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Senatas Priėmė “Dova
nos” Teikimo Planą 

Prie Farmy Biliaus
WASHINGTON.— Prezi

dento Hooverio rėmėjams 
senate nepavyko išmesti iš 
farmerių šelpimo biliaus 
taip vadinama “dovanos” 
planą (debenture plaų). 
Trečiadienį senatas 47 bal
sais prieš 44 nubalsavo pa
laikyti tame biliuj eksporto 
“dovanos” planą, kuriam 
priešinosi prezidentas Hoo
veris, aiškindamas, kad tas 
planas nepraktiškas ir ne
ekonomiškas.

Balsavime persvarą pada
rė republikonai senatoriai, 
kurie vadinami “sukilė
liais,” kurie nesilaiko Re- 
publikonu Partijos nusista
tymo. Tokių senatorių esą

Anglija Nesutinka su 
Amerikos Planu del 
Vokietijos Reparacijų
PARYŽIUS.— Trečiadie- 

nį iškilo į viršų, kad Angli
ja labai /nepatenkinta Ame
rikos atstovo Young pasiū
lymu ekspertų konferenci-

apie trilvka. Daugelis juJ°j del ^išrišimo Vokietijos
rėmė Hooveri rinkimų kam
panijoj, bet dabar nesilaikė 
jo politikos. Net ir senato
rius Borah, kuris karštai 
rėmė Hooverį laike rinkimų, 
balsavo už tą planą.

Hooverio administracijos 
vadai žada dėti pastangas 
atmesti tą planą, kuomet 
hilius nueis į atstovu butą. 
Bus daroma viskas, kas tik 
galima, kad nedaleidus bi- 
lių su tuo planu pasiųsti 
prezidentui del pasirašymo, 
nes, sakoma, Hooveris ve-

reparacijų klausimo. Angli
jai nepatinka, kam Young 
sumažina Vokietijai skolų 
mokėjimą visoms šalims, 
išskiriant Jungtines Valsti
jas.

Franci j a taipgi pepąten- 
kinta. Amerikos reikalavi
mas nuo Vokietijos apie 1,- 
400,000,000 markių pasilie
ka čielybėj — nesumažin
tas.

Padalinimas Vokietijos iš
mokėjimų tarp sąjunginin
kų, kas viso siektų 2,050,-

tuotu (atmestu) tokį biliu. “0,000 markių (apie $492,- *■> ' _ c c fliill i M ii ii -i wiAiiw -nnv» •Jr7 wi c\

Žydai ir Arabai Darbininkai 
Streikuoja Jeruzalėj

Soviety Sąjungoj Dirba
mos

Republikonų vadas sena
te, senatorius Watson, davė 
įnešima, kad atmesti “dova
nos” planą iš biliaus. Du 
demokratai, senatorius 
Wagner iš New Yorko ir 
Ransdell iš Louisiana, bal
savo su 42 reguliariais re- 
puHikonais už įnešimą.

• Tasai “debenture” planas 
. nusako, kad farmų produk- 

r, tų eksportuotojas gauna 
nuo iždo ministerijos dova
ną (raštiška piniginį užtik
rinimą) už bile eksportuotą 
farmų produktą, o dovanos 
suma lyginasi pusei muito, 
uždėto ant tam tikro pro
dukto. Pavyzdžiui, impor
tuojant kviečius reikia mo
kėti 42 centus muito už bu
šelį, tai kviečių eksportuoto
jas gautų “dovanos” raštiš
ką paliudijimą vertės 21 
cento.

Bet tas planas 'nieku būdu 
nežada paramos tikriems 
fermeriams. Jis daugiau 
mierija pakelti ant maisto 
kainas miestuose, ir iš to 
nelno darytųsi perkunčiai. 
javu sandėlių savininkai ir 
gelžkeliai. stengdamiesi 
daugiau javu produktu eks- 
nortuoti. Jie visi stovi tarp 
farmerio ir nrodukto nau
dotojo. Ju tikslas stengtis 
pigiausia nuo farmerių nu- 
nirkti, o brangiausia par
duoti. Farmerams reiškia 
tas. kad iie turi imti už pro
duktus tiek, kiek jie- gali 
gauti, n paskatinimas 
Doriunti nieko jiems 
gelbsti.

, Senatorius Norbeck 
skaitė nrezidento Hooverio 
na reiškimą, kad zjis vetuos 
biliu. kuriame bus .tasai at- 

. lyginimo planas.
£ Abejojama, ar tas bilius 

bus kongreso perleistas, 
kuomet dabar yra tokia pa
dėtis.

eks-
ne-

per-

Daug Ubagų Kaune

Kaunas.—Kauniečiai daž
nai nusiskundžia, kad į jų 
namus nuolat eina daugybe 
elgetų. Kartais jų per die
ną pereina keliolika.
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JERUZALE, Palestina.— 
Žydų Telegrafo Agentūra 
praneša, kad arabai ir žydai 
darbininkai, dirbanti prie 
budavojimo Rockefellerio 
muzėjaus čia, gegužės 3 d. 
paskelbė streiką, atsisakius 
darbdaviams pakelti algas 
ir sutrumpinti darbo valan
das.

Iš 100 streikierių 75 yra 
arabai, kiti žydai. Jie gau
davo tik 3 šilingus į dieną, 
o turėdavo dirbti devynias 
ir pusę valandas į dieną.

Kauno Moterys Privertė 
Apmauti Graiką Dievą 
Kelinėmis

KAUNAS. — Turtingas 
buržujus Luriew dovanojo 
keletą dailės dalykų Kauno 
muzėjui. Jų tarpe yra ir 
Apollo, senovės Graikų 
gražumo ir vaisingumo die
vo stovyla. Kuomet ta sto- 
vyla tapo padėta muzėjuj ir 
moteryčs ją pamatė—smar
kiai 
prieš “nemorališka. 
javo prašalinti, 
ryba atsisakė 

Į Pagalios prieita prie kom
promiso: dievas tapo ap
mautas kelinėmis ir mote
rys sutiko, ka'd pasiliktū 
muzėjuj.

000,000) i metus per 37 me
tų periodą, būtų sekamas, 
jeigu Vokietijos rezervaci
jos nepadarytų didelės at
mainos Youngo pasiūly
muose:

Jungtinėms Valstijoms 
Vokietija mokėtų į metus: 
karo skolų 1,270,000,000 j 
markių, už Daweso plano' 
skolas ir išlaidas 61,000.000 
markių ir Jungtinių Valsti
jų okupacijos iškaščius ir 
reparacijas 70,000,000; 
Frakcijai 435,000,000 mar
kiu i metus; Belgijai 64,- 
000.000 markių; Anglijai 
nieko: Italijai 60.000.000 
markiu. Serbijai 55.000,000. 
Rumunija, Portugalija ir 
Janonija gautu anie 15,000,- dienį ant Murphy farmos 
000 markių kiekviena. pTr*j 1—

Tai taip Amerikos imne-ltas 
rialistai siūlo sumažinti Vo
kietijos kontribucijas. Ka
dangi Anglijos imperialistai 
nieko negauna, o vienok tu
ri mokėti Amerikai karo 
skolas, tai jie priešinasi 
Younao nLnui. Nekurie 
Anglijos laikraščiai ta su- 
manvma vadina “nedraugiš
ku aktu.”

KIEK LIETUVOJ MER
GINŲ VAIKŲ

KAUNAS. — Povainikių 
(merginų) vaikų pereitais 
metais Lietuvoj gimė iš viso 
3807 (1937 berniukai , ir 
1870 mergaičių). Apskriti
mis atrodo taip: Alytaus 
134, Biržų 83, Kauno 152, 
Kauno miestas 199, Kėdai
nių 106, Kretingos 240, Ma- 
riampolės 124, Mariampolės 
miestas 18, Mažeikių 209, 
Panevėžio 189, Panevėžio 
miestas 28, Raseinių 229, 
Rokiškio 65, Seinų 93, Ša
kių 107, Šiaulių 351, Šiaulių 
miestas 48, Tauragės 307, 
Telšių 290, Trakų 92, Uk
mergės 116, Ukmergės mie
stas 25, Utenos 101, Vilka
viškio 93, Zarasų 52, Klai
pėdos 98, Klaipėdos miestas 
96, Pagėgių 101 ir Šilutės 
91. 1926 m. iš viso povaini- 
kiu gimė 3706, o 1927 m. 
4022.

užprotestavo, kaipo 
” Reika- 

Miesto ta- 
prašalinti.

tapo ap-

Atrado Harvardo Universi
teto Studentą Nužudytą

Hartford, Conn.—Trečia- 

[Windsor, Conn., tapo atras
tas nužudytas Walter 
Treadway Huntington, Har
vardo Universiteto studen
tas. Kulka perėjus per jo 
galvą.

Kas ir kokiu tikslu jį nu
žudė, dar neišaiškinta. La
vonas atrastas laukuose. 
Kad jis nužudytas ne api
plėšimo tikslu, tai parodo 
tas faktas, kad pas jį atras
ta deimantinis žiedas ir $6.

V.ei Netikri Banknotai
Zarasų apskrity pastebė

ta platinant netikri 100 ir 
20 dolerių banknotai. Pla
tintojai sekami.

Ženiės 116 Milio- 
tiy ‘Hektarų

I

Į Argentinos Anarchistai 
Siunčia Delegaciją Maskvon

MASKVA.—Sovietų spau
da paskelbę skaitlines, ku
rios parodą kėlimą žemės 
ūkio. 1928| metais visoj ša
ly dirbamos žemės buvo 116 
milionų hėktarų, iš kurių 
113 milionų hektarų pri
klausė pavieniams farme- 
riams, o trys milionai hek
tarų priklausė Sovietų ir 
kolektyvų farmoms.

Palyginus su 1913 metais, 
javų plotas 1928 metais su
mažėjo iki 7.5 'nuošimčių, 
kuomet pramonės plotas 
padidėjo ant 33.9 nuošim
čiu.

1928 metais Sovietų Są
jungoj buvo 32 milionai ar
klių ir 67 milionai karvių; 
1925 metais turėjo arklių
26 milionus, karvių. 60 mi
lionų. Palyginus su 1913 
metais, arklių skaičius sie
kia tik 84 nuošimčius, kuo
met karvių skaičius siekia 
109.5 nuošimčius.

Agrikultūros turtas (ta
me įskaitoma galvijai, įran
kiai ir namai) sieke suvirš
27 bilionus rublių 1927-28 
metais, palyginus su 24.7 
bilionais rublių 1925-26 me
tais.

■ Pardavimas agrikultūros 
mašinerijos vąlstiečiams da
bar suvirš du kartus dides
nis, negu buvo pirma karo, 
ir dabar į metus siekia virš 
207 milionų rublių. Skaičius 
traktorių, naudojamų So
vietų farmose, 1928 metais 
buvo 36 tūkstančiai.

Viso agrikultūros gamyba 
už 1927-28 metus siekė su
virš. 16 bilionų rublių.

Išteisino 13 Metų Mergaitę 
Nužudyme Vyro

BALTIMORE,— Trečia
dienį Laura Landino, 13 me
tų amžiaus mergaitė, tapo 
išteisinta nužudyme savo 
švogerio Tony Bevelaqua.

Ji nušovė jį kovo 30 d., 
kuomet jis bandė įsiveržti į 
Landino namus, kur buvo 
atėjus jo žmona su vaiku
čiais. Jos liudininkai tvir
tino, kad nušautasis grasino 
nužudyti tą mergaitę ir ki
tus šeimynos narius.

BUENOS AIRES, Argen
tina.— “Alianza Libertaria 
Argentina,” organizacija 
Argentinos anarchistų, ku
rie simpatizuoja Sovietų 
Sąjungai ir kovoja prieš ki
tas anarchistų organizaci
jas, kurios atakuoja Sovie
tų Sąjungą, nutarė pasiųsti 
savo delegaciją į Sovietų 
Sąjungą studijuoti ten pa
dėties.

Tos organizacijos nariai 
paprastai Pietų Amerikoj, 
vadinami “anarcho-bolševi- 
kais.”

Sovietai Pabudavojo
Aliejaus Valymo
Dirbtuvę Balnine

Sąjun-BATUM, Sovietų 
ga.— Čia tapo užbaigta bū
davot! aliejaus valymo dirb
tuvė. Joj bus išvalyta 150,- 
000 tonų aliejaus į metus.

Taipgi pradėta budavoti 
kerosino ir aliejaus gamini
mo dirbtuvė. Į metus bus 
perdirbta 320,000 tonų naf
tos. Gamyba taikoma eks
portui.

Naktiškiy Kaime Rastas 
Pinigo Fabrikas

Šių metų pradžioje paskli
do apyvartoje netikru mo
netų po 50 et, Daugiausia 
buvo išplatinta Šiaulių an- 
skrity. Kriminale nolięija 
įieško jo meisterių ir kovo 
16 d. sulaikė Pakruojaus 
stoty j nepažįstamą asmenį, 
kuris stoties kasoje norėjo 
įteikti netikrų monetų. 
Prieš sulaikant nepažįsta
masis pastebėjęs, kad seka
mas kėsinosi bėgti ir nume
tė ryšulėlį su 100 monetų. 
Paaiškėjo, kad sulaikytasis 
vra Kazys Blavesčiūnas iš 
Joniškėlio valse., Naktiškių 
kaimo. Kratant rado pri
dirbta monetų ir įrankius, 
kuriais pinigus dirbo.

Kvota perduota Šiaulių 
apygardos teismo valst. gy
nėjui. K. Blavesčiūnas ir 
jo sūnus padėti kalėjimam

Judžių Aktorius Apkaltin
tas Del Taksų Nusukime

ATSIŠAUKIMAS Į1R L A. NARIUS
Augščiausios prieglaudos 

Lietuvių Amerikoj ■ Ųentro 
Komitetas laikytame savo 
susirinkime balandžio 21 d.,, 
1929 m., nutarė įgalioti at
stovauti A.P.L.A. Draugiją 
Lietuvos^ Baduolių šelpimo: 
Komitete šiuos draugus: 22 
kuopos narį d. P. Buknį ir 
49 kuopos narį d. A. Matu
lį. Ir tuo pačiu sykiu atsi
šaukia į visas A.P.L.A. kuo
pas ir visus A.P.L.A. prita
rėjus, kad kiek galint auko
tumėte ir kaip galint grei
čiau del Lietuvos baduolių, 
nes jiems greita pašelpa la
bai reikalinga, ir visas au
kas siųskite per A.P.L.A.

atstovaujantį komitetą Lie
tuvos- baduolius šelpti, s Ši
tam komitetui galima pilnai 
pasitikėti, kurį užgyrė A.P. 
L.A. centro komitetas, kad 
visos aukos pilnai pasieks 
Lietuvos baduolius ir bus 
išdalintos ten, kur jų reikės.

