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Kapitalistai 'Sveikina Hooverj

Popiežius Dirba Pinigus

Popiežius, gavęs

71 Žuvo Nuo Viesulos
Plečkaitiene Paleista

HMMKm

Vienos Mieste Kasdien 
Miršta 50 žmonių

Londonas.— Penktadienį 
čia numirė didysis kuni
gaikštis Michael, caro Mi
kes pusbrolis, 67 metų am
žiaus.

bu- 
da- 
su- 
pa- 
su-

už didelį Amerikos imperia
lizmo laivyną.

Sakoma, kad laivas bus 
galutinai Įrengtas kelionei į

šel- 
šei-

gyvenimui. Vielos operuo
to jų pagelbininkai gaudavo 
tik $20 į savaitę; dabar rei-

f

t^sprie jo- už metų laiko. ‘ Amerikos
L?." " ~' i pasiūlytas planas sumažini- 
lik vienas muį ]aįVynų “atidarąs” tam 

naudoja- ]<e]ja? sako Francijos diplo-

' Dirbantieji prie išsiuntinė
jimo reikalauja $30 į savai-

“išgabenimą.” (To 
streikie- 
su pra- 

Beal ta-

Mirafiori, Italija.— Vie
nas lakūnas žuvo Italijos 
fašistų orlaivių manevruo
se.

GENEVA, Šveicarija. — 
Francija siūlo, kad . visų 
valstybių nusiginklavimo 
konferencija būtų sušaukta

Amerikos Militaristai 
Nuleido Vandenin Naują 
Karo Laivą

NEW YORK.— Ketvirta
dienį New Yorko Navy 
Yarde, Brooklyne, su dide
lėmis militarinėmis iškil
mėmis tapo nuleistas į van
denį naujas karinis 10,000 
tonų laivas, kreiseris Pen
sacola.

Iškilmėse dalyvavo ir A- 
merikos Darbo Federacijos1

v c^^tsSOVlETlJ SĄJUNGA BUS PRAMONES MILŽINAS UZ 5 M
Nori Sušaukti Nusiginklavimo 

jūras apie vasario mėnesį, Konferenciją už Metą Laiko 
1930 metais. Turės 107,000. | 
arklių spėkos. Galės plauk- i 
ti 40 mylių į valandą.

Aštuoni šimtai darbinin-
‘ kų dirbo per suvjrš du me- 

*

leidimas jo kainavo tūks-1 pasįūiytas planas sumažini- 
tanciai dolerių. Tib • ’ • "
dalykas, tepalas, i 
mas ant 'nuleidimo takų, 
kainavo $3,000.

Viepa, Austrija.— Sulig 
vėliausiai paskelbtų statis
tikų, nuo 50 iki 60 asmenų 
miršta kasdien šiame mies
te. Jeigu. žmonių mirimas 
taip tęsis, tai su pabaiga 
metų miestas neteks 20,000 
gyventojų.

Daugiausia miršta bied- 
nųjų iš priežasties skurdaus 
gyvenimo.

Gastonijos Streikierių 
Vadas Sulaužė Suda- 
i rytą Suokalbį
GASTONIA, • N.. C.—Fred 

Beal, Gastonijos streikierių 
vadas, sulaužė prieš jį su
darytą darbdavių suokalbį. 
Skebas Jones išėmė warran- 
tą jį suareštuoti neva už jo 
pačios 
skebo žmona yra 
rė; ji yra išvykus 
kalbų maršrutu), 
po suareštuotas.
< Ketvirtadienį Tarnauti- U™ A UnU X /n’Trio Darbininkų Apsigynimę ^v^.aJ}1.nn ai>
advokatas Jimmison prad&- dirbanti prie švininių pra
joja,-buotis, kad išimti Beal ®S> reikalauja $3o j savaitę. •; i n * i • 1 ■ iivhnnrion nvm laamnnno-iš kalėjimo, nes nėra rimtų j 
priežasčių įrodymui, kodėl 
jis turi būti įkalintas. Tei
sėjas Stack, pamatęs, kad 
nebus pamato laikyti jį ka
lėjime, išmetė bylą ir pa- 
liuosavo Beal.

. Čia streikieriai gerai lai
kosi. Ketvirtadienį įvyko 
didelis streikierių masinis 
mitingas. Jie pasitiki, kadi 
šiaurinėse ir vakarinėse 
valstijose darbininkai pagel
bės jiems per Darbininkų 
Tarptautinę Pašelpą,, kuri 
rūpinasi rinkimu aukų 
pimui streikierių ir jų 
mynų.

*

8 Darbininkės Sudegė 
Dirbtuvėj Bavarijoj

BERLYNAS.— Ketvirta
dienį aštuonios jaunos mer
ginos darbininkės sudegė, 
kuomet nuo eksplozijos iš
tiko gaisras paišelių dirbtu
vėj/ Nuremberg mieste. Ba
varijoj. Kitos darbininkės 
spėjo išsigelbėti.

“Vilko Enciklopedija”
Kaunas.— Žinomas gam

tininkas doc. J. Elisonas; 
uoliai renka žinias apie vil
kus visoje Lietuvoje ir ren
gia spaudai (knygą — “Vil
ko enciklopedija.”

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių
J

LITHUANIAN DAICM

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Baland. (April) 27, 1929

Virš 200 Darbininkų 
Sustreikavo Bayonne

BAYONNE, N. J.—Su
virš 200 darbininkų devy
niuose skyriuose Safety 
Cable Kompanijos dirbtu
vėj trečiadienį išėjo į strei
ką, reikalaudami pakelti al
gas. Ta kompanija išdirba 
vielines virves. '

Darbininkai vielos ir vie
linių virviii departmento 
veik visi išėjo į streiką ir 
ragina dailydes ir'kitus dar
bininkus, kurie pasiliko 
dirbti, stoti į jų eiles. Nese
nai daiiydėms tapo pakelta 
po kelis centus, kad jie ne
užimtų kovingos pozicijos.

Vielos departmente dir
banti darbininkai, kurie už
dirbdavo $25 už 57 vai. sa
vaitę, reikalauja minimum 
algos $33 į savaitę ir 48 vai. 
darbo savaitės. Darbinin
kai sako, kad jie priversti 
dirbti viršlaikį, kad užsi
dirbti užtektinai pinigų pra- žygius?

George Powers nuo Gele
žies ir Bronzo Darbininkų 
unijos trečiadienį pasakė 
streikieriapis prakalbą ir 
patarė darbininkams suor
ganizuoti dideles pikietuo- 
tojų eiles. Taipgi jis pata
rė suorganizuoti dirbtuvės 
komitetą kaipo pirmąjį 
žingsnį linkui suorganizavi
mo unijos.

Darbininkai dabar yra 
susiorganizavę į lokalinę 
organizaciją vardu Social 
Safety Club.

DANIJOS SOCIALISTAI 
SUDARYS KABINETĄ

COPENHAGEN, Danija. 
— Danijos Socialdemokratų 
Partija, reformistinė kaip 
ir kitos socialdemokratų 
partijos, laimėjo rinkimus. 
Karalius Christian pakvietė 
socialdemokratų vadą Theo
dore Stauning sudalyti ka
binetą.

žemės Drebėjimas 
Argentinoj

Buenos Aires.— Penkta
dienį pasireiškė smarkus 
žemės drebėjimas Punta de 
Vacas, Mendoza provinci
joj, Argentinoj.

Komitetas Šelpimui Lietuvos Baduolių
Ruošiasi Steigti Virtuves Lietuvoj 

l >•

šiomis dienomis Komitetas šelpimui Lietuvos Ba- 
duolių pasiuntė sekančio turinio laišką Lietuvos atstovy
bei Washington, D. C.:
Lietuvos Vyriausybės Atstovui
p. B. K. Balučiui 
Washington, D. C.
Ponas Atstove:—

Plačiai pasklydus žinom apie šiauriniame Lietuvos 
krašte pereitų metų nederlių ir su juo surištą gyvento
juose badą, kuris žiauriausiai paliečia kaimų varguome
nę—tarnautojus, grįtelninkus, mažažemius ūkininkus—ir 
miestų darbininkus, Amerikos lietuvių darbininkų pažan
giosios organizacijos ūmai griebėsi darbo, kad pagelbėti 
savo broliam Lietuvoje apsiginti nuo bado mirties. Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija, Lietu
vių Darbininkių Susivienijimas Amerikoje, Lietuvių Pro
letarų Meno Sąjunga, Augščiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje, Priešfašistinis Lietuvių Susivienijimas ir 
Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Lietuvių Frakci
ja įkūrė pastovų Komitetą šelpimui Lietuvos Baduolių, 
kurio tikslu bus rėmimas bado teriojamų savo brolių 
Lietuvoje. Kalbamasai Komitetas renka iš visuomenės 
aukas ir jomis gelbės baduolius, teikdamas pašalpą per 
tuos komitetus, kuriuos suorganizavo patys bado paliesti 
gyventojai—Lietuvoje—kaimuose ir miestuose.

Komitetas Šelpimui Lietuvos Baduolių, be to, ruošia
si steigti labiausiai bado paliestose srityse virtuves 
(kitchens) ir tiesioginiai gelbėti varge ir nedatekliuj 
skęstančiuosius. Užtikrinimui šito darbo pasekmingu- 
mo, mes kreipiamės prie Tamstos sekančiais ūmiais klau
simais, kurie seka:

1. Ar Atstovybė suteiks laisvą įkeliavimą mūsų pa
siuntiniam į Lietuvą patyrimui tikros padėties ir pradė
jimui aktyvio šelpimo darbo?

2. Ar esamoji Lietuvos vyriausybė nekliudys mūsų 
darbuotojams varyti šelpimo darbą Lietuvoje, t. y., steig
ti kičinus ir atlikti visus kitus su jų steigimu surištus

Laukdami iš Tamstų greito atsakymo,
Pasiliekame,

KOMITETAS ŠELPIMUI 
LIETUVOS BADUOLIŲ

R. Mizara, sekretorius.
Kaip tik bus gautas vienokis bei kitokis atsakymas, 

tuojau bus pradėta aktyviai žingsniai vykdinimui gyveni
man Komiteto pasibrėžti užsimojimai, sakė sekretorius.

Europos Riebiausias Vyras 
Persišovė del Nevykusios 
Meilės

BUDAPEST, Vengrija.— 
Mathias Stich, pagarsėjęs 
vietos bučeris, sveriantis 
495 svarus, ketvirtadienį 
persišovė, bandydamas nu
sižudyti del nevykusios mei
lės. Jis vadinamas; riebiau
siu Europos žmogum. O 
mergina, kurią jis yra įsi
mylėjęs, sveria tik ketvirtą 
dalį jo svorio.

Kuomet jis persišovė, iš 
ligo nines p r i b u v; o 
ambulansas jį gabenti, 
bet Stich netilpo į jį. ' Rei
kėjo pasamdyti didelį troką 
nugabenimui jo į ligoninę.

Kuomet ligoninėj jis 
vo paguldytas ant stalo 
rymui operacijos, stalas 
lūžo. Kuomet reikėjo 
guldyti, negalima buvo 
rasti lovos, kur jis išsitek
tų. Nemanoma, kad jis iš
liks gyvas.

Francijos Valdžia Reikalauja 
Pravesti Čiepijimą Visoj

PARYŽIUS.— Francijos 
kabinetas ketvirtadienį re
komendavo visiems Franci
jos žmonėms čiepytis nuo 
rauplių. Louis Loucheųr, 
darbo ministeris, pareikala
vo, kad kabinetas tuo klau
simu priimtu rezoliuciją, ką 
kabinetas ir< padarė.,

Sakoma, kad valdžia ves 
smarkią i kampaniją , visoj 
šaly už čiepijimą, bet čiepi- 
jimas nebus verstinas.

Atstovų bute, tapo patiek
tas1 bilius, kad įvesti versti
ną visoj. Franci jo j čiepijimą 
nuo difterijos.
Dirižablis Sugrįžo iš Ilgos 

Keliones
Friedrichshafen, Vokieti

ja. — V okiečių dirižablis 
Graf Zeppelin ketvirtadie
nio vakarą sugrįžo iš ilgos 
kelionės po Viduržeminį 
kraštą ir šiaurinę Afriką. 
Keliavo 57 valandas; apke
liavo viso apie 3,400 mylių. 
Iš čia išskrido pereitą ant
radienį.

Anglijos Nauji Laivai Galės 
Gabenti Po 7,000 Žmoniy

LONDONAS. — Canard 
laivų kompanija planuoja 
būdavoti du milžiniškus pa- 
sažierinius laivus vedimui 
konkurencijos su Vokietijos 
laivų kompanijomis. Tie 
nauji laivai galės gabenti po 
7,000 žmonių — 5000 pasa- 
žierių ir 2,000 įgulos narių. 
Kiekvienas kainuos mažiau
sia $25,000,000.

Atstovų Butas Priėmė 
Bilių “Rėmimui” Fanny

WASHINGTON. — Ket
virtadienį po pietų atstovų 
butas 367 balsais prieš 34 
balsus perleido Hooverio ad
ministracijos farmerių “šel
pimo” bilių be taip vadina
mo “debenture” (paskolos) 
plano. Bilius nusako suda
ryti Federalę Farmų Tary
bą iš šešių narių su cirku
liaciniu $500,000,000 fondu 
del paskolų agrikultūrinėms 
organizacijoms, del sudrūti- 
nimo korporacijų veikimui 
kaipo farmų produktų par
davinėjimo agentūrų.

Tasai bilius nieko gero 
nežada biedniems farme- 
riams. Juomi- pasinaudos 
stambūs farmeriai ir spe
kuliantiškos farmų produk
tų pardavinėjimo korpora
cijos, kurios yra stambiųjų 
kapitalistų rankose.

Dabar tasai , bilius 
svarstomas senate.

100,000 Darbininku 
Sustreikavo Indijoj

BOMBAY, Indija.—Penk- 
tadienį čia suvirš 100,000 
tekstilės darbininkų paskel
bė generalį streiką. Darbi
ninkai sustreikavo prieš 
darbdavių puolimą ant tūlų 
darbininkų del nesenai įvy
kusio streiko.

WASHINGTON. — Ant
radienį prezidentas Hoove- 
ris aplaikė glėbius telegra
mų pasveikinimų nuo įvai
rių kapitalistų už jo prakal
bą, pasakytą pirmadienį 
Associated Spaudos atstovų 
suvažiavime, New Yorke. 
Hooveris toj prakalboj pasi
sakė už sudrūtinimą polici
jos spėkų, ypatingai reika
lavo daugiau samdyti šni
pų. Hooveris stoja už di
delę armiją valdžios šnipų, 
kad juos panaudojus prieš 
darbininkus po prįedanga 
“piktadarystės slopinimo.” 
Už tai kapitalistai jį karš
tai sveikina.

Pavienio Numerio Kaina 4c

PENKIŲ METU PRAMONES BUDAVOJI- 
MO PROGRAMA IŠDĖSTYTA MASKVOJ
Centralinėj Rusijoj Bus Pabudavota Milžiniška Automobi

lių Išdirbystė, Sako Planavimo Komisijos Pirmininkas
MASKVA.— Ketvirtadie- 

nį čia Sovietų Sąjungos Ko
munistų. Partijos konferen
cijoj tapo patiektas svarbus 
planas, apimantis didelę in
dustrializacijos programą.

