikrai ateis 
panedėlį? Jeigu kartais nau
jas darbininkas neateitų, o se
nas būtų paleistas, tai pasilik
tume be darbininko ir darbas 
susitrukdytų.

Tai matote, kaip darbdaviai 
elgiasi su darbininkais ir kaip 
jie rūpinasi darbininkų reika
lais.

Lietuviškas Skaptukas.

STAMFORD, CONN.
irMūsų miestelis nedidelis 

lietuvių randasi neperdaugiau- 
siai, todėl ir dūšių ganytoją 
nepajėgiame išlaikyti. O kad 
vilnas apkirptų, tai pasišaukia
me iš Bridgeporto. Pastaruo
ju laiku buvo atvykęs iš Brid
geporto kirpikas, nukirpo avė
jęs ir išdūmė savais keliais. O 
likusieji džiaugiasi, kad dabar 
jau dūšelės išganytos.

Čia randasi trys draugystės, 
būtent, šv. J. draugyste, S. L. 
A. ir A. L. D. L. D. 166 kuopa. 
Pastaroji balandžio 6 d. buvo 
surengus pirmą tokį puikų 
koncertą ir balių. Programos 
išpildyme dalyvavo ir Ufos 
oktetas iš Brooklyn, N. Y. Jis 
sudainavo keletą dainelių ir 
publiką labai patenkino, \nes 
kelis kartus iššaukė pakarto
ti. Paskui prasidėjo šokiai.
• ..Publikos buvo neperdau- 
giausiai. Mat, buvo ir kitas 
parengimas svetimtaučių, tai 
kai kurios lietuvės motinos sa
vo dukreles siuntė į tą lenkų 
balių, kad tik užkenkus mūsų 
kuopai.

HARTFORD, CONN
Paminėjimas Pirmos Gegužės

Amerikos Komunistų Parti
ja, su pagelba kitų draugijų, 
rengia paminėjimą Pirmos Ge
gužės, kuris įvyks 1 d. gegu
žės, 8 vai. vakare, Labor Ly-

ceum Hali, 2003 Mai’vJ SU 
Įžanga 15 centų. į

Bus puiki koncertinė pro-J 
grama, bus prakalbų. Visij 
vietos ir apielinkių1 darbinis 
kai prįvalo atsilankyti. TurU 
me atsiminti, kad Čia mūsd 
šventė ir ją visi turime pami-j 
nėti savo atsilankymu.

Rengėjai.

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl., 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar 
O A. netvarkos, jūsų smagumo neužmuš. ’’

I IV Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
IV gyduolė, kuri virš 200 metų Ii- 

vJ goniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDAL X“
tikrąsias 'ir neimkite XT/AQ 
kitų. Vaistinėse trijų 4.Jf I>1IVU

dydžių. Ieškokite "Gold Medai" vardo kekvienoj'e dėžutėje,

Haarlem
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Pas tą žmogų per naktis kelia , 
girti orgijas, vyrai su mergomis ūžia, be 
jokios sarmatos laužydami moralybės tai
sykles akyvaizdoj daugelio jaunų. Pas jį 
lošia iš pinigų per naktis, desėtkais girtų 
vaikštinėja apie namus per dienas, mušty
nės labai tankiai iškyla, taip kad vieną 
kartą net valstijos policistą, “trūperį”, no
rėjo užmušti, tik gerai, kad biskį pavėlavo 
pribūti. Ir ne tik kad šis žmogus turi būti 
tinkamai nubaustas, bet ir ta jo vieta, tas 
lizdas piktybės turi būt išdraskytas, išnai
kintas, kad daugiau nedarytų gėdos mūsų 
miestui ir mūsų kilniai dorybei.

Šilingas išgirdęs tokį kunigo liudijimą 
vargiai galęjo ką nors daugiau išsivaizdin
ti, kaip tik virvę ant kaklo ir buclelį, pasi
raitojusį rankoves. Teisėjas, išgirdęs tokį 
kunigo liudijimą, dar labiau susiraukė ii 
dar rūsčiau pažvelgęs į Šilingą prabilo:

—Labai blogas dalykas! Jūs, ateiviai, 
nesidžiaugiate, kad turite progą šioj šalyj 
gyventi ir visu kuo naudotis ir gėrėtis, kai
po geri šios šalies piliečiai, bet jūs į tai ne- 
paisot; jūs kiekvieną dieną peržengiate 
šalies įstatymus ir laužote teises po kelioli- 
ką kartų ant dienos, nepaisydami teisingu
mo, dorovės ir garbingos mūs civilizacijos 
neigi tvarkos. Ir už šį prasižengimą prieš 
taip garbingos mūs šalies tvarką, jei ne
būtai piliečiu, aš tave nuteisčiau išdeporta- 
vimui į tavo gimtinę šalį, bet dabar tik ant 
šešių mėnesių į kalėjimą.

Šilingas išgirdęs tokį teisėjo nuospren
dį, tik prakaitą nusibraukė nuo kaktos ir 
lyg ir su pasitenkinimu bausme, linkterė
jo galvą, nes tikrai manė jis, kad jam bus 
daug didesnė bausmė girdint tokį kunigiš
ką liudijimą.

Toliaus teismo raštininkas šaukia: 
“Jonas Sušak, Jonas Sušak! ateikit čio- 
tiais.”

-Jonas Sušak pakilęs iš tarp žmonių, 
nedrąsiai, kaip ir žingeidaudamas, prisiar
tino prie teisėjo ir įsmeigęs savo akis į teP 
sėją, kaip negyvas, stovi. < i

Prokuroras perskaito Jonui apkaltini
mą už pardavinėjimą svaiginančių gėrimų.* 
Jonas savo tylėjimu duoda suprasti, kad 
jis tame kaltas.

Teisėjas pasipūtęs, peržvelgė kaltinin
ką ir skundėjus, tarpe kurių mato tą patį 
kunigą, ir tikėdamasis gauti vėl gerą liu
dijimą, pirmiausiai užklausė dvasiškos asa- 
bos: “Ką jūs, kunige, žinot apie šį žmo
gų, kaipo prasižengėlį prieš sausą įstaty
mą?”

