
Vokiečių Zeppelinas Bu
vo Priverstas Nusileisti

Francijoj
PARYŽIUS. — Sugedus 

keturiems iš-penkių inžinų, 
bekovodamas visą dieną su 
dideliu vėju, kartais vėjo 
nešamas, didysis vokiečių

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

•i

dirižablis Graf Zeppelinas 
dasigavo į Cuers-Pier refeu, 
netoli Toulon miesto, Fran
cijoj, apie 9 vai. penktadie
nio vakarą (apie 4 vai. po 
pietų New Yorko šviesos 
taupymo laiku). Jo antras 
bandymas perlėkti Atlanti- 
ką ir įrodyti, kad dirižablis 
gali būt geras įrankis karui, 
nepavyko.

Buvo dedamos pastangos 
sugrįžti į Friedrichshafen, 
iki tik vienas motoras be
veikė. Pagalios Eckener, 
komandierius, priėjo prie 
išvedimo, kad reikia nusi
leisti Francijoj. Francijos 
oro ministerija per radio 
davė ■ patarimą, kur pato
giausia nusileisti, ir diri
žablis nors sunkiai, bet pa
sekmingai nusileido Cuers 
orlaivių lauke. Tapo patal
pintas dirižablio name.

Sakoma, pasažieriai buvo 
labai nusilpę.

Dirižablis ore išbuvo 38 
valandas. Per devynias va
landas kovojo su dideliu 
vėju virš Francijos.

Nusileidus dirižabliui Dr. 
Eckener anksti šeštadienio 
ryta pasakojo apie nelaime.

Skrendant per Ispaniją 
sugedo vienas motoras, su
lūžo sukimo ašis. Paskui to- 
kiuo pat būdu sugedo kiti 
trys motorai.

Likus tik vienam moto
rui, Eckener sakė, kad jis 
nusprendė palengva vykti 
namo, ir skrido linkui 
Rhone. Dasigavo iki Rhone 
slėnio, bet užėio tain smar
kus vėjas, kad prisiėjo lei
sti dirižabliui slinkti pavė
jui iki bus galima pasiekti 
ramesnę zona. Nesurado to
kios zonos iki nedasigavo 
iki Marignane. Paskui trau-. 
kė linkui Cuers.

No. 118 Telephone, Stagg 3878

Nužudė Meksikos Vals
tiečių Vadą; Kyla 

Protestas
MEXICO CITY. — Visoj 

Meksikoj auga valstiečių 
pasipiktinimas prieš valdžią 
del nužudymo Jose Guada
lupe Rodriguez, Nacionalės 
Valstiečių Lygos iždininko, 
Durango mieste, pereitą 
antradienį. Jis tapo nužu
dytas generolo Calles įsaky
mu.
—Apie nužudymą sužinota 
tik pereitą penktadienį, til- 
pus spaudoj protesto tele
gramai, kurią Nacionalė 
Valstiečių Lyga prisiuntė 
prezidentui Gili. Buvo įsa
kyta nužudyti tuo pačiu sy
kiu ir kitą valstiečių vadą 
Salvador Gomez, bet dar 
nežinoma, ar jis tapo nužu
dytas, ar ne.

Prezidentas Gil atsakė į 
protestą, kad Calles autori
zavo nužudymą vaduojan
tis tuomi, kad Rodriguez 
paėmęs ginklų iš valdžios 
arsenalo ir apginklavęs val
stiečius.
Komunistai Ragina Valstie-
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Didėja Japonų Ūgis

' TOKIO, Japonija. — Kaip 
žinoma, japonų tautos žmo
nės pasižymi nedideliu ūgiu. 
Bet labai išsplatinęs per 
paskutinius trisdešimts me
tų Japonuose sportas taip 
juos paveikė, jog jau dabar 
žymu, kad japonų vyrų ir 
moterų ūgis didėja. Japonų 
vyriausybės paskelbti ant
ropologiniai statistikos da
viniai rodo, kad šios kartos 
berniukai ir mergaitės yra 
aukštesni už berniukus ir 
mergaites pereitos kartos 
vidutiniškai imant 2.5 cen
timetrų. 12 metu vaikas v- 
ra augštesnis už to paties 
amžiaus vaiką 1907 m. 1 
centimetru, o 18’ metu tas 
skirtumas pasiekia 2.5 cm. 
Toks ūgio padidėjimas žy
mu ir mergaičių tarpe.

Meta iš Darbo, kad Sulau- 
žyti Uniją.

BOGOTA, Colombia. — 
Kad suardyti darbininkų 
uniją bananu plantacijose, 
Jungtiniu Valstijų Vaisių 
Kompanija gabenasi negrus 
darbininkus iš Jamaica. 
Nuo valdžios gavo leidimą 
atsigabenti 10.000. Colom- 
biečius darbininkus meta iš 
darbo.

Kiek laiko atgal bananų
plantacijų darbininkai bu
vo paskelbė streiką. Darbi
ninkai tvirtai laikėsi. Val
džia pasiuntė kariuomenę 
laužyti streiką ir nužudė 
apie £300 darbininkų.

čius Nenusiginkluoti.
Galutinai pasidavus Mek

sikos valdžiai Amerikos im
perializmui, teroras prieš 
revoliucinius darbininkus ir | 
valstiečius auga. Meksikos 
valdžiai išleidus įsakymą, 
sulig Wall Streeto padikta- 
vimo, nuginkluoti valstie
čius, Meksikos Komunistų 
Partija išleido atsišaukimą 
į valstiečius, kad lie nenusi
ginkluotu ir kad rengtųsi 
prie ginkluotos revoliucijos 
prieš reakcinę valdžią.

Grąsina Lokautu
LONDONAS. — Anpliios 

tekstilės pramonės savinin
kai grasina paskelbti lokau
tą, reikalaujant darbinin
kams didesnio atlyginimo. 
Lokautas paliestų kelis šim
tus tūkstančių darbininkų.

Militaristai Sumušė Tris 
Komunistus Jaunuolius

WAUKEGAN, III.—Wau- 
kegan augštesnės mokyklos 
rezervų oficierių lavinimo 
korpuso nariai bjauriai su
mušė tris jaunuolius, na
rius Jaunųjų Komunistų 
Lygos šiame mieste už dali
nimą komunistinės literatū
ros mokyklos studentams. 
Sumuštieji jaunuoliai yra: 
Philip Bpyer, 20 metų, bai
gęs augštesnę mokyklą; H. 
Kronholm, 18 metų, ir Ed. 
Dombrowski, 19 metų.

Chuliganai milistaristai 
nusigabeno juos pas seržan
tą John Holly, Jugtinių 
Valstijų armijos instrukto
rių, o pastarasis pasakė, 
kad jis suskaitys penkis kol 
ant jų užleis militaristus 
chuliganus.

Komunistai jaunuoliai lei
dosi bėgti, bet juos chuliga
nai pavijo ir pradėjo mušti. 
Komunistai ’ išpradžios ge- 
rai^tkirto užpuolikams, bet 
užpuolikų subėgo daugiau 
ir labai sumušė jaunuolius.

JUDO DARBAS 1926 METAIS

I

Policija Užpuolė Komunistų Partijos Na 
mą New Yorke; Nudraskė Iškabas

Policija užpuolė komunis
tų namą ir nudraskė iška-

iClevelande Laidotuvių Diena

ELIZABETHTONO STREIKIERIAI
DEMONSTRAVO PRIEŠ TEISMĄ

Milicija su Durtuvais Puolė Streikierius; Kompanijos Vir
šininkas Pareiškė, kad Nepripažins Unijos

ELIZABETHTON, Tenn. 
—Pereitą penktadienį čia 
streikuojanti tekstilės dar
bininkai, vėl parodė savo 
karingumą; parodė, kaip 
amerikonai darbininkai gali 
būt karingi išėję į kovą.

Carte apskričio teisme bu
vo tardomi 83 streikieriai, 
suareštuoti už pikietavimą. 
Tūkstančiai darbininkų su
sirinko prie teismo namo. 
Demonstravo, sveikino tei
siamus streikierius ir baubė 
ant darbdavių lekajų.

Šerifas pradėjo grasinti, 
kad jis “parodys” “nenuo
ramoms”. Bet streikieriai 
jo nepaisė.

“Kas po velnių tu esi?” 
suriko streikierius Simp
son Crumley. Paskui raš
tijos kareiviai su durtuvais 
ant šautuvu puolė streikie
rius. Šerifui pasimaišius, 
moterys streikierės smar

kiai pasičiupo jį už plaukų. 
Demonstruojant, šaukiant, 

baubiant streikieriams ne
buvo galima vesti teismo. 
Teisėjai per tūlą laiką su

sinervavę sėdėjo.
Streikierius Crumley ta- 

Į po suareštuotas už šerifo 
“įžeidimą.”

Arthur Motwurf, prezi
dentas American Bemberg 
ir American Glanzstoff 

• kompanijos pareiškė, kad 
'jis nepripažins United Tex
tile Workers Unijos savo 
dirbtuvėse nepaisant, kad 
ta unija ir yra po geltonųjų 
vadų kontrole.

Streikierių advokatas P; 
Devine kaltina kompaniją, 
kad ji moka algą milicijos 
nariams ir specialiai paskir
tiems šerifams-mušeikoms.

Dar daugiau atgabenta 
milicijos. Dabar viso yra 
500 kareivių.

šeštadienį ant Komunistų 
Partijos namo, Union Sq., 
New Yorke, buvo iškabinta 
didelėmis raidėmis iškaba 
“šalin policijos brutališku- 
mą restoranų darbininkų 
streike!” Iškaba išstatyta 
sąryšy su policijos paroda, 
šimtai policistų tą dieną 
gatvėmis maršavo, kad pa
gąsdinti darbininkus polici
jos spėka.

bą.
Prie namo buvo susirinkę 

šimtai darbininkų. Jaunuo
liai komunistai ir kiti darbi
ninkai d e m o nstratyviškai 
pasmerkė policijos puolimą. 
Sudainavo I n t ernacionalą. 
Už tai policija suareštavo 
kelis desėtkus asmenų.

Nuteisė Padegėją 
Sušaudymui

MASKVA.—Kaime Žary, 
Maskvos gubernijoj, tūlas 
buožė Baranovas susuko 
taktų užmokėjimą. Tatai iš
kėlė Sovietų viršininkas, ap
skričio prezidentas Kormi- 
licin. Baranovas -tapo nu
baustas užmokėti 50 .rublių 
ir užsimokėti visas taksas.

“Gerai, aš tau parody
siu,” pareiškė Baranovas 
Kormilicinui. Už keliu die
nų sudegė pastarojo darži
nė.

