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Litvinovas Pasmerkė
Imperialistų Nusigink

lavimo Konferenciją
Sako, Konferencija Padarė 

žingsnį Atgal

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart 

Nedėldieniy

GENEVA.— Pirmadienį 
priruošiamoji nusiginklavi- ■- 
mo komisija užbaigė savo j No. 108 
konferenciją. Nepriėmė nei! 
vieno sumanymo, kuris iš-Į . .. 
tikrųjų sumažintų ginklą vi- Vokietijos Eksportas į 
mąsi- Sovietų Sąjungą Padidėjo

LITHUANIAN OAT BN
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Darbininkai Vi«y šalių, 

Vienykite*! Jūs Nieko 

Nepralaimeiit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Maksimas Litvinovas var
de Sovietų Sąjungos dele
gacijos savo paskutinėj kal
boj pirma konferencijos už
darymo pasmerkė tokią ap
gavikišką konferenciją, nu
rodydamas, kad visas dar
bas šios konferencijos su
darė žingsnį atgal.

Uždarant konferenciją, 
Nicolas Politis, Graikijos 
atstovas, kuris buvo pirmi- i 
ninku, pranešė, kad sekanti i

KĖSINOSI NUŽUDYTI LIETUVOS FAŠIS
TINĮ DIKTATORIŲ VOLDEMARĄ

Tapo Nušautas Kapitonas Gudinąs, Sužeista Panelė Jodi- 
naitė ir Voldemaro Posūnis; Pasikėsintojai Pabėgo

Maliu, |NAMų STATYTOJAI IR TABAKO DAR
Bet ir Šventu Paskaitys . niTHmnrnr i nn nrnr irBin

WASHINGTON.—Preky
bos departmentas praneša, 
kad Vokietijos prekyba su 
Sovietų Sąjunga smarkiai 
padidėjo. Viso Vokietijos 
mašinerijos eksportas į ry
tinę Europą padidėjo nuo

i 69,900,000 markių 1924 me- 
tais iki 231,700,000 markių 

■ 1928 metais.
Vokietijos geriausias pir- iiuinu, uiauvov, įveikt ovnuiui '

ir paskutinė komisijos kon-! įejąs rytinėj Europoj yra 
- 1 •• z . J j Sovietų Sąjunga, sako pra-ferencija (pirma generalės' 
nusiginklavimo konferenci
jos) įvyks taip greitai, kaip 
greitai penkios laivynų spė
kų valst. prieisiančios prie 
šiokio tokio susitarimo lai
vynų sumažinimo klausime

nešimas. 1928 metais So
vietų Sąjunga nupirko nuo 
Vokietijos mašinerijos už 
131,700,000 markių.

Paskui kitas Vokietijos 
geriausias kostumeris, tai 
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ir bus pasirengusios ta klau- LenkBa; .. .
sima rišti. Kada tas bus, gas,; Latvija, Lietuva ir Es- 
tai nežinia. Konferencija 
pertraukiama neribotam 
laikui.

tonija taipgi yra svarbūs 
Vokietijos marketai.

Subankrutavo 70 Firmų

KAUNAS. — Pirmadienį | pę iš automobilio ėjo į teat- 
septyni šūviai paleista į|rą, asmenys, pasislėpę dar- 
Lietuvos kruvina fašistinį | že, paleido šūvius. Po šau- 

■jdymo kas tai matę kaip trys 
asmenys pabėgo. Nei vie
nas iš pasikėsintojų nesu
gautas.

Kokie asmenys tą užpuoli
mą suorganizavo, nežinia. 
Ar tik nebus sme
toniniu fašistu klikos dar
bas. Sakoma, tarp Volde
maro ir Smetonos fašistinių 
klikų yra didelis nesutiki
mas. Smetoniniai nori pra
šalinti Voldemara iš dikta
toriaus vietos. Gal būt jie 
ir kėsinosi jį nudėti.

diktatorių Augustiną Volde
marą, bet nei vienas jam 
nepataikė. Jo militarinis 
sargas kapitonas Gudinas 
tapo nušautas ant vietos. 
Panele Jodinaitė ir Volde
maro posūnis tapo pavojin
gai sužeisti.

Nors kulkos švilpė iš visų 
pusių, bet Voldemaras išsi
suko nepaliestas.

Voldemaras su savo pačia 
ir draugais automobiliu at
vyko į Valstybės Teatrą į 
koncertą. Kuomet jie išli-

Gaisras Medingėnų 
Bažnytkaimy

Iš Telšių praneša, kad ba
landžio 17 d. Medingėnų 
bažnytkaimy kilo didelis 
gaisras. Pradžioj užsidegė 
T. Jacevičiaus gyvenamoji |

BININKA1 SUSTREIKAVO BERLYNEŽIEŽMARIAI, Trakų ap. 
— Balandžio nlėn. 13 d. vi
są dieną ' girtuokliavęs, va
kare griūdamas ant grindi
nio (bruko) gatvėj užsimu
šė Žiežmarių miestelio gy
ventojas Lesčinskas, kurs 
turėjo virš 30 ha žemės. 
Sūnūs nenorėdami, kad jų 
tėvą laidotų “nekrikštų” 
kapuose įvėlė apskr. gydy
tojui, tas skrodimą daryda
mas “terado” vos porą 
šaukštų šnapso, o klebonas 
priėmė į kapus ir dar pa
mokslą išdrožė, kaipo apie 
pavyzdingą kataliką. Sako, 
gydytojas pripažino, kad jis 
ir lovoj gulėdamas būtų tuo 
kart miręs. Klebonas pral. 
Sužiedėlis siuntė į kapus 
praleisti velionį ir pamoks
lą pasakyti kamendorių 
Mažeiką, bet šis atsisakė 
nuo tų uždedamų pareigų, 
pasiaiškindamas, jog nega
lįs veidmainiauti.

Duok pinigų, tave ir šven
tu paskaitys.

Trumpickis.

Streikas Plečiasi Įvairiuose Pramonės Centruose; Bus 
Milžiniška Laidotuvių Demonstracija

kį žingsnį gali socialdemo- I 
kratų valdžia padaryti, tai 
jie prie to gerai prisirengė, 
ir valdžios paskelbimas 
Raudonojo Fronto Kovoto
jų nelegališka organizacija ; 
mažai ką reikš: ta organi
zacija veiks slaptai.

Pirmadienį policija užėmė 
Karolio Liebknechto namą, 
kur randasi komunistų | 
dienraštis “Rote Fahne” ir 
Komunistų Partijos vyriau
sia įstaiga. Iškrėtus namą 
vėliaus apleido.
Net Buržuaziniai Laikraš- ♦ • 

čiai Kritikuoja Policiją 
Buržuaziniai laikraščiai, 

visaip niekinę komunistus, 
dabar, kuomet visoj šalyj 
tarp darbininkų pradėjo 
kilti pasipiktinimas ant po
licijos, pradėjo kritikuoti 
policijos pasielgimą. Ypa
tingai smarkiai kritikuoja 
policija šie buržuaziniai 
laikraščiai: “Berliner Tage- 3 
blatt,” “Achtuhrabend- ■ 
blatt,” “Berliner Zwelfhur-

BERLYNAS.— Visi na
mų būdavo to j ai Berlyne pa
skelbė streiką protestuoda
mi prieš policijos brutališ- 
kumą laike Pirmos Gegužės 
demonstracijų. Taipgi prie 
streiko prisidėjo visi tabako 
darbininkai. Daug metalo 
darbininkų sustreikavo Sie
mens, Kali, Chyrsler, Stock, 
Loewe dirbtuvėse.

Streikai smarkiai plečiasi 
įvairiuose pramoniniuose 
centruose. Daug darbinin
kų jau sustreikavo įvairio
se dirbtuvėse Hamburge ir 
Halle miestuose.

Šiandien bus milžiniška 
laidotuvių demonstracija 
Berlyne. Šaukiamas gene- 
ralis darbininku streikas.

L

Nužudė Tris Vaikus : Weisbord Kalbėjo Gas-
ir Sergančią Pačią? tonijos Streikieriams

Kaunas.— Pernai sustab
dė mokėjimus 70 firmų su
mai 15 mil. litų su grynu 
nuostoliu 7 mik litų. Vienas 
trečdalis firmų su 80 proc. 
bendros sumos tenka Kau
nui, kitos provincijoj. Dau- 

I giausia bankrūtų buvo me- 
1' j pabaigoj, iš kurių pusė 
tenka kooperatyvams, 40 
y—. manufaktūros ir ga
lanterijos ir tik 10 proc.

troba, kurioje gyveno dveji i vį
nuomininkai. Troboje su
degė trys nuomininko Glat-
nailonu varnai, v xiivcio o mv“ - _ ...
tų, Jonas 5 ir duktė Antoni- P^mones Įstaigoms.
kausko vaikai: Vincas 8 me-

na 9 metų. Po gaisro Glat- 
kausko sūnų rasti tik kau
lai.- Dukters nė kaulų ne
rasta.

Nuostolių esą padaryta 
apie 10,000 litų. Nuo Jace
vičiaus trobos užsidegė ir 
gretimi Prano Gučo namai, priežasties nuriedėjo į van- 
Sudegė tvartas, daržinė ir denį iš šešių metrų augštti- 
kluonas. Nuostolių padary-lmos 
ta už 50,000 litų. Gaisras • vienas prekinis su 
prasidėjo iš Jacevičiaus 
mino.

Gelžkelio Nelaimė Jonišky
Balandžio mėn. 18 d. ryte 

ėjusį iš Biržų į Šiaulius 
siaurąjį traukinėlį ištiko 
nelaimė. Del neišaiškintos

PHILADELPHIA.— Pe
ter Thomas, tinkuotojas, 45 
metų amžiaus, pirmadienį 
nušovė tris vaikučius savo 
namuose, 4,065 North Fair
hill St. Paskui pasisamdė 
taksi ir nuvažiavo į ligoni
nę nušauti savo žmoną. Jo 
žmona sirgo ir buvo žydų 
ligoninėj. Nuvykęs jis pa
leido į ją tris šūvius ir ji 
ant vietos mirė. j būti ir organizuoti darbi-

Paskui atsisuko revolverį I ninkus ir kad ji įsteigs savo 
į save ir paleido du šūvius. I skyrių Charlotte mieste, iš 
Jam parkritus ant grindir kur bus vadovaujama visas 
pribėgę slaugės ir ligoninės darbininkų

iš jo judėjimas pietuose. Bus ve- 
sako,

GASTONIA, N. C.—Pir
madienį čia masiniam strei- 
Ifierių mitinge kalbėjo Al
bert Weisbord, sekretorius 
Nacionalės Tekstiliečių Uni
jos. Prisiminęs apie darb
davių terorą, apie mėtymą 
streikierių iš stubų, Weis- 
bo ridas pareiškė, kad Nacio- 
nalė Tekstiliečių Unija at
vyko į pietines valstijas ten 

[būti ir organizuoti

Sinclairis Bus Kalėjime 
Kaipo Aptiekorius

Washington. — Kalėjimo 
viršininkas William L. Peak 
paskyrė aliejaus šmugelnin- 
ką H. F. Sinclair! Dr. Mor
ris Hayman pagelbininku. 
Sakoma, Sinclairis yra re
gistruotas aptiekorius ir 
kalėjime bus vaistinės pri
žiūrėtoju. Jis studijavęs 
aptiekorystę Kansas Uni
versitete.

Kaune Areštai
KAUNAS. — Sąryšy 

pasikėsinimu nužudyti 
šistinj diktatorių Voldema
rą, Kaune įvyko areštai. 
Pranešama, kad daug asme
nų suimta.

Fašistai skleidžia gandus, 
kad ant Voldemaro gyvas
ties buvo pasikėsinta del jo 
uždraudimo Pirmos Gegu
žės demonstracijų ir del 
įsakymo panaikinti Social
demokratų Partiją ir darbo 
unijas, kokios dar buvo prie 
fašistinės valdžios, po so
cialdemokratų vadovybe.

Po šovimo i Voldemarą 
pirmadienį policija suradus, 
kad pasikėsintojai naudoję 
rankines granatas ir revol
verius ir kad dvi bombos ta
po atrastos teatre, paslėptos 
kampe. Jos buvo atrastos 
pirma, negu spėjo eksplo- 
duoti.

4 traukinio vagonai: 
kiauši- 

ka-'niais ir paukščiais ir trys 
i keleiviniai. Penki žmonės 
; sunkiai sužeisti ir nugaben- 
iti į Joniškėlio ligoninę, 10 
lengvai sužeidė.

Trunipickis.
su >-----------------

fa- TIK 1 Iš 6 ADVOKATŲ
“SAUSAS”

NEW YORK. — New 
Yorko advokatų suorgani
zuotas komitetas (Volunta
ry Committee of Lawyers) 
išsiuntinėjo laiškus advoka
tų susivienijimo nariams 
po visą šalį, klausiant, kaip 
jie žiūri j blaivybės įstaty
mo panaikinimą. Iki šiol, 
kiek gauta atsakymų, tai 
tik vienas iš šešių advokatų 
yra “sausas” 
blaivybės įstatymo panaiki
nimui. Kiti stoja už panai
kinimą.

priešingas

Washington.— Pirmadie
nį atstovų bute kongresma- 
nas La Guardia iš New Yor- 
ko pareiškė, kad Dollar Li
nijos laivuose1 pardavinėja
ma degtinė.

KUN. MOCKUS KALBĖS BROOKLYNE
Pagarsėjęs" bedievybės 

skelbėjas Kunigas X. Moc
kus kalbės Brooklyne sekan
ti pirmadienį, gegužės 13 d., 
Ukrainų Svetainėj, 101 
Grand St Teko sužinoti, 
kad jam prakalbas rengia 

jo New Yorko draugi-

Mockus jau senai kalbėjo 
Birooklyne. Jis ilgą laiką 
buvo apleidęs Jungtines 
Valstijas — gyveno Meksi
koj.

Kaipo pasižymėjęs kalbė
tojas religijos klausime jis 
daug naujo pasakys.

darbininkai ištraukė 
revolverį. Daktarai 
kad jis išliks gyvas.

Thomas atsigavęs 
jog jis žudė savo vaikus del 
to, kad jie kėlę neramumą

sake,

organizavimo Areštai Šiauliuose
dama nuolatinė kova.

Gastonijoj streikuojanti 
darbininkai mėtomi iš stu-

Darbininkų Tarptautines
nam.uose. Vaikai padarę • Pašalpos Nacionalis Ofisas, 
jam daug bėdos ir jis bijo-11 Union Square, New Yor- 
jęs, kad jie gali suardyti jo ke, 
gyvenimą su pačia. Jis pa- darbininkus, raginant 
čia nušovė del to, kad jis la
bai ją mylėjęs.

PJAUSTĖ ARKLIAMS 
UODEGAS, O PAGAUTAS 

KORĖSI
KUPIŠKIS. — Balandžio 

mėn. 11 d., dienos metu ta
po sulaikytas pil. Ignas Ga- 
briūnas iš Čivų kaimo be
pjaustant arkliams , uode
gas; sulaikytąjį policija nu
vedė ir patalpino arešto na- 
man, kur jis bandė kartis ir 
laiku pastebėtas buvo nuo 
diržo paleistas. , Gyvybės 
ženklus jis rodo, tačiaus ne
kalba. <Ar nukentėjusis vi
sai išgis, tenka abejoti; nes 
vietos gydytojo tvirtinimu 
kandamasis sunkiai sužalo-1 
jęs gerklę ir galvos gyslas. 
Nukentėjusis išvežtas Pa
nevėžio apskrities ligoni
nėn..

