
# >MacDonald Reikalauja
* Lupti Kailį Nuo

Vokietijos
DONCASTER, Anglija.— 

Anglijos Darbo Partija per 
savo geltonąjį vadą užėmė 
aštresnę poziciją reparaci
jų klausime, negu Tories

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužės (May) 13, 1929

-

Darbininkai Visų Šalių,
Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik’
Retežius, o Išlaimėsit

(konservatyvų partija). Ji 
reikalauja išsunkti iš Vokie-
tijos pilną atmokėjimą už 
karo kontribucijas.

Kalbėdamas politiniam 
mitinge čia penktadienį, 
MacDonald, prisiminęs apie 
Amerikos imperialistų at
stovo Young patiektą pasiū
lymą išrišimui' reparacijų 
klausimo, pareiškė:

“Aną dieną Paryžiuj bu
vo patiektas sumanymas, 
kad mes vėl parodytume 
savo specialį gerą norą re
paracijų klausime ir kad 
didesnė našta būtų uždėta 
ant mūsų pečių.

“Man nesmagu sakyti, 
kad iki šiol sudaryti planai 
reparacijų klausime neišda
vė gero laukiamo vaisio.

“Ši valstybė (Anglija) to- 
liaus nebetęs perdidelio 
duosnumo politikos, kas 
charakterizavo ją iki šiol.”

Pripažjsta, kad iš Genevos 
Konferencijos Išėjo Fiasko

BERLYNAS. — Stresse- 
mann, Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris, kalbėda
mas čia penktadienį pareiš
kė, kad iš nusiginklavimo 
konferencijos Genevoj išėjo 
fiasko (nenusisekimas). Jo- 
kis praktiškas žingsnis ne
padaryta kas liečia nusigin
klavimą.

Imperialistų atstovai Ge
nevoj, atmesdami Sovietų 
pasiūlymus del nusiginkla
vimo, svietui parodė, kad 
jiems nerūpi nusiginklavi
mas, kad jie tik del svieto 
akių kalba apie nusiginkla
vimą, v

Sako, Muito Bilius ‘Apsaugos’ 
Amerikos Darbininkus

WASHINGTON.— Haw- 
ley, atstovų buto lėšų komi
teto pirmininkas, penktadie
nį aiškino, kad įneštas tari
fo (muito pakėlimo) bilius 
mierija “apsaugoti” ir Ame
rikos darbininkus, ne tik fa
brikantus. Esą, Amerikos 
darbininkai turėsią “dau
giau darbo,” jeigu bus su
varžytas įgabenimas tavo- 
rų iš užsienio.

Tiek tas bilius apsaugos 
darbininkus, kiek jie dabar 
yra apsaugoti nuo kapita
listų. Jeigu tas bilius bus 
priimtas, ‘visokie produktai 
žymiai pabrangs; fabrikan
tai turės progą pakelti di
desnes kainas. O bedarbės 
nesumažins, nes įvedant 
naujas mašinas vis daugiau 
ir daugiau tavorų pagami
nama su daug mažesniu 
skaičium darbininkų. '

60 žuvo Nuo Gaisro

Mexico City.— Praneša
ma, kad 40 vaikų ir 20 su
augusių žuvo nuo gaisro, 
kuris sunaikino Xochilapa 
kaimą, Guerrero valstijoj, 
pereitą trečiadienį.

Kaimas užsidegė nuo de
gančio miško. Liepsna kai
mą apsupo anksti rytą ir 
didžiuma žuvusių sudegė 
lovose, nespėdami pabėgti iš 
stubų.

New Staitsville, Ohio, — 
Keturiasdešimts penki me
tai atgal čia užsidegė viena 
kasykla. Dar ir dabar >te- 
bedega. Gaisras nusitęsė 
daugelį myliu nuo tos vię* 
tos, kur prasidėjo.
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300 Biznierių Paskelbė 
Streiką Kunigams

JACKSONVILLE, Fla.— 
Šio miesto priemiesty South 
Jacksonville, kur randasi 
apie 15,000 gyventojų, su- 
virš 300 įvairių biznierių 
susiorganizavo ir paskelbė 
streiką vietos kunigams del 

: kenkimo jų bizniui. Mat, 
kunigų susivienijimas pra- 

į dėjo vesti kovą už uždary- 
Įma sekmadieniais krutamu 
1 paveikslų teatrų ir kitokio 
i biznio įstaigų. Nesenai įtei- 
; k ė miesto tarybai bilių, kad 
'sulig seno mėlyno. įstatymo 
į būtų nedėldieniais uždaryti 
teatrai ir kitokios biznio 
įstaigos, idant kunigai galė
tų daugiau biznio padaryti.

Biznieriai taipgi pradėjo 
organizuotis. Susiorganiza
vę jie paskelbė, kad neis į 

•bažnyčias tol, kol kunigai 
I neperstos kovoti už uždary
mą biznio įstaigų nedėldie- 

į niais. Jie mano, kad pa
skelbdami boikotą nugąs
dins kunigus ir kunigai pa
siduos.

Vienas iš biznierių vadų, 
W. D. McNamara, savinin
kas gazolino stoties, pareiš
kė, kad jis neduos nei cento 

i bažnyčiai, iki kunigai nesi
liaus kovoti už uždarymą 

i biznio įstaigų sekmadie
niais.

“Mes jiems (kunigams) 
parodysime, kad jie negali 
valdyti to miesto, kaip jie 
nori,” jis pareiškė.

Kunigas C. J. Tyler, kuni
gų vadas, pareiškė, kad 
krutami paveikslai labai 
daug žmonių atitraukia nuo 
jo bažnyčios nedėldienio 
vakarais. Žmonės neina į 
bažnyčias, o traukia į teat
rus. Del biznio kunigai su
manė įstatymu priversti 
žmones eiti į bažnyčias. Gi 
biznieriai del biznio prakei
kia bažnyčias ir skelbia 
streiką kunigams. Business 
is business.

Vokietija Prisiuntė Du 
Oficierius Studijuoti 
Militarizmo

Washington.— Vokietijos 
militaristai prisiuntė du 
oficierius, Warlimont iš šeš
to Prūsijos artilerijos pulko, 
ir Speidel iš Wuerttem- 
bergisches pėstininkų pulko, 
studijuoti. militarizmo 
Jungtinėse Valstijose. Tai 
dar pirmi Vokietijos oficie- 
riai nuo pasaulinio karo 
įstoja į Amerikos armiją.

Nenori Filipiniečių

Sacramento, Cal.— Cali- 
fornijos valstijos atstovų 
butas priėmė rezoliuciją, 
kad kongresas priimtų įsta
tymą prašalinimui filipinie
čių iš Jungtinių Valstijų 
arba suvaržymui jų imigra
cijos. Rezoliucija pasiųsta 
valstijos senatui. Jeigu se
natas užgirs, bus pasiųsta 
kongresui.

- Kantonas, Chinija.— Dvi
dešimts Amerikos marinų 
tapo čia išsodinta saugoti 
Amerikos konsulatą svetim
šalių koncesijų distrikte.

Prasidėjo Sovietų Sąjungos Kongresas;
Suvirs 1,200 Atstovų Dalyvauja

MASKVA.—Penktadienio 
.vakarą Didžiosios Operos 
salėj prasidėjo Visos Sovie
tų Sąjungos atstovų suva
žiavimas.

Dalyvauja suvirš 1,200 at
stovų. Nekurie atvykę iš 
vietų už tūkstančių mylių 
tolumo. Atstovai darbinin
kai ir valstiečiai.

M. Rykovas, /Sovietų ta
rybos pirmininkas, savo 
prakalboj nurodė, kad bėgy 
pereitų' penkių . metų Sovie

tų Sąjunga smarkiau pa
žengė pramoniniai, negu 
buvo tikėtasi. Jeigu toliau 
tokiu greitumu žengs pir
myn pramoniniai, tai nau
jas penkių metų industria
lizacijos planas bus sėkmin
gai pravestas. “Pramonė 
smarkiai į kyla,” pareiškė 
Rykovas, pabrėždamas svar
bumą naujų pramoninių 
distriktų, sudarytų Uratuo
se ir Sibire.

Popieros ir Jėgos Trustas Caro Sesuo Per Teismą Nori 
Nupirko Keturis Laikraščius Gauti Žemės Finlandijoj

WASHINGTON.— Fede- 
ralė Prekybos Komisija pra
dėjo tyrinėti, kokių .būdu 
du jauni vyrai, William La 
Varre ir Harold Hall iš 
New Yorko, nupirko ketu
ris laikraščius pietinėse val
stijose. Tyrinėjime pasiro
dė, kad užpakaly jų stovi 
didelė' popieros ir elektros 
kompanija — International 
Paper and Power Company. 
Kompanija laikraščius nu
pirko varymui savo propa
gandos. Del Hali ir La 
Varre ji “paskolinus” $870,- 
000. Kompanija jiems mo
kėdavo mažiausia po $1,250 
į mėnesį kiekvienam. Ji dė
jo pastangas dar daugiau 
laikraščių užvaldyti pietinė
se valstijose.

HELSINGFORS, Finlam- 
dija.—'Kaipo Mikės caro 
Sesuo kunigaikštė Xenia 
per teismą nori atgauti tam 
tikras žemes, kurias Finlan- 
dija gavo sulig Dorpato tai
kos sutarties 1920 metais. 
Ji sako, kad tos žemės dar 
tebepriklauso Romanovo 
šeimynai. ,

Finlandijos valdžia atme
ta tą jos reikalavimą, pama
tuodama, kad ta nuosavybė, 
prie kurios ji kimba, nors 
originaliai buvo caro šeimy
nos nupirkta, bet vėliaus 
caras ją pavedė Rusijos 
valstybei, o Sovietų valdžia 
pateisinama pavedime tos 
nuosavybės Finlandijai da
rant sutartį.

SENATO KOMITETAS NENORI IŠKLAU
SYTI STREIKIERIŲ DELEGACIJOS ’s

Sesiją Uždarė, Kuomet Gasto nijos Streikierių Atstovai At
vyko; Klausinėjo Reakcinius Vadus Įįį

WASHINGTON.— Sena-
to komitetas fabrikų reika- 

j lams, pasigarsinęs vedimu 
tyrinėjimo darbininkų padė
ties tekstilės pramonės sri
tyse pietinėse valstijose, 

! penktadienį anksti užbaigė 
I sesiją, kad nereiktų išklau
syti Gastonijos streikierių 

i delegacijos, kuri čia atvyko 
troku perstatyti darbininkų 
padėtį Gastonijoj.

Komitetas išklausė United 
; Textile Workers Unijos re- 
1 akcinius viršininkus apie 
streiką Elizabethton, Tenn. 

I Kaip greitai pribuvo Gasto
nijos streikierių delegacija, 
komitetas uždarė sesiją.

Streikierių delegacija rei
kalavo, kad jos raportas bū
tų išklausytas, bet kol kas

įDiskusuoja Blaivybes Agen
tų žmogžudystes

Washington. — Ketvirta
dienį atstovų butas pertrau
kė diskusijas apie muito bi
lių ir paėmė diskusuoti blai
vybės agentų ! papildytas 
žmogžudystes sąryšy su 
persekiojimu asmenų už 
butlegerystę.

Buvo diskusuojama atsiti
kimas policisto Clyde O. 
Rouse, kuris nušovė Ottmer 
Fleming, 21 metų amžiaus, 
įtariamą gabenime degtinės. 
Grand džiurė policistą ištei
sino.

Trečiu kartu buvo deda
mos pastangos išbraukti iš 
Kongreso Rekordo žodį 
“Applause” (delnų ploji
mas). Mat, kuomet pir- 
miaus buvo atstovų bute 
papasakota apie blaivybės 
agentų žmogžudystes, tai 
daugelis atstovų plojo, už
girdanti žmogžudystę. Plo
jimas liko užrekorduotas. 
Dabar rekorduose atstovų 
butas žinomas kaipo karštai 
plojantis už žudymą žmo
nių, įtariamų butlegerystėj. 
“Sausieji” atstovai nori tą. 
žodį išbraukti, bet “slapie
ji” priešinasi.

New York.— Trečiadienį 
bus paskelbta lokautas 75,- 
000 namų statytojų New 
Yorke, jeigu simpatijos 
streikas, paskelbtas rėmi
mui streikuojančių darbi
ninkų Elektros Darbininkų 
Unijos Lokalo 3 nebus at
šauktas, pareiškė darbda
vių susivienijimo preziden
tas C. G. Norman.

Graikija Turės Užmokėti 
Amerikai $15,000,000 
Skolos

WASHINGTON. — Iždo 
departmentas praneša, kad 
tapo užbaigta sutartis su 
Graikija del jos karo skolos 
atmokėjimo Jungtinėms 
Valstijoms. Graikija sutiko 
atmokėti per 62 metus $15,- 
000,000 paskolą, kurią Ame
rika jai suteikė laike karo.

Žuvo Keturi Darbininkai 
Nuo Eksplozijos

HANOVER, Mass.—Penk
tadienį po pietų čia sprogs
tančios medžiagos dirbtu
vėj, kuri priklauso National 
Fireworks Kompanijai, išti
ko eksplozija. Žuvo keturi 
darbininkai. Dešimts su
žeista. Dirbtuvėj dirbo 350 
darbininkų,s jų tarpe 112 
moterų. Eksplozijos prie
žastis dar neišaiškinta. 
Nuostolių padaryta už su- 
virš $5,000.

Balandžio 7 d., 1925 me
tais, toj pačioj dirbtuvėj iš
tiko eksplozija, kurioj vie
nas darbininkas žuvo ir trys 
tapo sužeisti.

Meliono Pelnas Didėja
WASHINGTON— Alumi- 

no gamyba Jungtinėse Val
stijose (veik pusė pagamin
ta Massena, N. Y.) 1928 
metais siekė $47,899,000. 
Reiškia, padidėjo 22 nuo
šimčiais, sulyginus su pir- 
mesniais metais, pasak 
Jungtinių Valstijų Mainų 
Biuro raporto.

Amerikos Alumino Trus- 
tą valdo iždo sekretorius 
(ministeris) Mellon, vienas 
iš turtingiausių kapitalistų 
Amerikoj. Jo tas trustas 
per 1928 metus pasidarė di
džiausius pelnus. Bet darbi
ninkų algos alumino pramo
nėj nei kiek nepakilo, bet 
priešingai — nupuolė. Dar
bininkai taipgi verčiami 
kuoskubiausia dirbti.

dar negavo atsakymo nuo 
senato komiteto.

Delegacija atvyko pasaky
ti senato komitetui nemalo
nių dalykų: apie badavimo 
algas, apie skubinimo siste
mą, apie nepakenčiamas 
darbo sąlygas; kaip bruta- 
liškai šerifai ir kompanijos 
mušeikos persekioja strei- 
kierius. Komitetas, kuris 
atstovauja fabrikantų inte
resus, nenori girdėti tokių 
dalykų nuo streikierių de
legacijos.