Kunigas nebūtų kunigu, jei jis neme
luotų, taip ir kun. Lawson, net ir patį tei
sėją nustebino savo melagingumu, kada jis 
pradėjo sekančiais žodžiais:

—Ponas teisėjas, aš tiek galiu pasaky
ti ,apie šį žmogų, kurį aš labai gerai pa
žįstu, kad tai vienas iš pavyzdingiausių, iš 

•’ ateivių žmonių. Šis žmogus yra teisingas, 
* geras, doras ir ištikimas šios' šalies įstaty

mams ir tvarkai, taipgi ir labai dievobai
mingas. Ir aš netikiu, kad jis būtų prasi
žengęs bent kada prieš šios šalies tvarką 
ir teises; tai žmogus, kuris saugoja šios 
šalies įstatymus ir tvarką labiau kaip sa
vo akį. Taipgi ir pavyzdingas šeimynos 
tėvas. Ir jei jis ir prasikalto sulaužyme 
sauso įstatymo, tai tas įvyko tik per jo 
neapsižiūrėjimą ir klaidą ir už tai jį baus
ti būtų sarmata pačiai jursidikcijai. To
dėl aš prašau pono teisėjo, kad šį žmogų 
išteisintumėte.

Teisėjas abejojančiai pažiūrėjo į kuni
gą ir mažai tikėdamas jo liudijimo teisin
gumui, pareiškė:
k —Remiantis paduotu skundu, aš nega
liu jį išteisinti. Ir į ką gi būtų panaši šio 
teismo teisdarystė, jeigu aš vieną tokį pra
sikaltėlį nubaudžiau šešiais mėnesiais ka
lėjimo, o kitą tokį prasikaltėlį išteisinčiau? 
Juk tada visi toki prasikaltėliai pavirstų 
gerais žmonėmis ir, atsižvelgiant į jų geru
mus, juos tada visus reikėtų išteisinti, ne
paisant, ant kiek jie būtų prasikaltę prieš 
šalies tvarką ir teises. Ir nors jūsykuni- 
ge, ir trokštate įvykdyti sausą įstatymą 
pilnoj to žodžio prasmėj, bet tuo patim 
kartu jūs stojate už išteisinimą šio žmo
gaus, kuris yra lygiai prasikaltęs kitiems, 
ir pasitikint jūsų liudijimo teisingumui, 
kad šis žmogus yra geras, teisingas, doras 
ir pavyzdingas šeimynos tėvas, aš jį pasių
siu vienam mėnesiui į kalėjimą del pasitai
symo, kad ateityj nedarytų daugiau tokių 
klaidu.

Žinoma, kunigas tokiu teisėjo pasiel
gimu nebuvo patenkintas ir dar bandė iš- 
naujo pakartoti savo istoriją apie “teisin
gumą” jo parapijono, bet teisėjas pareiš
kė, kad dalykas jau užbaigtas.

Abelnai pažvelgus į šį teisingumą, pa
sirodo aišku, kaip diena, kas ir kiek yra 
baudžiami už sauso įstatymo laužymą. 
Pirmiausia, tai J. Pilvaitis, kuris ir iš akių 
nesunku atspėti, kad būtlegeris ii* jam įs
tatymai ir bausmės labai lengvai apeinami, 
nes turi kuomi gerai pašmeruoti “sausuo
sius”.

» (Antras, tai kunigo Lawson liudijimas. 
Pirmasis karčemninkas, prieš kurį tas 
dvasiškis liudijo, aišku, ne jo parapijonas. 
O gal dar ir koks bedievis? Todėl kunigas 
prieš jį iš visos širdies liudijo, kad tik ap- 
sidirbt su juo. Mat, dviem nuodų Šinkū
nams negali būt gerų pasekmių, nes kada 
pinigus parapijonys prageria, tai neduoda 
del dievo garbės į kunigo kišenių. Gi ant
ras karčemninkas, “prieš” kurį tas pats 
kunigužis liudijo, matyt, buvo geras jo 
parapijonas įr dalis surinktų pinigų už 
svaigalus tekdavo bažnyčiai, už tat kuni
gas ir dėjo visas pastangas, kad tik jį ištei
sinti. 'Bet kaip vienas, taip ir kitas iš tų 
dviejų karčiamninkų, matyt, buvo nekokį 
biznieriai ir nemokėjo gerai apeiti baus
mės, pašmėruodami “sausuosius”.) Užtat 
jie* likos pasiųsti į kalėjimą.

darbininkų ir kaimo varguome
nės reikalais. Mums, be darbo 
likusiems varguoliams, tėra 
viena išeitis: organizuotis ir 
Komunistų Partijai vadovau
jant stoti į kovą, eit i gatves 
reikalaut darbo ir duonos.

Darbininkas.
“Balsas”

BALTIMORE, MD.
Ignas Urbonas, kuris laikė | 

kriaučių dirbtuvę ant Hano-i 
ver St., bedirbdamas dirbtuvėj 
krito ir daugiau neatsikėlė. 
Gydytojai pripažino, kad jis 
turėjo širdies ligą.

Reikia • pasakyti, kad pas 
Urboną kriaučiai visuomet tu
rėjo daugiau darbo, negu kito
se dirbtuvėse ir jis niekad ne
imdavo iš firmų darbo pigiau, j 
kaip kiti daro. Bet darbiniu-j 
kus mokėjo gerai išnaudoti. 
Jeigu kuris darbininkas supra
to savo darbą gerai ir buvo 
smarkus, tai su tokiu elgdavo
si mandagiai. Bet 'jeigu ku
ris darbininkas buvo ne toks 
smarkus, tai tą visaip ėsdavo, 
versdavo ir viršlaikį dirbti, už 
tai nieko nemokėdamas, žo
džiu, jis buvo gudrus biznie
rius ir visuomet mokėjo taiky
tis prie aplinkybių. Jeigu ma
tydavo, kad unija jau galin
gesnė, tai sakydavo, kad jam 
unija labai patinka ir jis nori 
su ja reikalus turėti, bet kuo
met matydavo, kad unija jau 
silpna, tai su ja nesiskaityda-, 
vo. Tuomet stačiai pasakyda
vo, kad dirbtuvė ir kriaučiai 
jam priklauso ir jis kaip no
ri, taip gali su darbininkais 
pasielgti.

Jis kriaučių dirbtuvę išlaikė 
apie 30 metų. Numirė turė
damas apie 60 metų amžiaus.