Suimti 4 Tauragės 
“Pučistai”

Pranešama, kad Šiauliuo
se suimti 4 Tauragės “pu
čo” dalyviai: Vincas Augai- 
tis (buvusis valstiečių-liau- 
dininkų apskrities komiteto 
narys), Aleksas Merkelis 
(to komiteto reikalų vedė
jas), Petras Gavėnas ir Teo
filis Ruzgys. Iki šiol jie 
gyvenę Latvijoj.

išleido atsišaukimą į 
pa- 

strei-aukoti del įtaisymo 
kieriams šėtrų, v

Priešinasi, Kad Senatas Ty
rinėtų Streiką Pietuose

Washington. — Pietinių 
valstijų senatoriai nusistatę 
kovot prieš senatoriaus B. 
K. Wheelerio rezoliuciją, 
kad senatas tyrinėtų strei
ko ir darbininkų padėtį pie
tinėse valstijose, kur strei
kuoja tekstilės darbininkai.

Sakoma, kad senatoriai 
Simmons ir Overman >n.įš 
North' Carolina valstijos 
prašė senato komiteto narių 
atmesti rezoliuciją be svar
stymo.

798, Ūkininkai Nukentėję 
Nuo Nederliaus Prašo 

247,700 Litų Paskolos

Kupiškis.— Iki balandžio 
15 d. Kupiškio valsčiaus 798 
ūkininkai nukentėję nuo 
1928 metų nederliaus, per 
Kupiškio valsčiaus pasko
loms skirti komisiją, pada
vė Žemės Bankui prašymą, 
prašydami jiems paskirti iš 
viso 247,700 litų paskolos.

Tam reikalui iš valdžios 
Kupiškio valsčiui yra pa
skirta 50,000 litų.

“Lietuvos Žinios” rašo, 
kad Šiauliuose fašistų kri
minalinė policija suareštavo 
už komunistinį veikimą J. 
Pakštį, Oną Pakštytę, Ri
muką, A. Elikoną, S. Raga
na, Mindeli, Alter Krastina l/Z C/ v
ir kelis kitus.

Vėliaus suėmė Bermaną, 
jam vykstant iš Šiaulių į 
Kėdainius. Fašistai sako, 
kad pas jį atrasta komunis
tinės literatūros.

Fašistai pasiryžę tuos dar
bininkus pasmerkti ant jlgų 
metų katorgom

NORI PALAIDOTI, DUOK 
10 LITŲ

OBŠRUTAI, Paežerių vai., 
Vilkaviškio apskr.— Vieno
je vargingoje šeimoje L. 
įvyko nelaimingų atsitiki
mų. Esant šaltai žiemai, 
gyvenant svetimame, mažai 
aprūpintame bute, neturint 
kuro, gavęs arklius, vyras 
išvažiavo pasijieškoti į miš
ką šakų, kad galėtų apsišil
dyti kambarį ir pasigamin
ti maisto. Bet nušalo ko
jas. Jam negalint iš lovos 
išlipti jo žmonai gimė kūdi
kis, kuris pagyvenęs keletą 
valandų, po akių Alksmėnų 
kleb. Citavičiui bekrikšti- 
jant numirė.

Apylinkės gyventojai, 
esant ligoje, kuo galėdami 
vargšus gelbėjo: aprūpino 
ligonius medicinos pagalba, 
padarė mirusiam kūdikiui 
karstą, iškasė duobę. Nu- 
lydint į kapines pasitiko ku
nigas ir reikalavo 10 litų, 
nes kitaip nesutinkąs leisti 
į kapines laidoti. A

Paskelbė Raudonojo Fronto 
Organizaciją Nelegališka
Prūsijos vidaus reikalų 

iministeris Albert Grzesins- 
ki, socialdemokratas, išleido 
patvarkymą, kad Raudono
jo Fronto Kovotojų organi
zacija būtų panaikinta. Taiblatt” ir “Frankfurter Zei't- 
organizacija susideda iš ka- Į 
ringųjų "komunistų. Joj pri- Vienatinis laikraštis, ku- 
klauso daug buvusių karei- ris pilniausia užgiria polici- 
vių. Jos tikslas ginti dar- jos pasielgimą, tai Socialde- 
bininkų interesus. mokratų Partijos organas

Paskelbus Prūsijos minis-į“Vorwaerts.” 
teriui savo 
Berlyno policijos viršinin 
kas Zoergiėbel, taipgi i 
cialdemokratas, išleido pa- Bavarijoj, 
reiškimą, kad, sąryšy su| Iš Duisbergo pranešama, 
Grzesinskio patvarkymu, kad policija užpuolė Raudo- 
policija pirmadienį užpuolė mojo Fronto Kovotojų įs-tąi- 
tos organizacijos įstaigas,. gą ir užgriebė dokumentus, 
užgriebė visokius daiktus, i vėliavas ir kitokius daiktus, 
kokius tik rado raštinėse, ir : Magdeburge policija užda- 
pinigus, esančius bankuose. I rė komunistų laikraštį

Kadangi komunistai iš- i “Tribune” ant trijų savai- 
anksto gerai žinojo, kad to-'čių.

; ung.”

•I

patvarkymą,! Valdžia pradėjo slopinti 
komunistų organizacijas 

so- įvairiose dalyse Prūsijoj ir

Lietuvai Siūloma 100 Aliejaus Šmugelninkas 
Milionų Lity Paskola Sinclairis Kalėjime

RYGA.— Rygos prekybos WASHINGTON.-* Harry 
ir pramonės sferose kalba-1 F. Sinclair, aliejaus magną- 
ma, kad tas pat švedų deg- tas, pagarsėjęs Teapot 

Dome aliejaus šmugeliu, 
pirmadienį tapo pasodintas 
District of Columbia kalėji
me ant 90 dienų už panieki
nimą senato atsisakant at
sakyti į senato komiteto 
klausimus penki metai aU 
gal, kuomet senato komite
tas tyrinėjo iškilusį aliejaus 
šmugelį.

Kaipo multi-milionierius, 
Sinclairis neturės didelio 
vargo kalėjime. Kalėjimo 
viršininkai sudarys jam: 
puikias sąlygas. Žada jam 
duoti darbą raštinėj. Žino-, 
ma, jis dirbs tik iš vardo.

tukų trustas, kuris paėmė 
Latvijos degtukų monopolį, 
norįs paimti ir Lietuvos 
degtukų monopolį.

Švedų degtukų 
jau esąs Lietuvai 
sąlygas, kurios esą 
mos. Esą šis degtukų trus
tas už degtukų monopolį su
tinkąs Lietuvai duoti pasko
lą 100 milionų litų sumai.

Čionykštėse finansinėse 
sferose kalbama, kad švedų 
pasiūlymai esą visai realūs, 
todėl derybose tikimasi pa
siekti teigiamų rezultatų.

t rustas

svarsto-

Organizuos į Uniją 10,000 
Dažytojų Patersone

PATERSON, N. J.—Na- 
cionalės Tekstiliečių Unijos 
Patersųno Bokalas pradėjo 
kampaniją suorganizavimui 
į uniją 10,000 šilko dažyto
jų šiame mieste. Organi
zuojami dirbtuvių komite
tai.

žemės Drebėjimas Sunaiki
no 100 Kaimų

Teheran, Persija.— Ma
žiausia 100 kaimų žemės 
drebėjimas sunaikino Persi- 
joj pereitą ketvirtadienį. Šū
vi rš 1000 žmonių žuvo. Tuk-, 
stančiai šeimynų liko be na
mų.

•t
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Sovietų Smūgis "'Nusiginkluotojams’’
, “Nusiginklavimo” kermošius 
vėl užsidaro Ženevoje. Ameri
kos, Anglijos, visų imperialisti
nių šalių diplomatai važiuoja 
namo, kad duot vakacijas savo 
liežuviams, pavargusioms nuo 
tabalavimosi apie “nusiginkla
vimą.”

Kapitalistiniai diplomatai tik 
prigavikiškai čiauškėjo apie nu
siginklavimą, bet suraukę kak
tas, kiekvienas planavo juo 
stipriau apsiginkluot.

Taip dar viena “nusiginkla
vimo” konferencija pratarara- 
vo, neduodama vaisių nei už 
peršautą lietuvišką litą.

Jungtinių Valstijų atstovas 
Gibson buvo prasitaręs, kad 
Japonija, Italija ir Francija 
(tik ne Amerika!) turi apart 
pastovių armijų, perdaug re
zervų (atsargos kareivių), ga
linčių vartot ginklą. Bet Gib
sonas greit užsičiaupė, susimer
kęs su kitais kapitalistų delega
tais.

•Del visa ko buvo prisiminę 
panaikint tam tikrų, jau nuse
nusių karo gazų. Mat, dabar 
imperialistai turi prisidirbę 
naujų, daug nuodingesnių du
jų; o apie šias pastarąsias tai 
nei “bia nei mia”.

Sovietų Pasiūlymai
Sovietų atstovai pasiūlė su

mažinti ginklų ir amunicijos 
sandėlius. “Negalima!” suriko 
Amerikos delegatas Gibsonas. 
Užtektų, sako, jei daugis gink
lų ir amunicijos būtų viešai pa
skelbta. Bet nei to nenutarė.

Sovietų atstovai reikalavo
' dar ve ko:

Kiekviena šalis turi sumažint 
.savo armiją, laivyną, ginklus ir 
amuniciją proporcionaliai sulig 
to, kiek dabar jų turi. Nebeda- 
ryt naujų žudymo išradimų.

Visai panaikint tuos laivus, 
kurie įtaisyti, kaipo stotys dė
lei kariškų orlaivių išlėkimo ir 
nutūpimd ant tų laivų jūroje.

Prašalint karo laivus daugiau 
kaip 10,000 tonų įtalpos; senuo
sius laivus taip greit nekeist 

-naujai statomais.
Apribot laivų kanuolių šovi

nio tolį, kad jos nepajėgtų muš
ti toliau, negu paskirtas skai
čius mylių.
. Panaikint bombarduojančius 
orlaivius ir jų bombas; suma
žint jų motorų pajėgą; griež
tai susiaurint kariškų lakūnų 
skaičių tarnyboje.

Aprubežiuot skaičių rezervų 
(atsarginių), išmuštruotų bei 
muštruojamų vyrų.

Tik mažesnėms bei silpnes
nėms šalims leist proporciona
liai pasilaikyt daugiau kariškų 
jėgų; tatai joms labiau reika
linga apsigynimui.
'f- V* ' *

“®omba” į Niekatauškių 
Diplomatų Liogerį

Imperialistų politikai movė į 
slaptą kamarą, kaip žvirbliai į 
kanapes, kuomet išgirdo tuos 

, "stačiokiškus”, nejuokaujančius 
. Sovietų pasiūlymus. Tarytum 

drg. Litvinovas, Sovietijos di
plomatijos “boksininkas” (jei- 
gd taip galima pavadint),-būtų 
drožęs jiems perkūnišką smūgį 
j patį pilvą.

Kada nuo to kirčio atsipeikė
jo frakuoti ir kvėpaluoti impe- 
rialistų diplomatai, tai slapta 

■. pasįkuždėję iškišo Japonijos at- 
r stovą Sato’ą; o tas vėl varo se- 
i vagą; turime, sako, žiūrėt, 
I Jnek kokiai šaliai reikia ginklų, 

ji galėtų “apsisaugot”; o 
[ Sovietų padaryti pasiūlymai tai, 
; «Wi. visiškai nepritinka prie 

konferencijos darbų pro- 
t fįfimos.
M vtr sykį jie atsižegnojo nuo 
Į'llovietinių pasiūlymų apie nuši
lk fto^lavimą. Bet savo pasiūly- 
Rfoųi'C Sovietąi vėl nuvožė maską

nuo imperialistų aktorių kreivų 
snukių.

Kaip rašo net Vokietijos kle
rikalų organas “Germania”, So
vietai su savo pasiūlymais da
bar, panašiai kaip ir 1927 me
tais, “įmetė politinę bombą į 
kapitalistu diplomatų stovyk
lą”.

Kam dar, rodos, imperialis
tams ir lošti tas nuobodžias, 
nešvarias nusiginklavimo ko
medijas? O, jie turi svarbų 
tikslą. Jie nori pasakomis apie 
nusiginklavimą užmigdyti dar
bininkus; kad rankpelniai ap
klausytų komunistų, kuomet ko
munistai nurodo vis didėjantį 
pavojų naujo imperialistinio 
karo ir šaukia mobilizuotis 
prieš karą; o jeigu karas išsi
veržtų, tai komunistai agituoja 
paskelbt prieš jį revoliucinį 
klasių mūšį ir stvert kapitaliz- 

I mui už gerklės taip, kad kapi- 
| talo “tvarka” užmigtų ant am- 
| žiu amžinųjų.

į. Socialistiniai Latrai
Imperialistams tūravoja so- 

cialistai. Amerikos socialistų 
kandidatas į prezidentus Nor
man Thomas savo prakalboj 
Philadelphijoj (Politinių ir 
Socialių Mokslų Akademijoj) 
nobažnai priklaupia prieš savo 
imperialistus; sako, jie stoją už 
taiką ir nusiginklavimą. Ponas 
socialistas “nežino”, kad vien 
pereitais metais Amerika pasi
statydino 4,600 naujų kariškų 
orlaivių; tai yra daugiąu, negu 
Japonija, Anglija ir Italija, vi
sas tris krūvon sudėjus. O A-
merikos laivastatyklose nuolat 
dūzgia suspaustu oru varomi 
kūjai, bekaldami plieninius šo
nus vis naujiems karo laivams.

Beposėdžiaujant minimai 
“nusiginklavimo” konferencijai 
Ženevoj, Francija išplukdė į jū
rą dar vieną naują šarvuotlai
vį “Foch’ą”. Tai sparčiausias 
ir drūčiausias pasaulyj 10,000 
tonui šarvuotlaivis-skraiduolis; 
tos rūšies karo laivų Francija 
dabar turi daugiau, nekaip ku
ri kita valstybė, ir vis dar ne
gana. Tačiaus Francijos so
cialistų vadas Marcel Knecht 
pasišokėdamas _ bažijasi, kad 
Francija “saugo” tarptautinę 
santaiką, kad dabartinis laivy
no ministeris G. Leygues, tai 
tikras taikos angelas, ir tt., ir 
tt.

Taip prigaudinėja ir parda- 
į vinėja į busimojo karo sker- 
1 dyklą darbininkus ne tik Ame- 
| rikos, ir Francuos socialistai, 
1 bet ištisai visų kraštų socialis- 
■ tų lyderiai.

