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Visi ir Visos Dalyvaukite 
Protesto Mitinge, Pirma
dieni, Ukrainų Svetainėj

težius, o Išlaižą
Pasaulj! (

MILŽINIŠKOS DEMON
STRACIJOS SOVIETŲ 

SĄJUNGOJ

Drg. Bimba Kalbės Bos
tone Sekantį Nedėldienį

Sekantį nedėldienį, gegu
žės 5 d., 7:30 valandą va
kare, Lietuvių svetainėj, 
kampas E. ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass., bus kon
certas ir prakalbos paminė
jimui darbininkų šventės— 
Pirmos Gegužės. Kalbės A. 
Bimba iš New Yorko. Dai
nuos Laisvės Choras, Vyrų 
Choras, grieš Mandaiinų 
Kvartetas.

Visi Bostono ir apielin- 
kės darbininkai dalyvauki
te.

Londono Merginos Nenori 
Apsivesti su Turtingu 

Amerikiečiu
LONDONAS. — Joseph 

Shepherd, Islington bažny
čios ministras (kunigas), 
trečiadienį paskelbė, kad jis 
nieku būdu nesurado savo 
distrikte biednos merginos, 
kuri sutiktų apsivesti su 
turtingu amerikiečiu, turin
čiu suvirs $15,000 įplaukų į 
metus. Jis sako, kad ame
rikietis jo prašė surasti 
jam merginą, kad ir bied- 
niausią. Kunigas sako, kad 
padaręs tą pasiūlymą ne
mažam skaičiuj moteriškių 
savo distrikte, bet jos atsa
kiusios:

“Mums geriau čia gyven
ti biednai, negu būti milio- 
nierių pačiomis Amerikoj.”

Kunigas daro išvedimą, 
kad Anglijos moterys neno
rinčios išvažiuoti iš Angli
jos.

BROOKLYNE MASINIS PROTESTAS
PRIEŠ ŠAUDYMĄ DARBININKU KAUNE

Iš Lietuvos pranešama, 
kad Lietuvos fašistiniai bu
deliai sušaudė daug darbi
ninkų Kaune vien tik už 
tai, kad jie surengė demon
straciją paminėjimui darbi
ninkų šventės—Pirmos Ge
gužės.

Brooklyn© lietuvių komu-

nistų frakcija ir Priešfašis- 
tinis Komitetas rengia ma
sinį protesto mitingą prieš 
Lietuvos fašistų kruviną te
rorą.

Mitingas įvyks sekantį 
pirmadienį, gegužės 6 d., 
Ukrainų svetainėj, 101 
Grand St., Brooklyne. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Kalbės draugai Bimba ir 
Pruseika.

Visi lietuviai darbininkai 
rengkitės dalyvauti.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATU VAL
DŽIA KRAUJUOSE PASKANDINO PIR

MOS GEGUŽES APVAIKŠČ10 J1MA
J f- •-

Milžiniškos Darbininką Demonstracijos New Yorke, Pa
ryžiuj, Berlyne, Londone, Tokio ir Kituose Miestuose

Pačios Sudegintojas
Sako, kad Jis Gailisi

1,500 Meksikos Sukilė
lių Pasidavė

Westchester pavieto (New 
Yorko valstijos) valdinin
kai renka daugiau įro
dymų prieš Earl Francis 
Peacox, 21 metų amžiaus, 
kuris sudegino savo 20 me
tų amžiaus pačią, Dorothy 
Heinzelman Peacox. Jie tuos 
įrodymus patieks grand 
džiurei sekantį pirmadienį 
ir reikalaus jį apkaltinti 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj.

Peacox prisipažino prie 
žmogžudystės. Westhcester 
pavieto kalėjime uždarytas 
jis, kaipo tikintis žmogus, 
pareiškė:

“Aš noriu mirti, aš noriu 
sutikti savo žmoną.”

Jis sargui pasakojo, jog 
negali užmigti iš priežas
ties prisiminimo apie savo 
žmonos lavono deginimą.

Jis ją nužudė balandžio 
22 d. Pirma apsvaigino re
volverio kotu, paskui už
smaugė, išvežė lavoną auto
mobiliu ir paslėpė laukuose. 
Pereitą šeštadienį lavoną 
apipylė kerosinu ir uždegė. 
Jis ją nužudęs del to, kad ji 

,buvo susimylėjus su tulu 
tas, teks sėdėti Kauno sun- į studentu, 
kiuju darbų kalėjime. Byla 
prieš pral. Olšauską dar 
prokuratūroj iV numatoma 
artimiausiomis dienomis 
gauti Kauno apygardos tei
sme.

MASKVA.— Sovietų 
jungos darbininkai su 
džiausiu entuziazmu 
vaikščiojo Pirmąją Gegu
žės.

Maskvoj, Leningrade ir 
kituose centruose įvyko 
milžiniškos demonstracijos.

Apie milionas darbininkų 
maršavo Maskvoj. Raudo
noji Aikštė kaip jūra ban
gavo.

Parodoj dalyvavo darbi- 
ninku respublikos ginkluo
tos spėkos: kavalerija, arti
lerija, tankos, orlaiviai.

di- 
ap-

DOUGLAS, Ariz. —Suki- 
lėlių tvirtovė Agua Prieta 
mieste, skersai rubežiaus 
nuo čia, pateko į federali- 
nių spėkų rankas. 1500 su
kilėlių be mūšio * • pasidavė, 
valdžios kariuomenei.

Trockis už Kapitalistų Pini
gus Nusisamdę Puikią Vilą

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, lik Re-

KUN. OLŠAUSKO SKUN
DAS ATMESTAS

KAUNAS.—Baland. mėn. 
12 dieną Vyriausiam Tri
bunole buvo sprendžiamas 
praloto Olšausko skundas 
prieš Kauno apygardos teis
mo sprendimą. Tribunolas 
Olšausko skundą atmetė. 
Vadinas, praL Olšauskui iki 
teismo, kuris dar nepaskir-|

Philadelphia, Pa
Svarbu Visų Progresyvių 

Organizacijų Nariams 
AKP. LF. Centro Biuras 

šaukia visų progresyvių1 or
ganizacijų ir jų simpatikų 
masinį susirinkimą, gegu
žės 5 d. Jame dalyvaus d. 
L. Pruseika ir padarys 
svarbų pranešimą. Susirin
kimas prasidės 2 vai. po pie
tų. Bus rusų kliube, 995 
N. 5th St.

Visi ALDLD., LDSA. ir 
kitų mūsų organizacijų na
riai ir simpatikai dalyvau
kite tame susirinkime. Drg. 
Pruseika praneš svarbių 
dalykų apie musų veikimą.

AKP LF. Centro Biuras.

Peacox motina, 64 metų 
amžiaus, pasakojo, kaip re
liginiai buvo išauklėtas jos 
tas sūnus? lankė nedėlinę 
bažnytinę mokyklą ir taip 
buvo dievobaimingas, kad 
net už tai gavo medalį.

Už Du Litus Sudaužė 
Darbininkei Galvą

Kaunas.— Vaisių gatvės 
gyventoja Sara Aranauskie- 
ne sudaužė puodyne darbi? 
ninkei L. Sakrovskienei gal
vą už tai, kad ji paprašė at
lyginti už atliktą darbą — 2 
litus.

Sustreikavo 200 Tepliorių
PERTH AMIBOY, N. J.— 

Čia, Carteret, Woodbridge 
ir South Amboy sustreika
vo 200 tepliorių trečiadie
nį, kuomet darbdaviai atsi
sakė pakelti po $2 į dieną 
ir įvesti5 penkių dienų dar
bo savaitę. Jie dabar gau
na $10 į dieną.

Konstantinopolis, Turkija. 
—L. Trockis, negalėdamas 
išvykti į kitas kapitalisti
nes šalis, nusprendė Turki
joj apsigyventi. Kapitalis
tų pinigais, kuriuos gavo už 
šmeižimą Sovietų Saiungos, 
pasisamdė puikia vilų ma
dingoj turčių vakacijų vie
toj, Prinkino Saloj, Marmo
ra jūroj. Kada tai toj viloj 
gyvenę tūli kunigaikščiai.

Pirmą Dieną Gegužes jis 
vaišingai priėmė geltonąjį 
Anglijos Darbo Partijos va
dą Sidney Webb su pačia. 
Trockis turėjo su juo ilgą 
pasikalbėjimą.

Streikas Hartforde
HARTFORD. Conn.—Ba

landžio 30 d. čia sustreika
vo Underwood Typewriters 
Kompanijos darbininkai. 
Keliuose išdirbystės sky
riuose darbininkai išėjo į 
streiką. Manoma, kad strei
kas prasiplės.

Washington.— Trečiadie
nį senatas 70 balsais prįeš 
14 balsų atsisakė priimti 
senatoriaus Heflin patiektą 
rezoliuciją pasmerkimui tų, 
kurie metė, į jį bonkas 
Brockton, Mass.. kov,p 18 
d., ir kitaip trukdė klanie- 
čių susirinkimą, kuriame 
kalbėjo Heflin.

Sulaikė “Nezaležninkų” 
Bažnyčios Pamaldas

•

Kaunas.— Balandžio 13 d. 
policija neleido tautinės 
lietuvių bažnyčios pamaldų, 
kurios ėjo jau kelias savai
tes. Pamaldos buvo tik lie
tuvių kalba.

Trečiadienį viso pasaulio darbininkai apvaikščiojo 
Pirmą Gegužės—tarptautinę darbininkę šventę. Darbi
ninkai, minėdami savo šventės 40 metines sukaktuves, 
sujudino pasaulį. Išnaudotojai drebėjo prieš pasaulio 
darbo milžiną.

Kapitalištai, desperacijon įpuolę, daugely vietų nau
dojo žiauriausias priemones prieš darbininkus, kad ne- 
daleidus darbininkams demonstruoti ir parodyti savo ga
lią ir solidarumą.

Reikšmingai apvaikščiota Pirmoji Gegužės šiais me
tais.

Pasaulio didžiausiuose miestuose kaip jūros banga
vo darbininkų milžiniškos demonstracijos.

Nepaisant lietaus, New Yorke suvirš 20,000 darbi
ninkų po Komunistų Partijos vadovybe, demonstravo 
gatvėmis kelias valandas, dainuodami Internacionalą ir 
kitas revoliucines dainas. Tai buvo pirma tokia demon
stracija nuo 1916 metų.

, ; < 8 Užmušta, 78 Sužeista Berlyne
BERLYNAS.—. Vokietijos socialdemokratų valdžia 

buvo uždraudus darbininkams apvaikščioti Pirmąją Ge
gužės. Bet Komunistų Partija nepaisė uždraudimo ir 
iššaukė šimtus tūkstančių darbininkų į demonstracijas. 
Demonstracijos įvyko visoj Vokietijoj. Socialdemokratų 
nuo galvos iki kojų apginkluota policija brutališkai puo
lė darbininkus. . I

Berlyne įvyko didelis susikirtimas tarp darbininkų 
ir socialdemokratų policijos. Aštuoni asmenys užmušti 
ir 78 labai sužeisti. Pranešama, kad trys policistai už
mušti ir suvirš 20 sužeista.

Kad apsisaugoti nuo brutališkos policijos puolimo, 
darbininkai buvo užsitaisę barikadas ant Pankstrasse ir 
šoninėse gatvėse. Įvyko susikirtimas su policija. Kuo
met policija negalėjo persimušti per barikadas, tai ko
manduojantis viršininkas davė įsakymą šaudyti. Polici
jai į pagelbą pribuvo šarvuoti automobiliai. Susikirti
mas ilgai tęsėsi ir pagalios kulkasvaidžiais ir šarvuotais 
automobiliais ginkluota policija nugalėjo darbininkus. 
Toj srityj gyvenanti darbininkai, pasipiktinę policijos 
brutališkumu, šaudė į ją pro langus iš namų. Policija 
vėliau užpuolė namus ir nemažai darbininkų suareštavo.

Demonstracijos ir masiniai mitingai įvyko Cologne, 
Halle, Hamburge, Munich, Breslau, Magdeburg, Dres
den ir kituose pramoniniuose centruose

I
 Osaka mieste suvirš 10,000 darbininkų dalyvavo de
monstracijoj. Masiniai mitingai ir demonstracijos įvyko 
Yokohama ir Kyoto miestuose.

Milžiniška Demonstracija Meksikoj

MEXICO CITY.— Tūkstančiai Meksikos darbininkų 
apvaikščiojo Piramąją Gegužės, demonstruodami prieš 
Jungtinių Valstijų imperializmą ir Meksikos parsidavu- 

1 šią valdžią Wall Štreetui. Prie Jungtinių Valstijų kon
sulato susirinkę darbininkai šaukė “Šalin Yankee (Ame
rikos) imperializmą!” Policija ir gaisrininkai buvo pa
šaukti išsklaidyti demonstrantus.

Suvirš 30,000 darbininkų demonstravo gatvėmis.
Areštai Palestinoj

JERUZALĖ, ‘Palestina.— Palestinoj irgi darbinin
kai apvaikščiojo savo šventę. Įvairiose šalies dalyse įvy
ko masiniai mitingai, nepaisant valdžios draudimo. Te- 
laviv mieste darbininkai, komunistų vadovaujami, suruo
šė demonstraciją. Keletas darbininkų suareštuota.

LONDONAS.— Hyde Parke, Londone, įvyko mil
žiniškas masinis mitingas po komunistų vadovybe.

Konstantinopolis, Turkija. — Valdžia griežtai už
draudė Pirmos Gegužės demonstracijas. Tačiaus taba
ko fabriko -darbininkai bandė laikyti masinį mitingą. Po
licija suareštavo grupę darbininkų, jų tarpe kelias mo
teris.