Čia yrą viena dirbtuvė, ku
rią užlaiko trys kontraktoriai 
partneriai. Jie su darbinin
kais elgiasi kaip su kokiais gy
vuliais. Jeigu kuris darbinin
kas jiems nepatinka, tai tarpe 
savęs pasitaria ir, nieko nesa
kę, darbininką atleidžia. Su- 
batoj užmoka algą, nieko ne
sako, o kada panedėlį darbi
ninkas ateina, tai jau randa 
savo vietoj kitą pastatytą / ir 
turi eiti namo. Bėgiu vienos 

' savaitės jau su trimis darbi
ninkais taip pasielgė. Ir atlei
džia tada, kada jau ir kitur 
darbą sunkiau gauti. Vienas 
darbininkas paklausė, kodėl 
jie taip elgiasi, kodėl nepasa
ko subatoj ‘darbininkui, kad 
jau darbo nebus, tai atsakė ve

Kunigo Sūnus

DAILY WORKER, 26 Union Square, New York City

The only English Labor Daily that fights in the interests of all 
oppressed workers

SPECIAL FEATURES — NEWS ARTICLES —'CARTOONS:

Name Address

1

' t'

It * »
. i,. *

i

Collected by: 
Name

— .. . . -.. i

&»’

Er
. _______ .

Address

« 

---------- ——

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

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

numeris 15c.
“Tarpininkas’’ duoda $200 arba lai

vakortę į Lietuvą ir atgal—do
vanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums apmo
kėti bilas. Įsigykit “Tarpininką” 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S
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‘GERAI PATAIKO!"
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas 
užlaikytojus Restorano po nurn. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
kad į mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms pi 
penkis cigarus ir po daugiau pasi 
ima ant syki VISI supratlyvi vyra 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo
187 Oak Street.
Lawrence, Mass, 
j savo krautuve 
kas mėnesis p< 
kelioliką šimtu 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue,
John Naujokas 

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

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general 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 apsieiti

Todėl, draugai darbininkai ir pro 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystėf- 
draugų cigarų viršminetais vardais 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga 
rą, kuris visiems patinka, jsg rūky 
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestu? 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, Vis tiek, ir 16- 
ias apmokame.

Adresas: ’ \

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

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI *
Budavojame naujus bučfinkus ir pertaisome sėnusr, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavoj ame bud inkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

Darbą

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. YtL
Grove St. , f

$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 jokių- 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūst| 

___ nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų,' 
Klauskite arba rašykite: i-
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y.> 

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintu,
Havanos Tabakų 

į 

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.
-------------.----------------------------------- -u
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipjfpr 

per paštą išsiuntinėjame, kaipo ‘ 
užsakymus (orderius). >
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kur demokratų M°teryS taip pat Cremo
Pripažįsta Esant

GRABORIUSDz. Rep.

Ir žydai žudosi Lietuvoj

Apie Piliečių Kliubo

Muštynes Vakaruškoje

konfe- 
delega-

jeigu 
Kaip 

rinki-

Cigarus 
Grynus

Kai tik

Moterys ne tik 
cigarų 

juos 
puikų

jau 
te
ll a- 
pas

Susitikau drg. Jakubonį 
Deal Beach, N. J. Jisai sako: 
susiorganizavo iš pažangių or-

griežtai uždrausti, 
kaip demokratai “rū- 
darbininkų reikalais! 
tie begėdžia i drįsta

sveikatą, kurį i 
"Prieit varto- j 
u išdirbti vi- 

iš ryto | 
p ra- i 

Aš j 
sunkos- |

energijos, 
kraują.

vikresnius
miliono

jūs esat 
turite

organus,
naktį pasilsėti, turite silpnus 

pūslę, prastą apetitą, prastą ' 
ir panašius

apsireil 
parduodamas 

Jei

sako.: 
tepa- 

Ar tam gali- 
Taip pat ir merginos

Rūkykit CREMO, jie sa-

a 'Trečiąd., Balandžio 24, 1929

’“VIETOS ŽINIOS
Mūsų Kuopų Parengimas 
New Yorke Pavyko

bet ir iš tų atlupo po 25c ex
tra ir gana. Šitokis rengėjų 
neapgalvotas žygis, publikoj 
sukėlė didelį neužsiganėdini- 
mą, kas, žinoma, gali ir pa
čiam kliubui išeit ant nenau
dos; nes aš pats girdėjau gru
pę žmonių kalbant, girdi: “Jie 
tik žmones apgaudinėja, pla
katuose visai nebuvo minėta, 
kad «reikės mokėt už drabu
žių pasidėjimą, o dabar 
kvoterio reikalauja. Na, 
gul jie kitą kartą parengs 
lių, tada jie pamatys, kiek 
juos publikos atsilankys.”

“Darbininkų Draugai”
Baliui besitęsiant ir publi- 

I kai besilinksminant, staiga va- 
d£ Ufos Oktetas, taii jiems dai-i karo vedėjas pertraukia pasi- 
nuojant nebuvo, ribų plojimui, j linksminimo procesą ir paaiš- 
reikalauja’nt daugiau. • | kiną, kad čia randasi du augš- 

FiA. Matulis pasakė atsisvei-i ti svečiai, kurie nori mums ką 
kinimo prakalbėlę mūsų\ kuo-I tai pasakyt. Apie tų ‘augštų 
pų draugams, kurie išvyksta svečių” spyčius tiek turiu pa- 
į Sovietų Sąjungą. Jais yra ’sakyti: “koks ponas, toks ir 
draugai Aleknavičiai ir Paska- i žiponas.” Abudu susiriesdami 
ginai. į gyrė demokratų partiją ir

New Yorko lietuviai širdin- maldavo, kad visi lietuviai pi
gai ačiuoja visiems progra
mos dalyviams. 1 
pasigailėjimo lijo 
savo užduotį atliko.

Sekamą !
minimos kuopos susirinkimas, 
jjbadžia 10 vai. ryte. Vieta 
1045 Bryant Ave., Bronxe. 
Visų pareiga dalyvauti jame. 
Mat, yra svarbių reikalų.

Dz. Dėde.

Pereitą sekmadienį 
mūsų kuopų parengimas, "kuris 
pavyko puikiai, žinoma, bū
tų buvęs sėkmingesnis, 

fjįebūtų pakenkęs lietus, 
tik tyčia, laike publikos 
mosi smarkiai lijo.