SEATTLE, WASH.
Balandžio 28 du A. L. D. -L. 

j D. kuopa buvo surengus pra
mogą, kurioj dalyvavo fr jū- 

ireiviai iš Rusijos. A. L. D. L. 
!D. kuopos choras sudainavo 
Internacionalą ir “Audra Prieš 

i Dieną*” Dainos išėjo gerai. 
Du jūreiviai ant balalaikų iš- 

i pildė keletą muzikalių gabalų. 
Kuopos organizatorius drg. 
Sorensen pasakė trumpą pra- 

| kalbėlę pasveikinimui Rusijos 
Ijūreivių. žmonių buvo daug 
;—pilna lenkų svetainė. .Įžan
ga vyrams 50 centų, moterims 
25 centai. Pelnas pasidalintas 
pusiau su jūreiviais.

Čia randasi Rusijos jūreivių 
38, kurių didžiuma jauni, dai
lūs vyrai ir pilni gyvumo. Ir 
dar daugiau atvyksta. Sako, 
kad jie plauks į Kamčatką, 
bet kadh išplauks, tai tikrai 

' nežinoma.
Darbai pas mus eina silpnai. 

Todėl patartina iš kitur neva- 
Ižiuoti į čia darbo jieškoti.

Ex-Logger. .

VAŽIUOKITE I SOVIETU SĄJUNGĄ 
VAŽIUODAMI Į LIETUVĄ

IS MAl.dll STREIKO

jis atviras, nesidangsto jo
kia kairumo kauke. Tas pa
gelbės jiems greičiau apsi
dirbti — išvyti į buržuazinį 
šiukšlyną.

Prie progos dar tenka pa
kartoti, kad A, J. Cook nie
kuomet nėra buvęs Komu
nistų Partijos nariu. Jis 
visuomet .vadindavosi tik 
“kairiasparnįu” ir “simpati
zuojančiu komunistam.” ,

Jei Ne Tie Komunistai, 
Tai Viskas Būtų Ramu

be
rašydamas

ais-

Jeigu jūs

t?

.Kuomet už $385 galima nėra. Kelionės kaštai tie 
nuvažiuoti, parvažiuoti ir p a t y s. Tik pasidaro 
dešimtį dienų turėti puikios apie šimtas dolerių eks- 
vakacijos Sovietų Sąjungo-|tra ir už tą šimtą dole

rių gaunate dešimties die
nų vakacijų Sovietuose, pa
matote visus svarbiausius 
naujovinio mokslo ir kultū
ros tvarinius ir pasimatysi- 
te ten su žymiausiais revo
liucijos vadais. Apie ką 
dabar skaitote, nuvažiavę 
savo akimis matysite, gir
dėsite ir parvažiavę kitiems 
pasakysite.

P Buknys.

New Yorko Timeso 
respondentas, 
apie Francijos savivaldybių 
ir municipalinius rinkimus, 
kurie atsibuvo pereitą sek
madienį, nurodo, jog mažai 
jais kas domisi. Esą

“Tiktai ten, kur komunistai 
daro puolimus arba yra puo
lami, rinkimų kampanijoj ma
tosi energijos ir ryškumo.”
Be komunistų, kitos parti

jos, pasirodo, yra taip supa
našėję, jog piliečiai nemato 
jokio pagrindinio skirtumo, 
sakysim, tarpe socialistų ir 
kitų buržuazinių partijų. 
Šalyj, kurioje stipri smul
kioji buržuazija, kitaip ir 
būti negali.o

je, tai geda būtų klasiniai 
sąmoningam darbininkui 
važiuojant į Lietuvą, neuž
važiuoti ten. Ką naujo ma
tote nuvažiavę į Lietuvą? 
Nieko! Užsičiaupę turite 
slankioti pro fašistinius val
dininkus, kad nebūti įmes
tais į kalėjimą, arba kad ne
gauti kulką į kaktą. Nau
jo, žingeidaus, naudingo 
žmonijai iš mokslo ar kultū
ros atžvilgio Lietuvoje nė
ra. Savo lankymąsi Lietu-1 
voje duodate daug materi-' 
jalūs naudos fašizmui, pri- 
gelbstite jam palaikyti sa
vo kruvinąją diktatūrą ant 
Lietuvos liaudies. Mano su-

A. J. Cook 'Kovotojas— 
A. J. Cook Išdavikas

Savu laiku Anglijos mai- 
nierių federacijos gen. se
kretorius A. J. Cook buvo 
žymus kovotojas prieš reak
cionierių MacDonaldo ir 
Ko. typo reformistus. Tai 
buvo pirm generalio darbi
ninkų streiko ir laike jo. 
Tuomet Cook palaikė bend
rą frontą su komunistais. 
Jis smerkė kiekvieną, kuris 
tik drįso kalbėti apie klasių 
taiką su išnaudotojais ir 
kiekvieną prisiplakėlį prie 
išnaudotojų.

Bet šiandien A. J. Cook, 
kaip ir daugelis tos rūšies 
tipų, patapo išdaviku. Ta
tai, prieš ką jis kovojo se
niau, šiandien giria; jeigu 
pirmiau jis gynė darbinin
kų reikalus, šiandien juos 
neigia — išduodamas 
kiausioj šviesoj.

Anglijos kovingų darbi
ninkų organas “Sunday 
Worker” paduoda palygini
mą Cooko pažvalgų, reikštų 
1926 ir 1929 metais. 1926 
metais, laike tos šalies dar
bininkų streiko, A. J. Cook 
(prakalbose Chelsea Town 
Hall) pasakė:

“Spręskit savo vadus sulyg 
jųjų darbais ir sulyg to, su 
kuo jie draugauja.
kada nors skaitytumėt spaudo
je, kad aš pietauju su karališ
kosios giminės nariais, 
darbininkai, galite sakyti, kad 
Cook apleido jus.”
Šitaip kalbėjo A. J. Cook 

1926 metais, kuomet jis ko
vojo už mainierių reikalus. 
Dabar pasiklausykit, ką A. 
J. Cook sako 1929 metais:

“Pasidarbavus Vali jos Prin
cui (Anglijos karalaičiui ir 
būsimam sosto įpėdiniui) mai
nierių reikalais, monarchijos 
panaikinimo klausimas nusto
jo būti problema darbininkų 
klasėje. Teorijoj aš dar vis 
esu.. republikonas, bet ne dide
lis... Aš tikiu, kad Valijos 
Princas šitoj šalyj gali būti 
vyriausiu gynėju socialių re
formų . . .

“Aš pasitraukiu nuo savo 
paties revoliucinių nuomonių 
del to, kad karalaitis pasitrau
kė nuo savo šimtaprocentinio 
karališko apsiėjimo.”
Šituos žodžius p. A. J. 

Cook pasakė dienraščio 
“Daily Sketch” reporteriui 
antrą dieną po bankieto, 
kuriame dalyvavo Valijos 
Princas ir sykiu su pačiu 
Cook. Bet Cook nuėjo dar 
toliau, negu suminėta. Kad 
pateisinus savo išdavikiškus 
žygius, jis apmelavo komu
nistus, pareikšdamas, būk 
su juo kartu (bankiete) sė
dėję du komunistai, kuriuo
du, išgirdę karalaičio pra
kalbą, “apsiverkę” ir paau
koję vargstantiems mainie- 
riarns. paskutinius centus. 
Aišku, tai nieko panašaus 
nebuvo. Cook tatai bus iš
galvojęs. , Jeigu jis mokėjo 
taip ūmai persimesti iš re
voliucionieriaus į monar- 
chistų garbintoją, tai ką 
jam reiškia pameluoti ant 
komunistų. Į tai Didžiosios 
Britanijos Komunistų Par
tijos Politinis Biuras pa
siuntė Cookui telegramą, at
sakydamas į jo išdavystes. 
Sykiu reikalauja pasakyti 
pavardes tų komunistų, ku
ine “apsiverkę” del karalai- 
-čio kalbos, o jei to Cook ne
padarys, tai jis pasiliks me
lagiu ir šmeižiku.

Anglijos mainieriai ir ben
drai darbininkų klasė, reiš
kia, turi dar viena išdaviką 
•savo tarpe. Gerai tik, kad

Patys Savo Pajėgomis 1
Rašydamas apie Pirmo- 

Jsios Gegužės Šventę Sovietų 
JUS’ Sąjungoj, New York Times 

korespondentas, p. W. Du- 
ranty, pastebi:

“Ceremonijų vyriausiu po
žymiu buvo didelis naujai tri
jų inžinų ir dvylikos -pąsažie- 
rių orlaivis, vadinamas’* A'. 'N. 
T. Nine, kuris tapo išstatytas 
Raudonojoj Aikštėj, priešais 
garsiąją Šv. Bazilio bažnyčią. 
Sovietų orlaivininkystės eks
pertai pažymi, kad A. N. T. 
Niuo yra lygus, jei ne geres
nis, naujausiem orlaiviam by 
kurios šalies. Tai yra visa- 
metalinis viensparniais Fokkė- 
rio tipo orlaivis. Visos jo da
lys buvo padirbtos Rusijoj, ir 
tai yra pjrmutinis iš tos eilės, 
kuri bus paleista 
šią vasarą linijose tarpe Mas- 
kvos-Kaukazo ir Maskvos-Sibi- 
ro. Sovietai gyvai susidomėję 
svarbumu orinės transportaci- 
jos šitoj plačioj šalyj, silpnai 
aprūpintoj keliais ir geležinke
liais.

“Penkerių metų industriali
zacijos planas numato, kad bus 
galima padidinti oro keliai 

11 nuo 18,000 kilometrų (apie 
I1 11,250 mylių) šiais metais, iki 

45,000 1933 metais.”
Ištikro, tai yra didelis lai

mėjimas "darbininkais val
domos šalies! Paėmę į sa
vo rankas taip atsilikusią 
industriniai iL technikiniai 
šalį, šiandien hjie, darbinin
kai, daugely j sričių jau pra
lenkia augštai* technikiniai 

; išvystytas šalis. \ -

lekiojimui

TORONTO; CANADA

Padėka
Barauskas, Nashua, 

prisiuntė dvyliką
N.K.

II., prisiuntė dvyliką knygų 
Toronto Lietuvių Jaunimo 
Kuopelės knygynui. Knygos, 
daugumoj, moksliškos ir bend
rai gero turinio. Už ką jau- 
nimiečiai taria širdingą dėkui.

Su pagarba,
T. L. J. K-lės Valdyba.

BOSTON, MASS.
Bostono streikuojančių šiau- 

čių įvairių komitetų raportai 
rodo, kad streikieriai laikosi 
gerai ir kad jie pasii^žę strei
ką laimėti. Streikas vis ple
čiasi, eina didyn. x

Kiekvienas skyrius susirin
kimus laiko du sykiu į dieną. 
Susirinkimai būna skaitlingi ir 
entuziastiški, ypatingai “laste- 
rių” skyriaus; jie retai kada 
gali sutilpti į svetainę, nes jų 
80 nuošimčių visų darbininkų 
aktyviai dalyvauja šiame strei
ke. Kiti skyriai truputį silp
niau dalyvauja, ypatingai “sti- 
čeriai,” kur didelę didžiumą 
sudaro moteryę darbininkės. 
Taip neturėtų būti, moterys ir
gi turėtų lygiai dalyvauti strei
ke ir darbuotis, kad kova bū
tų laimėta.

Streikieriai sužinojo, kad iš 
Bostuno vežamas darbas į 
Stoneham ir ten dirbdamas. 
Tuojaus buvo atsišaukta, kad 
Stoneham darbininkai nedirb

ėtų tą darbą. Taipgi buvo pa- 
mai vienas po kito, kaip gry-įsiusta ir pikietininkai, bet 

Aiškus dalykas,*Stoneham visų darbininkų ne-

FAŠIZMO PERLAI

Tik pradėję viešpataut, fa- 
' šistai ėmė rūpintis visą Lietu-; vi . . I O1OVCV1 VIJL1C 1 UpillViO VI

pratimu, neverta važiuoti į|yą paversti kalėjimu.
fašistinę Lietuvą.

Vienas kitas, žinoma, tu- bai dygsta.
ri reikalu ten nuvažiuoti del l<ad i tuos kalėjimus fašistams 

rūpi sukišti savo priešus, revo- 
Į bucinius darbininkus ir vals
tiečius. Kauno kalėjime re
voliucinių .politinių kalinių 
yra apie 120, Panevėžio—30, 
Varnių stovykloj—50 ir visuo
se kituose kalėjimuose po 

j lias dešimtis. Vietos jau 
.'pildytos kalėjimuose, o 

Tokių ^“nenuoramų” vis yra ir 
į šventoj Lietuvoj. Na, ir 

tomos naujos klėtkos “nenuo
ramoms.”

Fašistai, kad apgautų dores
nę Lietuvos visuomenės dalį, 
savo “Fašistų Aide” No. 26 ra
šo apie moderniškus arešto 
namuti Utenoj. Ir štai kaip, 
anot “L. fašistų Aido,” visuo-

sutvarkymų arba giminėm 
pervedimų nuosavybių. Bet 
iš darbininkų retas kuris 
turi ten tokias nuosavybes, 
kad vertėtų praleisti skrum- 
nai rokuojant apie septyni 
ar astuoni šimtai dolerių 
važiavimui ten del permai
nymo dokumentų. L. 
žmonių iš važiuojančių 
Lietuvą rasime labai mažą 
nuošimti. Didžiuma va
žiuoja tik taip sau, pasima
tyti su, giminėm ir paūžti 
po fašistiniu durtuvu; visai 
neprisimenant Giedrio, Po
žėlos, Greifenbergerio, Čior-

ke
li ž- 

šitų 
yra 
sta-

nio ir kitų fašistų sušatidy- menė atsiliepia apie kalėjimo 
tų musų draugų. Prisimi- “ivcdziziižkv"-"” * “KT"4’ 
nęs apie tai, juk klasiniai gyventojai iš 
susipratęs darbininkas tu-!,darni į juos žiūri, ir prašosi, 
retų pasipurtinti, kerštu už
sidegti, vietoje linksmintis.

Sovietų Sąjunga yra šal
tinis naujo mokslo; ten 
nauja tvarka, naujas žmo
nių gyvenimas,- tveriama 
nauja kultūra. Juk čia, ro
dosi, pati siela, ne tik pro
tas, 1 
ninko norą ir geismą pama
tyti tas naujienybes. Pava
žinėjęs Sovietų Sąjungoje, l 
tai bent matysi tą, ko dar 
nematęs, žinotum pats sau 
ir turėtum ką kitiem paša-

moderniškumą”: “Net vietos 
dalies pavyde-

kad jiems būtų leidžiama areš
tų namų pirtyje mąudytis. . .” 
čia gal “Fašistų Aidas” padarė 
korektūros klaidą, gal turėjo 
būti: “Visuomenė prašosi, kad 
juose fašistai ją pasodintų”?...

Tas pats “L. fašistų Aidas” 
drožia toliau: “Kai tik atsiras j 
lėšų, teisingumo ministerija pa-■ 

turėtų patraukti darbi-jsistengs ir Kaune pastatydinti! 
moderniškus atskirus arešto na
mus ...”

I

Jeigu Utenos gyventojai jau 
prašosi į arešto “modeitiiškus” 
namus, tai Kaune irgi prašysis 
ir pritars jų statymui.... Tai 
toks “L. fašistų Aido” uždavi
nys paruošti visuomenės nuo
monę apie naujai norimą Kau
ne statyti kalėjimą.