Išrašykite čekius ar mo
ney orderius kasieriaus var
du J. Kliučinas ir siųskite 
sekr. vardu R. Mizara, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Los Angeles, Cal.— Tom 
Mix, ‘žymus krutamu pa
veikslų aktorius, trečiadienį 
tapo grand ■ džiurės apkal
tintas sulaikyme $100,000 
taksų >nuo įplaukų, ir kon
spiracijoj apsukti valdžią 
ant $75,000.

Su juo taipgi apkaltinta 
keli kiti asmenys.

A.P.L.A. Centro Kom.
Ig. V. Savukaitis, pirm.
J. Gataveckas, sekr.
J. Yesadaviče, ižd.

Prisijungė Salą
Copenhagen, Danija. — 

Norvegijos valdžia nutarė 
prisijungti Jan Mayen salą, 
kuri rąndasi ašigalio jūrose 
tarp Spitzbergen ir šiauri
nio poliaus. Rolandai 
tyrinėtojai surado ją 1611 
metais ir nuo to laiko dau
giausia norvegai ir danai ją 
naudojo kaip bazę.

MILŽINIŠKOS MASES BERLYNO 'DAR
BININKU DALYVAVO LAIDOTUVĖSE

Daug Darbininkų Streikavo Pusvalandį; Zinovjevas Sako, 
Socialdemokratų Vadai Nesulaikys Revoliucijos

BERLYNAS.— Trečiadie
nį milžiniškos masės Berly
no darbininkų dalyvavo de
monstracijoj kapinėse, kur 
tapo palaidoti darbininkai, 
kuriuos socialdemokratų po
licija nužudė už minėjimą 
Pirmos Gegužės — tarptau
tinės darbininkų šventės.

Paskutiniam momente so
cialdemokratų policijos vir
šininkas Zoergiebel prarado 
drąsą, kokią jis turėjo, ir 
sutiko netrukdyti laidotuvių 
demonstracijų kapinėse, ta- 
čiaus uždraudė demonstra
cijas gatvėse.

Darbininkų minios traukė 
į kapines. Tūkstančiai dar
bininkų apstojo raudonai 
apipuoštą milžiniško kapo 
vietą, kur tapo palaidoti 
darbininkų karžygiai, nepai
sant 15,000 specialės ir re- 
guliarės policijos, apsigin
klavusios šautuvais, revol
veriais, kulkosvaidžiais, ran-; 
kinėmis granatomis ir gazoj 
•bombomis, su tankomis ir 
šarvuotais automobiliais 
stovint ant sargybos užpa
kaly n amų.

Pusės valandos streikas 
daugely dirbtuvių suparaly
žiavo pramonę. Streikas tę
sėsi nuo 2 vai. iki 2:30 vai. 
po pietų. Jis buvo paskelb
tas išreiškimui solidarumo 
nužudytiems darbininkams 
kaip tik tuo laiku, kada ju 
lavonai buvo leidžiami į 
duobę. Komunikacija buvo 
labai sutrukdyta išėjus į 
streiką gatvekarių darbi
ninkams, taksi ir busų ve
žėjams.

Pranešama, kad daug dar
bininkų streikavo kituose 
miestuose, ypatingai Ham
burge ir Leipzige.

Socialdemokratai Bijo Re
voliucijos, Sako Zinovjevas

G. Zinovjevas, buvęs Ko
munistų Internacionalo pir
mininkas, vienas iš vadu 
Rusijos proletarinės revo
liucijos, trečiadienį išreiškė 
savo nuomonę apie Vokieti
jos socialdemokratų vadų 
brutališkumą laike Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimo. 
Jis, rašydamas “Pravdoj,” 
nurodo, kad viso pasaulio 
komunistai rems Vokietijos 
kovojančius darbininkus ir 
Vokietijos. socialdemokratų 
vadai savo brutalįškūmu ne
sulaikys besiartinančios re
voliucijos. Jis sako, kad 
socialdemokratai Vokietijos 
valdžioj, mirtinai persigan
dę del smarkaus augimo ko
munistų galios dirbtuvių 
komitetuose (nesenai įvyko 
rinkimai ir komunistai di
džiumoj laimėjo) nutarė ge
riau dabar brangiau užmo
kėti, negu laukti iki bus 
pervėlu ir perdaug pavojin
ga kriušinti revoliucinį ju
dėjimą. Del to jie manė,

’ll

kad geriau dabar kriušinti 
revoliucinį judėjimą Berly
ne, negu vėliaus. Bet tas 
juos neapsaugos nuo prole
tarinės revoliucijos, sako 
Zinovjevas.

Tolimos Azijos Gyventojai 
Persistato Hooverį 
Legendišku Milžinu

KULU, Punjab.—Profeso
rius Nicholas Roerich, pasi
žymėjęs tyrinėtojas, kuris 
iškeliaus į New Yorką gegu
žės 22 d. po ilgo tyrinėjimo 
darbo Cen tralinėj Azijoj, 
pasakoja, kaip tolimosios 
Azijos gyventojai persista
to prezidentą Hooverį. Jis 
sako:

“Tolimos Azijos vietose 
prezidentas Hooveris skai
tomas legendišku milžinu, 
kuris maitina visus žmo
nes.”

Ta pasaka susidarė is to, 
kuomet Hooveris. paskilbo 
savo “šelpimo” darbu Euro
poj karo metu ir po karo.

Atrado Bronzos Gady 
nes Liekanų Palestinoj

JERUZALE, Palestina.— 
Iškastoj vietoj, Tel Nasbeh, 
į šiaurius nuo Jeruzalės, 
profesorius William F. 
Bade iš Berkeley, Calif., su
rado nemažai liekanų anks
tyvos bronzos (žalvario) 
gadynės. ' Surasti daiktai 
siekia gadynę nuo 3000 iki 
3500 metų pirma Kristaus.

Iškasimas dar nėra pilnai 
ištirtas, ir profesorius Bade 
mano, kad dar įdomių daly
kų bus galima atrasti.

Radiniai suteikia svarbių 
davinių apie papročius ir 
būdą pirma-semitiškų Pa
lestinos gyventojų, kurie 
ten buvo ankstyvoj bronzos 
gadynėj.

Suareštavo 26 Streikierius
BOSTON, Mass.—Trečia

dienį‘čia policija suareštavo 
29 streikierius, kurie pikie* 
tavo Green kompanijos če- 
verykų dirbtuvę ant Harri
son Ave. '* v.

Streikas paskelbtas prieš 
kelias čeverykų kompani
jas.

Kompanijos reikalauja in- 
džionkšino prieš streikie
rius.

Kantonas, Chinija.— Pra
sidėjo karas tarp Kwangsi 
ir Kwangtung provincijų 
militaristų. Kwangsi mili- 
taristai grasina užgriebti 
Kantono miestą; žmones bė
ga iš Kantono į Hongkong.

I
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Protestas Prieš Policijos Brutališkumą, Prieš Šaudymą Darbininku Vokietijoj, šeštadienį, 1:30 Valandą Dieną, Union Square, New Yorke. Prieš 
Policijos Puolimą Ant Streikuojančią Kaf eteri ją Darbininką New Yorke. Bus Žymūs Kalbėtojai, Visi Darbininkai Dalyvaukite
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Dar Apie Berlyno 
Socialdemokratų Suruoštas

lime ant ramių demonstran
tų. Na, o Chicago j e ant 
Halsted gatvės tupihtis nu
sivalkiojęs 
ninkas isteringai 
būk tie nedorėliai 
nistai užpuolė ant 
jos”!

social-šmųgel- 
šaukia, 
“komu-* 

polici-
Berlyne tapo palaidota 

aukos, kritusios Pirmą Die
ną Gegužės nuo socialdemo
kratą kulipkų. Liberalų 
spauda ir kiekvienas kieki 
tiek doresnis individualas! 
pripažįsta, kad visa kalte i 
del šitų skerdynių surengi-! 
mo puola ant policijos, esa
mos kontrolėje socialdemo
krato Karlo Zoergiebelo.

Mes vakar apie tai rašė
me ir ne [ - -
kyti keli žodžiai šiandien 
del to taip baisaus ir krūvi-! gyvenimą iš z vertelgystės 
no socialdemokratų žygio. | (Jis ima iš Stock jardų mė- 
Pasakyti mus verčia patys są ir pristato ją atskiriems 
budelio Zoergiebelo idėjos!mėsininkams), už tai, kad 
draugai, socialistai, kurie j jis yra artimas darbininkų 
už tas skerdynes kaltina judėjimui — remia jį mora- 
žuvusiųjų draugus, komuni- liai ir aktyviai — ir kovoja 
stus. “Naujienos” vis dar prieš darbininkų 
nesiliauja puolę, komunistus i liūs. 
Ir teisinę budelį Zoergiebe- 
lį. Savo num. 107 jos ir vėl 
išliejo tulžį ant demonstran
tų, gindamos šaudytojus. 
Chicagos socialistinis kloti-

Ruošiasi Prie Žvalgybos
Chicagos socialistų ir san- 

dariečių spauda pradėjo te
rorą prieš atskirus asme
nis, kurie neina su jais. Ke
liais atvejais Grigaičio la-

“Didvyriai”
“Vienybės” num. 56-tam 

įtalpinta pirmam puslapy j 
žymiausioj vietoj žinia po 
antrašte: “Lietuviai Žydams 
Nepasidavė.” štai tas- per
lais:

“Rokiškis. Balandžio 13 d. 
buvo naujokų ėmimas. Visą 
dieną jaunuoliai buvo gerame 
ūpe ir ramūs. Vakare kažin 
kuriais sumetimais vienas žy
delis apkūlė naujoką, o kiti vi
si šimtais pradėjo pulkuoti. 
Naujokai įširdo; ĮpUoil$ i ž^diį^ 
mušti, ir du žydu tiek’ primu-r 
še, kad teko į ligoninę padėti. 
Išdaužyti langai žameto ir Vi- 
nokuro. Susislėpus žydams, 
naujokai liko ramūs.”
Labai aiškių kokiame /‘ge

rame ūpe” .buvo naujokai-— 
girtumo. Tai yra senas (ir 
labai žalingas) įprotis. Ir 
kuomet naujokai papildo 
tokius pogromus, tai mūsų 
fašistpalaikiai didžiuojasi, 
kad “lietuviai žydams nepa
sidavė.” Kokie smarkūs tie 
patriotai, kai girti. 

_ ____

Ar Reikalinga
Savitarpinė Kritika?

DRAUGAI, KREIPKIME DAUGIAU DOMES 
Į MOŠŲ PRIESFAS1ST1NĮ VEIKIMĄ

pasaulio, iš vienos pusės, ir So
vietų Sąjungos iš kitos pusės, 
yra labai komplikuoti ir įtemp
ti./ Santikyj su visa ta pasauli
ne padėčia, tiesiog paini ir la-! 
bai sunkiai tesuprantama daro-1 
si visa padėtis vienoj šalyj • 
(Amerikoj). Keistai, labai at
rodo paprastam darbininkui, 
kuris niekuomet nebąądjų sekt, 
tėmyt bpnt kurią gyvėninid srto- 
vę, jos keitimąsi ir žengimą 
pirmyn, žmonės buvę draugais 
vakar — šiandie priešai. Lore, 
trejetas metų atgal organizaci
jos buvusios darbininkiškomis 
— dabar skaitoma kapitalistų 
klasės įrankiais gynimui jos

pro šalį bus paša- pas prisimygusiai puolė d. 
žodžiai šiandien J. M. šarkiūną, darantį pra-

j nepriete- 
Naujienų” rašytojai 

purvino jį savo organo špal- 
tose ir tuos numerius, ku
riuose tilpo purvai, išsiunti
nėjo visiems mėsininkams^ 
su kuriais Šarkiūnas daro 

nas pamiršta apie baisumai biznį. “Straipsniai” buvo 
“lieti kraują,” prieš ką jis’išversti į anglų kalbą ir pa-' 
visuomet » buvo nusistatęs| siųsti angliškom firmom, iš 
(tikrumoj, jis visuomet ąp7| kurių d. šarkiūnas ima mė- 
verjkdavo tik tokį aktą, kur Įsą. Be to, dar buvę rašyti 
buržuazijos kraujas lieja- kažin kokie laiškai.
mas; o .kur buržuazijos le- “Naujienas” pasekė “San- 
kajai socialdemokratai laka dara” ir savo numeryje 18- 
kraują darbininkų — ten jis tam, kuris buvo paaukotas 
pilniausiai sutinka). Tasai 
melagis ir čia tvirtina, kad 
“prie kruvinų riaušių gegu
žes pirmoje jie (komunis
tai) rehgėsi visomis jėgo
mis.” Na, ir sulaukę pir
mosios gegužės, jie “užpuo
lė Berlyno policiją.”

Pažiūrėkim truputėlį į 
akis tiems faktams, kuriuos 
mums suteikia kapitalistų 
žinių agentūra, Associated 
Press. Jos pranešime už 
gegužės mėn. 7 d., tarpe kit
ko apie skerdynes sakoma:

“Pomirtiniai tyrinėjimai 24 
riaušinių atikų sakoma atiden
gė, kad septyniolika tapo nu
žudyta policijos kulipkomis. 
Oficialia nagrinėjimas negalė
jo įrodyti, kad bet vienas šū
vis būtų buvęs paleistas į po
liciją civilinio asmens. Tik vie
nų vienas policijantas, iš dau
giau 40 šužbisių, buvo sužeis- 

1 tas kulipka, bet Ir tas veikiau-

jo paties.
"Šimtas j . , .