Antwerp, Belgija. — Belgijos darbininkai demon
stravo už palaikymą 8 valandų darbo savaitės.

Uždraudė Mitingus ir Demonstracijas
VIENA, Austrija.— Austrijos darbininkai turėjo 

milžiniškas demonstracijas. Tūkstančiai darbininkų 
maršavo po komunistų vadovybe. Keliose vietose įvyko 
susikirtimas tarp darbininkų ir fašistų.

Čia gauta pranešimas, kad Graikijoj, Bulgarijoj, 
Vengrijoj, Jugoslavijoj ir Čekoslovakijoj buvo griežtai 
uždrausta darbininkams demonstruoti arba > surengti 
masinius mitingus. Rumunijoj buvo leista laikyti susi
rinkimus svetainėse.

Chicagoj Masiniai Mitingai Gatvėse v
CHICAGO.— Suvirš 60,000 Chicagos darbininkų ap

vaikščiojo Pirmą Gegužės. Keliolika masinių mitingų 
buvo surengta ant gatvių po komunistų vadovybe.

Londonas.— Sulig vėliausio pranešimo iš Lietuvos, 
laike Pirmos Gegužės apvaikščiojimo Kaune fašistinė 
valdžia sušaudė daug darbininkų.

Varšuvoj Susikirtimas
Iš Varšuvos gauta pranešimas, kad Pirmoj Gegužės 

įvyko darbininkų susikirtimas su policija. Suvirš".40 
darbininkų sužeista. Policija su durtuvais puolė demon* 
struotojus.

įt

I

ir kituose pramoniniuose centruose. p •• |U J į* n
Apie šimtas darbininkų suareštuota, jų tarpe Adolf rFZUlClJcl VCCmlltl DCfy-

Ende, Reichstago narys komunistas, ir Kari Schula, ko
munistas atstovas Prūsijos parlamente.

• ; , Kaune Didelė Demonstracija
KAUNAS.— Šiais metais ir Lietuvos darbininkai 

suruošė masines demonstracijas, nepaisant fašistinės 
valdžios teroro. > Kaune įvyko didelė darbininkų demon
stracija. Fašistinė, policija nušovė keletą darbininkų ir 
kelis desėtkus sužeidė. \

3,500 Suareštuota Paryžiuj
PARYŽIUS.— Šimtai tūkstančių Franci jos darbi

ninkų dalyvavo Pirmos Gegužės paminėjime.
Paryžiuj policija suareštavo 3,500 darbininkų. Jų 

tarpe yra daug žymių komunistų vadų ir agitatorių. Po
licija laikė apsupus žymesnių komunistų namus, kad ne
leidus jų išeiti iš namų vadovauti darbininkų demonstra
cijų. Taipgi policija atėmė nuo komunistų septynis au
tomobilius ir jais gabeno į policijos stotis suimtus darbi
ninkus.

Policija buvo apsupus Komunistų Partijos ir kitų 
darbininkų organizacijų įstaigas.

Paryžiuj taksi šoferiai sustreikavo. Provincijose 
prieplaukų darbininkai streikavo. Taipgi nedirbo metalo 
pramonės, namų budavojmo ir kitų pramonių darbinin
kai.

150 Suareštuota Japonijoj
Suvirs 15,000 darbininkų ' demonstravoTOKIO.-—i

čia gatvetnis. 3000 policistų buvo ant sargybos. Sua
reštuota 150 darbininkų.

has su Popiežium
PARYŽIUS.— Praneša- 

ma, kad tarp Vatikano ir 
Franci jos valdžios vedamos 
slaptos derybos del sudary
mo naujos sutarties. Dery
bose Aristide Briand, užsie
nio reik, minister., buvęs so
cialistas, atstovauja Franci- 
ją, o kardinol. Gasparri at
stovauja Vatikaną. Sakoma, 
kad yra svarstomas suma
nymas, kad Franci j a sugrą
žintų Vatikanui senovinį 
“popiežių palocių”, kuris 
randasi Avignon mieste. 
Norima, kad tas palocius 
būtų sugrąžintas popiežiui 
su teisėmis ten gyventi, jei
gu bile kada jis to užsima
nytų. ____________

Sniego Audra St. Louis
ST. LOUIS, Mo.— Ket

virtadienį čia ir kitose Mis
souri dalyse pasireiškė di
delė sniego audra su šalčiu. 
Čia nukrito suvirs 3 coliai 
sniego.

Worcester ir Norwoode 
Drg. Bimbos Prakalbos

Worcester, . Mass., drg. 
Bimba kalbės gegužės 4 d., 
Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St. Pradžia 8 ,vaL va
kare.

Norwoode drg. Bimba kal
bės 5 d. gegužės, 2 vaL po 
pietų, Lietuvių svetainėj.

Visi tų kolonijų lietuviai 
darbininkai rengkitės daly
vauti prakalbose.

Sovietai Užginčina. Paskatas 
Apie Stalino Rezignavimą

J

MASKVA.— Sovietai už
ginčina paskalus, būk J. 
Stalinas sergąs ir rezigna
vęs iš Komunistų Partijos 
sekretoriaus vietos.

Apie Stalino rezignaciją 
pranešimus paskelbė Ame
rikos tūli laikraščiai.

Sovietų ambasada Berly
ne užginčino tuos paskalas. '

» *

Z

Ssijjįjjiyi



MMMU

ta,, kad A. D. F. vadai, su po- A. D. F. vadų, tai ir kita dalis

■

Puslapis Antras Penktadiėnis, Geguž. 3,1929 t • i <.
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L. Pruseika,? pirmininkas 
J? Aleksiu spkrętoriųs.

ras taip pat prisidės prie 
praplėtimo agitacijos • už 
Draugiją.

Radus kazirninkus, i 
ir pradėjo 

Pastarieji kuogrei-
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LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by. 

Lithuanian Co-operative Publishing Society, In*.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck SL, Brooklyn, N. Y.

nas. Gatvės pasriuvo dar
bininkų krauju. Socialde
mokratai džiaugiasi, kad 
dar kartą jiems pavyko pa
ragauti komunistų kraujo.

Reikia nepamiršti, kad 
šiandien Vokietijos -visos 
ginkluotos policinės spėkos 
yra po komanda* socialde
mokratų. Kaip jau šakėm', 
Berlyno miesto polięijos 
galva yra socialdemokratas 
Zoergiebel. O vidaus rei
kalų ministeriu yra social
demokratas Sėveringas. Va
dinasi, visa atsakomybė už 
Berlyno . skerdynę puola 
stačiai ant galvos budelių 
socialdemokratų.

1919 metais socialdemo
kratas Noskė komandavo 
žudymui komunistų. 1929 
m. socialdemokratai Seve
ring ir Zoergiebel ėjo tas 

i pačias budelių pareigas.
Fašistai ir socialdemo-

Ir šiemet Pirmoji Gegu
žės nepraėjo be praliejimo 
kraujo. Šiuo sykiu fašistai 
ir socialdemokratai prarijo 
dar kelias komunistines gy
vybes, sulakė dar kelių mū
sų draugų kraują.

“Associated Press’ ’ pra
nešimu, Kauno darbininkai 
išėjo į gatves, kad parodyti 
savo klasinį solidarumą. 
Juos pasitiko smetoniniai 
budeliai. Keli mūsų draugai 
tapo nudėti. Daug sužeistų. 
Lietuvos fašistai vėl susi
tepė savo rankas nekaltu 
darbininkų krauju. Bet tas 
mūsų draugų kraujas jiems 
nepraeis veltui. Ateis valan
da, kuomet jie pasprings.

Kita liūdna žinia atėjo iš 
Vokietijos. Kaip jau žino
ma, Vokietijoj yra buržua- 
zine-socialdemokratų val
džia. Toj valdžioj Socialde
mokratų Partija lošia va
dovaujamą rolę. Berlyne su- 
žvėrėjus policija nudėjo 8 kratai toje pačioje kruvinų 
mūsų draugus, pagal spau
dos pranešimą, ir sužeidė 
iki šimto. Daugelis iš su
žeistųjų veikiausia mirs.

Šitą žmogžudingą darbą, 
šitą budelišką darbą atliko 
ne kas kitas, kaip socialde
mokratai. Tai jie nužudė 
mūsų draugus ir nutaškė 
Berlyno gatves mūsų drau
gų nekaltu krauju. Vėl Vo
kieti jos Į • socialdemokratai 
pasirodė' kruvinų budelių 
rolėje. Proletariatas dar ne
užmiršo tų budelių darbų 
dešimts metų atgal, kuomet 
jie paskerdė mūsų draugus 
Rožę Luxemburg ir Karolį 
Liebknech'tą. Dabar jie vėl 
susitepė savo budeliškas 
rankas mūsų draugų krau
ju.

Socialdemokratai —žmog
žudžiai! Kitaip jų vadinti 
nebegalima. Vokietijos soci
aldemokratai pasimokino iš 
savo draugų Austrijos so
cialdemokratų, kurie užper
nai Viennoj išžudė kelias 
dešimts darbininkų. Tuomet 
socialdemokratas miesto po
licijos viršininkas koman- 
davojo policijai ir karei
viams šaudyti į darbininkų 
demonstraciją. Šiemet Pir
moj Gegužės, Tarptautinėj 
Darbininkų Dienoj, Berlyne 
socialdemokratai dirigavo 
policijai^ kuri šautuvais vai
šino darbininkų demonstra
ciją. H

Berlyno miesto policijos 
viršjninlęas .yra socialdemo
kratas įįergiėbel. Visų pir
ma, pagąl Socialderriokratų 
Partijos ;p£6gramą delt šių 
metų gegužinės, Zoergiebel 
uždraudė <miueti gegužinę 
su demonstracijomis. Tai 
pirmu sykiu pp įsišteigimo 
Vokietijoj respublikos šito- 
kis uždraudimas tapo pa
darytas. Ir tai darbas soci
aldemokratų; Paskui Zoęr- 
giebel aumpbilizavb 15,000 
policijos^ malšinimui Berly
no darbininkų, jeigu jie 
bandytų i ruošti demonstra
ciją. Vadinasi,, visa valsty
bės mašina buvo išanksto 
suriktuota kraujo liejimui.

Ir štai, kuomet Berlyno 
darbininkai, nepaisant so
cialdemokratų uždraudimo,

1 išėjo į gatves ir bandėmar-į 
šuoti,. Zoergiebel įsakė poli
cijai pavaišinti demon
strantus šautuvais. Atsida
rė u p; nil Sudejavo Beri v-

budelių rolėj. Kaune sme
toniniai žmogžudos šaudė į 
darbininkus. Berlyne 
cialdemokratai galabino 
munistus.

Pasaulio darbininkai , 
užmirš nei vienų, nei kitų 
budelių. Atkeršijimo, atsi
teisimo rokundos dienos at
eis. Kauno ir Berlyno sker
dynės kada ųors atsirūgs 
mūsų, draugų jžu^djaimp 
labai' skaudžiai.

Jei ką parodė šie du įvy
kiai, tai būtent tą, kad dar
bininkų klasė kairėj a, revo- 
liucionizuojas. Jeigu Kauno 
darbininkai išėjo į gatves, 
nepaisant Smetonos val
džios, tai tas parodo, kad 
Lietuvos darbininkų judė
jimas atgyja. Jeigu Berly
no darbininkų masės pasi
rodė gatvėse, nepaisant so
cialdemokratinių .budelių 
grūmojimo, nepaisant, kad 
15,000 policistų buvo su
traukta į miestą del riuslo- 
pinimo gegužinės apvaikš- 
čiojimo, tai kaip diena aiš
ku, jog Vokietijos darbinin
kai ruošiasi paskutiniam 
mūšiui už pasiliuosavimą. 
Tegul to nepamiršta fašis
tiniai ir socialdemokrati
niai budeliai.

Mes sveikiname Kauno ir 
’Berlyno darbininkus. Mes 
nulenkiame galvas prieš 
mūsų žuvusių draugų kars
tus. Mes ' siunčiame savo 
prakeiksmą sęcialdemokra
tiniams ir fašistiniams bu
deliams.

licijos pagelba,( puolėsi sulau
žyti karingą jaunųjų darbinin
kų streiką Plymouthe ir Wil
kes-Barre Goldsmith komp. 
Bet tas jiems ne taip jau len
gvai sekėsi. Jie, tur būt, ma
nė, kad su jaunuoliais bus 
daug lengviau, apsidirbti, negu 
su suaugusiais, ką tik pasaky
si, tai jie ir tikės.

Suareštavę N. A. U. orga
nizatorius, sugrūdę juos į ka
lėjimą, manė, kad jų tikslas 
jau atsiektas ir streikas jau 
užbaigtas. Po kelis kartus 
skelbė kapitalistinėj spaudoj, 
kad streikas jau užbaigtas, 
darbininkai jau susitaikė ir 
grįžta dirbti. Bet tuomi ne
sulaužė jaunųjų vienybės. Pir- 
mųęse mitinguose visaip pur
vinei N. A. U. organizatoriui, 
aiškino jaunuoliams, kad .tik 
A. D. F. vadai yra geri orga
nizatoriai, jų mei; ppjicįjaj ąe?- 
areštuoja, neigi peršekibs jų 
organizacijos. N. A. U. yra 
bolševikų unija, raudonųjų u- 
nija, kuri nori nuversti Ame
rikos valdžią ir įkurti bolše
vikų valdžią. Ir daugybė ki
tokių nesąmonių pylėsi, kaip 
iš versmės. Liepė klausyti ir 
ką jie sakys, tai daryti.