Fašistų statomojo Utenoj ka
lėjimo “moderniškurnąs” iš tie
sų fašistiniai moderniškas/ Na
mas nemažas, kainuoja milioną 
litų, du požeminiai augštai su 
kameromis, urvais. Vienuose 
tokiuose urvuose žmogus gali 
tik\ stovėti, kituose tik gulėti. L 

j vieno skiepo kameras šviesos 
šiek tiek įeina, o į kitą neįeina 
joks spindulys, jis randasi pir
mojo apačioj, žemėje. Kitų ke
turių augštų kameros daugiau
siai vienutės. Bendrai namo 
vaizdas ir jo vidurys nei kiek 
nesiskiria nuo caVų Rusijos Pe- 
tropaulovsko tvirtovės aprašy
mų. < •

Fašistai puikiai žino, kad re
voliucinis darbininkas, patekęs 
kalėj iman, išmoksta daug geriau 
kovoti su jais, įgyja daugiau 
žinių ir iš jo išeina daug pavo
jingesnis “šventai” fašistų Lie
tuvai. Bet šitai atsiekiama ta
da, kada politinis kalinys sėdi 
su kitais savo draugais. O 
Utenos kalėjime daugiausiai sė
dės po vieną, štai tas “moder- 
niškumas,” kurio pasiekė fašis-

Iki šiol dar galėjote pasi
teisinti už nevažiavimą į 
Sovietiją važiuodami į Lie
tuvą—tuomi, kad niekas iš 
lietuvių nevažiavo; vienas 
ar viena, nemokėdami kal-i 
bos su svetimtaučių ekskur
sija nenorėjote važiuoti. 
“Laisvė” surengė lietuvių 
ekskursiją. Viskas kelionė
je bus išaiškinta lietuvių 
kalba, tai kokio geresnio 
parankamo bereikia?!

Pavienių svečių į Sovietų 
Rusiją neįsileidžįama. Tik 
su ekskursijom ten tegali
ma įvažiuoti. Tat iš Lietu
vos į Sovietų Sąjungą neį
važiuosite. Darbininkų eks
kursijų fašistai neleidžia 
važiuoti ten, todėl iš Lietu
vos ten nuvažiuoti pavie
niam žmogui negalima.

Važiuojantieji su “Lais
vės” ekskursija, kurie jau 
Taip labai geidžiate užsukti 
į Lietuvą galėsite tai pada
ryti. Viza būsite aprūpin
ti. Grįžtant, iš Klaipėdos, 
jums bus pilnai apmokėta 
visa kelionė iki New Yor-I tai naujų kalėjimų statyme, 
ko. '

Jei dabar kurie važiuoda
mi į Lietuvą neimsite eks
kursijos i Sovietų Sąjungą, 
pasirodysite, kad jūs netu
rite jokios simpatijos linkui 
Sovietų Rusijos ir kaipo

Viena, Austrija.—Austri
jos darbininkai keliose vier......
tose paskelbė streiką, pro- darbininkai nesate klasiniai 

fašistų apsišvietę. Nes jokios svar- 
Heimwehr organizacijos už-, bios kliūties, del kurios ne
puolimą ant - darbininkų salėtumėte aplankyti Sovie- 
Leobersdorf. ' ; tiįją, važiuodami į Lietuvą,

testuodami prieš

Leobersdorf.

Jau “Balso” N 24 buvo ra
šyta, kad Utenos policija 1928 
m. spalių mėn. šaukė ir tardė 
visus miesto darbininkus. Da
bar policininkas Varnas (jis ir 
žvalgybininkas) darbininkams 
sako, kad kaip ^ik bus uždeng
tas kalėjimo stogas, visus suki- 
šim kalėjiman. štai su kokiu 
“pavydu” visuomenė žiūri ir 
prašosi, kad ją leistų į Utenos 
kalėjimą.

Ponai fašistai, girkites savo

pavyko į streiką išvesti, pakol 
nepribuvo iš Bostono streikuo
jančių moterų skaitlingi bū
riai. Kada moterys ir mergi
nos pradėjo skaitlingai pikie- 
tuoti, tuomet jau galutinai ir 
Stoneham dirbtuvės tapo 'su
stabdytos, darbininkai atsisa
kė dirbti atvežtą darbą iš tų 
vietų, kur streikuojama. Jau 
šis pavyzdis rodo, kad mote
rys ir merginos privalo akty
viai dalyvauti streikuose, kad 
juos laimėjus.

Todėl visos moterys ir mer
ginos, kurios tik esate palies
tos streiko, stokite bendrai su 
vyrais streikieriais į kovą prieš 
savo išnaudotojus ir kovokite 
tol, kol streikas bus laimėtas. 
Tik bendrai kovojant galima 
bus kovą laimėti. Jeigu mes 
lauksime, kada vyrai vieni lai
mės kovą, tai žinokime, kad 
kova daug ilgiau užsitęs ir 
mums bus sunkiau.

Pump Stitcher.

KAPSIŠKAl-ZANAVYKIŠKA
TREJANKA

Rašo Senas Vincas
Nereikia Nusiminti

Amerikos kapitalistai, 
“pasidėkavodami” savo dar
bininkams, kad jie išbuda- 
vojo Amerikos industriją 
iki augščiausio laipsnio, su
krovė kapitalistams milio- 
nus dolerių, išauklėjo savo 
sūnus ir padarė stiprią ar
miją bei laivyną,—nutarė 
nepriimti i sava dirbtuves 
sulaukusius 45 (ir net 40) 
metų amžiaus žmones. Mat, 
jie jau “pergeni,” todėl pa
siuntė juos į sąšlavynus sau 
maisto j ieškotis, mirti ba
du ar tapti vagimis ir baig
ti savo dienas kalėjime ar 
elektrinėj kėdėj.

Vienok jūs, išmestieji iš 
dirbtuvių darbininkai, nenu- c- z

siminkite. .Kai kurie Wash- 
ingtono ponai “pasigailėjo” 
jūsų ir tariasi, kad gal rei
kėtų mokėti senatvės pensi
jas po 5 dolerius į savaitę 
po to, kai sulauksite 75 me
tų savo senatvės, tai yra ta 
sąlyga, jeigu jūs išbusite 
per 25 metus nevalgę.

Ar reikia dar didesnio pa
sityčiojimo iš darbininko 
žmogaus? Išmeta iš darbo 
sulaukus 45 ar 40 metu am
žiaus, o pensiją tariasi mo
kėt tik 75 metų seneliams 
po 5 dolerius savaitėj. O 
apie “geradėiystę” šneka 
tokie žmonės, kurie tūkstan
čius dolerių rauna Į mėnesį 
iš valstybės iždo.
>Sotus alkana pažįsta, nė
ra ko ir sakyti!

moderniškais kalėjimais, nes 
nepoilgo jūs patys tuo “moder- 
niškumu” ir naudositės.

; Pan. Zig.
“Balsas”'



Trečiadienis, Geguž. 8; 1929

Apšaukimas į Mūšy Brolius 

 

, (tolbėti Badaujančius Žmones

* Lietuvoje

LIETUVIS GRABORIUS

s

AM E L

apsiėmę ir tas veikalas bus su-1gimą, tai vietos ir apielinkių jręikalai 
loštas, todėl patarė jiems atei- j draugams būtų gėda, jeigu ne

atsilaikytų.

Puslapis Trečias

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CTGARETAI

Camels visados vienodo gerumo.

Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo.

Camels tai gaivinąs ir patenkinąs rūkymas.

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

Calite laisvai daug Camels rūkyti nenuvargindami 
savo skonio.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA • •__

Sis mišinis padaro labai malonų minkštumą ir

Camel mišinis parinkto Turkiško ir Naminio 
tabako niekad nebuvo prilygtas. e.

Reikale

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

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

PHILADELPHIA, PA.
■ -

Brangūs Broliai:—
Mes, šiaurinės Dalies Liet. 

Republikonų Susivienijimas 
Philadelphijoj, laikytame 16; 
d. balandžio susirinkime, po 
Ottm. 1011 Fairmount Ave., 
swrsteme, tarp kitų reikalų, ir 
Lietuvos baduolių šelpimo 
klausimą, kuris daugiausia at
kreipė mūsų visų atydą gelbė
ti vaitojančius nuo bado Lie
tuvos žmones.

Mes ir jūs esame girdėję iš 
laikraščių, iš sugrįžusių iš Lie
tuvos žmonių ir, pagalinus, i 
gauname patvirtinančius laiš-' 
kus nuo tų žmonių, kurie šau
kiasi su ašaromis pagelbos, iš
pažindami gręsiantį bado pa
vojų, ypatingai šiaurinės Lie
tuvos dalies. Visi mes žinom,; 
kaufbj Lietuvos dalyj prastas' 
buvo derlius iš priežasties blo-l 
gų orų, kur veik viskas žuvo;' 
o ypatingai ta bado šmėkla 
daugiausia palietė biednuome- 
nę, mažažemius bei jų vaikus į

4 ant kaimų, bet lygiai palietė1 
ir miestų biednuomenės ba
daujančius žmones. Visi jie- 
šaukiasi duonos, drabužių,! 
kad išsigelbėjus nuo mirties į 
pavojaus. Apsvarstę šį taip;

^syafby klausimą, visi vienbal-1
priėjom prie bendros išva-l 

dos, kad tiems baduoliams yra į 
reikalinga greita mūsų pagel-J 
ba—Amerikos lietuvių para-i 
ma,. nes iš kitur jie nesitiki i 
gauti pagelbą. Todėl mes nu
tarėm šaukti plačią konferen
ciją šiuo klausimu ant 20 d. i 
gegužės ir išrinkom komitetą, i 
kurį įgaliojom, kad jis pada-; 
rytų atsišaukimus ir išsiuntinė-i 
tų į visas Philadelphijos ir jos 
apielinkės organizacijas delei 
išrinkimo delegatų, po du ari 
daugiau, į minėtą konferenci-l 
ją. Konferencija įvyks 20 d.

^gegužės, pirmadienį, 1011 ■ 
Fairmount Ave., 8 vai. vakare. I

Susirinkę delegatai į konfe-' 
,>re(|(ciją galės išdirbti tinkamai 

planus, kaip greičiausia būtų,1 
galima teikti pagelbą tiems) 
vaitojantiems Lietuvos baduo-Į . . i i o • - -i rn
liams per Philadelphijos lietu- Bet gauna atsakymą, kad jie l rengiasi atsilankyt į šį paren-1 pievos, nes jokiais darbininkių.) Iittsbuigh. Suvirs luO 

' ” ’ is nesirūpina. čionais:
dirba didžiumoj mainierių : vežejų Allis-Chalmers kom- 
dukterys ir, gyvendamos pas! ..• ...
tėvus, tai ir su tokia mokesčiaiptmijos sustieikavo piles 
gali šiaip taip pragyvent, nes nukapojimą algų nuo 66 iki 
nereikia už kambarį mokėt. į60 centų j valandą_

Kalnų Ragana.

Suteikite sau
smagumo ruky
darni kvepianti

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.TeL,

Tel., Greenpoint 5765

$1,000 Tik Už 60 Genty
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

rimtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 

■kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
I apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
I greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
jatgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgvt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimu 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kiti^ 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

I Baigus mokslą ir praktikavusi 
i prie Dorpato universiteto. Vė- 
: liau per keliolika metų savo 
, profesijoje 
, džiuosiuose 
: poj

patarnavimo 
kreipkitės:

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

-* vius.
Kviečiam nuoširdžiai 

skaitlingiausia prisidėti 
to svarbaus darbo. 
Šiaurinės Dalies Lietuvių

publikonų Susivienijimo Įga
lioto Komiteto

Sek r. F. Linkus,
535 N. Marshall St.

kuo 
prie

HILLSIDE, N. J.

ti pažiūrėti, pridurdamas: “Ašį 
ne tik bučeriaut moku, bet ir| 
ktlnigo rolę gerai loši u..” To Į 
neužteko; jiedu ant rytojaus 
vėl nuvažiuoja, bet tokį pat 
atsakymą gauna. Trečiu sykiu 
nuvažiuoja ir praneša tiems 
draugams lošėjams, kad bus 

įrengiama suvienytomis 
mis abiejų draugijų.

šiuoi laiku mūsų apielinkėj 
anglių kasyklos pradėjo kiek 
geriau dirbti, nes ir tos kasyk
los dirba, kurios buvo užda
rytos kelius"^mėnesius. Tai iri

Je8'°" i žmonių aimanavimas kiek ap- 
Kearnie- įij0> Bet nesitikima, kad ilgai 

čiai, nieko blogo nemanydami, dirbtų, nes jeigu žiemos laiku

Ką Tai Norima Atsiekti 
Tokiais Apgarsinimais?

Dvi dienos atgal man iš

su

ne-

apsiėmė. Bet tikrenybėje, tai 
Hillsides A. L. D. L. D. 200 
kuopa apie tokią vienybę ne
manė su tuomi žmogumi. To
dėl, draugai lošėjai, žinokite,tyčių pakliuvo į rankas pla- “L*“**1 msejai, žinute, 

katas, kuris skamba sekančiai: įajJ losite ne A. L. D. . D. 
“Didelis Teatras, drama ketu- kuopai, bet 'Liet. Darb.

iv Paselp. Draugijai. O mes bu-

darbai silpnai ėjo, tai aišku, 
kad1 atėjus vasaros laikui dar
bai ir vėl sumažės. Nors da
bar veik visos kasyklos dirba, 
bet be darbo žmonių yra daug. 
Bedarbiai vaikštinėja nuo vie
nos kasyklos prie kitos ir vis 

, girdi nuo darbdavių tuos pa- 
vome priversti tą parengimą i čius žodžiuSj kad užtektinai 
likviduot. Apie vestuves mesjįurj darbininkų, 
niekados nemanome.

Pasilieku Nevedęs.

O mes bu-riuose veiksmuose ‘Už Dievą ir 
Tėvynę,’ rengia Liet. Darb. 
Pašelpos Dr-ja bendrai su A. 
L. D. L. D. kp. Hillside, N. J. 
Tas viskas bus 12 d. gegužės” 

£ ir tt. i
f Bet man, kaipo A. L. D. L. 
to 5^. 200 kuopos nariui, nebuvo 

Suprantama tas plakatas, nes 
aš gerai žinojau, kad tokis ta
rimas nepadarytas, ir kas gi; 
tai darytų? 
vieną draugą, 
vienas nežino, 
Bet paskiaus 
kitos draugijos ] 
net nežinant tai draugijai, pa-į gatvių, 
dar 
de*Ų 
L. D. 136 k uopos naHai iš I ir Lyros Choras visu smarku-' 
Kearny ir jie buvo užkviesti , mu mokinasi gražių naujų dai- 
mūsų kuopos, kad suloštų tą nų; bus solo ir duetų. Po pro- 
veikalą Hillside, N. J. O ana' gramai bus šokiai prie geros žurnalas, 
draugija užkvietė juos taipgi j muzikos, grieš lietuviškus ir 
savaite vėliau ir, žinoma, ga-' angliškus šokius. Tat visi vie- 
Y^ratsakymą, kad jie užkviesti (tos ir apielinkės lietuviai atsi- 

į A. L. D. L. D. 200 kuopos na
rio G. Kudirkos ir sutiko loš
ti tokiai draugijai, kokioj ir 
jie patys priklauso, tai yra, A. 
L. D. L. Draugijai. Tai minė
tas ponas pirmininkas, maty
damas, kad nieko nelaimės, 

jau bus lošiama tą pačią 
^Kpią tas veikalas, tik kitoms 

,■ draugijoms ir kitoj svetainėj, 
/nuvažiuoja su savo sėbru pas 

. draugą Skučą į Kearny, N. J.