Weddirtgo •| srities krautuvnin- 
. kų, kur sžikortią riaušės buvę 
labai didelės, - paskelbė šian
dien, jog gatvės buvo saugias 
nuo komunistų .ekscesų ir kad 
paprastoji policija Imtų galėję 
palaikyti tvarką, šitie krau- 
tuvninkai, kurie nėra pasekė
jais komunistinių principų, 
bet kurie susivienijo reikalau
ti atlyginimo už nuostolius,

Kunigiškai
Klerikalų “Draugas” 

geg. 3 d. praneša:
“Rusijos bolševikai ir 

pradėjo masinius'žmonių
dymus. šaudoma ne po Vieną, 
kitą neištikimą jiems žmogų, 
bet tūkstančiais. Pastaromis 
dienomis Tomske išžudyta 
2,000, apie tiek ir Ukrainoj. 
Matote, kokiomis priemonėmis 
bolševikų valdžia laikosi Rusi
joj.“
Matot, kaip lengva pame

luoti! - 
nereikia — tai nebūtų ku
nigiška. Mums tik keista, 
kodėl klerikalų lapas varto
ja tūkstančius, į)et ne milio- 
nus.; Ranka veikiausiai ne- 
hukirmytų, rašydama ir to- I • f

tam, kuris buvo paaukotas 
minėjimui lietuvių spaudos 
atgavimo 25-tinėm sukak
tuvėm, ji paaukoja špaltas 
tam pačiam nekultūringam 
ir juodam tikslui — puryi- 
nimui d.~ Šarkiūno. “Sanda
ra“ klausia:

“1. Ar tiesa, kad Roselan- 
dietis d. J. šarkiūnas yra tas 
pats M. Balčiūnas, kuris gy
veno So. Boston, Mass.?

“2. Jeigu tas pats žmogus 
yra šarkiūnas, kuris kada tai 
buvo Balčiūnas, tai kada ir 
kodėl persimainė savo pavar
dę?”
Šarkiūnas, \esą, gyvenęs 

South Bostone ir “buvo ve
dėju kokios tai ko-operaty- 
vės bendrovės, kurioje būk 
dingo pinigai lietuvių įdėti 
ton bendrovėm”

Kvailesnio ir sykiu begė- 
diškeš-nio darbo berods nię-

Šarkiūnas dalyvauja lietu
viškam darbininkiškam ju-

niekas panašaus -primėtinfp 
jam nepadarę, | Ir šiuo.; tąjį 
pu tasdi krimjnąliškas prįi-l 
metimas jam ’ daromas tik 
norėjimu pakenkti jo vei*- 
telgyštei. Šimtai lietuvių 
Amerikoje vienokiais bei 
kitokiais išrokavimais yra 
pakeitę savo pavardes. Tai 
kas čia baisaus? Kodėl gi# , v, I vilt M CL-IOCL U4O • JLWJUlV/l

paneštus laike riaušių,..pareis- * “Sandara” nesusirūpina Vi-
? ; H, kad, nė vienas civilinis ne- Į taiči šir.vyd0) Poškos pa- 

paleido šūvio i policiją.” (Vi- is? T Y • • t.
. aur mūs pabraukta.—Red.) -VaiaemiS. JUK ir jos pa-

/ . * keistos — netikros.
Šitaip kalba koresponden- ’ Tai juodas, negražus dar- 

tOS, gyvenąs Berlyne ir gir-, bas.
Nuoguosius faktus. Į Galvatrūktišku greitumu 

Grigaitis, Pronskus ir Ko. 
lenktyniuojasi už Lietuvos 
fašistinio žvalgybininko 
profesiją. Matpųiąi jie, dąr

fttaip kalba žmonės, akty
viai dalyvavę riaušėse. Ši- 

rašo net kapitalistų 
MKraŠčiai. Visi pripažįsta,

/kad socialdemokrato Zoer- tikisi ten pakliūti, 
įki bei policija kalta’ dŽpūo- The '^ArHWWe 1

Rašo J. D. Taunis
Kl. Ar ilgai gyvena 

nius ?
Ats. Slonius gyvena 

150 iki 200 metų.
Kl. Kokia upė Amerikoje 

yra ilgiausia?
Ats. Amazonos upė Pietų 

Amerikoje yra ilgiausia, 
nes turi 4000 mylių, o Mis
sissippi upė Jungtinėse Val
stijose turi tik 3160 mylių 
ilgio.

Kl. Ar daug Jungtinių 
Valstijų upėmis plaukioja 
garlaiviai ?

Ats. Šioje šalyje randasi 
apie 25,000 mylių upių, tin
kamų plaukioti garlaiviams.

Kl. Kuris kraštas turi 
daugiausiai telefonų?

Ats. Jungtinės1 Valstijos 
turi 18,500,000 telefonų ar
ba 60pnuošimčių visų pasau
lyj lesamų telefonų.-(‘

Kl. Ar jau visur pasaulyje 
yra varto j,ami (pinigai taip, 
kaip pas mus' metaliniai5 ir. 
popieriniai ? . / \ ( .. ?

Ats. Dar ne visur. -Pa
vyzdžiui, kai’ kur Abisinijoj, 
Afrikoj, vietoj pinigų var
tojama druska, Indijoj—Ar
bata plytelėse, Čhinijoj — 
šilko gabalai.;
V KL Kur pirmiausiai įves
ta apdrauda darbininkams 
nuo bedarbes?

Ats. Pirmiausia darbinin
kų nedarbo apdrauda buvo 
įvesta 1881 m. Vokietijoj, 
Bismarko laikais.

Kl. Kur pirmutinis padė
lio (deposit) bankas buvo 
įkurtas?

Ats. Pirmutinis padėlio 
bankas • pasaulyj e tapo 
įsteigta^ Scotlandijoj (Ško
tijoj).; per,. kun. John Dun- 

' 1810' metais;

Taip, ji būtinai reikalinga. 
Viena, kad pagelbėt darbinin
kams abelnai, atsikratyt nuo 
senų papročių, per amžius įsi
gyvenusių tradicijų ir suprati
mų, o komunistams ypatingai 
nuo “socialistinių” protavimų, 
^ębesutinkąnči-ųi i su; ; fių ;dięnų 
'rėiKalhVimais 4r ‘ūždaViniaiš 
Antra, kad praplėst ir pagilini 
žinojimą abelnai, o komunistinį 
teorinį ir praktikinį žinojimą, 
ypatingai tarpe partinių darbi
ninkų. Trečia, kad sudomėt 
oj-gąnizacijų, ypač partijos < na
rius, kurie tankiai kartoja, būk 
susirinkimai neinteresingi, to
dėl nesą reikalo .lankyt juos.,

žmonės paprastai nelinkę prie j reikalų. Visai nesenai buvę va- 
, skaitymo, studijavimo. Jeigu i dais č _
ir skaito, tai paprastas sensaci
jas, arba žinias apie įvykius, 
permainas, išradimus, konstruk
cijas ir tt. Bet kodėl viskas 
tas 'atsitinka, ar reikalinga, 
kam naudinga, ar kam koks 
nors naujas išradimas blėdin- 
gas ir kodėl? Apie tai abelnai 
žmonės nepagalvoja.
Nelemtas Paveldėjimas nuo 

Socialistų
Imkime kad ir komunistus. 

Jie visi arba beveik visi šioj 
šalyj atėję iš Socialistų Parti
jos. Reikia žinot, kad prieš 
kara buvo “ramus” laikotar
pis, todėl ir supratimas pas so
cialistus per eilę metų išsidirbo 
ir buvo ramus. Jie į viską žiū
rėjo ramiai. Koks nors narys 
tapo “kaip nors“ milionierium 
— te sau būna. Koks nors 
apaštalas pradėjo skiepyt min
tį apie religijos neliečiamybę— 
kas kokį nori tikėjimą gali iš- 
pažint, . į kokią bažnyčią nori 
gali eit, bile socialistas. Pri
klauso socialistas unijai — kaip 
sau nori, taip ten gali elgtis, 
atskaitų apie tai niekas neklau
sia. Apie revoliuciją—neužsi
mink, nevalia^ Ot į kongresą 
vienas tapo išrinktas, ur-r-ra— 
bravo!!! Mitinge socialistų 
“didžiumą” darbininkas socia
listas negali kritikuot, nevalia, 
nemada; reiškia, paprastam ir 
kalbėt nemada.

Visai nenuostabu, kad būnant 
stovyj tokio sukrikimo Socialis
tų Partija jokioj savo darbuo
tės srityj bent kiek žymiai ne
galėjo ir nepažengė pirmyn. 
Karo metu Socialistų Partija, 
prižadėdama darbininkus gel
bėt iš karo nasrų, nartais paki
lo iki šimto tūkstančių, bet pri
žadą neišpildžius į)radijo smar
kiai pulti žemyn. Eiliniai na
riai, paprasti darbininkai, so
cialistinio supratimo apie teo
riją ir praktiką negavo, būda
mi Socialistų Partijoj. Tiktai 
Rusijos revoliucijai įvykus dar
bininkiškas Socialistų Partijos 
elementas griebėsi j ieškot žino
jimo šaltinių. Bėt čia vėl ne
laimė. Galima sakyt, beveik iš
imtinai - darbininkai, vienu už
simojimu socialistiąkos, “diduo
menės”, buvo įšb.Hulitr'iš‘/So
cialistų Partijos. Ir tiktai su
sitvėrus Komunistų ir Komu
nistų Darbininkų Partijai ‘pra
sidėjo šociališt.inio, teisingiau 
komunistinio • supratimo gilini
mas. -
Komunistinio ' Darbo ‘ (Šii- 

trukdymas ir Nauji 
Keblumai s

Bet tas* nesitęsė ilgai. Puoli
mai Valdžios, mąsipįąi komunis- 
t.ų areštai ir deportavimai t su
trukdė darbą. Ir šiandie nega-- 
lima pasigirt, kad mūsų komu
nistai teoriniame žinojime zyra 
užtenkamai pakilę. • -

Į Komunistinę Partiją. įstojo 
naujų narių, visai naujos ža
lios medžiagos, kurt dargi nei 
Socialistų Partijoj nėra buvus; 
o antra, visa pasaulinė būklė 
kaip kapitalistinių šalių, taip ir 
Sovietų Sąjungoj socializmo bu- 
davojimas pastaraisiais keliais 
metais labai žymiai pasikeitė. 
Reiškia, visas gyvenimas abel
nai pasidarė pąįne$nis, . . , >

Santikiai, tarpetįvairių atski
rų kapitalistinių šalįų(..ir jų g&ų-^ 
pių ir tarpe atskirų kapitalisti
nių šnlii) b‘ viso 'kapitalistinib

darbininkų, o dabar yra 
jau nebeslapti, bet atviri, agen
tai kapitalistų klasės. Dabar 
jie yra žinomi kaip išdavikai 
darbininkų klasės reikalų, par
sidavę kapitalistų klasei, tos 
klasės tarnai, aklai pildanti jos 
valią prieš norus darbininkų.
Kaip Lavintis ir Taisyt 

Savo Liniją
Perskaityt vieną kitą straips

nį laikraštyj arba brošiūrą dar 
neužtenka, čia būtinai reika
linga diskusijos, reikalinga sa
vitarpinė kritika. Tokia vieni 
kitų ir savęs kritika suben
drins, suvienodins nuomones, ir 
prives prie nustatymo vienin- 
gesnės linijos. Tokia/savitarpi
nė kritika taipgi praplės žinoji- 
jimą. Jeigu ką nors kritikuot 
kokiu nors klausimų,1 tai' ttliri 
pats apie tai šiek tiek nusima- 
nyt. čia reikia šiek tiek žinot, 
o žinojimą ne'kepurėje surasi, 
bet knygose, žurnaluose, pri
verstas būsi knistis, j ieškot, 
skaityt, mąstyt, studijųot.

Ne koliojimas vieni kitų, bet 
pamatinė, principinė, konstruk- 
tyvė savitarpinė kritika būtinai 
reikalinga. Tokia kritika turi 
būt vedama susirinkimuose ir 
spaudoj. Kad tokia savitarpi
nė kritika neišsivystytų į ypa- 
tiškus barnius ir beverčius gin
čus, tai susirinkimuose tvarkos 
vedėjas (pirmininkas), o laik
raščiuose jų redaktoriai turi 
būt ant sargybos. Visi tie sa
kiniai, kurie turi ypatiškų gin- U 
čų ir barnių pobūdį, turi būt be 
pasigailėjimo braukiami . iš 
straipsnių lauk. O susirinki
muose pirmininkai turi atimt 
balsą tokiam kalbėtojui, kuris 
savo kalbą kreipia į ypatiškų 
barnių ir ginčų vežęs. Tokios 
taisyklės prisilaikant būtų gali
ma ne tik sumažint bergždžius 
ginčus, bet ir visai juos daugu
moj prašalint.

Bet tokių taisyklių negalima 
iš viršaus padiktavus uždėt. 
Toj linkmėj reikia kalbėt per 
spaudą irysusirinkimuose, reikia 
darbininkams aiškint apie tai.

Tankiai unijose ir kitokiose 
darbininkų organizacijose kapi
talistų agentai, matydami, kad 
randasi revoliuciniai sąmonin
gų darbininkų, kurie rengiasi 
šavo pamatinę kritika išpert 
kailį išdavikams ir veidmai
niams, įvelia ypatiško pobūdžio 
ginčą, kad tuo būdu nukreipt 
darbininkių domę » nuo tikrojo 
pamatinio klausi-no^ kad laiką 
užmušt ir ‘ kaip * nors Š n u tr i n t 
diskusuojarąąį ąyai'bų Visiems 
klausimą. \ paĮrbinihkai niekuo
met neturėtų^ įjį’isiTęlst 'įirie to, 
ir ypatiškų gin^ų ir k’iyirčų ve
dėjams turėtų visur ir1, visuo
met uždaryt burną. ' ? , )

v Komunistai ypatingai, ar 
spaudoj^ ar susirinkimuose, tu
rėtų vest save pavyzdingai, tai 
yra užsiląikyt nuo įsivėlimo į 
ypatiškus vaidus.