M. Križanovskis, pirmi
ninkas Sovietų Sąjungos 
Planavimo Komisijos, išdės
tydamas tą planą pareiškė, 
jog Sovietu Sąjunga pasi
rengus išpildyti Lenino sva
jonę pavertimui Rusijos į 
pramoninį milžiną.
s Sulig to plano, bėgy pen

kių metų agrikultūrinė Ru
sija bus perdirbta j augšto- 
jo laipsnio pramoninę vals
tybę. Križanovskis aiški
no:

“Mes turime nabudavoti 
Uralu—Sibiro • didįjį kelią, 
sujungiant Kuznečko anglies 
sritį su Uralu metarulgijos 
sritimi ir galėsime atgaben
ti Sibiro javus į centralines 
sritis. Mes turime iškasti 
Volgos-Dono kanalą ir su
jungti Doneco anglies sritį 
su ceptraliųėmis pramonė
mis. Pigus Vandens kelias 
paakstins industrializacijos

Jauna Pati Suareštuota 
del Vyro Nužudymo

BRIDGEPORT, Conn. — 
Oliver Beardslee, 51 metų 
amžiaus buržujus, tapo mir
tinai peršautas jo namuose. 
Jo moteris Gladys Foster 
Beardslee, 27 metų amžiaus, 
suareštuota ir kaltinama 
žmogžudystėj. Beardslee 
numirė nugabentas į ligoni
nę. Jis negalėjo kalbėti, 
bet mirdamas lingavo gal
vą, kad jo pati šovus į jį. 
Gi ji sako, kad jis pats sa
ve šovė, sugrįžus jiems na
mo nuo butlegerio. Z

Beardslee apsivedė su ta 
jauna moteriške 1926 me
tais. * Tuo laiku jis turėjęs 
apie $100,000 turto, bet gy
vendamas su jauna pačiuke 
veik visą turtą prašvilpęs.

Roma.
nuo Italijos fašistų terito
riją sudarymui nepriklauso
mos valstybėlėj, dabar da
vė užsakymą padaryti nau
jus Vatikano pinigus. Pini
gai bus: auksiniai vertės 
dvidešimts lirų, sidabriniai 
vertės penkių lirų.

Kaunas.— Ryšy su social
demokratų areštais buvo 
suimta Lenkijoje gyvenan
čio buv. seimo atst. J j Pleč
kaičio žmona. Kaip tenka 
patirti ji jau paleista.

Darbininkai Visų Salių, 

VienykitėsI Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re-

težius, o Išlaimesit
Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

greitumą centralinėse sri
tyse.

“Didžioji Balachinsko jė
gos įmonė išsisiūbuos pil
nam darbui, suteikiant 
elektrą pigiai. Leningradas 
ir centralinė ir pietinė pra
monės sritis pasiliks mūsų į 
vyriausias punktas. Dono 
srities gamyba turi būt pa
dvigubinta, kas reiškia, kad 
mes turime tą padaryti į 
penkis metus, kas buvo pa
daryta per praėjusius 40 
metų.

“Centralinėj Rusijoj mes 
pabudavosime milžinišką 
automobilių išdirbystę. Mes 
turime įdėti bilionus dole
rių į Leningrado pramones. 
Mūsų penkių metų planas 
nusako kėlimą pramonių 
rytinėj ir parubežio srity, 
taipgi ir prisijungusiose 
tautinėse respublikose.

Paskui Križanovskis už
baigė, apeliuodamas į dele.-,, 
gatus del vienybės. Pareiš
kė. kad tas didysis planas 
galės būt gyveniman įvy
kintas tik vienybei viešpa
taujant partijoj.

Profesorius Michelson Tikisi 
Gyventi 100 Metą

CHICAGO.— Profesorius 
Albert A. Michelson, Chica- 
gos Universiteto pasižymė
jęs mokslininkas, išsireiškė, 
kad jis tikisi gyventi nema
žiau kaip 100 metų.. Jis sa
ko:

“Kuomet pasaulis nebesu- 
teikia žmogui smagumo, 
tuomet jau laikas jam mir
ti. O kas liečia mane, aš 
dar esu pasitenkinęs dau
geliu dalykų. Mokslas sma
gina mane. Taip pat ir ki
ti mano užsiėmimai—pieši
mas, griežimas smuiku, te
niso ir biliardų lošimas.

“Aš norėčiau gyventi iki 
100 metų amžiaus, nebent 
mano sveikata man netar
nautų: aš dabar nepastebiu 
jokio blogo ženklo, nes da
bar jaučiuosi geriau, negu 
kada pirmiau. Prie to dar 
yra eksperimentas, kurį aš 
labai norėčiau atlikti — tai 
naujas apskaitliavimas švie
sos greitumo. Kuomet aš 
tatai užbaigsiu, gal būt tuo
met nuspręsiu pertraukti 
darbą ir imti dalykus' pa
lengva.”

ATLANTA, Ga.-~ Viesu
los paliestose srityse Geor
gia ir South Carolina valsti
jose penktadienį žuvusių 
žmonių skaičius viso pasie
kė 71. Keli šimtai žmonių 
sužeista.

Šį Vakarą Visi Dalyvaukite Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Dideliam Parengime, Ukrainų Svetainėj, 103 Grand Si, Brooklyne. Pradžia 7:30
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Šiuo tarpu New Yorke ei-Į žus vaikus. Kodėl jūs, te
na Amerikos Jaunųjų Dar-1 vai, nesirūpinate įtraukimu 
bininkų (Komunistų) Ly-jSavo jaunų sūnų ir dukterų 
gos nacionalė konvencija. 
Konvencija atsidarė su di
deliu masiniu susirinkimu 
penktadienio vakare, balan
džio 26 d. Delegacija susi
deda vyriausia iš jaunuolių 
iš dirbtuvių ir kasyklų. Yra 
delegatų nuo streikuojančių 
audėjų. .

Tai suvažiavimas Ameri
kos komunistinės jaunuo
menės. Jaunųjų Komunis
tų Lyga uoliai dalyvauja 
visose darbininkų kovose. 
Passaico streike, New Bed- 
fordo streike, dabar streike 
pietinėse valstijose Lyga 
stovi kovos priešakyje. Mū
sų jauni draugai komunis
tai tankiai pasirodo drąses
ni už senuosius draugus.

Veikimas Armijoj
Jaunųjų Komunistų Lygai1""-" ....... ..

ypatingos domes kreipia į jaunųjų Komunistų Ly-

1 į komunistinės jaunuome
nės eiles? • ;

Beveik kiekviename mies
te gyvuoja Lygos kuopos.’ 
Lyga plačiai veikia klasių 
kovoje. Nesunku‘su j a! su
sisiekti. ’ ’ ' ‘ 1 ; ’ '*!;((

Paimkime tą patį -Ih’bokr 
lyną, čia yra daug komu
nistų, kurių sūnūs ir dukte
rys jau baigia augti į vy
rus ir moteris. Bet nė vie
no nėra lietuvio, jaunuolio 
Jaunųjų Komunistų Lygė* | ° 
je. Ar tai ne skandalas^' 
Ar jūs, tėvai, galite didžiuo
tis, kad jūs atliekate , savo 
komunistines pareigas, kuo
met jūs nė piršto nepajudi
nate del švietimo savo au
gančių vaikų? Ne, negail

ite. Jūs sunkiai nusidedate 
prieš darbininkų judėjimą.

Brooklyne gyvuoja net
veikimą Jungtinių Valstijų!
armijoj ir laivyne, kad ten, maį skaitlingi. Jauni drau- 
tarp kareivių ir jūrininkų, • 
pasėjus komunistinės sėk
los. Atsimename, kaip su
judino Amerikos buržuazi
ją, kuomet ji sužinojo, kad

gąi ir drauges energingai 
darbuojasi. Bet Brooklyno 
lietuvių darbininkų judėji
mas, Brooklyno lietuviai ko
munistai, iki šiol nedėjo

Amerikos Lietuyiška i > 
Jaunuomene ' •

Smetonos f.a š i s tiniams 
budeliams parupo Amerikos 
lietuviška j a ų n u o m e nė. 
“Lietuvos Aidas” jau kelia 
klausimą, kaip čia būtų ge
riausia pasigauti jaunuolius 
į fašistinį bučių. Girdi, 
“tiesiog neatidėliojant rei
kia mums fuo dalyku susi- 
rūpįnti ir bęnąrai su pačiais 
Amerikos lietuviais gelbėti 
jų jų' vaikus;. nuo ištautėji- 
mo. } ; j
.» Tik fašistų nelaimė tame, 
kadi .Amerikosi lietuviai jų 
talkos nelabai >pageidauja.

Širvyduko nususus “Vie* 
nybė,” žinoma, “Lietuvos 
:Ąidui” nuoširdžiai pritaria. 
“Vienybė” irgi susirūpino 
jaunuolių atšalimu prie fa-r 

- šizmo. • >
“Lietuvos Aidas” siūlo 

įvairių priemonių pasigavi
mui jaunuolių. Reiki A, esą, 
suruošti visokias sporto 
lenktynes Kaune ir vilioti 
Amerikos lietuvius jaunuo
lius. Taip pat, girdi, reikia 
rengti jaunolių ekskursijas 
į Lietuvą. O nuvažiavę Lie
tuvon ir "pamatę fašistų 
kruvinus darinis, liaudies 
badą, užkimštus kalėjimus, 
tie jaunuoliai susižavės fa
šistų rojum ‘ir taps Lietu
vos patriotais.

» > < I ‘

nu, Kolumbuso vyčiais, ir 
kitomis smurtinėmis orga
nizacijomis.

Bet su Amerikos Legionu 
labai gražiai sugyvena Am
erikos Darbo Federacijos 
r e a k c i n i ai vadai. Mat, 
Darbo Federacijos' vadai 
virto tokiais pat streiklau-* 
žiais, kaip ir legionieriai. Tą 
pripažįsta ir Legiono vadas, 
James F. Barton.

Federuotos Presos repor
teris paklausė B a r t o n o , 
kaip Legionas žiūri į dabar
tinį audėjų streiką, kuriam 
vadovaują nauja audėjų u- 
nija. Legionierius atsakė:

Amerikęs Darbo Federaci
ja ir Amerikos Legionas eina 
petys petin už tuos pačius 
augštus geros pilietybės idea
lus. Jeigu streikui vadovau
ja komunistai, tai Legionas 
pasitiki, kad Amerikos Dar
bo Federacijos unijistai . ži
nos, kaip greitai ir tinkamai 
su jais apsidirbti. Tuo klau
simu Amerikos Darbo Fede
racijos nacionalės konvenci
jos yra nedvejojančiai pasi
sakiusios.

Prakalbos ir rezoliucijos 
nacionalių konvencijų Ameri
kos Legiono ir Amerikos 
Darbo Federacijos nepalieka 
jokios abejonės apsi pažinu
sių žmonių galvose apie ben
dradarbiavimą ir draugišku
mą šių dviejų organizacijų 
visais pamatiniais jų 'princi
pais.

• A 1 • • į | rimtų pastangų, kad lietu
vius jaunholius įtraukti į 
Lygą- . '
Kelias iš; DraugijeliiL Tudį 

Vesti į ;Lygą p , |
Mūsų jaunuoliai-išeina iš 

Ateities Žiedo Vaikų Drau
gijėlių ir prapuola <delei 
•darbininkų judėjimo.' į Jie 
nueina ten, kur buržuazija 
žavėja juos visokiais apga-

. O ■ tie 
jaunuoliai, bent pažangioji

gyvuoją tarpe kareivių ant 
Hawaii salos. Tuomet su
areštavo ;drąugus Trumbull 
ir Crouch ir ųuteisė ilgiems 
metams kalėti. Buvęs karei
vis, jaunas komuništ&S 
John Portęr' sėdi kalėjime 
už veikimą New Bedfordo 
streike, šiandien Jaunųjų 
Komunistų Lygos . narys, 
George RePshingas, buvęs 
kareivis, darbuojasi audėjų vingais išmislais. 
streike pietuose. ... -

Jaunųjų Komunistų Lyga jos dalis, turėtų eiti toliau į 
yra svarbi organizacija, komunistinį judėjimą. Jie 
Juk reikia nepamiršti, kad turėtų stoti po Jaunųjų Ko- 
ateities judėjimas priklauso 
mūsų jauniems draugams, 
kurie šiandien stoja po ko
munizmo vėliava. Jie yra 
amerikonai, čiagimiai. Ry
toj ar poryt jiems teks va
dovybė viso Amerikos 
bininkų judėjimo.
Buržuazija Pasigauna 

sų Jaunuolius
Buržuazija deda daug pa

stangų, kad užnuodyti jau
nuolių šprotą, kad pririšti 
juos prie dabartinės išnau
dojimo sistemos. Visokiais 
būdais * buržuazija amavo^ 
ja ir traukia prie savęs 
darbininkišką jaunuomenę. 
Darbo žmonių,* priešai .pui
kiai įvertina svarbą to dar
bo. į '

Kol ka& mūsų darbinin
kiškas judėjimas m^žai te
kreipia ^atydoš į 'jaunuome
nės švietimą ’ir. gejbėjimą iš 
buržuazijos . rankų. Daug 
yra koinunistų tėvų,'kurių 
vaikąi paleisti buržuazinio 
dievo ąpyėizdai. Jie eina 
visai kitu |01iu, negu jų tė
vai. T£mo:daug*kalti tėvai.

J

Amerikos Legionas ir
Darbą Federadja į ; i

Amerikos1 Legionas, yra 
buvusių karininkų organi- 
ząciją. ThF i amerikoniško 
typo fašistinių judėjimas ir

tegori j os s ii Ki^jKMks 'įKlįį
■ ____i_ ______ A__1 ___ ' ■

munistų Lygos vėliava.
Visi mes apie tai turime 

pagalvoti. Visas mūsų ju
dėjimas turi atkreipti dėmę 
į auklėjimą Jaunųjų Komu
nistų Lygos, traukiant į ją 
mūsų jaunuolius ir jaunuo
les. Jei to nedarysime, mū
sų judėjimas pradės pasen
ti ir džiūti. Jam reikia jau
no, energingo kraujo.

Mes sveikiname Jaunųjų 
Komunistų Lygos konvenci
ją. Mes sveikiname Lygos 
nuveiktus darbus. Mes ža
dame savo paramą mūsų 
jauniesiems draugams, ku
rie eina kartu • su mumis po 
skaisčiai šviečiančia komu
nizmo vėliava.

Darbai ? Žįa vos 'juda. ‘ Ka
syklose .darbininkai dirbą pp 
dvi ir tris dienas į sąvąitęį Kąi 
kurios kasyklos uždarytos hd-' 
apribotam laikui ir itežitiia/1 
kada pradės dirbti, j Darbinin
kai labai susirūpinę ir n&žiūd,; 

,, ką reikėšrdaryti vasąros'sų-
Jie nekreipia 4ojn.es į. .sa.vo laukus. Mat, jeigu jau dabar' 
vaikų" klasinį švietimą. Jie į taip silpnai darbai eina, tai 

vasarą dar silpniau eis.nettaukia savo vaikų prie 
darbininkiško veikimo.
Lietuviškos Amerikoniškos 
Jaunuomenes Atsilikimas
Turime pripažinti tą liūd

ną faktą, kad labai mažas 
būrelis Čia gimusių lietuvių 
jaunuolių tepriklauso prie 
Jaunųjų Komunistų Lygos. 