Kuomet N. A. U. paėmė va
dovauti Hess Goldsmith 
komp. streiką ir suorganizavo 
N. A. U. lokalus, nariams bu
vo išaiškinta, kaip A. D. F. 
vadai darbuojasi del suorga
nizavimo U. A. U. Per kelio- 
liką metų sėdi čia riebiai ap
mokama organizatorė ir jokio 
darbo nedirba, išskyrus kur 
tik iškyla streikas, tai ten pa
siskubina sulaužyti. Jaunuo
liai ir patys matė, kad niekas 
jų neorganizavo, nelankė jų 
namų, kaip tik N. A. U. orga
nizatoriai ir surašė juos į uni
ją.- Toliaus patiekė planą, 
kaip kovoti, kad laimėjus 
streiką. Kuomet A. D. F. va
dai užgriebė streiką, taj dau- 
geliš jaunuolių žiūrėjo su pasi
piktinimu į tokį žygį. Bet kuo

turi būti kartu.
Kad parodžius jaunuoliams, 

jog A. D. F; vadai* geri kovo- 
i tojai ir kad jų klauso polici
ja, apstato dirbtuves policija, 
kad skebai bepasirodytų.. Nei 
vienas darbininkas neina dirb
ti; šerifai tik maršuoja gatvė
mis, jaunuoliams nei pikiėtuo- 
ti nereikia. Argi bereikia ge
resnių vadovų? Policija apgi
na streikierius ir vadus. Nuo 
ko ? Nuo bolševizmo.

Po kelių dienų streiko, Ma
ry Celleher rekomenduoja, 
kad galil grįžti visi dirbti, o 
unijos vadai padarys visą su
tartį, kas reikalinga; ir ko] rei
kalauja audėjai. Bet’ streikie- 
rių komitetas pareikalauja, 
kad būtų padaryta, raštiška su
tartis su !bosu? ’ įęitaiį jie ne
grįš. Celleher aiškina, kad 
Goldsmith pažada išpildyti rei
kalavimą, , tąii gąlimą( juorpi į ir 
pasitikėti.' ’ Streikieniį1 komite-' 
tas, kuris susidėjo iš jaunų 
mergaičių ir vaikinų, griežtai 
atsisako priimti tokią sutartį. 
Nurodinėjai kad ji yra klaidin
ga, nes bosas juos vėliau vi
sus išmėtys iš darbo, jei nebus 
raštiškos sutarties. Čia org.‘ 
nepajėgi suklaidinti jaunuolių.

Pas Goldsmith
Komitetas ir organizatorė 

Marė Celleher kalbasi ilgą 
laiką su Goldsmith kompa- 
nu. Praneša komitetui, kad 
Goldsmith viską išpildo, ko 
tik reikalauja s t r e i k i e riai. 
Tai labai gerai, sako strei- 
kieriai, dabar tik turite pa
daryti raštišką sutartį ir vis
kas laimėta. Celleher aiškina, 
kad nėra taip jau svarbu tu
rėti raštišką sutartį, vėliaus tą 
galėsim išreikalauti. Streikie- 
rių komitetas veda derybas 
per kokias penkias valandas. 
.Goldsmith prižada viską išpil
dyti, ko tik streikieriai rei
kalauja, tik turite sugrįžti 
dirbti. Pripažįsta 48 valan
dų darbo savaitę, 30 nuoš. pa-’

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
NARIAMS KANADOJE

Pagelbėkite Audėjams -

Rinkliava del streikuojančių 
audėjų įvyks sekantį sekma
dienį, 5 d. gegužės. Ateikite 
G.. Dr-jos salėn 9-tą vai. ryte, 
čia gausitd blankas, dėželes ir 
visas informacijas.

Tarp. Darbininkų
Pageltos Komitetas.

Operetė ir Koncertas

G. Choras rengia gražią 
operetę “Meilės Rykštė” 19 d. 
gegužės, nedėlios vakare.

Prašome choro draugų ir vi
sų meno- mylėtojų pasilaikyti 
tą dieną liuosą nuo kitų rei
kalų.

Savo posėdyje 25 d. ba
landžio ALDLD Centro Ko
mitetas nutarė paskelbti va
jų Canados rubežiuose. Va
jus prasidės su 15 d. gegu
žės ir tęsis per tris mėne
sius. Kad vajus būtų juo 
pasekmingesnis, Centro Ko
mitetas nutarė išleisti spe
cialius lapelius, specialiai 
pritaikintus prie mūsų 
Draugijos veikimo Canadę- 
je.

Vajus Canados rubežiuo
se paskelbta, vaduojantis 
trimis sumetimais: To 
reikalo visa eilė ALDLD 
kuopų, veikiančių Dominio- 
ne; smarkus naujų emi
grantų plaukimas Canadoh; 
sunkios gyvenimo sąlygos 
ir hiažos algos. Pastaroji 
priežastis vertė -Centro Ko
mitetą žymiai palengvinti 
(stojimo sąlygas. Per tris 
vajaus mėnesius visoje Ga
nado j e nariai į (Draugiją 
bus priimami tik už vieną 
dolerį mėtams, be jokio įsto
jimo.

Ir be vajaus ALDLD kuo-, 
pos Canadoje pastaraisiais 
metais smarkiai išaugo,• 
ypač mūsų kuopos Montrea- 
ly ir Toronto. Manoma, kad 
vajaus metu jos dar labiau 
užaugs. Yra progų ir nam 
joms kuopoms įsikurti. •

Pastaruoju laiku Centras 
kreipė į Canadą ypatingos 
domės. Jisai sutiko net pa
mokėti tas taksas, kurių 
reikalaują vietinė- valdžia^ 
už įgabenamas iš Jungtinių 
Valstijų knygas., Išleisda-

jotina, kad. pačią sunkiąją 
vajaus našią turės pakelti 
patys draugai ir draugės 
canadiečiai. Galų gale, 
Draugijos augimas ir tarpi
mas yra eilinių narių darbo 
pasekmė. Jeigu ligi šiol 
draugai canadiečiai, labiau
sia savomis išgalėmis, pajė
gė stiprinti Draugiją, tai 
šiuo vajaus metu jie dar 
labiau ją sustiprins.

Mes kviečiame kiekvieną 
Draugijos narį, prigulintį 
prie bile kuopos, ruoštis 
prie darbo ir padvigubinti 
savo kuopos eiles. Prakti
ka parodė, kad ten, kur iš
sijudina darban eiliniai na
riai, mūsų Draugija žymiai 
sustiprėjo. ‘ i. • * 1 \ * f "i A

Į Draugiją reikia traukti 
visus pirmeiviškai nūsisth- 
čiušius ddrbihinkus ir dar- 
binirikėšj 1 Mes priimam ’ į 
savo eiles bepartyvius žmo
nes ne todėl, kad1 > beparty- 
vutfiaš ;būtų mūsų obalsiu, 
bet todėl, kad z bephrtyVius 
žmonėš mes vis labiau ir la
biau norime įtraukti į ko
munistinio darbo-; sukurį. 
Štai kodėl neužtenka, vien 
tiktai prirašyti bepartyvius 
lietuvius prie Draugijos. 
Reikia dar sustiprinti juos 
dvasiniai, reikia užintere
suoti beįidru darbininkų ju
dėjimu. Tam tikslui reikia 
rengti geros prelekcijos, pa
skaitos, diskusijos.

Sąlygos įstojimo Draugi- 
jon per-šiuos tris mėnesius 
bus labai ir labai prieina
mos. Taigi, pasinaudokite

kelia algas, pripažįsta uniją, 
jokios diskriminacijos neda
rys nei vienam darbininkui, 
visi bus priimti. Komitetas 
reikalauja, kad Goldsnjith pa
sirašytų sutartį, tai jie grįš. 
Goldsmith atsisako pasirašyti. 
Ir jis aiškinasi, kad jo žodis 
yra taip pat geras, kaip ir pa
sirašymas. Viena iš komiteto 
pasako: -Tat jeigu jau pono 
taip geras žodis, tai tamstai 
nęra jau taip sunku ir pasi
rašyti po sutarčia. Goldsmith 
supyksta ir smarkiai surinka : 
Jei jūsų organizatorė gali pa
sitikėt manim, tai ir jūs gali
te I Mes netikini, atsako ko
mitetas, žodžiui be rašto.

Kuomet neįvyko sutartis ir 
U. A. U. drganizatorei nepa
vyko,. suklaidinti jaunuolius, ji 
pasižada iššaukti j kitų dirb
tuvių darbininkus į streiką ba
landžio 23 d. Kiek man teko 
sužinoti, minėtą dieną neiššau
kė. Jei .patys jaunieji nepri- 
spirs vadų, tai vargiai jie iš
šauks. J. Paulius.

Vargiai kur kitur yra to
kių keistų sutvėrimų, kaip 
mūsų mieste. Pastaruoju lai
ku numirė K. Luskus. Kuo
met jis buvo pašarvotas, tai 
susirinko keletas vyrų neva 
pabūti prie lavono. Šeimyna 
buvo labai pavargus, todėl nu
ėjo gulti. Prie lavono pasili
ko tik draugijos paskirti sar
gai ir keletas atsilankiusių vy
rų, kurie tu o j aus griebėsi dar
bo : susėdo prie stalo, išsiėmė 
kazyraš ir pradėjo iš pinigų 
lošti. Pasirodė, kad tie gaiva
lai tik tuo tikslu ir atėjo, kad 
pakazyravus iš pihigų.

Kaip ilgai jie būtų kazyra- 
vę, tai nežinia. Bet velionio 
moterių nubudo ir atėjo pažiū
rėti į kambarį, kur lavonas pa
šarvotas.
pagriebė šluotą 
šventinti.
čiausiai išsinešdino.

; i Tąį matotę,. kokių gaivalų

pas mus randąsL • ' L (J
čia lietuviai katalikai savo 

vaikus leidžia į parapijines 
mokyklas ir didžiuojasi, kad 
iš jų išeina geri vyrai. Bet 
kuomet pažiūri j jų vaikų el
gesį, tai net šiurpuliai supur
to. Vaikštinėja būriais gat-
vėmis, užkabinėja kiekvieną- 
praeivį, <mėto į juos įvairiais 
daiktais, koliojasi, vartoja 
šlykščiausius žodžius ir t. t, 
Tėvai į tai nekreipia jokios 
atydos. Jie nepaiso, kada jų 
vaikai pareina namo, kada at
gula ir t. t. Vienai motinai 
pastebėjau, kodėl ji leidžia, sa
vo vaikams taip vėlai nakti
mis valkiotis, tai ji atsakė, 
kad jos vaikai labai geri, dar 
niekas jai nepranešė, kad jos 
vaikai būtų ką nors apvogę. 
Vadinasi, jau tik tada žiūrės, 
kuomet sužinos, kad jie . va
gia.

Jeigu svetainėje būna kokis 
parengimas, tai nlio tų vaikų 
negalima nei apsiginti.

Pušyno Gvaizdikas.

Draugai! “Laisves” Ekskursija į Darbininką Šalį—Sovietą Są
jungą jau išvažiuoja

Laivu Berengaria. į Helsingfors
Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje, bus paranku
Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 

klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais ir automobiliais 
Sovietą Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dienų. '

Taipgi bus padengtos vizos tų šalių, per kurias reikės keliauti.
Pirma skelbėme, kad kelionės kainos iš New Yorko į Maskvą $303. Gi 

dabar sutvarkėme, kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvėnim'ą Sovietų ---  ---------- ----- -------- --- X--- , lrSąjungoje ir aprodyti teatrus, muzčjus, svarbesnius industrijų centrus 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Leningrade ir atgal parvežti už $385.

38 Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

Ar negana pigu taip svarbi misija
Norintiems sustoti Lietuvoje, turėsite patys apsimokėti kelionės kaštus iš Mas

kvos į Kauną ir savo kaštais turėsite atvažiuoti į Klaipėdą prie laivo. Iš Klaipėdos 
kelionė į Ameriką bus apmokėta. Į Lietuvą galėsite važiuoti tik pervažiavę 10 die
nų maršrutą Sovietų Sąjungoje.

r Lietuvoje galėsite būti, kiek jums patiks. Už vizą iš Sovietų Sąjungos j Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metų. Nepiliečiams $10 už vieną mėnesį, $15 už 
dų mėnesiu, $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis mėnesius.

Jei kuriem 10 dienų pertrumpa Sovietų Rusijoje, galite 
gauti ant 23 dienų už $535.00

Per tas 23 dienas būsite pervežti per sekančius miestus: Maskvą, Char
kovą, Leningradą, Kijevą, Sevastopolį, Jaltą, Odesą, iki Lenkijos rubežiaus. 
Čia jums bus išrodyta viskas, ką jūs norėsite matyti ir tuomi būsite 
užinteresuoti. •

T
< >

>
>

o

>

<

<

><
<
< >

< >

'><
< >
< >

< ’>

><■:

><■)

<

<

>

>

o

< >

o 
o

“Laisvės” Ekskursiją Visu Keliu Tvarkys

WORLD TOURISTS AGENTŪRA
< ' 175 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY

. ■ \ t I

Del .sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū
rą', klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu- 

• vių grupe. Kurie megalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kąlboje.
Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoją Rusų, Ukrainų ir Lietuvių gru

pės į Sovietų Sąjungą. Tat šiuo kartu važiuodami jausitės kaip Sovietų Sąjungoje, 
dar ant laivo būdami.