Išmesti iš stubų streikie- 
riai Gastonijoj kenčia didelį 
skurdą. Daugelis turi lau
ke miegoti. Oras šaltąę. 
Ketvirtadienio naktį užėjo 
lietus. Darbininkai jieško- 
jo prieglaudos savo buvusių 
namų prieangiuose.

Vokietija Protestuoja >9 
Prieš Leningrado Darbininkų ■
Demonstraciją j a

•BERLYNAS. — Vokieti- į
jos kabinetas, kmi valdo 
socialdemokratų budeliai, j
instruktavo savo ambasado
rių von Dirkson patiekti 
formalį protestą Sovietų 
valdžiai del įvykusios Le
ningrado darbininkų demon
stracijos prieš Berlyno so
cialdemokratų policijos bru- 
tališkumą. .

Maksimas Litvinovas, ku
ris buvo Sovietų atstovu 
Genevos nusiginklavimo 
konferencijoj, čia atvyko. 
Sakoma, Stressemann, už
sienio reikalų ministeris, su 
juo ilgai kalbėjęs apie de
monstracijas Leningrade.

Kaltina Kunigą Džiurės' ■
Narį Ėmime Kyšių a

NASHVILLE, Tenn.—B. ;
Osburn, protestonų kuni
gas, penktadienį tapo su
areštuotas. Kaltinamas, kad 
būdamas džiurės (prisaikįn- 
tų teisėjų) nariu paėmė 
$200 kyšių nuo turtingo ja
vų pirklio Walter Liggett, 
kuris nesenai nužudė žmo
gų ir už tai buvo teisiamas. 
Jis kyšius paėmęs su tuo 
supratimu, kad jis dės pas
tangas įtikinti kitus džiurės 
narius, jog Liggett turi būt 
pripažintas “nekaltu.” Os
burn tik vienas balsavo, kad 
Liggett “nekaltas.”

Iškilo 39,140 Pėdų J

Washington. — Praneša
ma, kad laivyno aviatorius 
leitenantas Apollo Soucek 
pereitą trečiadienį orlaiviu 
iškilo 39,140 pėdų, padary- 1 
damas naują pasaulinį re
kordą. Naujas rekordas 
viršina 722 pėdomis rekor
dą. kurį padarė ' laivyno 
aviatorius leitenantas C. C. 
Champion 1927 metais. 
Champion iškilo 38,418 pė
dų. jj
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Mauras Atliko Savo-
Tėeina Sau Mauras
Kuone po dviejų ir pusės po pašalinimui Plečkaičio iš 

metų po to, kai socialdemo- Lietuvos socialdemokratų 
kratų ir liaudininkų koalici- partijos, joje pasiliko tam

■

tikrų elementų, kurie mielai 
moraliai ir .aktyviai rėmė 
plečkaitininkų darbelius. 
Fašistų valdžia tatai žinojo. 
Jinai, aišku, nesigailėjo lėšų 
ir triūso įkriminavimui vi
sos partijos. Pasak fašistų 
valdžios vidaus reikalų mi- 
nisterio raštiško pranešimo 
(žiūr. “Ryto” num. 82-rą): 

“Balandžio d. krim. polici- 
ja gavo žinių, kad į soc. de- 

kurie per mokratų centrą yra atga- 
buvo išti- bentas eilinis transportas 

kimais jų draugais? Kodėl plečkaitininkų literatūros 
reikėjo padaryti nelegale laikraščio “Pirmyn.” Va
tą partiją, kurie per ištisą' duojantis tuo buvo padary- 
dešimtmetį ištikimiausiai' ta krata socialdemokratų 
gynė buržuazijos reikalus,; partijos centro komiteto pa
dirbdama drauge ir harmo-' talpose ir redakcijoj, kur 
nijoj su buržuazinių partijų' rasta redakcijos kambary ir 
atstovais? Kodėl atimta 
teisė legaliai veikti tiems 
elementams, kurie visuomet 
tarsi žandarai stovėjo bur
žuazijos reikalui sargyboj, 
kad juos apgynus nuo pasi
kėsinimo revoliucinių darbi
ninkų, vadovaujamų komu
nistų? Šitie klausimai itin 
svarbūs ir todėl ne pro šalį 
bus panagrinėti juos platė
liau.

nė valdžia atidavė Smeto
nos- Voldemaro - Plechavi
čiaus klikai Lietuvos krašto 
vairą, jinai — socialdemo
kratų partija — pati prara
do legales teises egzistuoti 
Lietuvoj. Taip bent buvo 
patikrinančiai paskelbta 
pereitos savaitės telegramo
mis iš Europos, 
viso priežastis? 
šistams užkliuvo 
socialdemokratai, 
visą tą laikotarpį

Kame to
Kodėl fa- 
už nagu

irias “penkiukes” ir kito
kius “kovos būrius” buvo 
girdėti iš atskirų individua
lų (pribuvusių iš Lietuvos) 
ir net laiškų. Tai negalėjo 
būti daroma einant bendra 
politika visos socialdemo
kratų partijos, kuri juk ne
tiki į ginklo vartojimą, ku
rios vadai be kovos ir bet 
kokio pasipriešinimo atida
vė fašistams šalies vadeles 
gruodžio 17 d., 1926. Tai 
buvo darbas plečkaitininkų, 
kurie kovos būrius organi
zuoja ne tam, kad išliuosuo- 
ti Lietuvos darbininkus ir 
varginguosius valstiečius, 
ale kad smetonišką fašizmą 
pakeitus pilsudskiniu, prie 
kurio galėtų klestėti social
demokratija panašiai,! kai 
Lenkijoj.

Vadinasi, fašistai del to, 
negalėjo visos social-demo- 
kratų partijos užpulti ir pa
daryti nelegale; jie gerai ži
nojo, kad partija to neda
rys, kaipo tokia, kad tai ga
lėjo daryti tik atskiros jos 
vienutės — plečkaitininkai. 
Taigi šito vieno fakto nepa
kako padarymui jos nelega
le.

Pįrmiausia, kaip elgsis pa
tys socialdemokratų vadai. 
Jei jie pasuks savo liniją į 
kairę (kas yra labai abejo
tina), tai social-demokratų 
partija nebus legali, kol 
viešpataus fašistinis reži
mas. Jei jinai ^pradės iš
metinėti iš savo tarpo pleč
kaitininkų sėbrus, taikysis 
labiau prie esamosios padė
ties, pagelbės fašistams mal
šinti bedarbius ir baduolius; 
— tik aišku, kad jinai greit, 
galės veikti kaip veikusi.

Kaip bus, kaip nebus, bet 
iš to visko mums lekcija pa
silieka viena: socialdemo
kratai šiuo tarpu fašistams 
nereikalingi talkininkai ir 
todėl jie padaryti nelega
liais.

Socialdemokratai gelbėjo 
Lietuvos* buržuazijai dau
giau, negu kuri kita partija. 
1926 metais, laike koalici
nės valdžios viešpatavimo, 
VI. Požėla, vidaus reikalų 
ministeris, leido viešai veik
ti fašistams, o komunistus 
ir visus pažangiuosius dar
bininkus aršiai persekiojo. 
Komunistai buvo nelegalūs; 
jie buvo puolami. Iš užsie
nio (pav., Amerikos) viso
kis klerikališkas ir fašistiš
kas šlamštas buvo įsileidžia
mas be jokios cenzūros, o 
“Laisvės,” “Vilnies,” “Dar
bininkių Balso” į Lietuvą 
neįsileido. Kuomet social
demokratai matė didelį ma
sių bruzdėjimą ir pavojų “iš 
rytų/’ jie, be jokios kovos, 
be pasipriešinimo visą galią 
atidavė uzurpatoriams sme- 
tonininkams. Po to, kuo
met fašistai žiauriausiai 
kankino ir žudė komunis
tus, tai socialdemokratai, 
per savo spaudą ir susirin
kimus, jiems padėjo, niekin
dami ir provokuodami. Ko
munistai buvo “nevalštybi-' 
niai,” nes jie nelegalūs. 
Šiandien “rieyal^tybiniais” 
{apo. ir i socialdemokratai. 
Tai didelė ir gera • ^pamoka 
visiems, kurie dėjosi prie 

3. Badas. Lietuvoj, šiauri- socialdemokratų, kurie tikę-

Buržuazinis Demokratizmas
2. Labiau, gal būt, fašis

tams nesinorėjo toleruoti 
socialdemokratų vapčiojimų 
apie (buržuazinį) demokra
tizmą. Fašistai gerai žino, 
kad socialdemokratai kaipo 
tokie jiems šiuo tarpu bent 
nėra reikalingi. Jų pasitar- 
navimas, tokis, kurį padarė 
1926 metais, ne tuoj bus pa
geidaujamas. Fašistai ėda
si tarp savęs, tas tiesa, bet 
jie pajėgė prišlejoti (nors 
neoficialiai) prie savo veži
mo liaudininkus ir daug 
krik-demų šulų. Socialde
mokratai pasiliko (bent ant 
popieros) griežtesnėj opozi
cijoj. Kad pašalinus pasku
tinius opozicininkus, čia ir 
buvo padaryta ta “operaci-i 
ja.”

CK kambariuose 342 egz. 
(6-37) inr/ir 14 egz. 3 nor. 
1929 m. plečkaitininkų lei
džiamo laikraščio “Pirmyn.” 
Sąryšy su tuo Kaune buvo 
padaryta eilė kratų (35 kra
tos) pas atskirus asmenis, 
artimai stovinčius prie so
cialdemokratu CK. Laike 
kratų pas kai kuriuos buvo 
rasta po keletą egz. “Pir
myn” bei kitų plečkaitinin
kų brošiūrėlių ir ginklų be 
leidimo. Pradėjus vesti kvo
tą, paaiškėjo, kad ryšiai iš 
Kauno iš socialdemokratų 
centro komiteto ėjo plačiai njam jos pra§te ypatingai, jo fašistiniams “valstybin-

E*

Piečkaitininkai ir Lietuvos 
Socialdemokratai

Pilnų davinių apie pasta
ruosius įvykius Lietuvoj kol 
kas dar neturime ir todėl 
negalėsime iki raidei pasa
kyti tų visų priežasčių. Bet 
sekant bendrais ruožais 
mes galime surasti tuos siū
lo galus, kurie privedė prie 
to, kas įvyko. Jie būtent 
yra:

1. Plečkaiti j ada. Tuojau 
po Tauragės išstojimo, vie
nas L. S. Partijos vadų, Je
ronimas Plečkaitis, su kitais 
savo sėbrais paspruko į 
Lenkiją ir ten, susitaręs su 
Pilsudskiu ir Lenkijos so- 
cial-patriotais, organizavo 
darbą nuvertimui Lietuva# 
esamosios fašistų valdžios, (Galinis) ėmė kartu ben- 
kad pačiam, su Pilsudskio dradarbiauti 
pagelba, atsisėsti Lietuvos ninkais. Į tą darbą buvo 
valdžios balnan, patampant 
lietuvišku Pilsudskiu. Pleč
kaitininkai, su Lenkijos fa
šistų pinigais ne tik pradė
jo leisti savo laikraštį “Pir
myn,” lapelius ir kitokią li
teratūrą prieš Smetoną ir 
Voldemar a. bet jiem netgi 
buvo suteikta vieta — .Ly 
dos kareivinės — mokyti 
Lietuvoj pabėgėlius milita- 
rinės mankštos (muštro), 
kad paruošus kamųflažinę 
armiją, po;kurios vardu ga
lėtų bi kada pilsudskininkai 
užimti Lietuvą Lenkijos im
perialistų naudai.

Ilgą laiką Lietuvos social
demokratų partija plečkaiti
ninkų bjaurius darbus teisi
no ir patį Plečkaitį laike sa- 
yo ęilęšė. Amerikos lietu- lui reikia 
viąi socialistai sekė savo kuo daugiausia sudaryti ko- 
kolegas anapus jūros ir vi- vos būrelių. Jie buvo įkal- 
sokiais būdais iškarto teisi-. binėjami organizuotis į slap- 
no judošiškus Plečkaičio žy- tą socialistu karišką organi- 
gius. Tįik gerokai vėliau, i zaciją, kuri reikalui prirei- 
pagąliaus, pradėjo pripažin-1 kuą išvestų savo kariuome- 

kad Plečkaitis dirba atvi- nes dalis nuversti esamos 
Bi' petys petin su Pilsuds- vyriausybės.”

Šis taip jau galimas daik- galėję padėtyj — priklausys yra 
neužginčys, kad įritąs, nes apie organizuoją- nuo visos <

į provinciją.” apsireiškė badas, kuris vy- gurnui.”
Kad tas “eilinis transpor- riausiai palietė biednuome-! 

tas” galėjo būti atgabentas; ........................... '
fašistų valdžios pasamdytų 
bernų — provokatorių — 
niekas negali užginčyti, p et 
faktas žinomas, jog plečkai
tininkai leidžia “Pirmyn” ir 
kitokias brošiūras ir kad 
jie gauna pinigų iš Varša- 
,vos imperialistų ir jų ber- 

pranešimasnų. Toliau, 
skelbia, kad

“Be kurjerių naudojimo 
bei jų veikimo, kvotoj nu
statyta, jog soc.-demokr. 
partijos CK kai kurie nariai

su plečkaiti-

įtraukta daugumas studen
tų “Žaizdrininkų.” Savo vei
kimo centrą pasirinko soc.- 
dem. partijos centro komi
teto patalpas ir “Socialde
mokrato” redakciją. Sto
vint priešaky centro komite
to kai kuriems nariams, bu
vo pradėta organizuoti visoj 
Lietuvoj vadinamas plečkai- 
tininkų penkiukes bei kovos 
būrelius. Tokie būreliai 
buvo reguliariai per kurje
rius iš soc. dem. centro ko
miteto aprūpinami plečkait. 
literatūra, ir buvo stengia
masi juos apginkluoti. Su 
tokiais būreliais buvo veda
mi pasikalbėjimai, kad esa
mąją Lietuvos valdžią rei
kės nuversti, kad tam tiks- 

organizuotis ir

inę. Daugelyj miestų ir mie
stelių bedarbiai pradėjo rei
kalauti darbo ir duonos. 
Net visa eilė demonstracijų 
buvo suruošta arba kėsin
tas! suruošti. Tas viskas 
įvarė fašistams kinkų dre
bėjimą. Komunistų Partija 
yra nelegalė, bet ji veikia 
tarpe bedarbių, kovodama 
už valstybinės apdraudos 
bedarbėj aprūpinimą, už 
duonos arba darbo suteiki
mą. Tik natūralu, visur 
biednuomenė pradėjo ūmai 
kairėti ir kovoti. Papras
tai, tokiuose atsitikimuose 
visuomet ir visada atsiran
da kairysis sparnas social
demokratinėse partijose, 
kuris nusiduoda smarkiai

R, Mizara.

AR NORITE ŽINOTI?