, O mes turime daug komiu 
Ifcjęv.turi. nebema-

Blaivybės agentai ir čia dar
buojasi. Jau nemažai ‘išnai
kino slaptų pardavyklų svai
ginančių gėrimų. Kuriuos su
gauna pardavinėjant svaigi
nančius gėrimus, tuos aštriai 
baudžia, 
valo savo 
kliuvus į 
rankas.

šimtus tūkstančių proletarinio 
ąktyvo, kuris, diena iš dienos, 
spaudoj, susirinkimuose, dar
be nurodinėja mūsų nėdatek- 
lius, o taipgi, ir priemones, ku
rios gali prašalinti nedateklius 
mūsų darbe.

Kova su biurokratizmu eina 
ir su 'pagelba sistemos, taip 
vadinamo pakėlimo iš apačių. 
Ima tiesiog iš fabriko maž 
daug prasilavinusį darbininką 
ir sodina ant atsakomiausio 
darbo mūsų įstaigose, žino- * 
ma, tokia politika baisiai ne
patinka mūsų seniems biuro--: 
kratams, kurie tankiai šaiposi 
ir stengiasi diskredituoti nau
jai atėjusį darbininką. Bet, 
nežiūrint daugybės kliūčių, ši 
sistema įneša daug sveikumo 
į mūsų įstaigas.

Mūsų Raudonoji Armija ir
gi daug padeda kovojimui su 
biurokratizmu. Pratarnavęs 
du metu, mūsų raudonarmie
tis grįžta namo visai nauju 
žmogum. Armijoj būdamas 
jis išmoksta daugybę reikalin
giausių žinių del socialistinio 
darbo. Parėjęs į savo kaimą, 
jis tampa centraline figūra. 
Iš grįžusių raudonarmiečių 
daugybė eina dirbti į žemes
nes mūsų įstaigas. Jūs tan
kiai galite sutikti buvusį rau
donarmietį valsčiaus Sovieto 
pirmininku, skaityklos vedėju, 
kooperatyvo pirmininku, mili
cijos viršininku, pirmininku 
naujai suorganizuotos komu
nos arba kolektyvo apdirbi
mui ūkio, žodžiu sakant, mū
sų raudonarmiečiai, grįžę na
mo, sudaro kultūrinę jėgą, ku
ri taip reikalinga masiniam 
kūrybos darbui.

Greitu laiku puls dar vienas 
smūgis ant biurokratų galvos, 
šiemet 'Sovietų valdžia įvyk
dys visoj respublikoj taip va
dinamą aparato valymą nuo 
negeistinų elementų, tai yra, 

i žmonių — generolų, 
. žan-

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
DARBININKŲ GYVENIMAS

_ . v. - . . . . . negeistinų elementų, tai yra,
Tai Šitaip susigiminiavo buvusių žmonių — generolų, 

Darbo Federacija su skebi- pramonininkų, oficierių., žan- 
niu Amerikoj Legionu. O darą, neišgydomą biurokratų 
visoj eilėje tos' pačios Fede- ir tt. 
racijos unijų; streikų legio
nieriai ėjo streiklaužių par
eigas. Dabar, matote, Le
gionas pasitiki-1 kad Fede- 
rūciįjos ?’f&dąi vieni apsi
dirbs šu Audėju ^tre.įku.

Kaip Kovoja Sovietų Respub- ritėto, del pritraukimo darbi- 
likoje su Biurokratizmu 
Kiekvienas valstybinis apa- bui. 

ratas yra užkrėstas biurokra-; 
tizmo liga. Nėra pasaulyje 
šalies, kuri būtų visai liuosa 
nuo biurokratinių elementų. 
Kapitalistinėse valstybėse, kaip 
jos nešidangstytų demokratiz
mo skraiste, visur rasime gi
liai išplėtotomis šaknimis biu
rokratizmo ligą. Juo šalis stč- 
vi kultūriniai žemiau, juo di
desnis joje biurokratizmas 
Viešpatauja, ir atbulai.

Rusija, kaip visiems žinoma, 
cdro laikais buvo viena iš ne- 
kultūriškiausių šalių Europoje. 
Caro valdžią ne tik nemanė 
kovoti su biurokratizmu, bet, 
priešingai, ji auklėjo ir viso
kiais būdais stengėsi palaikyti 
biurokratinį aparatą. Gaujos 
činauninkų buvo geriausią pa
rama caro valdžiai. Tokiu bū
du Rusijoj per šimtmečius au
go, vystėsi ir stiprėjo 1 biuro
kratizmo dvasia. v

Atėjus proletarinės revoliu
cijoj laikams ir įsisteigus So
vietam^ negalėjo neiškilti 
klatfeiįpas apie reikalingumą 
griežtas kovos su biurokratiz
mu.; Leninas is pirmos die- 
nps užkariavimo valdžios bol- 
jėvikais nurodinėjo ręikalin- 
gpmą ’išrauti su šaknimis biu- 
rdkratizmą iš valstybinio apa
rato. \ Lenino obalsis: “Kiek
viena tarnaitė turi išmokti val
dyti valstybę” buvo specialiai 
nukreiptas kovai su biurokra
tizmu.,

Leninas niekuomet neapsi- 
stodaVo ant obalsio, pakol ge
rai formuluotas obalsis nebus 
įvykdytas gyvenimam Greitu 
laiku ’Lenino iniciatyva buvo 
organizuotas speciališ' komisa
riatas kovai su biufokratizmu. 
Daug domės Leninas kreipda
vo tai naujai įstaigai, kuri va
dinosi “Darbininkų ir Valstie
čių Inspekcija” dėl pagerini
mo darbo, del-pakėlimo auto-

Šitas general is valymas 
aparato jau kai kuriose gu
bernijose prasidėjo ir šią (Va
sarą turės - būt užbaigtas .po 
Visą respubliką.: i 1 > i

! ši priemonė .turi įžymiai pa
gerinti darbą mūsų įstaigų, 
nes po išvalymui bus .vietoj 
buvusio .negeistino elemento, 
kuris trukdė darbą, papildyta 
darbininkais iš dirbtuvių. To
kiu būdu reikia būt užtikrintu, 
kad pačios storosios šaknys 
biurokratizmo bus laike valy
mo išrautos. Kloris.

Maskva, 4.IV.29.
ninku aktyviškumo tam dar-

Iš pradžių naujoji įstai- 
jga gyvavo ant popieros, nes 
niekas su ja nesiskaitė. Iš 
vienos pusės, sėdintieji senų 
laikų biurokratai nedaleisda- 
vo minties, kad jų darbuotė 
gali būt kontroliuojama; iš 
antros, patsai komisariatas | 
iš pradžių nemokėjo savo dar-| 
bo vesti. Tpkiu būdu reikėjo j 
tam .tikro laiko, kad išmokus 
dirbti ir užkariauti autoritetą 
viso valstybinio Aparato.

I 

šiandien viršminėti laikai 
pasiliko toli užpakalyje, šian
dien jūs nerasite nei vienos 
vąlstybinės įstaigos, kuri ne
pripažintų Darbininkų ir Vals
tiečių . Inspekcijos. Atbulai, 
kiekvienas valdininkas, .iman- juokingoje komedijoje“15 ypa- 
tis už kokio nors svarbesnio tų dalyvavo, 
darbo, skaito savo pilietine 

nuo
In-

darbo, 
pareiga gauti- sutikimą 
Darbininkų ir Valstiečių 
speljcijos tam darbui.. > ;

Darbininkų' ir Valstiečių In
spekcija ne tik kontroliuoja 
neteisingai išeikvotą turtą, ‘ar
ba neekonomiškai Vedamą' tą 
ar kitą šaką pramonės, preky-: 
bos, žemės ūkio ir tt., bet ji 
užsiima tokiais klausimais, ku+ 
rie turi būt pagelba deL vals
tybinio aparato..- i Darbininkų 
ir Valstiečių Inspekcija; pade
da įvedimą racionalizacinių 
priemonių, kurios turi (žymiai 
pagerinti darbą ne tik valsty
binių įstaigų, bet ir darbą at-, 
skirų šakų pramonės, preky
bos, žemės ūkio ir tt.

Darbininkų ir Valstiečių In
spekcijos darbe, dalyvauja de- 
sėtkai tūkstančių fabrikų dar
bininkų, kurie savo patyrimą, 
savo proletarinę dvasią įneša 
į senos, biurokratijos eiles.

Kova su biurokratizmu pas
taruoju laiku žymiai padidėjo 
prasidėjus save-kritikavimo 
laikams. Negali būti nei ma
žiausios' abejonės, kad save- 
kritikavimo1 1 politika , (pakėlę

BOSTONO IR APIEUNKĖS 
. ŽINIOS

Apie Menininkus
Balandžio 20 d. buvo Liuo- 

sybės Dailės Ratelio surengtas 
puikus vakaras—teatras
koncertas, žmonių 
du šimtai.

Tapo suvaidinta 
dengimų komedija
Visų Ligų Gydytoja.” 
veikalas neilgas, betgi

Po teatrui buvo koncertas.
Dainavo Liuosybės Dailės 

Ratelio . ėboras, vadovaujant 
drg. Sugariųi. Naujas dainas 
dainavo ir labai vykusiai išė
jo. Taipgi buvo kvartetų ir 
solo. žodžiu pasakius, kon
certinė programa irgi buvo 
neprasta.

Kaip jau žinoma, Liuosybės 
Choras ir Teatrališkas Ratelis 
Viesulą nesenai (susivienijo į 
vieną didelę^ dailės grupę— 
Liuosybės Dailės Ratelį. Tai
gi šis vakaras, ir buvo sureng
tas, kaipo dailės grupių vestu
vių paminėjimas. Kaip teat
ras, taip ir dainos buvo spe
cialiai pritaikyta prie šios “ve- 
selijos.” Už tai verti geyo pa
gyrimo rengėjai ir visi progra
mos dalyviai.

Liuosybės Dailės Ratelis ža
da duoti daugiau tokių paren
gimų, negu tatai choras1 bei 
teatrininkai iki šiol išgalėjo. 
Nes šioms dailės' grupėms su
siliejus į vieną, tai pasidaugi
no spėkos ir energija; didžiu
moj jaunuoliai, energingai 
dirbanti dailės dirvoje^ Sako
ma, kad\artr šimtas narių ran*

Bedarbių Kova

KAUNAS.—Bedarbiai, suži
noję, kad kovo 7 dieną šau
kiamas miesto tarybos posė
dis, susirinko irgi. Bedarbių 
nenorėjo įleisti posėdžių salėn, 
bet jie nepaklausė ir susigrū
do tarybos posėdžių salėn. Su
sirinkusieji bedarbiai pareika
lavo pastatyti tuojau bedarbių 
klausimą. Taryba atsisakė 
tai padaryti. Tuomet bedar
biai ėmė reikalauti duoti jų 
atstovams žodį. Kilo triukš
mas. Tarybos nariai greit iš
bėgiojo iš posėdžių salės. Iš 
to ir visos eilės kitų faktų be
darbiai ‘aiškiai įsitikino, kad 
fašistų; valdžia ir jos pakali
kai visai nė neriiano suteikti 
bedarbiams duonos ir darbo. 
Bedarbiams reikia dar tvirčiau 
susiorganizuoti ir ] 
griežtą kovą už darbą ir duo
ną, Bedarbis.

Slapti Darbininkų 
Mitingai Dirbtuvėse

Kovo 7 d. saldainių dirbtu
vėj “Abrikos” įvyko darbinin
kių mitingas, kuris tęsėsi 15 
minučių. Saldainių dirbtuvėj 
“Saleman” slaptas darbininkių 
mitingas įvyko 8 kovo. “Aš- 
kenazi” dirbtuvėj, kur dirba 
per 100 darbininkių, kovo 7 
d. įvyko slaptas mitingas. “Ze- 
fir” dirbtuvėj slaptas darbi
ninkių mitingas įvyko 7 kovo, 
kuris užsitęsė apie 20 minu
čių. Bedarbiai darbo 
surengė slaptą mitingą, 
tinge/dalyvavo apie 70 bedar
bių. Kovo 6 d. tarnautojų mi
tinge dalyvavo apie 200 žmo
nių. Kovo 12 d. įvyko siuvė
jų slaptas mitingas, kuriame 
dalyvavo- 20 darbininkų. Ko
vo 16 d. įvyko trikotažo dar
bininkų slaptas mitingas. Mi
tinge dalyvavo 16 žmonių. 
“Nemuno” fabriko darbiniu-’ 
kai, 18 kovo minėdami Pary
žiaus Komuną, suruošė fabri
ke mitingą,, kuriamė dalyvavo 
70 / darbininkų. Slaptas mi
tingas į darbininkus labai tei
giamai paveikė. Kalbėtojas 
kalbėjo apie 20 minučių laiko. Į 
Darbininkai labai domingai 
klausėsi. Į kalbėtojo šūkį: 
“Tegyvuoja pasaulinė revoliu
cija! Tegyvuoja Lietuvos Ko
munistų Partija!” dalyviai at
sakė griausmingu “Valio!” 
Arbatinių ir kavinių darbinin
kų slaptame mitinge kovo 17 
d. dalyvavo 45 darbininkai. 
Valstybinėj pilstytuvėj mitin
gas neįvyko ir teko kovo 18 
d. pasitenkinti vien pasitari
mais. Vasario pabaigoj įvyko 
ligoninių darbininkų pasitari
mas, kuriame dalyvavo 10 dar
bininkų. “Litex” dirbtuvės 
darbininkai 8 kovo turėjo sa
vo slaptą pasitarimą. Visi tie 
slapti mitingai dirbtuvėse bu
vo suruošti sąryšy su 8 kovo 
darbininkių dienos ir Pary
žiaus Komunos minėjimu.
“Gantol” Dirbtuve

Viso dirbame 7 darbininkai 
ir gauname po 3 litus 50 cen
tų darbo dienai. Dirbame sa
vaitėj tik 3 dienas. Uždarbį 
išmoka labai nereguliariai ir 
tenka laukti po 2-3 savaites, 
kol gaunam uždirbtus centus. 
Darbdavys už mažmožius kim
ba prie darbininkų ir mėto iš 
dirbtuvės be kompensacijos.

Darbininke.

Smito Fabrikas

Vasario mėnesio 22 dieną 
pasirodė fabrike skelbimas, 
kad darbininkai neturi teisės 
bent kokiais reikalais vaikščio
ti į kontorą darbo metu, prie
šingu atveju bus baudžiami. 
Uždrausta darbininkams 
praust rankas 5 minutėms 
anksčiau 4 valandos. Pirmiau 
buvo apmokami šventadieniai 
ir duodama produktai ir mal
kos, administracija visa tai at-

ėmė prieš dvejus metus. Blo
gai ir su atsiskaitymo knygu
tėmis: tik 70. darbininkų jas 
turi, o mums, jei kuriam ir iš
duoda knygeles, tai tik 3 mė
nesiams, o paskui vėl keičia; 
išeina, kad du trečdaliai dar
bininkų, dirbdami kelius pie
tus, atleidžiant negauna jokios 
kompensacijos. Darbdavys at
leidžia dešimtis darbininkų ir 
ima naujus.