SHENANDOAH, PA.

Linksmas Vakaras
Aš nueinu pas | 
pas kitą ir nei šį 
kame dalykas. įvairia programa, kuris įvyks 

sužinojau, kad 18 d. gegužės, Eagles Svetai- 
pirmininkas, nėj, kampas Main ir Lloyd 

------- --- • Bus SUvaidinta juo-
tokius apgarsinimus to-,kinga komedija “Uošvė į Na- 
ad lošėjai buvo A. L. D. j mus—Tylos Nebus.” Taipgi i ~

Lyros Choras, užbaigdamas 
sezoną, rengia vakarą, su

čionais yra kelios marškini- 
i nes dirbtuvės ir viena cigarų, 
• kur dirba merginos bei mote- 
'rys. Bet jų išnaudojimas gal 
j skirtingesnis nuo kitų miestų 
■ darbininkių išnaudojimo. Dar- 
įbininkė, pradėjus dirbt, už
dirba nuo 3 iki 5 dolerių Į sa
vaitę. Išmokus darbą, uždir
ba nuo 8 iki 10 dolerių į sa
vaitę. Dirba 9 valandas^Ldįp- 
ną. Nekurtose dirbtuves^mii- 
ja kad ir yra, tai tik ant po-

lankykite į šį parengimą, nes 
visi linksmai laiką praleisite, 
o kurie neatsilankysite, tai 
gailėsitčs. Bus svečių iš Read- 
ingo, Wilkes-Barre. Dar ne
žinia, ką draugai eastoniečiai 
padarys. Teko kalbėt su drau
gais Bimbais ir šolomskais, ku
rie pareiškė, kad jiems atva
žiuoti į mūsų parengimą kaip 
niekas ir sakė, gal ir atvažiuo
sim. Taigi, jeigu iš taip toli

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 

, su spalvuotais paveikslais.
40 puslapių, didelio formato. 

Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, vienas 

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

Tarpininkas” 
vakortę- j 
vanų.

Tarpininkas”
kėti bilas. Jsigykit “Tarpininką” 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

332 Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės jums apmo

Serganti Vyrai ir Moterys 
(lydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ingos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
A beinąs Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Calvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamčs Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
viena kart atsilankę. Užlaikoma

(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SP1NDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR. ŠLAPUMO 1ŠEGZA- 

M1NAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- u/AND IMPPniz km OiI Capsules” 
ir gamta atsilygins. Visose vaistinėse tri-
ju dydžiu. Ieškoki- te "Gold Medai"
vardo dėžutėse. Ne- imkite kitokių.

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

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

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 

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

ta

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakareVarpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. ¥.

A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533
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BALTIMORE, MD

S.
ij

u, veli ^cvuojuiiv ii UlelU-į 
Bet tą dieną išdirbę, ant kalbose.

Lietuviškas Skaptukas.

EASTON, PA.
Geradčjai”

U

tų ponų

r

spaudos, 
vyskupų

susi- 
, 14

nužudytų, tai Detroito 
baloj ar kur nors pel-

Brooklyn, N. Y
Grove St.

L. D. S. A. 14 kuopos ; 
rinkimas įvyks utarninke, 
d/gegužės, pas drg. B. Sen-1 
kevičienę, 1545 Lehigh St.į 
Visos narės privalo dalyvauti,!

John Naujokas 
kauskas, 214 Schuylkill

ir pašei 
taip ir

r dar- 
.8 ge- 
r cen-

Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Geguž. 8, 1929

DETROITO ŽINIOS
Policija šmugelyj

Gyvename tokiame laikotar- 
pyj, kad už dolerį “viskas ga
lima.”

Jau ne tik prasčiokai užsiima 
darymu ir pardavimu degtinės, 
bet net tvarkos dabotojai—ir! 
ne prasti, bet policijos virsi-Į 
ninkai šmugeliuoja degtine.' 
Žinoma, toks įvykis vienas iš i 
šimto apsireiškia spaudoj. Pa-I 
staruoju laiku paaiškėjo, kad j 
policijos viršininkas, kuris bu-! 
vo nuskirtas ant Belle Island 
fealos, užsiimdinėdavo š-------
liavimu alaus ir degtinės. Jis į 
įsakydavo policistams, kad jie 
priimtų “tavorą” iš laivelių, Į 
kurie atveždavo jį iš Kanados 
pusės ir dalį perduotų kitiems y •   . , > i?i •  _ y. a ..

tinė ir alus.
Nepersenai buvo susekta, i 

kad federalės valdžios agentai I 
buvo geriausi dabotojai ir dar
buotojai būtlegerių. O juk jie 
tą darydavo su valdininkų ži
nia. Tai tokia yra buržuazi
jos valdžia su 'savo viršinin
kais.

kidnepinimas”- 
į pavogimas labai tankiai pasi

ūk artoj a. Jie susidėję į gru
pes. Vieni kitus vagia, žudo, 

7 ir vis tą daro del biznio kon- 
kurencijos. Labai tankiai ran- 

. Ida jų 
’upėj, 

ąmu^e-jkėse.

Detroite atsirado “geradė- 
“piliečiams,” o likusį suneštų i jų.” Apie juos labai plačiai 
j jo gyvenimo namus. Ir, kaip įrašo spauda, žinoma, kapita- 
pasirodo, tas tęsėsi per ilgą j listinė. Ne tik rašo spauda 
laiką. Tai 
riaušių ir 
pervežimui 
iš Kanados 
jas.

tas tęsėsi per ilgą j listinė.
buvo vienas iš ge-Įapie juos, bet ir judžiuose pa- 
saugiausių būdų Įrodo jų “gerus darbus,” atlik- 
degtinės ir alaus.tus visuomenei ir tt.

į Jungtines Valsti-i Nepersenai ponas Cuosonas 
;paskyrė dešimts milionų dole- 

Tyrinėjimas eina ir jau k e- rių jaunuolių “naudai.”
lėtą paprastų policistų p rasa- Dabar vėl p. Fisheris, vie- 

darbe. Ar nubaus tą nas iš penkių brolių Fisherių, 
klausimas, paskyrė 750,000 dolerių ir 

labdaringiems tikslams.” Fi- 
'shoriai jau keletą įstaigų pa- 

kad Įstatė—slaugių namą, senelių 
ir kitus. Tuos namus 

sę gerą bravorėlį savo škic-Įšventindavo vyskupas su savo 
puošė, kur buvo daroma deg-1 piemenimis. Judžiuose rodė,s.

lino iš darbo.
Tįiršylą, tai kitas
Juk “varnas varnui į akį ne
kerta.” Bus ir čia taip.

Taipgi buvo susekta.
du kiti policistai turėjo įsitai-Įnamą

'spaudoj plačiai rašė, tarytum, 
tikinčių dievas atsiuntė savo 
atstovus ant šios griešnos že
mės ypatose Cuoseno, Fisherių 
ir kitų, kurie teikia visokias 
malones vargstantiems.

Paprastam tikinčiam žmo
gui, ištikrųjų, atrodo, kad tie 
žmones yra dideli geradčjai, 
nes tokias milžiniškas sumas 
pinigų duoda veltui. Bet ar 
taip yra? Visai no! Jie duo
da tuos pinigus, bet ne savo. 
Tie pinigai suvogti iš vargšų 
darbininkų, kurie bedirbdami 
nustoja savo sveikatos, praran
da reikalingiausias kūno dalis, 
lieka sukoneveikti senatvėj, 
jei turi ištvermės sulaukti jos. 
Daugelis lieka ; užmuštų prie 
to sunkaus darbo, kraudami 
tiems “geradėjams” turtus. 
Apie 25 metai atgal, tie ponai 
buvo visai paprasti piliečiai, 
pinigų mažai turinti ar visai 
jų neturėjo. O šiandien milio- 
nieriais liko. Tai vis darbo 
žmonių triūsas, v

Lai darbininkai pradeda or
ganizuotis Fisher, Ford, Pack
ard ir kitose dirbtuvėse, rei
kalauti geresnio užmokesnio, 
geresnių darbo sąlygų, tai tuo
jaus patys pamatys 
labdarybės.

Su pagelba savo 
judžių ir kalbėtojų, 
ir kunigų apgaudinėja darbo 
žmones. Ar ilgai taip bus?

Dzūkas.

m’—— nr
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šiemet gegužinę šventę čia 
apvaikščiojo labai silpnai. Lie
tuvių kriaučių dirbtuvės dirbo 
per visą dieną; žydų ir italų, 
kur pasilaiko unija, nedirbo. 
Su lietuviais buvo taip: iš fir
mų kiekvienai dirbtuvei davė 
po keletą kautų ir liepė tuo
jaus padaryti. Todėl bosai į- 
sakė darbininkas dirbti ir pa
starieji sutiko. Girdi, jeigu 
dabar dirbsime ir darbą pada
rysime, tai gal gausime ir dau-! 
giau. ! 
rytojaus neturėjo darbo ir 
daugelis dirbtuvių buvo užda
ryta. Mat, firmos norėjo iš
tirti darbininkų susipratimą ir1 
todėl taip darė.

Kurie darbininkai tamsesni 
■ir dirbo pirmą dieną gegužės, 
tai jau nenuostabu, bet reikia 
stebėti^ iš tų, kurie skaitosi 
pirmeiviais ir sutiko dirbti. O 
tokių buvo nemažai. 
jie nenori bosus užpykdyti, to- 

i del ir klauso, eina dirbti.
Amalgameitų unijos skyrius 

ir socialistai buvo surengę| 
prakalbas rytinėj miesto da-i 

| lyj, British Hotel, bet prakal-l 
bos buvo silpnos, žmonių ma-Į 
ž'ai ir be jokio ūpo. Garsino! 
pradžią ant dviejų, bet pra
dėjo net po trijų. Kalbėtojai, 
pasidžiaugė, kad dabar Ang

lijoj bus rinkimai i 
! socialistai laimėti, 
i tose prakalbose labai 
! buvo.

Vakare buvo prakalbos lie-’privalo 
į tuvių svetainėje. Kalbėjo L. 
'Pruseika, “Darbo” redakto- 
irius. žmonių taipgi buvo ne- 
i perdaugiausiai. Draugas Prū- 
seika nupiešė ką pirma diena 
gegužės reiškia del darbinin
kų ir kaip kapitalistai žiūri j 
gegužinę šventę, trumpais ruo-

dūlio šydu. Plentu atvažiavo poros arklių
Birželio mėnuo. Neapsakomas gam-! vežimas, kuriame sėdėjo trys vyrai, dvi Į 

tos gražumas: sodnai žydi, miškai žaliuo-, m°terys ir du jauni vaikai, 
ja, pievos ir laukai apkloti žaliu rūbu iiv Ai’kliai ausimis karpydami, trypdami,, 
apsagstyti įvairiais gėlių žiedais. ■ drebėdami perejo per tiltą, kuris nuo ratų

Giriose, laukuose ir pastogėse įvairūs Į trenkimo sudundėjo, sudrebėjo, o smėlio 
paukšteliai veik per ištisas dienas čiulba. Į nubyrėjo^į vandenį; daug mažų į
Ot, štai, rodosi, gamta pataps kokiu tai i žuvyčių suplaukė šalip tilto,_ manydamos, 
stebėtinu rojum. Jau, sakau, jeigu ir ran-iJ°S kas nors joms maisto įbėrė j vandenį,, 
dasi dangus, kunigų siūlomas numirėliams, į)eb apsivylusios, vargšės, išsiskirstė. Pra- j 
kaipo linksmiausia vieta, tai ta pasakiška j°j° Kaukėnų miestelio uredninkas, kaž ką į 
vieta niekuomet nebus taip stebėtinai gra- i’usų^kalba keikdamas. i
ži, kaip šis pavasario mėnuo yra gražus ir! . Saulė užslinko už pušyno, iš kurio is- i 
linksmas. i lindo moteriškes figūra ir lotais žingsniais

Iš pat savo jaunatvės mylėjau gamtą! artinosi ji linkui tilto. Man nusigrįžus į 
ir jos grožybes. Dažnai vienų vienas perij^itą pusę, išnyko iš mano akių ta moteriš- 
ištisas dienas vaikščiodavau po girias, pie- Į 
vas k' laukus. Stovėdavau kur nors ant 
kalno viršūnės ir dairydavausi aplinkui po 
kelias valandas, nes gamtos vaizdai vilio
davo mane.

Sekmadienio popietis. Diena graži ir 
saulėta. Ir, ot, kaip čia pasakius, nežinau 
nė pats, kodėl šiandien vaikščiojau upės 
krantu. Gal man patiko upės sraunus 
vanduo, ar jos pakraščiuose meldų ir šven
drių šlamėjimas.

Jausdamas savyje nuovargį, paėjau 
iki tilto, kuris buvo patiestas per Vėkę, 
idant važiuojantieji plentu galėtų 
pervažiuoti. Sėdžiu ant tilto galo 
męs į barjero stulpelį ir dairausi 
Vanduo po tiltu šniokščia, baltos 
plaukia viršum vandenio ir nyksta 
tuose. __ G....r ___ _____ ______
si didelis akmuo, kuris buvo pusiau per-! liūdna, 
plyšęs. į ryškiai matėsi jos veiduose, o jos akių iš

sakoma, būk tai kada perkūnas tren-1 vaizdą liudijo, jog ji daug verkusi, nes 
kęs į tą akmenį, už kurio sėdėjęs nekaltas a^ys buvo paraudę ir neaiškios.

Neigi tu čia žmogus gali įspėti, kokie 
jos sie-

“Gal ji yra kokia nors šmėkla ar bai-ų 
dyklė?” stačiau klausimą.

Žiūriu—ji jau stovi šalę tilto ir, akis Į 
įbedusi į vandenį, giliai kaž ko užsimąs-1 
ciusi, tarytum akmeninis stulpas stovėjo.

Didelis laukinių ančių būrys perskri
do virš galvos, tačiaus jinai nepakėlė savo 
galvos ir nepažiūrėjo į skrendančias antis.