ROCHESTER, N. Y.

ir Lenkijoj šiemet ne- 
Neužderėjo bulvės, pa- 
kitur ir kiti javai.

dvaruose 
pleškėti 
pašaras, 

persimetė net į

Dainas mo- 
gabus choro mokytojas 
J. Fidas. Režisieriauja 
J. .Bulis. Vaidinimas į- 
nedėlioj, 19 d. gegužės, 

vakare, G. Dr-jos

ir šimtus 
i tūkstąnčių darbininkų, šis ju
dėjimas liečia ir plačius viduti
nių valstiečių sluogsnius. Mat, 
valstiečiams mažažemiams rei
kia žemės, o Lenkijos ponų pra

vestoji “žemės reforma” var
gingiesiems valstiečiams nieko 
nedavė.

Be to

Švenčioniškis.

IŠ LAIKRAŠČIU
REVOLIUCINIS BERNŲ IR 

VALSTIEČIŲ JUDĖJIMAS 
LENKIJOJ

streikierius, prieš darbininkiš
kas organizacijas ir tt.

Reikia priminti, kad judžių 
pramonėj dirba apie 350,000 derlius" 
darbininkų. Iš jų tik mažas 
nuošimtis gauna geras algas, 
o kiti visi išnaudojami, kaip ir 
kiekvienos pramonės darbinin
kai.

kad jis vėl būtų panau- 
sudrūtinimui bosu sau- 
prieš darbininkus.
visa to ir sako tiesą Jo-jčiai, kuriuos 
Boruchowitz, kairiosios

HUMBUGAS, NE KOVA
Komedijantų popierinis mū-i daugiau muštukų delei peilio, 

revolverio ir blekdžekio bata
lijos prieš kairesnius suknia
siuvius ir prieš komunistiniai 
nusiteikusios Adatos Darbinin
kų Pramoninės Unijos narius. 
Už šitaip surinktus pinigus, 
nebijokite, nebus perkama jo
kia amunicija prieš fabrikan
tus.

Ta kompanična unija vien 
ir pasilaiko iš organizuotų bo
sų mylistos. Be socialistinių 
vadų pagelbos, bosai nebūtų 
galėję panaikinti visus pirmes- 
nius sukniasiuvių laimėjimus ir 
užkarti jiems dabartinę bau
džiavą.

Antras sumetimas, delei ku
rio fabrikantai dabar neva 
prieš “unijos” lyderius, o ly
deriai neva prieš bosus, lošda
mi, smarkauja kapitalistinėj 
spaudoj,—tai kad patirt, kaip 
darbininkai atsilieps į kalba
mąjį “streiką.” Ir vieni ir ki
ti labai abejoja, ar sukniasiu- 
viai eitų Į tokį streiką, žino
dami, 
dotas 
valios 

Del 
seph 
Adatos Darbininkų Industrinės 
Unijos Bendrosios Tar; bos ve
dėjas :

“Jie (socialistiniai vadai su 
bosais), tačiaus, apsirinka, be
darydami tokius planus. Suk
nelių pramonės darbininkai 
yra įsitikinę, kad tai nieks 
daugiau, tiktai prigavikiški 
manevrai, kurių tikslas yra su
varyt visus darbininkus į kom- 
paničną uniją. Suknelių pra
monės darbininkai nesileis sa
ve prigauti tokiomis gudrybė
mis ir tokiais humbugiškais 
pareiškimais. Suknelių pra
monės darbininkai sugriaus vi
sus nelabuosius jų planus ir 
sumokslus, daromus tarp bo
sų ir kompaničnos unijos va
dų, ir patys rengsis ir mobili- 
zuosis į tikrą streiką už są
lygų

šis prasideda tarp socialistau- 
jančių viršininkų International 
Ladies Garment Workers 
(Sukniasiuvių) Unijos ir fabri
kantų susivienijimo.

Kai del pačios unijos, tai, 
po teisybei, jinai jau nebėra 
jokia darbininkų, o tik kom
panijų unija. Dešinieji josios 
vadai yra suvarę savo kontro
liuojamus sukniasiuvius į fab
rikantų žardį.

Tačiaus, dabar jie, kad ir 
nedrįsdami darbininkams sta
čiai į akis pažiūrėt—su šlapios 
vištos nejaukumu—vėl pasi- 
plasnoja ir iš kapitalistų 
“Times’o” sakyklos kaksi: Vy
rai, nuo birželio 1 d. mes vė
sime jus, New Yorke, į strei
ką.

Vienas iš tos kompaničnos 
unijos vadų, Nągel’is ((Times” 
geg. 8:d.) giriasi: Išrinksime 
streiko komiteto “galvas”; bo
sai neleidžia mums persitvar- 
kyt uniją, kaip reikėtų; mes, 
todėl, turėsime susikibt su 
jais. ;

O fabrikantų vardu, susimo- 
kinęs su “unijos” viršininkais 
ir, matyt, kvatodamas, rašo M. 
Grossmanas “Women’s Wear” 
laikraštyje: Mes gi, Fabrikan
tų Taryba, nesnausime, kuo
met unija daro streiko planus.

Vadinasi, jūs, darbininkai, 
manykite, kad jūsų vadai ne 
juokais užpuls bosus, o bosai, 
delnus pasispjaudydami, gin
sis.

Kad tai yra sutartinas fab
rikantų ir vadų bandymas ap
mulkinti sukniasiuvius, kiek
vienam turi būt aišku. Tik 
klausimas: Ko nori pasiekti 
tokiais humbugiškais strapa- 
liojimais fabrikantai ir jų bro
liai, geltonieji vadai?

Visų pirma, vadams reikia 
pinigų. O kuomet.,kyla kalba 
apie streiką, tai galima apdėt 
darbininkus nepaprastais mo
kesčiais (asesmentais), neva 
kovos tikslams.

Pirmad., Gegužės 13, j 1929
h. ! ■; 1 ■'■■■■ 1 1 T........ I ! 1 ■ H .g?

niokų, ’ ąunkiai sužeista-t-14, su
žeista ii’ sumušta—20.” Dvari
ninkai atleidžia brangesnius 
nuolatinius ž. ū. darbininkus, 
pakeisdami juos pigesniais pa
dieniais. Tų padienių ir sezo
ninių (laikinų) darbininkų dva
rai gauna aplinkiniuose kai
muose, eksploatuodami kaimų 
biednuomenę ir vidutinius.

Dvarininkų ir buožių prie
spauda pagalios susidūrė su že
mės ūkio darbininkų ir kaimo 
biednuomenės pasipriešinimu. 
“Pereitais metais negalima bu
vo pastebėti tokios plačios ž. ū. 
darbininkų streikų bangos, kaip 
šiais metais,”—rašo ž. ū. dar
bininkų sąjungos valdybos na
rys pepesininkas Chodynskis.

Streikų banga palietė ir kai . 
kuriuos Vakarų Baltarusijos 
apskričius (Vilniaus, Gardino 
ir k.), o taipgi persimetė ir 
Volynijon (Kovelio apskr.).

Bet ypatingo revoliucinio ga
lingumo streikų judėjimas pa
siekė Vakarų Ukrainoj, žemės 
ūkio darbininkai įkūrė savo są
jungas, kurias priversti buvo 
pripažinti dvarininkai ir admi
nistracija. Streikų judėjime 
dalyvavo ne tik dvarų bernai, 
bet ir aplinkinių kaimų valstie- 

dvarininkai eks
ploatuoja. Ypač smarkus pasi
darė judėjimas Lodziaus streiko 
metu.

Rudenį prasidėjo 
“gaisrai” — pradėjo 
dvarų trobos, javai, 
Tie “gaisrai 
Poznanės provinciją.

Mes jau rašėm, kaip Sapiehos 
dvare policija, dvarininkui lie
piant, šaudė valstiečius. 10 sau
sio š. m. policija šaudė į būrį 
valstiečių, kurie neleido dvaran 
streiklaužių; 4 valstiečius už
mušė, 8 sunkiai sužeidė. Lai
doti užmuštųjų susirinko tūks
tančiai valstiečių, kuriuos vaikė 
policija.

Dabar, darant naujas kolek
tyvias sutartis, santykiai labai 
paaštrėjo, žemės ūkio proleta

riatas labai sujudęs; judėjimas 
pagerinimą, ir tame greit gali virsti masinių, gaiva-LlpUXU / y ¥ CV i 1J U Ct j A* » a *• v * A * * A * * * j O

Iš tų pinigų jiems vadovaus (kairioji) Ada- linlų streikų banga, kuri gali 
paękui jie patys sau mokes tos Darbininkų Industrine Unį-; patraukti dešimtis i 
storas ; algas ir prisisamdys ja.” .,. v. •,. , k ,

PASAKIŠKOS SKAITLINES
Mes, lankydami judžius, nie

kad nepagalvojame, kiek ten 
išleista pinigų jų Įtaisymui, 
kokį kapitalą Įdėjo jų kara
liai ir kiek iš to pelno turi. 
Tuo tarpu visgi žingeidi! ir 
apie tai sužinoti.

Plačiai žinomas judžių ka
ralius William Fox, nesenai 
kalbėdamas per radio, pasigy
rė svietui, kiek yra įdėta ka
pitalo Į judžius ir kokia pla
ti ir dar “visuomeninė” esanti 
judžių pramonė. Į judžius 
esą Įdėta Jungtinėse Valstiįo- 

. Vi-

kairiu ir net nesidrovi kai- do (plokšteles) randasi 550 
„z —n- pėdų- į ilgio rąVelis. \ (įreži* 

■ ' m as) ir 'kadangi tokio 4y-

Rašo J. D. Taunis

Kl. Kokioje Europos ša
lyje daugiausiai randasi be
raščių žmonių ?

Ats. Nemokančių nei skai
tyt nei rašyt daugiausia __ ______ _
yra Portugalijoje, nes sulig |se 4'750,000,000 dolerių. 
1927 m. statistikos ten buvo įsoj šalyj esą apie 20,000 teat- 
veik du trečdaliai žmonių,Irų, kurie turi del 18,000,000 
ką nemoka skaityti rašyti,' 
t. y. apie 6,000,000 žmonių.

KL Kaip greit bėga fono
grafo adata, kuomet grie
žia?

Ats. Kadangi ant vienos 
pusės 10 colių pločio rekor-

bėti apie griebimąsi už gin- pėdų ■ ilgio raVejis. \ (įrežL 
klo. . . . ■ ; mas) ; ir kadangi tokio dy-

Bijodamiesi baduolių di- džio rękpydąs griežia •• virš 
dėsnio bruzdėjimo ir, galop, 
paties sukilimo, fašistai pra
dėjo “rūpintis” ? baduolių 
šelpimu. Įkūrė centralinį 
komitetą, prie kurio pri
traukė liaudininkus ir krik
demus. Socialdemokratai, 
bijodami kairiojo sparno, į 
komitetą, kuris rems buožes 
ir tuos, kurie turų prisidėti 
vengė. Noroms-nenoroms 
turėjo kelti aikštėn kai ku
riuos faktus apie nešelpimą 
tų, kurie reikalauja pašal
pos, o teikimą pašalpos buo
žėms.!

Suminėtosios trys priežas
tys, veikiausia, ir buvo tom 
priežastim, kurios davė pa
mato ir noro fašistams už
dengti socialdemokratų par
tiją.

Kaip ilgai laikys ją nele-

poros: miinučių, tai t vidutį^ 
niai į apskąitant, fopografo 
adata; kėliau j į ;$pi^ 37 
liūs per sekundą?'

Kl. Kaip senūLišrasta da
bartinė rašomo ji plunksna?

A ts. i Pirmutinę metalinė 
rašomoji' plunksna buvus 
pagaminta Graikijoj, žąsies 
plunksnos formoje. Po to gi 
dabartinę plieno plunksną 
išrado Juozas Gelliot 1820 
metais.

Kl. Kai}) didele yra Mek
sikos žemė?

Ats. Meksikos plotas nuo 
šiaurvakarių iki pietvaka
rių turi 1900 mylių ilgio ir 
nuo 140 iki 750.' mylių plo
čio. '

Kl. Kuris yra didžiausias 
i vulkanas (ugniakalnis) ?

Ats. Didžiausias pasaulyje 
veikiantis •vulkanas

organizuoją- nuo visos eilės, atžvilgių.‘Kilauea, Hawaii.,. '

žmonių vietų.
Toliaus jis pasakė, kad per 

savaitę Į judžius atsilanko 
apie 100,000,000 žmonių, ku
rie įžangos palieka apie 750,- 
000,000 dolerių. Vadinasi, 
per metus šios šalies gyvento
jai už judžių žiūrėjimą išmo
ka apie 39,000,000,000 dole
rių. Jeigu daleisime, kad 
Jungtinėse Valstijose randasi 
100,000,000 gyventojų, kurie 
lanko judžius, tai per mietus 
(kiekvienas gyventojas (išleidžia 
:dęl,judžių po 390 dojerių. »

Tai pasakiškos skaitlinės, 
apie ; kurias mes negalėjome 
nei įsivaizdinti.

Bet kokią naudą duoda to
kie judžiau kuriuos rodo Jung
tinėse Valstijose, žmonijai, 
ypatingai ■ darbininkams ?

Didelė didžiuma judžių pa
gaminta vien tik mulkinimui 
darbininkų. Tokių judžių, ku
rie duotų nors kiek del darbi
ninkų naudos, negalima maty
ti. Jeigu atveža judžius iš So
vietinės Rusijos, tai ir tuos A- 
merikos cenzūra peržiūri ir iš- 
kandžioja daugelį vietų. Ju
džių karaliai, Įdėję Į judžių 
biznį milžinišką pinigų sumą, 
ne- tik kad pasidaro gražaus 
pelno, bet sykiu ir darbinin
kus mulkina, skleidžia \ savo 
propagandą, varo, agitaciją. 
Judžius pavartoja "net ir lai
ke rinkimų už savo kandida
tus, judžius pavartoja ir prieš

sąrąs, o
Silpnas valstiečių ūkis įra. Vi
sa tai sukelia didelio nepasiten
kinimo ir revoliucinis žemės 
ūkio darbininkų ir valstiečių 
judėjimas gali virsti tipingomis 
agrarinėmis “riaušėmis,” ko
kios buvo prieš revoliuciją ca
ro Rusijoj.

Nei fašizmas, nei jo talkinin
kas pepesiškasis “socializmas” 
(socialfašizmas) negali šio re
voliucinio judėjimo sulaikyti.

Sovietų Baltagudijos lietuvių 
valstiečių savaitraštis “Raudo
nasis Artojas” perspausdino iš; 
“Pravdos” d. Orlovskio straips
nį, kuris seka:

1927 m. Lenkijoj nupuolė že
mės ūkio produktų kainos. Dva
rininkai ir buožės, kurie pelnos 
iš tų produktų pardavimo, norė
dami pigiai1 atsilyginti, pradėjo 
spausti žemės ūkio proletariatą 
ir kaimo biednuomenę. 1928 m. 
pavasarį dvarininkai pradėjo 
nebesilaikyti padarytos su dar
bininkais kolektyvės sutarties. 
Beveik visur bernams (kume
čiams) buvo atimta teisė laikyti 
antrąją karvę.