Kai kada . atsiranda tokios 
rūšies žmonių,-kurie kritikuot 
kitus labai didelių gabumų tu
ri, bet patys veikt nieko nenori 
ir neveikia. Tokie žmonės, ma
no supratimu, yra ligoniai; jei
gu jų įšgydit jau negalima, tai 
reikėtų jiems patart, kad .liau
tųsi kritikavę kitus.
i Reikia kritikuotis, bet reikia 
ir veikt.., Kritika vien be aktu- 
alio' . yeikįm.O! nenaudinga, bet 
fclėdinga. i \ ? ■ ’ J , '; • *

Dimas Denamis.-

Pastaruoju laiku mūsų prieš-1 vis fašizmą nušluos nuo žemės 
fašistinis veikimas buvo pusė- kamuolio. Iki šiol kova prieš 
tinai apleistas. Tik nekurie iš fašizmą buvo varoma kiekvie- 
lokalinių priešfašistinių komi- noj šalyj atskirai, nuo dabar 
tetų neblogai darbuojasi, kiti bus vedama daugiau tarptau- 
, ...i.. tiniai. Taigi ir mes, lietuviai

Priežastis neveiki- darbininkai, nuo dabar turime 
mo, dalinai; gal buvo ir tame, subrusti prie didesnio veikimo 

i kad Centro; komitetas perma- tame taip svarbiame darbe, 
žai darbavosi, nevarė jokios- Teisybė, dabartiniu laiku 
didelės agitacijos per spaudą, turime ir kitų svarbių rei- 
kaip kad tilj^ejo varyti. 
tame yra kiek teisybės, tai ne
galima1 hž:giąčyti/i $&an.: gi ro
dos, svarbesnė priežastis yra:

draugų nededa ganėtinai svar- h’ tinkamai tame taip svarbia- 
bos į tą mūsų taip svarbų vei-l] 
kimą. Nekurie draugai ma- ! 
no, kad fašizmas dabartiniu1; 
laiku nėra: toks pavojingas, į 
ypatingai čionai, ant vietos.Į' 
Bent dabartiniu laiku mums 
tokio pavojaus iš fašizmo pu-j 
sės nėra, tai kam čia be rei
kalo eikvoti savo laiką ir ener
giją, geriaus pasilsėti. Taip i 
manydami, draugai klysta. 
Fašizmas ne tik kad neina silp
nyn, bet atbulai, jis darosi vis 
griežtesniu ir žiauresniu. Ne
kurtose šalyse, kur fašistai pir-1 
miaus tik slaptai veikdavo, da
bartiniu laiku kelia savo gal
vą augštyn ir išeina viešumon. 
Pavyzdžiui, net tokioj Vokieti
joj, kur revoliucinis darbinin
kiškas veikimas yrą gana stip
rus, jis ir ten kelia savo gal
vą augštyn ir net išeina į at
viras demonstracijas.. Arba 
paimkime Austriją, kur fašis
tai pastaruoju laiku pradėjo 
ruošti atviras demonstracijas 
darbininkais apgyventuose 
centruose, o kur visos kitos ša
lys. Veik -visose Europos bei 
Balkanų šalyse einama prie 
užkorimo ant darbininkų 
sprando fašistinės diktatūros^ 
Na, o kaip su tomis šalimis, 
kur jau fašizmas dabar vieš
patauja? Ar ten jis bent kiek 
sušvelnėjo? Ar suteikia dar
bininkam bent kiek daugiaus 
laisvės? Nieko panašaus. Pa
imkime Italiją, kuri yra sim
boliu viso fašistinio viešpata
vimo. Kaip ten darbo žmo
nėm gyvenasi? Nagi visos 
darbininkų, unijos, pažanges
nės organizacijos išardytos, 
spauda naikinama, darbinin
kai, kurie bent žodį prasita- 

Įria prieš fašizmą, areštuoja
mi, kemšami į kalėjimus ir te
nai kankinami. Del svieto 
akių, Mussolinis turėjo “rinki
mus“ į parlamentą, bet jokiai 
kitai partijai, net ir nebolše- 
vistinei, nebuvo pavelyta sta
tyti savo kandidatus, tik buvo 
vadinama “rinkimais.“ Tai 
tik pasityčiojimas iš darbinin
kų ir vargingųjų valstiečių. 
Visos kitos fašistinės valdžios] 
paseka Italiją. Lietuva, nors 
šalis suvis maža, vienok dar
bininkai ir ten baisiai perse
kiojami.

Tik pastaromis dienomis 
gauta žinių, kad daugelis dar
bininkų ir biednųjų valstiečių 
suareštuota vien tik už tai, 
kad jie drįso prašyti duonos 
ir darbo. O kiek politinių ka
linių veik kasdieną suareštuo
jama? Sulyg pranešimais pa
čios valdžios, tai ten kalėjimai 
jau perpildyti politiniais kali
niais. Ir taip visose šalyse, 
kur tik fašizmas viešpatauja,

Kad kalų, į kuriuos reikalinga 
kreipti didelės domės. Vienas 
iŠ svarbiausių, tai šelpimas 
Lietuvos baduolių. Aš manau, 

tame, kad daugelis iš mūsų! kad mes visi tatai suprantanie 

me reikale pasidarbuosime ir 
sukelsime nemažai pinigų mū
sų badaujantiems broliams 
Lietuvoje. Antras iš svarbes
nių reikalų, tai rėmimas Gas- 
tonijos streikięrių. Turime ir 
daugiau, mažesnės svarbos, 
reikalų, kurie tik laikini. , Ir 
Lietuvos baduolių šelpimas.yra 
tik laikinas, kuris tęsis apie 
keletą mėnesių, gi priešfašisti
nis darbas turi būt tęsiamas 
be paliovos. Todėl, draugai,

prie darbo. Tik sutartinai
darbuodamiesi mes susilauksi
me pageidaujamas pasekmes.

J. Weiss.

Vieną sekmadienio rytą, 
apie šeštą vai., kuomet be
veik da visi žmonės miega, 
einu Boerum gatve Brook- 
lyne, kur jokios gyvos dva
sios nesimato. Toj sekcijoj 
niekas negyvena, nes ten 
galvijų skerdyklos.

Tarpe Bogart ir Wythe 
gatvių stovi automobilis ir 
apie jį žmogus tupinėja. 
Prisiartinus mąn prie auto
mobilio, žiūriu,, jauna mer
gina sėdi automobiliuj išba
lus, nieko nekalba, o tik 
žiopčioja; jaunas vaikinas 
šalia automobilio stovėda
mas ir svyruodamas laiko 
ją, kad ne išpultų. Kitas 
jaunas vaikinas tūpčioja 
aplinkui automobilį, apie 
ratus, motorą. Eina jis ap
linkui pakniopstomis, kar
tais vos tik ant nosies ne
puldamas, matomai, jieško- 
damas priežasties automo
bilio sustojimo. Visi trys 
nusigėrę iki paskutiniųjų. 
Ypatingai pas merginą gy
vybės mažai tesimato.

Yra atsitikimų, kad alko
holis žmogų mirtin užmuša. 
Jeigu šiame atsitikime taip 
įvyktų su ta mergina, neži
nia, ką tuomet tie du pasi
gėrę vaikinai su negyvą da
rytų? Gal būt jie, patys, 
mažai sąmonės turėdami, ir 
bijodami užsitraukt ant sa
vęs bausmę, jšvežę kur nors 
už miesto išmestu laukuose 
tą negyvą lavoną. Juk laik
raščiuose neretai matosi ži
nių, kad vienur arba kitur 4-7
mergina dingo be žinios. 
O gal priežastys tokių mer-

darbininkai turi nešti didžiau- stagių pražuvimų daz- 
sią jungą ant savo pečių.i Kas nai ir yra tokios, kaip si. 
pastos kelią tam fašistiniam 
siaubūnui, kuris kėsinasi savo 
viešpatavimą išplėsti aYit viso 
pasaulio? žinoma, kad niekas 
kitas, kaip tik darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai galės ta
tai padaryti. Kad sekmin-

Jaunimui vieta turi būt 
darbininkiškuose kliubuose, 
choruose, įvairiose darbi
ninkų organizacijose. ' Jų 
užsiėmimas turi būt darbi
ninkiška apšvieta, sportas,

giąus kovą vesti prieš fašizmą aktyvis dalyvavimas klasių 
ir platesne papėde,\tapo suor- Į kovoje, o ne girtuoklyste, 
ganizuota tarptautinė priešfa- 
šistine organizacija. Vasario1 
mėnesį, šių metų., Berlyne, į- 
vyko tarptautinis kongresas 
sutvėrimui augščiaus niinėtos 
organizacijos, kur buvo suva
žiavę 
Mūsų 
jimas 
tame 
tarptautinės organizacijos da
lyvavo ne vien tik komunistai, 
ten buvo gąna daug ir šiaip 
pažangių žmonių, kurie sutin
kat darbuotis- sykiu su-komu
nistais ir vesti kova tol, kol su-

Jis Nemato
Naujokų ėmimo komisijoj 

vienas naujokas aiškinasi, kad 
jis labai silpnai mato. Kuo
met gydytojas jį pradėjo tyri
nėti, tai jis, užsimąstęs, prabi
lo:

—Pavyzdžiui, jūs visi ma
tote tą vinį, kuri lubose įkal
ta, bet aš ją negaliu matyti.

Veismuniškis
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Camel
KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels vėsus ir gaiviną.

Camels skonis švelnus ir patenkinąs.

Camels minkšti ir pilni.

patarnavimo

pagelbos ranka, Lietuvos ba-j konfiskavimui tų knygų.MONTREAL, CANADA
J. Čeponis.šią ačiū.

FORNICIAIvisuomet

sri-

M.

ūpą ir senesniuose. Apie 
publikos sudarė lietu-

Budreika, 
M. Gudas, 
Čeponis, P.
Zovičius,

Naujai 
vidaus.

I 
i

šiuos metus jau užsimokėjo 35 
nariai. »

kainos. /
sekančiu adresu:

pri- 
ten

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių kuopa pa- 
aufijkuo savo organizacijos cen
trui 5 d oi. parėmimui organi
zacijos vedamo darbo. J.

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

ko Toronto paštas konfiskavo,; čių gyvenimą, linksmybių, aša- 
čia jau skaitytojas išvadą pa
darys. Raulas.

A. L. D. L. D. kuopa pa-! 
aukojo 5 dol. Lietuvos b’aduo-| 
liams. Vietinis komitetas Lie- i 
tuvos baduoliams šelpti jau! 
pradėjo savo darbą.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.

f*

I

Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS
Margumynai

Pabaigoj balandžio numirė 
Jonas Pulokas, jau senyvas 
žmogus, apie 20 metų išgyve
nęs šioj šalyj, atvykęs iš Lie
tuvos—iš Panevėžio. Priklau
sė Lietuvių Darbininkų Susi- 
šelpimo Draugijoj.

28 d. balandžio apsivedė! 
Stasys Kaminskas su Morta1 
Stasiūnaite. 1 Kaminskas pri-i 
knjjs.o į A. L. D. L. D. kuopą! 
ir į Aušros Chorą. Taipgi hbu! 
jaunavedžiai priklauso į S. L. 
A. kuopą. Linkėtina, jiedviem j 
laimingo, smagaus gyvenimo.

A. L. D. L. D. kuopoj kilo i 
sumanymas steigti nuolatinę 
skaityklą, kur ateitų lietuviški 
laikraščiai. Tam darbui kuo
pa turėjo nuskyrusi komisiją, 
kuri patiekė planus ir dabar 
mamma ‘organizuoti kliubas, i 
kuriame galės ateiti ne tik lie-j 
tuvjiki ir angliški laikraščiai, i 
betMbus galima užsiimdinėti1 
žaislais, sportu. Apie galuti-, 

. ną tokio kliubo sukūrimą ir 
atidarymą bus pranešta vėliau. I

3 d. gegužės, Ukrainų Sve
tainėj, įvyko Jaunųjų Komu
nistų Lygos koncertas ir šo
kiai. Programos išpildyme\ 
dalyvavo patys jaunuoliai iš i 
Jaunųjų Komunistų Lygos ir j 
pionierių. Lygos distrikto or-> 
gąjtįkatorius pasakė prakalbą. I 
ihi^rka jaunuolių smarkumu' 
ir visa programa jautėsi pasi-! 
ganėdinusi. Jaunuolių darbas į 
kelia 
pusę 
viai.

Na, del tikro pasidžiaugimo rukymu

Camels kvepėjimas visados malonus, 
lauke ar viduje.

Jie nenuvargina skonio ir nepalieka 
cigaretinio atsirūgimo.

Camels gaminti iŠ parinkčiausių augi
namų tabakų—sutaisytų ir sumaišytų 
žinovų priežiūroje.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

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

Reikale
j kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

51,000 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
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

Įga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kfcrt atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

A. L. D. L. D. 137 kuopos 
draugų pastangomis, balan
džio 28 'd., 3 vai. po pietų, 
Market PI. 12-a, buvo sureng
tas masinis mitingas. Šio mi
tingo svarbiausias tikslas buvo, 
kad išaiškinus susirinkusiai 
publikai Lietuvos baduolių pa
dėtį \0>jsulyg galimybės, jiems 
parinkti aukų. Iš priežasties 
prasto oro ir pavėluoto išgar
sinimo, į mitingą publikos at
silankė nedaug. Prasidėjus 
mitingui, įvairiose temose apie 
Lietuvos baduolių padėtį ir 
bendrai darbininkų klasės rei
kalus ir jų išnaudotojus kapi
talistus po trumpą prakalbėlę 
pasakė šie draugai: A. Jonu
žis, V. Zuperka, P. Dudonis, 
A. Balčiūnas ir Norvaiša. O 
drg. J. Gricius laikė paskaitą 
temoje: Ką reiškia skaitymas 
moksliškų knygų ir koks skir

tumas tarpe skaitančių ir ne- 
dįaitančių knygas asmenų. Už 
pasakytas prakalbėles ir pa-1 konfiskuotos, 
SKaitą minėtiems draugams ta-1 h__ „L___
riame ačiū ir patariame atei 
tyje daugiau lavintis toje 
tyje.

Kurie įdomavosi apie 
. gimtą kraštą—Lietuvą ir 
fašizmo pavergtus, badaujan
čius darbininkus bei valstie-įra yra legalė, tai drg. J. Lai
čius, tie į mitingą atsilankė ir 
aukajp. Po $2: A. šerpetis, 
P. G>ir L. Silkinis; po ■$!: A. 
Jonušis, A. Graibus, A. Sa
dauskas, S. Doveika, K. Dovei
ka, V. Subačius, J. Gricius ir 
K. Kilikevičius; po 50c: G. 
Šerpetienė, P.

kevičaitė,

damonis,
Daukšas, A. Balčiūnas ir V. 
Zuperka 45c; po 25c: E. Mer
kytė, M. Gudaitė, P. Dudonis, 
P. Kasperaitis, J. Vaitoška, S. 
Juozapavičius ir S. Daukša. 
Surinkta aukų viso $21.20. Pi- 

ir aukotojų sąrašas pa
siųsta Komitetui šelpimui Lie

ji tuvos Baduolių, drg. R. Miza- 
įjfCNB vardu ir antrašu. Visiems 

’ g aukojusiems bei ištiesusiems

pagelbos ranką, Lietuvos ba-j konfiskavimui tų knygų. Juk j Proletariniu žvilgsniu žiūrint, rų, meilės ir* kovą už idėjas, 
duolių vardu tariu širdingiau-' ir kitos Literatūros Draugijos tai irgi yra malonus kūrinys. Todėl verta kiekvienam pama- 

knygos yra tam panašios. Del- čion matysi visą margą valstie- tyti šį perstatymą.
Kviečia L. L. R. Choras.