Kaž kur paupyje trinktelėjo šūvio gar
sas ir nuskambėjo pušyne, išbudindamas 
man nepažįstamą moteriškę ar merginą iš! 
gilaus užsimąstymo. Ji buvo vidutinio! 
ūgio, kaimietiškomis drapanomis apsiren-1 
gusi, šilkinė skarelė po smakru surišta ka-! 
bojo ant nugaros; tamsiai gelsvos jos ka-j 
sos buvo papuoštos žalių i;ūtų šakelėmis, l 

... .............    _ Amžiaus, sakysim, ji galėjo turėti apie' 
Kiek toliau, upės atkrantėje, matė- j 22-25 metus. Josios veido - išraiška buvo; 

nusiminimas, nupuolimas dvasioj;

per jį 
atsirė- 
visur. 
putos 

verpe- į

piemenėlis, ir žuvęs. Pasakų būdavo tiek _
ir tiek apie tą perplyšusį akmenį. gyvenimo sunkumai ir nepalaimos jos sie-

Du garniai, jieškodami sau maisto, slėgė ir kankino.
braidė lankose, retkarčiais kalendami savo j Ji prisiartino prie manęs ir, žiūrėdama 
ilgais snapais. Viršuje pušyno, kuriame į per tilto barjero viršų į vandenį, klausė: 
buvo smalduobė (deguto dirbimo vieta),1 “Tai, rodosi, tu jaunas vaike, eini iš 
pasirodydavo juodų dūmų kamuolys ir i Kurtavėnų miestelio ir esi labai pavargęs, 
pranykdavo ore. p*'”1" »
atsisveikindama su diena ir gamtos grožy- 'j 
bėmis.

Vyturėliai, kurie keliasi iš miego dar 
prieš saulės patekėjimą, sykiu su laukų ar
tojais ir piemenėliais, nusileido iš padan
gės į nakvynę. Ir, rodosi, jau visi paukš
čiai aprimo čiulbėję, tik tie špokai, kurie 
visuomet saulei leidžiantis, sutūpia į augš- 
tų medžių viršūnes ir ten iki sutemai švil
pauja, čiauška, kalba ir barasi. Tai stebė
tini ir mylėtini paukšteliai.

Saulei nusileidus, štai vėl tavo jaus
mus kutena, supa ta garsi Lietuvos gies
mininkė, lakštingala. O jinai čiulba veik 
iki vidurnakčio, padarydama mažą per
trauką, nes anksti ryte vėl pradeda čiulbė
ti. Saulė prisidengė savo skaistų veidą ne
dideliu pilku debesėliu, tarytum našlė ge-

Saulė slinko už pušyno,|kad čionai sėdi?...”
“Einu, bet ne iš Kurtavėnų. Matote,! 

tamsta, kaip čia pasakius, šią vasarą apsi-! 
gyvenau pas savo dėdę, kur man šios visos’ 
apielinkės yra nežinomos, o aš, norėdamas 
su jomis susipažinti, plačiai vaikščiojau ir 
pavargau.” •'

“Tu toks jaunas. Ir nebijai čia vienas 
sėdėti ?... ”

Valandėlę tylėjau. Varnos rėkdamos, i 
lermuodamos krito į pušyną ant nakvynės, 
o kurios buvo atsilikusios nuo savo būrio 
ir suvėlavusios į nakvynę, skraidė viršum! 
pušyno, retkarčiais surėkdamos, idant ga
vus užtikrinantį atsiliepimą iš pušyno nuo 
savo draugių. Lakštingala beržynėlyje sa
vo skardžiu balsu kapojo tylaus vakaro 
orą.

(Tąsa bus)

žais apibūdino streikų bangas 
Amerikoj ir puikiai nupiešė 
darbininkų padėtį.

Buvo renkamos aukos strei
kuojantiems audėjams; su
rinkta $15.08.

Užbaigdamas p r a k a 1 b ą, 
draugas Prūseika ragino dar
bininkus rašytis į uniją ir ko
voti už pagerinimą būvio.

Rytinėj miesto d ai y j kitų 
tautų progresyviai darbininkai 
turėjo surengę prakalbas. 
Girdėjau, kad žmonių buvo 
daug, bet man neteko būti, nes 
tuo laiku buvau Pruseikos p ra-

Tuojaus po A. L. D. L. D. 
kuopos susirinkimui turėsime 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 6 kuopos susirinkimą. 
Mes turime visi jame dalyvau
ti, nes bus daug naudingų 
nešimų ir tt.

Sekretorė B. E.

lai-
Ro-

Streikas Rokišky
ROKIŠKIS.—Lietuvos 

kraščiai praneša, kad 
kišky sustreikavo geležies
dirbtuves darbininkai. Strei
kuotojų yra suvirs 30 žmo
nių. Darbininkai reikalau
ja didesnio atlyginimo ir ge
resnių darbo sąlygų. ■

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

V JUVU AXCAJL VUUUXjI

Mat, ir nes bus daug naudingų daly
kėlių svarstoma.' Taipgi ture-'’ 
sime savitarpinį lavinimąsi po 
susirinkimui. Bus diskusuoja- 
ma klausimas “Bažnyčia ir 
vaikai,” iš drg. A. Bimbos bro
šiūros “K. ir Darbininkai” XII 
skyriaus.

Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. Valdyba. .

A. L. D. L. D. 13 kuopos su
it’ ten gali sirinkimas įvyks nedalioj, 12 

Lietuvių d. gegužės, 3 vai. po pietų,' 
mažai j Vąnderveer Svetainėj, 9th ir 

i Washington Sts. Visi nariai 
būti, nes turėsime 

daug, svarbių klausimų apkal
bėti. Taipgi tie nariai, kurie 
dar neužsimokėję, ateikite už
simokėti, nes užsimokėdami 
laiku mes padėsime mūsų or
ganizacijai geriau atlikti savo 
užduotį. Beje, nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti.

DETROIT, MICH,

UŽBAIGIMUI ŽIEMOS SEZONO
Rengia Aido Choras

J. Skųlevičius, Tenoras

Nedėlioj, 12 d. Gegužės-May, 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

25-ta Gatve ir Vernon Highway V/. \
Prasidės 5 :00 vai. vakare

PO KONCERTUI ŠOKIAI ABIEJOSE SVETAINĖSE
Aido Choras deda visas pastangas, kad šis koncertas 

Detroito ir apielinkės lietuviams liktųsi atmintyje iki at
einančios žiemos sezono, šiame koncerte turėsime pro
gos pasigerėti šiais dalyviais, kurių dar neesam matę, nei 
girdėję. Bet 12 d. gegužės ir matysime ir girdėsime, kaip 
tai Freiheit Žydų Chorą, Detroito Konservatorijos grupę 
klasiškų šokikių, Dramatic Arts. St. Rimkus, K. Karpus, 
Aido Choras ir Seile Pangoniūte. Bus ir daugiau.

Šilta ar šalta,'sniegas ar lietus, bet visi ir visos būki
me koncerte.
įžanga; Išanksto perkant, tikietas 75c. Prie durų $1.00

Širdingai kviečia Aido Choras. x

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudojima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tukstančipi žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai/ 
Dcksnio 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 apGekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Ointment Co.
518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S, A.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

M. J. J. Uriisjęo, į
187 Oak * 
Lawrence, Mass,, 1 
j savo krautuve j 
kas mėnesio po | 
keliolika įimtų j 
pasitraukia. Taip | 
pat drg. S. Reį- į 

Avenuė, j 
Shenandoah, kaipo agentas, tūketati- Į 
čiais parsitraukia 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir ilminti 
bininkai, pripažino, kad JOB 
riausi cigarai Amerikoje po 
tų- ■ Taip-pat progresyviškas )ij*{uvis, 9 
užlaikytojas general krautuvėą^r lai- ® 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 T 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made S 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- S 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne- M 
galima apsieit! £

Todėl, draugai darbininkai ir prO- ■ 
gresyviSki biznieriai, ne tik Brook- ■ 

, lyne, bet ir kituose miestuose—-visur 
i reikalaukite Restoranuose, Užeigose^ bg 
, Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei m 
I kituose bizniuose lietuvių išdirbystės ■ 
draugu cigarų viršminėtais vardais, S 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga- m 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky<

i damas džiaugsies. Mūsų cigarai gjg -Į 
rantuojami. Cigarus pasiun&ans^ 
pareikalavimo visur į kitus^ rzūes^Ci 
biznieriams ir privati Įkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

PLATINKITE “LAISVĘ

Tel.: Greenpoint 9632

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budipkus ir pertaisome senus 
ji, moderniški, krautuvių/ langai pakelia kiekvieni 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės 

K. M. S.
644 Driggs Avenue, **

Ridgewoodo Skyrius; 253

kainos.
sekančiu adresu:

$10.00 LOTAI
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 • 
j mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkirho, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčjo arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant menesu

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.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

'Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11th St. Philadelphia, Pa.



PASTABĖLĖS

ir Jie užvakar įsake

Vitaičiui

WORCESTER, MASS.

Viešbučių ir valgyklų savi-į 
ninkai Įsiuto, kad taip ilgai ne-;

itsireko- 
nereikia

St. ir Avenue 
15 Avenue B ir 

geguži- Walgol kafeterijos.
Antrų bei trečią kartą areš- 

streikierius

komiteto, ir pa- 
revolverių stor- 
ir blekdžekius 
galvų. Daužė,

tą pačią dieną 
išvesta darbi-

i, Geguž. 8, 1929 
.............. .. ■ i. i i r .

V ’ Vitaičiui nepatinka draugo 
Pruseikos, “Darbo” redakto
riaus, pasakymas: “Skaitykite 
'Darbą,’ nes tai yra jūsų uni
jos laikraštis.” Vitaitis sako: 
“Nekaip atsirekomenduoja sa- 

į ve ir ‘draugas’ Pruseika, kuo
met reikia prašyte prašyti uni
jos narių, kad skaitytų po re
daguojamą ‘Darbą.’ ” 

_ Vitaičiui nereikia “ 
save”;

prašyti” S. I 
jie skaitytų “Tėvy- 
jis žino gerai, kad

vemmas nerūpi ir, veikiausiai, 
jiems atrodo, kad pasaulis iš
bilda votas ne žmonių. Taip 
negerai, turėtų ir kalbėtojų 
pasiklausyti.

Worcesterietis.

'v;:‘>m:s.VĮPSXVJ»f

Tt v o

Žmogžudiški Policijos 
Puolimai ant Valgyklų
Streikierių

flhpenduoti
"prašyte 
rių, kad 
nę,” nes
S. L. A. nariat jam netiki ir jo 
neklauso. S. L. A. nariai taip
gi žino gerai, kad S. L. lA. or- ga]į sulaužyt savo darbininku!
ganas “T.“ ; J..... ~ - ............................. 1
ganu, o ne S. L. A

pštep’ir.imo prcceoas, pritaikytas prie puikiųjų tabakų, 
specialiai parinktų ir suderintų deki Lucky Strike Cigaretų, gali 
būti ir yra pamčgdžiojamas — bet jis negali būti nukopijuotas 
bei padvigubintas. Tai yra extra, slaptas procesas. Tai yra 
veiksmas, kuris įtikino 20.679'v‘ daktarus pareikšti, kad Luckies 
mažiau teerzina, nekaip kiti ei garėtai. Jis suteikia tų puikųjį 
skonį, ypatingo. Luckies Cigaretėms—ir prašalina nešvarumus, 
erzinančius gerkle. Visur pripažįstama pirmenybe Lucky Strikes 

priimtinais plačiajame pasaulyje.

(PASIRAŠO)

virto Smetonos or-|strej]<a
policijai ir ginkluotiems val
katoms be jokios atodairos, be 

rengtr mažiausio pasigailėjimo štur- 
Penn-!muoti streikierius. Kuomet 

L.^ A. kuopoms; vielučių ir Valgyklų Darbi- 
■". A. seimą. 'ninku Unijos streiko komite- 

kad sustiprinus 
Pasisekė.

Kam buvo reikalinga 
maršrutas p. 
syįvanijos S. 
pįį'eš pereitą S. I

Tam, 
r^jįiną seime

paduodamas skaitli
nes patikrino ir patvirtino 
L Y D R A N D , R O S S 
BROS. IR MONTGOM
ERY, oficialiai Skaitmenų 
Patikrintoj ai ir Andito- Prezidentas, 

The American Tobacco Company, Incorporated

Bell Phone, Poplar 7545
Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKA I-A NGLISK AS

ir
ANGLISKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji
geriausio patarnavimo ir už žefiją 
kainą, nuliūdimo valandoje laukit 
tčs pas mane. Pas mane galite 
gauti lotu* ant visokių kapinių 
kuogeriausipse, vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

prietelius ir draugas.
KAINA

“LAISVE*’
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Puslapis Penktas

A. F. STANKUS

ninku Unijos streiko komite- 
savo tas iš 50 žmonių atėjo prie 

Paramount Kafeterijos, Delan- 
cey ir Essex Sts., New Yorke, 

Kodėl dabar yra maršrutas’ Į<a(] išvest į kovos lauką tos1 
c t .a l............ o į va]gyĮ<|0S darbininkus, tai mė- 

lynsiūliai, kaip žvėrys, metėsi 
ant streikierių 
leido veikmėn 
galius, buožes 
ant streikierių 
kas tik papuolė, net visai pa
šalinius pasitaikiusius žmones. 
Areštavo 20 streikierių. Tą 
dieną iš viso liko suimta 35 
valgyklų st r e i k i e r i a i.

Nežiūrint savininkų ir poli
cijos įnirtimo, 

mašiną buvo streikai! 
ninkai sekamų 

j Sagamore, Oth 
prisi- B; Su Arise,

p. Žukui S. L. A. kuopose apie 
Chicagą, lllinojų ir Indianą? 
Todėl, kad sekantis seimas 
bus Chicagoj. Reikia prireng
ti gegužinę mašiną, kad “ap
saugojus milioną dolerių” nuo 
S. L. A. narių. Ar pavyks? 
Ateitis parodys.

Nei Jokio Geneles Erzinimo —

Nei Jokio Kosulio.

I I;e Lucky Strike Šokių Or 
kestra ir toliau kick/Picną sttba 
tos vakarą sk'ets savo muziką 
uito vieno vandenyno iki kita 

per N. B*C. radio tinklą.

© 1029, The American 
baoco Co., Munufueturcra

■ AS
ssr?

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

‘T, A IS VE”

Vitaitis irgi sužinojo, kad
o m i s arai nujaučia,” jog 

kuopos yra skaldomos tam, 
kad turėjus daugiau savų de- 

. legatų seime ir savo
palaikius ant toliau prieš n 
rių norą.

Matote, jis jau ir pat 
pažįsta, kad jam ir 
niams nerūpi S. L. A. reikalai,! 
bet turėt tik savų pasekėjų, i tuotus streikierius baudžia 
Todėl jie ir skaldo kuopas, ke- kur kas labiau, nekaip pirmą 
Ha neapykantą narių tarpe. (sykį suimtus.

Tai Vitaičiu ir Gegužiu po-j 
litika S. L. A. ‘ 1I . . . . }

Ofisų Darbininkų Masinis 
Mitingas New Yorke

Tarp lietuvių irgi yra daug.1 
ofisų (raštinių) darbininkų— 
stenografių, knygvedžių ir kt. | 

. ...i jie turėtų ketverge nu
mykti į masinį mitingą Ofisų 
i Darbininkų Unijos, Labor 
i Temple svetainėje, 14th St. ir 

• KaL 
jbės George Powers, Robert 
Dunn ir kiti. Vidutinis ofiso 

j darbininkas yra labai išnaudo
jamas, bet bėda tame, kad jis 
to nesupranta; įsivaizdina sto- 

įvįs augščiau už paprastą “juo
dą” darbininką ir nemato rei
kalo organizuotis ir kovoti. 