Baranovas bandė išsisuki
nėti, aiškindamas kad jis 
nekaltas padegime, bet ta
po surasta, kad jis nupirko 
nemažai kerosino diena pir
ma sudegimo daržinės; ir' 
aiškiai tano įrodyta, kad jis 
tą niekšišką darbą atliko. 
Baranovas tapo nuteistas 
sušaudymui už teroristinį 
aktą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Hooveris pranešė, 
kad Dwight F. Davis, buvęs 
karo ministeris iš Cool- 
idge’iaus kabineto* apsiėmė 
būti gubernatorium (dikta
torium) Filipinuose. ’

Guminę Širdį Įdėjo Katei; Iš
buvo Gyva Kelias Valandas

HALIFAX, N. S. — Dr. 
O. S. Gibbs iš Dalhousie u- 
niversiteto kalbėdamas No
va Scotia Mokslo Institute, 
prisiminė apie įdomų ekspe
rimentą, padarytą su kate, 
įdėjus jai guminę širdį.

Operacija buvo padaryta 
į penkias minutas. Kuomet 
guminė širdis tano įdėta, ji 
gyveno kelias valandas. Gu
minė širdis palaikė kraujo 
cirkuliaciją. * ■

i
_____ .___ <...

Areštuoja Pikietuotojus

PHILADELPHIA, Pa. — 
-—Kelios dienos atgal Anna 
Maltzer tapo suareštuota už 
nikietavimą prie Laird- 
Schober kompanijos čevery- 
kų dirbtuvės. Ketvirtadienį 
darbdavių tarnas magistra
tas Fitzgerald nuteisė ją 
užsimokėti $13.50 bausmės 
už pikietavimą.

Tuo pačiu sykiu tano nu
teistas'Gino Scalabfini ant 
30 dienų į kalėjimą už pi
kietavimą. ! •

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigyniihas ?jų bylas ape
liavo į augštesnį teismą.

CLEVELAND, Ohio. — 
šeštadienį čia buvo paskelb
ta laidotuvių diena. Tapo 
palaidota 124 asmenys, ku
rie žuvo nuo eksplozijos 
Clevelando ligoninėj perei
tą trečiadienį.

Daug žmonių randasi 
blogoj padėty nuo aptroš- 
kimo nuodingomis dujomis 
laike eksplozijlos ir gaisro.

Tuo pačiu laiku atėjo ži
nios, kad įvairiuose mies
tuose ligoninės apžiūrimos, 
idant neįvyktų panašus at
sitikimas. X-spindulių fil- 
mos dabar bus atsargiau 
prižiūrimos įvairiose ligoni
nėse.

Tyrinėja Zeppelino Nepasise
kimą; Tyrinės, Ar Nebuvo 

Sabotažas
. ■ Į I

Friedrichshafen, Vokieti
ja.—Čia Zeppelino fabriko 
viršininkai negalį žinoti, del 
kokios priežasties sugedo 
Graf Zeppelino inžinai ir di
rižablis negalėjo skristi’ A- 
merikon. Į-

Spėjama, kad tai galėjo 
būt padarytas sabotažas. 
Tačiaus Dr. Ludwig Duerr, 
dirižablio būdavotojas, ku
ris išvyko Franci j on apžiū
rėti dirižablį, nesutinka su 
tokiuo išvedimu. Jis sąko, 
kad tik bus galima apie tai 
sužinoti gerai išegzamina- 
vus, ar inžinai sugedo del 
netinkamos medžiagos ar 
blogo subudavojimo.

Bet devyni asmenys, ku
rie tano suimti slankiojant 
apie dirižablį pirma jo išvy
kimo, ar tai norėdami slap
tai įsigauti į jį ir kelia 
ar kokiuo kitu tikslu, dar 
tebelaikomi kalėjime klau
sinėjimui.

Mexico City. — Meksikos 
reakcionierių sukilimas par 
darė gelžkeliams nuostolių 
už 30,000,000 -pesų (arti 
$15,000,000).

Atstovii Butas Nubalsa
vo Prieš “Debentures” 

Planą
WASHINGTON — Penk

tadienį atstovų butas 249 
balsais prieš 119 nubalsavo 
prieš farmų šelpimo biliuj 
idėtą “debentures” (“dova
nos”) planą, kurį senatas 
priėmė kelios dienos atgal. 
Senatas nubalsavo pavesti 
tą klausimą bendram senato 
ir atstovų buto komitetui, 
kad jis išdiskusavęs galuti
nai jį išrištų.

Sakoma, kad tuo būdu 
tam planui bus padarytas 
galas.

Sulig “debentures” plano, 
farmų produktų eksportuo
tojams būtų duodama tam 
tikra dovana. Žinoma, iš to 
ne farmeriai pasinaudotų, 
bet stambieji spekuliantai 
eksportuotojai.

AMERIKA PRIVERTĖ 
PERU IR CHILI 
SUSITAIKYTI

WASHINGTON.— Penk
tadienį prezidentas Hoove
ris pranešė, kad Amerika 
“sutaikė” Peru ir Čilę vals
tybes teritorijos klausimu. 
Per 46 metus tarp tu šalių 
ėjo ginčas del Tacna ir Ari
ca provincijų.

Imperialistinė America 
padiktavo, kad Tacna turi 
priklausyti Peru valstybei, 
o Arica Čilei ir kad abi ša
lys tuomi ginčą užbaigtų.

Ginčas tapo išrištas per 
nasidarbavima (geriau sa
kant. per padiktavimą) A- 
merikos imperialistų agen
to, prezidento Hooverio. 
Kuomet važinėjo po Loty
nišką Ameriką, Hooveris 
prižadėjo toms šalims “pa
gelbėti” tą klausimą išriš
ti, užėmus prezidento vieta. 
Hooveris Amerikos imperi
alistų padiktavimą pasiun
tė Peru ir Čilės valdžioms 
gegužės 14 d. ir jos tuojaus 
jį priėmė.

Kriminalistų Vadas Nu-, | 
teistas Metams

Kalėjimo i
PHILADELPHIA. — Pa- _■ A 

garsėjęs kriminalistų va
das, skaitomas Amerikos 
gengsterių karalium, Al
phonse “Scarface Al” Ca
pone penktadienį tapo čia 
nuteistas vieniems metams 
kalėjimo už nešiojimą gink
lų be leidimo.

Capone yra Chicagos 
gengsterių vadas, ir Chica- 
goj jis liuosai veikia. Ten 
jis ir su policija gerai susi- 
žino. Bet Philadelphijos po
licija nėra jo šaikos, ir jis 
tapo suimtas. Bet manoma, 
kad jis, kaipo milionierius 
ir garsus gengsterių vadas, 
greitai bus paliuosuotas iš 
kalėjimo.

Nuteisė Visam Amžiui Kalė- 
jiman už Žiedo Pavogimą

BUFFALO, N. Y. — Už 
pavogimą $495 vertės žiedo 
Daniel Harrington tapo nu
teistas ant viso amžiaus ka
lėj iman sulig kriminališko 
įstatymo, kuris nusako bau
sti kriminalistus viso am
žiaus kalėjimu už krimina- 
lišką prasižengimą ketvirtu 
kartu.

Pakvaišo Brangi 'Aktorė
LOS ANGELES, Cal. — 

Alma Ruebens, buvus viena 
iš brangiai apmokamu kru
tamu paveikslų aktorkų iki 
ji pradėjo perdaug naudoti 
narkotiškų nuodų, ketvir
tadienį išėjo iš proto ir už
puolė draskyti savo slaugę. 
Tapo nugabenta į beprotna
mį.  . j

Berlynas.—Lilli Lehman, 
pagarsėjusi operos daininin
kė, numirė Čia penktadienį. 
Buvo 80 metų amžiaus.
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MILŽINIŠKAS SOVIETŲ PENKIŲ 
METU PLANAS

Su drąsa ir vilčia Sovie- į kur, vardan gamybos pa
tai žiūri į ateitį; ir sulig smarkinimo, fabrikantai il- 
mokslinio apskaitliavimo ir gina darbo laiką iki 9, 10 ir 
suplanavimo ketina šalies 12 valandų į dieną ir nevi- 
pramonę ir ūkį pąkelt bė- doniškai, vis didesniais ga- 
gyje penkių metų kelis kar- balais apkapoja darbo mo
tus augščiau už jos pirma- kesnį!

Į penkis metus Sovietuosekarinį laipsnį. ; ” _
Sovietų Sąjungos Ko- turės 

munistų Partijos paskutinė 
(šešioliktoji) konferencija 
priėmė penkiems metams 
planą socializmo statybos 
Tai labai drąsus žingsnis.

1925 metais Sovietai bu
vo padarę dar tik pirmą ir 
šlubuojantį bandymą varyt 
pirmyn šalies pramonę ir 
lauko ūkį pagal aplamą 
programą, išdirbtą vieniem mastus daugiau vietos, 
metam; ir to vaisiai pasi
rodė neblogi. O kiekvieniem Trečia tiek Augščiau, kaip 
sekamiem metam išanksto 
išdirbti planai buvo dau
giau negu įvykdyti, kaip 
kad rodė pasekmės, užsibai

padidėt pramonės 
darbininkų skaičius dar 
750,000; darbininko uždar
bis turės pažengt augštyn 
apie 60 nuošimčių, šion są- 
skaiton imant taipgi ir nu
matomą atpigimą gyvenimo 
reikmenų; gyvenam u o s e 
kambariuose kiekyienam 
darbininkui abelnai prisidė- 
sią apie 6 ketvirtainius

Pirm Karo.
To penkių metų plano į- 

kūnijimas gyvenime reikš 
šalies pramonės pakėlimą 

augščiau,“ negugus tiems metams. Todėl su k , A f. ?
pasitikėjimu galima laukti, %1 tieRo ,
kad ir penkių metų planas!kad buvo Rusijoj pirm pa-| 
duos, ka jis žada. j saulinio karo. Apskaitoma,'

’ J _ kad penktais metais 40 nuo-
Numatomas Pramonės Pa-Išimčių visos žemdirbystės 

bus susocializuota ir mok
sliškai pavyzdingai ir pro
duktyviausiai vedama; tik 
60 nuošimčių žemdirbystės 
beliks apdirbama individua- 
lėmis, pavienėmis valstiečių 
pastangomis.

kilimas
Apskaičiuojama, kad gale 

to laikotarpio fabrikai, 
dirbtuvės ir kasyklos paga
mins pustrečio sykio tiek, 
kaip dabar, tai yra 150 nuo
šimčių daugiau, nekaip pa
skutiniais pereitais metais; 
stambioji gi, sunkioji pra
monė pakils net 220 nuošim
čių. Lauko ūkiui įžiūrima 
pažengimas priekin 50 nuo
šimčių.