Tuojau reikalaukite prisiųsti blankų, kurias turėsite išpildyt.
Reikalaudami blankų, pažymėkite piliečiai Jungtinių Valstijų ar ne. Jei ne 

piliečiai,' pažymėkite, ar turite pirmas popieras.. Atsiminkite, kad esantieji ne pi
liečiai, turėsite įrodyti vardą laivo, kuriuo atvažiavote ir įvažiavimo dieną. Kitaip 
negalėsite gauti leidimo- išvažiuoti.

Taip pat pažymėkite, kokia ekskursiją pasiskiriate: 10 dienų ar 23 dienų So
vietų Rusijoje, ir. ar norit sustoti Lietuvoj.

N.usiiihkite 6 pasportipius paveikslus ir prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami priruošti visas.

; “LAISVĘ,” 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N. Y



darbų, smagumas kuri

Camel

Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo.

malonų kvapsnį kuris yra primnus

WORCESTER, MASS
lie-

“Lais-

po Naujausios Mados Žemiausia Kaina

n

i7

programa į- 
d. gegužės, 
39 Chapel 

2-rą vai. po

Pirmos Gegužės 
Apvaikščiojimas

Gegužės 11 d. Vilijos Cho
ras važiuoja į Bridgeportą, nes 
ten įvyks koncertas ir balius, i

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Visi ir visos ateikite, nes 
viena, bus gera vakarienė, o 
antra.—linksmai ir smagiai lai
ką iR^leisite.

valstiečiai atsi- 
pavojuje. Kad 
galima kovoti 
fašistu valdžią

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

gia pirmos

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Gegužės 4 d. įvyks vaka-Į 
rienė, kurią rengia L. D. S. A. 
12 kuopa, svetainėj 774 Bank/ 
St., Waterbury. Pradžia 8; 
vai. vakare ; įžanga $1.25 ypa-l

nederliaus. Rytų Vėjas.
“Balsas”

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

tiems valdininkams, kurie gau- tų pagalbas nukentėjusiems nuo 
na po kelis tūkstančius mėne
siui, ir iš sulaikytų milionų duo-

S,

I

Penktadienis, 'Geguž. 3,1929 Puslapis Trečias

Vilijos Choro Kelionė į
LIETUVIS GRABORIUS

Balandžio 28 d., apie pirmą 
valandą dieną, visi choristai ir j 
choristės sėdome į busus ir ap- • 
leidome savo miestą. Mat, ■ 
buvome užkviesti į Torringto- [ 
ną išpildyti programą A. L. D. į 

l L. D. kuopos parengime. Ke- • 
lionė buvo smagi, nes visi 
juokavome, tik nuo dainavi- 
mfH^5Usilaikėme, kad neišeik
vojus energijos ir laike pro-1 
gramos gerai sudainavus.

Pribuvus į vietą, publikos 
radome pilną svetainę, kuri 
mus labai draugingai pasiti-

Pradėjus programą, pir
miausiai buvo sulošta juokin
giausia komedija “Vos neap- 
sivedžiau” ir žmonės gardžiai 
prisijuokė. Paskui sekė solis-! 
tai, dietai. Sudainuota gerai. I 
Šoklioj pašoko klasiškus šo
kius. Vyrų choras taipgi su
dailino kelias dainas gerai.! 
Choro mokytoja smuikavo la-; 
bai puikiai ir publiką labai į 
patenkino, nes nenorėjo nuo; 
steičiaus paleisti. Abelnai 
programa išpildyta labai gerai 
ir publika likosi pilnai paten
kinta. Reikia tikėtis, kad 
kuopai liks pelno.

L. D. S. A. kuopos, Jaunų Vy-Į 
rų Draugijos svetainėj, 4071 
Lafayette St., Bridgeport, į 
Conn. Dabar choras rengiasi 
prie išpildymo programos, kad i 
galėtų gerai pasirodyti. Iri 
reikia pasakyti, kad programa j 
bus išpildyta puikiai ir kurie 
atsilankys, tie nesigailės.

Jau buvo pažymėta 
vėj,” kad T. D. A. 13 kp. ren- 

dienos gegužės, 
darbininkų šventės, apvaikš- 
Čiojimą ant antro sekmadie
nio, gružės mėnėsio. Rengi
mo komisija, pasinaudodama 
proga, kad vienas iš žymesnių 
kalbėtojų, tai yra, A. Bimba, 
važiuoja į Bostoną ir Norwoo- 
dą sakyti prakalbą del gegu
žinės šventės apvaikščiojimo, 
atkėlė kuopos tarimą ir ren
giamas apvaikščiojimas įvyks
ta gegužės 4 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St.

Šios prakalbos bei apvaikš
čiojimas vien tik lietuvių kal
boje, ir apie A. Bimbos pra- 
kalbingumį reklamuoti jau nė- 
V& reikalo. Be to, kaip jau 
#noma, Bimba greitai apleis 
rįfhbCS valstijas, tai yra, išva
žiuos į Chicago, Ill., prie “Vil
nies” darbuotis, tad greit jo 
prakalbų nebegirdėsime, todėl 
visų pareiga dalyvauti viršpa- 
minėtame . gegužinės šventės 
apvaikščiojime, kur Bimba pa
sakys prakalbą.

T. D. A. 13 Kp. Koresp.

BOSTONO IR APIEUNKĖS 
ŽINIOS

NORWOOD, MASS.
Darbininkų šventės paminė

jimas ir klasiška 
vyks nedėlioj, 5 

svetainėj, 
Court. Pradžia 
pietų.

Todėl Norwood’o darbinin
kai ir darbininkės turi skait
lingai atsilankyti ir parodyti 
darbininkišką solidarumą. Bus 
puiki programa, kuri žavės 
Lįteeno darbininko sielą.

arprograma.
1, Finų Darbininkų Benas.
2. Helvi Lehtonen, soprano 

solo.

Po visu kalbu ir

jus gaunote rūkydamas 

ir teturi svarbos

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., 0o. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

__i__________
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Lietuviška Akušerė

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels yra padaryti iš rinktiniausių auginamų tabakų.

© 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem. N. C.

Camels mišinys Naminių ir Turkiškų tabakų niekad 
nebuvo prilygtas.

L

Camels yra lengvi ir smagus.

Jų skonis nenubosta.

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

Reikale

Camels turi 
kiekvienam.

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

pasakys lavimų, nutarta: 1. reikalavi
mus statyt organizuotu keliu, 
2. reikalauti, kad pavasario sė
jai valdžia pilnai parūpintų val
stiečiams grūdų, 3. kad žemės 
mokesčius atidėtų iki derlingų 
metų, 4. kad sumažintų algas

3. Antanas Bimba 
prakalbas angliškai ir 
viškai.

4. Finų mišrus choras.
5. Poezija, Tach Ikkela.
6. K. Sevender, baritonas.
7. Norwoodo pionieriai.
8. L. L. R. mišrus choras,

vadovyste d. Edw. Sugar.
9. Finų dramatiškas kliubas 

loš vieno akto veikaliuką.
10. Lietuvių vyrų choras, va

dovaujamas d. Sugar.
Todėl būkime visi ir laiku, 

nes programa bus pradėta ly
giai 2-rą vai.

Gegužines Programos 
Komisija.

Valstiečiai Netiki Valdžios 
Pažadams

JONIŠKIS.— Jonišky įvyko 
slaptas nepartinių apylinkės val
stiečių pasitarimas. Apsvarstę 
savo sunkią padėtį, valstiečiai 
konstatavo, kad atėjus pavasa
rio sėjai daugumas visąi netu
rės sėklų laukams apsėti, kad 
nors fašistai ir duos po kelis 
gorčius grūdų, to pavasario sė
jai neužteks: laukai liks neuž
sėti , ir visiškas žemės ūkio žlu
gimas ateinančiais metais bus 
neišvengiamas; 
duria badmečio 
lengviau būt 
prieš dabartinę
del ekonominių valstiečių reika-

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELSSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”' 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

‘GERAI PATAIKOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilaut-kas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand Št., 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 supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbšio, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvu 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

John Naujokas Pa^ drg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir Įriti 
Brooklyn© ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’0 Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyn©, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vaidais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
Eareikalavimo visur J kitus miestus 

iznieriams ir privatišHems žmo- 
nims, daug ar mažai, vis tiek, ir li
gas apmokame.

Adresas:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA'

®0E5!

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

AI FITDCTIC 332 WEST BROADWAY
• J. Ik U1 M Ilk) So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1378
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša 12,700 į metus. Pre
kė |22,0(k.. , įmokėti nemažiau
kaip 52,000, imusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgėtauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko ftik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—-bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

I VISAS ŠALIS 
Parūpinam mortgičius namams ir Te!.:

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuo jaus pas: 
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 
South Boston 1662-1373

HIIHIHIUM

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam'žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
md, 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 vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga Vra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia ižjnogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gauki mūsų 
žolių ir knygii katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del moderniško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

D R. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvaraptuojam 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. NedėJd’eniais nuo 11 iki - 8 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus ' ' ‘
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.|

FORNĮCIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Dabar gaunami is fabrikų šie daiktai: 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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“Karaliaus Johnsono” 
Pasitikimas

BINGHAMTON, N. Y.
29 d. bal. Endicott-Johnson 

čeverykų kompanijos viršinin
kėliai ir jų gizeliai, sykiu su 
miestų—Binghamtono, Johnson 
City ir Endicott—valdininkais, 
prisidengę neva darbininkų 
vardu, buvo suruošę iškilmingą 
demonstraciją pasitikimui kom
panijos galvos — “karaliaus” 
George F. Johnsono, sugrįžtan
čio iš žieminių atostogų—iš 
saulėtos Floridos. Nuo 2 vai. 
po pietų sustabdyta visos dirb
tuvės, darbininkai surikiuota į 
eiles ir, baubiant dirbtuvių 
švilpynėms ir demonstrantų 
birbynėms, eita į kompanijos 
žaismių daržą, kur įvykę darb
davio sveikinimas. “Karaliui” 
garbė duota net ir kanuolių šū
viais.

Kam šis Pasitikimas Rengtas?
Kam šis pasitikimas rengtas; 

taip triukšmingai? Juk ir ki-1 
tais metais ponas Johnsonasi 
važiuodavo į atostogas. Juk 
tai nepirmiena.

O, taip, nepirmiena. Bet 
šiam pasitikimui yra tikslas. 
Mat, kompanija tai vienoje, tai 
kitoje dirbtuvėje, tai viename, 
tai kitame departmente vis ly- 
gina-mažina ‘darbininkų algas. 
Darbininkai šiuo kompanijos 
užsimojimu labai nepasigapėdi-

nę. čia tapo išleista porai nu
merių ’ dirbtuvės laikraštėlio, 
keliančio darbininkų balsą prieš 
naudotojus. Nepasiganėdini- 
mas auga, plėtojasi. O kom
panija savo pranešimais (biu- 
letinais) vis sako, kad jos tiks
las lygybė-industrinė-demokra- 
tija, kad nepasiganėdinusių 
“triukšmadarių” yra tik labai 
mažas nuošimtis. Na, ir štai, 
kad labiau dūmt akis neprotau
jantiems ^darbininkams ir kad 
geriau save pasigarsinti, su
ruošta neva darbininkų vardu 
demonstracija, pasitikimui sa
vo prezidento.

Ar darbininkai su džiaugsmu 
ėjo poną Johnsoną pasitikti? 
Ne. Jie buvo verčiami. Tą 
visą parodą-demonstraciją su
ruošė kompanijos viršininkė
liai ir miestų valdininkai. Net 
mokyklos ir biznio įstaigos bu
vo uždaryta. Kai kuriose dirb
tuvėse net durys buvo užrakin
tos prieš dėmon^įra'cijos valan
dą, kad darbininkai neišvaikš
čiotų namon, keistą, eiti tik 
per vienas duris, tiesiog į de
monstravimo eilę.

0 tačiaus drąsesnieji darbi
ninkai, nevisai maža dalis, vis- 
tik nedemonstravo, o nuėjo sau 
namon. Jie žino, kad šįs darb
daviui reiškiamas sveikinimas, 
tai lygus ačiavimui už mažini
mą darbininkams algų.

Gegužinė
Kadangi darbininkai čionai 

neorganizuoti, tai -ir savo šven
tės Pirmos Gegužės neturi, tei

sės švęsti. Dėlto minėjimas 
gegužinės šventės įvyks atei
nantį sekmadienį, 5 d. gegužės, 
Lietuvių Svetainėje, nuo 7 vai. 
vakare, čia bus prakalba ir la
bai žingeidi koncertinė progra
ma. Visi darbininkai kviečia
mi atsilankyti!

A—ma, A—tė.

myn. T. D. A. veda visas by
las, parūpina advokatus ir ap
moka iškaščius. Tad kiekvie
nas lietuvis darbininkas turė
tų dalyvauti T. D. A. parengi
me ii: tuomi pagelbėti ginti pa
tekusius darbininkus į reakci
jos nagus.

Būkite visi ir visos 206 S. 
Main St., Wilkes-Barre, Pa.

Mainierys.

prieš kapojimą algų. šis 
klausimas jau ir prie mūsų ar
tinasi, todėl reikėtų ir apie tai 
pasvarstyti. * ’

J. Žilionis.

NEWARK, N. J.
Sietyno ir Laisves Chorų 

Pamokos

koms organizacijoms, tai da
bar tų. organizacijų nariai .pri
valo dtsilankyti į chorų paren
gimus ir tuomi juos paremti.

Perstatymas operetės Sylvia 
įvyks 18 d. gegužės, svetainėj 
180 New York Avė. Įsitėmy- 
kite dieną ir vietą. Lošime da
lyvaus abudu chorai.