. Darbininkų žmonas ir seseris 
dvarai vertė veltui) melžti dva
rininkų karves ir dirbti visus 
lauko darbus, dvarininkui pa
reikalavus. Poznanės ir Pome
ranijos (Pamatęs) srityse dva
rininkai masėmis atleidinėjo se
nuosius darbininkus. Dvarinin
kai santykiuose su darbininkais 
pradėjo sauvaliauti ir vartoti 
terorą. Įvedė . kareivinių (ka- 
zarmių) režimą, žemės ūkio 
darbininkų sąjungos pir
mininkas pepesininkas Kvopins- 
kis laikrašty “Chlopska Prav
da ” (Nr. 28 1928 m.) rašo: 
“nuo 1 sausio lig 1 lapkričio 
1928 m. Lenkijos dvaruose pa
čių dvarininkų arba jiems lie
piant užmušta 12 bernų ii* biod-

Operetė “Meilės Rykštė”
Ši operetė turtinga meiliš

kais ir linksmais vaizdais, ne
trūksta ir liūdnų. Visi tie vaiz
dai jau ir taip gražūs, bet jie 
bus daug gražesni, kuomet bus 
atvaizduojami skambiomis dai
nelėmis. Veikalo žvaigždėmis 
bus visų mylipii dainininkai- 
vaidylos E., S. Lekavičienė ir 
A. Balzaris, jų pagelbininkąi 
taipgi vieni iš geriausių. Da
lyvaus ir visas choras su nau
jomis dainomis, 
kiną 
drg. 
drg. 
vyks
7:30 vai.
salėj, 575 Joseph Ave. Įžanga, 
tik 50c.

Kviečiame visus atsilankyti.
G. Choras.

Winston-Salem, N. C. — 
Vidutinė alga darbininkų, 
dirbančių Reynolds Tobacco 
Kompanijos dirbtuvėse, $11 
į savaitę. Kompanija pra
neša, kad per penkis metus 
ii padarė gryno pelno $127,- 

’369,244’



JL PARTIJOS KAMPUTIS
Amerikos Komunistų Par-’tų branduoliai svarbiose darba- 
tija Ragina Kovot Prieš!vi°tėse.

Dešiniuosius Atskalūnus Distrikto komitetas, vykdy- 
Californiioi ‘damas Partijos valią, naudoja

J J , kaip galint švelnesnę taktiką,
palaikymui ir pravedimui Par
tijos vieningumo idėjos, panai- 

| kūrimui frakcijinių linijų. O 
dešiniųjų, atskilėlių nusistaty
mas kaip tik priešingas. Užsi- 

Ispyyę a,ū savo pastatyt, jie 
i vien sabotažuoja, trukdo Parti- 
j cs darbą, besistengdami nuo 
jos distrikto atplėšt kaip ima-

1 nant daugiau sau pasekėjų, 
lokių žygių akivaizdoje, nie-

I ko daugiau nebeliko, kaip tik 
išmest iš Partijos vyriausius to 
maišto pravadyrius; ir distrik- 

jtas juos išbiaukė (Leviną, 
; Glicksohną, Manusą ir dar vie
pia kitą), kuomet jie galutinai 
atsisakė pasiduoti partijinei 

i disciplinai. Tą nuosprendį už- 
igyrė visos Komunistų Partijos 
į Centro Komitetas.

Los Angelese, Oaklande ir 
kituose miestuose, taipgi San.

Jungtiniu Valstijų Komunis
tų Partija gana sparčiai apsi
dirbo su kanopiečiais-trockis- 
tais, pagriebdama jiems už ke
teros ir išdrėbdama laukan. O I 
kdhužkirst trockizmui kelią' 
eiliniuose nariuose, buvo sek- Į 
mingai pravesta kampanija aiš
kinimo, kas tai yra trockizmas ir 
ką atstovauja amerikiniai jo 
šalininkai. Narių miniai paaiš-1 
kSjo, kad po kairiųjų dek lama-1 
cijų skraiste pas trockistus sle- i 
piasi dešinysis traukimas lin
kui buržuazijos.

Po partijos suvažiavimo, ta-į 
čiaus, tolimuose vakaruose, i

Cali forui jos Dis- i 
Pa it i ją ' 

beje, ne-!
Bet ir-1 

puošiasi;

jos reikia pasiųsti dvi foto
grafijas ant plonos popieros 
su prašytojo parašu ir liu
dininko “afideivitu.” Kuo
met aplikantas turi seną 
pasportą, jam nereikia tu
rėti ’ liudininko afideivito 
(prisiekto paliudijimo).

Aplikantas, kuris tapo na- 
turalizuotas, turi pažymėti, 
kada atvažiavo į šią šalį, 
kaip ilgai išgyveno Jungt. 
Valstijose, kur ir kada tapo 
naturalizuotas, ir jeigu bu
vo išvykęs užsienin, tai ka
da ir kaip ilgai. Su aplika
cija turi pasiųsti savo natū
ralizacijos certifikatą arba 
kopiją. Ateivė moteris, ku
ri įgijo pilietystę, ištekėda
ma už vietinio arba natura- 
lizuoto piliečio prieš rugsė
jo 22 d., 1922 m., turi pa
siųsti vyro pilietystės daro- 
dymus. Kuomet vyras no
ri įtraukt žmoną į savo pas 
norta, jeigu apsivedė po 
rugsėjo 22 d.. 1922 m., jis 
turi pristatyti jos pilictys-

ca, Danija, Estonija, Fin- 
landija (jeigu išbuvimas 
nedaugiaus šešių mėnesių; 
$10 reikalaujama už ilgesnį 
išbuvimą), Vokietija, Japo
nija (jeigu ilgiaus metų, tai 
$10 reikalaujama), Švedija, 
Italija, ir Šveicarija nerei
kalauja vizų.

Franci ja, Didžioji Brita
nija, Graikija, Vengrija, 
Airijos Nepriklausoma Val
stybė, Norvegija (viza ir 
pasportas nereikalaujama 
nuo buvusių pavaldinių, jei-

ir Mare žalnieraitienė ir abi 
aukojo $1. Sarpaliene pa
reiškė : “Mes nedalyvavom va
karienėj ir mums labai gerai 
patinka šis parengimas, tat 
aukojame dolerį del politinių 
kalinių.” Tai smagu, kuomet 
draugės atjaučia taip svarbų 
darbą.

Vakarienę suruošė Uįins- 
kienė, Kasparienė ir Stanislo- 
vaitienė; staluosna pagelbėjo 
patarnauti Užupi ūtė ir A. 
Kaspariūtė.

Daugiau tokiu parengimu.
M. ž.‘

Tryliktame, 
trikte išsivystė prieš 
maištas, kurio vadai, 
besivadina trockistais. 
gi kairiomis frazėmis 
iie išranda, kad Partijos šuva-iKltuos® miestuose, taipgi Iv™,™
iavimo nutarimai ir organiza-j ranc^sc°je narių didžiuma ei-1 lC c 
iniai žingsniai nebuvę gana 
airūs; laužo josios discipliną; 
ursto prieš j 
cengdami palenkt visą Partiją 
m pusėn, kur juos traukia jų

, usvirimai; o tai savo < 
ir tikrenybėje yra dešinieji nu-, 
krypimai. [išleist du dirbtuvinius savo lai-

nukrypimai privedė juos j kraštelius ir surinkt 500 naujų 
sekamų partijiniai nepa-; skaitytojų Daily 

ęisidamų žingsnių: i Uždavinys nelengvas.
Californijos dešiniųjų vadai Į branduolių komunistai 

. tam tikru skaičium narių at- i Californijoj^ neturėjo, t 
alo nuo Partijos 

aikūrė savo atskirą neva “di«-!sUitė ir tebestato vis 
rikto” raštinę (po num.

Market St., San 
dasivarė iki to, kad Gegužės 
Pirmojoj surengė savo atskirą 
demonstracijėlę, kad t_____
Komunistų Partijos tikrojo d i 
trikto suruoštai masinei demon-1 pusėn eilinius 
stracijai. 
lingas, kad sunku ir įsivaizduot, 
kaip gali panašius šposus dary
ti asmenys, kurie vis dar drįs
ta vadintis komunistais.

Partijos užgintasis distrikto 
komitetas didelį darbą atliko 
išleisdamas Pirmajai Gegužės 
30,000 lapelių ir surengdamas 
tą dieną masinius mitingus as
tuoniuose Californijos miestuo
se. Distrikto komiteto pasidar
bavimu suorganizuota trys kuo
pelės tokiose vietose, kur pir
miau Komunistų Partija nei ko
jos Įkelti nepajėgdavo; tame 
skaičiuje įkurta ir du komunis-

gu išbūna tik tris mėne
sius),. Aigiptas, Lietuva ir 

- Latvija už pasporto vizą 
ima $10, Turkija $6.00, Len
kija $4.00, Ispanija $2.72, 
L u k s e m b u r g a s, Jugoslavija, 
Austrija, Bulgarija po $2.00 
■r Čekoslovakija $1.

Pervažiavimo vizos išduo
damos uždyką Čekoslovaki
jai ir Finlandijai, kuomet 
kitos šalys reikalauja mažo 
mokesčio nuo dvidešimt 
centu ir daugiaus.

F. L. I. S.

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

Ateivė moteris, kuri ište- 
O distriktas varolkėjb už Amerikos piliečio 

, kad išpildyt Parti-|p0 rugsėjo 22 d., 1922 m., 
i vyro pilietys- 

pasportas jai nebus iš-

na su Partija ir su josios lega-j 
liti distriktu. D :1'4.............

ją sukilimą, besi- j kampaniją ... . x „
- • • — •• L > jos paskirtą organizacijos sta-;neįgyja savo

kvoy. tai y,a «<«> it5s;
esmėje i nauj.1! nal ll.'> įsteigt Pel>l(ls ko"/duotas ir jos vyro pasportas eii nu. į munistų branduolius dirbtuvėse, . . . gu j

! leioicf rln n irki 11 v 1111 nc ecivn Inu J <- 1 ° " .
keliauja, ji turi pati įgyti 
pilietystę. Jeigu neįgijo A- 
merikos pilietystę, tai atski
rai pasporto reikalu turi 
kreiptis prie savo šalies 

atsitikimų, 
negali iš-

Workeriui. 
Fabrikų 
iki šiol 

tamsioji 
distrikto •! reakcija ant kiekvieno žingsnio 

naujas
konsulo. Yra 
kur tie konsulai

12121 skerspaines komunistiniam ir duoti tokioms moterims pas- 
J"’ ’Y1 pertų, kuomet jos yra nu

stojusios būti tos šalies pi
lietės, nes kai kuriose šaly
se moters pilietystė seka 
vyro pilietystę. Tuose atsi
tikimuose konsulai > joms 
praneša, ar bus galima vi
zas gauti ių tautybės afidei- 
vitams. Tokius aficleivitus 
reikia išpildyti nrie notaro. 
Ir ta turi daryti ateivis, ku
ris del kokios nors priežas
ties negali gauti pasporto 
nuo savo šalies konsulo.

Asmenys, kurie tampa pi
liečiais sulig tėvo pilietystę, 
turi aplikacijoj paduoti at
važiavimo tikrą dieną ir tu
ri pristatyti tėvų natūrali
zacijos certifikatą arba cer- 
tifikuotą kopiją teismo re
kordo.

Franciscoj) ; i šiaiP kairesniam darbininkų 
”-5 judėjimui.

Minėtasis tad Californijos į 
užkenkt1 13-tas Distriktas ir šaukia nu- 

I klydusius dešiniųjų atskalūnų 
narius grįžt ir 

Tai darbas toks ža-1 duot talkos tiems sunkiems ir 
svarbiems darbams. Kadangi 
atskalūnai dešinieji ardytojai 
yra pasigrobę įvairius distrikto 
dokumentus, todėl grįžtantieji 
iš jų liogerio nariai turės vėl, 
išnaujo užsiregistruoti indus
triniame Partijos skyriuje.

Neturime žinių, ar nuklydo 
kiek draugų lietuvių pas deši
niuosius. Jeigu tatai būtų at
sitikę, visi tie draugai turi at
simesti nuo dešinių griovikų ir 
kuo greičiausiai grįžti į partiji- 
nę distrikto organizaciją, užgir- 
tą Komunistų Partijos Centro 
Komiteto.

PASPORTAI AMERIKOS PILIEČIAMS
Amerikos pasportai duo

dami tik Jungt. Valstijų pi- 
I liečiams. Pasportas, išduo

tas vyrui arba tėvui, gali 
įimti ir nepilnamečius vai- 

i ktis ir jo žmoną, jeigu Ame- 
: rikos piliete. Apsigyvenę 
; ateiviai, vykstant Europon, 
I turi išgauti “Sugrįžimo Lei

dimus.”I
Kasmet apie 500,000 Ame

rikos piliečių vyksta Euro- 
*,K>n, praleidžia ten nuo 800 
I milionų dolerių. Kas- 

ink apsigyvenusių ateivių 
rrien tik 1928 metais, tai 
apie 118,000 prašė “sugrįži
mo leidimų,” pavelyti jiems 
aplankyti Europos šalis.

Amerikos Pasportai Duo
dami Vien tik Jungt. Vals
tijų Piliečiams. Tik Valsty
bės Sekretorius gali išduoti 
paspėtus Jungt. Valstijose 
ir yra valia atsisakyti 
pasportą išduot.

Žmogus, kuris pareiškė 
norą tapti Jungt. Valstijų 
piliečiu, kitais žodžiais, ku
ria, išsiėmė pirmas popieras, 
d^T neturi teisės prašyti A- 
merikos pasporto.

Pasportas vyrui arba tė
vui išduotas gali įimti nepil
namečius vaikus ir žmoną, 
jeigu ji yra Amerikos pilie
tį*. Moters pasportas gali 

nepilnamečius vaikus. 
Neįiilnametis brolis arba se
suo gali būti įrašyti senes
nio brolio arba sesers pas-

porte. Nepilnametė anūkė 
ar anūkas, brolio arba se
sers vaikai gali būti užvar
dinti pasporto kaip gimi
nės, jeigu su prašymu pa
siųstas tėvų pavelijimas.

Šeimynos nariai, turinti 
suvirš 21 metų, turi išsiim
ti atskirus pasportus.

Pasporto Kaina. Išpildy
ti kiekvieną pasporto apli
kaciją kainuoja $1.00, už 
kiekvieną išduotą pasportą 
$9.00. Pinigų nereikalauja 
nuo giminių Amerikos ka
reivių ir jūreivių palaidotų 
užsieny, jeigu tos giminės 
vyksta užsienin aplankyti 
jų kapus.

Reikia mokestį pasiųsti 
pinigais arba money orde
riais, su kiekviena aplikaci
ja. Čekiai nepriimami.