Sovietų -valstybė numato 
11 iki 14 bilionų rublių plė
tojimui fabrikinės pramo
nės ir 23 iki 24 bilionų rub
lių tobulinimui lauko ūkio, 
bėgyje artimiausių penkių 
metų. — Delei lauko ūkio 
reikia padaryt ta pastaba, 
kad Sovietų valdžios iždas 
prisidės su pusšešto biliono 
dolerių, o likusioji suma tu
rėsianti susidaryt iš pačių 
valstiečių indėlių (invest- 
mentų).
Sovietinė Racionalizacija
Darbininkų resp u b 1 i k a 

vykdys socialistinę raciona
lizaciją, tai yra taip moksliš-

ff padarytame 1927-1928 metu 
vaisiu su VomS“u’lane^V0 numatoma 
šų. Tuo būdu į penkis metusi“ įžengimas tiktai 12 
tikimasi 100 nuošimčiu pa- ° *0 ™tų pabai-
didinti darbininkų darbo iš-1 kad
našumų, iš vienos pusės, ir|a^g vrabcnt antra tiek’ 
1 - rni ' lėšaf *25 nuo” i kiek * buvo išanksto skait- 
les gaminimo lesąs 25 nuo
šimčiai^, ? 
penktųjų inetų pabaigoj ga
lima buk reikmenas bent 25 
nuošimčiais

Įvykdys Savo Užsibr.ežimą.
Ar galima gi pasiekti to

kių didžių rezultatų bėgyje 
penkių metų? Ar tos skait
linės nėra peraugštos? Bet 
atydžiau patyrinėjus eko
nominį Sovietų Sąjungos 
gyvenimą, galima įsitikinti, 
kad apskaitliavimai yra pa
remti blaiviais faktais ir 
kad juose nėra jokių perdė
jimų. Kelių pereitų metų 
patyrimai nurodo, kad So
vietų Sąjunga veikiausia 
dar ir viršys minėtąsias 
skaitlines savo nuveikimais 
sulig penkmetinio plano. 
Taip antai, 1926 metų pla
ne buvo numatoma, kad 
1926-1927 metais bus paga
minta 17 nuošimčių daugiau 
produktų, o tikrenybėje li
ko pagaminta iki 20 nuo
šimčių daugiau; išanksto

Skaido ama kad liuota- Kiti ^aitmenys pa- 5Kai..iuo.iama, Kad sako tokią pat istoriją
| Sovietų darbininkai ir vai- 

Mioian Mirt' stiečiai "gali pasiekti ir jie 
“ (pasieks tų vaisių, kurie yra 

» „u™ "žv5žfl Xxlir: 
neįsivaizduoju-,

™ dideli Sistaeilml. ■ JXmta XV nn“

Darbininkų Gerovę Pirmoj les įvairias vidujines kliū- 
Vietoj. tis, kaip tai, pasireiškian-

Spartyn varant gamybos eitis dešiniuosius nukrypi- 
daroą ir ją pačią platinant mus, didelės valstiečių ma- 
ir tobulinant, Sovietai pir- sės smulkiai-buržuazinius 
mon vieton stato darbiniu-. palinkimus, ligšiolinį darbi- 
kų būklės pagerinimą. Tas j nes disciplinos trūkumą ir 
planas bus vykdomas kartu: įvairius kitus painumus, 
su septyniomis darbo valan- (k 
domis | j dieną darbinin
kams. — Ir kaip tatai ski
riasi nuo kapitalistinės ra
cionalizacijos Amerikoj, An- sėmingas įvykdymas tai bū- 
glifoj, Vokietijoj ir kituose tų baisiausias smūgis 
tmžuazjškuose kraštuose, sauliniam kapitalizmui. Im-

Tai Būtų Smūgis Kapita
lizmui.

Bet penkių metų plano

Kaip Pagilinti Jų 
Klasinę Sąmonę

Drg. Bevardis “Vilnyj” 
stato klausimą, kaip pagi- 

jlinti mūsų ' jaunų meninin
kų klasinę sąmonę. Jis ne
pasitenkina drg. Seno Vin
co išreikšta nuomone, kad 
šitame darbe chorų moky
tojai turi suvaidinti vyriau
sią rolę. Sutinkam su d. 
B., nes šiandien mūsų cho
ruose rasime kokią 80% vi
sų chorų mokytojų be to ži
nojimo. Ką tuomet jie gali 
pagelbėti kitiems ?, Drg. Be
vardžio nuomonė pakėlimui 
mūsų jaunų menminkų kla
sinės sąmonės reikia:

“1. Sąjunga turi stengtis 
daugiau gerų veikalų ir gerų 
proletarinių dainų leisti.

“2. Chorai ir kitos vienetos 
perstatymuose, šalia dainų, 

* muzikos turi vesti ir proleta
rinę propagandą, aiškinti už
davinius mūsų meno ir skir
tumus jo nuo buržuazinio me
no.

“3. Vadovaujami mūsų drau
gai patys turi daugiau studi
juoti. Reikia ne vien supras
ti, bet mokėti ir kitiems per
duoti supratimą proletarinio 
meno i^ jo uždavinių.

“4. Surasti būdai kaip nors 
čiagimiams įsigyti Ūptono1 
Sinčiai rio knygą “Mammon- 
art” ir kitos geros literatūros. 
Sąjunga taipgi turi stengtis 
ją lietuvių kalboj išleisti ar 
panašų veikalą pagaminti.

“Dabar pas mūs tūlas viene
tas yra spyrimosi nuo visko, 
kas “ne daile,'1 tai' yra kasx pe 
dainos ar muzika.”
Kaipo praktišką sugestiją 

prie to galime dar pridėti 
sekantį: reikia stengtis; kad 
mūsų choristai ir kitoki 
menininkai, kuriem tenka 
dalyvauti daugelyj parengi
mų, kur sakomos prakal
bos,. turėtų būti raginami 
išbūti visą laiką jose ir. 
klausytis. Ne taip, kaip 
daugelyj vietų tenka maty
ti : suvaidino menininkai 
savo veikalėlį, arba choris
tai padainavo porą daine
lių, kuomet tik kalbėtojas 
ant pagrindų — jų didžiu
ma per duris. Jiems ne
svarbu. Iš kur tuomet ra
sis pas juos toji sąmonė? 
Chorų pirmininkai ir kiti 
pabuvę ir susipratę draugai 
su tokiu apsireiškimu turė
tų vesti kovą.

.......f..........

Vyskupas Paltarokas 
Apie Spaudos Atgavimą

Panevėžio vyskupas K. 
Paltarokas išleido savo ku
nigijai pareiškimą apie 25- 
kerių metų lietuvių spau
dos atgavimo jubilėjų. Ta
sai kunigų viršyla - visus 
nuopelnus kabina ant' kuni
gijos krūtinės. Pasak jo:

“Gegužės septintą dieną su
eina lygiai dvidešimt penkeri 
metai, kai didelių Bažnyčios ir 
Tautos pastangų dėka žlugo 
visi rusų priesakai nedori, 
draudusieji mums lietuviškas 
raides. ”
Ką bendro turi lietuvių 

spaudos atgavimas su kata
likų bažnyčia? Ne bent tik

perialistiniai kapitalistai ta
tai supranta labai gerai ir 
juo smarkiau buria krūvon 
savo spėkas, kad užpulti ’ir 
išdraskyti Sovietinę darbi
ninkų tėvynę, tarptautinės 
revoliucijos židinį.

Todėl Amerikos ir kitų 
šalių darbininkai turi juo 
uoliau koyoti prieš jungtinę 
imperialistų ofensvvą, kuri 
yra ruošiama prieš Sovietų 
Sąjungą.

tai, kad pastaroji nesižemi- 
nančiai laižė tą kruviną ca- 
ristinę ranką, kuri varžė 
lietuvių spaudą. Kas garsi
no carizmą? Kas už jį mal
das laikė? Kas buvo kra- 
molos malšintojais?, Lietu
vos katalikų dvasiški j a — 
kunigai su vyskupais. Lie
tuvių spauda buvo atgauta 
ne kunigijos pasidarbavimo 
dėka, bet dėka revoliuci
niam judėjimui, kuris tuo
met reiškėsi visoj Rusijojį 
dėka tam judėjimui, kurį 
vyskupai ir kunigai padėjo 
caristiniams budeliams 
gniaužti. ■ • ........... - - ■ •

Kodėl Amerikos
Klerikalai Smunka?

Susnūdimo, ištautėjimo, 
sukliurimo pas mūsų prie
šus Jungtinėse Valstijose 
visuomet buvo, bet jis šiuo 
tarpu pasiekė augščiausį 
laipsnį. Tai įmato ir patys 
priešai — ypačiai klerikalai, 
— kurie paprastai ėsti atvi
resni už sandariečius ir 
smalavirius. \ . Kodėl tasai 
susmukimas? Patys bando 
surasti atsakymą. “Drau
go” num. 117-tam klerikali
nės Federacijos Sekretoria
tas įtalpino savo pareiški
mą po antrašte “Prieš. 25 
Metus ir Dabar,” kuriame 
sakoma, jog prieš 25 metus 
“Amerikoje visi buvo pilni 
energijos ir noro dirbti,” 
nors žmonių buvo mažiau. 
Dabar .kitaip., Žnionių turi
ma,1 bet “užtai kudmažiau- 
sia randame .kolonijose pri
tarimo viešajai tautinei 
darbuotei.’’į Kodėl? Pasi- 
skaitykite atsakymą:

“Svarbiausia priežastis, ko
dėl taip žmonių, upas nupuo
lė, tai, rodos, bus tame, kad 
mes, išeivija, apsivylėme Lie
tuva. Mes ją idealizavome, ją 
sapnuose sapnavome, jos gy
venimu gyvenome. Kaikurie 
viską pašventeme Lietuvai. 
Bet tai musų numylėtai Lietu
vai tapus nepriklausoma vals
tybe, toje, musų tarp aukštai 
idealizuotoje tėvynėj, visa po
litinė atmosfera nei kiek ne
pakitėjo nuo buvusios prieš 
karą rusų valdymo formos. 
Kaip prieš karą visokie susi- 

z rinkimai , laisvė žodžio, spau
dos buvo griežtai persekiojami 
ir baudžiami, taip ir dabar 
nepriklausomoje Lietuvoje, gal 
tik su tuo skirtumu, kad prieš 
karą spaudė ir persekiojo ru
sų žandaras, vardan visogalio 
caro, šiandie vardan tautinin
kų diktatūros.”
Tai tiesa, kuria komunis- 

tai skelbė nuo pat buržua
zines Lietuvos valstybės kū
rimosi. Mūs spauda ir kal
bėtojai tuomet sakė, kad rė
mimas buržuazinės valdžios 
Lietuvoj .anksčiau ar vėliau, 

j skaudžiai mivils net pačias 
katalikiškiausias darbinin
kų masęs. Kųopiet mes nu- 
rodinejome, kad taip bus, 
tai kalbamos Federacijos 
kunigai mus niekino ir te- 
beniekina. Dabar patys pri
pažįsta tą faktą.