ę,| Todėl, kurie nori, kad jiems 
: ’ j atsidarytų akys, tai turi atsi-! 
.j lankyti į šį masinį mitingą, 
"i Pradžia 6:30 vak vakare.

«.^W£egužės 1 d. įvyko tarptau
tinės darbininkų šventės aP_yfsJ 
vaikščiojimas Belmont Svotai-' 
nėję. Vakare draugas Cor- 
ben pradėjo programą, paaiš- 
Įtindamas tos dienos reikšmę,^'“^^,' ^w^Yorkej 
ir perstatė Aido Chorą, po va-i 
dovyste Meškienės, kuris pa
dainavo gerai. Peru liūtė su-į 
dainavo kelias daineles labai! 
gerai; taipgi gražiai padaina
vo Kupsčiūtė; ji jauna daini-j 
ninkė, bet publikai labai pati-j 
ko. Po jų sekė kalbėtojas. Jis 
ai«jp° apie gegužinę šventę 
Po' prakalbos draugai Saba
liauskas ir Tumosas sudainavo į 
porą duetų labai puikiai iri 
publiką pusėtinai sujudino. | 
Kalba draugas Lenert. Plačiai . y v . 
aiškina darbininkams reikalin- Vakar KarzyglS— 
m organizuotis, .ypatingai'Jj Jj “Romas” 
1 unijas. Prie užbaigos vaka-j 
ro draugai finai sulošė Sovietų j .
Rusijos emblemos reikšmę.! Dan Edwards laike kai o u 
Atidarius sceną, išvydome vy- tuojaus po karo buvo kapita- 
rus, laikančius kūjus, o mote- , Ostiniuose laikraščiuose bubni- 
ris pjautuvus. Pradėjus lošti, Jamas> kaipo vienas iš nar- 
vyrai su kūjais atvaizdino bu- [Šiaušių karžygių. Jis buvo ap- 
davojimą naujo, darbininkiško 1 dovanotas visokiais medaliais 

V- pasaulio, o moterys su pjau-Pr pasižymėjimo ženklais, už
—.... — ", Bet dabar jis yra
l“bomas.” Kelias savaites jie- 
škojo darbo, bet’veltui, išba
dėję, nusidėvėjo; suiro jam 
nervai. Policija rado jį apal
pusį gatvėje, Brooklyne, ir pa

o moterys su pjau-|n
Juvais javų pjovimą. Užbai-i ^rsumą. 
*£iant vyrai priklaupė ant vie-j 
no kelio ir ištiesė kūjus, o mo-į 
terys ant kūjų uždėjo pjautu
vus ir pasidarė labai* puikus 
vaizdas—Sovietų Rusijos em
blema. Tuomet visi sykiu su 
dainavo Internacionalą. 

Kiek pastebėjau, tai 
jaunuoliai dainininkai, 
tik padainavo, tuojaus 
«r duris, tartum bijodami, 

Id kalbėtojų žodžių negalėtų 
išgirsti.

ad palaikyt laibų figūrų, 
nieks negali užginčyti tei 
singumų to patarimo:

"SIEK LUCKY VIETOJ

SALDUMYNO.”

namas, kad nusipirkęs Šerą ir. 
jis pasidarąs “lygus” savinin
kams. Šitokiomis gudrybėmis 
išnaudotojai stengiasi užkirsti 
darbininkui kelią Į savo klasi
nį susipratimą ir į kovą už.sa
vo reikalus. Juk ir pats Ras- 
kob sako, kad tai planas delei

siuntė i ligoninę, į pavargėlių darbininkų sulaikymo nuo bol-
įskyrių. " ’ Iševizmo.

Taip buržuazija atsilygina! 
tiems, -kurie, kaip eiliniai ka-Į 
reiviai, dėjo galvas už savo 
išnaudotojų reikalus kruvinuo- 

’ se Francijos laukuose.
Atrodo, lyg jiems gy-iz_ .Serais Nori Sulaikyt

Darbininkus nuo Bolševizmo

mūsų 
kaip 

smuko 2,000 Milionierią New Yorke 
su Trim Myliom Palociy

Pašalina Galvos Skaudėjimą 
Ir Viduriu Skausmus

'Man yra didelis malonumas pranešti 
' jums apie puikiausią permainą mano svei-j

katos," rašo ponas William C. Caller. "Kol i 
aš nepradėjau vartoti Nutra-Tonc aš tu- j 
rėja u galvos skaudėjimą kiekvieną naktį, | 

* skilvio skausmus ir mano oda prastai ifr
• rodė. Itabar neturiu galvos skaudėjimo ar 

ba skausmu skilvyje ir mano oda yra šva 
ri 'ir ružava."

Virš milionas žmonių, kurie vartoja Nuga.
Tone, suranda puikią naganų, 
juos stipresniais, 
prašalino nuo jų 
stiprino jų nervus ________

prašalino inkstų ir pūslės iritacijas.
jiems gere-nj

^|pSliprino jų oda
Dantį miegą. Nuga-Tone yra parduodamas j 
pas visus gyduolių 
butelį šiandien ir 
Stiprumą ir j.-/ą.
Nuga-Tone stake, .........................
aakytų jums iš olselio vaistinės.

IHMBM

New
jnierių.
grečiui
Jocius
mylių ilgio palečių linija.

Yorke yra 2,000 milio- 
Jeigu sustatytum pa

vienę prie kito jų pa- 
į eilę, tai būtų trijų

Ex-gubernatoriaiis Smitho, 
■demokratų kandidato į prezi- 
identus, rinkimų kampanijos 
jmanadžeris kapitalistas J. J. 
iRaskob’as žada padaryt dar
bininkams mylistą. Jis išdirb-Į 
siąs planą, kad darbininkai! 
galėsią išmokesčiais pirktis į- 

pramonės kompanijų 
Tik, suprantama, iš tos

Ketvirty Karty Teisiamas 
Už Žmogžudystę

Jis padarė
sveikesniais, žvalesniais, 
visokius skausmus, su- !

s ir svarbesnius organus, I Vali 1U
— ------- .—• šutei- i žSpnc

apetitą ir virškinimą, su- -***,
suteikė Rems atšvieži-!(reradarystės bus ’ naudos ka- 
pardavėjus. Nusipirkit pitalistams, jeigu darbininkai 

Jei jūsų vertelga neturi deS SaVO CCIltUS į JU blZlllUS. 
re.kaiauk.t, kad jis už- ge darbininkas bus mulki?

Jau ketvirtą kartą teisiamas 
yra Harry L. Hoffman, Staten 
Islande. Hoffmaną kaltina,, 
kad jis išsivežęs už miesto 
jauną moteriškę Maude C. 
Bauerienę, užpuolęs ją išža
ginti; o kuomet jinai priešino
si, tai nušovęs. Tai buvo pen-|

onnoiiiaiiioiiisti mam

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

p

y
lt J!

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I T Y Talię (“,r> ceilla’ už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
v! IJU LclA. IttUo amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKU. BULGARIŠKU, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

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

mont Avenue 
JUMPER 9796T ELI

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

________ ORDER BLANK
Siųsdami pinigus su sa\« adresu,

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už. kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLI) POWDERS ir L’RBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ....................................................................................................................................... -
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LITKUANIAH-AMER1CAN _
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGEN T 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

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

»25 METŲ JUB1LŪJUS. 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 užganedinimas užtikrintas.

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

New York City

L>

y

MOTERIMS
Panėdėliais i

utarninkaia

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

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

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

FYTPAi Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A 
LAiluit ftuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po G vai.—75c J v vvulų

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

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

/ ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMU1 VANTOS VELTUI
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VIETOS ŽINIOS*

417

ilrsa M

SALES—^PARDAVIMAI

108-9

I

PAJIEŠKOJIMAI k

IR MALIORIUS

J. LEVANDAUSKASViso
GRABORIUS

Mirė Agnieška Šoblauskiene

naujo grąsina kokiais smurto!11®’ utarninko ryte, anksti, po 
žygiais. Baigdamas, drg. Bim- num* 193 Graham Ave., Brok-Namy Griovėjų Laimėjimas UNION AVENUE107

ir

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGAAntras

(106-108)

J. IR O. VAIGINIS

anie

apie kokią lietuvišką

v

3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

del pa- 
priimti.

mes 
stu-

Vertelka, 
Pivis, P. 

V. Paukš- 
S. Aleliu-

dar 
kuri 
atsi

ja i a 
šios

užbaigė 
Music

Mokyk-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn,, N. Y.

t

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Mirė Agnieška šoblauskie-

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. - Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

PA SI RA N I) A VO J A KAMBARIAI 
WILLIAMSBURG E

Pasirandavoja keturi (4) kamba
riai su maudyne ir elektra už $20. 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

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

10 gegužes, M
8 vai. vakare

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS? 

(

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

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys su visais1 parankamais vie

nai ypatai. Atsišaukite vakarais po 
7-niu vai. 333 E.—150th St., apt. 26, 
Bronx, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
F OR REN T—PASIRANDAVOJA 

Furnished Rooms, elektros šviesa 
ir kiti parankamai. 937 N. Sartain 
St., Philadelphia, Pa. (105-108)

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

MANO YPATIŠKA ATY-rp-fn nn 
DA IR PATARNAVIMAS > I I LUI I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

ba atsišaukė, kad publika pa
aukotų “Vilnies” spaustuvės 

:atsisteigimui. Paskui pirmi
ninkas drg. Jankauskas 

reikalą, į

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS'

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

taisome 
Reika- 

J. S., 114 
Tel. 

?

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

FOTOGRAFAS
u - i’M aspeth^.NaY^^U."

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
H Kiekvienas iš musų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 
j kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
g ? vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
I kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
, tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių_ vaistų,tarpe kurių 

ir žemiau paduotus, i

Apynių

Aviečių uogų

Anižių seklukių
BroleliųBernardinųBezdų žiedų

> Badijonų
5 Čepronėlių
5 Čobrių
S čyščių
5 Dobilų
: Daržų našlelių

B Devinmečių durnropių
3 Dzingelių •
į Dagilių

Debesilų
: Garstyčių

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

5 mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Griovėjų 
po pen- 
Darbda- 

atsisakyt Pakartojo tą

KAS TURI lotų ant pardavimo, 
rokuojame Cash, jeigu perka 

bą už lotus. Meldžiu atsišaukti: 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

108-13
RIDGEWOOD

j Kampinis, mūrinis namas dviem 
šeimynom, su garadžium del dviejų 

ikarų. Maudynes ir elektra. Labai 
geroj vietoj. Prieinama kaina. B. 

:A. Zinis, 499 Grand St., Brooklvn, 
j N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

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
delė stuba, 3 barnūs, vanduo stuboj 
ir palei barnes, yra ir mažesnių bu
dinki), kaip tai mašinom sudėti, ja- 
,..... i supilti, ledaunė, pieno padėji-

paukščiam auginti ir laikyti, 
maši- 
galvi- 
jaunų, 
pirkti

PARANDAVOJU labai pigiai didelę 
krautuvę su 3 kambariais gyveni - į 

mui. Kartu yra kuleris, baras ir 
kulbe bučeriui; visos lentynos gro- 
ceriui. Vieta labai patogi bizniui. 
........ „ų yra naujas. Vyrui mirus 
našlė negali biznį laikyti. Reikalin- 

Apvainikavimui užbaigimo f.af? tuojaus atsisauk. A. J. Valan-
1 a .. tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth,

savo mokslo, jis smuikuos kon-ji, I., N. Y (103-110)

NAUJA BUČERNE

PARSIDUODA mažai naudotas ge- 
sinis pečius (gas range), tinkamas 

virimui ir kepimui visokių keiksi). 
Taipgi; parsiduoda karpetų valymui 
mašina, ne elektra, bet rankomis 
operuojama, bet . karpetus čystina 
taip gerai, kaip ir elektrikinės ma
šinos. Kam reikalingas nedidelis 
aisbaksis, taipgi parduodu. Kas no
rėtumėte pirkti, galit užeiti bile lai
ku, ant antrų lubų, po num. 2920 
Pitkin Ave., Grant Ave. stotis, 
Brooklyn, N. Y. 108-10
PARSIDUODA restoranas, labai biz- 

niškoje vietoje, apgyventoje lietu
viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ir už pusę kainos. Royal Res
taurant, 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 107-112

PARSIDUODA geri fornišiai labai 
pigiai. Atsišaukite: J. Sinkus, 

1447 Boston Road, Bronx, N. Y.
107-9

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

PARSIDUODA grosernė ir delicat- 
tesen krautuvė, geroje biznio vie

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

Hotelyj McAlpin 
aukso ir kitokių 
Vienas iš jų yra 
Tai esą turtas,

Puslapis šeš Trečiadienis, Geguž. 8, 1929

Ką Veikia ir Veiks A. L 
Jaunuolių Kliubas

Iš Draugų Bimbos ir 
Prūseikos Prakalbų

Pereitą pirmadienį buvo Lie
tuvių Amerikos Jaunuolių

Beeinant į lietuvių komunis
tų frakcijos ir Priešfašistinio

Kliubo sporto praktikos bok-į Komiteto suruoštas prakalbas, 
savimesi, basket ball ir kt. 1101 Grand St., Brooklyne, lie-

žinoma, draugai turi lavin-!tus pylė; ir žmogus sau manei, 
tisf nes vėl turės pakartoti sa-|kad vargu 
vo boksavimąsi Linden, N. J., 
gegužės 30 d.; jeigu nelys, tai 
bus labai gerai mūsų kliubui, 
kaip mes lavinamės; o lavina- 
mės taipgi ir lenktyniuotis. 
Mes turime greitų jaunuolių, 
kurie galėtų ir su zuikiu eiti 
į lenktynes; .bet jeigu mes ne- 
silavintume, tai tada ir čere- 
pokas mus pralenktų. Aš ma
nau, kad niekas to nesulauks, 
kas galėtų prieš mus laimėti 
ar tai kumštynėmis ar lenkty
nėmis.
giasi kuo geriausiai savo par-į Brooklyne prakalbą.
eigas atlikti. I uoliai darbavosi

Laike pamokų pirmadienį 
buvo visi susirinkę, ir gavome 
aštuonis naujus draugus bei 
drauges.

Taigi, jeigu visi jaunuoliai 
taip eitų į mūsų kliubą, kaip 
dabar, tai mes pasidarytume 
labai turtingi nariais ir narė
mis.

Aš manau, kad visiems 
tiko mūsų pereitos subatos 
karas; tai buvo “vagių” 
sporto balius. ^Visiems akį 
nižo pamatyti, kas yra tas mū
sų kliubas; taigi atėjo ir pri
sirašė į jo narius minėtasai 
skaičius naujų- draugų ir drau
gių*

Ačiū visiems, kurie atsilan
kėte į mūsų kliubo parengimą. 
Taipgi tarime ačiū drg. Mar
garet česnavičiūtei, kad ji sa
vo dainomis mūsų publiką pa- 
žavčjo. Apiuojame ir visiems 
kitiems mūsų draugams, kurie 
pasirodė programoj.