Programos išpildyme 
vavo Lyros Choras iš Maspe-i 
tho po vadovyste V. Žuko. Su-į 
dainavo šešias dainas. Balt-j 
rukovičiaus smuikų orkestrą' 
išpildė dalį programos ir gra-| 
ji^oj laike šokių. Zigmas Dže- 
molitas grajijo armonika ir ■ 
Kevita smuiką. Kada pasiro-'

liečiai atiduotų savo balsus už 
Nors lietus be demokratų partijos kandida- 
, tačiaus, jie tus; nes, .girdi, demokratų 

partija yra viena iš geriausių 
sekmadienį įvyks teisingiausių partijų Suvie- 

• • ’• nytose Valstijose; demokratų 
partija, tai tikroji darbininkų 
partija; ir jūs, balsuodami už 
demokratų partijos statomus 
kandidatus, sykiu balsuosit ir 
už savo pačių reikalus.

Aš nežinau, ar daug rasis 
tokių kvailių, kurie, patikėję 
tų ponų žodžiams, atiduos sa
vo balsus už jų peršamus kan- 

ganizacijų komitetas šelpimui ’ didatus. Juk jąu šešiolika. 
Lietuvos baduolių, ir toli gy-'metų, kaip demokratai valdo, 
vendamas nuo lietuvių judėji-|ne tik Jersey City, bet ir visą- 
mo kitaip negaliu pagelbėti, | Budson pavietą, bet ką mes,; 
kaip tik su auka, ir štai $5.00.1 darbininkai, nuo jų gero tu- 
Manau, kad drg. Jakubonio rim ? Absoliutiškai nieko. Pas 
yra pirmutinė tokia auka taip mus bedarbė nei kiek nepras- 
prakilniam tikslui. * tesne, negu kituose miestuose.

Dz. Rep. Jeigu kada įvyksta koks!
!streikas, tai demokratiški vąl-j 
;donai ji moka nuslopini nei 
j kiek . neprasčiau už savo bro- 
I liūs republikonus.

Taksai ant visų Smulkių j lį 
į nuosavybių yra pasibaisėtinai 
laugšti, nes darbininkas, nusi
pirkęs poros šeimynų stubel- 

.. ika, tik vienų taksų turi mo- organizacijų k4t nu0 $250 jki $50() į metus.
Pagalios, net ir paprasti pa

silinksminimai baisiai suvaržy
ti. Pavyzdžiui, visuose aplin
kiniuose miestuose ir mieste

liuose nedėldieniais svetainės 
, esti atdaros ir draugijos liuo- 
Isai gali rengti įvairius pasi- o r g a n izacijos linksminimus. Gi pas mus_ 
Jersey City, 1 
partijos stipriausia buveinė, 
tai visi nedėldieniais pasilinks
minimai 
Tai ve, 
pinasi” 
Ir dar 
žmonėms meluot, kad demok
ratų partija tai “darbininkų” 
partija.

Zapyškio Kantarka.

Jjdpimui Baduoliu 
Konferencija

šeštadienį įvyko Sąryšio ko-| 
miteto posėdis. Jame nutarta 
šaukti New Yorko ir New Jer- Į 
sey apielinkės < 
konferenciją išdirbimui planų j 
sekmingesniam rinkimui aukų 
Lietuvos baduoliams. Tokia 
konferencija įvyks 19-tą die-j 

; ną gegužės, “Laisvės” svetai-' 
nėję. Pradžia 10-tą vai. ry

- Kiekvienos
privalumas dalyvauti 
rencijoj, prisiunčiant 
tus.

A d E—13 

Nuga-Toae suteikė jam 
stiprumo ir energijos 

Štai yra pranešimas 
kiekvienas turėtų skaityti, 
jimą Nuga-Tono aš 
są dieną be didelio 
atsikėlęs aš •nesijausdavau, 
dėti dirbti. Bet dabar 
visuomet pasirengęs darban i 
nis darbas yra, tuo aš 
visai nuo to nenuilsiu.” 
Bellevue, la.

Nuga-Tone suteiks jums 
ta. daugiau stiprumo ir 
padarys turtingą, raudoną 
nervus, labiau stipresnius ir 
rus ir moteris. Jau virš 
jos puikiai pagelbėjo ir jei 
nas ir sergantis. ncrvuotaV- ir 
nūs organus, greitai nuvargstate, 
tinkamai 
tus ir pūslę, prastą apetitą, 
nimą ai' panašius nesmagumu 
Nuga-Tone ir pastebėkit didelį 
kuris apsireikš į keletą dienų, 
yra parduodamas pas visus gyduolių 
telgas. Jei jūsų vertelga,, neturi jų 
sandėlyj. reikalaukit, kad jis užsakytų 
iš olselio vaistinės.

apie

negalėjau 
nuovargių i 

kad galiu 
yra kas kita, 

juo
jaučiuossi geriau ir 

John Brundage.

sve-i Ra
jos 

stiprius 
vy- 

žmonių 
si 1 ri
si lp- 

ncgalit 
i inks- 
vir.ški- 

is. vartokit 
pasitaisymą, 

Nuga-Tcfne 
ver
sa vo 
jums

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone___ —_______ Main 9669
Bell---------------------- - —Oregon 5136

MB j

ftp
IS

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLISKAS

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tu o j aus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA |1.25®

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS
kas-
Bile

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroj BRaudojima, .Ąalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos nkau- 
dėjimą, ir teip viuokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ižsigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta ąukso, kiek ji pati sveria su« 
lig naudos gydymo.
Kąina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Oiatmoat Co0
513 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONfl. U. S. A.

Mathew P. Bellas
1 (BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Ilrlism’e fnbl PnwrUrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- ULUdll d UU1U 1 UWuClb bijo. Už 75c už Faksą' apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo! ' 1 - '

Ilrkn I a v <25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI uU JLuA l(Wo kitą ilmžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug .rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

PHARMACY
Brooklyn, N. Y

_______  ORDER BLANK
Siųsdami pinigus su savo adresu,

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 

kaip vartoti.
Vardas ........... ................................................................................................................................................................