Bet pats didžiausias vargas 
yra tas, kad darbininkai .vis 
dar negali atsikratyti nuo dar
bo federacijos. Egzistuoja 
fabriko komitetas niekeno ne
rinktas iš darbo federacijos ir 
darbdavio agentų. Komiteto 
sąstatas: pirmininkas—Pusku
nigis, sekretorius—Vilminskas, 
kasininkas—Pauras, 1 narys— 
Jusevičius. Darbininkai vie
nam draugui susirgus padarė 
tarp savęs rinkliavą, o surink-

kontoros pinigus gali išimti tik 
komitetas. Paėmęs pinigus, 
komiteto narys Jusevičius pa
reiškė darbininkams, kad iš 
šitų pinigų jis paims 10 litų 
savo sūnui, už tai tas nuneš 
pinigus. Kitą dieną jis atė
jo į fabriką girtas. Darbinin
kai ir taip buvo labai supykę 
ant komiteto, bet čia jiems jau 

i visai kantrybė trūko.
Vieton šitų išdavikų .. mes, 

darbininkai, turime išrinkti į 
komitetą dorus darbininkus, 
kurie neturės ryšių su admi
nistracija, bet saugos darbi
ninkų interesus. Reikia nie
ko nelaukiant organizuoti me
talistų profsąjungą, kad per 
ją galėtume kovoti su darbda
viais 
nimo 
mūsų v

dasršiame menininkų ratelyje. 
\ Suprantama, šie menininkai 
vasaros metu daug savo priža
dų negalės išpildyti. Bet kiek 
jie pasirodys darbštūs, mes tu
rėsime juos įvertinti—meni
ninkų parengimuose skaitlingai 
dalyvautu

Svarbi ir Linksma Naujiena

Linksmai pranešti, kad L. D. 
S. A. 12n'kuopa rengia links
mą ir šaunią vakarienę, kuri 
įvyks subatoj, 4 d. gegužės, 

| svetainėj 774 Bank Sj. ši va
karienė daug kuo skirsis nuo 
visų kitų buvusių vakarienių, 
nes reikia atsiminti, kad jau 
bus paskutinė šiame sezone. 
Rengėjos jau dabar rūpinasi 
viskuo, kad atsilankiusius pil
nai patenkinti. Girdėjome, 
kad bus ir iš tolimų apielinkių 
svečių. Todėl vietos ir iš ar
timesnių apielinkių lietuviai 
nepraleiskite šios progos, visi 
pasistengkite būti šioje vaka
rienėje. Įžanga tik $1.25 ypa- ‘ 
tai.

Visos vietos darbininkiškos 
draugijos rengiasi prie ap- 
vaikščiojimo savo šventės Pir
mos Gegužės. Apvaikščioji- 
mas įvyks 30 d. balandžio ir 
1 d. gegužės, svetainėj 103 
Green St. Bus puiki koncerti
nė programa, kalbės kun. Moc
kus, bus ir kitų tautų kalbėto
jų. Todėl visi vietos ir apie
linkių darbininkai ir darbinin
kės privalome dalyvauti šioje 
šventėje. Juk viso pasaulio 
darbininkai mini savo šventę, 
todėl ir mes neprivalome nuo 
jų

L.D. 4 kuopos susirinkimas. 
Buvo pakeltas klausimas apie 
rengimą pikniko, bet nutarta 
dalyvauti tarptautiniame susi
rinkime, kuris įvyks 5 d. gegu
žės, Tarptautiniame Darže. Pik
nikas bus surengtas vėliau. Į 
tarptautinį 1 išvažiavimą nutar
ta sukviesti visus šios apielin- 
kės lietuvius.

*

Balandžio 6 d. Komunistų 
Partijos skyrius buvo surengęs 
maskų balių. Žmonių buvo daug 
ir rengėjams liks nemažai pel
no.

Narys.

4ojn.es
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VISI AUGŠČIAU SUMINĖTI
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A.L.D.L.D. 25 Kp. Kor.

LAWRENCE, MASS
Iš
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va-
Lie-

I’alnngos Polka
Tarnaitės Polka

Komiškos
Dainos

Vakarais 
Atdaros

jaunuoliai dalyvaus, 
jie darbuosis dailės

Pirmoj dienoj gegužės, 
kare, kalbės L. Prūseika,

Dabar Parsiduoda Mūsų Trijose Krautuvėse 
Reikalavimus Laiškais Greit Išpildome

pas 
St.

pa
pa-

Tai yra pagaminta 
tiek, kiek

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

reikalinga, kada 
ruošiasi karan

negu 1927 m.
Mašinerijos gaminimo srityj

Lietuviai, buvę
Partijos nariai,

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

tiją.
kad 
šia.
įstoti
J. Balsį, 319 N. Calhoun

Tel., Greenpoint 5765

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
su Orkostros Akompan.

Močiute Širdele
Ispanė (La Spagnola)

Ateikite visi į šias prakal
bas.

patarnavimo 
kreipkitės:

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas 
su Orkestrus Akompan.

Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis)

Baltimorės Komunistų Par
tija pradėjo smarkiai darbuo
tis tvėrime naujų branduolių 
dirbtuvėse. 
Darbininkų
pradėjo stoti į Komunistų Par- 

Bus dedamos pastangos, 
sutraukus kuo daugiau- 
Norėdami kas iš lietuvių 
į Partiją, kreipkitės

Pereitais metais pasėliai pa
jau būtų didėjo ant 28.5 nuošimčių—žie- 

,.  Va tos L produkcija pa-

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

ANTANAS VANAGAITIS 
(Pianu Ako’npan. M. Yuozavitas) 

Nepažintum Tos Vietos 
Du Bėga

M. STRUMSKIS, Soprano 
cu Orkastros Akompan. 

Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė

A. VANAGAITIS, K. B. KRAUČIUNAS 
ir M. ŽEMAITE 

su Piano Akompan.
Netur Piečio
Gieda Gaideliai

MAHANO.TAUS LIETUVIŠKA 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
Tėvuko Polka
Kūmos Polka (dainuoja A. Šaukevičius)

MAHANOJAUS LIETU VISKĄ 
MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas 
Dainuoja, A. Šaukevičius

Dariau Lyseles--Valcas Orkestrą su
Jonelio—Polka Pripuolamu Dainavimu

<N<’w Yor* Slorti ^Brooklyn Store

111 East 14‘hSt.1243 West 34thSt.j 1225 Broadway
Dmon Square | 7t* & 6lh rlvq. I Greene Avenue

per visą pasaulį žinia, kad bol-, ėjimą-
še vi kai

I

M

šeštad., Balandžio 27, 1929 Puslapis TrečiasBlogos žinios kapitalistams ir
JU BERNAMS

Kada Rusijos darbo liaudis, Donu. Fašistai (Italijos) su- 
vadovaujant Bolševikų partijai manė pasigarsyti ir nuvyko į 

i 1917 m. padarė galą buržuazi- 
| jos viešpatavimui, suorganizavo 
Į proletariato diktatūrą Sovietų 
f valdžios formoj ir pradėjo sa- 
I vaip reikalus tvarkyti, tat viso

$1,000 Tik Už 60 Centu
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 {vairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė 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- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų * slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vąistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

tu reikės mobilizuoti jėgą, kuri 
sutriuškintų proletariato dikta
tūrą ir ant SSRS, teritorijos 
vėl atsteigti kapitalistinį vieš
patavimą, tai atrodys kvailai. 
Kamgi reikalinga didelė spėka 
prieš “suirusią” ir “sugriuvu
sią” šalį? Atrodo, kad tie, ku
rie nesenai šaukė, kad SSRS, 
yra viskas suįrę, tuojaus pra
dės keleriopai perdėti tenykščio 
ūkio stovį ir ypatingai Raudo
nos Armijos klausimu, ką jie 
jau ir dabar daro.

Vienaip ar kitaip, kapitalis
tams negeros žinios apie SSRS.

Negardus tai 
nugalėjo ir šiauriu 1 ki-lsnis ir socialistams, kurie be 

*■1 paliovos rėkė, kad muzikai ir 
; bemoksliai atves <šalį prie tokio 

net tokis “New York j suįrimo, kuris pražudys prole- 
I Times” korespondentas kaip! tariate diktatūrą ir komunis- 

"T. Duranty siunčia į savo ka-|tus.
pitalistinį didlapį žinią, kur yra i SSRS, industrinis ir žemės

•stas pripažinti, kad S.S. Į ūkis gerėja kas metai ir gerės, 
pramonė ir ūkis gerėja. 
.... aliejaus išvežta į už-

Šiaurinį Polių, bet ten nelaimė 
patiko orlaivį “Italia”. Buržu
azinės valdžios sudarė komisiją 
gelbėjimui, bet nieko nepešė, 
vėl laimė tik bolševikams. Nu
vyksta ledlaužis “Krasin” iš-, 
gelbėti ne tik italus, bet ir vo
kiečių laivą, ir vėl nuskamba

daTikalbėtojai, kunigija ir so
cialistai rėkė, šaukė: apie rau
donąjį terorą, apie tai, kad Ru
sijoj žmogus žmogų ėda, kad 
pramonė ir žemės ūkis jau bai-i gamtos pajėgas, 
gia iškrikti, kad visa Rusija 
pavirto į piagarą ir gręsia vi- 
sam pasauliui ir jo civilizacijai ■ yy 

Į pavojus. I ..
Sovietų valdžia, gindamosi i prįVei 

I nuo savo krašto ir kitų kraštų ■ r 
konŲf-revoliucijos, gyvavo ir 1927 Vn. ‘ 
darbniinkija budavojo naują Įsi'enj 1427,00b tonu, o jau‘1928 
darbininkišką tvarką. Gyvavo !m. nct 1,500,000 tonų. Viso 

f etkitus, trečius, ir dabar i 19^3 m< SSRS, aliejaus buvo 
jau dvylikti metai eina, kaip Į pagaminta 13,000,000 tonų, o 
gyvuoja proletariato diktatūra | pagal penkių metu plana 1933 

; ant vienos šeštos dalies viso pa-, metais bus pagaminta iki 21, 
šaulio teritorijos. Noroms, ne-, 200,000 tonu. O kas gi jau ne- 
noroms ir atsilikę labiausiai žino, kokią svarba pramonėj 

, žmonės pradeda netikėti buržu-:ir vystymęsi mašinerijos ir au- 
azijos šmeižtams, kiekvienas, i tornobiIių vaidina aliejus, 
•kuris nors kiek protauja, su- j 
pranta, kad jeigu 
nors kiek taip buvę, kaip bol- miniai, 
ševikų priešai

j Darbininkų ir valstiečių būvis 
gerėja. Proletariato galia stip
rėja ir tas yra netiktai Rusijos Į 
proletariato laimėjimo gvaran- 
tija, bet paakstinimas ir kitų 
kraštų alginiams vergams į ko-i 
va. ‘ v

skelbė, tai Ru- augo ant 22 nuošimčių daugiau, cerias, surengtas L. D. S. A. 
sijoj nebūtų likę nei gyvos dū-įnegu anaįs metais; cukraus ža-i28 ku°P

Da daugiau, jeigu jau j liadaikčių ant 15 nuoš 1 ’ ’ 
taip ten viskas buvo “suirę”, | anį 5 nuoš. 
tai kodėl Sovietų valdžia su sugadino žieminius 1 
Raudonąja Armija davė visiem fen žemė apsėta pavasariniais, 
kontr-revoliucionieriam ir im-' Arkliu, kurių SSRS, turi vie- 
perialistam į sprandą ir išgujo na ketvirtadalį viso pasaulio, 
iš SSRS, teritorijų! Reiškia, daugis paaugo. Kiaulių priau-1 v. . ..............
ten yra spėka ir spėka didelė. 1 go ant 12.4 nuošimčių daugiau nam žingeidų buvo išgirsti žy- 

’ 1 dus dainuojant. Bet reikia —
žymėti, kad žydų choras 
sirodė puikiai.

Draugai Menkeliūniūtė 
Stankūnas iš Brooklyno sudai
navo gerai.

Keletas žodžių apie pačius 
baltimoriečius. E. Mazaičiūtė 
dainavo soprano; balselis ga
na malonus. J. Danieliūtė ir 
O. Laukiūtė — smuikorės; J. 
Danieliūtė yra talentinga smui- 
korė. M. Rutkus ir K. V. An
dreikas dainavo gerai; labiau
sia pasižymėjo K. V. Andrei
kos. L Remeikiūtė yra pro
fesionalė šokikė, pasižymėjo 
labai gerai. K. Rakauskiūtė 
šoko klasiškus šokius; tai yra 
10 metų mergaitė, šoko stebė
tinai puikiai; užaugs prigimtai 
talentinga šokikė.

Rusų mažų vaikų grupė šo
ko klasiškus šokius, pasižymė
jo gana gerai.

L. Geležiūtė, konservatori
jos talentinga studentė, vi
siems akompanavo.

Po koncerto komitetas pa
kvietė visus, dalyvavusius išpil
dyme programos, prie užkan
džių. Suėjus visiems, vakaro 
pirmininkas drg. J. Kučiaus- 
kas paačiavo visiems daly
viams ir pakvietė kiekvieną iš
reikšti savo mintį. Po pasikal
bėjimų ir dainuškų, visi links
mai ir užganėdinti išsiskirstė 
namo.

Publikos buvo daug 
liko užganėdinti.

»os. Programa buvo 
tabako'gana turininga, susidėjo iš 28 

Kur blogas oras Įkavalkų. žydų Freiheit Cho- 
pasėlius, ras atidarė koncertą su Inter

nacionalu ir dar sudainavo dvi 
daineles, žydų choras pirmu 

įkartu pasirodė ant lietuviškos 
i scenos Baltimorėje. Kiekvie-

Reiškia, kad ten turi būti duo- negu/ 1927 m. Raguotų gyvu- 
nos, I aprėdalų ir kitko, be ko by 1927 m. buvo ant 29 nuoš. 
žrųpnės negali gyventi. daugiau, negu 1913 metais, gi

Caro giminės, kunigaikščiai, j pereitais metais vėl paaugo ant 
‘princai, daugybė generolų, po-; 1.3 nuoš 
pų, na, ir visokio brudo, kuris 
gyveno iš Rusijos darbininkijos 1928 m. gamyba viršina ant 25 
darbo vaisių, išsinešdino 

nes “mužikų’ ’ tvarka ne
pakenčiama: “Kas nedirba,, 
tas ir neturi tiesų krašto val- 
dyirjg.” Darbas atsistojo augs- 
Čiau visų pirmiau buvusių titu
lų. Išsinešdino tie gaivalai 
užrubežin, kur dar kapitaliz
mas viešpatauja. O ant Rusi-; 
jos teritorijos gyvuoja SSRS., 
darbininkija valdo ir savaip 
tvarko savo reikalus, iš užsie-' 
nio juos ir ant toliaus plūsta. 
kaipo nemokšas, nežinančius' 
kaip tvarkyti pramonę ir fab
rikus, kuriuos konfiskavo nuo 
kapitalistų. Ypatingai p. Gri
gaičio tipo elementai niekaip 
negalwpakęsti nešmeižus bol- 
ševikūS Vargšai, vis skaito 
dienas, kada tas bolševikų vieš
patavimo galas ateis, bet jo 
kaip nėra, taip nėra. Užsienyj 

' milžta viens po kitam dideli 
kunigaikščiai, princai, genero
lai, kartu sU buržuazija aprau
da juos ir menševikai. Tiesa, 
miršta ir bolševikų darbuotojai, 
bet proletariato galia gyvuoja 
ir vis stiprėja.