Pažangieji lietuviai dar
bininkai, sekusieji komunis
tinę spaudą, nė kiek nenu
sivylė, nes jie žinojo, jog 
bus taip, kaip yra. Dabar 
komunistai ir bendrai pa
žangūs darbininkai, turi 
mestis į tas mūs priešų il
gai mulkintas darbininkų 
mases ir jas kreipti į mūs 
pusę, nes mes. buvome ir 
esame jų draugais ir pata
rėjais ne tik Lietuvos, bet 
ir kiekvienu klausimu. Visi 
tie Federacijos lyderiai, ku
rie dabar lieja Lrokodiliaus., 
ašaras del nusivylimo, ap
gaudinėjo tamsius darbiniu-

Aklas Aklą Veda
So. Bostono menševikų 

lapas polemizuoja su kleri
kalų “Draugu” del Plečkai
čio. “Draugas” buvo para
šęs, kad Plečkaitis leidžiąs 
Tilžėje laikraštį “Laisves 
Žodį.” Į tai So. Bostono 
menševikų gazieta išdrožia 
sekantų pamokslą:

. “Anot tos pasakos, “girdėjo 
boba, k|id skambina, bet ne
žino kur.” Taip yra ir su 
“Draugu”. Jis girdėjo, kad 
Tilžėje eina kaž-koks “Laisvas 
žodis,” ir spėja, kad tai bus 
socialisto, Plečkaičio laikrąš- 
tis.

1 ‘ “Ištiktųjų gi Plečkaitis yra 
turėjęs ryšių tiktai su “Pir
myn,” kuris eina Vilniuj (da
bar jis ir nuo šito laikraščio 
jau pašalintas). Su Tilžės 
“Laisvu žodžiu” jis nieko ben
dra neturėjo ir neturi, r*~ 
tas laikraštis yra leidžiamas ■ 
komunistų, ir jeigu jį kas iš 
šalies finansuoja, tai tą gali 
daryt tik komunistų Interna
cionalas, o ne lenkai.”
Abu girdėjo skambinant, 

bet nežino kur. Tilžėje Lie
tuvos politiniai emigrantai 
leidžia ne kokį ten “Laisvą 
Žodį”, bet “Balsą”, kuris 
jau eina .antri metai. Ir nė 
menševikų negi klerikalų 
redaktoriai to nežino! Tas 
parodo, kaip mažai jie žino.

Badavimui pasibaigus būti
nai reikia pažymėti visa eilė 
klaidų, padarytų badavimo me
tu. Tai reikia padaryti, kad 
galima būtų išvengti ateity tų 
klaidų. Klausimas apie bada
vimą buvo pastatytas LKP CK 
Politbiure. P. B. savo nutari
me pasakė: susipažinus su me
džiaga apie badavimą Kauno 
Kalėjime ir apie jo likvidavimą 
reikia pripažinti, kad buvo pa
daryta visa eilė klaidų. Polit- 
biuras nurodė tokias klaidas: 
pirma, badavimas buvo pradė
tas ne tik be CK leidimo, bet ir 
neatatinkamii laiku. Dar iki 
badavimo administracija buvo 
pradėjus nusileist. Jei admi
nistracija pradeda nusileist, tai 
reikia ištųrėt, reikia palaukti, 
reikia pažiūrėti, kaip toliau eis 
nusileidimai. Jei jie bus per 
Įnaži, tai rūpintis paruošti dir
vos badavimui. Tuo tarpu ne
buvo užtektinai prisiruošiipo 

! prie badavimo, pakelt politinių

Rašo J. D. Taunis !
Kl. Kiek vietų Italijos mi

nisterijoj turi užėmęs pats 
diktatorius Benito Mussoli
ni?
' AtsJ Mussolini dabar Ita
lijoje ne tik ‘yra premjeru- 
diktatorium, bet dar užima 
ir šalies ministerijoje' šias 
vietas: vidaus reikalų mi- 
nisterio, korporacijų minis- 
terio, užrubežinių reikalų 
ministerio, viešų darbų mi- 
nisterio, kolonijų ministe
rio, karo ministerio, laivy
no ministerio ir orlaivyno 
ministerio. Reiškia, iš 13 
šalies kabinete vietų pats 
Mussolini užima aštuonias.

nGS Į kalinių revoliucinį ūpą ir jų iš
tvermę badant neapribotą lai
ką. Priešingai, buvo palaiko
mos iliuzijos, kad badavimas 
pa kelių dienų bus laimėtas. 
Ne revoliuciniu nusistatymu 
apsiginklavę, o pilni tų iliuzijų 
daugelis pradėjo badant. Tos 
iliuzijos neigiamai atsiliepė į 
badaujančius, kada badavimas 
užsitęsė, kada paaiškėjo, kad 
administracija ir nemano taip 
greit nusileist. Dar reikia pa
sakyti, kad nebuvo užtektinai 
pavartotos priemonės išmesti iš 
bendrų kamerų nedalyvaujan
čius badavime. Reikėjo grieb
tis net fizinių priemonių ir iš
mest nedalyvaujančius badavi
me iš bendrų kamerų. Paliki
mas nebadaujančių kamerose 
neigiamai turėjo atsiliepti į ba
daujančius. Tuo labiau, kad 
tarp 'paliktų buvo ir atviri po
litinių kalinių priešai, net viso
kį judošiąi, išdavikai ir provo
katoriai. Administracija, tokiu 
būdu, turėjo bendrose kamero
se savo agentus, kurių uždavi- 
nis buvo demoralizuot badau
jančius ir kartu šnipinėti tarp 
jų. Buvo padaryta didelė poli
tinė klaida nutraukiant badavi
mą tuo metu, kada buvo gauta ^ik 5 streiklaužiai, tai nega- 
žinia apie_ demonstracijos ruo- skaityti dideliu skaičium.

administracija 
politinius kali

5 streiklaužių

buvo pastatyti paskiri kalėji
mo režimo klausimai, kada į 
centrą reikėjo statyti bendrai 
protestą prieš visą kalėjimo re
žimą ir surišt jį su administra
cijos puolimu ant politinių ka
linių. Per daug buvo pridėta 
smulkių klausimų. Labiau rei
kėjo iškelt į paviršių svarbes
nius klausimus. t

Jokiu būdu negalima buvo 
jungt badavimo pertraukimo 
laiko su valstybės gynėjo atėji
mu ar neatėjimu. Kadangi ba
daujančių kamerose buvo nema
ža niekšų, net provokatorių, k. 
a. kameroj N70, tai valstybės 
gynėjas lengvai galėjo žinoti 
politinių kalinių nusistatymą ir 
sąmoningai galėjo neit, kad 
greičiau prisidėtų prie badavi
mo suardymo. Jei valstybės 
gynėjas žino, kad del jo neatė
jimo badavimas bus nutrauk
tas, tai kam eit? Ir bėndrai 
nereikėjo kreiptis į valstybės 
gynėją. Juk jo pareiga žiūrėti, 
kad administraciją nebūtų libe
rališka ir kad 
aštriau laikytų 
nius.

Atsiradimas
nepateisina badavimo likvidaci
jos priskubinimo. Tai per men
ka priežastis. Net jei būtų at-_ 
siradę ir daugiau streiklaužių, 
galima buvo tęst badavimas. O 
streiklaužius be gailesčio reikė
jo mest iš kamerų, kaip kovos 
išdavikus. Kada badavimas už
sitęsė, tai, reikia pripažinti, 
kad badavimo vadovybėj atsi
rado svyravimų. Tiesa, tas svy
ravimas išsiaiškina ir svyravi
mais kai kuriose kamerose. Ir 
vieton to, kad apeliuot į badau
jančius ir išaiškint jų ūpą, vie
ton to, kad rūpintis pakelti ba
davusių ūpą, badavimo vadovy
bė pradėjo jieškot kelių jo 
greitesniam likvidavimui. Tai 
buvo didelė klaida. Ateity jos 
reikia vengti.

Buvo padaryta ir daugiau 
klaidų, bet jų čia visų neminė- ■

i sim. Bendrai reikia pasakyti, 
kad, nepaisant padarytų klaidų, 
badavusieji parode ištvermę ir Y 
laikėsi gana gerai. Jei iš 145 
politinių kalinių, dalyvavusių 
badavime, 7—8 dienoj pasiro-

žinia apie demonstracijos ruo- |jma skaįtytį dideliu skaičium. 
Šimą laisvėj., Tokiame momen- mafas streiklaužių skai

čius rodo, kad visgi badavimo 
vadovybė pravedė neblogą įžan
ginį darbą (nors ir nepakanka
mą) ir >tas darbas pakėlė poli
tinių kalinių ištvermę. Kartu 
reikia pasakyti, kad be reikalo 
politiniai kaliniai išsigando pir- > 
mų streiklaužių. Jų reikėjo □ 
laukti, ir iš anksto reikėjo nu- - 
matyti, kas daryti, jei streik
laužiai pasirodys.

Mes tikim, kad politiniai ka
liniai nesibijodami sklokininkų 
žalingos darbuotės, tinkamai 
įkainuos visas savo klaidas, ir 

j ras būdus, kaip ateity išvengti 
tų klaidų. Kas gi dabar kelia 
kalėjime sklokas del padarytų 
klaidų, -tas ne tik kliudo tinka
mai klaidas įkainuot ir ateity 
jų vengti, bet tas kartu kelia 
labai žalingą dezorganizaciją 
politinių kalinių eilėse ir tuo 
dirba mūsų priešų naudai. To
dėl savo klaidų pažinimas ir 
tinkamas jų įvertinimas turi 
būt glaudžiai surištas su kova 
prieš sklokas, kurias kelia Al
bino kompanija.

“Balsas”

te negalima buvo statyt klausi
mo apie badavimo nutraukimą, 
bet reikėjo visa energija kelt 
badaujančių ūpas ir toliau tęst 
badavimą. Badavimo centre

STREIKIERIŲ MALŠINTOJAI
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Jonui Romanui, So. Boston,ąl 
Mass. — Tamstos pranešimoj 
apie naujai įsikūrusią kompa
niją netalpinsime. Tų įvairių 
kompanijų tiek daug buvo 
tverta ir veik visos jos suban
krutavo, nunešdamos daug 
darbininkų dolerių. “Laisvė” 
visuomet nurodinėjo jų netiks
lius žygius ir todėl mūs skai
tytojai šiandien už tai mums 
ačiuoja.