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

FRANK A. URBAN’S 
151 Metropolitan Avenue,

I

5

Smerkia Atidėjimą 
“Kontrolisčių” Bylos

Gimdymo kontrolisčių — 
dviejų gydytojų ir trijų slau
gių—byla tapo atidėta. Tą’ 
žingsnį kaltinamosios pusės 
advokatai' smarkiai kritikuo- 

įįt ją, nes jie turi paruošę liūdi- 
inkus ir viską, kas tik reiką- 

Mjklihįa; o tačiauš* teisėjas Ro- 
senbluth, tarsi tiksliai, kad pa
kenkti jiems, ėmė ir nukėlė 
bylą. Tas pakenks kaltina
miesiems.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJŲ VISOKIOM SPALVOM.
, PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nCdčlio- 
mis-nuo J :30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA

No. ..

Miestas State

St. or Ave.

Alfred W. McCann, puiku- 
sisx maisto grynumo ekspertas palių- 1 
dijo, kad CREMO cigarai yra tinka
mi vyro burnai, jo pažymėjimas pa
teiktas ir parodytas keletai New Yor- 
ko žvaigždžių, kurių kelios štai ką 
pasakė:—

Evelyn Herbert sako—“ Tiktai 
CREMO vyras man tinka—vyras, 
kurį išrinkti reikia. Aš skaičiau, ką 
Dr. McCann sako—kaip vyras gali 
nepripažintus geriausiais cigarus rū
kyti ”

Betty Compson: “Tai jau jie ra
do būdą panaikinti burnos blogam 
kvapui—dabar jau jie rado būdą būti 
švariais. Didelis laimėjimas cigarų 
rūkoriams. Kiekviena moteris priva
lo norėti, kad jos vyras rūkytų 
CREMOS.”

Helen Gilliland: “Buvo laikai, ka-! 
da moteris nežinojo savo lūpų galės. 
Ir tai buvo amžius, kada vyrai jų 
švarių neturėjo. Bet kada dabar 
moterys žino, kad CREMOS, viskas 
jiems atleidžiama.”

Majorie Peterson: “Aš myliu vy
rus, kurie rūko CREMOS, kadangi 
aš žinau, jog jei jie yra partiku- 
liariški pasirinkti rūkyti cigarus, jie 
yra partikuliariški pasirinkti ir visa 
kita.”

Blanche Yurka: 
skolingos padėkos CREMO 
gamintojams, bet ir žinome 
esant sanitariškais, ir kokį 
aromatą jie turi!”

Trini, populiariška šokėja, 
“Vyrai nemyli merginų, kurių 
lai nueina nub veido! 
ma tikėt?
nemyli vyrų, kurių? rūkorių nešva
rios lūpos. I / ’ ~ /"
nitariški.”

Kiekvienas vienbalsiai pripažįsta, 
kad kiekvienas vyras turėtų sekti 
Dr. Alfred McCann pasakymais, ka
dangi sveikatai palaikyti, kaip Dr. 
McCann sako, CREMO cigarai tei
kia didžiausio malonumo, būdami pa
gaminti iš gerai išsistovėjusio ir pri
nokusio tabako.

Virš $7,000,000.00 praleista tobu
linti ir įrengti moderniškus metodus 
ir ištobulinti CREMO cigarus, ne
kenksmingus, skanius ir gerus.

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at- 
iaras dieną ir naktį. Darbą at- 
'ieku gerai. Reikale kreipkitės pat- 
nane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.
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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 į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystoVūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

Širvintai.—Kovo 21 d. Do- 
vidas Ulbavičius, apie 50 
metų, perpjovė su peiliu 
sau gerklę. Dar .gyvą išve
žė į Kauno ligoninę. Prie
žastis žudymosi—žmona pa
metė. Pažymėtina, kad Šir- 
vintuose per tris metus du 
žydai pasikorė, trečias buvo 

• bepasikariąs, bet atgaivin- 
' tas ir ketvirtas gerklę per-

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
^RSEY CITY, N. J.
’Pereito penktadienio vakare,. sipjovė. 

balandžio 19 d., įvyko Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
balius. Publikos atsilankė ga-j 
na skaitlingai, ir kliubui ture-i 
tų likt gražaus pelno. Bet i 

Aviena, kas ne tik man, bet ir;
daugeliui baisiai nepatiko, tai 
verstina mokestis už drabužių 
pasidėjimą. Verstina, sakau, 
todėl, nes kiekvienas atsilan- 
kiusis, nežiūrint ar jis nori 
drabužius pasidėt, ar ne, bet 
vis vien prie paprasto įžangos 
Skieto 50c., dar turėjo pridėt 

5c už taip vadinamus “hat 
checks.” Daugelis būvo to
kių, kurie atvažiavo, automobi
liais ir juose pasiliKO savo vir- 
įiitinius švarkus ir kepures,

Hm

Salantai.— Balandžio 1 d. 
(velykų antrą dieną, vaka
re) Erlėnų kaime Salantų v. 
pas pil. Škirbutą buvo “gra- 
jenka.” Be degtinės, žino
ma*, neapsieita. Į šią vaka- 
rušką atvyko iš Salantų 
miestelio Galdikas Juozas, 
pagarsėjęs muštukas, kuris 
greitai su kitais vakaruški
ninkais susimušė.
♦ Minėtasai Galdikas 
muštas. Keletas kovos 
lyvių areštuota.

UZ- 
da-

PLATINKITE “LAISVĘ” i A. M. Balchunas, Savininką s.
Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y

Tel. Stagg 6533

I7YTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n rAnhl 
UZillVl. jęuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 3v vvIRų

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiska 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 vi,są naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

ut am inkais

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 St&

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



»

Puslapis šeši

VIETOS ŽINIOS
Kas Buvo Keliolika Metų Mokytojų Unija už 
Tam Atgal? Pripažinimų Sov. Sąjungos

St., 
pu- 
at- 
ta:

Garsinamas Komunistų Par
tijos, Lietuvių Frakcijos, teat
ras, koncertas ir balius, kuris 
įvyks 27 d. balandžio, Ukrai- 
nų Name, 103 Grand 
Brooklyn, N. Y., duos mūs 
blikai daug naujenybės ir 
siminimų. Naujenybė bus
matyt darbininkišką teatrą ir 
girdėt puikų koncertą. Atsi
minimas ir žingeidumas bus 
—užeit į tą buvusį Lietuvių 
Tautišką Namą, kuriame mes 
apie 10 metų nesam buvę, o 
juk ten seniau buvo lietuvių 
darbinirikų centras. Ten kriau
čių unija • organizavos, ten 
draugysčių sąryšis organiza- 
vos ir kitos visos 
draugystės ten 
ir susirinkimus ir 
laikė.