Pasporto Aplikacija. Pas
porto aplikantas turi pri
statyti rašytą aplikaciją 
(blankos tam tikslui Valsty
bės Sekretoriaus pristato
mos), tinkamai prisiektą ir 
išpildytą prie federalio teis
mo raštininko arba valsti
jos teismo raštininko, jeigu 
tas teismas įgaliotas natu- 
ralizuoti ateivius, arba gali 
būti išpildytas prie Valsty
bės Departmento agento. 
Tarp kitų dalykų, aplikam 
tas turi pranešti dieną ir 
vietą gimimo, kaip ilgai ke
tina pasilikti užsieny, ir ke
liones tikslą. Prie aplikaci-

Reikia atsiminti, kad kuo
met pilietis išgyvena penkis 
metus užsieny arba dviejus 
metus šalyje, kur gimė, tai 
laikoma, kad jis nustojo bū
ti Amerikos piliečiu.

Pasporto vizos. Norintis 
aplankyti svetimą šalį, pri
valo turėti tikrą legališką 
pasportą, savo valdžios iš
duotą, ir turi gauti vizą nuo 
diplomatiško arba konsuli
nio valdininko tos šalies, ku
ria ketina aplankyti. Tik 
kelios šalys nereikalauja vi
zų. Vizos ir pasportai ne
reikalaujami nuo Amerikos 

j piliečiu, kurie vyksta j Ku
bą, Dancigą. Dominican 
Respubliką, Meksika (kuo
met vyksta tiesiog iš Jungt. 
Valstijų), Uruguay (nerei
kalauja nuo pirmos klasės 
keleivių, kiti turi mokėti 
$2.10 vizos .mokestį), Pana
mą (jeigu Amerikos pilietis 
ketina dirbti Panamoj, rei- 
įkalaujama $10 už vizą), 
•Norvegiją (nereikalaujama 
nuo buvusių pavaldinių, jei
gu jie ketina apsistoti ant 
trijų mėnesių), Daniją (vi
za ir pasportas nereikalau
jama nuo buvusių Danijos 
pavaldinių).

Beveik kiekviena šalis 
reikalauja vizos mokesties. 
Jungt. Valstijos padarė su
tartį su net 30 svetimų ša
lių, aprūpinant sumažintą 
vizos mokestį neateiviams 
arba visišką panaikinimą. 
Sekančios šalys nereikalau
ja vizų ant Amerikos pas- 
portų: Albanija, Costa Ri

WILKES-BARRE, PA.
Pasekmingas Parengimas

T. D. A. 87 kuopa turėjo 
vakarėlį gegužės 5 dieną, 
žmonių susirinko nemažas bū
relis, nors labai mažai buvo 
garsinta. Tas parodo, kad 
T. D. A. turi gana plačią dir
vą šioj apielinkėj ir darbinin
kai remia jį.

Vakarienė prasidėjo po aš
tuntai valandai vakare. Lai
ke vakarienės buvo programa 
kalbų ir dainų. Pirmiausia 
kalbėjo T. D. A. 87 kuopos 
org. V. Tamulaitis. Jis nuro
dė, ką veikia T. D. A. ir ko
dėl turi visi darbininkai pri
gulėti prie jo. Taipgi kalbė
jo dd. J. Surdokas ir M. Ra
čienė. Ona ir Darata Zda- 
niūtės padainavo keletą daine
lių. Miškinis, J. Surdokas, 
Valiukas (iš Scrantono), Šiu- 
monas ir Ručienė dainavo so- 

Jo ir kai kurie duetus. Reikia 
pasakyti, kad publika buvo la
bai užganėdinta, net po kelius
kartus reikalavo dainuoti. 
Tankiai wilkesbarrieciai skun
džiasi, kad nėra spėkų dailės 
srityje, tai ne tiesa, čia yra 
taip pat gerų spėkų ir gali to
je linkmėje daug nuveikti. 
Viršuj suminėtos spėkos, tai 
dar ne viskas. Yra daug mer
gaičių, kurios turi gerus balsus 
ir gali gražiai padainuoti, o 
nedalyvavo šį kartą. Aldona 
Kaspariūtė turi gerą soprano 
balsą ir gerai pralavintą, ir 
F. Kulvinskaitė.

Po Į programai sekė įvairūs 
šokiai ir žaislai, šį kartą at
silankė daug ir iš kitų mieste
lių jaunimo.

Nors aukos nebuvo renka
mos del T. D. A., bet progra
mai užsibaigus šios draugės 
aukojo del T. D. A.: priėjo 
prie manęs Marė Sarpaliene

Haarlem oil
<Į;a p

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Phil adei phi jos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sniui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitčs J 
mane, o gausite tikrai profesionalu 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA. 

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

I ------------------------ =------------------

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

LIETUVIS GRABORIUS

y,:-.;?

PETRUŠKEVIČIŲ

oma

184 GRAND STREET 
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

Rezidencija:
XI3 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass. 
. Boston 0304 W.

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 

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

Brooklyno aoielinkėie.

galvos 
nuomarą, 
i, o gau- 

taip vadina- 
” Nervų Ii-

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

wnnmiioiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiiiiiinnnnininnnnrainiiinnnnnM^

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

praktikavosi di 
miestuose Euro

Telephone, Greenpoint 2372
krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare

poje.
Reikale

JONĄ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerhi. 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
nesnė. būtu 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 nemaJi- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo^ 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą 
į skausmus, ūžimą ausyse, i 
'širdies ligą, tai atsiųsk 85c 
i si mūsų gausius vaistus 
mus “Nervų Preparatas 

iga, yra labai blogas dalykas, bet mū- 
isų Nerxni Preparatas užbėga tai li- 
įgai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Į mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
l miestuose.

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

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

patarnavimo 
kreipkitės:

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
viena kart atsilankę. Užlaikoma

(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

M1NAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. Z I MS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

By Norintieji ge- 
riausio palar- 

O navimo ir už 
žemą kainą nu- 

H liūdimo valan- 
W doje, Šaukitės 
f/ pasi



naujai J. Demikis, 
J. Leponis, 
Matulis, M. 
Barčius, J.

Puslapis Ketvirtas

PHILADELPHIA. PA. 'išnaudoja ir dar uždirbtos al- 
I i gos neužmoka.

už pagerinimą būvio.

RIVERSIDE, N. J,

klasės reikalais.
J. Muraška.

nesenai susiorganiza- 
mazgotojai. Naujai 

darbininkai į

K. JOBARTAS

sau maisto, medžiagraužių kirminų.

NELAIMINGA...

Pirmad., Gegužes 13, 1929 >

Streiku vadovauja 
susiorganizavus unija.

Jeigu toje dirbtuvėje randa
si lietuvių darbininkų, tai jie 
turi prisidėti prie streikierių 
ir kovoti

Sustreikavo Čevterykų Darbi
ninkai

Čionai vienos dirbtuvės, kur 
dirba apie 3,000 darbininkų
prie čeverykų, sustreikavo vie
nas skyrius, apie 300 darbi
ninkų. Tikimasi, kad greitu 
laiku išeis ir kiti skyriai. Pas
taruoju laiku buvo tokios dar
bo sąlygos, kad jau darbinin
kai negalėjo jų pakęsti. Nors 
ši dirbtuvė ir turi neva uniją, 
bet ta unija darbdavių ir to- . 
del gina jų, o ne darbininkų | ^r™ni.™y* 
reikalus. * Kuomet < 
kams algas išmokėdavo, 
darbininkai konvertuose nie
kad nerasdavo tiek, kiek jie 
uždirbdavo. Paklausus darb
davius, kodėl jiems visko ne
užmoka, tai atsakydavo, kad 
pasilaiko už sugadintą darbą, j Pionieriai Nugą8dino Valdžią 
Ta bosų unija nekreipė jokios 
domės į tai, kad darbininkus! Vietos pionierių grupelė nu-

Čionai 
vo langų 
susiorganizavę 
uniją turėjo mitingą, kuris bu
vo labai pasekmingas. Reikia 
pažymėti, kad tame mitinge 
buvo apie pusė juodveidžių 

Pasirodo, kad ir 
darbinim | J U0(l veidžiai darbininkai jau 

pradeda susiprasti ir rūpintis 
savo klasės reikalais.

gąsdino vietos valdžią ir visą 
policiją sujudino. Mokyklų 
mokytojai ir principalai irgi 
buvo pastatyti ant kojų. Mat, 
rengiantis prie pirmos dienos 
gegužės, buvo išdalinti lape
liai tarpe darbininkų, kvie
čiant juos prie šventimo savo 
darbininkiškos šventės. Taipgi 
buvo išdalinti lapeliai ir mo
kyklų mokiniams, kad jie nei
tų tą dieną į mokyklą, bet pu
sė po pirmos susirinktų į sode
lį, nes ten bus masinis mitin- 

Tą darbą atliko pionie- 
Mokyklų vaikai, 

lapelius, nudžiu- 
dieną nebus mo
jais bėgo pas tė- 

Valdžia ir mo-

gas.
rių grupelė, 
gavę tokius 
go, kad tą 
kyklos ir su 
vus pasigirti.
kyklų viršininkai sužinoję, kad 
vaikams išdalinta tokie lape
liai, subruzdo darbuotis, kad 
mokyklas apsaugojus nuo bol
ševikų. Dar nebuvo 11 vai. 
ryto, o jau prie to sodelio, į 
kurį buvo kviečiami mokiniai
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ateiti, stovėjo ant kiekvieno 
kampo po du automobiliu— 
policijos ir mokyklų viršinin
kai su mokytojais ir kitais pri
žiūrėtojais. Tiesa, tą dieną 
gerokas būrelis vaikučių nėjo 
į mokyklą, bet nurodyton vie
ton bijojo eiti, nes ten buvo 
mokytojai ir mokyklų virši
ninkai, o antra, tai ir oras bu
vo blogas. Todėl jaunuoliai 
buvo susirinkę pas mane.

Apie trečią valandą išėjau 
į miestelį pasivaikščioti. Pa
mačiau, kad visa policija ant 
kojų pastatyta. Šimtaprocen
tiniai piliečiai keikė bolševi
kus, ’kad jie tokį neramumą 
padarė, kiti juokėsi iš polici
jos, kad ji tokia baugi.

Sulaukus vakaro, su pionie
riais nuvykau į Philadelphiją. 
Apie tą mitingą nerašysiu, nes 
kiti parašys. Tik tiek turiu 
pasakyti, kad grįžtant iš Phi- 
ladelphijos visu keliu pionie
riai dainavo revoliucines dai
nas ir tuomi pašalinių atkrei
pė atydą. Bemokslė.

NUO RED.—Atsiųstas su 
korespondencija pionierių gru
pelės paveikslėlis labai men
kas ir iš jo tinkamą laikraš
čiui klišę negalima padaryti.

ir J. Likas po $1; J. Collins, P. 
Andreliūnas, M. J.'Kastant, S. 
Rainard, J. šūkis, 
G. Kyietkauskas, 
Z. Domininkas, A. 
Andreliūnienė, A.
Batušis ir J. Zauga—po 50 
centų.

Pradžioj prakalbos ir pabai
goj dainavo Laisvės Choras, 
atskirai vyrų choras ir mergi
nų choras, vadovaujant M. K. 
Boliui. Mandalinų duetą pa
skambino drg. J. Peldžius h 
Andreliūnas; padklamavo He
len žukauskiūtė.

L. D. S. A. 13 kp. Koresp.

NEDERLIAUS METAI IR 
MŪSŲ VARGAI

galvos. Bet baimė čia nieko 
nepadės. Mums, darbininkams, 
reikia organizuotis ne tik pa
tiems, bet organizuoti ir tuos 
darbininkus, kuriuos buožės 
išsirašo iš bado paliestų Lietu
vos sričių. Jei mes to nepada
rysime, tai mūsų padėtis dar 
žymiai pasunkės.

(“Balsas”) Ku—tis. !

Brooklyn LABOR lies®
©ARBININKŲ ĮSTAIGA^. '

Bales del. Balių, Koncertų, 
Įdėtų, Vestuvių, Susirinidmų Ir tA 
Pulkim eteičius su naujaisiais 
wai»5 Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS^ 
i ®49—959 Willoughby Ao 
! Ta'L Stawr a
---------------------------- ------ -- - . . I

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

(Tąsa)
Šiandien, pasilikęs vienas, kaipo sve

čias, nusitariau būtinai savo dėdės dvira
čiu pasivažinėti po laukus. Kadangi aš 
buvau dar jaunas vaikėzas, tai, supranta
ma, to dviračio paminų mano kojos nesie
kė išminti iki reikiamo saiko, o be to ne
galima važiuoti dviračiu. Stalernėj nusi- 
statinėjau dviračio pritaikumą sau, o tą 
amatą jau gerai žinojau, kaip reikalinga 
padaryti, nes pats mano dėdė buvo kelis 
sykius tą padaręs. Kieme bandžiau dvira
tį, o tuo tarpu sene, per atvirą grįčios lan
gą, iškišus savo galvą, pašaukė mane į vi
dų. Stovėjo ji prie stalo viena ranka atsi
rėmusi ant palangės ir, kosėdama, klausė:

“Tu, vaike, pažiūrėk, kokias čionai 
Kajus ant skrynės paliko popieras?”

“Keli privatiniai jo laiškai, popierga
liai ir rusiškas pasportas,” paaiškinau aš.

“Pasportas?!”
“Taip.”
“Pasportas, pasportas... Kur eini Ka

jau be rusiško pasporto?... Parodyk žan
darui savo pasportą, o jeigu jo neturi—į 
kalėjimą!...” Žengė ji kelis didelius žing
snius prie pietinio lango, ir, atsigrįžusi Į 
mane, tarė:

“Pasitikėdama tavo jaunystei, prašau, 
paimk šį purviną pasportą ir vykis juos! . , 
dviračiu, nes jiedu, mano aprokavimu, to-I * s« • 
liau dar nenuvažiavo, kaip iki Micaičių f i- j 
lijos.”

f Išėjus už kiemo vartų į kelią ir žiū
rint tolumon, apie už keturių kilometrų, ,. . 
matėsi melsvai žalias beržynas, per kurio 
viršūnes pasirodydavo Micaičių vėjinio ma
lūno besisukanti sparnai.

Taip, aš juos pasivijau tarpe Ketūnų 
dvaro ir Užlaukio kaimo. Kajus ir jo pa
lydovas, nustebusiai pažvelgė į mane, ru
siškai užkeikė ir, pagaliau, užklausė:

“Ko tu čia mumis atsivijai, ar nori 
mano brolio dviratį sulaužyti?” Jiedu su
stojo, o jųjų juodbėris buvo sušilęs ir ra
miai vietoj stovėjo.

“Meldžiu,” tariau aš į Kajų, “tamstos, 
parodyk man savo rusišką pasportą.” Ka
jaus palydovas, pasišaipęs:

“Ot, mano mielas kaimyne, ot Kajau, 
dar tu Rygos nepasiekei, o jau žandaras 
prie tavęs prikibo...” Kajus iššoko iš ve
žimo—Čiupt, čiupt į savo kišenius—nėra!...