Majoras B. Dolley, komandierius 120 pėstininkų 'būrio, 
Gastonijos (N. C.) miesto policijos viršininkas Alderholt. Abu 
skaito lapelį, išleistą Loray Mill (audinyčios) streikuojančių 
audėjų, šitiedu vyru yra gynėjai audinyčių savininkų, pa
siryžusių sukriušinti darbininkų kovą už geresnį gyvenimą. 
Del ito visi darbininkai turi padėti jiems, aukojant į Darbi
ninkų Tarptautinį Susišelpimą, Room 604, 1 Union Square, 
New Yorke.

ir
Viesulą Palietė Portlandą, 

Maine Valstijoj
Portland, Me. — Čia ir 

apielinkėj siautė smarki 
audra. Išversta nemažai 
medžių, apdraskyta namų
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uEtroito žinios
Bendras Organizacijų 

Susirinkimas
Gegužės 11. d., 24-tos

gerus ir blogus. Ir tik visi 
susipratę darbininkai, kurie 
prisideda prie mūsų dienraš
čių, padeda tą viską atremti,

visuomet mūsų parengimus ap
lanko.

Manau, kad lyriečiai turės 
norą rengtis prie ateinančios 

' ir gauna teisybės žodį pareikš-1 žiemos su gerais muzikaliais 
: ti skaldintojams, prie ko jie I veikalais. Spėkų turi, tik rei- 
iveda S. L. A. Ne* sykį jau|kia lavintis.
kėsinosi ant dienraščio “Lais-Į '' ”

į vės.” Kaip jau žinote, kuni-;
go Petkaus byla buvo svarbi.'

ir
I Mich. gatvių, įvyko bendras 

šių organizacijų susirinkimas : i 
Komunistų Partijos Lietuvių, 

Frakcijos, A. L. D. L. D. abie-L , .. -. v .. . x..
i Dabar jie pasiryžo sunaikinti, 
“Vilnį” pedagdami jos raštinę.! 
Tai bjaurus piktadarių dar-- 
bas. Drg. A. Bimba, baigda

mas raportą apie organizacinį 
Įveikimą ir spaudos reikalus, į- 
dėjo dalį prakalbos, iš kurios 
visi nariai aiškiai suprato, kad 
darbininkų spauda yra nesu-! 
naikinama. Prisiminė apie!

r paprašė 
aukų “Vilnies” dienraščiui.

kuris I hagino, kad kurie gali aukotų, 
"'ir “Vilnies” Šerų nusipirktų.

Aukų “Vilniai” surinkta $63.- 
55. Daug užsirašė “Vilnį,” 
kiti nusipirko po šėrą. Dien- 

Vilnį” bendras draugi-

jų kuopų, L. D. S. A. abiejų 
kp., T. D. Apsigynimo abiejų 
kp., “Laisvės” ir “Vilnies” 

v skžSjtytojų ir kitų progresyvių | 
nžlrių. Tai yra darbininkiškos Į 
organizacijos, užimančios pla- 
tų veikimą Detroite ir Ham- 
trameke. Susirinkime dalyva
vo drg. A. Bimba, “Laisvės” 
redaktorius, Amerikos Komu-! . . . v,. _ .
nisty Partijos Pild. Komiteto 
narys, kartu ir A. L. D. L. D 
Pild. Komiteto narys, 
šiuo laiku važiuoja į Chicagą 
darbuotis prie “Vilnies” dien
raščio ir abelnai komunistinia
me veikime. 8:15 vai. vaka-i 
re susirinkimą atidarė d. J.!’ast’ . . .. .
Vaiįęvičius, organizacijų ko-1 ll-' sutrinkimas finansiškai au- 
mitefo narys. Bendrame susi
rinkime išrinktas pirmininkas 
drg. J. Baronas, T 
tė d. A. Bimbą išduoti rapor-i 
tą iš centrų komitetų veikimo,: 
liečiant viršminėtų organizaci
jų veikimą tolimesniame dar
be. Drg. A. Bimba pirmiausiai 
nupiešė Amerikos Komunistų 
Partijos veikimą organizaty- 
viai, tarptautiškai, kokį didelį!*’ 
žingsnį daro A. Kom. Partija 
/Sparto žmonių masėse. Primi
nė eilę streikų. Kur tik dar
bininkai įsisiūbavo kovoj prieš 
darbdavius, Partija dėjo visas 
savo spėkas, stojo atviron ko-1 
von, vadovavo streikais ir gy- i 
nė darbininkų reikalus, kad jie 
laimėtų kiekvieną streiką. Pri-Įmag išrinko komisiją padaryti 
minė pirmą dieną gegužės sara§a aukotojų ir vardus pa- 
New Yorke Amerikos Komu- Į skelbti dienraščiuose, tai aš 
nistų Partijos surengtą dę_,koresp. neminėsiu aukotojų 
monstraciją; nurodė,, kokią di-jvardų, jie patilps atskirai. Aš 
dėlę įtaką turi masėse ir t. t. priminsiu vieną vardą mū-

...... ............. .vv.

(komis ir prenumeratomis pa-1 
įrėmė sumoje $151.55. Vėliau 

kuris persta-l*)uv.° “Laisv!s”., “Vilnies” 
šdimti mnnr-(skaitytojų išreikštos mintys

(apie spauda. Apkalbėta buvo 
ir Detroito žinių skyrius. Visi 
pilnai sutiko palaikyti ir paį
vairinti bendresniais raštais iš 
dirbtuvių ir abelnai darbinin
ku judėjimo. Nutarta susirin- 

;,kime, kad būtu pasiustas “Vil- 
inies” bendrovės šėrininkų su
važiavimui šio susirinkimo pa
sveikinimas.

Susirinkimas buvo rimtas ir 
skaitlingas nariais, dalyvavo 
virš 130 nariu.

Alf. Misevičius.
Pastaba: Kadangi susirinki-

Eidamas toliau su ta išvada, 
savo raporte nurodė, kad kiek
viename mieste pramonės dar
bininkai turi turėti įsitikinimą, 
kad jų reikalų niekas kitas ne
gina, kaip tik A. Kom. Parti-;vo 

' ja. Plačiais išvedimais dėsty- 
dan’4jas Partijos veikimo prob
lemą, kaip ji susideda veikime 
iš visokių tautų darbininkų, 
priėjo ir prie Lietuvių Frak
cijos veikimo. Padarė paly
ginimus, kad lietuviai, susi
pratę darbininkai, turi didinti 
savo spėkas, organizuoti dar
bininkus į A. Kom. Partijos 
Lietuvių Frakcijos eiles. Api- 
piešdamas tarptautinį veikimą, 
ragino .visus stoti į ------ -
Frakciją ir veikti komunisti
niame darbe. Pridūrė ir tą, 
kad pelnai visų kitų progre- 
syviškfį organizacijų nariai, 
kurie del kokio tai išrokavimo 
nestoja į Partijos eiles, turėtų

sų organizacijų nario, drg. J. 
Jokūbėno, kuris nusipirko 
“Vilnies” šėrą ir dar $16 pa
aukojo del atstatymo “Vil
nies.” Tai draugas parodė sa- 

nuoširdų duosnumą.
A. Mi-čius.

CLEVELAND, OHIO
Operetė “Grigutis”

Gegužės 12 d. clevelandie- 
čiai turėjo progą pamatyti tą 
taip plačiai diskusuotą “Gri
gutį” Ištiesų veikalas nėra

LOS ANGELES, CALIF.

16 metų amžiaus, bet dainuo
ja puikiai ir jeigu lavinsis, tai 
bus puiki dainininkė. Ji taip
gi patarnauja darbininkiškoms 

, organizacijoms.
Kurie tik kuomi nors pagel

bėjo surengti mūsų koncertą 
i ir prisidėjo prie programos iš- 
I pildymo, tariame visiems šir
dingą ačiū.

Balandžio 28 d. L. L. Cho-;, 
ras buvo surengęs koncertą, 
kuris pavyko gerai. Publikos 
buvo daug ir programa gera. 

(Dalyvavo trys chorai—lietu
vių, ukrainų ir ungarų. Visi 
gerai sudainavo. Jaunuoliai, 
N. Savickiūtė ir M. Sigevičiu- 
kas labai gerai sudainavo dvi 
daineles, kurios publikai pati
ko. Labiausia publikai patiko j 

’AL Deiviūtė, kuri turi labai i 
I gražų soprano balsą. Ji sudai
navo labai puikiai, akompa
nuojant svetaimtautei, kurios 
pavardės nesužinojome. Ji tik

Komisija.

Lietuvaite Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
I PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS
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PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

S13 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

ir

<♦>
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<f>

<♦>
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-r

CASTON ROPSEVICH

JONĄ

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės } 
manė, o gausite tikrai profesionalę 
pagetbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais
1218 So. 10th St.. Camden.

Tel., Greenpoint 5765

<

PLATINKITE “LAISVE”

<> « 1>
<♦>

patarnavimo 
kreipkitės:

praktikavosi di- 
miestuose Euro- >

Draugai! “Laisvės” Ekskursija į Darbininkų Šalį—Sovietų Są
jungą jau išvažiuoja

Laivu Berengaria į Helsingfors
Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje, bus paranku
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Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 
klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais ir automobiliais 
Sovietų Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dienų.
Taipgi bus padengtos vizos tų šalių, per kurias reikės keliauti.

Pirma skelbėme, kad kelionės kainos iš New Yorko į Maskvą $303. Gi 
dabar sutvarkėme, kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir aprodyti teatrus, muzėjus, svarbesnius industrijų centrus 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Leningrade ir atgal parvežti už $385.

38 Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

už $385.00

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
'nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
rimtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinį kalną parodytum, tai jam malo- 

Įncsnč būtu sveikata, negu tas aukso 
i kalnas. ’Taigi, jeigu jauties esąs 
i apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
J greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
I bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
jatgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
!vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
įmo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
(skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū

mine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist

ažolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadins

imus ‘‘Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

isų Nervų Preparatas užbėga tai li- 
1 * i *V1 Al v Reh«a ir suteikia žmogui ramumą,n /IuHCOVD Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsųlllvlUVlOKa /InliOUlL žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 

(mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
I miestuose.

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

[Baigus mokslą ir praktikavusi;
J prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelipliką metų savo

' profesijoje
džiuosiuose 
poje.