.„ Ir galų gale, pati buržuazinė 
spauda jau yra priversta pri
pažinti faktą po faktui. Pir- 
rniaus Raudonąją Armiją vadi- 

gauja, bet vėliaus pripažino, 
tai gerai lavinta ir disci- 

* Wiuota armija ir moka ginti 
darbininkų iškariavimus. Sa
kėsi, kad nieko o nieko bendro 
neturės su bolševikais razbai- 
ninkais, galų gale ištisa eilė 
kapitalistiniu valstybių buvo 
priverstos užmegsti ryšius. An
glija nutraukė juos, taip dabar 

pačios gudresni buržujai
■1 
ht

/erkia, kad iš to pati Anglija 
JauijJtu nukenčia, negu SSRS.

Labvausia numylėta giesmė, 
tai apie smukimą pramonės, že
mės ūkio ir tt. Bet dabar jau 
ir čia yra priversti atiduoti 
bolševikams kreditą. Elektri
fikacija šalies keleriopai padi- 
dar negu kad buvo 1913 me
tais. Orlaivystė plečiasi ir ga
na sėkmingai, ypatingai kad 
per pastaruosius du metus pa
daryta virš 5 milionų mylių ir 
nebuvo nei vieno nelaimingo 
atsitikimo, kurie taip nuolati
niai įvyksta Amerikoj. / Gelž- 
keJĮių naujos linijos pravedamos

- |I<P miestų linkui kitų. Čia vėl 
fą neužtylėsi. Kanalizacija 

l į iasi ir jau pradedamas dar
bas sujungimui upių Volgos su

.Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Dainuoja F. Stankūnas

Gerk, Gerk, Girtuoklėli—Polka Orkestrą su
Senos Mei'gos—Polka Pripuolamu Dainavimu

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertei- 
gzc arba reikalaukite prisiųsti iš artimiausios 

krautuvės ir prašykite pikio katalogo
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Inc., 

New York City

Columbia Records 
"NEW PROCESS" 

•«/ ue err

Viva-tonal RecordingThe Records without Scratch

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel.. So. Boston 0304 W.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA ,

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trutnpiausj laitai. 
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. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

aptnwi

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

. Reikale

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna pat^nkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAL SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. Zl IMS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Jau- Į nuošimčių 1927 m. gamybą ar
ba lyginant su 1913 metų ga
myba, bus priaugimas ant 150 
nuošimčiu, 
du kartus ir pusę 
prieš karą.

Stambioj pramonėj 1926 me
tais dirbo 1,930,000 darbinin
kų, 1927 m. 2,028,000 darbin., 
o 1928 m. jau 2,206,000 darb. 
Algos darbininkų, kur 1927 m. 
buvo 724 rub., ten 1928 m. jau 
769 rub., arba, lyginant su pra
gyvenimo skale, pakilo daugiau, 
kaip ant 20 nuošimčių, 'negu 
kad buvo 1913 m. Įvesta 7 
valaridų darbo diena; pašalpa 
ligoj ir senatvėj, kiekvienas 
darb. kas metai gauna mažiau
siai dvi savaites vakacijų su 
pilna alga.

1929 m. Ūkio Komisariatas 
del elektrifikacijos, gelžkelių ir 
naujų namu budavojimo pasky
rė 2,055,763,000 rublių,
kia, ąnt 739,722,000 rublių 
daugiau, negu pereitais metais 
tam reikalui buvo skiriama, 
žemės reikalam nuo 131,252,- 
000 iki 334,150,000 rublių ir 
42 mil. rublių pagelbai Ukrai
noje valstiečiams, kur javai 
prastai užaugo.

Kada dabar palygini kapita
listinių reporterių žinias apie 
SSRS, pramonini bei žemės ūkį 
su SSRS, oficialiais dokumen
tais—. Križąnovskio ‘'Dešimts 
Metų SSRS. Ūkio Buclavoji- 
ma?”— arba “Dešimts Metų 
Sovietų Galios” ir kitais doku
mentais, tai nematai jau tos 
amžinos prapulties. žinoma, 
dangtis yra dar ir dabar tokių, 
kurie* tauzija apie SSRS, smu
kimą, nepaisydami jokių faktų. 
Tačiaus dalis iš stambesnhj ka
pitalistinių reporterių jau pa-; . .
duoda daug tiesos apie ekono-^uv^2 Svetainėj, 
minį gyvavimą. Kodėl? Vie-Į 
na. todėl, kad jie pradeda per
sitikrinti, jog jų nuolatinis tau- 
zijimąš nesąmonių neįtikina 
kapitalistinių laikraščių skaity
tojus, o, antra, jie jau rengiasi 
iš antros pusės pulti SSRS. 
Pradėti rėkti, kad ten išaugo 
baisi spėka, kuri grūmoja už
kariauti visą pasaulį, o tas ypa
tingai jiems 
imperialistai 
prieš SSRS. Juk reikia pri
rengti kanuolių mėsą prieš S.S. 
R.S.! Juk jeigu nuolatos skelb
si, kad Sovietų Sąjungoj viskas 
sugriuvę, suįrę ir tuom pat kar-

Liaudies Choro Veikimo
žiemok sezone dailės srityje 

dirbome, kiek galėjome. Bu
vo' perstatytos dvi 'operetės. 
Sausio 1 d. buvo suloštas “Gri- 
gutis,” kurį sulošė Aido Cho
ras iš Worcester ir Liaudies 
Choras taria worcesteriečiams 
širdingą ačiū 
mą sulošti.

už nepatingėji- 
Antrą operetę,

Columbia Records
rwimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiini 1

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

“Pepitą,” sulošė pats Liaudies, prisidėti prie mūsų choro, tuo- 
Choras 22 d. vasario. Viskas met bendrai veiksime, 
pusėtinai pavyko. Bet ir cho
ristai dėjo visas pastangas, 
kad pavyktų, kaip dailės, taip 
ir materialiu žvilgsniu.
' Po to sunkaus darbo choras 
turėjo atostogų kelias savai
tes, nes reikėjo ir paties cho
ro reikalus sutvarkyti, išrink
ti šiems metams darbščią val
dybą ir tt. Dabar choro val
dyba išrinkta darbšti ir reikia 
tikėtis, kad choras išaugs į ga
lingą ir skaitlingą.

Liaudies Choro pamokos 
prasidės su 1 Id. gegužės ir 
bus laikomos kiekvieną sere- 
dą, 7 vai. vakare, L, U. K. 
svetainėje, 41 Berkeley St. 
Draugai ir draugės, minėtoj 
dienoj būtinai ateikite į pamo
kas ir naujų narių atsiveskite 
prie choro prisirašyti.

Taipgi Liaudies Choras at
sišaukia į tėvus, kurie turi jau
nuolių, kviesdamas leisti juos 
prįe choro. Jie, dalyvaudami 
chore, praleis su draugais 
smagiai laiką ir sykiu prasila
vins dainuoti ir lošti, čia ga
li užsiimti ir sportu. Choras 
rengia pasilinksminimo vaka
rėlius, išvažiavimus, piknikus 
ir kitokias pramogas, kuriose 
ir jūsų 
žodžiu, 
srityje.

Visi

Pranešimas Naujosios Anglijos 
Draugijoms

Liaudies Choras rengia meti
nį pikniką birželio 29 ir 30 
diendse. Vieta visiems gerai 
žinoma—Maple Park.? Visos 
Naujosios Anglijos draugijos 
ir chorai pasižymėkite tas die
nas, nieko jose nerengkite ir 
dalyvaukite mūsų choro pikni
ke.

Liaudies Choro valdyba su
sideda iš šių narių: pirm. A. 
Kaupinis, 354 Jackson St.; fi
nansų rašt. M. Stankiūtė, 200 
Bruce St.; prot. rašt. S. šlei- 
viūtė, 354 Jackson St.; kasie- 
rius P. !Zula, 44 Walnut St. 
Todėl visokiais reikalais kreip
kitės nurodytais antrašais.

Kurie esatę paėmę Priešfa- 
šistinio Komiteto blankas au
kų rinkimui, sugrąžinkite jas 
į pirmas Liaudies Choro pa
mokas ir priduokite valdybai.

L. Choro Narys V. K.

jaunuoliai, fctengkitės

Kunigas:—Pasakyk man, 
vaikeli, kodėl Nojus ėmė vi
sokių gyvūnų po porų į sa
vo arkų?

Vaikas:—Todėl, kad jis 
netikėjo į garnį.

Vargo Vaikas.

jFORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

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

Brooklyno anielinkėie.
.Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
| me daugybę puikių rakandų del pasirin- 
| kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

į

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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WILKES-BARRE, PA.

Rašo JUL. DAUBARAS

i

Paežerinis.
S

sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y
Grove St.

-5

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studijų atdara kiekvieną dieną, ir nedalio
mis nuo V :30 iki 5 vai. jk> pittų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

iš gamtos ir

$10.00 LOTAI $10.66
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rcumatizma, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( lik no zonas ).
Tūkstančiai žmonių yra ižeigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.OO, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

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

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

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

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
keti bilas.
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga-

pagelbės jums apmo-
Įsigykit “Tarpininką”

Įima padaryti.
Kreipkitės šiuo antrašu:

TARPININKAS
Broadway So. Boston,

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

Avenut, 
ūkstan-

._____
taip ir kiti

ižmintinžri dar- 
id JOflW'S ge-

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

Tą kiekvienas
žinoti

Puslapis Ketvirtas

(Tąsa)
Sėdome tramvajun, nuvažiavome į na

mus “Dom ekskursantą.” Ten Mums davė 
ant 5 augšto bendrabutį, kur sutilpome 16 
vyrų. Mūsų drauges moteris paskyrė ki
tan, atskiran kambarin ant 4 augšto. Pata
linė švariai ištaisyta. • Pasigirdo švilpukas 
eiti pusryčių valgyti. Pavalgius, kokią va
landą pasilsėjus, pranešė rengtis ekskursi- 
jon. 1

šeštad., Balandžio 27, 1929K

tus. Nedėlioj jau buvo pilnu
tėlė upė ir kaip kur žemesnės 
vietos buvo apsemtos. Pane- 
dėlio vakare, t. y., 22 d. ba
landžio, jau buvo daug stu- 
bų apsemta ir kai kuriais ke
liais negalima buvo važiuoti. 
Į West Side, vakare, nei vieną 
automobilių per naująjį tiltą 
neleido važiuoti, žiūrint į Sus
quehanna upę, tai ne į upę pa
naši, bet į ūžiantį bėgantį eže
rą. Vanduo pakilęs apie 27 
pėdas. Sako, tokis didelis po- 
tvinis buvęs tik 1902 metais.

Stubos apsemtos tik viduti
niai pasiturinčių ir darbininkų. 
Bagočiai negyvena tokiose 
vietose, kur vanduo gali ap
semti.

GERAI PATAIKO?
Balandžio 14 d. Komunistų 

Partijos Lietuvių Frakcijos vi
sos apielinkės narių įvyko su
sirinkimas. Susirinkimas buvo 
šauktas ant antros valandos 
po pietų, bet susirinko tik 
3:30 vai. ir tai tik labai ma
žas nuošimtis narių. Susirin
kimo tikslas buvo labai svar
bus, nes Centro Biuro atstovas 
aiškino Partijos naująją poli
tiką ir ką nariai turi veikti. 
Taipgi buvo pasitarta apie vie
tinį veikimą. Centro Biuro 
atstove drg. Jeskevičiūte labai 
aiškiai ir nuosekliai išdėstė 
dalykus. Po raporto buvo dis
kusijos ir kurie buvo, tie visi 
diskusavo.

Bet ve kas labai peiktina. 
Centro Biuras dėjo kaštus at
siųsdamas savo atstovą ir ke
li^ metai prabėgo, kaip buvo 
Centro Biuro atstovas šioje 
apielinkėje, o Partijos nariai 
nesilanko į tokius svarbius su
sirinkimus. Kada užklausi, 
kodėl nebuvo, tai viens sako 
susirinkimą turėjęs, kitas kito
kį reikalą, tai pamiršęs ir tt. 
Tas negali būti pasiteisinimu 
ir tie visi, ką neateina į to
kius svarbius ir retai įvykstan
čius susirinkimus, turėtų būti: 
disciplinuojami. Į tokius ap-i 
sireiškimus negalima per pirš
tus žiūrėti. •: Komunistų Par
tijos narys turi būti tikras ko
munistas, o ne vien komunisto' 
vardą nešioti. Tai yra didelė 
gėda ir apsileidimas. Kaip 
gali Partijos komitetas pada- 

Įryti visą Partiją veiklia, jeigu 
nariai nesilanko į svarbiausius 
susirinkimus ?

“Ot, parazitai gyveno. Ot, mūsų prakai
tas su krauju kur ėjo, kieno naudai...”

Įėjome salėn, kur tarp kitų gražybių, 
pasirodė nedidelis namelis, kuriame tarp 
stiklų randasi pusiau nupjautas ąžuolas, 
ant ąžuolo aukso gaidys. Ant žemės, šalia 
to ąžuolo stovi didelis aukso povas su gra
žiausiomis plunksnomis uodegoje. Ant 
ąžuolo šakos tupi auksuota pelėda. Kitoj 
pusėj ąžuolo, ’sako, buvusi ožka, kurios da
bar nebėra—nuimta. Priešakyje ąžuolo 
auga baravykas, kuriame visas mechaniz
mas laikrodžio. Kada laikrodis mušdavo 
valandas, tai gaidys giedodavo, ožka rėk
davo, o pelėda irgi skandalą darydavo. Re
ginys labai puikus, viskas auksu. Dabar 
tas laikrodis neveikia, esąs sugedęs, o tai
syti daug kainuoja, ir greit genda.

Perėjome .puikiai ištaisytais laiptais, 
kurie vadinas “Sovietskaja Liesnica.” Tais 
laiptais eidavo caro sovietninkai. Vardas 
ir dabai1 paliko tas pats—tinka.