A. Nuodegulietis.

WILKES-BARRE, PA.
Nepamirškite Nedčldienio 

Į ; ' ' . - .
Gegužės 5 dieną, 6 valandą 

Vakare, bus vienas iš puikių 
parengimų. Bus duodajni už
kandžiai ir bus programa, ku
ri susidės iš dainų, muzikos ir 
kitokių pamarginimų.
i šį’ parengimą \ rengia Tarp- 
tįautinis: Darbininkų Apsigyni
mas^ ' į i Minirha organizacija 
dar i daugeliui lietuvių darbi-7 
ninku 'nėra žinoma, nes šioj 
apieįinkėj * ji, kol kas, nieko 
neveikė; ? j 1 i • < ’ 1

Pastaruoju laiku daugybė 
buvo areštų ir . Užpuolimų ant 
darbininkų, kurie dėjo pastan
gas suorganizuoti darbininkus, 
ypatingai jaunimą audinyčio- 
se. A. D. F., policija ir bosai 
kartu puolė N. A. U. organiza
torius ir darbuotojus toj link
mėj, areštavo net po kelius 
kartus. Areštavo Jaunųjų 
Darb. Lygos narius už dalyva
vimą streike, už organizavimą 
neorganizuotų darbininkų. Bet 
tuom nenugą^dino nei vieno 
darbininko. Darbas eina pir

S. L A. REIKALE

EKSKURSIJA | LENINGRADĄ
Rašo JUL. DAUBARAS

Drg. B. Palomis “Vilnies” 
No. 91, š. m., skyriuje “Kas
dieną,” kalbėdamas apie S. L. 
A;, kaip dabartinė Pildomoji 
Taryba kenkia organizacijos 
augimui, nepilnai pasakė. 
Drg. 'Palomis rašo: “S. L. A. 
pergyvena pavojaus laikotar
pį. Atskaitos rodo, kad susir
gimai kyla, mirtys didėja. Tas 
reiškia ne gerovę organizaci
jai. Jeigu nebus greitai į- 
traukta daug jaunimo trumpu 
laiku, tai už keletos metų gali 
įvykti riez visai mažas krizis. 
Prie to veda netikęs Pildomo-, 
sios Tarybos iš e i m i ninkavi-' 
mas.” Toliau drg. Palomis, 
sako: “Dabartiniu laiku veda
ma tokia politika, kad jieško- 
ma ne sveikų kandidatų, bet 
nusistačiusių prieš progresy
vius. Kandidatai nors ir svei
ki ir jauni, bet, jeigu progre-r 
šyviai, tampa atmesti, kaip, 
buvo Cicero, Clevelande ir ki
tur. Tokis žygis labai kliudo 
organižacijos augimui.” To
liausi “Nors tiesa, tokių at
mestų kandidatų skaitlinė ne- 
didžiausia.”

Balandžio 28 d. Sietyno 
Choras važiavo į Patersoną 
bendrai su Laisvės Choru lai
kyti pamoką. Reikia pasaky
ti, kad abudu chorai darbuo
jasi labai gerai. Dedamos di- 
deliausios pastangos, kad ope
retė Sylvia išeitų kUopuikiau- 
šiai. Pirmiaus tik Brooklynas 
turėjo didelius chorus, bet da
bar ir šioj apieįinkėj įsikūrė 
dideli ėhorai> kurie jau pasi
rodo darbininkiškuose . paren
gimuose.

Kadangi šios apielinkės cho
rai patarnauja darbininkiš-

CASTON R0PSEV1CH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

(Pabaiga) ! gal pasakojimą, ten cariene su Rasputinu

Penktadienis, Geguž.

Havana, Cuba.— 
dutinis darbininkų užo^ 
$2.50 į dieną. Mūrinin 
gauna $3 į dieną, taip
gatvekarių darbininkai. P 
prasti darbininkai gaun 
tik $1.20 į dieną. O 
venimas brangus.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

• Brockton, Mass.
Tel. 228

PAVASARIO BARGANAI
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 
riai, visi vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

5-6-6 kamba-

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

pat N. Main Gatvės, partiduoda 
už $5,200.

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

pardavimo—mirtis Šeimynos

FARMA 
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant svMęieosi.

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

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

Pasiklausinėk!, drauge 
lomi pas kolonijų žmones ten, 
kur tautininkai fašistai valdo 
S. 'L. A. kp., tai nusistebėsi, 
kiek daug nepriimama sveikų, 
jaunų žmonių į S. L. A. vien 
tik už tai, kad tie lietuviai ne
pritaria fašistiniams sandarie- 
čiams.

Pasiteiraukite Wat erbury, 
Conn., kur gyvuoja S. L. A. 11

Įėjome į kambarį, kuriame caras Mi- !a^e slaptų posėdžių pasislėpę klausydavo | 
kė II priėmė Peterburgo “darbininkų” de- kalbl-' nutarimų. Abelnai canene su sa-

- - | vo šventuoju Rasputinu vedesi šlykščiai... Į . — -
O tokiu Rasputino palaimintų ištvirkėlių kp«, kurią valdo Jonas Tarei- 

mutes pamuas uienynas,- kufj jis rase tuo- Romanovų uinastiją grupavosi daug...
- “ - - -\ cLow]*rnSc Tokių komnatų-kabmetu caras ir cariene

1905 m. Tai charakteringas dokumentas, “I”e k?’1“3, 3imkus ’;am.e Palociuje. 
rodantis, kas jam rūpėjo ir kuomi jis dau- De!._st.°.kos lalko kltP kambarių nebeteko 
giausia buvo užimtas. Gaila, kad del sto-| aPzluretL 
kos laiko negalėjau nusirašyti tą dienyną.

Po to įėjome į vaikų žaislų kambarį, 
kuriame įrengta įvairūs vaikų žaislai. Til
telis, kuriuomi vaikai lakstydavo, čiužinė
davo ir šiaip žaislus žaisdavo, svečiams da
lyvaujant.

Dviejuose kambariuose

putaciją, po 9 sausio skerdynės, 1905 m.
Tame kabinete randasi pakabintas caro 
Mikės paliktas dienynas,- kurį jis rasė tuo- 
jaus prieš ir po įvykių 9 sausio i 
1905 m. ‘

Ant greitųjų apžiūrėjome Vaikų Sky
rių ant trečio augšto. Vaikų Skyrius irgi 
labai žingeidus, tęsiasi ilgas koridorius, 
vienaip ir kitaip sukiojasi. Kambariai per 
abi puses. Vienoj pusėj kambariai nasled- 
niko carevičiaus ir dukterų; kitoj pusėj

caro Njkalo- tarnautojų: guvernantkų, mokytojų, auk- 
jaus II knygį^as.'Knygos daugiausia ang- lėtinių ir daug kitų visokių prižiūrėtojų, 
lų ir francūzi^ kalbose. Sako, tas tik del 
pagražinimo ir augštų žmonių akių, nes 
pats Mikė su knygomis neužsiimdavo.

Kabinetas Vitės, žinomo caro ministe- 
rio—“liberalo”... Kambaris, kuriame ran
dasi visokių karinių uniformų.

Kabinetas caro Nikalojaus II. Ant sie
nos paveikslai kazokų. Paveikslas caro 
Nikalojaus su Francijos Prezid. Poinkare. 
Šį paveikslą jie sykiu nusitraukė prieš pat 
imperialistinį karą 1914 m. Kambaryje 
daug įvairių rakandų, pianas ir kiti bran
gūs pagražinimui dalykai.

Pasisukome po kairei, ilgas koridorius, 
abiejose pusėse kambariai—kabinetai. Vie
noj pusėj visa eilė carienės kabinetų, ant
roj pusėj caro. Kabinetuose daug bran
giausių dalykų: paveikslai-kartinos, įvai
riausi puikiausi mebeliai-rakandai, įvairūs 
piešiniai, figūros ir daug kitų įvairių da- 
lykų. ’

Miegamasis kambarys, dvi auksuotos 
lovos, viena greta kitos stovi, aplink ant 
sienų vienas prie kito—įvairių šventųjų ir 
dievų paveikslai. , Miegamasis kambarys 
nedidelis, bet aplink visos sienos nukabin
tos apie 800 paveikslų dievų ir šventųjų.

Nikalojaus II kabinetas priėmimui mi~ 
nisterių... Kabinetas, kur caras pasirašy
davo po įvairiais ukazais ir tt. Stalas su 
daugybe įvairios rūšies fotografijų: Nas- 
ledniko, Aleksandrų ir daug kitų. Nema
žas baseinas, kuriame caras kas dieną 
plaudavos. Tas baseinas įrengtas pagal 
naujausios mados ir technikos su visokiais 
patogumais*

Kabinetas,’ kuriame randasi didelis bi
liardo stalas, antras stalas, prie kurio sė
dėdavo caras su ministerių kabinetu. Ta
me kabinete caras su ministeriais laikyda
vo slaptus posėdžius. Stalas, ant kurio su
krauta dideliu knygų; kabinetas dideliais 
ir brangiais divonais užklotas. Šonais to 
kabineto randasi ant viršaus galerija. Pa-

Kambarys vaikų žaislų. Tame kamba
ryje sukrauta keli šimtai įvairių vaikų žai
slų: automobilius, arkliai, šunys, katės, ro
gės, ratai ir daugybės kitų įvairių žaislų.

Kambarys cesąrevičiaus-nasledniko;
sudėtalova, netoliese staliukas, ant kurio 

jo kojų bandažai.
Sakoma, kad jis turėjęs kokią 

išgydomą ligą. Kojos visuomet 
įdėtos į tam tikrus įtaisytus bandažus, ir 
daug kitų dalykų pripasakoja apie nasled- 
niką mūsų vedžiotojas.

Kambariai caro dukterų, čia drau
gams nereikia ir aiškinti, kiek ten turto ir 
gerybių ant papuošalų padėta. Šėpose 
dukterų kostiumai brangiausios medžia
gos. Mokyklų kambariai nasįedniko ir 
dukterų. Iš viso matytis, kad tas vaikėzas 
buvo baisiai lepinamas.

Tų vaikų aptarnavimui buvo užlaiko
ma visa armija tarnų, auklių ir tt. Ant 
greitųjų apžiūrėję vaikų skyrių skubino- 
mės į stotį.

Abelnai, Leningrade ir jo apielinkėse 
yra daugybės muzėjų, carų, kunigaikščių,- 
grafų; puikiausi ir didžiausi dvarai, kurie 
turi istorišką vertę. Daugybės įvairių sto- 
vylų: carų, mokslininkų, poetų, revoliucio^ 
nierių, klasikų rašėjų ir tt. daug sodų- 
parkų, tokių, kuriuos kiekvienas turėtų 
aplankyti ir kurie turi istoriškos dailės, 
ekonomikos, klasių kovos, mokslo reikš
mės. Yra apie 65 del ekskursantų lanky
mo.

Leningradas tai vakarų Europos sty- 
liaus miestas. Gatvės plačios, šaligatviai 
irgi platūs, netaip, kaip Maskvoj. Abelnai, 
Leningradas man geriau patinka. > Judėji
mas nemažas. Upė Neva taip Leningradą 
puošia, kaip Dauguva Rygą. Tik Lenin
grado klimatas drėgnas, tankiai rūkas, 
saulės retai tesimato. Vakare, 8 vai., to
kia pat tvarka išvaživome iš Leningrado į 
Maskvą.

tai ne
būdavę

la, Jonas žemantauskas ir ten 
rasit ne kelis, bet kelis desėt- 
kus ar gal ir šimtus lietuvių 
sveikų, jaunų, kurie nori pri
klausyti prie S. L. A. Gal pa
klausit, kodėl nepriklauso? 
Gausit atsakymą, 'kad Tarei- 
la ir žemantauskas nepriima 
arba nepriims. Yra atsitiki
mų, kad siūlėsi, bet gavo at
sakymą per S. L A. “gerbia
mus darbuotojus,” kaip Vitai- 
tis sako, “Jūs netinkami, per 
raudoni, visvien nebūsit priim
ti iš centro.” Tai ar nereiškia 
tą patį, kad žmogus išpildytų 
aplikaciją ir tada gautų atsa
kymą, kad nepriima? Čia 
išanksto pasakoma, kad nepri
ims. Ar jūs manote, kad tik 
Waterbury taip yra? Tas da
roma visur, kur tik vadinami 
‘‘tėvynainiai” sandariečiai val
do kuopas. Yra tūkstančiai 
lietuvių darbininkų, norinčių 
priklausyti prie S. L. A., bet 
fašistai juos nepriima.

Temykit, gerbiami nariai! 
Waterbury apskaitoma apie 
12,000 lietuvių, o prie S. L. A. 
11 kp. priklauso apie 300. Juk 
čia mažiausia turėtų kuopa 
susidėti iš 1,000 narių.

Kaip augščiau minėjau, yra 
daug norinčiu priklausyti.

S? L. A. 11 Kp. Narys.

MINERSVILLE, PA
Nežinia, kur dingo iš mūsų 

miesto korespondentai, kad 
veik nieko neparašo iš mūsų 
veikimo? Juk čia darbininkų 
judėjimas eina savo 
Darbininkų kova prieš 
dotojus vedama. Bet 
darbininkiškoj spaudoj 
žinių, nesimato. Mat,

keliu, 
išnau- 
mūsų 
jokių 
vieni

draugai užimti savo stubelkų 
prižiūrėjimu, kiti prie fordu- 
kų prisiriš^, todėl į darbinin
kiškus reikalus mažai kreipia 
domės.