Reikale

> 184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

o 
<I>

< )

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 MŠlažames Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. Z IMS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

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

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

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

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

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

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 
užinteresuoti.

w«iiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiniiiniiininiiiinnnn™

Naujausios Mados Žemiausia Kaina
Lietuviu i Prastas> kaip nekurie kri- 

- Įtikai jį piešė. Jis geras todėl, 
kad jame vaizduojama ne ko
kios svajonės, bet tikras gyve- 

• nimo nuotikis, kitaip sakant, 
veikalas labai surištas su rea
liu gyvenimu. Todėl jis ir 

.......... . Blogas pu
ses Grigutyj galima surasti tik 

Dabartinei mūsų
įsitikinimą, kad tik vienas ko- 

lūs gina ir eina atviron kovon!®ta^ kame: 
prieš kapitalizmą. Toliaus scęnai J1S penlgas; permazai

munistinis veikimas visų reika-

prieš kapitalizmą.
drg. A. Bimba kitą dalį rapor
to palietė apie A. L. D. L. 
Draugiją, kaip nariai turėtų 
būti kuopose tarpsaviniai lavi
nami; nušvietė Centro Komi
teto mintį, kad ateityje turėtų 
būti ne tik kuopų laikomi su
sirinkimai vien apkalbėjimui

susirinkimo apšvietai, lavini-;9erlŲ paniokų,^ praktikų kaip 
n<jsi. Šį būtiną reikalą, su vi- 
sipnarių pagelba, Centras tu
rės įvykdyti gyveniman. Apie 
L. D. S. A) veikimą padarė 
plačius išvedimus, kad visos 
moterys, prigulinčios prie kuo- 

įpų, turi gyvai dalyvauti susi
rinkimuose. Veiklesnės drau
gės, apkalbėjus apie kuopos 
reikalus, turi daryti didesnius 

f planus įtraukimui daugiau mo
terų darbininkių į savo eiles.

Ka^ liečia spaudą, drg. A. 
Bimba plačiai nušvietė “Lai
vės” ir “Vilnies” teisingą lini
ją raštų leidime, ir kad spau- 

Jda darbininkuose lošia svarbią 
rolę, # Spauda yra tvirta ir ji 

|paj§£ia atsilaikyti, kaip prieš
- į klerikalus, taip prieš tautinin

kus ir menševikus, kurie vienu 
frontu eina prieš darbininkų 
|dienraščius. Drg. A. Bimba 
palygino, kad be tų dienraš- 

«,*ių šiandien būtų, sunku ne tik 
nti ir nušviesti darbininkų 
ų dienų klausimai, bet ir at- 

užpuolimai ant er
gams A ei jų narių. Sako: ma
tote, kas šiandien dedasi su S. 
L. A. Kuopos skaldomos be 
jokio reikalo; narius skirsto į

dainų ir perdaug kalbos, tuo 
būdu vietomis darosi nuobo
dus, ypatingai jeigu dar akto
riai gerai nesusimokina, nesu
sitvarko, o susitvarkyti nuo A 
iki Z mums labai sunku, dar 
mes nei tinkamų režisierių ne- 

. Kad ir čia, Clevelan- 
jų reikalų, bet pašvęsta dalis ^e’ tik dainas susimokinę.

ir nebuvo. Celevelande vaidi
nimo praktikos pradeda visai 
išeiti iš mados, tai labai blo
gas apsireiškimas, ir jeigu at
eityj nesistengs tą pataisyti, 
tai tikrai pražudys mūsų sce
ną. Lyriečiai statyt “Grigutį” 
rengėsi gana ilgą laiką, bet tai 
tik rengėsi ir vaidijosi, o nesi- 
mokino. '

S m u 1 k meniškai kiekvieno 
aktoriaus klaidas šį kartą ne- 
rodinėsiu. Išėmus Telksnį, tai 
visi vyrai atliko prasčiau, gi 
merginos geriau. Nepaisant, 
kad nekurios tik apie savaitę 
laiko prieš lošimą gavo roles. 
Prie tam chicagietė, Genovai
tė šidiškiūtė, puošė sceną Ma
riutės rolėj ir ji gavo gėlių 
bukietą. Reikia pasakyti, kad 
neveltui mes tankiai matome 
jos paveikslą “Vilnies” pusla
piuose.

Sugabumais š i d i š k i ūtės, 
Telksnio, Romandžiūtės, Ru- 
gieniūtės ir Rasiliūtės,. reikia 
pasakyti, “Grigutis” Clevelan- 
de pusėtinai gerai pastatytas, 
kad ir be praktikų.

Publikos buvo nemažai, daug 
buvo akroniečių; tie draugai
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“Laisvės” Ekskursijų Visu Keliu Tvarkys
WORLD TOURISTS AGENTŪRA

175 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY
Vladas Aleksandras Baginskas

Prezidentas Bridgewater Darbininkų Kooperatyves 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 pirrpas popieras.. Atsiminkite, kad esantieji ne pi
liečiai, turėsite įrodyti vardą laivo, kuriuo atvažiavote ir įvažiavimo dieną. Kitaip 
negalėsite gauti leidimo išvažiuoti.

Taip pat pažjhųiekite, 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

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

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 auielinkėies a

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

i

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



Puslapis Ketvirtas E A I S y. B

SEATTLE, WASH.
Pirmą sykį teko pasimatyti 

su Sovietų draugais. Mat, čia 
Sovietų valdžia nupirko nuo 
Amerikos du laivu, tai apie 
mėnuo laiko atgal atvyko 39 
Sovietų Rusijos jūreiviai vieną 
laivą pargabenti namo. Ba
landžio 19 d. rusų išeiviai su
rengė pramogą kaipo priėmi
mui Sovietų draugų, atvyku
sių į šį miestą. Programą iš
pildyti padėjo patys svečiai, 
paskambindami ant balalaikų. 
Jūreivių tarpe buvo ir vienas 
lietuvis Antanas Girdžiūnas, 
su kuriuomi teko pasikalbėti.

Balandžio 27 d. A. L. D. L. 
D. 161-ma kuopa buvo suren
gus šokius su programa ir už
kvietė svečius atsilankyti ir

padėti išpildyti programą. Sve
čiai paskambino ant balalaikų, 
drg. K. A. Žukauskas pasakė 
trumpą prakalbėlę, pasveikin
damas svečius, pirmą kartą at
silankiusius į čia.

Ant abiejų parengimų žmo
nių buvo daug, nes kiekvienas 
žingeidavosi išvysti. tuos bol
ševikus, apie kuriuos kapita
listinė spauda tiek daug rašė 
ir taip baisiai juos visuomenei 
perstatė. Pradėjus programą, 
lietuvių choras sudainavo In
ternacionalą. Tuojaus pribu
vo ir apie 30 svečių, kuriuos 
publika pradėjo sveikinti. Juos 
visus susodinome į priešakines 
kėdės. Daugelis manė, kad 
jie bus labai baisūs, bet pasi
rodė, kad visi dailūs, dailiai 
apsirengę, jauni, pilni energi

jos vyrukai, visi draugiški, visi 
tarpe savęs lygūs, nėra to iš
didumo, kaip1 pas kitus, mes 
sykiu kapitonas, inžinieriai ir 
kiti kalbasi su paprastais dar
bininkais.

Ant rytojaus išsivežėm lie
tuvį pavežioti po miestą, kad 
sugrįžęs galėtų papasakoti, 
kaip čia viskas atrodo ir kaip 
darbininkai gyvena.

Pirmas laivas išplaukė 10 d. 
gegužės. Kol čia laivas stovė
jo, tai Amerikos valdžia nelei
do iškelti Sovietų vėliavą; jie 
galės ją iškelti tik 12' mylių 
nuo krašto atsitolinę. - Jūrei
viams uždrausta ir apie politi
ką ką nors kalbėti viešose vie
tose.

Balandžio 29 d. atvyko ir • 
kita Sovietų jūreivių grupė,

susidedanti iš 35 žmonių, ku
rie vešis kitą laivą, Sovietų 
valdžios nupirktą. Gegužės 4 
d. rusų išeiviai vėl buvo su
rengę balių su programa pasi- 
tikimui kitų svečių ir jiems 
buvo duota dykai valgiai. Tai 
buvo linksmiausias vakaras, 
kokį čia tik kada esame turė
ję. Šioje grupėje irgi sura
dome vieną lietuvį, kurio pa
vardės nepamenu.

Dabar vietos gyventojai pa
matė, kad bolševikai tokie pat 
žmonės, kaip ir kiti visi; pa
matė, kad jie moka nei kiek 
ne prasčiau, o gal dar ir ge
riau, apsieiti viešose vietose, 
kaip amerikonai.

Iš pirmos grupės buvo 7, ku
rie mokėjo gerai kalbėti ang
lų. kalbą ir septyni pabaigę 
augštesnį mokslą.

Linkėtina svečiams laimin-
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gai pasiekti šavo šalį, kur rau
dona vėliava plevėsuoja.

M. Baltrušaitis.

WORCESTER, MASS.

Biznis (Vertelgyste) Tur Būt 
Keistas Užsiėmimas

Atgaivintojo “Amerikos Lie-
. Gavęs nuo baltimorietės, drg. O. Ku- policistas stovi ant gatvės kampo ir juo- 

čiauskaitės ultimatumą, kad gyvas ar mi- kiasi. Tai liurbis, manau sau. Juk tas 
ręs turiu dalyvauti 5 d. gegužės jų pikni-j “gai” turėjo palaukti iki aš pravažiuosiu, 
ke ir, kaipo Pirmos Gegužės paminėjimo o ne važiuoti tiesiai ant mano ližės ir dar 

suti- drįsta koliotis. Philadelphijoj toks nebrė- 
ka tuoj taptų areštuotas ar bent subartas. 

. Matai

tuvio” dabartinis leidėjas ir 
redaktorius, tai buvęs senojo 
“Amer. Liet.,” M. Paltanavi
čiaus leidžiamo, zeceris, maž
daug susipratęs, radikališkas 
darbininkas, iš principo aido- 
blistas (I. W. W.). Bet da
bar, kuomet jau “A. L.” 3-čią 
numerį išleido, tai tik stebėtis 
reikia, koks persimainymas į- 
vyko ir kur dingo tas darbi
ninkiškas supratimas?!

Štai kokie akyvūs faktai pa
žymėtini tik iš vietinių žmių 
sutaisymo to naujai pastojusio 
biznieriaus, šiuos žodžius ra
šančiam buvo reikalas pasiūly
ti žinutę įdėti rengiant pami
nėjimą pirmos gegužės. Para
šyti žinutę neprisiėmė išsykio,; 
ir kada parodžiau plakatą, 
kad žinotų, kas yra skelbiama 

{programoj, kuomet jis pats

parengime, pasakyti jiems “spyčių,” 
kau tatai padaryti.