Aš manau, kad mūsų kliu
bas šį sekmadienį (gegužės 12 
d.) turės kur eiti pasivaikščio
ti. Bet jeigu lytų, tai galite, 
draugai kliubiečiai ir kliubie- 
tės, susirihkti į “Laisvės” sve
tainę; tai turėsime įvairių 
sporto “geimių”-žaidimų ir tt.

besusirinks dau- 
trejetas tuzinų 

O dar tik pirm 
buvo masinis pra-

J. Klučinas, K. Petrikienė, A. 
Valungevičius, Ch. Yotauta, 
M. Varaškevičius, R. Mizara, 
S. Beleckas, J. Kraucevičius,
J. Ūselis, V. Balkuvienė, K. 
Ražaitienė, S. Vertelka, S. Ale- 
lūnas, M. Juškienė, J. Papas, 
M. K., J. Siurba, K. Degutis, 
A. Gegužis, J. Borisas, J. Sis- 
kus; po 50c: K. Kaulinis, A. 
Gustaitis, V. Skuodis, A. Kli- 
miūtė F. Buknys, F. Palaitis,
K. Vilkas, L. Pivarūnas, D. 
Bruožis, J. Undžius, K. Ker- 
šulis, K. Navikas, M. Sudentas, 
Sudentienė, J. Vaitaitis.

Iš viso su smulkiomis 
darė aukų $65.97.

sėbrai norėję iš New York o 
pabėgdinti su ta gerybe j Is
paniją; o paskui, matyt, ir jie 
patyę būtu ten vykę pasidalint 
grobiu ir poniškai gyvent visą 
savo amžių.

(Daugiau New Yorko Žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
čia malonu būti, pasišne

kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

J. MARČIUKIENĖ

giau, kaip 
klausytojų, 
kelių dienų 
kalbų mitingas (geg. 1 d.), tai 
atrodė, kad žmonės bus prisi
sotinę prakalbomis ir šį vaka
rą mes jų mažai besulauksime 
tokiame subliurusiame ore.

Tačiaus, visko nežiūrint, pri
sirinko publikos tiek, kad 
mažne visi krėslai tapo užimti. 
Nėra abejonės, kad daugelis 
atėjo specialiai išgirsti pasku- 

Mūsų kliubiečiai sten-'tinę šiuo tarpu drg. Bimbos 
Jis čia 

‘uoliai darbavosi darbininkų 
(judėjime visą dešimtį metų ir 
' pasidarė vienas iš pačių myli
miausių minioms veikėjų. O 

(dabar metams laiko išvažiuo
ja Chicagon dirbti “Vilnies” 
dienraščio redakciniame štabe.

Vakarui pirmininkavo drg. 
A. Jankauskas.

pa- 
va- 

ir 
pa-

Drg. Bimbos Prakalba
Drg. A. Bimba savo prakal

boj daugiausia apsistojo ties 
visame pasaulyje kylančia dar
bininkų judėjimo revoliucine 
banga ir ties kruvinais perse
kiojimais iš kapitalistų pusės; 
ypač vaizdingai nupiešė val
dančios klasės budeliškus žy
gius prieš darbininkus laike 
šiemetinės Pirmosios Gegužės; 
perstatė, tartum krutamajame 
paveiksle, kruvinuosius darbus 
socialdemokratinės Vokiečių 
valdžios prieš komunistinius 
Berlyno darbininkus. Kuomet 
priėjo prie lietuviškos politi
kos, tai pirštu prikišamai įro
dė, kaip socialistai stoja į vie
ną ’frontą su tautininkiškais 
fašistais ir papėdžiauja kleri
kalams net tokiuose atsitiki
muose, kaip Lietuvos baduo- 
lių šelpimo klausimas. Primi
nė, kaip tie, bendrai pasakius, 
fašistiniai gaivalai sudegino 
“Vilnies” spaustuvę ir vėl iš-

pasi- 
R.

Gegužinio Apvaikščiojimo
Aukos '

Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
rzJwrnz&mnzrrnmzznHizrT/rnrm-mrzTrzrnrmTiTjrmzrrrmrifzzrT/rffrnTrrrKrnrwtBSBS,

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbininkių 

Susivienijimo 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus ketverge, 9 gegužes, 
“Laisves” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., pradžia 8 vai. vakare. Drau- 

I ges, visos būtinai atsilankykite, nes 
| t urime daug svarbių reikalų aptarti 
i del kuopos geroves. Taipgi kvie-

. , . , , ... Ičiamos tos draugės, kurios nori isto-Aukos, sulinktos 1 urnos Gc- u j organizaciją, ateiti ir prisira- 
gužės apvaikščiojime, Miller’s'šyli. A. Klučinicnč, sckr. 108-9 
Grand Svetainėje, Brooklyne.

A. Skirmontas $2; po $1 au
kojo: M. Varškevičius, K. Kai
rys, Zubrickas, J. F. Beržas, 
S. S., L. Laurinaitis, Paltana-i 
vičius, J. Juška, J. Alekšis, < 
Šapokas, Geo. Laukaitis, A. 
Bugailiškis, P. Pėstininkas, J. 
Cedronis, S. Reimikis, A. Bal- 
tašiūnas, Aldona Papas, Ch. 
Bukčius, P. Baltrėnas, A. Jan
kaitis, B. Briedienė, černevi- 
čius, M. Stasiulevičius, K. S. 
V. Strimas, W.

Telephone, Blag® 4401

PRANEŠIMAI iŠ KITUR i
J.

I Ketverge, 9 d. gegužes, Įvyks dar- 
J. biečių kuopos susirinkimas. Ateikite 
* visi, kaip 8 vai. vakare, Į M. Ma

žeikos svetainę. Sekretorius.

Įvam supilti, ledaunė, 
mui, paukščiam auginti ir 
automobiliui garadžius. Visa 
nerija apdirbimui žemės, 25 
jai, 15 melžiamų karvių, 10 
3 arkliai, 2 mulai. Galima 
viską sykiu arba tik farmą be gy
vulių ir padarų. Farma pilnai iš
mokėta, aš išgyvenau 15 metų ant 
jos. Noriu greit parduoti, nes turiu , 
važiuoti Lietuvon. Parduosiu kuo- 
pigiausia. Kas nupirks, turės gražų 

j gyvenimą. Del platesnių informaci
jų klauskit laišku. Ig. Mardosa,

• R. D. 2, Box 87, Sherburne, Chenan
go County, N. Y. (103-108)

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj 
Mažeikos svetainėj,
Visi nariai ateikit laiku, yra svarbių

’Į reikalų. Kurie dar neužsimokėjote 
Baltrušaitis, už šiuos metus, būtinai pasistengkite 

M. Saločiavičienė, Armonas, J.j užsimokėti. Seki-. V. K. 
Tumavičius, B. Blaznelis, A. j 
Blaznelis, Petrikienė, Pr. Do-I 
vidaitis, J. Patapas,J. Klučinas, Į 
Vaitulaitis, Kriaucevičius, 
Pavilčiūnas, J. Valukevičius 
Jankaitis, Palekis, A. 
kas, Mizara, Siaurusaitis, V. 
Šaukevičius, P. Rugienius, K. 
Alseika, P. Lileikis, A. Gustai
tis, M. Leikienė, Jankaitienė, 
J. Martinaitis, J. G. Kundra, 
J. Vasiliauskas, ' P. 
P. Bieliauskas, P. 
Lengvinas, Griškus, 
tys, J. Priešpielis, 
nas, K. Lapašaukas, M. Rač
kauskienė, Ch. Leikus, T. Le- 
sajus, P. Rainys, J. Vaiginis, 
P. P., J. Peterson, P. Buknys, 
S. Vertelka, K. Meškėnas, J. 
Nalivaika, V. Baltkuvienė.

Po 50c ir smulkesnes aukas 
rink ė j ai n e u ž rasi n ė j o. 
surinkta $149 su centais.

Sustreikavo Namų 
Unijos lokalas 95, ir 
kių savaičių laimėjo, 
viai buvo priversti ______„ , .
nuo savo kompaničnos unijos,’ klausytojai gana duosniai 
o pripažint tikrąją darbiniu-j lieP®’ sumesdami $65.97. 
kų unija ir pridėt griovėjams Drg. Prūseikos Prakalba 

kalbėtojas, drg. L. 
dėstė Komunistų 

josios lietuviškos 
. pareigas ir 

________  Tai nebuvo koks šu- 
;tinimas, kad klausytoju jaus
mus užkaitinti, bet daugiau 
supažindinimas su plačiu ko- 
munistiniai-darbininkišku vei- 
Įkimu kovos lauke, švietimo ir 
i kultūros darbe ir šiaip įvai
riausiose lietuviško ir ameri
koniško gyvenimo srityse. Tai 
buvo atviras komunistinių kor
tų parodymas prieš mišria, 
nors daugumoje darbininkiš- 
kai-pažangią publiką. Šitaip 
nušvietęs dalyką, kalbėtojas 
nuoširdžiai atsiliepė į buvusius 
partijiečius grįžti atgal, o į 
niekad dar mūsų partijai ne
priklausiusius—rašytis į 
už vieninteliai vertingą 
gadynės idealą.

Prakalboms užsibaigus 
11 vai., dar publika nenorėio 
skirstytis: daugelis lankė pro
gos prieiti prie dro-. Bimbos ir 
paspausti jam ranka, laikinai 
atsisveikinant ir palinkint ge
riausios kloties io busimoj či- 
kagiškėj darbuotei.

Į Komunistų Partiją įstojo 
6 nauji nariai.
Aukotojai

šičia paduosime vardus tų, 
kurie aukojo “Vilniai” ne ma
žiau, kaip po 50 centų :

Ig. Degulis $5; B. Krasaus
kas $1.50; po $1: J. Vinikai- 
tis, J. Kundra, P. Biirneikis, 
V. Dyakas, A. Jankauskas, J. 
Weiss, L. Prūseika, J. Deinis, 
A. Antanavičius, D. Rauba,

po penktuką uždarbio į va
landą. Dabar namų griovėjai, p^sei]^ 
gaus po $1.30 valandai, o jų pąrtijOs ’ ir 
pagelbininkai no SU20 Strei-ifl.akcijos darbus 
ke dalyvavo virs 1,000 darbi- lreikahis. Tai net 
ninku.

Draugai, j Lietuvių 
Komunistų Frakcijos 
Susirinkimą Šiandien 
Vakare!

šį vakarą įvyksta vietines 
lietuvių frakcijos, Komunis
tų Partijos, visų .narių susi
rinkimas, “Laisves” svetai
nėje, 8 vai. vakare.

Draugai ir draugės! Nors 
kartą pasistengkite visi su
eit į savo komunistinės lie
tuvių frakcijos! , susirinkimą. 
Tie susirinkimai laikoma 
tiktai vieną sykį j mėnesį. 
Tam vienam sykiui, kiekvie
nas, rodos, gali surast pro
gą ir laiką. O dalyvaut yra 
būtinai reikalinga. Kas lan
kėsi pirmesniuose Brookly- 
no ir New Yorko lietuvių 
komunistų frakcijos susirin
kimuose, tai žino, jog per 
mėnesį susikuopia svarbių 
reikalų, atsitinka šiokių bei 
tokių žymesnių įvykių, į ku
riuos turime atsiliepti. O 
tai juk ir reikalinga, ir įdo
mu, ir naudinga. Pasitiki
me, todėl, jus visus ir visas, 
draugai ir draugės, matyti 
šį vakarą, seredoj, gegužės 
8 d., “Laisvės” svetainėje.

Sekretorė.

A.
, i m as

J. I gijų 
tj i Avė.

* • j 1 mrn
v « • - i v c 4 v< r\ iVinie- ' draugijos

lyne. Jos vyras yra pažangus 
žmogus ir “Laisvės” rėmėjas. 
Laidotuvėmis rūpinasi grabo
rius J. Garšva. Jis prašo, kad 
užeitų į šermenis draugai 
pažįstami.

William Endžiulis Užbaigė 
Muzikos Mokslą

DETROIT, MICH.
P. L. ■ A. 47 kuopos susirinki- 

bus nedelioj, 12 gegužės, Drau- 
Svetainėj, 24th St. ir Michigan 

10 vai. ryte. Visi nariai da
lyvaukite šiame susirinkime aptarti 

> reikalus. Pasirūpinkit ir 
mokesčius užsimokėti, kurių duokles 
jau užsivilkę. Atsiveskit ir naujų 
narių prirašyti prie A. P. L. A. Sckr. 

Povilaitis.J.

WILKES-BARRE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 87 kuopos susirinkimas bus pet- 
nyčioj, 10 gegužes, po num. 206 S. 
Main St. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalu. Sckr. J. Senkus. 107-08

iPAJIEšKAU giminių ir draugų ir 
pusbrolio sūnaus Jono Ragino, 

Pestuvenų kaimo, Stakliškių parapi
jos, Alytaus apskriejo. Meldžiu at
sišaukti: A. Ragina, 152 Boland Avė., 
Lee Park, Wilkes-Barre, Pa.
PAJIEŠKAU gyvenimui drauges nuo

30 iki 45 metų amžiaus. Aš esu 
vaikinas 41 metų amžiaus, pasiturin
tis, turiu savo ūkę. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Atsišaukda- 
mos malonėkite prisiųsti savo pa
veikslą, kuri ant pareikalavimo 
gražinsiu. F. G. K., 2984—25th St., 
Detroit, Mich. (106-108)

Šiomis dienomis
Woebier School of 
(Woeblerio Muzikos 
lą) jau kelis sykius mūs pa
rengimuose pasižymėjęs smui
kininkas William Endžiulis. 
Smuikuoti jis mokinosi apie 10 
metų ir toj profesijoj jis turi 1 • VV1 1U1.daug gabumų, ką jau esame Namas 
patyrę iš jo smuikavimo.

Apvainikavimui i
Savu iuvroiu, jio oiuu.in.uvo iyvii-< 
certe, būsimam sek. penkta-1 
dienį, gegužės -mėnęsio 10 d., 
Wurlitzer Hall svetainėje, 120 
W. 42nd St., New Yorke (pra
džia 8:15 vai. vakare). Pa
tartina visiems, kurie tik nori
te išgirsti gerą programą, at
silankyti į šį kbneertą, o būsi
te patenkinti. Apart Endžiu- 
lio, dalyvaus visa eilė kitų ge
rų muzikų.

Jaunas j smuikininkas mano 
atidaryti savo studiją ir moky-j 
ti kitus smuikavimo, muzikos 
teorijos ir kitų muzikos moks
lo šakų.

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 nedėliemis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.

Tardys Meksikiečius su Jų 
Pasigrobtais $750,000

Federalis prisaikintųjų teis
mas nagrinės bylą keturių as
menų, kurie pereitą šeštadienį 
buvo suimti 
su $750,000 
brangenybių, 
amerikonas.
kurį Meksikoj buvo , išplėšusj 108 Union Av., Brooklyn, N. N.

m

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

ir maloniai priima vietinius iy 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

tam tikra šaika sukilėlių. Trys!Tel. Stagg 5132.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

(Undertaker)

IBS ES
Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas i

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai n
1 Kreipkitės šiuo adresu:

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

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

Maspeth,214 Perry Avenue,

r

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.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokštukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalinėtų “

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017. U69, 1114.