“O kur gi, ištikrųjų, mano paspor
tas?. .. O kad jį taip ir taip—palikau ant 
skrynios... Tfiu!... ”

Jo palydovas, botkotį lankstydamas 
ir ūsus kraipydamas:

“Hm... Rygoj, tad jau, ilgiau galima 
gyventi be duonos, šaučiau varnai ,negu be 
pasporto...”

Kajus, popierosą užsidegęs:
“Gal, vaike, pasporto reikalu ir atsi

vijai mumis?”
“O kaip gi, štai jis, meldžiu,” duoda

mas jam pasportą, atsakiau aš. Kajus da
vė man penkias kapeikas, atsisveikino ir 
vėl įlipo į vežimą.

Vežimo ratams sudundėjus, balsvų 
dulkių debesėlis pakilo į augštį ir nupuolė 
jis ant dvaro žalių, raudonai žydinčių, do
bilų, kurių buvo didelis laukas šalę plento.* 
Dar trys kilometrai į Kuršėnus. Saulė sa
vo šviesiais spinduliais žaidė ant miesto 
namų stogų, neaplenkdama nė mėlyno ir 
aųgšto katalikų bažnyčios bokšto, kurį bu
vo galima matyti saulėtoj dienoj už 20 ki- 

t lometrų. Nusitariau nebegrįžti atgal tuo

pačiu plentu, vedančiu į Šaukėnus, nes ne
turėsiu savo akims naujų vaizdų. Važiuo
ju per šilelio pušyną, Kurtavėnų linkui, 
manydamas pasiekti tą patį tiltą, ant ku
rio vakar sėdėjau ir klausiausi vandenio 
šniokštimo garsų.

Mirgėjo ant kelio šešėliai, saulės at
mušti per augštų pušių šakas, o margas 
genys,

BOSTONO IR AP1ELINKŠS 
ŽINIOS

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

CAMBRIDGE, MASS.
Kaip visur rengiama

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyvento] lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 i savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE, MASS.
5-6-6 kamba- 

visi vėliausios mados įtaisy- 
priskaitant ,3 štvmo pečius.

Par-

Del kai kurias vietas ištiku
sio šiemet nederliaus ir su
plaukus darbininkams iš šiau
rės Lietuvos, žymiai padidėjo 
nedarbas, o kartu su juo ir H 
išnaudojimas padidėjo šimte- K 
riopai. Vilkaviškio, Mariam- N 
polės ir šakių apskričių buo- H 
žės tiesiog tyčiojasi iš mūsų, M 
darbininkų. . Buožės sako, ■ 
džiaugsitės gavę darbo “už fl 
pilvą”; tą maistą, kurį buožės S 
duoda savo darbininkams, ir ĮĮ3 
išalkęs šuo nenoriai ėda. Da- j

i bar buožės suaugusiam darbi- | 
ninkui nenori duoti metams nė | 
300 litų. O apie tarnaites ir 
piemenukus nei kalbos nėra, j 
nes jų išnaudojimas visuomet ' 

ap- buvo daug didesnis nei bernų. I
vaikščiojimai darbininkų šven-ĮBuožės nuolat prikaišioja, esą, Į 
tės 1 d. gegužės, taip ir pasjjei nori dirbt, tai dirbk, o ne 

—tai išsirašysiu daug pigesnių! 
darbininkų iš šiaurės Lietuvos.j 

... . . . . . . ,v._ -. Mat, mūsų apicliukės valsčių:
v. įsikabinęs kojomis į nucįziuvusią,įg So. Bostono sudainavo In- valdybos paskelbė, kas nori pi-, 

pušį, sa vo Snapu garsiau kalė, J ieškodamas i ternacionalą ir dar kelias dai- gių darbininkų 
2 _ Su-j neles, po vadovyste M. Bolio, idel nederliaus,

stojau ant kryžkelio, šalę lūšnelės (grį- :kurios pavyko pusėtinai gerai. |per valsčiaus valdybą. Darbo 
iBet tik reikia duoti papeikimą Į žmogui nuėjus turgavietėn ir 
kai kuriems choro nariams, I pažvelgus 
kad apsiima ir neateina dai-'stovinčius bedarbius ir perskai- 
nuoti. Cambridge tik apie pu- čius vieną kitą skelbimą, kad į 
sė choro dalyvavo, ypač mer- šį kraštą dar parsiunčia kele- 
ginų visai mažai buvo. Man!tą tūkstančių išalkusių darbi- 
rodos kad del to ir mokinasi |ninku, net plaukai stojasi ant 
dainuoti, kad pasirodyti ant i ___ ______________________
estrados, o ne namie sėdėti.!y-., _

WO •*- V-I • IX ĮJCtkJi

mus, Cambridge, įvyko 5 die-! 
ną gegužes, po pietų. x

Pirmiausia Laisvės Choras

nukentėjusių
gali išsirašyti

3 šeimynų namas, 
riai, 
mai, 
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-1 
ninkas, norėdamas apleisti šį mie- I 
stą, parduoda tik už $10,000.

BARGANAI
pat N. Main Gatvės, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE .
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, barnė del 3-jik 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin-A 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki

Randų neša $1,21 
Kaina $13,000, bet par-j

miesto centro.
į metus.
duos už geriausj pasiūlymą. Prie 
žastis 
tėvo.

pardavimo—mirtis šeimynos

l
i

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že 
mė, puikus pušynėlis, geri budin 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai

“ ' -- už Į

čios), kurios stogas buvo samanomis ir ža
liomis kerpėmis apaugęs, o prie apgruvu- 
sio nedegtų plytų kamino, augo dvi jau
nos pušelės, čia, matomai, esama kokio 
nors vargdienėlio 'namelis, pilnas skurdo, 
nepasisekimų, skausmų ir ašarų. Prie šul
nio stovėjo prikankinta vargų ir gyvenimo 
nepasisekimų, suteiktų, kaip jai, taip pat 
ir josios vargo sesėms ir broliams, per vai- Drg. J. M. Karsonas pasakei1 
dančiąją dykūnų klasę, senelė, ant kurios prakalbą dviejose temose:! 
pečių kabojo dvi tarbos, pritaikytos ubą- pirmoj temoj kalbėjo apie Lie- 
gavimo tikslui.

Jinai, vargšė, bandė iš šulnio pasisem- , . , . . v'nei kiek nesirūpina sušelpti

tuvos padėtį, kaip ten žmones 
badauja ir kad fašistų valdžia

į visuos kampuos

j

lės nuo Bostono. Parsiduoda 
$5,500.

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

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

na- 
miesto vanduo, 

barnė, 8 
visi 

gero

ti vandenio atsigėrimui, bet, nabagėlė, netu
rėjo ganėtinai tam spėkų, paleido iš savo 
sudžiuvusių rankų svirtį, kurios atsveria- 
masis galas atsimušė į žemę, smarkiai su- 

• trenkdamas kibirą. Ji, pamačius mane,

Vaikeli, pasemk man vandenėlio, nes 
aš negaliu, o gerti taip ištroškau, taip iš
troškau. Oi, ai, ai, vandenėlio!”

Laikiau pastatęs kibirą ant šulnio 
ištroškusi senelė godžiai gėrė 

vandenį, net drebėdama. Ji, nuoširdžiai 
padėkavojus man už patarnavimą, atsisė
do pasilsėjimui šalę gėlių darželio ant per
skelto pusiau medžio šmoto ir, pasitaisiusi 
savo tarbas, kalbėjo:

“Mano žmogus, vaikeli mielasis, senai, 
senai numirė, amžinas atilsis jam, o man

Vikrioji voveraitė perbėgo skersai ke
lio į pušyną, o senelė, patylėjusi, toliau tę
sė:

“Auginau, supranti vaikeli, sūnų ir 
dukrelę; vaikai buvo geri.’ Man buvo sun
ku vaikučius auginti be vyriškio pagelbos, i 
sunku. Kenčiau aš pati vargelius ir mano j 
vaikai. Tarpais juodos duonutės neturė
jome, o bulvių ir ne kažin kiek būdavo. 
Vaikai jaunučiai pradėjo piemenėliais tar
nauti pas vietos ūkininkus.”

Išsiėmė ji iš savo tarbos duonos šmo
telį, suvalgė jį ir vėl tęsė:

“Dukrelė, patarnavus porą metų, ak,

Gal 
turini 
akerių 
Kurie svajojate apie farmas, Wau, 

Į skite per laišką, tik pažymėkite, 
i kaip didelės farmos ir kokį biz 
norėtumėt varyti. Pirmas bizni 
karvių ir pieno, antras—vištų, an 
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku- 

! rių farmeriai daro pragyvenimą 
į šiame krašte.

SOUTH BOSTON
12 šeimynų namas, po 6 kamba- 
t rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 

i priepat byčiv. Parsiduoda už 
$13,500.

FARtyA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu 

ir sieks iki 500 a,’

*

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg.,

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.
TT--^^ II, . I I I I | || 1|||.||M.».| ■ .. ..............................  Į. *

Lietuvos baduolius; antroj te
moj kalbėjo apie 1 d. gegu
žės, kaipo viso pasaulio dar
bininkų šventę. Ragino visus 
rašytis prie darbininkų orga
nizacijų ir skaityt darbininkiš
kus laikraščius.

Turiu pažymėti, kad drg. 
Karsonas yra geras kalbėtojas, 
riša klausimus gerai ir užin- 
teresuoja žmones savo kalba. 
Patartina ir kitoms kolonijoms 
kviesti Karsona kalbėti. I Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI

PATA1KOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, i

kviesti Karsoną kalbėti.
Buvo renkamos aukos del 

Lietuvos baduolių. Aukojo se
kančiai: po $1—J. Lavas, J. 
A. Rudis, K. šarka, . 
kevičius, A. Gricienė, S. Vins- 
kevičius, A. Stonis, P. Zablac- 
kas, P. J. Malinauskas; po 
50c: S. Rainard, J. Auglis, J. 
O. Malinauskienė ir P. Griga
liūnas. Smulkių surinkta 4.30. 
Viso $15.30.

‘GERAI PATAIKO!’
A Beliš- ne8 Penk>’l blokų nuo mano biznio I 

’ v. kostumieriai ateina ir saujoms po.!
O. V 111b- nanlria nicrarno iv* na rlnunnnn ■penkis cigarus ir po daugiau pasi- ; 

ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai i 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

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, 
ir gausi geriausj patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9G8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y, 

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

$10.00 LOTAI $10.^0
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 menesi-

*- y

»

(

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

Schuylkill

S. R.

MENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

n m

t

Grie- 
mūsų

r ». f 
R

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11th St.

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų j 

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

ir pasekmingai 
taip ir kiti

SO. BOSTON, MASS.
Pirmos Gegužes paminėji

mui, kaipo darbininkų šventės, 
buvo surengtos prakalbos. 
Prakalbas surengė Lietu vių 
Frakcija Komunistų Partijos,

13 kp. ir Laisvės Choras. Kal
bėtoju buvo draugas Bimba. 

. _ v_ # . Kalbėtojas nupiešė praeities ir
kaip skaudu darosi mano širdžiai, vaikeli, j ateities dalykus ir kokia atei
tas nuotikis prisiminti, susirgo ji ir, varg-, 
šelė, numirė... Sūnus, vaikeli, užaugo 
gražus ir sveikas vyras, bet jis, betarnau
damas Olbergio dvare, pakitėjo savo būdu 
—mėgdavo degtinės įsigerti ir, žinoma, 
kartais pasipešti. Sykį Kuršėnuose mies
telėnai jį labai lazdomis buvo primušę, bet 
pagijo. Pagaliaus, vaikas, susitaisęs rei
kiamą pinigų sumą, išvažiavo į Ameriką. 
Dabar aš,’ pasiubagaudama, einu į Užkal
nius, nes teko girdėt, būk Povilaičių Anuf- 
ras sugrįžęs iš Amerikos, Tai gal jis žino- 
ir apie mano sūnų ką nors tokio. Jau se
nai aš nebegaunu nuo jojo jokios žinios. 
Sūnelis užmiršo savo, seną motinėlę, kuri 
jį nešiojo ant rankų ir augino, daug pati 
visko prisikentėdama. Užmiršo, o gal ko
kia nelaimė jį! patiko.”

(Tąsa bus)

tis laukia darbo žmones. Ap
art kitko, prisiminė, kaip mūs 
priešai griebiasi visokių įmo
nių, kad tik sudemoralizavus 
darbininkų judėjimą, 
biasi net padegimų
spaudos įstaigų. Po prakalbos 
buvo renkamos aukos “Vil
nies” atsteigimui. Aukų su
rinkta $44.50. Aukojo seka
mai. J. Vavanauskas (?— 
Red.), R. Pernickas, A. Vasil,
J. Gavinavičius, C. Franiona,
K. Jokubenas, Zinskas, K. Va- 
lintukevičius, N. Januška, Ču- 
lada, A. Beržilionis, V. Rim
kus, Žukauskas, P. švedas, P. 
Traupys, E. Ceikienė, A. Bui
vydas, P. Nukas, V. Taraškie- 
nė, M. Januškienė, L. Latvė- 
nas, E. Zeimis, J. Naujokaitis

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

Taip-pat p rogrosy viskas 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- 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne-i 
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro-' 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- j 
lyne, bet ir .kituose miestuose—visur: 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose,! 
Kliubuosef ant Balių ir Storuose bei į 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystėsi 
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
tas apmokame.

Adresas:

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kuril] Jūs Pageidavo!

Philadelphia, Pa

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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kainos.
sekančiu adresu:SVARBUS BIZNIO VADAS 

KREIPIASI Į PUBLIKOS 
PASITIKĖJIMĄ

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
keti bilas.

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENl’OINT bill

Book-of-the-Month (Mėne
sio Knygos) Kliubas patraukė 
teisman Dutton knygų leidimo 
kompaniją (N. Y.) ir reika-

No...........