Žinant, kad nuo Baltimorės neperto- Bet čia nieko jam nesako. xx, cv... 
liausią randasi ir garsusis Washingtonas,' jis vietinis,' o aš grinorius, tai varnas var- 
kaipo Amerikos sostinė, mano įpėdinė už-, nui į akį nekerta—pamislinau sau. 
sigeidė pamatyti Washingtoną, o ypatingai,' Bet pasirodė, kad Baltimorėj, kur nė- 
mokyklose išreklamuotą tą krėslą ir stalą, ra reguliavimo lampų, visi taip važinėja: 
ant kurio sėdėjo patsai pirmasis preziden- kur katras sumanė lysti, ten lenda. O ka
tas Washingtonas ir su žąsino plunksna da susiremia automobiliai kaktomis, apsi
rašė Amerikos konstituciją. i keikia vienas kitą ir vėl lenda. Jeigu Phi-

Nutarta ir padaryta/ Subatoj, t. y., ladelphijos važinėjimo taisyklės staiga bū- 
4 d. gegužės, atsisveikiname su savo ponais :tų įvestos Baltimorėj, tai baltimoriečiai vi- 
ir poniomis “piliečiais,” sėdava į ližę ir pra-' si taptų areštuoti už vienokius ar kitokius 
dedava ilgą kelionę, bet... Vos tik pasiįrus ‘ važinėjime prasižengimus.. 
apie 15 mylių nuo namų, vienas ližės ratas ■ Turiu pasakyti.ir tai, jog,aš buvau įsi- 
pasakė—pissss ir subliūško, kaip bliozė.' vuizdinęs, kad Baltimore, tai senas, sugriu-1^ 
Tai blogą lemiantis įvykis, bet... Tikslą vęs, surūkęs ir purvinas miestas. Tačiaus rašys, tai kaip greit plakatą 
turime atsiekti! Abudu imamės už darbo: pasirodė visai atbulai. Miestas gana gra- išvydo, taip greit pradėjo i$- 
ji neša įrankius, suka šriūbus, o aš dirbu' žus, gatvės plačios ir Švarios ir1 turi daū- mūti'nėti 
patį sunkiausįjį darbą. Kol susitaisėme ra-{gybes “parkučių” (sodnelių), kurie pusėti-<darbo nedavę. Jis turįs spaus- 

------- -i-— —- 1— ---- u... ttuvę, d iš’j o juokus darą ir tt.
■ Greit apsigrįžęs išėjo į' kitą 
kąmbarį, užtrenkdamas duris. 
Aš nieko nesuspėjau pasakyti 
nei paaiškinti, nes žinau, kad 
nieko nežino apie dalyką šio 
spaudos darbo. . Antra, tik 
keista buvo atvaizdai jis gali 
būti spaustuvės savininku, bet

kbdel jam ’spaudos
Jis turįs spaus-

tą, nusivelėme ne tik rankas, bet ir veidus.■ nai papuošia miestą.
Nusiplauti nėra kur. Bandžiau eiti prie į (Tąsa bus)
netolimais tysančios upės, bet vos spėjau 
išsitraukti batus iš dumblyno ir išėjau, j 
kaip su kaliošais apsiavęs. Ji užsideda ant, j R.uenįs 
paišinos nosiukės “pauderio,” o aš nusi-: * 
šluostau skvernu, sėdame ir vėl važiuoja-! 
me. 1-ma Gegužes

Važiuojant per Delawares ir Marylan- 
do valstijas, apielinkės labai gražios ir 
tarsi juokiasi pavasario šiltos saulutės gla
monėjamos. Kiek galima buvo suprasti, 
tai šių dviejų valstijų ūkininkai daugiau
sia verčiasi pienu ir karvių bei arklių au
ginimu. Nes ištisuose plotuose laukų, kiek 
akys pajėgia įžiūrėti, matosi didelės ban
dos karvių, teliukų ir jaunų arklių. Lau
kai žaliuoja derlingomis dobilienomis ir 
kviečių bei rugių laukai tik vilniuoja, vė- 
jalio siūbuojami. Triobos, ypatingai dides
nių ūkininkų, grąžios, numaliavotos ir lau
kai aptverti geromis tvoromis. Mažesnės 
ir daug prasčiaus atrodančios ūkės, tai 
District of Columbia, kuriame randasi pat
sai Washingtonas.

Nors Maryland o valstija pusėtinai kal
nuota ir keliai vingių vingiais išsivingiavę, 
bet patys keliai geri, daugiausiai cementi
niai, tik siauroki. Bet automobilistų neat
sargumas ir viesuliškas jų leidimas—neap
sakomas. Jau, rodosi, ir mano liziukė ne 
pėkščia: į pakalnę, 25 mylias į valandą jai 
nepaduok. O jeigu dar bus pavėjui, dasi- 
varys ir iki 35 mylių į valandą. Bet prieš 
tos valstijos automobilistų lėkimą, mano 
liziukė raudo iš gėdos ir atrodė, kaip 
metų ciocė, prieš šešiolikines mergaites. ’ •

Pasiekus Baltimorę, pasirodė irgi tas 
pats neatsargumas: Aš važiuoju skersai 
gatvę ir kitas “gai” tą patį daro. Jo dide
lis gremėzdas prikišo savo didelį snukį 
prie mano liziukės ausies ir jau rengiasi 
lipti ant jos. Gi storas to gremėzdo savi
ninkas mane, kaipo svetį, “mandagiai” už
kalbina:

“Kad važiuoji, tai važiuok, po vel
kiais !”

“O tu, ar į varnas dairaisi, kad nema
tai kur važiuoji?”

“Nešdinkis į peklą’su ta savo pra
keikta liže, o jei ne, tai nė skivytų jos ne
liks!”

“Aš nežinau kelio į peklą. Ar negalė
tai važiuoti pirma?”

Kada mudu, taip “gražiai” kalbamės,

Pirma Gegužės,—šventė zavodų— 
Sveikinam priekalų aidais!
Pirma Gegužės,—šventė aruodų,— 
Sveikinam žydinčiais žiedais!

Butan atlėkė saulės spinduliai, 
Anksti, Gegužinės ryte, 
Duos jums žinoti, kad jūsų broliai,

• Kenčia už krotų uždaryti...
Eidams už stalo, viens, su šeimyna, 
Šią kilnią dieną sau prisiminki, 
Kad tavo brolius alkis kankina,— 
Kad kapitalas, tau kraują sunkia!...

Pirma Gegužės,— šventė zavodų,— 
Sveikinam pumpurais žiedų.
Pirma Gegužės,—šventė aruodų,— 
Šventė mūs pergalės aidų!...

Broli artojau ir darbininke! 
Nešdamas vėliavą kovos. 
Šią kilnią dieną sau prisiminki, 
Šventę ir kovą Lietuvos!... 
Skindamos gėles gegužės rytą 
Atminkit sesės ir kapus;
Tų, ką už laisvę pirm laiko krito, 
Tęsdami kovą užu mus!

Pirma Gegužės, šventė zavčdų,— 
^Sveikinam priekalų aidais!
f Pirma Gegužės,—šventė aruodų,— 
Sveikinam žydinčiais žiedais!

Giedant garbingą Internacionalą, 
Atmink “Oktebrių” * ir S.S.S.R.
Kuris padėjo priespaudoms galą,— 
Kurioj tironų šiandien nebėr!
Eidams ūlioti, džiaugkis kaip žiedas, 
Mūsų komunos atspindžiais.
Juk tavo žemė, S.S.S.R. rėdos, 
Džiaugsmo stebuklais didžiais!

Pirma Gegužės,—šventų zavodų— 
Sveikinam pumpurais žiedų!
Pirma Gegužės, šventė aruodų— 
Šventė mūs pergalės aidų!

IV. 1929 m.
Leningradas.

♦ “Oktebrius,” Didžioji Rusijos Revoliucija 1917 m. 
, J. K.

ne organizacijų ir darbininkiš
kos visuomenės. Išėjau abe
jodamas apie žinutės įdėjimą. 
Kada pasirodo 3-čias numeris, 
man pageidaujama žinutė bu
vo tilpus iš kelių eilučių; nėra 
parašyta nei kalbėtojaus, nei 
kas rengia, nei kad Aido Cho
ras dalyvaus, kuriame jis pats 
nepersenai buvo. Tačiaus, 
tilpo pirmoj vietoj tiesiog fa
šistinių elementų, buvusių 
prasčiausiuose su juomi santi- 
kiuose, biznierių pasirašytas 
pilnais vardais ir pavardėmis 
atsišaukimas del rengiamo ma
sinio mitingo, kurie atvirai pa
sakė remsią surinktomis au
komis Lietuvos fašistus-Smeto- 
nienės komitetą.

Tai matote, koks to žmo- 
Įgaus bepartyvumas, kurį jis 
itaip plačiai reklamavo pradė
damas leisti?

Dabar pažiūrėsime, kokios 
iš to buvo pasekmės. Pirmos 

j gegužės paminėjime publikos 
įbuvo prisirinkę virš dviejų 
šimtų. Prakalbos ir kita dalis 
programos publiką patenkino. 
Aukų surinkta apie $38. Tuo 
tarpu “A. L.” populiarizuoja- 
man masinių mitingai), niekas' 
neatėjo (neįvyko jokįos pra
kalbos). Štai kodėl aš ma
nau, kad biznis yra keistas už
siėmimas. Kaip greit žmogus 
pastojo į vertelgystę, taip 
greit , susibičiuliavo su kitais 
vertelgomis, io sąžiniškiausius 
alginius darbininkus atskiria, 
žemina, nedaro sau lygiais ir 
t. t.

Dar reikia pridurti, kad ir 
šiaip žinias parašo nebūtas. 
Pavyzdžiui, žmogus numiręs, 
tai rašo, kad dar pasveiks.! A. 
L. D. L. D. 11 kp. koncerte 
Endzeliūtė visai nedalyvavo, 
■tai rašę, kad labiausia publi
ką užžavėjo. i

D. G. J.

Pirmadienis, Geg., 20; 1929

WILKES-BARRE, PA.

332 Mass.

iznl

pagelbės jums apmo-i 
Įsigykit “Tarpininką”

kainos. '
sekančiu adresu:

užsienyj—$1.50, vienas { 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai 
Lietuvą ir ;

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

L •

DEKSNIO GALINGA MOSTIS

dejima, ir teip yisokius skaudejuniu 
( lik ne ronas ).

milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek

lig naudos gydymo.
Kaina

BOX 3B8510 MAIN 8T.
U. 8. A

gai Stasys Kuzmickas su Vajo- 
la Utariūte, abu Lyros Choro 
nariai. Drg. Kuzmickas, žy
mus šioj apielinkėj daininin
kas, gabus aktorius-megejas. 
Eina raštininko pareigas Lyros 
Choro ir A. L. D. L. D. 17-tos 
kuopos, veikliai dalyvauja vei
kime. Draugė Utariūtė darb
šti lyrietė, chore priklauso nuo 
pat jo susiorganizavimo.

Linkiu draugams Kuzmic-

Birželio 9 d., Valley View 
parke, įvyks bendras piknikas 
A. L. D. L. D. 12-to Apskričio 
ir L. D. S. A. 4-to Rajono.