Įėjome į paveikslų galeriją, kur yra 
daugybės kambarių, kurių sienos nukabi
nėta įvairių dailininkų kūriniais, prade
dant nuo XII iki XVIII šimtmečio. Dau
giausia vakarų Europos dailininkų darbai, 
daugiausia dailininko Remoleto. Yra sky
rius, kur sudėti paveikslai vien iš Kristaus 
gyvenimo ir jo mirimo ant kryžiaus—tai 
kūriniai dailininko Rafaelio, įžymaus Ita
lijos dailininko. Jo paveikslus—darbą la
bai įvertina lankytojai. “Dievo motinos” 
paveikslas taip pat jo darbas—taip pada
rytas originaliai, kad stovėk ir grožėkis to-
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Mass.332

t! Tel.: Greenpoint 9632
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įėjome į valstybinį užsakė indus. Įėjome į Oktiabristų Kabi- 
turto... O gražyrRt^ kur jie buvo tardomi po nepavykusio♦

1825 metų sukilimo.

s

Įėjome į. trono salę, kurioje yra Petro 
Visas blizga

gausite ciga- 
ca, jog rūky- 

i gii-

[estus

kad vežikas vargia- ^įu Yra daugybės piešinių-paveik-
.1 figurų-vaizdų čia ir sįu jvairįu ]ęįtu dailininku i - , ~ -v-, i-x O m V»r\ /J X v w L- SKAITYKITE IR

PLATINKITE “LAISVĘ”

Mathew P. Beitas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Toks vaizdas.
Tokių

Išėjus per vartus, pasirodė

važinėdavo. po savo valdymo ribas, ten jų 
pasitikdavo tam tikrai įrengtose stotyse, 
ir. štai del šitų puotų specialiai iš Anglijos
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žiemos Rūmai—Valstybinis Ermitažas
Apie 11 vai.rpo vadovyste 16-kos gru

pių vado (kitos grupės kitur apsigyveno) 
tramvajum išvažiavome į Žiemos Rūmus. 
Visi tramvajai vaikštinėjo aptaisyti 
ant viršaus raudonais-j uodais kraštais 
vėliavomis. Matote, 21 sausio buvo sukak
tuvės mirties draugo Lenino; 22 sausio su
kaktuvės 1905 m. 9 sausio (pagal seną ka
lendorių) sušaudymo Peterburgo darbi
ninkų ... Tos dvi dienos ne tik Sovietų Ru
sijos darbininkams, bet viso pasaulio pa
vergtiesiems, yra brangios. Sovietų val
džia su darbininkų pritarimu tas dvi die
nas suvienija, kur ir švenčiama 22 diena 
sausio, taip vadinama “Leninski prazdni-

Atvažiavus iki “Glavny štab,” kiek pa
ėjus, pasirodė dideli, augšti mūro vartai, 
aplink mūrą namai, ant vartų mūro 6 ark
liai, kuriuos vežikas su vadžiomis valdo. 
Reginys puikus, arkliai įsirėžę į visas pu
ses, 
juos išlaiko. 
Maskvoj yra. 
didelė aikšte. Vidury tos aikštės augštas 
stulpas, kurio viršūnėj stovi aniolas su 
kryžium. Dabar ta aikštė vadinasi Uricko 
aikštė.

Einant per tą aikštę, vaizdavosi bai
sios, kada tai buvusios mirties scenos... 
Del mūs paskirtas aiškintojas sako: “Drau
gai, pagal tuos rūmus stovėjo raiteliai ir 
kulkosvaidininkai, kurie pagal įsakymą ka
rininku, kulkomis skynė, arkliais mynė tų 
laikų Peterburgo darbininkus—jų žmonas, 
vaikus ir senelius.” Tas buvo 1905 m. 9 
sausio.

Balandžio 20 d. Partijos 
subdistriktas turėjo surengęs 
vakarienę del palaikymo kliu- 
bo. žmonių buvo nemažai, 
pasidėkavojant porai ameriko
nų ir keliems ęouthslavams. 
Brennan ir Markovich iš Ash
ley pardavė arti 60 .tikietų. 
Lietuvių buvo tik tiek, kiek 
galima ant rankos pirštų su
skaityti. Tik wilkesbarrieciai 
buvo ir tai ne visi, o iš apie- 
linkės, galima sakyti, kaip ir 

i nebuvo. Juk subdistriktui rei- 
!kia kambarių, tai turime visi 

is. Juk mė
nesio netrunka prabėgti, o vis

žmonių gyvenimo.
Įėjome stovylų salėn. Čia daug sta

tu jų, tarp kurių stovi stovyla Veneros, ku- 
•ri buvo, pirkta Ryme nuo Rymo katalikų 
papos. Ją pirko caras Petras I. Kol jis 
įgijo tą Veneros stovylą, daug spekuliavo 
su Romos papa... Papa nenorėjo bei gė
dinos parduoti, tai Didysis Petras per karą 
su švedais užgriebė “dievo motinos” įžymų- 
pagarsėjusį paveikslą ir pasiūlė ‘papai 
mainyti ant Veneros. Po ilgų derybų po- renH^raT'palaikiu 
piežius pasiūlymą priėmė. Aiškintojas L ;- 
apie tai daug pasakojo. Po tam eina daug reikia mokėti $50. 

; Graikijos įvairių skulptorių tvariniai. Dei- 
tuvo aikštė, kurią Peterburgo | vės ir dievaičiai iš Graikijos, Romos, Ai- 

proletarai apliejo savo krauju. Pagal upę Egipto ir daug kitų.
Neva prasideda caro rūmai, kurie tiesia- ’ Įeiome kambarin, kuriame randasi di-
si dideliu plotu aplink ratu; antras galas ■ vaza, svorio 1,200 pūdų. Vaza bran-į

irgi ateina netoli upes ir prieina,prie bul-jgaus Uralo akmens. Ją iš Uralo vergai 
V-aro\ Neva, kuri 1905 metais^J) sau- vežę iki Peterburgo apie 8 mėnesius. Va
gio, 4,000 proletarų kraują nusinešė toli Lza viena pati užpildo beveik visą kambarį, 
jūras... Šiandien ją_ lanko tūkstančiai, Viename kambaryje puikios grindys, ku- 
simtai tūkstančių ir milionai laisvos prole-irįos įdėtos 1300 metais. Kiek paėjus, įėjo- 
tarų Sovietų Respublikos piliečių, darbi- me į pUikja galeriją, kuri padaryta pagal 
ninku ir valstiečių masės. 'Vatikano stiliaus. Petras Pirmasis, būda-'

Perėję skersai aikštę, įėjome i caro į mas Vatikane, pamylėjo tokią galeriją ir 
rūmus, nusivilkome drabužius, ant kojų'sugrįžęs įsitaisė, 
apsimovėme drabužines šliures ir įėjome į i įėjome i. trono salę, kurioje yra Petro 
salę, vadinamą “feldmaršalų.” Ant sienos pirmojo tronas—krėslas. Visas blizga
kabo didelis, auksuotas paveikslas general- auksu—visi carai tuo tronu—krėslu tam 
feldmaršalo Suvorovo, kuris vedė 61 me- tikruose laikotarpiuose naudodavęs—sėdė
tais karą prieš Lenkus; antras paveikslas j d avo. Tas tronas XIX šimtmetyj buvo 
perstato mūšį Lenkų sukilėlių su Rusiį ar-: Anglijoj perdirbtas, ant sidabro auksu pa- 
rnija 1861 m. Įėjome į salę Petro Didžio- į auksuotas, 
jo. Ant sienos kabo jo paveikslas; salėje TZ., . ai i ■ i at i ' ~daug XVIII amžiaus architektūros. Įėjo-' KltoJe- ^leje Aleksandro Nevskago

Y“ liktoriai; žvakės ir t. t. 'Grabas iš sidabro
ir sveria 90 pūdų, iš 18-to šimtmečio lie
kana.

Šalimam kambaryj yra didelis chiniš- 
:kas indas del ataušinimo vyno, sveria 13 
■pūdų, visas iš sidabro, ir daug kitų bran- 
igių dalykų.

Mes turime mesti į šalį tą 
nerangumą ir suglaudę eiles 
stiprinti, budayoti Partiją vi
sokiais būdais. Aš manau, 
kad jau Partijos nariams ne
reikėtų rimbo, kad paraginus 
iš snaudulio, 
turėtų

Dvi 
vau j a 
me, serga.

įguli C are y 
Wilkes-Barre, 
nė Nanticoke 
riėms laikas 
kykite.

Praeitas kelias dienas lijo 
ir lijo, tai Susquehanna upė 
pritvinko ir išsiliejo per kran-

me į Garbės ženklu salę. Ten daugybės' Sr.abas5 “P1“* A?u “ itaisais 
. . c. . v .. - v r | hlzrnv’im viro Irna ir r 1" l,vahac icįvairių atsizymejimo ženklų, nuo kelių am
žių, visokios rūšies ir vertės: auksiniai, si
dabriniai, variniai, drabužio ir metalo.

Kariška salė. Čia daugybės kariškų i
paveikslų—paveikslai iš karo su Napoleo
nu, paveikslas Aleksandro I. Paradnaja sa

< lė, kur caras Nikolai II susirinkusiems dū
mos atstovam^ pasakydavo savo tronišką' Įėjome į didelę Teatro salę, kuri labai 
•kalbą-—dienoje atsidarymo dūmos. Dabai j puiki savo architektūra ir įvairiais paveik
ta sali paversta į karišką muzėju. Joje slais. Dabar ta salė paversta į Leningrado 
randasi daugybės kariškų ginklų’iš vidur-!darbininkų vakarinių kursų universitetą, 
'amžių ricierių kovų, buvusių kunigaikščių Ten profesoriai skaito darbininkams pa- 
ginklai, šarvai. Daugybės ąrklių, ant ku-l skaitąs ir duoda pamokas iš visų mokslo 
rių joja ricieriai. . Visi apšarvuoti nuo ko-| šakų.
jų apačių iki makaulei. Arkliai irgi ap-j Valgomasis kambarys. Didelis stalas, 
šarvuoti. Pėstininkai irgi apsikaustę.'visas apdėtas įvairiais indais. Tie visi in- 

, Vienoj vietoj tos salės yra kankinimo sky-ldai pirkti Anglijoj. Ant kiekvieno pūodu- 
rius. Įvairūs kankinimo įrankiai. Sako, : ko, bliūdo ir t. t., skirtingi įvairios rūšies 
su tais žiauriausiais įrankiais kankindavo piešiniai. Tuos visus indus įtaisė del savo 
tų laikų caro dyaro-rūmų prasikaltėlius ir puotų Ekaterina II, Rusijos carienė, kuri 

/t. t. Daugelio kambarių ir ^alių del stokos'—-1--'*-3— — --- —1J----- --‘i— 4—
. laiko neapžiūrėjome, o kitos buvo uždary-

? tos. *
! ' > Perėję galeriją, ;
! ermitažą... Kiek ten turto. o. v.

bes! Proletaras ir kaimo mužikėlis pečius
trauko, barzda krapšto ir vis sau kalbai |

draugės, kurios 
progresyviškame veiki-

Draugė Zdaniūtė 
Avė., ligoninėj, 
o drg. Jenynie- 
ligoninėj. Ku- 

pąvelina, aplan-

Savo laikais šioj apielinkėj 
darbai ėjo gerai ir lietuvių bu
vo nemažai. Bet laikui bėgant 
viskas persikeitė. Darbai pra
dėjo blogyn eiti ir lietuviai dar
bininkai išvažinėjo. O kurie ir 
pasiliko, tai skursta. Jokio dar
bininkiško judėjimo1 nėra.

čia yra keturios kasyklos, 
kuriose darbininkai dar iki šiol 
išdirbo po 3-4 dienas į (įvi sa-į 
vaitos. Dabar viena kasykla 
tapo uždaryta ir pasiliko tik ’ 
trys. Tokiu būdu dar bedar- i 
bių armija padidėjo. Pasilikę j 
darbininkai be darbo dabar ga-Į 
lės laukti goresnių laikų.

Yra dar ir kelios draugijos, i 
kurios šiaip tai velka savo sun-: 
kias gyvenimo dienas. Randa-' 
si ir ALDLD. kuopele, bet silp
na, mažai narių turi. Mat, dar
bams sumažėjus, ir daugelis 
kuopos nartų išvažinėjo po pla
čia Amerika laimės j ieškoti.

M. L. i

John Naujokas
kauskas, 214 Schuylkill
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai' 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir ifimintinjri dar
bininkai, pripažino, kad JOflW'S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviskas Jt^ivis,; 
užlaikyto jas general krautuvŽvTr lai-i 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177( 
Park St.> Hartford, Conn., nuo senaii 
užlaiko Jono—John’s Hand Made; 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my-| 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne-1 
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro-| 
i gresyviski biznieriai, ne tik Brook-' 

lyne, bet ir kituose miestuose—-visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminžtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o |_ 
rą, kuris visiems patinka, jog

I damas džiaugsies. Mūsų cigar 
rantuojami. Cigarus pasiunčiu 
pareikalavimo visur į kitus n 
biznieriams ir privatiškiems žmo- 
nčms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
šas apmokame.

Adresas:

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

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinitnų ir tolumas /nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės put 
mane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Gram*! Street
Brooklyn, N. Y.

- •

Padirbti is suderintų
Havanos Tabakų Jk

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba'
STANLEY PAUL

526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taip 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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f VIETOS ŽINIOS
Iš Kriaučių Susirinkimo Vis tiek, kaip save vainika

vosi triukšmo kūlikai, lokalo 
susirinkimas didele didžiuma 

24 d. balandžio buvo kriau-'balsų palaikė pildomosios ta- 
čių 54 skyriaus mėnesinis su-|rybos pusę, kad Juodzevičius 
sirinkimas. !
riais nebuvo skaitlingas, tu r
būt todėl, kad dabar pasibai- 

_tgė kriaučių sezonas. Nors ne- 
SĮękaitlingas susirinkimas, bet

Kaip kas labai įsikarščiavo.
V. Michelsonas išdavė iš lo

kalo pildomosios tarybos ra
portą, kad taryba legalizavo 
Šimaičio dirbtuvės darbininkų daise, streiko laikuose, Pilic- 
nutarimą, kad kaip pagrįš iš čių Kliubas duosniai juos rė- 
Lietuvos P. Juodzevičius, kad mč, tai nutarė paimti tikietų 
gautų savo vietą atgal pas Ši
maitį. ,

Čia tuojaus keletas lokalo 
“tarimų dabotojų” stojo su 
^ktu užpuolimu ant lokalo 
tarybos, kaip jinai galėjo lau
žyti lokalo nepaprasto susirin- 

a»ęo

Susirinkimas na-'pargrįžęs galėtų gauti atgal 
savo vietą pas Šimaitį.

Skaitytas laiškas nuo Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliubo, 
kad kriaučiai juos paremtų, 
nusipirkdami tikietų, kur yra 
leidžiama išlaimėjimui radio ir 
pora brangių lempų. Kriau
čiai rimtai prisiminė, jog ka-

už du šimtu dolerių.
Į Joint Boardą išrinktas at-į 

stovauti mūsų lokalą Steponas! 
Lasky. J. Buivydas išrinktas j 
lokalo korespondentu. Nors' 
draugas J. Stakvilevičius ti.. 
rezignavo iš Joint Board o vie- 

padarytus įstatymus ? tos, o pasiliko korespondentu, 
lokalo buvo įstatymas, bet tūli susirinkime padarė iš-! 

kad unijos narys, jeigu išva-'vadą, kad rinkti, tai išrinkti 
žiuoja atostogoms ar į Lietu- ne tik i 'Joint Boardo vietą, 
va ar kitur, tai nustoja savo bet ir i korespondento.
vietos dirbtuvėje. Bet iš loka-( K. Jankaitis išdavė raportą 
lo tarybos narių buvo nurody- iš New Yorko Amalgamcitų 
ta,rkad tokį tarimą sulaužė: boarddirektoriato; raportas 
1927 metais patys tie lokalo1 priimtas. K. Jankaitis pažy- 
“tarimų dabotojai,” o šiandien !mėjo savo raporte, kad bus 

• rėkia, ir taip įsikarščiavę, kad j duodama suvargusioms kriau- 
dabartinė pildomoji taryba čiams pašelpa iš bedarbių fon-Į 
sulaužius minėtą lokalo tari-:(į0> kuri pradėjo fabrikantai!

mokėti su pereitų metų spalio I 
O kad patys* tie lokalo “ta-:pirma diena. Raportas priim- 

rimų dabotojai” yra tarimų tas vienbalsiai.
laužytojai, tai ve faktys fak-| Delegatas F. Vaitukaitis iš- 
tai už save kalba. Iš Šalavie-' davė trumpą raportą apie pa
jaus dirbtuvės tūla Mulevičie-1dėtį lietuvių*kriaučių distri^te. 
nė 19?7 metais lankėsi Lietu- jįs savo pranešime pažymėjo, 
voje. Kada ji sugrįžo, tai tuo kad sezonas oficiališkai jau 
laiku buvęs delegatu A. Bub-' pasibaigė su. žydų Velykomis, 
nys suteikė jai vietą atgal pas t Kada pradės dirbti, tai sunku 
Šalaviejų. Mulevičienės su- nuspėti, sako Vaitukaitis, bet 
grįžimas atgal pas Šalaviejų |jis mano, kad tūlos dirbtuves, 
dirbti sukėlė nerimastį, todėl .kaip šalaviejaus, Atkočaičio, 
kad dirbusią Kazlauskienę |Budraičio ir Kaspersko, po žy- 
perkėlė nuo guzikų siuvimo' diskų švenčių, turėtų pradėti 
ant kitokių darbų. Kazlaus-Į dirbti. Taip pat pažymėjo, 
kienė verkdama atsilankė net kad pas Šimėną dirbtuvėje ki- 
j lokalo pildomąją tarybą supo nesusipratimas su darbinin- 
prašymu, kad ją paliktų prie I kais, tai duoklių klausime. Gir- 
imzikų siuvimo, o ne kilnotų di, kelios savaites atgal štabo

šimtus tūkstančių egzemplio
rių to -veikaliuko. Bennettie- 
nč kelios dienos atgal buvo 
federates “džiūrės” pripažinta 
kalta.