Dabar vienas svarbiausių 
klausimų, tai. Lietuvos baduo- 
lių' klausimas. Juk Lietuvoj 
darbininkai ir biednuomenė 
badauja, todėl' mūsų pareiga 
ir šiuo klausimu rūpintis. Vie
nok iki šiol dar nieko neda
rėme.

Visur darbininkai kovoja

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

visi 
gero

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

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

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais, modemiškai | 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 L 
vištų. Parsiduoda pigiai; ' ' * I

_____________ ______________ ; ■ . .

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų sayininkams, biznieriams, | 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį | 
vien tik su didelėm kompanijom. . • • »

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

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

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas eptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:*

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn* N. Y. -

„n r. „

$10.00 LOTAI
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

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

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

Kurių Jūs Pageidavot

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. llth St. Philadelphia,

Sulig ^reikalavimo, šiuos cigarus 
per paštą išsiuntinėjame, k 

užsakymus (orderius).

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų ’>

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.
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MOTERIMS: 
Pančdėliais ir 

utarninkais

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
Saro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 

up pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
; 29-31? Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

■ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
f. Telefonas: Pulaski 1090

DIENĄ IR 
naktį 

ATDARA" 
—r...... . > ■ h —

■■Bl

Penktadienis, Geguž. 3,1929

VIETOS ŽINIOS

daug

Aido Choras Atmetė
< >

(PASIRASO)

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio >

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers
E4QM9

Išrinkti trys

monstrantus su įvairių darbi-

UW ” A14VJ *111 U IVC411IU llUvuCtV V j • ■y'V j • • •

Mų), padarymu įvairių pirkimo da^ . Dauguma lr
, . . . „ vaikai buvo pasipuošę daugiaupardavimo popierų ir tt. Se- ar mažiau raudonuojančiais 

mau dir įdavęs prie įvairių lai- drabužiais. Buvo merginų, iš-

bet mote-
(jei dai

ri emonstraci,jų įvy- 
mitingas Coliseum

MIRĖ MOTIEJUS 
JUKELIS

<i> 
osu- 

bu-

tūli žmo- 
apdraudę.

konfęrencijoj, šaukiamoj Lie
tuvos baduolių gelbėjimui.

Choro Korespondentas.

Ji pa- 
$500 kaucijos iki

SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo mu
ziką, nuo vieno vandenyno iki kito, per 

N. B. C. radio tinklą.

l s

Darbininkiško judėjimo at- 
^ilgiu, Motiejaus Jukelio gy
venimas buvo ne bergždžiai 
praleistas. Tatai minėdami,

dariai arklių pasturgaliais

“It’s toasted’
tiems. Pasirodo, kad ir stu
dentų tarpe randasi būreliai

Prie star a»ja nti Arg w m eolai 
negalėjo suturet sparčiai auganti publikos 
palinkimą pasirinkt Lucky Strike kaipo savo 
mylimus cigarctus. Lucky Strike yra suderini
mas parinktų tabakų, kurių apkepinamo 
kvapsnys žavi rūkytojo skonį, kurių apke
pinamo procesas prašalina nešvarumus, ir, 
kaip liudija 20.679 daktarai, padaro Luckies 
mažiau erzinančiais. Apkepinimas iškelia 
Lucky Strike i tokį augštuinos laipsni, prie 
kurio nei prisiartinti negali jokie kiti cigaretai. 
Nuolatinis ekspertų rūpesnis užtikrina Luckies 
gerumą. Kad juos pasirenka milionai žmonių,
ratai Įrodo jų viršenybę ir yra teisingas 
atsakymas į sautnyliškus kitų pagyrus. 
I •

Senai New Yorkas buvo be
matęs tokią skaitlingą darbi
ninkų demonstraciją, kaip kad į 
įvyko Pirmojoj Gegužės po i 
pietų. Toje komunistų ir kai-j11 v 4 dO L *. k U Zj 1 f v vU » 1. V J V IW 1 11 vi V Y * *- HCtl ■

Janonio ir Regra- riųjų darbininkų suruoštoj de-• 
monstracijoj dalyvavo virš

perialistų nagai iš Nicaragu- 
os!” ir kiti revoliuciniai ir 
šiaip darbininkiški obalsiai bu- pritariančiųjų komunistams. Iš 
vo išrašyti ant didžiausių de- kai kurių didnamių ofisų lan- 
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širdingą aciu visiems dalyva-. augščiau pasilipus, tėmyti de-
vusiems vakarienėj. monstrantus su įvairių darbi-

Išrinkta delegatai palyvauti unijų ir revoliucinių or-

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
narys senosios Lietuvių Socia
listų Sąjungos; visuomet buvo 
žinomas, kaipo veiklus unijis- 
tas. Viename streike gavo ir 
du dantis išmušt kovoje su 

Streiklaužiais ir policija. Kiek 
pirmiau priklausė Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijai. Buvo nuolati
nis “Laisvės” skaitytojas, vi
siškai laisvų pažiūrų žmogus. 
Iš amato buvo kriaučius ir 
Amalgameitų Unijos narys., 

Prieš Velykas jau Motiejus 
nesijautė gerai. Beeidamas iš 
krautuvės, svaigulio pagautas, 
krito ir išsilaužė ranką. Nuo 
tOzSveikata juo labiau pablo-

ir kitų veikalų. Abelnai imant 
žmogus buvo inteligentiškas ir 
stovėjo darbininkų judėjimo 
pusėj. Bet laikui began Mar
tynas Kazlauskas labai pamy
lėjo alkoholinius gėrimus. Įsi
tverdavo per nemierą gana tan
kiai. Tai buvo dar prieš blai
vybės laikus, Bostone.

Išvažiavus man iš Bostono, 
po kelių metų jį sutikau Brook- 
lyne. Sutikau girtutėlį ir visai 
persimainiusį,—mat jau buvo 
“blaivybės” laikas. Nuodingas 
alkoholis jį greit sendino ir 
silpnino. Ir galų gale, 28 d. 
balandžio, Kazlauskas užbaigė 
savo gyvenimo dienas. Laido
tuvėmis rūpinosi jo giminės.

Rodos, buvo vedęs, 
ris Lietuvoj gyvena 
gyvena).

Eina kalbos, kad 
nes buvo jį gerokai
Sakoma, kartu sudėjus jojo ap- 
drauda sieks arti 100,000 dole- 

. Q i . mirtis ir
draugai darbininkai ir darbi-1 * v . . . _ ... .
ninkės turėtų skaitlingai atsi-! "“J ,lalmes s“teiks' Bat 
lankyti į jo šermenis bei laido- \ oks da!{.kas , neturet« , 
tuves, paskutiniam atsisveiki- kam aPcltl: .kas « apdraudė, 
nimui i dabar gaus pinigų.

Nors velionis tankiai buvo 
įsigėręs, vienok niekam neįsi- 
pyko, nes buvo gero ir nuolai- 

Proletmeno Sąjungos Siūlomą daus būdo, vengdavo susipyki-
mų.

Nors žmogus gyveno, taip sa
kant, “kaip stovi”, bet laidotu
vės buvo gražios; grabas pusė
tinai brangus, gėlių daug. Mat, 
buvo už ką. . . Buvo atvažiavęs 
iš kur tai jo giminaitis (kiti 
sako, brolis) kunigas. Bet pa
laidotas tapo be bažnytinių ce
remonijų, kaip laisvamanis.

1 . P. M. Sholl

Vienetų Istoriją
Aido Choro mėnesiniam 

sirinkime, 30 d. balandžio,
vo skaitytas Proletmeno Cen
tro sekretoriaus laiškas, kuria
me kviečiama vienetus rašyt jų 
gyvenimo istorijas.

Apkalbėjus minėto laiško 
turinį, Aidas atmetė jį, vaduo
jantis tuomi, kad Centro Biu
ras darė tarimą leisti istori
ją visai neatsiklausęs vienetų 
pritarimo, tai viena; o antra— 
aptarime tos istorijos reika
lingumo dalyvavo tik atskiri 
menininkai, o ne vienetai! 
trečįia, choristai išreiškė savo 
nuomones, kad mes jau turi
me pakankamai eilių, poezi- 

kas randasi “Atžalose”
“švyturyj,” J „
čio raštuose. Tad dėti daug 
svarbos tam, kad istorijoj tilp-j20,X)00 (žmonių,, nežiūrint lie
tų ir apščiai eilių—nesudaro'taus ir rūsčiai paniurusio oro. 
pamato, ant kurto rymotų jos j O kiek būtų dar kairiųjų eilė- 
išleidimas. Vietoj jos, turi būti se maršavę, jeigu būtų pasitai- 
išleista dainų, veikalų, opere
čių.

žurnalo klausime ne visų 
lygios nuomonės. Vieni sako, 
jog mums pakanka darbo pa
laikymui abiejų dienraščių, ir 
apie žurnalą nėra nei kalbos. 
Kftg gi stoja už jo išleidimą. 
Pžftftarieji ir laimėjo, nes iš
reikšta pageidavimas leisti jį.

Rezignuoja Aido Mokytojas
Choro mokytojas V. Žukas 

per kitus choristus pridavė re
zignaciją; ji priimta, ir išrink
ta komisija jieškojimui naujo 
mokytojaus. Drg. Žukas pa- 
liksiąs chorą po “Laisvės” pik-

Iš Didžiosios Komunistinės 
Demonstracijos 1 Gegužės

kius giedra?
Paroda prasidėjo nuo Union 

Square, kaip komunistai vadi
na, “Raudonosios Aikštės”; 
ėjo iki Astor Place ir atgal; 
ėjimas tęsėsi apie pusantros 
valandos, kol demonstrantai 
vėl sugrįžo į Union Square; o 
čia buvo susispietusi dar kokių 
40,000 darbininkų minia, ku
rie prijautė demonstrantams 
maršuotojams, bet, del lietaus 
ar kitokių priežasčių, nebuvo 
susirikiavę j demonstracijos ei
les. Tuo būdu žmonių jūra 
Union Square siekė iki 60,000. 
Į aikštės vidurį policija nelei-

nikui, kuris įvyks pirma nedė- do demonstrantų; raiti tvark- 
lią liepos, Ulmer Parke. dariai arkli« - ?

Skaityta laiškas Trečio Ap- stumdė žmonių kmbždyną ] 
skričio sekretoriaus, kur ra-įšaligatvius ir pašalius. 
ginama prie būsiančio pikniko 
30 d. gegužės.

m- darbininkai.
A Nao buvusios 

^flpko pelno $42. 
i vrl i n a nniii

. To ne
žiūrint, visos gatves aplinkui 
aikšte buvo užsitvenkusios dar- 

; bininkais.
vakarienės li-l Dvasią Keliantis Vaizdas 
Choras taria j Įkvepiantis buvo vaizdas.

ganizacijų vėliavomis; su di- 
i džiuliais iš medžio padirbtais 
kūjo ir pjautuvo ženklais, reiš- 
kiančiais darbo žmonių galią 

Numirė Martynas Kazlauskas [Sovietų Sąjungoje. Sulig vals-
1 d. gegužės Brooklyne tapo W08 įstatymų, nevalia buvo 

laidotas vietos lietuviam ge- gatvėse pasirodyti su grynai 
žinomas Martynas Kazlaus-, raudona vėliava. Bet raudo- 

kas. Gyvendamas Brooklyne;numo. netrūko. Proletarinių 
jis užsiiminėjo įvairiu agenta-l°^anl2ac,« , v611av,os buv0 
vimu, tai yra: real estate (par- raudonos spalvos tik su viso- 
davinėjimu įvairių nuosavy-;klals 's_avo zenklals bei. varT

vakorčių agentūrų.
Apie jo asmenį tiek galima 

pasakyti: Buvo gerai pamoky
tas žmogus. Būdamas Lietuvoj 
(prieš didįjį karą) mokytoja
vo. Apie 13 metų atscal aš pir- 

^piausia pasipažinau su juomi 
IrBostone. Tais laikais* jis ten 
priklausė prie LSS. 60 kuopos; 
mylėjo dalyvauti perstatymuo
se. Dalyvavo lošimo “Živilės”

tisai pasirėdžiusių raudonomis 
suknelėmis; vyrai užsidėję 
raudonus kaklaraišius arba 
prisisagstę tos varsos ženkle
lius bei kaspinus.

Obalsiai
“Šalin amerikinis imperia

lizmas! Tegyvuoja Sovietai! 
Organizuot neorganizuotus! 
Už 7 valandų ir 5, dienų darbo 
savaitę!' šalin Amerikos im-

Puslapis Penktas

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą to 
patarimo:
“SIEK LUCKY VIETOJ

SALDUMYNO.”

Prezidentas,
The American Tobacco Company, Incorporated

Spangled Banner,” kaip su 
pasigėrėjimu rašo ir New Yor- 
ko Evening Post ir Telegram.

Rep.

Labai Parankus Kišeninis 
lietuviskai-angliškas 

ir 
ANGLISKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esantį jis bus jų 
sų geriausias ''pagelbėtojas, 

prįetelius ir draugas.
KAINA |l.He

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

JUOZAS

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

Graborius-Under taker
' ♦

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą
kainą, nuliūdimo valandoje iauki-j 
tčs pas mane. Pas mano galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioie vietose ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

< >
o

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone  __Main
Bell Oregon
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

ITrhiin’e CnlJ Pnurrlnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- 
urudllb fUWUUb bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I BY TallQ centai skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI DU LidA Įduokit^ amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė

jimą—kuris žmogui pagamina daug ’rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKŲ, BULČARIŠK^1 h6mEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

________________  ORDER BLANK ___ •____ —.
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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.