Miestas

Tiesa yra galinga ir turi pa- 
Kad gaut pasiti-

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

pareiškimą. Sako:
PIKTŲ PAKUŽDU

Naujoje eilėje paskelbimų,!
tapo išleisti dienraš-

ir 
ANGLIŠKA į-Ll ETŲ V1SKAS 

ŽODYNĖLIS

644 Drigg» Avenue.

Ridgewoodo Skyrius: 253

........... St. or Ave

State............................—

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25e

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

< >

>

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką” 

tuojau, tai sužinosit, kaip tą 
Įima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

^MFTIIVOS MOK QIFL lauja iš JOS atlygini- tiesos šviesą; Lucky Strikes Strikes, kaipo savo mylimiau-
IdLlUTvu It! V R u Lljl" mo už apšmeižimą. Apšmei- yra pagaminti iš puikių-pui-sįus cigaretus o apkepinimas

Tarpininkas
Į Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

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

numeris 15c.
duoda $200 arba lai- 
Lietuvą ir atgal—do-
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žimas tame, kad Dutton kom
panijos prezidentas John 

j Macrae išsiuntinėjo tūkstan- 
Meno Mokyklos |čiui laikraščių redaktorių laiš-
Mokiniy Streikas įkus, peikdamas- kliubą, kad jis

į išleido “netikusia”. Joan Lowel- 
Dar nenutilo universiteto laitės knyga “Cradle of the 

studentų bruzdėjimas, kai Me-iDeep” (Gelmių Lopšys).
no Mokyklos augštesniojo sky- Kliubas turi daug narių; už 
riaus mokiniai paskelbė strei- tam tikrą metinę mokestį jie 
ką. Streiko priežastis—vidu-įgauna p0 nauja knyga kas mė- 
jiniai mokyklos klausimai. Mo-įnuo. Jis yra “liberališkai pa- 

Minai reikalauja geresnių mo-'žangus.” Kliubo knygų redak- 
“y^jų ir mokyklos direkto- torių tarpe rand asi Heywood 

riaus Šklėrio pašalinimo; Šklė-|BrOun, Henry Seidel Canby, 
rys, mokytojus skirdamas, ne; Christopher Morely ir keletas 
meno reikalais rūpinasi, o vi-1 kitų žymių rašytojų bei laik- 
sai kitais dalykais; tarp kita raštininkų.
ko, kaip rašo “Litauiše Rund- 

y sau,” jis liepė sudaužyti vieno 
mokinio, Gabrio, skulptūrą, 
nes jam reikalinga buvo toji 
vieta, kur stovėjo Gabrio 
skulptūra, kiaulių tvartui tai
syti. Reikia pasakyti, kad 

J&SŲerys buvo primestas meno
■ <*Sbkyklai fašistų valdžios; mo- nijos prezidentas išleido pasi-' linkimą 

^los va|dyba buvo kelis k ar- rašytą 
tus išrinkusi kitą direktorių, i “JOKIA _ t _ _______ x
bet valdžia jo nepatvirtino. KAMPANIJA NEGALI ATS1 
Pagaliau buvo pakeistas mo- LAIKYT PRIEŠ TIESOS ŠV1E 
kyklos statutas—visai atimta SĄ.” 
nuo jos autonomija ir primes-!
tas jai direktorius Šklėrys. ■ įmti viršų.
Taigi ir meno mokyklos kon- kėjimą tų, kurie jieško tiesos, 
flikto pamate glūdi augštes-! jokia jėga nėra drūtesnė, kaip 
niųjų mokyklų autonomi jos į asmeniškai parašytas pareiški- 

. klausimas. imas.
Mokiniai padavė švietimo; Pirmą kartą istorijoj Ameri- 

ministerijai prašymą. Už tai j can Tobacco Kompanijos, ga- 
. 'tŲ'^pkyklos direktorius, žinoma, i minančios Lucky Strike Ciga- 

•'fasistų valdžios pritariamas, retus, dabar išeina pirmyn pre- 
pavarė 34 mokinius. Tuomet zidentas su skardžiu pareiški- 
prie streiko prisidėjo taip pat mu, po kuriuo padėta locnas 
penki mokytojai. Studentai!jo parašas. Tatai įveda naują 
kreipėsi į Voldemarą, prašy-Į elementą nuoširdumo ir asme- 
dami jo užtarymo, nurodyda- Į niškos atsakomybės į Ameri- 
mi, kad tik meno reikalais va- kos biznį, kas ir suteikia įtiki- 
duomadiesi jie tuos klausimus ■ nimo kiekvienam, kuris tatai 
stato. Voldemaras atsakė įskaito. Tas yra ir įspūdinga 
jiems policiją atsiųsdamas jų!ir nepaprasta. Visi, kurie ži- 
išvaikyti. Ino prezidentą jAmęrican To-

“Litauiše Rundšau” iš vasa-ibacco Kompanijos, George W. 
rio 23 d. rašo, kad ir čia įsi- j Hill’ą, fnnianR nnmi v« kad 
kišo policija “tvarkos” 
Vasario 22 d. policija 
mokyklos namą ir 
streikuojančių mokinių 
Du mokiniai buvo
XIniversiteto studentų žymi da- čiarns ir kitakalbių spaudai vi- 
us pritarianti meno mokyklos įsose Jungtinėse Valstijose, 
mokinių streikui. Tačiau iš | George W. Hill, prezidentas 
laikraščių visiškai nematyt, ar į American Tobacco Kompani- 
nepastatė jie klausimo apie so-įjos, sako: 
lidarumo streiką universitete. “Jokia piktų pakuždu kam- 
Mums artimieji studentai tu- panija negali atsilaikyt prieš 
rėjo iškelt klausimą ir šaukti 
prie solidarumo streiko. I •------------------------

klausių tabakų—tabako der
liaus Smetonos. Vien tiktai

I Lucky Strikes tėra apkepina-i 
mi, kadangi apkepinimas yra 
slaptas procesas. 20,679 dak
tarai aiškiai sako, kad apke
pinimas prašalina nešvaru
mus. O paskui vėl, jis prisi- — 
deda prie kvapumo ir suturi 
nuo gerklės suerzinimo. To
dėl, nebijodami prieštaravi
mo, mes galime teisingai pa
sakyti :—‘Jokie cigaretai, ne
žiūrint savo kainos, nėra tiek 
geri, kaip kad Luckies, ar jie I 
būtų gaminami American To-j 
bacco Kompanijos, ar bile 
kurios kitos kompanijos.’ ” 
(Pasirašo) “George W. Hill, 
“Prezidentas, The American 

“Tobacco Company.”
- Antrame ir sekančiuose pa

skelbimuose Prezidentas Hill 
nurodo, kad prieštaraujanti 
argumentai nepajėgė suturėti 

American Tobacco Kompa-'sparčiai augantį publikos pa
siimt Lucky

uio, ioi-jAmiu, tuojaus pamtys, kad 
daryti.'jis atydžiai apsvarstė savo žo- 
apsupo džius ir turi mintyje kaip tik 
tikrino tą, ką sako. j
pasus, i 

areštuoti, kurie

no mokykloj jau buvo visiškai i 
sustabdytas. Prasidėjo moki
nių tardymas, kaltininkų j ieš
kojimas.

ĄJums dar trūksta smulkes- 
ni^ižinių apie šitą streiką, bet 
aiškus dalykas, kad jis yra 
glaudžiai susirišęs su visų aug- 
štųjų ir net vidujinių mokyk
lų studentų ir mokinių judėji-i 
mu. Ir jis neabejotinai turi 
politinės reikšmės. Mūsų drau
gų uždavinys—aktyviai daly
vauti toje kovoje, bet nenusto
ti savo veido, stengtis suteikti 
jai politinės kovos prieš mo
kyklų fašizaciją, sąmoningai 
eiti prie didesnės politinės stu
dentų diferenciacijos.
(“Balsas”) V. K.

Šį Vakarą 6 Sekcijos 
Branduolių Viršininkų 
Mitingas
Jršiandien, 6:30 vai. vakare, 
yra Komunistų Partijos VI 
Sekcijos visų vienetų bran
duolių funkcionierių (organi
zatorių, ’viršininkų) susirinki
mas po num. 56 Manhattan 
Avė., Brooklyne. Visi lietu
viai draugai funkcionieriai 
ri dalyvauti.

$200,000 Už Knygos 
įžeidimą

Puslapis Penkfas

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

<♦>

o

iškelia Lucky Strike iki tokio 
gerumo laipsnio, prie kurio 

i nei prisiartinti negali jokie ki
lti cigaretai.

“Milionų žmonių pasirinki
mas Luckies įrodo jų pirme-

nybę, ir yra teisingas atsaky
mas į saumyliškus pagyrus.”

Tai yra įdomu ir reikšmin
ga matyt, kaip tą naują atsa
komybę prisiima ant savęs di
dieji Amerikos industrijos va
dai savo reikaluose su publi
ka.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS

A. F. STANKUS

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

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Draugai! ‘'Laisves” Ekskursija į Darbininkų Šalį—Sovietą Są
jungą jau išvažiuoja

Laivu Berengaria j Helsingfors
Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje, bus paranku

■Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 
klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukimais ir automobiliais 
Sovietą Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dienu.

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

dabar sutvarkėme, kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir aprodyti teatrus, muzėjus, svarbesnius industrijų centrus 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Leningrade ir atgal parvežti už $385.

Ar negana pigu taip svarbi misija?
Norintieji sustoti Lietuvoje, turėsite patys apsimokėti kelionės kaštus iš M 

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

Lietuvoje galėsite būti, kiek jums patiks. Už vizą iš Sovietų Sąjungos į Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metą. Nepiliečiams $10 už vieną menesį, $15 už 
du mėnesiu, $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis mėnesius. 1 >

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

SU NUVAŽIAVIMU IR PARVAŽIAVIMU UŽIMS 51 DIENĄ
Per tas 23 dienas būsite pervežti per sekančius miestus: Maskvą, Char

kovą, Leningradą, Kijevą, Sevastopolį, Jaltą, Odesą, iki Lenkijos rubežiaus. 
Čia jums bus išrodyta viskas, ką jūs norėsite matyti ir tuomi būsite labai 
užinterosuoti. .

175 FIFTH AVENUE, NEW VORK CITY
Vladas Aleksandras Baginskas

Prezidentas Bridgewater DarbininkųSKooperatyvės Draugijos. Jis važiuoja su 51 ekskursija ir visu 
keliu bus vertėju iš rusų į lietuvių kalbą.

Del sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū- 
klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu- 
grupe. Kurie negalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kalboje.
Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoja Rusų, Ukrainų ir Lietuvių gru

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

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

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

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

Nusiimkite 6 pasportinius paveikslus ir prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami priruošti visas.

rą, 
vių

“LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N. Y

<♦>

< >

< >

o 
<’>

<t>

< >

< >

< )
<l>
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SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVĘ

JUOZAS

lllūll

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Keystone
Bell____

TELEFONAI:
___ _______ Main
________ -_ Oregon

9669
5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrban’e PniAnUrG (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UAUdllb UURliUVvdtlo bij0. Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilvlm I fl Y Tabs *■“'"’ CGnta' skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU jLUa iflUo kjį.y amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

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

____________________  ORDER BLANK
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau, pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOI.ERJ, už kur; malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S COLI) POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ........ —

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

IIBIIIBIIIGIII

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

25 METŲ JUB1LĖJUS. Speciali* pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbinių karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klases. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas.

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

New York City

FYlPAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA Pnnhl LAlIUi. Nuo g v. ryto jyį g v, Vak.t po 6 vai.—75c v v vtiilų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta RusiŠkai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

čia paisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA .
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS
Panedeliais 

utarninkais

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

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

Telefonas: Pulaski 1090

iI



Puslapis šeš Pirmad., Gegužės 13, 1929

Ridgewoodas

VIETOS ŽINIOS St

jokių bažnytinių ceremonijų. 
Giminės ir pažįstami yra kvie
čiami atsilankyti į šermenis, 
po num. 256 Heyward 
Brook lyne. PASIRANDAVOJA geras kambarys 

su visais parankamais, prie pat 
Lorimer subway stoties. Taipgi yra 
gaunamas namie valgis. Kreipki
tės bile laiku. 35 Devoe St., Brook
lyn, N. Y. ' 111-13

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

I Jūreivius Atsišaukimas 
Komunistų Partijos

komitetus ant

(jiems darbus, tam tikram lai- 
jkui. Tuom kontraktoriai gąs
dina todėl, kad streikuoja 
Elektros Darbininkų 3 lokalas 

,;r tūli kiti, jiems pritarianti, 
Ko_ j darbininkai. Kontraktoriai 

■ į_izurza, kad tais streikais, šiaip 
po_Įar taip, paralyžiuojamas jų 

darbas.

Į Hudsono upę atplaukė ei-Į“ 
lė Amerikos karo laivų, 
munistų Partija išleido 
šaukimus į jūrininkus, 
skleidė tų atsišaukimų ant se- 
karoAi laivų: Florida, Concord, 
Cincinnati, Marblehead, New 
York ir tūlų kitų.

Atsišaukime sako:
“Laivyno Jūrininkai, Drau

gai Darbininkai!
“Šiandien Amerikos marinai 

Nicaraguoj kariauja prieš te- 
naitinius darbininkus h* vals
tiečius. Amerikos karo laivai 
šiandien grūmoja Chinijoj dar
bininkų ir valstiečių revoliu
cijai, grąsindami ją vėl krau
juose maudyti. Laivynas už
sieny] yra policinė spėka tos Į 
pačios imperialistų šaikos, ku- men. 
ri kaujasi prieš darbininkus čiadienį. 
namie.

“Jūrininkai, Draugai Darbi
ninkai! Jūs turite susiorga- 
nizuot savo 
kiekvieno laivo visame laivy-Į 
ne. Darykite taip, kaip darė 
Sovietų Sąjungos jūrininkai sa-j 
vo kovoj prieš carizmą. Atsi-i 
minkite Francūzų laivyno su-j 
kilimą Juodojoj Jūroj, kuomet; 
Francijos imperialistai bandė' 
užpult Sovietų Sąjungą. At-i 
siminkite pavyzdį milicijos ka- Didž. N. Y. Sąryšio Darbai 
reivio John Porterio, kuns at- 
sisakė padėt audyklų baro-! ■------ - -- -- - - - ■
nams ių kovoj pries (streika-i . , ••C vi i - . . ,, ninkisku Draugijų Sąryšio kovusius) audimo darbininkus. ... v ,. amitetas saukia konferenciją

atsi-

Uždarysią Darbus Visiems 
75,000 Namu Statėjams

Iš Tarpt. Darb. Apsigynimo 
17 Kuopos Susirinkimo

Pereitą trečiadieni Įvyko 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17 kuopos susirinki
mas. Kadangi šis susirinkimas 
nebuvo garsintas, tai buvo ne
skaitlingas ii* trumpas. Ne- 
garsinimo klaida pasidarė iš 
to, kad aš nebuvau tikras, 
kaip susirinkimai Įvyksta, ar 
kas antras trečiadienis, ar po 

pirmai dienai antrą tre- 
Taip

klaida.
Dabar kitas T. 

pos susirinkimas 
birželio (June).

šiame susirinkime prisirašė 
nauji nariai: Vaiginis, Mike
lėnas ir Karizna. Daugiau 
draugu žadėjo ateit ir prisira- 
šyt sekamam susirinkime.

V. Januška.

ir pasidarė

D. A. kuo- 
Įvyks 12 d.

Didžiojo New Yorko .Darbi-

■New Yorko ir New Jersey 
(draugijų, kliubu ir kuopų. Lie- 
ituvos baduolių klausime. Kon- 
(ferencija Įvyks gegužės 19 d., 
j 10 vai. iš lyto, “Laisvės” sve- 
i tainėje.