Man prisimena 
kada Dr. šliupas sakydavo, 
laisvamaniškas prakalbas, o 
davatkos atsinešdavo vietoj} 
gėlių, blogų kiaušinių ir mes-, 
davo jam į barzdą.

pašelpinės 
organizavos 
parengimus

tie

Ką gi Veikia Aido ir 
Lyros Chorai?

Aido Choras mokinasi ope
retę “Kornevilio Varpai,” 
taip pat ir rengiasi prie 27 d. 
balandžio, kur dainuos Komu
nistų Partijos, L. F., pokilyj. 
Taip pat rengiasi prie Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimo Lyros 
Choras, kuris suvaidino op. 
“Pepitą” Newarke, N. J. Da- 

j bar taip pat rengiasi prie tų 
j pačių darbininkiškų švenčių,

Nelabai senai įvyko New 
Yorko miesto mokytojų unijos 
susirinkimas, kuriame tapo iš-l 
keltas klausimas apie Sovietų i.p . . . . TX .___Nutar-■ alP Aido Choras. Kaip viens, 

taip ir kitas chorai nenori 
prasčiau dainuot, tad mes ži
nome, kad abu chorai dainuos 
gražiai, o publika- tuomi gė
rėsis. Oktetas Ufa taipgi ne
snaudžia—rengiasi prie 27 d. 
balandžio.

Sąjungos pripažinimą, 
ta reikalauti Washingtono val
džios, kad pastaroji tuojau 
pripažintų Sovietų kraštą.

Susirinkime keletas mokyto
jų, kurios pereitais metais lan
kėsi Sovietų Sąjungoj, prane
šė apie tenaitines mokyklas, 
pareikšdamos, kad darbinin
kų valstybė rūpinasi jomis la
biau', negu kur nors kitur. 
Šiandien, pagalinus, sako jos, 
visa Sovietų Sąjunga paversta 
į vieną milžinišką mokyklą: 
Raudonojoj Armijoj, dirbtuvė
se, teatruose—mokslas, ir 
mokslas dėstoma.

Vietinis

SPORTAS

tik

vdavo A.LD.LD. 1-mos Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas

A. L. D. L. D. 1-mos kuo- 
! pos mėnesinis susirinkimas į- 

Man prisimena ir tie laikai,; vvks ketverge, balandžio 25 
kada mes sueidavome į tą tau-i d 1999 8-ta vai vakare 

. tišką namą Pirmą Dieną Ge-I .^Laisves’’ svetainėje’ Susirin- 
kimas svarbus. Susirinkite 
skaitlingai, nes mes turėsime 
apkalbėti Lietuvos baduolių 
klausimą ir išrinkti delegatus 
į lokalinę konferenciją, kuri 
yra šaukiama per D. N. Yor
ko Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšį (įvyks pabaigoje 
gegužės mėnesio).

Ateikite užsimokėti už 1929 
metus ir naujų narių atsiveskb 
te.

A. L. D. L. D. 1 kuopos 
Organizatorius J. Jankūnas.

i

gūžės,—kriaučių unijos darbi
ninkai, švento Jurgio Draugys
tė ir kitos didesnės draugys
tės, priešakyj su Socialistų 
Partija. Būdavo kokie trys 
benai ir apsikabinėję kukar- 
domis sustodavom po 4 į eilę 
ir traukdavom kokia 
darbininkų, griežiant 
francūzų Marselietę, 
davom per. tiltą į New 
kur' sutikdavom kitų 
tūkstančius darbininkų ir mar- 
šuodavom per visą dieną. Va
kare sueidavom į tautiška na-

“,d SES’&JiK Restoraną MtUą 
dabar taip nėra? Todėl kad ir Streiko EiseilOS 
dabar taip būt, jei tik švento
sios draugystės ir Socialistų i 
Partija apvaikščiotų Pirmą j 
Gegužėj. Jiems būt leistina iri/ 
dabar maršuot po gatves su1 
francūzų Marseliete. Kapita- j 
lietai žino, kad jiems tokios’ 
organizacijos nepavojingos.

Atsimenu ir tuos meno va
karėlius, kur S. VaiČiekauskas 
savo maloniu balsu sakydavo 
monologus ir juokų gabalėlius. 
Publika jį labai mylėjo. Taip- 
pat negaliu pamiršti J. Juš
kos, kuris vaidindavo 
su Tėvu,” ir sakydavo 
Bambos” spyčius. 
vadindavo “Džian 
Prisimena Aido Choro daina
vimas. K. Menkeliūniūtės so- 
lai ir duetai su Juodaičiūte, 
ir Plečkaitienės “Uškabinskie- 
nės” monologai ir kiti mūs 
veikimai.

Taigi, bus visiems žingeidu 
27 d. balandžio nueit į tą tau
tišką namą ir atsimint senus 
laikus, žinoma, dabar tas na
mas’ naujai įtaisytas, sunku 
bus ir pažint.

Senas Brooklynietis.

3,000 
benam 
Trati k- 
Yorką, 

unijų

Maikę 
‘Džian 

Jį tada ir 
Bamba.”

Aido Choro Aktoriams 
Prie Operetės “Kornevilio 
Varpai”

Tfečiadiėnį, 24 d. balandžio, 
8 vai. vakare, “Laisvėš” sve
tainėj, bus susirinkimas akto
rių, kurie turi paėmę rolės 
operetėje “Kornevilio Var
pai.”* Todėl gerbiamieji, ma
lonėkite visi laiku 
Turėsime apkalbėti 
retės perstatymą ir

Komisija:
^Keršulis.

A. Jeskevičiūtė. 
Butkienė.

Jis tęsiasi visu įtemptinumu. 
' Pereitą pirmadienį suareštuo
ta 47 (pilūetuptojai,, iš jkurių 
daugeliui gal teks ir kalėjime 

! pasėdėti, nes restoranų savi- 
i ninku advokatai sakosi dėsią 
dideliausių pastangų tuos žmo
nes apkaltinti, kadangi jie su
laužė preliminarį (laikiną) in- 
džionkšiną, kurį teisėjas Sher
man išdavė. Tačiaus pikie- 
tuotojai daug nepaiso to in- 
džionkšino, sakydami, kad jie 
klausys unijos, bet ne in- 
džionkšino arba teismo.