Yorke, ypač gi prieš užgriebi
mą tos organizacijos rekordų 
ir kitų mokslinių dokumentų. 
Medicinos Akademijos virši
ninkai sako, kad už tą žygį 
turėtų atsiprašyt policijos ko-

misionierius Wlialenas ir Ma-,rA M v. v. 
re Sullivaniene, galva moterų'50 TOSimCliy OlimaZejO 

,v>\u!ri,-nkl-ų’ dvacl°Kavo'Šlapi® Areštui Skaišms užpuolimui ant Gimdymo Kon- * 
treles Klinikos. Margaret 
Sangerienė, gimdymo 
liuotojų žymiausia 
sako, kad užpuolimas 
tas sulig katalikų d v 
komandos.

koirtro- įvedus aštrų Jonės įstatymą 
i-o.-i-a;.-. Į prieš būtlogerius ir kitokius 
padary-! blaivybes laužytojus, New 

..pijHOuJYorke 50 nuošimčiu sumažėjo cvSlbAjJObl c d

tos klinikos vedėjai trati 
teisman policisčių bosienę 
per teismą reikalaus sugrąži 
klinikos dokumentus.

Penki Melai Kalėjimo Į;
Marė Ware Bennettienė ta-ji 

į^lpo nuteista penkiems metams'i 
'kalėjimo ir $5,000 pabaudos]į ; 
už tai, kad per paštą išsiunti- i 
nėjo knygelę apie lyties daly-1 - 
kus. Joj perdaug atvirai esą i 
kalbama apie lytiškus reikalus! 
vyrų su moterimis ir esą nuro-! 
dymų apie gimdymo sukontro-- 
liavimą. Bennettienė aiškino
si, kad tą knygelę parašiusi 
specialiai savo sūnums. Bet 
buvo įrodyta, kad ji paskleidė

Zin zLia ’MjiLi.i Ia*.v.

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.. Nedaliomis 10 iki ) P. M.

*
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GARŠVA

4 4'

skaičius areštų už “slapiuo
sius” nusižengimus. Atsižvelg
dami į dideles bausmes pagal 
tą įstatymą, net policmanai ne
norį areštuot žmones už ma
žesnius “prohibišino” sulaužy
mus, kaip kad žymi “Tribune” 
ir kiti vietiniai laikraščiai.

NAUJA P«NE
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 bučernese, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mesa.

Stedey Garhck
( Garbačauskas ) 

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone-----—________ Main
Beil----------------------- -- Oregon

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VISK AL ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F, STANKUS

Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skiiros Iiku, vidurių, širdies ar jakui) li
gų, inkstų ar pūslės nesinagunių ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o Kausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
melų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO Yl’ATISKA ATY- f* -4 /\ 
DA IR PATARNAVIMAS 2 H ?IKI PAGYDYMO tp.lV.UV

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais i:uo JO ryto 
iki 1 po pietų.

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

Graborius -
LAIDOTUVIŲ

(sįbalząmuoja ir laidoja numiruiJu. 
aut visokių kapinių; .parsamdo su- 
tnnuihiliuH ir karietas veselijonis, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam,;

231 Bed ford A venue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Undertaker
DIREKTORIUM

CASTON ROPSEVICH

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD.
Cleveland, Ohio

RADIO, RADIO ir RADIO

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.2£r.
“LA1SVS”

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

SKAITYKITE
PLATINKIT

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

O

IIIQIIIQIII usniai

^>e kitų darbų. susirinkime pasišaukė mane
Pildomoji taryba nekreipė, Potovskis ir Milleris, New Yor- 

tačiaus, domės į Kazląuskie-: ko finansinis sekretorius, su 
nės prašymus. Tas klausimas į įsakymu, kad eičiau pas šimė- 
atsidūrė lokalo susirinkime; ir'ną su Alpernu išrinkti duok- 
tie patys, ką šiame susirinki-Įlos iš darbininkų, kurie gerai 
me įtūžę letmą .kėlė, tada,dirbo ir atsilikę už 9 mėne- 
triukšmingai, su kelionėmis !sįUs. Aš, sako Vaitukaitis, ir 
ant kitų, pagrąžino Mulevičie- nuėjau. Mums nuėjus dirbtu- 
nei jos seną vietą pas Šalavie- včn, keletas žmonių tiek įpy- 

kam aš atėjęs su žydu;
su kede Alperną 
gerai, kad pavy

tos ypatos pasiry- 
ne, tai 

kusios muštynės ir 
mas visam lokalui.

Toliau pažymėjo, 
įsikarščiavę Šimėno

* jų. kurią jinai turėjo prieš iš-: 
važiuosiant į Lietuvą.

Tai dabar, gerbiantieji, kas 
sulaužė tą lokalo nepaprasto 
stJfc’inkimo padarytą tarimą, 
kati išvažiavus atostogom pra
randa savo vietą? Aš drįstu 
pasakyti tikrai Į akis, kad jūs 
tie, kurie buvote prie lokalo 
vairo 1927 metais. Jeigu jūs 
sutrempėte tą tarimą del Mu-į

ko
vienas šoko
mušti. Tai 
ko suturėti 
žimą, o jei būtų įvy- 

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

Telephone, Stagg 9942

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
IMtsm’e f olJ PawiWc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- 
Ufdmi S LOKI rUWuerb bijo, Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!
TLXa I Tahe (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
Ui UJU L«A JlCWo jutą amžiną žmogaus priešą—vidurių, užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

^ylies Mokslas ir Kitos 
N^mažintomis Kainomis

Dr. A. J. Karaliaus—Lyties Mokslas, šita knyga yra pirma 
pas lietuvius. Knygoje aprašoma Įvairios lyties ligos, įvai
rus lytiškas sudėjimas. Knyga labai naudinga del vyrų ir 
moterų, jaunų ir senų, vedusių ir nevedusių, sveikų ir ligo
tų. Knygoje aprašoma pilna lytios istorija. Su daug paveik
slų. Šita knyga pra tikru veidrodžiu lietuviams, jų šeimyniš
kame ir viengungiame gyvenime. Todėl gi, užsisakykit šitą 
knygą tuoj patys, paraginki! užsisakyti ir visus tuos, kurie 
interesuojasi lyties reikalais. Chicago, Ill., 1921, vusl. 400, 
apdaryta ----------------------------------—------------------ kaina

Dabar tik $6.00
Dr. L. Graičiuno—Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatines žinios iš anatomijos, fiziologijos ir hy
gienes. Knyga apima šiuos dalykus: Valgis ir kas iš jo pa
sidaro. Valgymo budai ir virimas. Virškinimas. Fermenta
cija. Cirkuliacija. Kvėpavimas.
Inkstai ir oda. Dirksniai (nervai).
liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kūną, balsą, 
žiūrėjimas. Džiova. ' _ ” .
narių ir visokių vabalų, kurie ligas- gimdo. 
1911, pusi. 339. Drūtuose audimo apdaruose. _

$10

S Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

telephone
GREEN POINT Illi

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

_______________ 2___  ORDER BLANK ---------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, uZ.ru?> lute:

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

No. St. or Ave.

kad visi 
dirbtuvės 

darbininkai tapo pašaukti į 
pildomąją tarybą i pasiteisinti, 

tai mes manome,' kokiais sumetimais tie žmonėslevičienė
kad nariai yra lygūs visi, kas i puolėsi su spėka ant unijos at- 
jie nebūtų. Mes pripažinome! stovų.
P. Juodzevičiui dirbtuvėje vie- kalo pildomąją tarybą daly
tą, kuomet jis sugrįš iš Lietu- kas, 
vos. Aš manau, kad lokalo (paltys
pildomoji taryba (rūpinasi ly- lgamY atvėso nuo įsikarščiavi- 
giai visais lokalo nariais, o ne; mo—atėję lokalo tarybon, po 
skirsto juos į kategorijas, kaip i gero pasikalbėjimo jie prisi- 

v kad darė lokalo valdyba 1927 pažino, kad tai buvo iš jų pu
ikinėtais. • v sės padaryta klaida ir biskis

_ ___ _  ! užsikarščiavimo; tat lokalo 
i pildomoji taryba išnešė jiems 

_____ _ ..________________ . ,tik papeikimą už tokį nedrau-
Pranyko silpnumas nugaioj ilinkui unijos atstovų at-

Kada jau atėjo į lo-

prasitęsęs keletą dienų, 
Šimėno darbininkai jau

Ad E——14

Ln.,

54

Ave., New Yorke.

sinešimą.
Vaitukaičio 

po vienbalsiai
pranešimas ta- 
priimtas.
J. Buivydas, 

Lokalo Koresp.

ir įritavimas inkstų
Ponas ’J. W, Braselton. Alberta, 

sako: "Aš turėjau vidurių užkietėjimų, 
silpnumų nukarojo, dūzgimą galvoje ir tu
rėdavau atsikclt-i keletą sykiu naktyj iš 
■priežasties silpnų inkstų. Po vartojimo : 
Nuga-Tone visi tie nemalonumai pranyko. Į 
Dabar aš miegu puikiai naktimis ir atsi
keliu iŠ ryto su geru skoniu burnojo." ' 
K^kvienas skaitytojas. kuris yra sergąs, 1 —v— (POPA AAA 

pasinaudoti pono Braseiton’o paty-
Nuga-Tonc yra pagelbėjusios virš milio- rwi • v. .

no sergančių ir kenčiančių Žmonių, kurie I n jmfi AlfPQlliBfRC 
turėjo prastą apetitą, menką virškinimą,!^''”” Til v«5luvL<lO 
sitpnds nervus, neveiklius svarbius orga- , A v,. , , .Tt . •
nūs, inkstų arba pūslės silpnumus, galvos I ArCStllOtclS Chcll’leS rlaiTl- 
skaudčjimą, svaiguli, gasus viduriuose, rau-; Now VopFp kninn vip-Mėjimus, prastą miega ir silpną sveikatą. , 1O1K6, KdipO V1C-
Jei jūs nesijaučiate gerai bandykit Nuga- ! nag šaikoS, kuri išplėšė 
Tone Ir jus nusistebėsit, kokios puikios gy- : . ’ v 1
duolės jos yra. Jūs galite gauti Nuga- ; £250,000 brangUmyilU IS MaU- 
įTono kur gyduolės yra pardavinėjamos. Jei ■ , . , ocr. n i
Husų vertelga neturi ju savo sandėiyj, rei- bOUSSlHO SHllkTOVOS, 3ė>0 Pcll’k 
kalauklt, kad jis užsakytų jums^ iŠ olselio 
vaistinės.

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

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir Nedaliomis pagal sutartį

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

Medicinos Akademija
Protestuoja Prieš Užpuolimą 
Gimdymo Kontroliuotoju

New Yorko Medicinos Aka
demijos taryba protestuoja 
prieš policijos padarytą ne
žmonišką kratą biure Gimdy
mo Kontroles Klinikos New

J.

Tcl., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas!

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja ' 
visokius p a- 
veikslus įvai-1 
norais spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u b ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai ir pigiaiDarbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Stags

A. RADZEVIČIUS
' GRABORIUS

(Undertaker)

.416 Metropolitan '■ Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn; N. Y.
- - - ;- - - - —4—4,- - - u.

Virškinimas.
Kūno pelčiai ir judėjimas. 

Pajautimai. Sveikata ir 
Kūdikių pri-

Su daugybe paveikslėlių visų kūno są- 
Chicago, 111..

_________ $2.50
Dabar tik $2.00

Kišeninis Daktaras Namuose—pagal daktarus: Stout, Kollins, 
Basanavičių, Vileišį ir kitus, parašo K. V. Gediminas, šitoje 
knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybes ir jų gydymo 
būdai. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie įvairias ligas 
ir vynj ligas—jų gydymas, receptai ir t.t. Antroje dalyje 
knygos kalbama apie moterų ligas ir būdus jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160.
Kaina $1.75 ____________ ---------- --------------- Dabar tik $1.25

A. Lalio—žodynas lietuviškai-angliškos ir angliškai-lietuviš- 
kos kalbų. Abi dalis vienoje knygoje. Formatas 6x9 colius. 
Pusi. 1274. Gražūs, tvirti, audimo apdarai.--- Kaina $16.00

* Dabar tik $12.00
Laukio—žodynėlis lietuviškai-angliškos ir angliškai-lietuviš- 

kos kalbų. Surinkti Visi reikalingiausi žodžiai,, kuriuos išmo
kus, lengvai galima angliškai susikalbėti; labai parankus 
nešiotis kišeniuje. Chicago, Ill., pusi. 151. Gražiuose audi- 
dimo apdaruose auksiniais titulais. —a.------ --------------- $1.25

Dabar tik $1.00
J. Laukio—Naujas Pilnas ,Orakulas arba burtų, monų ir viso

kių paslapčių knyga. Taipgi praktiška C. C. St. Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Yra tai didžiausia ir prak
tiškiausia monų knyga, burtų ir delnažinystes (fortune-tell
ing) mokslų. Formatas 6x9 colius. Chicago, Ill. 190.4, 
pusi. 414.__—-______________—-------------------Kaina $4.00

_ Dabąr tik $2.00
Imant kartu Lyties Mokslą ir pilną Žodyną 

( Siųskit tik $16.00.

Knygų užsakymus ir pinigus siųskit sekančiu antrašu:

.4. AMBROSE
2436 W. 59-tJi STREET, CHICAGO, ILL.

J.
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 504G CIIENE ST., DETROIT

O

Miestas State.
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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 khrus 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

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PJŪTIS TURKIŠKA

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA
LAI IMU Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c JV LtElU 

M. TEITELBAUM, Manadžcris
Naujai perdirbtą Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPeRIMUI VANTOS VELTUI

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

DIENĄ IR
NAKTĮ ' 

ĄTDARA

MOTERIMS:
Pančdėliais ir 

utarninkais

uZ.ru


- Puslapis šešt: z GAISO šeštad., Balandžio 27, 1929 z

VIETOS ŽINIOS
šuosiąs $16,000,000. Tai 
tų augščiausias viešbutis 
me mieste.

bū- 
šia-

Paskutinis Pakvietimas
Draugai ir draugės darbi 

ninkai! Visi būkite šį vaka- 
rą lietuvių komunistų, teatre, 
koncerte ir baliuj, kuris įvyks! 
buvusiame L. Tautiškame Na-! 
me, 103 Grand St., Brooklynė.! 
Tik nesivėluokite, nes komisi-Į 
ja ima atsakomybę, kad pro-' 
grama prasidės 7:30 vai. va-! 
kare; durys bus atdaros 6: 
vai. Vakarienės • kuo 
džįausios gausite, kaip 
svetainė atsidarys.