Namų statybos kontraktoriai I Draugai darbininkai ir su- 
vėl grasina paskelbt lokautą įminėtos organizacijos, nepadė- 
75,000 darbininkų New Yor-Ikite ' Sal! šita klausima, bet 
k.e, tai yra, visiškai uždarytivriebkitės vreitai už darbo ir 

svar- 
kon- 
kitus

(išrinkite delegatus i šitą 
bią Lietuvos baduoliams 

iferenciją. Tam sykiui 
klausimus padėkime i 
ir griebkimės greitai šio 
bo. gelbėkime Lietuvos darbi
ninkus nuo bado.

Dnr ne viskas. Sąryšis su- 
. reni’-in kun. X. Mockui “misi- 
U*ns.” kain matote iš skelbimu. 

Rengia Didžiojo New Yorko Tai i*u du šiuo laiku svarbūs 
Darbininkiškų Organ izacijų |Sarvšio darbai.

Sąryšis
Įvyks Sekančiose Dienose:

Pirmadienį,
Trečiadienį,

Aukos Įvairiems Reikalams
Tūlą laiką apie Ridgewoo- 

dą spaudoje nieko nerašėm, 
kad be reikalo neužimti vietą 
laikraštyje, bet paskiausiai ne
bus pro šalį pažymėti keletą 
dalykų. Jei parengimų Ridge- 
woode ir nėra šiuo laiku, bet 
matant svarbius nuotikius gy
venime skubinamės pagelbėti 
nors su aukomis. L. D. S. A. 
132 kuopa paskiausiai aukojo 
$5 Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui, $5 Moteni Fede
racijai, $5 “Vilnies” ofiso su- 
taisymui, $5 Gastonijos strei- 
kieriams, $5 Lietuvos baduoliii 
fondui. Matant svarbų ir sku
bi! reikalą, narės ant vietos 
aukojo paramai baduolių Lie
tuvoje. Po dolerį aukojo: 
Kvietkienė, Kazakevičiūtė, Ka- 
zakavičienė, drg. Šapalas; 
Bondžinskaitė 50c; Pajauskie- 
nė ir Blažienė po 25c.

Aukojusiom draugėm dide
lė padėka i už supratimą pa-| 
gelbėti badą kenčiantiems Lie-j 
tuvoje. per ą savaites, i

Ridgewoodieciai svarbiems streikieriu. 
reikalams visada aukoja. Ran- sumokėt

Jei darbi-1tūkstančiai dolerių kas savai- 
paremiaįtė. O dabar savininkai išga- 

. j iš teismo indžionkšiną 
(drausmę) prieš streikierius; 
tuom uždraudžia pikietuot už- 
streikuotas vietas, kalbint dar 
tebedirbančius, kad 
prie streiko.

Ne tik mekleriai 
bet ir 
United

Darbo Federacija Laužo 
Valgyklų Darbininkų Streiką

Amerikos Darbo Federacija 
laužo streiką New Yorko val
gykit! ir viešbučių darbininkų. 
Mat, streikui vadovauja ir jų 
uniją plėtoja komunistai ir 
šiaip kairieji darbininkai.

Prie Darbo Federacijos pri
klauso tik saujelė virėjų ir sta
lų patarnautojų (waiteriu). 
Del paprastų darbininkų orga
nizavimo niekad galvos ne
skaudėjo Federacijos ponams. 
Jie nei nebandė organizuoti 
labiausiai išnaudojamus, juo
dadarbius valgyklų vergus. 
Dabar gi Federacijos lyderiai 
darbuojasi su /samdytojais ir 
policija prieš (streikuojančius 
valgyklų paprastus darbinin-

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI 
WILLI AMSBURGE

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

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornįšjuoti kam
bariai ant dienos, savaites 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.

1

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

k a ranką mazgoja, 
ninku visuomenė 
ridgewoodiečių parengimus, j vo 
atsilankydami skaitlingai, tai 
kur būtinas reikalas aukojimo 
negali būt užmirštas.

16 d. birželio ivyks išvažia
vimas A. L. D. L. D. 55 kuo
pos ir L. D. S. A. 132 kuopos 
Į Forest Hills parką. 7” 
kite neužmiršti 16 d. bil'želio ;nįai 
(June); tai 
vasa ri n i s p arengi m a s.

L.D.S.A. 132 Kp. Kor.

kus.
Nuo streiko pradžios iki šiol, I 

, areštuota 1,0001 ^ame 
Vest jų bylas bei. 
abaudas lėšuoja

i PARSIDUODA kostumeriška 
čių dirbtuve, labai žema 

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

110-13

kriau- 
kaina.
senus

KAS TURI lotų ant pardavimo, mes 
rokuojame Cash, jeigu perka stu- 

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

108-13
prisidėtų RIDGEWOOD

Kampinis, mūrinis namas dviem

South Brooklynas

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitiKrin- 
sit.—Pabapdykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

. JUNIPER 7646

. ■ RALPH K R U C H -;
FOTOGRAFAS

"V ■■ ■■ ' ■ "' -1 r „ 15 ■■

;65§2'3AyĖNUĖ .

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.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Telephone, Stagi 4461 f

A. RADZEVIČIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

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.

Telephone, Greenpoint 2320

J. OARSNAiš Darbo į šeimynom, su garadžium del dviejų 
c/wlnliai; karų. Maudynės ir elektra. Labai .jOCiailSLl-1 ger(jj vietoj. Prieinama kaina. B.

Hebrew A. Žinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
ridgewoodieciu, Trades (Jungtinės žydų Dar- 

jbjninkų Sąjungos) paduoda 
i rankų, bosams ir policijai prieš 
valgyklų streikierius.

Visa to nežiūrint, streikas 
j jau laimėtas 25 kafeteri jose, 
(kūnų savininkai pasirašė su
tartį, pripažindami kairiąją 
uniją, sutrumpindami darbo 
valandas, pridėdami uždarbio. 
Prie to “nusileidimo” streikie- 
riai per savo narsią kovą, per 
kairiąją taktiką privertė savi
ninkus minėtų valgyklų.

Akivaizdoje vis sunkėjan
čios kovos, streiko komitetas 
pareiškia, kad reikės daugiau 

Ypač yra kreipiamasi

Malonė- ( Federacijos, 
i vadai

d. gegužės A. L. D. L. D. 
kuopos buvo susirinkimas 
,drg. Stilsoną. Susirinki- 

buvo gana skaitlingas;

Zinis,
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

SALES—PARDAVIMAI

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligrj 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. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

(PARSIDUODA saldainių krautuvė 
už pigią kainą; gera vieta, kurioje 

galima padalyti geras pragyvenimas. 
Randasi didelė vieta krautuvėj ir na- 
|ynuose; kambariai geri del gyvenimo; 
randa pigi. Noriu greitai parduoti. 
Kas pirmutinis* atsišauks—tas pigiau 
nupirks ir nesigailės. Pardavimo 
priežastį sužinosite vietoje. J. Žvin- 
gis, 12 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

111-13
PARSIDUODA stationery Storas.

Gera vieta, biznis ' Įdirbtas per 4 
metus. Pardavimo priežastį sužino
site ant vietos. Kreipkitės po num. 
284 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y 111-12

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

7 
147 
pas 
mas 
prisirašė naujas narys P. Aku-
čevičius. Sekretorius raporta
vo, kad užsimokėjusių narių 
yra 13, kiti dar. neužsimokėję.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vos Baduolių šelpimo Komite- 
to sekretoriaus. Iš kuopos tam L tlį'Ncw Yorko ir Brooklyno 
paaukota $10 n Mikelėnas jau; va)Ky](]u jr viešbučiu darbi- 
buvo surinkęs ant blankos $11.!ninlius> dar nepaskeIbta 
Nutarta parsitraukt daugiau 'streikas 
blankų, ant kurių ^apsiėmė pa-į “2______________
rinkt aukų .Bružas, Kazlaus-Į (Daugiau New Yorko žinių 
kas ir Stasiulevičius.

Antras laiškas buvo del N.
J. ir N. Y. draugijų šaukiamos 
konferencijos. J delegatus ap
siėmė K. Milinkevičius.

Buvo kalbama apie svetainę 
ateinančio rudens parengi
mams, nes drg. Makutėnas 
pardavė savo namą su svetai
ne ir ten dabar bus dirbtuvė. 
Keli draugai apsiėmė pasitei
rauti apie svetaines.

Atrodo, kad south-brookly- 
niečiai nesnaudžia.

Kuopietis.

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. I.EVANDAIISKAS1
GRABORIUS
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PRAKALBOS 5-tam Puslapyj)

13

d. Gegužės, UŽEIGA

bu.
Sarvšio Kom’^ntn S^lrr. ■

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

NAUJA BUČERNE

bus

su-
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NAUJAS SAVININKAS
NAUJAS PATARNAVIMAS

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

" Tel.
?

kompanai” 
Tame tai 

visa jų “geradarystė.”

Trijų Dienų “Misija”
KUNIGO M. X. MOCKAUS

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

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

PARSIDUODA restoranas, labai biz- 
niškoje vietoje, apgyventoje lietu

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

REIKALINGA patyrusios merginos 
išrinkti žarnas prie darymo deš

rų. Atsišaukit: Brecht Corp., 174 
Pearl St., New York City. 111-13

ir
17
SVETAINĖJE

C. BROOKLYN, N. Y.
’ A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 13 gegužės, Ger
vės svetainėj. 85 Hudson Ave., 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit ir naujų 
nariu atsiveskit. Sekr. M. Beal.

111-12

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC _

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

. Nusiseko'? Pir- 
įmosios Gegužės, paminėiimas 
(Millor’s Grand Assemblv sve
tainei. ProoUlvnp tainiri ivv- 

Gegllžės, kA Sąryšio nūnesčiu sn nrisi- 
GcgUŽČS dpiimn A mn 1 o-nmeitu Km n učių 

j 54 lokaln. kuriam už tai ta
riamo ačiū.

Ctnrv^in Irnwitota'? i7va nrž«i_ 
jbrnz.ns ir danon’an dorbininkiš- 

101 Grand St., Brooklyn, N.Y. ,Vr>i visuomenei naudingu dar- 
Pradžia 7-tą valandą vakare 

Įžanga 25c ypatai

Penktadienį,
UKRAINŲ

d.
d.

Orlaiviai iš New Yorko 
j Hawaii

Kaip Kompanija ‘Padovanoja 
$4,000,000 Darbininkams

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

VIEŠOS KRIAUČIŲ DISKUSIJOS 
i 16 d. gegužės, 11-27 Ainon Place, 
i Brooklyne, bus kriaučių 54 skyriaus 
|viešos diskusijos temoje: “Ką kriau
šiams duos sekcijų organizuojami 

* kliubai?” Į diskusijas kviečiami at- 
■ silankyti ir ne kriaučiai. Diskusijos 

prasidės lygiai kap pusė po septynių 
vakare. Įžanginę prakalbą pasakys 

I A. Jankauskas, kurį, nutarė pasi
kviesti lokalo pildomoji taryba. Kliu-

MALONAUS PASIMATYMO

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

MANO YPATI6KA ATY- A AA 
DA IR PATARNAVIMAS > | IIIIII 
IKI PAGYDYMO -v v/. w v/

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stbgg 0788

KUN. M. X. MOCKUS

Gerbiamoji lietuvių visuo
mene! Kunigas M. X. Moc
kus jau senai Brooklyne kal
bėjo. Jisai ilgą laiką gyveno 
Meksikoje ir daug pasakys to, 
ko mes nesame girdėję. Kiek
vienas jo prakalbom būna pa
sitenkinęs. Jisai kalbės seka
mose temose:

Pirma, “Ar Bolševikai Blo
gesni už Velnius?”

Antra, “Kunigijos Šventi Iš
radimai” ;

Trečia, “Ar Žmogus Gali 
Dasigauti j Dangų?”

Kaip matote, temos žingei
džios, patraukiančios ir svar
bios, nepraleiskite neatsilankę.

Kviečia Rengėjai.

Richman Bros, drabužių fa- hų klausimas dabar gana diskusuo- 
brikantų ir pardavinėtojų įajnas pas prosininkus, kišenių deji- 

Ikus ir rankovių dūnkus. Kaip jau 
yra žinoma, prosininkų kliubas iš 
visų suminėtų sekcijų geriausia sto
vi. Prosininkai susidomėjo ir pas 
lietuvius, tat klausimas turi “svar
bos,” kuris tik viešose diskusijose 
gali būt išrištas, išanalizuotas. Visi 
kriaučiai, atsilankykite į viršminėtas 
diskusijas. Kviečia rengimo komisi
ja.

"'REIKALAVIMAI

ir 
garsiai skelbiasi 

s laikraščiuose 
su savo “geradaryste” darbi
ninkams. Ji išleido 50,000 nau
jų savo šėrų; Šeras yra skai
tomas būk vertas $80, bet 
kompanijos darbininkams tie 
Šerai būsią pardavinėjimi tik 
no $50. Jai dirba 3,800 dar
bininku. Papiginta kaina par
duodant naujus Šerus, girdi, 
mūsų darbininkams yra pado
vanojama $4,000,000. Tain 
“Times” antgalvyj ir rašo, kad 
ta kompanija “atiduoda $4,- 
000,000 darbininkams.”

Darbininkai, žinoma, 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
verčiami pirkt Šerus, jeigu no
rės turėt darbo toj kompani
joj. O stambieji 1 
puikiai pasipelnys, 
ir yra

Goodyear-Zeppelin Kompa- kompanija 
nija žada greitu laiku atida- kapitalistiniuose 
ryt baliūninių orlaivių linijai 
tarp New Yorko, Californijos 
ir Hawaii salų. Tokiu orlai
viu galima būsią padaryt Į 48 
valandas kelionę iš New Yorko 
į Californiją. O iš New Yor- 

jko pasiekt Hawaii salas gali
ma būtų Į 4 dienas ir naktis. 
Tais orlaiviais veš ne tik pa- 
sažierius, bet ir pašto siunti
nius.

1,000 Draugų Dalyvavo 
Negrų Vakarienėje

Partijinėj vakarienėj, 
rengtoj naudai negrų komu
nistų laikraščio “Negro Cham
pion,” dalyvavo 1,000 baltų 
ir juodų draugų ir pritarėjų.

Apart kalbėtojų nuo įvairių 
Ijuododžių i darbininkų organi
zacijų, sakė prakalbą ir juo
dukas randauninkas farmerys 
John H. Owens iš Californijos 
ir vietiniai komunistų kalbėto
jai.

Eva 
žės 11 
laisvai 
d., antradienį, po pietų, Alyvų
Kalno kapinėse, Maspethe, be

Misiūnienė mirė gegu- 
d., 7 :25 vai. ryte. Bus 
palaidota gegužės 14

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

DAR GYVUOJA
ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyj’e ir bus 
reikalinga Vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

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

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.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
raistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių,: šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių seklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i ‘ 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o -aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 216#, 1114.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokičiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

apie kokią lietuvišką