Laike pietų, arti 28-tos gat
vės ir šeštos Avenue, New 
Yorke, matėsi ypatinga scena: 
gatvės buvo perpildytos tūks
tančiais adatos darbininkų, 
kurie veik visi unijistai. Jie 
simpatizuoja streikieriams ir 
todėl, kuomet apie tą pačią 
vietą šnipas, James Haven, 
vaikėsi keletą pikietuotojų už 
skleidimą literatūros, tai mi
nios darbininkų juos gelbėjo, 
švilpdamos šnipą. Pastarasis 
pasišaukė policijos ir daugiau 
šnipų ir su jų pagelba suėmė 
keletą darbininkų.

Restorane po num. 456 šeš
tosios Avenue, New Yorke, 
taipgi buvo įvykis; kažin kas 
metė smirdančią^ bombą ir to
dėl apie 200 “svečių,” pajutę 
netinkamą kvapa, pradėjo 
bėgti I laukan. Besibrukant, 
koriddriuj tapo sužeista dvi 
merginos.

susirinkti, 
apie ope-

Vienuolika Tapo Sužeista 
Gatvekarių Susikriušinime

Pereitą pirmadienį, ant 181- 
mos gątvės ir Nicholas Ave., 
New Yorke, susikriušino 
gatvekariai. ‘ Vienuolika 
menų tapo sužeista; du iš 
pavojingai.

du 
as- 
jŲ

Warder Paspruko iš 
Bankinės Kontrolės

kis. Lošimą choras neblogai 
atliko, nors, žinoma, buvo ga
lima ir tą pagerinti. Ypatin
gai buvo galima sutaisyti ge
resni kostiumai, štai, antrame 
akte, Vieni choristai pasirodė 
kaimietiškuose drabužiuose, 
kiti—poniškuose, o treti— 
šiandieniniais, kuomet buvo 
reikalauta atvaizduot senovės 
aristokratijos vestuves.

Būtų galima dar daug kas 
pasakyti neigiamo, bet užteks. 

! Dailininkas.

(Daugiau New Yorko Žinių 
5-tam Puslapyj)

Milžiniškas Čia Gimusią 
Lietuviu Koncertas

pietų. Po koncerto—balius ir 
laimėjimas gražaus, brangaus 
radio.

Būkite visi. Pasakykite apie 
Šį parengimą ir kitiems. Visi 
būsite patenkinti.

Rengimo Komisija.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI
LAISVĖS DIREKTORIAMS

Ketvirtadienį, 25 d. balandžio, 
Įvyks “Laisves” spaudos bendroves 
direktorių svarbus susirinkimas. Vi- 

būkite!
J. Nalivaika,

si
Sekr.

(97-8)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

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

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

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

Trečiad., Balandžio 24, 1929

llETUVĮy yAlGYKLA

JACK KELLY IŠĖJO 
LAIMĖTOJU

“Laisvėje” buvo rašyta apie 
jauną iš Waterburio atvykusį 
boksininką Jack Kelly (Anta- 
nr 
m 
Broadway Arenoje.
su Dave King šešis roundus, ir 
Kelly liko ■ laimėtoju teisėjų 
sprendimu.

Taigi, buvęs “Laisvės 
d a v i lietoj as, 
pasirodė 
manoma, 
skins sau 
jerą.

a Dobilaitį). Jis, kaip žino- 
la, rungėsi pereitą pirmadienį 

Rungėsi

par-
Antanas-Jackis 

Brooklyne gerai ir 
kad jis greit prasi- 
kelią į geresnę

Įspūdžiai iš Perstatymo 
Operetės “Laima”

k ar

il e pa-

Vien Amerikoje gimusio-au- 
gusio jaunimo koncertai bei 
kitoki parengimai mūsipapie- 
linkėje, tai didelė retenybė. 
Šia proga pasinaudodama S. 
L. A. B8 kp. rengia koncertą, 
kuriajne programą pildys tik 
Amerikoje augę lietuviai-jau- 
nuoliai. Mes, kaipo šio kon
certo rengėjai, turime praneš
ti, kad mums pavyko šin dar
ban įtraukti pusėtinas dalyvių 
skaičius ir koncertas bus šau
nus, bus tai toks parengimas, 
kokio šioje apielinkėje, galime 
tikrinti, dar nebuvo. Dainuos, 
pianu skambins, smuikuos, 
šoks klasiškus šokius, dekla
muos ir t. t. ir t. t. jauni talen
tingi jaunuoliai.

Pirmoje vietoje čia galime 
paminėti chicagietę, Zosę Kra
sauskienę, 
jauna, bet 
dainininkė, 
žinomas ne 
tuviams, 
siems Amerikos lietuviams. O 
ji dainuoja gražiai! Ypač la
bai gražiai dainuoja lietuvių 
kompozitorių kūrinius, 
koncerte lankysis, 
gos išgirsti, ką ši 
lietuvaitė gali.

Dainuos taipgi 
lietuviams žinoma 
Bagužiūtė. . Ši. jauna lietuvai
tė turi labai maloniai skam
bantį balsą. Dainuoja gražiai, 
švelniai. Ateikit į koncertą, 
išgirsite tą lietuvaitę, kurios 
dainavimu kiekvienas gali ma
loniai pasismagėti.

Smuikuoš taipgi jauna ta
lentinga lietuvaitė p-lė Edna 
Radžiūtė. Jos smuikavimu 
vietiniai lietuviai jau ne kartą 
yra pasigėrėję.- 
gražius, 
šmotelius, 
ypač jau 
smuikuoja, 
si, vis dar 
siekia.

Pianistė A. Valenčiūtė šiuo 
syk pasirodys kaipo gerai išsi
lavinusi savo srity muzikantė. 
Ja teks visiems atsilankiusiems 
pasigėrėti.

Pianistės p-lė A. Kraučunai- 
tė ir p-lė O. Beržiečiūtė skam
bins keletą duetų. Šis dvi pa
nelės rekomendacijų nereika
lauja, nes jų malonų skambini
mą jau veik kiekvienas vietos 
lietuvis žino.