Taigi, draugai darbininkai, 
mes su jurpis, jūs su mumis. 
Kas tik pritariat darbininkų 
judėjimui ir jų pasiliuosavimui 
iš vergijos, visi būkite šiame 
parengime, 
Paftija prie to darbininkus ve
da^ Tai bus paskutinis šio se
zono svetaininis parengimas. 
Programa bus ne tik puiki, 
bet ir žavėjanti.

Komisija.
1917 METŲ GEGUŽINĖ BUS 
PERSTATYTA BROOKLYNĖ Yorko

nes Komunistų

į bus taipgi solisčių dainininkių 
ir tinkamų muzikos gabalų. 

Į Prakalbas sakys drg. Mizara 
Į ir kiti.

Tas pirmagegužinis apvaik- 
;ščiojimas įvyks gegužės 1 d., 
ateinančio trečiadienio (sere- 
dos) vakare. Jis rengiamas 

! Didžiojo New Yorko Progre- 
!šyvių Draugijų Sąryšio sykiu 
Įsu Amalgameitų kriaučių lo- 
ikalu. Nėra abejonės, kad tai 
bus tikrai masinis mitingas.

Kiekvienas darbininkas 
L1 K 1 Brooklynė ir artimose apielin- 

kėse privalo atsilankyti į tos 
metinės tarptautinės proleta
riato šventės masinį mitingą, 
kuris, kaip jau nurodyta, bus 
paįvairintas šaunia koncertine 
programa.

Bedarbė Nužudė Sūnų ir 
Pati Save

Neturėdama pinigų nei dar
bo, našlė Fl. Carlsonienė, 44 
metų amžiaus, gazu užsitroš- 
kino save ir savo sūnų, 19 me
tų berniuką, taipgi bedarbį. 
Abudu gyveno kambariuose 
be jokių rakandų po num. 221 
E. 70th St. 
vo 
tai 
už

Vadinas, čia kalbama apie bu
vusį vidutinio svorio (160 sva
rų) bokso čampioną Jurgį čia- 
pulionį, Amerikoj gimusį lietu
vį. Aš manau, kad ne pro 
šalį būtų, jeigu kuris nors 
serantonietis susisiektų su bu
vusiu čampionu Čiapulioniu 
praneštų “Laisvei” apie 
daugiau žinių.

Left Hook.

11

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. ?

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

Už kambarius bu- 
skolingi $50 ir po dienai ki- 
būtų buvę išmesti į gatvę 
neužsimokėjimą nuomos.

JUOZO LENKČIO NAUJA 
APTIEKA ••

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. 99J24

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

įtaisymai yra, taipgi ir viena kresė
Duosiu ilgą lease—ant penkių me-1 n TT n 4 , fx.

tu ar ilgiau. Randa $30 i mėnesį, i DAJIEŠKAU Petro Izmkevičiaus, 
715 Fairview Ave., Ridgewood,1 pirmiau gyveno Shenandoah, Pa., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės šiuo ant- *ibar nežinau kur randasi. Turiu 
rašų: Paul Samulėnas, 802 Wash- svarbM reikalą, meldžiu jį patį atsi- 
ington St., New York Citv, N. Y., šaukti arba kas žinote praneškite, 
arba šaukite telefonu: Chelsea 0585. i Juozas Vm įkaiti s, 46 Ten Eyck St., 

93-104 Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI

TAI TAS, KO JUMS
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam- nas 39 motu,

ĮMETUS CENTĄ VIETOJ 
PENKTUKO SUBVeJ, 
AREŠTUOTAS

John Lieb, eidamas Į pože
minį traukinį; įmetė į mašiną 
suplotą centd vietoj penktu
ko ; tapo už tai areštuotas ir 
po $500 kaucijos 4 pastatytas 
magistrato J. Walsh o teisme, 
New Yorke.

Didele Gausybė Lietuviškų 
Šaknų ir Žolių

Juozas Lenktis, lietuvis vais
tininkas, pirmiaus 
Avė. ir Grand St., 
dabar vėl turi savo 
num. 2674 Pitkin
Chestnut St. eleveiterio stočia, 
East New Yorke.

Būdamas gerai

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

bariai ant dienos, savaitės arba 
mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai Prašau vyru 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin- Yas 1.. 
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi. ]ytl’ Y. 
išanksto užsisakyti.

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

įPAJIEšKAU apsivedimui merginos 
Į arba našlės, be vaikų, ar gyvanaš
lės, turinčios atsiskyrimo liudijimus, 
nuo 28 iki 38 metu. Aš esu vaiki- 

., pasiturintis. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveikslą, 

; kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu.. 
___ .. J nerašinėt. J. MormoJ 
81 Grand St., Box 106, Brook- 

’_________________ 99-101

arti 16$th St. mMNi
BRONX, N. Y. j

ties Union 
Brooklynė, 
apticką po 
Ave., ties

BROOKLYN, N. Y.
Ateities žiedo Jaunuolių Draugijė

les susirinkimas bus pirmadienį, 29 
balandžio, “Laisvės” svetainėj, 8 va
landą vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti. Sekr. P. Višniauskas.

100-01

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA dviejų augštų del 2\ 
šeimynų namas: 13. kambarių, ga

ro šiluma ir visi įtaisymai. Namas , 
pilnai gerame stovyje. J9 Scholes I 
St., arti Lorimer St., Brooklyn, N. Y. j 

100-02 !

Sekmadienį Pavarykite 
Laikrodžius Vieną Valandų 
Pirmyn

“Dienos šviesos taupymo lai
kas” (Daylight saving) New 

valstijoj prasideda 2
iš ryto ateinantį sekma- 

., ir tę
sis iki rugsėjo 29 d. Subatoj 
eidami gult pavarykite laikro
dį vieną 
atsikėlus 
priimtąjį 
miestus 
vaikščios 
a rd

Kuomęt Rusijos darbininkai, dienį, balandžio 28 d 
po vadovyste Komunistų (Bol
ševikų) Partijos, 1917 m. ge
gužėj rengėsi prie nuvertimo 
kapitalizmo; kuomet Ameri
koj siautė juodžiausia reakci
ja, kur darbininkai šimtais bu
vo kemšami į kalėjimus, žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė buvo panaikinta, o visa 
kas pašvęsta karui ir del ka
ro,—ką gi tuomet veikė Fran- 
cijos darbininkai?

Veikalas “Gegužinė,” kuris 
bus suloštas subatoj, 27 d. ba
landžio, 101 Grand St., Brook- 
lyne, atsakys į tą klausimą. 
Todėl visų darbininkų, vyrų 
ir moterų, jrriderystė būtinai 
ten dalyvauti.

valandą pirmyn, tai 
ir matysite vietiniai 
laiką. Bet į tolimus 
gelžkeliu traukiniai 
sulig senojo, “stand-

laiko.

K.

Pirmosios Gegužės 
Paminėjimas Miller’s 
Grand Svetainėje

Pirmosios Gegužės paminė
jime Brooklynė, Miller’s Grand 
Assembly, didžiojoj svetainėj, 
dainuos Aido ir Lyros chorai;

Išgelbėjo 10 Žmonių, 
Badavusių 8 Dienas Jūroje

Privatinis laivukas Amida 
išgelbėjo dešimt vyrų, išliku
sių gyvais po to, kai audra su
daužė ir nuskandino jų preky
binį žėglinį laivą Coburn. As
tuonias dienas jie be valgio ir 
gėrimo buvo mažoje valtelėje, 
nukabintoje nuo Coburno, 
blaškomi po vandenyną.

45 Augštų Viešbutis
Vietoj senojo dvylikos 

štų H oteli o Majestic, ties 
tral Parku, New Yorke,
liai Chaninai statydins naują, 
45 augštų, viešbutį, kuris lė-

aug- 
Cen- 
bro-

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street
(Priešais "Bridže I’laza”) 

BROOKLYN, N. Y. 
VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyti sutarties.SALES—PARDAVIMAIžinomas re- 

specialistas, 
laboratoriją

Pas areštantą ceptų išpildymo 
rado $900, iš kurių jis ir kau- jįs taipgi įsitaisė

Lieb sakėsi ka-į dirbimui jo garsių vaistų įvai- 
kaipo kepyklų rioms ligoms; apart to, jis tu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ei ją užsistatė. 
daise dirbęs, 
darbininkas. ri didžiausią įvairybę šviežių 

lietuviškų šaknų ir žolių.
Reikalaujant kokių infor-

Įmacijų arba duodant užsaky- p' 
!mą kokių vaistų, galima laiš-' 
Įkais kreiptis į J. Lenktį vir- 
|šuj nurodytu adresu arba su- 
Įsikalbėti del to per telefoną: 
I Cypress 3300 arba 3291, o jis 
mielu noru suteiks patarimų

JURGIS ČIAPULIONIS, 
VIDUTINIO SVORIO 
ČAMPIONAS

Paskubomis bevartydamas
lapus Jungtinių Valstijų ofici- įr greito patarnavimo, 
alio bokso organo “The Ring” 
už gegužės mėnesį, priėjau Į 
prie Charles F. Mathison sky-1 
riaus antrašte “In Our Ques-' 
tion Box” ir čia sustojau. Ma- 
thisonas savo vedamam sky
riuj atsakinėja savo klausė
jams į įvairiausius klausimus, 
liečiančius boksą ir boksinin
kus.

Tūlas newyorkietis Chris J. 
Argos klausia Mathisono, kuo 
buvo George Chip ir kokios 
tautybės? Mathisonas atsako 
į tą klausimą sekamai: 

“George Chipulonis,

WINDSOR, CANADA
Visi Windsoro lietuviai kviečiami 

atsilankyti į svarbias prelekcijas ne- 
dėlioj, 5 gegužės, Ukrainą Svetainėj, 
967 Dronilląrd Rd., Ford City, 
džia 2 vai. po pietų.

Palevičius temoj 
Sveikata ir Nauda iš A. L. 
D.” Kviečia visus A. L. D. L. D. 
21 kuopa. 99-100

Pra-
Kalbės Dr. M.

“Darbininku
D. L.

FOR RENT
PA SI R ANDA VO J A

Lietuviai Pas Lietuvius
Visais atžvilgiais patarnausime 

jums geriau, negu svetimtaučiai.
Petras Banis ir Vincas Mardosa
7G S. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 4195. 98-103

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apartmentai. Randa $17.00 iki 

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

(94-103

BROOKLYN, N. Y. BROOKLYN, N. Y.

KONCERTAS GRAŽIAM TIKSLUI

PARSIDUODA grosernė, tirėtai lie- Į 
tuviais apgyventoje vietoje, galima) 

daryti puiki) pragyvenimą. 20 Ten Į 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 98-100
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, prie dirbtuvių, biznis įdirb
tas per 8 metus, galima daryti gerą 
biznį. Kreipkitės po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 98-103 Į

' . ‘JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MACJPPTM M V . 1

of 
Scranton, Pa., won the middle
weight title from Frank Klaus 
in 1913 and lost it to Al Mc
Coy in 1914. Chip’s nationali
ty, Tetewanian-American.”

Tokios tautos, kaip “tetewa- 
nian,” pasauly, tur būt, nie
kuomet nebuvo ir dabar nėra.

DARBININKAI Iš VISOS APIELINKĖS TRAUKITE Į KOMUNISTŲ PARTIJOS 
LIETUVIŲ FRAKCIJOSKONCERTĄ ir BALIŲ

Lietuviai tėvai trokšta, kad jų vaikai pramoktų lietuviškai 
skaityti ir rašyti, čia augęs jaunimas, taip pat, nori būti 
lietuviais ir dalyvauti mūsų visuomenės gyvenime. Tam tiks
lui iš abiejų pusių reikia padėti daug darbo.

Vienas žingsnis čia, Brooklynė, jau daromas: tai S. L. A. 
38 kuopos parengimas, kuris įvyks balandžio 28 dieną, -Uk- 
rainų Salėje (senam “Tautiškam Name”), 101 Grand St. Vi
sas parengimo pelnas eis užlaikyti lietuvių kalbos mokyklėlę, 
gyvuojančią jau ketvirtas metas, ir atlikusią žymių darbų lie
tuvių kalbos mokymo srity, daugiausiai dirbant mokytojui P. 
Bajorui, “Tėvynės” antram redaktoriui, ir komisijos pirminin
kui, J. Marcinkevičiui.

• Visi, kurie įvertina šį darbą tarp mūsų čia augančio jau
nimo, tikimės, skaitlingai į šį koncertą ateis. Be koncertinės 
dalies, bus šokiai ir kitkas. Koncertinėje dalyje pasirodys

Garsusis dvieilis kvartetas UFA; jie išsirengę lavinasi, kad kuo puikiausia sudainuoti šiame 
koncerte. Jų mokytojas V. Žukas džiaugiasi, kad /pastarąją savaitę jie, besilavin

dami kasdien, padarė didelį progresą.

Sukatoje, 27 d. Balandžio-April, 1929
T TlfD AINIU QVFTAIMF I 163 Grand Street Brooklyn» N- Y- 

O V A—« X vIZjaJ Pradžia 7:30 valandą vakare—ne vėliau

Dalyvauja garsioji ukrainietė solistė 
KORETZKA

Publikos mylimi šokikai
SKUČIUTĖ ir SKUČIUKAS

Po programai šokiai.

PROGRAMA BUS SEKANTI:
Didieji AIDO ir LYROS CHORAI 

vadovaujami V. Žuko ir
Bus suloštas 'veikalas 
“PIRMOJI GEGUŽĖS”

{ŽANQA TIK 50 CENTŲ.

.ZOSĖ KRASAUSKIENĖ
žymi Chicagos dainininkė, Zosė Krasauskienė, ir šios jaunos 
meno spėkos: M. Bagužiūtė (dainininkė), A. Valenčiūtė, A. 
Kraučiūniūtė, O. Beržiečiūtė (pianistės), A. Radžiūtė (smui
kininkė), A. Mičiulytė, A. ir B. Ambraziejūtės, V. Valukaitė 
(šokikės). Mokyklėlės mokiniai padeklamuos naujų įdomių 
deklamacijų bei pasakys monologų. Dalyvaus lietuviams ne
girdėtas piano, smuiko ir bandžo trio: E. Celediniūtė, A. Lu- 
kaitė ir B. Valužytė.

Lenk beržą kol jaunas, sako lietuvių patarlė. Ir mūsų jau
nimą lietuvninkime ir traukime prie savęs, kol jaunas. Rem
kime jo parengimus ir auklėkime jo progresą. Visi ateikite 
į šį parengimą balandžio 28 dieną! Rengimo Komisija.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

J. LEVANDAUSKAS &
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

, LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

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

MALONAUS PASIMATYMO
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.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2866, 1514.

kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronelių 
Čobrių 
ičyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Grybelių 
Gvazdikėlių 

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

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo i 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių
apie kokią lietuvišką