TORONTO, ONT., KANADA
—-------- ®

Toronto Pašte Sulaikytos 
Knygos

Draugas J. Latvis, West
ville, Conn., prisiuntė 10 egz. 
knygų Toronto Lietuvių Jauni
mo Kuopelės knygynui. Kaip 
paprastai, Toronto pašte, ati
duodami knygas,
praplėšia siuntinį ir kontro
liuoja, jeigu senos knygos, tai 
pažiūri, pavarto ir atiduoda. 
Bet kadangi drg. J. Latvio 
knygos buvo naujos, tai sulai
kė ir sakė siųs į Ottawa per
kontroliuoti jų turinį.

Praėjus mėnesiui Taiko, at
ėjo pakvietimas atsiimti kny
gas. Dar knygos tebebuvo 
pašte, o žymesni Torontą 
rikalai pradėjo kalbėti, 
Jaunimo Kuopelė gaus 
penkias knygas, o likusios 

žinoma,

NORWOOD, MASS.
Dešimtmetinėms sukaktu

vėms minėti nuo susiorganiza- 
vimo L. L. R. Choro keturių 
aktų operetę “Kova už Idė
jas” statys scenoj L^L. R. Cho
ras, vadovaujamas drg. Edw. 
J. Sugar. Įvyks nedėlioj, 12 
d. gegužės (May), 1929, Lie
tuvių svetainėje, 13 St. George 
Ave., So. Norwood, Mass. Pra
džia 3-čią valandą po pietų. 
Gerbiama Norwood’o ir apie- 
linkės visuomene! Operetę

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

kle- 
kad 
tik 

bus
kaipo 

komunistinės. Ar jos buvo ar 
nebuvo pasiustos į Ottawa, 
bet Toronto klerikalai išanks- 
to žinojo, kiek knygų grąžins. 

Kadangi Kanadoj ir Suvie
nytose Valstijose Komunistų 
Partija ir komunistų literatū-

vis neištraukė iš kažin kur 
knygų, kaip tik buvo Litera
tūros Draugijos leidiniai., Tos, 
kurias atidavė |iš pašto pen
kias knygas — ‘‘Atmosfera, 
Oras, Dujai ir Gazai,” irgi yra 
Literatūros Draugijos leidinys. 
Čia jau aišku, kaip diena, kad 
vertėjas į anglų kalbą panau
dojo šmeižto ur provokacinių 
priemonių, tai dėlto nors ir le
gale literatūra buvo sulaikyta.

1927 metais Winnipego A* 
L. D. L. Draugijai prisiuntė 
knygas “Leninas, Jo Darbai ir 
Gyvenimas.” Knygas “pašte 
sulaikė ir pasiuntė į Ottawa 
perkontroliuoti, bet už mėne
sio laiko grąžino ir atidavė 
Winnipego A. L. D. L. Drau
gijos kuopai. Pasirodo, kad 
neturėjo pamato prisikabinti

Brooklyn, N. Y. |
Grove St.

A. J. KUPSTIS

i

J. Sugar

Ofiso Valandos nuo 9
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ 

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

332 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
ryto iki 9 Vai. Vakaro

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

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

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

Edw,
L. L. R. Choro Mokytojas

“Kovą už Idėjas” yra parašęs 
žymiausias ukrainų dramatur
gas I. Togobočnyj. Ir visų žy
miausių kritikų yra pripažinta, 
kad operetė “Kova už Idėjas” 
yra karalius ant visų lietuvių 
kalboj esančių operečių. Kas 
yra girdėjęs ukrainų, liaudies 
dainas, širdį kutenančias melo
dijas, tas pripažins, kad uk
rainiečių melodijoms, švelnumu 
lygių nėra. O šioje operetėje 
mišrūs ir' vyrų chorai sudai
nuoja net 8 dainas. O kurgi 
solistai, duetai, trios ir t. t.

Du Geriausi Pirkiniai,,kokių 
lig šiol niekur nėra buvę

SOUTĖ BQSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,00v. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos .ne
rasite niekur. '

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinanti mortgičius namams ir 
....................................................... . • i A

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

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

’ ’ ištaisytas iŠ lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373Tel.:

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį 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. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOO1 
228—2nd Ave., cor. 14tn St.. N.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

(
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 

I Brooklyno aoielinkėie.
Į Turime didelį štorruimj, kuriame laiko 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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MESKIME NETIKUSIUS PAPROČIUS

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRAAš ar Mes?
Ne

DETROIT, MICH.
BusAr

BARGANAI

ah — nil — rwi—— iar. •

gegužės,

NELAIMINGA aeropla
K. JOBARTAS Par-

8 KARVĖS

uz į

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

i

t

jr

MENDELO
WORCESTER, MASS.

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

(Tąsa bus)

rinkimų ir parengimų lankyto
jai nėra davatkos, kurioms ne-

Del 
pri
tik

ir 
ir

ii

I
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I
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*

visi 
gero

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

žastis 
tėvo.

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akeriu, 8 kambarių 
mas. 
elektra, 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio.

MASS.
5-6-6 kamba-

Jei kiekvienas, kuris 
susipratusiu, vietoje 

“mano,” išmoktų kal- 
elgtis sulyg, bendro 

ir “mūsų,” tai darbi-

“Ot, vakar vakare, užėjo pas mane tas

FARMA j
manai pirkti farmą? 
visokių; pradedant su

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo- , 

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

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

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

na-
Įtaisymai: miesto vanduo, 

funace šiluma, barnė, 8 
2 arkliai,

Kaina tik $8,500.
• MONTELLO

2 šeimynų, 5-5-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie

pat N. Main Gatvės, pars’j 
už $5,200.

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

pardavimo—mirtis šeimynos

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MO3TIS 

Gydo, Rcumatizma. Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudojima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir toip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tuksiančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apio tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveriu su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taip 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius )y

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

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

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

/INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

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

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

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba- ' 
rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 1 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais 1 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

Juos išdirba

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

‘GERAI PATAIKO!'
Taip sako pilietis Ant. Tacilauakaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St.,eBrooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKO? 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 pc 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

Gal 
turim 
akeriu ir sieks iki 500 aktorių 
Kurie svajojate apie farmas, klau- ' 
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis ; 
karvių ir pieno, antras—vištų, an- : 

jčių ir kiaušinių; trečias—daržovių. . 
ant šitos 17 akrų farmos, gera že-j »paj gjc vieninteliai bizniai, iš kū
me, puikus pušynėlis, geri budin- rjų farmeriai daro pragyvenimą > 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- Į §jaine krašte, 
lės nuo Bostono. Parsiduoda 
$5,500.

Puslapis Ketvirtas"

Pasivėlavimas
Nekurie iš mūsų labai įpra

tę pasivėluoti. Būna atsitiki
mų, kad ir pasivėlavimas pa
teisinamas, būtent: kada vie
nas draugas turi du svarbiu 
susirinkimu gretimu laiku ar
ba privalo atlikti ką nors to
kio neatidedamo -ant tolinus. 
Nemalonu pasakyti, bet tai 
tiesa, kad tie žmonės, kurie 
mažiausiai užimti, daugiausiai 
^pasivėluoja, visai be reikalo, 
tik del to, kad nereiktų pa-’ lyvaujančių mūsų judėjime, 
laukti kitų minutą kitą. Svar- dar laikosi įprotis savo asme- 
biąusia, tai kad daugelis net'nį ir sumanymus statyti augš- 
neskaito prasikaltimu, 
tas nelemtas įprotis lengvai 
persiduoda kitiems. Jei taip 
pasielgia žmonės, neturintieji 
jokios atsakomybės, dar ne- 
taip bloga, bet kada taip da
ro esantieji organizacijų val
dybose, tai labai kenkia mūsų 
veikimui, iš veiklių grupių pa
daro neveiklias, o tūluose atsi
tikimuose ir visai pakrikdo. 
Reikia žinoti, kad mūsų susi-

dingo, laiko nebeturi, žmonės 
blogi pasidarė, nieko negali
ma nuveikti ir daug kitų pa
siteisinimų pripasakos. Neku
rie tik tada susirinkimus lan- 

svarbu, ką kunigėlis daro, tik į0’ kada patinkama valdyba 
tas, ką sako; jie seka mūsų 
elgesius ir sulig jų gerbia 
mus ir remia mūsų c_____
Punktualumas yra viena iš bū-1 
tiniausių sąlygų sėkmingam ■ 
veikimui. Praktikuokime jį

ir dalyvauja parengimuose, 
kuriuose dirba jų užgirta, ko- 

darbus* misDa’* 0 Jei priešingai, nežiū
rint kokie svarbūs reikalai su
sirinkime, arba kokiems tiks- 

įlams parengimas, jų nematysi, 
’jYra tokių, kurie ir organizaci

ją apleidžia, jei netampa dik
tatoriais. Tokie žmonės, 

tik pas didžiumą darbi- ūsuoti, praplikę kūdikiai, 
ninku, bet ir pas daugelį da-!jais rimtai nesusikalbėsi, 
lyvaujančių

todėl čiau kitų, o kai kada net aug
Ščiau organizacijų. Ne sykį 
didesnė pusė susirinkimo pra- 
verčiama diskusijoms vien to
dėl, kad kurio nors asmens su
manymas likosi atmestas, kai 
kas pakritikuota, pakeista. 
Tūlas neapsiims komisijon, jei 
ne pirmutinį paduosi. Kitas
sykį kitą padirbs, bet tik ne- nutarimai turi būti vykdomi, 
apsižiūrėk, nepagirk, tai pa- nors jie būtų ir priešingi as- i 
matysi, kad darbštuolis jau i mens nusistatymui. Bet kada '

tai 
su 

nes 
jie, apart “aš” ir “mano,” 
daugiau suprasti nepajėgia, o 
per i sėdynę suduoti nepatogu, 
perdideli, taip ir prisieina, lyg 
vištai antukus išsiperėjus, su 
nekantrybe laukti, 'kol jie, al
kio verčiami, išsikapstys iš ba
los. ; ; .

Diskusijos yra naudingos ir 
būtinos, kuomet kalbama le
ninizmo teorijos ir taktikos. 
pamatiniais klausimais, vienok

užmušamas laikas ginčams 
apie kokį menką dalykėlį, už
gaidą patenkinimui asmeninio 
ūpo, tada susirinkimai darosi 
nuobodūs, nepakenčiami, ne
drąsesni ir mažiau permatanti 
žmonės, bijodami tapti prie
žastimi naujų ginčų ir įsigyti 
priešų, susiįaiko nuo svarsty
mo dalykų, o kartais ir visai 
nustoja lankyti susirinkimus. 
Egoizmas kenkia mūsų judė
jimui, 
skaitosi 
“aš” ir 
būti ir 
"mes”
rankiškasis judėjimas žymiai 
pakiltų.

Mažoji Vargdiene.

sia Aido Choras sudainavo po
rą dainų ^gražiai, sutartinai, 
vadovaujant chorvedei Meš- 
kienei; Kupsčiūtė, soprano so
lo, padainavo porą dainelių 
puikiai. J. Norkevičiūtė pasa
kė eiles žuvusioms kovotojams. 
Paskui sekė prakalba; kalbė
jo drg. A. Bimba, '“Laisvės” 
redaktorius. Kalbėtojas aiš
kiai nušvietė darbininkų vie
nintelės šventės Pirmos Gegu
žės reikšmę, atatinkamai pa
smerkė dabartinio Antrojo In
ternacionalo socialistus už jų 
išdavystę darbininkų klasės 
pereitame pasauliniame kare, 
ir ką jie daro šiandien val
džiose būdami Vokietijoj— 
plukdo darbininkus pačių dar
bininkų kraujuje, nekurie iš jų 
yra patys įkūrėjai Pirmos Ge
gužės, kaipo darbininkų šven
tės. Taipgi kalbėtojas pabrė
žė, jog yra šalis, tai Sovietų 
Rusija, kur darbininkai lais
vai, neapsakomai entuziastiš
kai švenčia savo šventę, milio-į 
ninėmis miniomis demonstruo-! 
ja įvairių miestų, gatvėse, nie
kelio nekliudomi, nei neužpuo- 
lami, nei nepažeidžiami. Nes 
darbininkų valdžia darbinin
kams liuosybę duoda.

Buvo rinkta aukos padengi
mui vakaro lėšų ir kas links 
skirti “Vilnies” parėmimui 
nuo užpuolikų. Surinkta $37.- 
75. Štai aukojusių nemažiau 
50c vardai: po $2—K. K. Ko-

jaitis, V. Gurckas, P. Bacevi- 
čia, K. Vaivada, K. Valantu- 
kevičius, J. Mačionis, J. Dau
gėla, V. Pačesa, J. Palionis, 
J. Kižas, J. ^Stankūnas,' P. 
Mieliauskas, V. Tumanis ir A. 
Rutkauskas. Tai graži armi
ja duosnių aukomis. Pinigai, 
apmokėjus rengimo lėšas, ro
dos, apie $21, priskaitant ir

dalį kalbėtojaus keliones 
perduota A- Bimbai nu^ 
“Vilniai.” T. D. A. 13 kii 
taria širdingą ačiū visiems au 
koto jams, programos dalj
viams ir abelnai visiems ats 
lankiusiems. Jei 'keno varda 
netaip užrašytas arba praleis 
tas, malonėkite atleisti.

T. D. A. 13 Kp. Koresp.

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

Jau Visi Žinote, Kas 
Detroite?

žinodamas, kad Detroite 
bus didžiausia iškilmė, kokios 
dar niekuomet nebuvo ir gal 

! ilgai nebus, ir jausdamas, kad 
Detroito lietuviai nori žinoti 

'tuos “stebuklus,” pasakysiu 
I visiems viešai, tėmykit.