Be* augščiau minėtų, bus vi
sa eilė jaunų talentų. Jie visi 
savo užduotis atliks taip, kaip 
geriau atlikti negalima.

Koncertas bus balandžio 28

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Kriaučių Amalgameitų Uni

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

L- (96-97)

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5-tos kuopos susi

rinkimas bus petnyčioj, 26 d. balan- 
lūžio, po No. 79 Jackson St. Pra- 

“ | džia 8-tą, vai. vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų. Atsiveskit 
ir naujų narių.

Org. B. J. Sutkin.
■ (97-98)

>

ši ponia yra dar 
jau gerai lavinta 

Jos dainavimas 
vien Chicagos lie

ji yra žinoma vi-

Kas 
turės pro- 
talentinga

vietiniams 
p-lė Marė

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

“ Tel.
?

PAJIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU Petro Ambrakaičio, 

Kauno rėdybos, Raseinių apskr., 
Jurbarko valsčiaus, Rotulių sodžiaus. 
Jau 30 metų, kaip atvyko Amerikon. 
Yra svarbus reikalas sąryšy su pa
liktu turtu Lietuvoj. Atsišauk, arba 
kas žinote, praneškite. Kazys Aksa- 
mitauskas, 3116 So. Halsted St., Chi
cago, Ill.

Norėčiau laisvo vyro arba moters, 
kas norėti) gyventi ąnt ūkės, prie 
vandens, Washingtono valstijoj. 
Kreipkitės tokiu adresu: C. Ezdor, 
Elgin, Wash. (97-98)

Ji smuikuoja 
klasiškus muzikoj 
Pastaruoju laiku ji 

gerai-žavėjančiai 
nes vis dar lavina- 

• daugiau muzikoje

IR MALIORIUS

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apart’mentai. 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- 
lį*Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(94-103
PASIRANDAVOJA štoras 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, i 802 Wash
ington St., New York City*, N. Y., 
arba šaukite telefonu: Chelsea 0585.

93-104

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

Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

BROOKLYN, ,N. Y.
VALANDQS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450 •
Lietuvis Fotografas

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šjuo adresu:

JONAS STOKES

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

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

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

Prank H. Warder, New Yor
ko valstijos bankinės tarybos 
superintendentas, kurio globo
je daug atsakomybės', surištos 
su bankų bizniu, pasitraukė iš 
savo vietos. Pasitraukė po to, 
kuomet net kapitalistų spauda 
pradėjo pulti, kritikuodama jį 
už subankrūtavimą City Trust 
Co. Banko.

Warderio vietoj pastatytas 
tūlas Joseph A. Broderick, 
kuris sakosi peržiūrėsiąs su- 
bankrūtavusio banko rekordus 1 
ir darbus paties iWarderlxL Ar nepatiko: viena, pergarsi or~ 
varnas varnui į akį įkirs—lie- kestra užmušė choro balsus, 
kasi palaukti ir papiatyti.

Dievas tautininkams 
deda. Pereitą sekmadienį pa
čiam kritiškam momente, kuo
met svarstai, ar eit į parengi
mą, ar ne, kad pradėjo lietus 
pilt, tai ir pylė, žmonių pri
sirinko mažai. Laike vaidini
mo nebuvo daugiau, kai 150 
asmenų. Nepritraukė jų ir šo
kiai. > >

Pačia “Laima” nebuvo kuo 
džiaugtis. ( Turinys gerai, ži
nomas,' Ties jau kelįntą sykį! d., Ukrainą Salėje, 101 Grand 
veikalas statomas. ‘“Laima” 
—vaizdas senų laikų, kuomet 
kunigaikščiai laikė žmones 
;vergijoj. Prie šito ponų gy
venimo pririštas senas papro
tys. apie laimės įsigimimą ypa- 
toje ir kaip ši laimė praran- 
dama. Vadovaujančią rolę 
atliko Strumskienė.* Kitų ro
lės mažesnės ir todėl, nors ir 
su geresniais gabumais, nega
lėjo pasirodyti. Kiti vaidino 
visai apyprasčiai. štai, Kižiū- 
tė, kunigaikščiūtės rolėj, tre
čiame akte, išgirdusi apie jos 
mylimo apsivedimą sti kita> 
apalpsta iš širdperšos, nuliūdi
mo. Kižiūtė, alpdama, ar ne 
-—pradeda sau ramiai, -širdin
gai juoktis. . . Tūli kiti vaidy- 
dos buvo tik persakytojai žo
džių, kuriuos buvo išmokę ar
ba girdėjo'iš suflioriaus.

Operetės choro dainavimas

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St. 
Pirmas Floras, ' BRONX, N. Y.

k

SALES—PARDAVIMAI
St. Pradžia lygiai 4-tą val;> po

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A, Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
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.

PARSIDUODA Barzdaskūtyklą (Bar
ber Shop), lietuviais, rusais; ir 

lenkais apgyventoj vietoj. Yra trys 
kėdės. Biznis geras. Pardavimo 
priežastis—išvažiuoju į kitą ' miestą. 
Atsišaukite: 62 Hudson Ave., Brook- 
lyne. 97-98
PARSIDUODA grosernė ir saldainių 

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

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių. Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūsles nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- m-s rs AA 
PA IR PATARNAVIMAS ,7) I III III 
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. Y.kitą—pats dainavimas fte ko-1

užeiga

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

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

7

. Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai! s >
, Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso

kios mūsų, vientaučių vartojamos žolės, šaknys'ir kitokie naminiai, 
veistai.’! Mūsų žmones taip pigiais naminiais Vaistais’gydo hjevęik 

f . kiekvieną ligą.. 2|nodaųias tą ijr norėdamas mūsų vientaučiams kuo-
gerįau'siai natairųauti, patgabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

? ? tuvjškų Ižonų, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių
ir žemiau" paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

1 T- *ĮZ 4 t » i * < V * 1 i i i s 4’
I I Apynių' • • '■'•> ! !

Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių ’
Čobrių
čyščių
Dobilų j
Daržų našlelių
Deyinmečių dumropių
Dzingelių

Į Dagilių
Debesilij
Garstyčių

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokičiukių 1 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių
apie kokią lietuviškąKiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i.‘ 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

z PETRAS KUNDROTĄ
*. *. Ph. G., Vaistininkas

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

, > .. . t X ; , 4 Phone: Greenpoint 2017, 23W, 3514.