Miestas State.
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LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

monstracijoj nešamų plakatų.
Keli benai griežė revoliuci

nius motyvus. Visoj demon
stracijos eigoj girdėjosi nesi
liaujanti dainavimai Interna
cionalo, “Solidarity,” “Bande
ra Rossa” ir kitų revoliucinių 
dainų, kurios buvo pertrau
kiamos tiktai skardžiais šauks- 
mais-obalsiais, r e i š k iančiais 
tuojautinius ir galutinuosius 
komunistų reikalavimus.

Moterėlė su Kūdikiu
Ne tik drūti ir jauni traukė 

parodoje; buvo apščiai ir se
nyvų silpnų moterėlių. Buvo 
jautru ir įspūdinga matant 
mažiukę silpną moterėlę, su 
kūdikiu rankose einant kelis 
desėtkus blokų tame blogame 
ore.

Praeinant demonstracijai 
pro New York o’ Universiteto 
namą, Washington Square, 
pradėjo iš langų byrėti popie- 
rėlės, kaip sniegenos. Tai 
amerikoniškas būdas išreiški
mui pasveikinimo paroduo- 
jantiems bei' demonstruojan-

gų švysterėjo raudonos popie- 
ros ir kiti tos varsos ženklai. 
Aa, tai ir čia mes turime pri
tarėjų iš tarnautojų bei dar
bininkų. ... ;

Konfiskavo Prieš-fašistines 
Vėliavas

Policija konfiskavo kelias 
vėliavas su parašais, reiškian
čiais pasmerkimą budeliškam 
Cubos '.prezidentui Machadui, 
Amerikos imperialistų įran
kiui; atėmė taipgi vėliavas, 
smerkiančias Ispanijos fašisti
nį diktatorių Primo de Riverą.

Tapo areštuota Min Lurey, 
20 metų mergaitė, kuri, visa 
raudonai pasipuošus, pasakė 
karštą prakalbėlę ir paskui su 
300 žmonių ėjo linkui, požemi
nio gelžkelio stoties.
statyta po 
teismo.

Po visų 
ko masinis 
svetainėje, E. 177th gatv. Sve
tainė įtalpina virš 20,000* žmo
nių ir būvi pilnutėlė revoliu
cines publikos.

SOCIAL-BURŽUJŲ 
GEGUŽINĖ SU 
PATRIOTIŠKU HIMNU

Kapitalistiniai 1 a i k raščiai, 
minėdami Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimus, pučia į socia
listų, 'trimitą. Jie smarkiai 
garsino geltonųjų socialistų 
ruoštąjį mitingą Madison Sq. 
Gardene. Socialistams jie pri
skaitė publikos kur kas dau
giau, negu ištikrųjų buvo. Už- 
itat skaičių komunistinių de
monstrantų jie begėdiškai ma
žina. Taip antai, Eve. Teleg
ram komunistams duoda 10,- 
000 demonstrantų, o Times 
net tik 5,000! Akyse desėtkų 
tūkstančių darbo žmonių, da
lyvavusių ir regėjusių mūsų 
demonstraciją tie buržuaziniai 
geltonlapiai dar kartą pabrė
žė savo melagingumą.

Socialistams nėra ko per
daug didžiuotis savo mitingu 
Madison Square Gardene. Tai 
buvo daugiausia vidutinės ir 
smulkiosios buržuazijos skry
bėlių sunešimas. Apie to jų 
mitingo buržuaziską pobūdį 
galima spręst kad. ir iš to. Mi
tingas pradėtas sugriebimu pa
triotiško nacionalio Amerikos 
kapitalistų himno “The Star

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
. i

25 METŲ JUBILĖJUS. Specialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

PERSITIKRINKITE! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A 
bAllUi. nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v vCnlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
f' LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI
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VIETOS ŽINIOS
Gerai Pasisekė
Brooklyniečiy Gegužinė

Bokso-Vagiu-Dainu. Muzikos 
Jaunuolių Balius

Pirmojoj Gegužės brookly- 
niečiai lietuviai darbininkai 

‘ turėjo didelį masinį 'mitingą, 
užpildžiusį visą didžiąją Mil
ler’s Grand Assembly svetai
nę, vakare. Mitingas buvo su
ruoštas Didžiojo New Yorko 
Darb. Draugijų Sąryšio su pri
sidėjimu Amalgameitų Kriau
čių 54-to lokalo.

Drg. R. Mizara pasakė turi
ningą, faktiųą prakalbą, Lietu
vos baduolių reikalais. Primi
nė, kad ne vien gamta kalta 
del apverktinos jų padėties, 
bet ir Smetonos fašistinė val
džia, kuri dar labiau nupuldė 
šalies ūkį ir kreditą akyse ki
tų valstybių. Jeigu kiek val
diškos pašelpos ir skiriama, tai 
jinai tenka buožėms ir pasitu
rintiems asmenims, o tikrieji ba- 
duoliai—darbininkai, bernai
bei grintelninkai nieko negau
na. Kalbėtojas nurodė žalin
gus krašto gerovei Smetonos 
gešeftus su kunigais ir popie
žium, nuo kurio gavo ir didelį , 
auksinį vyties kryžių (ordeną) 
su dideliu kaspinu ir nurody
mais, kaip ta dovana turi būt 
nešiojama. Beskaitant tuo da
lyku popiežiaus patvarkymus 
publika turėjo gardaus juoko. 
Drg. Mizara nurodė ir į skir
tumą, kaip Sovietų valdžia 
gelbėjo anais metais savo ba- 
duolius, kaip ( bereikalingi 
bažnyčių-cerkvių auksai buvo 
tarpinami, kad už juos nu- 
pirkt išbadėjusiems žmonėms 
duonos ir t. t., o iš antros pu
sės, šiandien Lietuvos bažny
čiose randasi tikri skarbai 
aukso ir kitų brangenybių, 
bergždžiai laikomi; kunigai 
pertekliuje gyvena; klebonai 
laikosi gausingai puikių ark
lių ’ ’inert tik smagiam pasiva
žinėjimui, o badudliams iš vi
so to gero neatitenka, nei tru
pinėlis duonos; ' i < :

Po drg. Mizaros prakalbai 
buvo padaryta rinkliava Lie
tuvos baduoliams ir padengi
mui. lėšų šio parengimo. Su
mesta $149.76. (Vardai dau
giau- aukojusių bus vėliau pa
skelbti.) , . , '

Antrąją prakalbą, apie Pir
mosios Gegužės šventę ir ben
druosius vietinius ir tarptauti
nius /reikalus bei uždavinius, 
pasakė draugas V. Tauras, 
ypač paragindamas rinkti nuo 
unijų ir dirbtuvių delegatus į 
Darbo Unijų Vienybės Suva
žiavimą, kuris įvyks Clevetan- 
de, birželio (June) 1 d.

Dviem atvejais skardžiai zė.u- 
dainavo po kelias dainas bend
rai Lyros ir Aido Chorai, vado
vaujami drg. V. Žuko.

Solistai dd. Menkeliūniūtė, 
Fr. Stankūnas ir Lilija Kava- 
liauskiūtė savo dainomis sutei
kė susirinkusiems smagumo ir 
pridavė* iškilmingesnio ūpo vi
sam vakarui.—Beje, iš kur 
drg. Stankūnas gavo tokių 
naujų kutenančių dainų, kad 
publika taip kvatojo ir plojo? 
Girdėt, Jfrtd ’tai jė paties žo
džiai ir kompozicija.

Rętikevįčiaųs orkestrą pra
dedant sugriežė Internaciona
lą ir šiaip visais protarpiais 
netingėjo linksminti klausovus 
ir žiūrovus smagiaįs maršais.

Parengimui tinkamai pirmi
ninkavo drg. Jonas Buivydas, 
negaišinaamas b e r eikalingai 
nei minutės laiko.

ir šokių? 
kiek! Ar 
iki sočiai,

Drg-. Bimba į tuos išsireiš
kimus atsakė ne iš asmens at- 

' žvilgio, bet primygtinai pabrė
žė reikalą pirmučiausioj vie
toj statyti partiją, nes be par
tijos nėra sėkmingos kovos nei 
už kasdieninių darbininkams 
sąlygų pagerinimą, nei už ga
lutinąją jų klasės pergalę.

Visi išreiškė pasigailėjimą 
del drg. Bimbos išvažiavimo ir 
kiekvienas linkėjo jam sėk
mingos darbuotės Chicagoj, o 
mes, laukdami, kol už vienų 
metų drg. Bimba sugrįš iš Chi- 
cagos, nesėdėsime rankas su- 
kryžiavoję, bet pasmarkinsime 
savo veikimą, kad užtvert tą 
spragą, kurią padaro drg. 
Bimbos laikinas išsiskyrimas iš 
brooklyniečių tarpo.

Per vakarienę, kad ir be pi
ano, skambiai sudainavo porą 
dainelių drg. Menkeliūniūtė. 
Toliaus kilo dainos ir iš eilinių 
vakarieniautojų. Taip ir išsi
skirstyta su jautriais to vakaro 
įspūdžiais.

BAYONNE, N. J.
A. D. P. vietinė sekcija rengia iš

leistuvių vakarėlį draugui B. Stan
kevičiui su gražia programa, kuris 
įvyks gegužės 4 d., 1929. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Vieta: 197 Avė. 
E, Bayonne, N. J. Komitetas.

WILKES-BARRE; PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 87-ta kuopa rengia linksmą va
karėlį. Bus gerų užkandžių. Taipgi 
bus gera muzika ir gera programa. 
Todėl, vietos ir apielinkės lietuviai 
atsilankykit. Parengimas įvyks 5 
d. gegužės po No. 206 S. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 6-tą vai. 
vakare.

YONKERS, N. Y.
Pirmos Dienos Gegužes demonstra

cija įvyks po atviru dangum 4 d. 
gegužės, kaip 4 vai. po piet, Manor 
House Square. Vakare kaip 8 vai. 
bus koncertas ir masinis mitingas 
252 Warburton Ave., Yonkers, N. Y. 
Labai gerą programa. Visiems žino
mi kalbėtojai. Rengia Komunistų 
Partija, New Yorko sekcija.
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Lankėsi Boksininkas Vincą

Pereitą antradienį “Lais
vės” redakcijoj, lankėsi boksi
ninkas Vinča, kuris aną šešta
dienį sėkmingai nugalėjo savo 
oponentą pirmam rounde. Jis, 
tarpe kitko pasakojo, kad 
greitu- laiku jis vėl k ausis (dar 
neturėjo padaręs suiąrttes.j. 
Vinča išrodo gerai ir tikisi tu
rėti gerų pasekmių.

...

REIKALAVIMAI
REIKALINGA maža šeimyna gyven

ti bendrai su kita šeimyna, ir pri
žiūrėti 4 metų vaikutį. Jei šeimyna 
atsišauks, gaus kambarius ir atlygi
nimą, o jei viena moteriškė, tai gaus 
kambarį, valgį ir primokėjimą. Atsi- 
šaukit į “Laisvės” ofisą.

(103-105)

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

Penktadienis, Geguž. 3,1929
................... ’ ■■■■:<’"AsTgaį

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Jaunuolių Kliubas rengia 
nepaprastą balių su dar ne
paprastesne programa, šį su- 
batos vakarą, gegužės 4 d., 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck Št., Brooklyne.

Tai iš dalies bus vagių ir 
teismų balius. Bet kur tikra 
mūsiškei parengimus lankan
čiai publikai retenybė—tai bus 
bokso, kumščiakovos rungty
nės tarp jaunų to kliubo na
rių. Parinktiniai kliubiečiai 
jau kuris laikas tuo tikslu la
vinasi boksuotis.

Ar bus šokikų 
Taip, bus, ir dar 
bus dainų ? Taip, 
iki ausų!
. Dainuos pagarsėjęs dvieilis i 
Ufos Kvartetas, kuris savo dar 
juokingesnėmis dainomis link
smins publiką.

O kaip apie muziką? Nėra 
nei klausimo, kad ir muzikos 
bus įvalias. Pakviestas J. 
Kriaučiūnas pagriežti ant kon- 
certinkos. Keturiomis ranko
mis vienu kartu skambins pia
nu Misevičiūtė su savo moky
toja. Penkių muzikantų or
kestrą grieš įvairiausius lietu
viškus ir 
kius.

Baliaus 
vakare.

Tai bus 
parengimas šiame 
sezone, 
giau nesitikėkite iki po vasa
rai. O vasarą, kaip žinoma, 
žmonės 
traukti į parkus.

Todėl
proga ir kuo skaitlingiausiai 
sueikite bei suvažiuokite į mū
sų koncertinį ir sportišką ba
lių. Užtikriname, kad jis pil
nai atatiks, kaip jaunimo dva
siai, taip ir suaugusiems.

Jaunuolių Kliubo Koresp.

Mirė Motiejus Jukelis

BRIDGEPORT, CONN.
Paminėjimui Pirmos Gegužės 

kalbos. Rengia bendrai ALDLD. 63, 
LDSA 35 ir TDALS 49 kuopos ne
dėlioję, 5 d. gegužės (May),_ 1929, 
Lietuvių Jaunų Vyrų Svetainėj, 407 
Lafayette St., Bridgeport, Conn. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Muzikalės 
programos dalį išpildys vietiniai jau- jų 
nuoliai ant visokių muzikos instru-1 ” 
mentų. Prakalbą pasakys V. Bovi
nas, iš Brooklyn, N. Y. Įžnga vi
siems dovanai. Kviečia Rengėjai.