Nedelioj, 12 d.
:kas tik gyvas, eikit ir važiuo- 
ikit (automobiliais, 
nais ir tt.) Lietuvių Svetainėn,1 
ant 25th St. ir Vernor High-į 
way W. (buvusi Dix Avė.), sulis, L. Valančiauskas; po $1 

’ —P. Sadauskas, M. Stalulio- 
cūdus,” kokių dai , nįs> a. Tankevičius, J. Žukas, 
‘šiur,” kad nema-jj. Kieki, p. Bagdus, II. Stan

ces pirma sykį lietuvių į]tuS) j. Lukas, M. čiras, P.
Praslauskas, E. Dovidonienė, 
N. N., V. Žitkus, J. Juodaitis; 
po 50c—J. Skliutas, P. Jucius, 
P. Kazna, A. česna, P. Butke
vičius, P. Mikoliūnas, K. Sa
vickas, M. Kižienė, J. Rauli- 
naitis, V. Norkevičia, F. Ka
lanta, D. G. Jusius, V. Moti e-

nes ten pamatysite ir girdėsi
te tokius 
nematėt, 
tėt! V 

! parengime pasirodys būrys 
! merginų šokikių, viso trylika 

tu išva- ypatų, ir su jomis dar trys vy
rai šokikai. O iš kur gi tos 
merginos šokikės? Supranta
ma, kad ne lietuves. Jos visos 

xcvxp Reikėjo :bus iš Det’’oito konservatorijos
spaudė sunkus dar pabūti, paviešėti pas mumis, nes dabar i Conservatory Danc-

Tai dar ne viskas. Detroito 
lietuviai dar nąmatė ir negir
dėjo žydų choro. Ir ot, čia 
bus proga išgirst žydų choro 
dainas. O prie to dar visa eile 
dainininkų solistų (jų pavar
džių neminėsiu, juos matysite 
ir girdėsite svetainėje), ir pats 

’ Aido Choras.
1 Tai bus paskutinis šiame 
I sezone koncertas ir baletas, su 
Į šokiais, kurį rengia Aido Cho
ras. O juk Aido Choras vi
suomet parengia ką nors nau
jo. i Bet dar viena naujiena. 
Prieš pat koncertą, Detroite 
bus drg. A. Bimba iš Brook- 
lyno. Tai bus subatos vaka
re ir, veikiausia, jis dalyvausi 
tame koncerte. Taigi reika- 
lausim, kad A. Bimba pasaky
tų nors trumpą prakalbėlę. 
Vadinasi, bus koncertas, ba
letas ir, veikiausia, drg. Bim
bos prakalba. Todėl visi ir 
visos nepraleiskite šios pro
gos,. nes tai retenybė! Įsitė- 
mykit vietą ir laiką: Lietuvių 
Svetainėje, 25th St. ir Vernor 
Highway, 12 d. gegužės, ne
delioj. Pradžia 5 vai. vakare.

Po koncertui bus šokiai 
abiejose svetainėse. Išahksto 
perkant tikietus, įžanga tik 
75 centai, prie durų—vienas 
doleris. Tikietai jau pardavi
nėjami ir galima gaut pas Ai
do Choro narius ir Draugijų 
Svetainėje ant 

Specialiai 
“jaunikaičius” 
turėjo progos

liūdna ir gaila tų dienų, kuriose niekas ne
rūpėjo. Jis, pagyvenęs valandėlę liūdesio

- 1 — • tf

(Tąsa)

| gyvenimu, pradėjo:
Pirmadienio rytas. Mano dėdė pakilo i “Mamyte, taip ir taip, 

iš lovos dar saulei oieužtekėjus ir sužadino žiuoju... ” 
visą šeimą. Sukilo vyrai, moterys ir pie-! 
menėliai, kurie rengėsi neatmerkdami savo , 
akių, svyruodami, tupinedami, žiovaudami, i 
nes jaunus vargdic lėlius i_ 
miegas. ' ! oras tokis gražus, visur žaliuoja, visur ma- j

Visiškai pražilusiais plaukais ant gal- loniai kvepia, o tu jau ir išvažiuoji...” 
vos senelė, mano dėdės motina, priemenyjj “Negaliu, mamyte, ilgiau būti, nes die- 
tųpinėjo, krapštinėjosi rūpestingai apie nos svarbūs reikalai mane ten būtinai kvie- 
puodus, gamindama dirbančiai laukuose čia. Kitą vasarą, mamyte, gal būt turėsiu 
šeimai pusryčius. Didelis rudas gaidys iš progų ilgiau pasisvečiuoti, jeigu būsime 
priemenio bando per pravertas grįčios du- sveiki ir gyvi, o dabar, mamyte, duok man 
ris įlysti į vidų ir pasirinkti sau duonos ką ųors užvalgyti, nes aš noriu dvylikinį 
trupinių po stalu. • trūkį gauti iš Kuršėnų stoties."

Namo, pastatyto ant dviejų valakų že-’! Senukė išsitraukė batvinlapį iš po pa
mes, langai buvo atdari, per kuriuos girdė-1 žasties išvarymui žąsino, kurs buvo atsi
josi sodne kukuojančios gegutės garsas. ■ skyręs nuo žąsų pulko ir atitupsėjęs kieme 
Prie galinių langų darželyje žydėjo įvai- pyko ant kudliaus. Žąsinas ištiesė savo il- 
rios gėlės, kurių žiedus bučiavo bitės, rink- ‘ gą kaklą ir nenorėjo klausyti7 senos šeimi- 
damos saldų medų ūkininkų naudai. Kri- ninkės, tačiaus, gavęs su batvinlapiu kelis 
to rasos lašai nuo lapuotų medžių sode ant kirčius per išskėstus sparnus, išbėgo iš kie- 
lakišių plačiii lapų, kurie išdavė savotišką mo klykdamas, šaukdamas iš visų pajėgų, 
garsą.
virš beržyno ir šildė maloniai žemę. Vie-i c____ L .. j ... "1... _ 1
nam dvare mušė į pakabintą sode lentą, ki-į išvaikščiojo į laukus prie darbų, tai dabar 
tam į geležies šmotą, o trečiam varpu'judu, sveteliai, meldžiu pusryčių valgyti, 
skambino, kuris buvo pono palociaųs bokš
te pakabintas. Tie visi signalai reiškė, karčiais papučia per atdarą langą,_ atneš- 
jog samdininkai gali eiti namo pusryčių | damas su savim gėlių aromatus.
valgyti.

Stovėjau stalernėje prie savo dėdės te- do j o plonu balseliu. Garavo barščiai ir mė«- 
vo varstoto ir apžiūrinėjau naujai pradėtų sa bliūduose ant stalo, 
dirbti ratų dalis. Retkarčiais pažvelgiu v' ,
pro stalemės atidarytą langą. Visur gra- bliūdo, prabilo Kajatonas 
žu, visur malonūs vaizdai glosto tau akis, viau laukinę antį tai, jeigu nori, gali pie

štai, ve, darže aguonų žiedai raudo-Stums ją išvirti.”
nuoja, o kiek čia jųjų daug! Ve, anai, pa-' Girdėjosi didelio laikrodžio monotoniš- 
žvelgus toliau, blizga prieš saulę upėje van-'kas garsas: “Tik tak, tik tak.” Kajatonas, 
duo, kuriuo paviršium skraidė būreliai gardžiai suvalgęs kelis mėsos šmotelius, 
kregždžių ir gaudė vabzdžius sau del mai- tęsė:
sto. Jų vikrumui neturiu palyginimui daik
to, kurs taip mikliai galėtų ore skraidyti, i š. ir užsispyrė, idant aš būtinai su juo ei- 
narstytis ir visaip vartytis, kaip kad kregž- 'čiau antineti. Pažįsti, mama, jį?...” 
dės padaro. Atsidarė seklyčios durys ir iš-! “Tai, Kajatonėli, gal tas daktaro Lau- 
ėjo augšto ūgio vyras, apie 25 metų am-!čiaUs giminaitis Š—kis?’” klausė senė, 
žiaus. Jo liniškai gelsvi, dideli ir garbe- x r

’ niuoti plaukai buvo visaip susiraitę ant 
galvos. Jis apsidairė aplinkui ir, prisiarti
nęs prie stalernės lango, tarė:

“Na, va, atsirado naujas meistras; tik

“Į Rygą?” klausė motina. 
“Taip, brangioji, į Rygą.. 
“Taip greitai, Kajatonėli

Saulė jau buvo augštokai pakilusi Senukė, sugrįžus nuo vartų, tarė:
“Mano šeimyna jau papusryčiavo ir

n
Susėdome už stalo. Šiltas vėjalis re t-

Užšoko 
ant palangės jauniklis gaidukas ir užgie-

“Klausyk, mama,” imdamas mėsą iš 
“aš vakar nušo-

“O taip, taip, mamyte, tas pats... E, 
tiesą sakius, iš jpjo išeina tikras šaldras. 
Na, sakysime, pusiau latro... Jisai mo
kinosi į kunigus, ėjo į daktarus, siekėsi ad- 

i vokato, o pagalimus, štai, sėdi paupėje kar
tu, vaike, kaip ten nebūtu, nesugadink ką I klyne, kaip Pilypas kanapėse ir šaudo an- 
-----  . tis...” - /

“Tu, Kajatonėli, verčiau su juo nesu
sidėk,” lyg ir drausdama, kalbėjo motina.

“Jis”, tęsė Kajatonas, “mane labai my
li, net kelis sūrius nukrapštė nuo savo kai
mynų prieklėčių del manęs pavaišinimo...”

“Tik, sveikas, nesigirk jo darbais,” at
siliepiau aš ir tęsiau toliau:

“Jis vakar norėjo’ mane mušti, taip aš 
dabai’ suprantu iš tamstos kalbos.”

“Kur?”
“Ant upės kranto.”*
“Tai tu ten vaikščiojai?”
“Taip, aš.”
“Cha,xcha, cha!... Jis man, grįžtant 

namo iš paupio, pasakojo apie tai. Jeigu 
ilgiau tu čia dar viešėsi, tai, vaike, saugo
kis jo...”

.nors...”
Jis nuėjo prie šulinio, prisisėmę kibirą 

vandens, atsinešė jį pas darželį, pasistatė 
ant suolo, nusiprausė veidą ir įėjo. į grįčią. 
Senukė, sugrįžus iš daržo su batvinlapiais, 
klausė:

“Girdėjau grįčioj kaž-kas švilpavo ir 
latviškai dainavo?”

“O tas... žinai babūnė, Rygos kriau- 
čius,” atsakiau aš.

“Kajatonas jau atsikėlė?” klausė se
nukė. Iš grįčios išbėgo į kiemą švariai 
miestiškomis drapanomis apsirengęs Kaja
tonas. Jis vikriai apsisuko ant vienos ko
jos, pasigriebė į glėbį savo seną motiną ir 
stipriai ją paspaudė prie savęs, kad net jos 
rankose batvinlapiais sutratėjo. Prisimmė 
jam vaikystės jaunos dienos, praleistos šir
dingos motinėlės globoje. Pasidarė jam

24th St. 
kviečiu visus 
(kurie dar ne- 
apsivest) daly

vauti tame koncerte, nes gau
site progą pamatyt, žemiškus 
“angelus”—šokikes." Nesivė- 
luokite, nes, kaip girdėtis, tai 
daug žmonių rengiasi daly
vauti tame koncerte, tai pasi
vėlavusiems nebebus Vietos at
sisėst. ’ Mikas Chorietis.

Pirmos Gegužes Paminėjimas
Rūpesniu T. D. A. 13 kuo

pos buvo suruošta gegužės 4 
d. paminėjimas tarptautinės 
darbininkų šolidarumo šven
tės Pirmos Gegužės. Nors pas 
mus šeštadienio vakaras skai
tomas nesėkmingiausiu paren
gimams vakaru, tačiaus į šį 
darbininkų šventės paminėji
mą publikos prisirinko 'daug. 
Programa prasidėjo visa va
landa vėliau, negu garsinta 
buvo, nes kalbėtojas suvėlavo 
traukinį, kas buvo telegrama 
pranešta. Programoje pirmiau-

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių jšdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite - ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams< ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas aprnokame.

Adresas:

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

I

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų. .
Havanos Tabakų * 1
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Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
į 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 JR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y, 
. • . Telefonas: Pulaski 1090

Penktad., Gegužes 10, 1920

PHILADELPHIA, PA.
a p

CASTON ROPSEVICH

T

66

PRANEŠIMAS BRIDGEWATER DAR

*

mo 6th Avė. iškelto gelžkelio įse judžiuose, 
(eleveiterio) New Yorke; jo'meiles eleme:

NOTARY

TEATRAS DAINOS-MUZIKA PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
bei aktorė tame judyje turi mount, i • M 1 1 | • V * •• 1 * 1 • v

BRIDGEWATER, MASS
J. TOLIVAIŠA, M’g’r.

Mmmh1

gana tinkamą balsą, kad žiū
rovas galėtų suprast, kas kal- 
, bama. Visi aktoriai yra savo

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers
i m iKt ■utTrKiwnw ■ «t ip ■—5,r^aiwwrrnnfwminr iwmii

savininkai, kad, pagražėjUs 
gatvei, pasitaisysiąs jiems ir 
biznis.

Pagarsinimui ant pirmo pus- 
» “Laisvės” ir Lyros Cho

ro dėka, šiuo sykiu lietuvių at-

Panaikins 6th Ave. Eleveiterj “Gentlemen
---------  j istorija pinasi

Miesto valdyba jau beveik ninku
Į išdirbo planus delei panaikini-’

Baigęs Philadelphijos muzikos ken 
pervatorija, duoda lekcijas ant smal
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
iu gerais smuikininkais, kreipkitės 1 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

laiku vaidinę goresniuose New West1 pasirodo augštos rūšies 
(Yorko Broadway “gyvuose” vargonų ųjuzillos .artistas, kas 
.teatruose, tai ir gavę reikiamo [taipgi prisideda prie abelnojo 
! patyrimo. (turtingumo Brooklyno Para-

Patarnauju visiems, be . skirtumo 
įsitikinimų ir toluibaš nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną it naktį. Darbą’ at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y. j ; 

k ’’ 9 >

Puslapis Penktas

AP i A RFIKAIAI lis bQrys klausytojų. Vaka-
• 1 • Lt* llLtilUlLnl re įvyko demonštracija prieš

---------- karą, New Broadway Arenoj, 
CENTRO SEKRETORIAUS (kurioj dalyvavo 2,000 žmonių.