Pra-

PARSIDUODA FARMA
Parduodu gerą ir didelę farmą, 235 

akrai žemės, apie 40 akrų girios ir 
tiek ganyklos, o kita visa dirbama. 
Žeme lygi, viskas gerai auga. Di
dele stabą, 3 barnūs, vanduo stuboj 
ir palei barnes, yra. ir mažesnių bu- 
dinkų, kaip tai mašinom sudėti, ja
vam supilti, ledaunė, pieno padėji
mui, paukščiam auginti ir laikyti, 
automobiliui -garadžius. Visa maši
nerija apdirbimui žemės, 25 galvi
jai, 15 melžiamų karvių, 10 jaunų, 
3 arkliai, 2 mulai. Galima pirkti 
viską sykiu arba tik fąrmą be gy
vulių ir padarų. Fąrmą pilnai iš
mokėta, aš išgyvenau 15 metų ant 
jos. Noriu greit parduoti, nes turiu 
važiuoti Lietuvon. Parduosiu kuo- 
pigiausia. Kas nupirks, turės gražų 
gyvenimą. Del platesnių informaci- 
‘ i klauskit laišku. Ig. Mardosa, 
R. D. 2, Box 87, Sherburne, Chenan
go County, N. Y. (103-108)

vWP Lorimer Restaurant
, , * J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

. ;-U,U.N.|F’ER' 7.646'

Telephone, Stage 44M

amerikoniškus šo-

pradžia—6 :30 vai.

paskutinis tos rūšies 
pavasario 

Kito panašaus dau-

daugiau yra linkę

pasinaudokite šiąja

Kriaučiams Pranešimas
Kriaučiai, kurie turite reika

lų su Amalgameitų 54-to sky
riaus pildomąja taryba, tai at
eikite antradieniais, nes valan
da tapo perkelta iš pirmadie
nio į antradienį tarybos susi
rinkimam.

J. Buivydas.

Drg. A. Bimbos Išleistuvių 
Vakarienė

A RADZEVIČIUS

Pereitą trečiadienį, gegužės 
1 d., mirė Motiejus Jukelis, 
gyvenęs po num. 460 Grand 
St., Brooklyne. Velionis buvo 
vedęs ir turėjo tris jau suau
gusius vaikus: du gyvena Lie
tuvoje, o duktė Katarina— 
Waterburyje, Conn.

Be to, Motiejus paliko savo 
brolį drg. Juozą Jukelį, žino
mą lietuvių darbininkų veikė
ją ir kalbėtoją.

Motiejaus Jukelio kūnas pa
šarvotas po num. 460 Grand 
St. Atvažiavusi iš Waterbu- 
ry’o drg. Katarina Jukeliūtė 
prašo draugus ir pažįstamus 
užeit į josios tėvo šermenis. 
Jis bus laidojamas šiandien 2 
vai. po pietų, Alyvų kalno ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpina
si graborius J. Garšva.

Velionis savais laikais buvo 
(Tąsa 5-tam pusi.)

MONTELLO, MASS.
Prakalbos paminėjimui Pirmos Ge

gužės bus nedėlioj, 5 gegužės, L. T. 
Name, kampas Vine ir Main Sts 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės M. 
Plepys ir J. Karsoifas, taipgi kalbės 
angliškai A. Bail. Dainuos Lduosy- 
bės Dailės Ratelio Choras, bus įvai
rių pamarginimų. Kviečia visus at
silankyti A. L. D. L. D. 6-ta kuopa.

(103-104)

L. D. S. A. IV Rajono Kuopoms
Draugės L. D. S. A. IV Rajono! 

Pusmetine konferencija įvyks nedė
lioj, 26-tą d. gegužės (May), Stra
vinsko svetainėj, 42 Ferry St., Ply
mouth, Pa. Pradžia 12-tą vai. Vi
sos kuopos malonėkite išsirinkti de
legates ir suteikti jom gerų suma
nymų L. D. S. A. naudai.

L. D. S. A. IV Rajono Sekretorė, 
M. I). Stanislovaitiene.

(103-104)

PAJIEŠKOJIMAI

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA barbernė, geroj vie

toj, apgyventa lietuviais ir rusais. 
Yra lysas ant penkių metų. Prie
žastis pardavimo—nesveikata—išva
žiuoja ant farmų. Parsiduoda pi
giai. Atsišaukite po No. 62 Hud
son Ave., C. Brooklyn, N. Y.

(104-105)

PARSIDUODA du jauni vilkų veis
lės šunys (police dogs), vienas 10 

mėnesių, o antras 6 mėnesių. Kaina 
žema, nes greit noriu parduoti.— 
Morkelis, 164 Atkins Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., Applegate 3449.

104-109

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

. ——y.. 1

A. P. L. A. 22jros kuopos susirin
kimas įvyks! 6-tą dieną gegulės 8 

|val. vakare. Vieta “Laisvės” svetai
nėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Visi, draugai, esate kviečiami at
eiti į susirinkimą ir naujų narių at
sivesti. Komitetas.

(104-105)

Komunistų Partijos šešta Sek
cija pereito antradienio vaka
rą surengė drg. A. Bimbos iš
leistuvių vakarienę, restorane 
po num. 94 Graham Ave., 
Brooklyne. Susirinko diktas 
būrys draugų, įvertindami drg. 
Bimbos nuopelnus, kaipo ko
munistų darbuotojo, ir kad pa- 
linkėt jam geriausios kloties 
naujoje veikimo arenoj, Chi- 
cagoje, kur jis po keleto die
nų išvyksta, į “Vilnies” redak
ciją.

> Bevakarieniaujant, pirmi- 
ninkas drg. M.iGordonas per
statė visą eilę draugų išreikšt 
savo nuomonę apie drg. Bim
bą. Keliolika vakarieniautojų 
gavo tarti savo žodį. Kiekvie
nas žymėjo drg. Bimbos darb
štumą veikime. Jis buvo ne 
tik vadas, kaip kad sako “ge
nerolas,” bet > ir kasdieninis 
veikė jas-kareivis, kuriam joks 
komunistinis 
perprastas, 
į didžiausią 
drg. Bimba,
mas, bus ten; nesiranda žmonių, 
plakatams dalinti,—eina jų 
skleisti pats drg. Bimba; kiek
vienoj pozicijoj, nuo augščiau- 
sios iki žemiausios, matėme 
besidarbuojant drg. Bimbą, 
kaip lietuviškoj ' darbininkų 
dirvoj, taip ir amerikoniškoj. 
Jis buvo žymiausias “tiltas” 
lietuviams darbininkams į 
bendrąjį amerikiečių darbinin
kų judėjimą. Jis ir “Laisvės” 
redaktorius įfr pįopuĮia*riij bro
šiūrų ir didelių, pamatinių 
knygų rašytojas ne tik lietu
vių, bet ir anglų Kalboj.

darbas nebuvo 
Reikia kalbėtojo 
masinį mitingą— 

neišsisukinSda-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks penk-

TELEPHONE, STAGG 9105

DR A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

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

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: 
10-12 prieš piet: 2-8 po piet. 
KetverRais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
suiyg sutarties.

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKO žinias apie P. Stoškų 
nuo Vilkaviškio. Jisai yra miręs 

1910 ar 1912 metais. Jisai priklau
sė prie Šv. Kazimiero draugijos. Gal 
graborius kuris laidojo jį, galėtų 
pranešti apie jį. Atsišaukite: J. 
Marcinkevičius, 110 Sussex St., Jer
sey City, ; N. J. . ' -104-105
PAJIEŠKAU Petro Lenkevičiaus, iš 
Lietuvos paeina Rudaminos parapi
jos, Suvalkų red. Pirma gyveno 
Shenandoah, Pa., o kur dabar, neži
nau. Turiu svarbi; reikalą ir noriu 
su juom susirašyti arba pasimatyti. 
J. Vinikaitis, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. 104-105)
-------------- -----------— ? - r - - ■

PAJIEŠKAU sesers, Onos Grajaus- 
kiūtės, po vyru Tamulevičienės; 

pirmiau gyveno Girardville, Pa., vė
liaus išvažiavo.--! Chicago, Ill. Kęle- 
tas metų atgal buvo atvažiavus pas 
mane Į Brooklyn, N. Y., ir po to 
neturiu jokios žinios apie ją. Iš Lie-x 1* • n 1 v — z n v \ •«llvklUlU JUiXlUo /jllllvo clUlv Jei. Jo JL-*1Ctac ieni, 3 d. gegužes (May), 1929 lįuvos paejna iš Veiveriu, Suvalkų 

metų, 7:30 vai. vakare, Liet. Am. Pi-- 
liečiu Kliubo kambariuose, 220 Leo-
nard St., Brooklyn, N. Y. 
bo nariai * būtinai turite 
šiame susirinkime ir kurie 
vėlavę Kliubui prigulinčias 
tai būtinai turite ateiti ir užsimokė
ti ir nepamirškite atsivesti naujų 
kandidatų į Kliubą. * (

Sekr. A. Deikus.
(103-105)

Visi kliu- 
dalyvauti 
esate su- 
mokestis,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
YONKERS, N. Y.

\ A. L. D. L. D. 172 kp. susirinki
mas
vai. po pietų, po No. 252 Warburton 
Ave. Visi būkit laiku, nes išgirsit 
atskaitą nuo parengimo. Taipgi tu
rėsim nutarti, katrą dieną ir kur nu- 
siimsim paveikslus. Tą pačią dieną 
toje pačioj svetainėj bus apvaikščio- 
jimas l-mos dienos gegužės. Prašo
me visus lietuvius dalyvauti tame 
parengime. Bus gera programa ir 
geri kalbėtojai.

J. Youdeikis.

bus nedėlioj, 5 d. gegužes, 1:30

FORNIŠIAI PARDAVIMUI
Parsiduoda visiškai nauji ir 

roj tvarkoj rakandai už visiškai 
mą kainą. Nupirkę rakandus,^ galė
site paimti ir kambarius su dženito- 
riausi darbu. Darbo mažai ir geri
kambariai. Pardavimo priežastis— 
apleidžiu šią šalį išvykdamas į So
vietų Sąjungą. Matyti galima bile 
dieną ar vakarą. Važiuojant Lex
ington Ave. požeminiu traukiniu su 
užrašu East 180th St., išlipkite ant 
Simpson St. J. Paskačinas, 1048 
Bryant Ave., Bronx, N. Y. Eikite į 
beismentą. , (103-105)

ge- 
že-

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIOR1US

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street^
Central Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA kandžių ir cigarų 
storas, bižnis įdirbtas ir gera pro

ga pigiai- pirkti. Kreipkitės po No. 
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(103-104)
PARSIDUODA grosernė ir delicat- 

tesen krautuve, geroje biznio vie
toje ir visai žema randa. Pardavi
mo priežastį sužinosite ant vietos. 
716 Starr St., Ridgewood. (103-108)

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

J. LEVANDAUSKAS *
GRABORIUS I

Ji pati ar kas kitas žino
damas apie ją, malonės pranešti, už 
ką būsiu labai dėkingas. Juozas 
Grajauskas, 108 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (103-104)

^pajTeškojimas ~
Aš, Paskačinas, pajieškau Herman 

(Purvis), kuris ilgą laiką gyveno 
New Yorke, ir jau keletas metų, 
kaip apleido. Svarbus reikalas su 
juo susižinoti. Apleisdamas šią šalį, 
norėčiau užbaigti nuo senai užsili
kusius mūsų neužbaigtus reikalus. 
Kas iš “Laisvės” skaitytojų žinot, 
praneškit, ar jisai pats malonės atsi
šaukti sekamu antrašu: J. Paskači
nas, 1048 Bryant Ave., Bronx, N.Y.

(103-105)
PAJIĘŠKAU brolio Antano Sveziko, 

seniau gyveno Cicero, III. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinot, ma
lonėkit pranešti. Gust Svezikas, 
1603 Oxford Ave., Centralia, Wash.

(103-104)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice šalmiūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, R. Y. 

Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

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

MANO YPATISKA ATY- A AA 
DA IR PATARNAVIMAS JK I I IIII I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai PrižiOrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

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. VAIGINISI

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

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

i ? klos,mūsų vientaučių vartojamos žolčs, šaknis ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

> ( kiekvieną ligą. Žinodamas tą h- norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

•( i tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų įlydančių vaistų, tarpe kurių 
į ir; žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

NAUJA BUČERNE

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-

arti 168th St, 
BRONX, N. Y.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

RIVERSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 142-ra kuopa ren

gia šaunų 'pikniką nedėlioj, 10 d. 
gegužės, State girioj; Cambridge, N. 
J. Prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis, 
iki vėlumos. Gerbiami vietos ir 
apielinkės lietuviai, nepamirškit tos 
dienos ir atsilankykite pasigėrėti 
gamtos grožybėmis, pažaisti ir pasi
linksminti. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Rengėjai.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus,
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?
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. Štagg 6182. ’ . ... 99-124

PARANDAVOJU labai pigiai didelę 
krautuvę su 3 kambariais gyveni

mui. Kartų yra kuleris, baras ir 
kulbė bučetiui; visos lentynos gro- 
ceriui. Vieta labai patogi bizniui. 
Namas yra naujas. Vyrui mirus 
našlė negali biznį laikyti. Reikalin
gas tuojaus atsišauk. A. J. Valan- 
tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth, 
L. L, N. Y. (103-110)
PASIRANDAVOJA Storas 25x30, tin

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

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

93-104

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

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

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn* N1 Y.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlią 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

Aviečių uogų 
. Anižių sėklukių

Brolelių
Bernardinų 
Bezdų žiedų t 
Badijonų 
čepronėlių * 
čobrių 
čyščių i 
Dobilų 
Daržų našlelių 

' Devinmečių dumropių
Dzingelių 
Dagilių 
Debeailų 
Garstyčių 
f 2 ? t >

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2S6B, 1114.