PRANEŠIMAS Kalbėjo keletas kalbėtojų, ku-
. v . . . ,'rie nurodė besiartinanti karo

Šiuomi pianesu visies A. 1. paVojų, puolimą ant Sovietų 
Sąjungos; taipgi kalbėjo apie 
aštrėjančią kiasių kovą čia, 
Amerikoj, apie streikus, be
darbę ir tt. Dainavo žydų 
choras ,ir lietuvių Lyros Cho
ras. Lyros Choras sudainavo 
harmoningai, nors jis išrodė 
mažesnis už žydų. Jei būtų 
^isos merginos susirinkę, tai

Šiuomi pranešu visies A. P. 
L. A. nariams, kad A. P. L. A. 
naujas centro komitetas tapo 
išrinktas ant sekančių dvejų | 
metų iš šių draugų: Pirminiu-j 
kas F. Rodgers, 2 kuopos na-- 

jys; vice-pirm. Ig. V. Savu-Į 
paltis, 45 kuopos narys; sekr. i
J. Miliauskas, 2 kuopos narys; | 
iždininkas K. Urmonas, 50 
kuopos narys; iždo globėjai: (jar būtų gražiau sudainuota. 
G. Urbonas, 14 kuopos narys; p.
A. žvirbl is, 7 kuopos narys ir |apj0 
J. Urbonas, 8 kuopos narys. u
Tai yra, būsiantis mūsų con-'šiiankė virš 200' 
tro komitetas susideda iš šių j 
draugų, kurie yra seni A. P. darbininkai 
L. A. Draugijoj veikėjai ir rei
kia pasitikėti, kad šie draugai į 
veiks sutartinai. Smulkmėm 
kati apie rinkimų pasekmes bus, p/į 
paskelbta vėliaus.
40J. Gataveckas, Centro Seki

Kitais metais Philadelphijos 
-------- ----- i švęsdavo savo 
ventę daug iškilmingiau. 1

5 d. gegužės čia buvo lietu
vių masihis mitingas, su A. K.

F. Centro Biuro atstovy-
Drg. L. Prūseika davė (

A mūsų vei-• 
ir ragino susirinkusius.

Pirmos dienos gegužės 
vaikščiojimas buvo pasekmių-j 
gas. Paskleista daug lapelių, i 
specialiu 1 d. gegužės “Daily i 
Workerio” numerio. Prakal-! 
bos buvo po atviru oru, tiesi . 
Kensington Ave., arti Frank- immo 1 

o, į kurias susirinko dide-, -

i be.
j daug pranešimi] iš 
j kimo
!rąžytis prie A. K. Partijos. Į-j 
stojo 4 nariai ir padidino Liet.' 

j Frakciją. Prisirašė vienas 17 Į 
metų jaunuolis prie Jaunųjų1 

'Komunistų Lygos, kas sukėlė 
.'didžiausią džiaugsmą pas su
sirinkusius. Tas jaunuolis iš- 

i auklėtas sąmoningos motinos 
j ir žada daugiau įtraukti jau-

Į Jaunųjų K o m u n i stų 
Klasių kovos isto- 

torija neužmirš minėjus šio 
pirmo jaunuolio iš lietuvių tar
po. Tai yra didelė mums vi
siems inspiracija.

Dar vienas svečias kalbėjo 
apie tubs, kurie nusivylė dar
bininkų pralaimėjimu revoliu
cijų momentu po pastarųjų 
karų. Jis įrodė, kad Prancū
zų darbininkų komunavai pra
laimėjo revoliuciją,, tai tuomet 
darbininkų judėjimas nupuo
lė laikinai; bet nors Francij*os 
darbininkai pralaimėjo, tai 
šiuo sykiu Rusijos darbininkai 
laimėjo ir atkirto šeštą dalį 
pasaulio nuo kapitalizmo teri

torijos ir eina prie visiško su
triuškinimo kapitalo valstybės. 
Tai ko čia nusiminti? Pašau-'; 

ilio darbininkai daug laimėjo 
ir jie neužilgo laimės visą pa
saulį.

Tokie susirinkimai yra labai • 
naudingi. Radiolas.

Berlynas.— Vokietijoj per 
pastarąsias kelias savaites 
sumažėjęs bedarbių skaičius 
nuo 2,400,000'iki 1,100,000.

Isitėmykite 
Gerbiamieji!

BININKŲ KOOPERATYVES DRAU 
GOVES DALININKAMS:

Dividentai No. 5 bus išmokėti po $10.00 
ant Šero. per savaitę birželio (June) 
24-tą d., 1929 metais.
Jį v Visų šerininkų prašome tuojaus priduoti teisin

gus adresus, kad be užtrukimo galėtų jus pasiekti 
dividentų čekiai.

Del klaidingų antrašų keleto dalininkų divi
dentai yra užsilikę iš praeitų kelių metų. Kurie ne
gavote dividentų pastaraisiais keliais metais, atsi
šaukite, mes norime atsiteisti su jumis.

BRIDGEWATER DARBININKŲ
KOOPERATYVE DRAUGOVE,

Kad palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti tei
singumą to patarimo:

SIEK LUCKY VIETOJ
SALDUMYNO.”

i Vi f Nv.’-Av

?(f&.
Puikiausias Tabakas

derliaus Smetona—tėra vartojama 
Lucky Strike Cigaretuose. Vadovai 
sporto, dailės ir madų liudija apie 
pagerintą jų kvapsnį. 20.679# dak
tarai sako, kad apkepinimas fak- 
tinai daro Luckies mažiau erzinan
čiais gerklę. Ir visuomenė patvir
tina tas, nuomones. Jų pardavimo 
padidėjimas, stambesnis už visų 
kitų cigaretų krūvon juos paėmus, 
Įrodo pasaųliniai-platų pasitikėjimą 
Lučky Strike.

(PASIRASO)

•Yč i a paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND, ROSS' 
BROS. IR MONT
GOMERY’, oficialiai 
Skaitmenį} Patikrin- 
tojai ir Auditoriai.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvienų sukatos vakarų skleis savo muzikų, 
nuo vieno vandenynę iki kito, per N. B. C. 

radio tinklų.

Prezidentas, 
The American Tobacco Co., 

Incorporated

Dramatiška Žvaigžde

SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

It’s toasted”
Nex Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

o f the P
ai) i e laikrašti-! 

gyvenimą ir darbą. I 
Kaip ir paprastai amerikiniuo- 

, neapsieinama be! 
, jo [meilės elemento. Dvi gražiosI 

vietoj būsiąs vedamas požemi- j moteriškės myli vieną ii* tą 
nis gelžkelis. Džiaugiasi tos1 patį laikraštininką vyrą; įdo- 
gatves krautuvninkai ir, namų-mu, kaip jos varžosi def jo 

meilės. Kadaise tas veikalas: 
buvo lošiamas ’’gyvuose” teat-1 
ruošė ir turėjo pasisekimą;( 
ypač jame pasižymėjo Waiter! 
Huston, kuris dabar taipgi lo-1 
šia ir šiame judyje.

Veikalas parašytas vieno iš i 
buvusių “Sun” dienraščio re-[ 
daktorių, Wardp Morehouse’o; 
kitas laikraštininkas pritaikė! 
veikalą judžiams. Taigi jisj 
yra žinovų darbas.

Kiti aktoriai yra Katherine1 
Francis, Charles Ruggles, Bet
ty Lawford ir tt. /

Garsusis džiazzinių orkos-1 
trų vadas Paul Ash ir toliau i 
pasilieka* Brooklyno' Para-j 

Teatre, kur jis, prie 
dailiško vaizdelio “Castle of 
Dreams,” linksminai publiką, 
Naujasis Vargoninkas Bob

“PONAI Iš LAIKRAŠTIJOJ’ 
BROOKLYNO PARAMOUNT

“Gentlemen of the Press” 
i (Ponai iš Laikraštijos) atei
nančią savaitę bus rodoma 

i Brooklyno Paramount Teatre, 
Flatbush ir l)eKalb Avės. Tai- 

i yra ištisai kalbamasis paveik
slas; ir kiekvienas aktorius

mount programos ateinančią 
savaitę. YZ.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ANGLIŠKAI-LIETU V IŠKAS

ŽODYNĖLIS
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 n.25e
“LAISVI?”

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

t FQVI’’

JUOZAS

Bel) Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusĮus 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo ^yalandtje šauki
tės pas mane. "tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokią kapinių 
kuogeriausiote vietose ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone-------------------Main
Bell — _ Oregon

9669
5136

HiaiiiBuiBiitaiiiaiuaiiiaiMBtiiaiiiDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Ilrhan’e f Povjftare (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UlfDdil b LOKI rUWucib bij-0 Už 75c už bal<są apsiginkiuok 
Į ( nuo savo amžino priešo!

I n v centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI Uu JudA IdUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris, žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA (JAUTI PAS—

o

o"

O, 

o’

O

~Q

o

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________  ORDEI> BLANK__ _______ __________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No.

Miestas State.

St. or Ave.
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LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 Mokykla su Reputacija”
736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

25 METŲ JUB1LŪJUS. Specialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokius jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbinių karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas.

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

New York City

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A
LA 11121, g v. ry4o iki 6 v. vak.: po G vai.—75c D V vtfllU

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia Įtaisyta didelis pląukipiui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūruni vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA
DIENĄ IR 

NAKTĮ 
----------- ----- i________

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais



vairių klausimų buvo svarsty- |oka|o ldonus

Kun. X. Mockus Brooklyne Res-

Mūsų geras draugas ir prie-

dip-

nau-

įžanga 25c ypatai.
Sąryšio Komitetas.

lie- 
su- 
a li

ta—apie įvairias organizaci
jas, jose darbą, etc.—ir visur

organizuoja kairioji

lyne ir sykiu “Laisvės” red ak- Siuntiniams 
cijoj. Ilgoką laiką jis ėio gy
dytojo pareigas Apskričio Li- 
goninėj-Sanatorijoj (County
Hospital), Somerset, Pa. Da-

' Puslapis šeš
! j Penktad., Gegužės 10, 1929

VIETOS ŽINIOS
Prieš Darbininkų Galabijimus 
Bus Rytoj Minių Protestas 
Union Square, New Yorke

Pereitą antradienį buvo dar
bininkų demonstracija prieš 
Vokietijos konsulatą New Yor- 
kpv' Tai protestas prieš sočia 1- 
'demokratinės Vokietijos val
džios žudymus darbininkų Pir
mojoj Gegužės Berlyne. Ka
pitalistinė spauda stengėsi ta
tai užtylėti. Dabar vietinis 
Komunistų Partijos distriktas 
ruošia tokią masinę protesto 
demonstraciją, kurią sunku 
bus užtylėti ir buržuaziniams 
geltonlapiams.
:' Tdji 

Union 
Yorke, 
žės 11 
po pietų.

Bus protestuojama prieš šu
niškai kruvinus darbus social
demokratinės Vokiečių vyriau
sybės; bus iškelta aikštėn dar 
negirdėti Pirmajai Gegužės 
žvėriškumai Berlyne. Pasiro
do, kad darbininkai buvo šau
domi dum-dum eksploduojan- 
čiomis kūne kulkomis, kurios 
yra uždraustos net karuose 
vartoti; septyniolika darbinin
kų buvo nušauta iš užpakalio, 
vadinasi, iš pasalų, be galimy
bės tiems darbininkams apsi
saugoti bei apsiginti; sužeista 
šimtai moterų ir vaikų, ir tt. ; 
o sulig paskutinių žinių, iš vi
so tik vienas policininkas ap
turėjo žaizdą. Tatai parodo, 
kad ne darbininkai 
cialdemokratiškus 
kus, o policininkai 
kus, besirenkančius 
gą demonstraciją.

Rytoj Union Square bus mi
nių protestas ne tik prieš val
dančiosios klasės kruvinus žy
gius įvairiose užsienio šalyse 
sąryšyj su Pirmąją Gegužės; 
čia , taipgi bus protestuojama 
prieš laukinius policijos bru- 
tališkumus pačiame New Yor
ke—-kur Walkerio demokratui 
mėlynsiūliai bpdeliuoja strei-

demonstracija įvyks 
Square aikštėje, New 
rytoj, šeštadienį, gegu- 
d.; prasidės 1:30 vai.

puolė so- 
policinin- 
darbinin- 
į’tvarkin-

Bijodami Kairiąją, Socialistai 
Pakrikdė Unijos Lokalo 
Mitingą

------------- , - ! I . • ' ...........| ----- ---- ,-----j...... ..............  
Win Hill,- pasižymėjęs futbo- PARĄNDAVOJU Įabai pigiai didelę i • • i--------- a-m ■ i ’ i i 1/1’a 11 tn xr a oil *? Ir n v-v\lx«i

Socialistiniai vadai-monel- 
ninkai jaučiasi netenką žemės 
po savo kojomis 38 lokale 
Tarpt. Moteriškų Drabužių 
Darb. Unijos. Užvakar lokalo 
mitinge jie pamatė, kad di
džiuma susirinkusių narių pa
sisakys prieš vadovaujančius 
socialistinius niekšus. Kaip 
tiktai kairieji pradėjo akėt 
kailį lokalo ponams, Luigiui, 
Rea ir kitiems; kaip tiktai pa
sigirdo kritikos balsai prieš I 
_____ ____ r_„j už daromus 
kruvinus ūžpuoliriius ant kai- 

. . . . ..... . . . riųjų nariu/tuojaup ponai už-
kiekvienas susmukime dalyvis suko elekt’rines žviesas ir pa.

Iš Lietuvių Komunistų 
Susirinkimo

Pereitą trečiadienį įvyko 
tuvių komunistų frakcijos 
sirinkimas, kuriame buvo 
kalbama visa eilė svarbių 
klausimų. Esant susirinkime, 
man metėsi, kad mes paaugo
me visa galva: tiek daug į-

ėmė balsą ir rimtai klausimus 
rišo. Susirinkime narių buvo 
apie 40. Tik gaila, kad visa 
eilė draugų, senai buvusių mūs 
susirinkimuose, neatsilankė ir 
šį kartą. Taip darydami, jie 
atšala, išsimėtą save iš to ak- 
tyviško orbito.

Del' to, draugai, kurie aplei-- 
dinėjote iki šiol susirinkimus, 
būtinai dalyvaukite juose at
eityje. Narys.

šviesas ir pa
skelbė, kad mitingas turi išsi
skirstyti. Jeigu būtų leista 
nariams balsuoti, tai mekle- 
riai vadai dar sykį būtų pa
tyrę, kad lokalo narių didžiu
ma eina prieš juos.

liniukas. Studentas buvo ar
timas pažįstamas policmanui. 
Tas studentas su kitu vėlai 
naktį atėjo į policijos būdelę. 
Pamatę skersai gatvės dvi 
mergaites, jiedu juokaudami 
paliepė joms nešdintis iš tos 
vietos. Hill ištraukė policma- 
nui lazdą iš rankų ir leidosi 
neva nu vyt šalin merginas. 
Policmanas liepė sugrąžint 
jam lazdą; studentas sako, at
ėmiau-iš tavęs lazdą; lengvai 
galėčiau atimti ir revolverį. Ir 
ištikro atėmė tą revolverį. Be
bėgant su revolveriu nuo po- 
licmano,—kaip kad dabar aiš- 

[kiną policijos vyriausybė,— 
kažin kaip ten atsitiko 
revolveris iššovė ir 
pačiam studentui taip, kad jis 
ant vietos krito negyvas.

Policmanas liko suspenduo
tas dabar tiktai už tai, kad 
leido ateidinėti j policijos bū
delę civiliams žmonėms.

krautuvę su 3 kambariais gyveni
mui. Kartu yra kuleris, baras ir 
kulbė bučeriui; visos lentynos gvo- 
ceriui. Vieta labai patogi bizniui. 
Namas yra naujas. Vyrui mirus 
našlė negali biznį laikyti. Reikalin
gas tuojaus atsišauk. A. J. Valan- 
tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth, 
L. L, N. Y. (103-110)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJĮEŠKAU Marijonos Norkus. Se

niau gyveno Chicago, Ill. 
kad ir dabar ten gyvena, 
atsišaukti arba kas žinote malonė
kite pranešti, turiu svarbų reikalą. 
J. Kepai, 160 Bleecker St., New 
York, N. Y. 110-11.

Manau, 
Meldžiu

PAJĮEŠKAU savo švogerio Simono 
Navicko, paeina iš Vilniaus rėdy- 

bos, Punios parapijos, Aleksandra- 
9 metai atgal gyveno 

Newark, N. J. Tyriu .svarbų reika- 
! ži-

kad vos kaimo.’. _ Newark, N. «j. innu<svaruą re
pataikė ]ą( meldžiu a^sišatikti' arba kas 

note malonėkite pranešti. Ig. Vens- 
kūnas, ,Boįx? 498, > Nąnty ’ Glo, -Pa.

109-10

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

įPikietuoja Newarko 
Valgyklas Už Nedavimą 
Juodukam Valgyt

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

kriau- 
kaina.

PARSIDUODA kostumeriška
čių dirbtuvė, labai žema ,_ ____

Siuvame naujus ir taisome senus 
drabužius. Pardavimo priežastis— 
nesutikimas su pačia. 203 Meeker 
Ave., Greenpoint, Brooklyn, N. Y.

110-13

'zszzazzasa

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

.' ^JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
... ■ :■ it',’'-. AZį '? '/> -V..-..) |
,65-23 Grand ĄV£$iuė | 

: MASPETH. I4;'y.

Telephone, Btagg 440»

A. RADZEVIČIUS

Pirmadienį, 13 d. gegužės, 
[brooklyniečiai turės progą pir
mu kartu girdėti kalbant ku
nigą X. Mockų. Mockus kal
bėjo jau senai mūsų kolonijo
je ir visi jo esame pasiilgę. 
Politiniais klausimais esame 
girdėję daug prakalbų, bet 
laisvamanybės klausime jau 
senai, ir tik dabar yra proga 
girdėti. Mockus kalbės tris 
dienas ir trijose temose. Ge
gužės 13 d. kalbės temoje: 
“Ar bolševikai blogesni už vel
nius?” 15 d. temoje: “Kuni
gijos šventi išradimai”; 17 d. 
temoje: “Ar žmogus gali da- 
sigauti į dangų ?”

Kaip matote,1 temos žingei
džios ir visi .ir visos turėtumė
te atsilankyti. Prakalbų vie
ta—101 Grand St.,- Ukrainų 
Svetainei. Pradžia 7 vai. va
kare.

Lankėsi Redakcijoj
meiynsiuiiai opuenuoja sirei- i , 1 D v
kųojančius valgyklų darbiniu-|U3Ktar3S J. KCpsyS 
kus, kriušindami pikietinin-į 
karos galvas, triuškindami Į 
kaulus ir < 
juos į kalėjimus.

Šiame didžiame protesto mi
tinge sakys prakalbas žymu® 
darbininkų vadai, nuo strei
kuojančių valgyklų darbinin
kų, nuo šiaučių ir kitų kairiųjų 
unijų, taipgi nuo Komunistų I bar sumanė atlankyti savo se- 
Partijos.

Kiekvienas lietuvis 
ninkas ir darbininkė |turi būt 
šioje demonstracijoje. Tegul 
skaitlingas darbininkų susitel
kimas, tegul jų klasinio pro
testo skardus balsas sudrebina 
mūsų išnaudotojus ir tironus; 
tegul užsitvenkia visa Union 
Square aikštė ) darbo masėmis 
ir duoda kapitalistams statų 
ir rūstų pareiškimą, kad dar
bininkų klasė nesileis jiems 
amžinai taip nuožmiai šeimi
ninkauti.

Newarke, N. J., Ideal 
taurautas ir Hellman valgykla 
atsisakė duot valgyt negrui 
Harold Williamsui, kaipo juo
dukui. Jis yra Komunistų 
Partijos negrų distrikto orga
nizatorius. Prieš tokį atsisa
kymą užprotestavo John Ow
ens, negras darbininkas; prie 
jo prisidėjo ir baltieji. Tuo 
būdu, valgyklos manadžeriai 
buvo priversti patarnaut drg. 
Williamsui, lygiai kaip ir bal
tiesiems kostumeriams. To
liau, pasirodė, kad ir Ameri
kos Darbo Federacija, prie 
kurios priklauso tos valgyklos 
darbininkai, uždraudžia patar
naut ateinantiems valgyt ne
grams, ir uždeda savo nariams 
bausmes už tokius patarnavi
mus.

Vakar vakare juodukai ir 
baltieji komunistai surengė pi- 
kietihinkų vaikščiojimą prieš
akyje dviejų minėtų valgyklų. 
Pikietįninkai nešioja didelius 
plakamus su užrašais, protes
tuojančiais prieš negrų lieki- 
nimą ir jų išskyrimą iš baltų
jų.

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 138 kiiopos susi

rinkimas įvyks petnyčioj, 10 d. ge
gužes, 7042 Link Ct., Maspeth, N. Y. 
Visi 
daug svarbių dalykų, 
linis.

nariai 'dalyvaukite, nes yra 
Org. J. Kau- 

109-10

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 13 kuopos susirinkimas bus ne- 
dėlioj, 12 gegužės, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St., 10:30 vai. ry
te. Visi nariai susirinkite laiku, tu
rime svarbių reikalų aptarti. Orga
nizatorius. 109-10

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir šokiai, kuriuos 

gia L L. D. kliubo svetainėj, 
St. ir Faivmrtunt Avė., įvyks 11 d. 
gegužės. Pradžia 8 vai. vakare. 
Programos išpildyme dalyvaus Lyros 
Choras su naujomis dainomis, po va
dovyste J. Jurčiukonio.; į Bus ir ki
tokių pamarginimų. Kviečiariie visus 
atsilankyti, nes tai bus paskutinis 
šiame sezone svetainėj parengimas. 
Kurie atsilankys, tie pilnai pasiten
kins, nes rengimo komisija darbuo
jasi, kad viskas išeitų kuo puikiau
siai. Komisija. 109-10

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

I

Hamburg-American Linija
desėtkais grūsdami telius, Daktaras Jonas Repšys, ĮBus Zepnelinu Agentas 
jimus. siomis dienomis lankėsi Brook- ®

Areštavo Miesto Ligoninės 
Šundaktarį

Liko areštuotas šundakta
ris Stephen Steuben, kuris ki
taip vadinosi Dr. J. C. Lapier- 
re< Jis buvo pasidirbdinęs 
medicinos mokslo popieras, su 
kuriomis dasigavo net į didįjį 
Bellevue Ligonbutį New Yor
ke, ir gydė žmones gana ilgą 
laiką.

Jis kadaise pirmiau rodyda
vęs diplomą nuo prigavikiškos
neva Medicinos ir Chirurgijos vauja ir darbininkus pašek- 
Kolegijos iš St. Louis.' Iš tos mingai 
“kolegijos” bile kas galėdavo unija, 
už Šimtą kitą dolerių nusipirk
ti daktaro, inžinieriaus bei ko
kį kitą “augšto mokslo 
lomą...

jnus tėvus Lietuvei e ir todėl 
darbi-[gegužės 18 d., laivu “Litua- 

nia,” išplauks i Klaipėdą. Lie
tuvoj pabuvos kokia norą mė
nesiu ir vėl sugris į Jungtines 
Valstijas. Dr. Repšys mano 
atida/rvti savo ofisą kur nors 
Naujojoj Anglijoj.

Iš Brooklyno daktaras išvy
ko į Worcester), iš kur su sa
vo žmona, minėta diena, va
žiuos Lietuvon. Jis pažadėio 
parašinėti “Laisvei” kelionės 
įspūdžiu, o vėliau, sugrįžęs, 
duoti visa eilę straipsniu svei
katos ir higienos klausimais.

Sustreikavo Dar Keturių 
Valgyklų Darbininkai

Nežiūrint, kad šimtai strei
kuojančių valgyklų darbinin
kų buvo sukruvinta ir areštuo
ta, streikas plečiasi. Sustrei
kavo darbininkai dar. ketūrip 
valgyklų : Marion. 946—6th 
Ave.; Strand - 254 W. 23rd St.: 
Belmore, 543 Broadway, ir 
New Light, 101 E. 14th St., 
New Yorke. Streikui vado-

Kaip jau žinoma, Vokietijos 
Lufschiffbau Zeppelin Kom
panija žada greitu laiku ati
daryti baliūninių orlaivių lini
ją keliavimui oru iš Amerikos 
į Europą ir atgal. Kompani
ja yra padariusi sutartį su 
Hamburg-American garlaivių 
linija, žinias apie tokias ke
liones ir tikietus galima bus 
gaut Hamburg-American lini
jos raštinėse. Jinai yra vie
nintelis Zeppelinų kelionės a- 
gentas šioje šalyje. Kas no
rėtų kokius siuntinius siųsti 
Zeppelinais, taipgi turi susi
žinoti su Hamburg-American 
linija. Zeppelinai skraidys ir 
Jungtinių Valstijų oru, išne
šiodami siuntinius. Už siunti
nio svarą bus imama $2.25, 
arba už kubišką siuntinių pė
dą $4; ,bet, kaip siuntinys ne
būtų mažas, jis nebus Zeppe- 
Įinu, vežamas už mažiau, kaip

ven-
8th

$375,000 Už Paveikslą
Sir Joseph Duveen, turčius 

iš Anglijos, užmokėjo New 
Yorke $375,000 pirkdamas iš 
Anderson Galerijų, 489 Park 
Ave., paveikslą “Crucifixion” 
(Nukryžiavojimas). Tai yra 
veikalas, garsaus italų meni- 
niilko Piero Della Francesca.

Pareiškimas S. L. A. 
83 Kuopos Nariams

Persikėlus sekretoriui i 
ja gyvenimo butą, nauias jo
adresas yra toks: J. Kairys. 
68 Maujer St., Brooklyn, N. 
Y., trejais laiptais po tiesiai 
rankai, i Kuopos reikalais ii 
galima rasti nuo 5:30 Iki 7 
vai. vakare: nedėliomis iš ry
to nuo 9 iki 11 vai. prieš pie
tus. J. Kairys, Sekr.

KAS TURI lotų ant pardavimo, mes 
vokuojame Cash, jeigu perka stri

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

108-13
-ridgewood”

Kampinis, mūrinis namas dviem 
šeimynom, su garadžium del dviejų 
karų. Maudynės ir elektra. Labai 
geroj vietoj. Prieinama kaina. B. 
A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 

,ZT^<Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, biznis įdirbtas ir galima 
daryti puikų pragyvenimą. Gera 
progai pigiai pirkti, nes savininkas 
turi važiuoti j Lietuvą. Kreipkitės 
po num. 1235 Flushing Ave., Ridge
wood, N. Y. _______________ 109-11
PARSIDUODA mažai naudotas ge- 

sįnis pečius (gas rangę), tinkamas 
virimui ir kepimui visokių keiksų. 
Taipgi parsiduoda karpetų valymui 
mašina, ne elektra, bet rankomis 
operuojama, bet karpetus čystina 
taip gerai, kaip ir eloktrikinės ma
šinos. Kapi 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. Yr \ ’ 1 108-10
PARSIDUODA restoranas, labai tyz

1 n-nrrYTVAni-m’n

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI 
WILLIAMSBURGE

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

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam- 
' bariai ant dienos, savaitės arba 

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

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

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 

“ " ’ ”, Tel.
?

Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano, Balsė

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triąngle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
J I A I t J »

Nufotografuoja 
ir numaliaVoja 

j visokius p a- 
yeikslus įvai- 

I fiomis spalvo- 
[ mis. Atnau- 
• jina senus ir 

kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

u

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
> GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmčsi. Butų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS

del pa- 
priimtL

Vis Dar Sniriasi Už 
7 Genty “Karfėrą”

Nors L R. T. požeminių 
gelžkelių ir eleveitepių kompa
nija prakišo bylą šalies Augš- 
čiausiame Teisme, ‘kuris atme
tė jos reikalavimą įvest 7 cen
tų važinėjimo kainą vietoj lig
šiolinio penktuko, tačiaus 
kompanija vis dar neatsisako 
nuo savo pasiryžimo. Ji byli
nėsis per New Yorko valstijos 
teismus, kad užkart 7 centų 
važinėjimo kainą gyventojams.

Gavo Galų Studentas, 
Bežaisdamas su Policmanu

Išteisintas New Yorko po
licmanas Joe^Green, nuo ku
rio revolverio žuvo -Nęw Yor- 
)<o Universiteto studentas Ed-

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

ir maloniai priima vietinius ir iš ki- 
thr atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimų^ užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. - 99-124

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandię. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, ękaudulių, 
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 YPATISKA ATY- A AA 
DA IR PATARNAVIMAS Jh I IIIIII 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

ANDREW ĘGĄN, M. D.
1134 BERGEN ST.r BROOKLYN, N. Y.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
, . , Brooklyn, N. Y.. 7

214 Perry Avenue, Maspeth,

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas ii, mūsų gėjai žiną, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 

■ i-kios'mdsų- Viehfaučitj vrirtojarhos Žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai, f Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

Į i kiekvieną! ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
f geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie

tuviškų žolių,' šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Ti f?..4* ■■ I'-V' "i .............| ! Į Apynių* ’ ! ’ v
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių į
čyščių
Dobįlų s '
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Džiugeliu
Dagilių t
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj . ____
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
; mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, MW, lilt. = '

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 
Remunčlių 
Seneso plokš čiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką

Brooklyn, N. Y.