Programa susidės iš dainų ir 
prakalbų. Vietinis Aido Cho
ras dalyvaus, kuris daug pa
žengęs pirmyn, kaip skaičium 
dainininkų, taip ir dainavime. 
Kiek man žinoma, tai bus due-, 
tai ir kvartetai iš visos mūsų ,(ams laimingo šeimyniško gy-
apielinkės. Kalbėtojas kvie
čiamas iš Brooklyn, N. Y. Tai
gi, kas liečia programą, ji bus 
puiki. O laikas irgi bus vi
siems parankus, nes pripuola 
nedėldienis. Tai visi mūsų ap
skričių ribose būkite piknike.

Dabar biskį apie A. L. D. L. 
D. kuopų užduotį. Apskričio 
komitetas paskyrė kuopoms 
kvotą narių gavime—suaugu
sių ir jaunuolių įtraukimą į 
mūsų organizaciją. Tik deja, 
ar visos kuopos rūpinasi, kad 
gavus narių kuo daugiausiai ?

Kuopos, priklausančios prie 
12-to Apskričio, siųskite /mo
kesčius į apskritį šiuo antra
šu : J. Kunevičius, 150 Tomp
kins St., Pittston, Pa., o čekį 
išrašykite vardu iždininkės, O. 
žiurienė.

Dar biskį apie pikniką. Ši
tą pikniką rengia kartu ir A- 
merikos Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos subdistrik- 
tas. Tai minėtų draugijų na
riai, narės ir simpatizatoriai 
būkite būkite parengime.

Kom. Narys.

venimo ir nenuilstančiai dar
buotis meno srityj ir abelna- 
me darbininkų veikime.

S. V. Ramutis.

NAUJAS IŠRADIMAS
Gydo, Rcumatizma, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejttna, Šalti, Ranku,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau-

Tūkstančiai žmonių yra iiaiiiyde O

verta aukso, kiek ji pati arena m*-

75 centai, $1.50 ir $3.00.
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptickorius teip
DEKEN’S NEW DISCOVERY

OINTMENT.

Boksais Ointment' Co J
HARTFORD, CONN.

JAUNUOLIAI AUGA SVBIKI IFL 
STIP RUSVA.LGYDAMI

VARPO
DUGNĄ

SHENANDOAH, PA

Geg. 11 d. apsivedė drau-

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

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas nu-Į 
meris 10c;

i..
“Tarpininkas” 

vakortę j 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston,

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

M. J. J. Urbszo, j 

187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtui 
pasitraukia. Taip’

John Naujokas Pa^ drg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avehue,; 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-l 
čiais parsitraukia ir pasekmingai \ 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge-Į 
riausi cigarai Amerikoje po 10 ceų- 
tų. . {

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo sdnai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my-1 
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, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsą cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
šas apmokame.

Adresas:

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

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

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

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

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

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

arba lai-j 
atgal—do- j!

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. 5 Nau 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną-k); ~l 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojaine budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbi 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y
Grove St.

Kuriy Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderinti^
Havanos Tabakų ‘%

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa4

-------^5;Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi W 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius)



Pirmadienis, Gėg., 20, 1929 Puslapis Penktas

BOSTONO IR AP1ELINKĖS 
ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.

Trumpa Sutrauka Laisvės 
Choro Veikimo Žiemos Metu

ant 
at-

žiemos metu So. Bostono 
Laisvės Choras daug darbo at
liko ir dabartiniu laiku ren
giasi prie ateinančios vasaros 
darbuoties. Pradėjo mokintis

IJTnaujų dainų.
• Mano supratimu, niekad So. 
Bostono Laisvės Choras tiek 
daug nenuveikė, kaip kad šios 
žiemos prabėgusiu metu. Visų 
pirma buvo suloštas “Grigu- 

’ tis” dviejose vietose—Brighto-
ne ir Norwoode. Po to choras 
turėjo vakarienę. Kiek laiko 
prabėgus sulošė “Du Broliu.” 
Už kelių savaičių* po “Dviejų 
Brolių” surengė margumynų 
vakarą. Tą vakarą taipgi iš
pildė vien tik choristai, kaip 
dainavime, taip ir lošime. Na, 

fjt tuo pačiu laiku mokinosi 
operetę “Pepitą,” kuri buvo

I .perstatyta balandžio 28 d. 
Prie to viso, buvo sulošta -“Ka
rolio Teta,” taipgi dviejose vie
tose—Montelloį ir Norwoode. 
Ir tik vien Laisvės Choras tą 
viską atliko. Na, o kai kurios 
draugės bei draugai, ne cho
ro nariai, vis dar sako, kad 
Laisves Choras So. Bostone 
nieko neveikia. Man rodos, 

a kad prie naujo mokytojo už- rą dainas sudainavo pagirti- 
'{lėktinai nuveikta į tokį trum

pą laiką.

Bo-

nes paminėjimą finų svetainėj. 
Drg. A. Bimba pasakė įdomią 
prakalbą anglų, kalboj. Grie
žė finų benas; dainavo finų 
choras, L. L. R. Choras ir Lie
tuvių vyrų choras ir pora finų 
solistų. Kaip Bimbos prakal
ba, taip ir muzikalė programa 
gerai pavyko. Darbininkų at--, 
silankė apie 200. Literatūros' 
nemažai parduota; aukų del i 
“Daily Worker” surinkta $16.1 

Iš tarptautinių prakalbų bū- 
lietuvių susirinko pas 

Grybus, kur ir drg. A.
. Drg. Bimba da

vė abelną raportą apie lietu
vių darbininkų judėjimą, jų 
organizacijas, spaudos stovį ir 
t. t. Prisiminė ir apie “Vil
nies” reikalus, kaipo politinių 
priešų užpultą ir apdegintą. 
Ant vietos pora draugų pasi- 
pirko “Vilnies” po Šerą, tai 
draugai J. Gudaitis ir Ig. Ku
biliūnas. Taipgi ir aukų, “Vil
niai” sumetė po dolerį: Budre- 
vičiai, Trakimavičiai, Kručai, 
Trečiokai, Dauderiąi, Grybai, 
A. Galgauskienė, M. Grigūnie- 
nė ir drg. Edw. J. Sugar. Taip
gi vienas draugas “Vilnį” atsi- 

Tbkiu bū
du nors mažas būrelis dalyvių, 
bet sudėjo “Vilnies” paramai 
$35.00, kuriuos drg. A. Bim
ba nuvežė “Vilniai.” Tas pa
rodo, kad nors dalis norwoo- 
diečių gegužinę paminėjo gra
žiais darbais, paremdami dar
bininkišką spaudą.

“Laisves” Reporteris.

.vinių dokumentų tyrinėto
ja, sako, kad jai pavykę su
rasti dokumentą Anglijos 
muzėjuj apie drąsų žygį 
Anglijos kunigaikščio Ma-

doc. Tas dokumentas paro-| 
dąs, kad jis 1170 metais 
perplaukė jūras ir pasiekė 
kraštą, kuris, manoma, bu
vo Meksika.

pradinis. Suflioriavo drg. A. 
Januševičiūtė. Pusėtinai daug 
pagelbėjo drg. A. Niukiūtė 
laike choro praktikų skambin
dama ant piano. Tai yra dar 
jauna mūsų pianistė ir labai 
sugabi, laikui bėgant, jei 
toliau taip studijuos, tai 
sieks savo tikslo.

Mokytojui drg. M. K.
liui lošiant tą vakarą dirigavo 
drg. A. Kiškis ir sykiu smui
kavo pagelbstint dar vienai 
smuikai—čelo; taipgi drg. A. relis 
Niukiūtė skambino pianu, drg. 
Taipgi už scenos pagelbėjo Bimba buvo, 
vienas drg. nusigrimuoti, ku
rio pavardės nežinau; drg. S. 
Zavis daug pagelbėjo laike lo
šimo, taipgi ir drg. A. Taraš- 
ka, kuris buvo ir pirmininku 
to vakaro. Dar yra daugiau 
draugių ir draugų, kurie pa
dėjo dirbti. “Laisvės” Choras 
visiems padėjusiems dirbti ta
ria širdingą ačiū.

Prieš pradedant lošti drg. 
A. Taraška perstatė drg. Bo
vina, iš New Yorko atvykusį, 
kuris trumpais bruožais pakal
bėjo apie Lietuvos baduolius. 
Taipgi buvo aukos renkamos; 
kiek surinko, negaliu pasaky-j naujino ant metų, 
ti, nes vėliau bus paskelbta 
per “Laisvę.” Visiems auko
tojams Lietuvos baduolių šel
pimo komitetas taria širdingą 
ačiū.

Aplamai imant, viskas išėjo 
i gerai. Laisvės Choras savo 
užduotį atliko gerai, tą vaka-

•LAISVES” PIKNIKAS
Iš Philadelphijos Atvažiuoja Specialis 
Traukinis, Iš Wilkes Barre Atvažiuoja Ba
sas Ir Girdėt, Kad Būriai Iš Kitų Miestų 

Rengiasi Atvažiuoti.
Piknikas įvyks labai patogiu laiku—Ketvirtos Liepos 

Nepriklausomybės Paskelbimo savaitėje

7 d. Liepos-July, ®
UL!

GALE 2
ViER PARK Music Hall
Uos AVENUE BROOKLYN, N. Y.

2 Orkestras Prof. Retikevičiaus
Bus 
bet 
Internacionalą ir 
chorą iš apie 250 ypatų.

nai, iš ko galima tikėtis, kad 
. i ateityje pasiseks dar geriau.

Grįšim prie operetės “Pepi- i
SO. BOSTON, MASS.

So. 
sc-

at-

Chorlsty Pritarėjas.

NORWOOD, MASS.

la Mūsų Dirvonų
Balandžio 13 d. L. ;L. R. 

Choras statė scenoj veikalą 
“Karolio Teta.” Sulošė So. 
Bostono Laisvės Choro akto
riai. “Karolio Teta” komedi
ja gana juokinga. Bet vieno 
kito aktoriaus nemokėjimas 
rolių visą veikalą gadino. Ypa
tingai paskutinis aktas buvo 
nepakenčiamai nuobodus ir 
noiHvoodiečių “Karolio Teta” 
nepatenkino. Publikos buvo 
nedaug, bet nuostolių nebus.

“Lapkus”
Balandžio 21 d. A. L. D. L. 

D. 7-tas Apskritys, prigelbs- 
tint A. L. D. L. D. 9-tai kp., 
statė scenon veikalą “Lap
kus,” kurį sulošė Bostono prie
miesčio mėgėjai, su Ig. Kubi
liūnu priešakyje. “Lapkus,” 
komedija beveik apytuštė, bet 

vuvrą rusu u umuuvu u , akt°riai
pjačiam savo rolę atlikti gerai, i Vingilis būtų gyvesnis n 10- 
hytuo pačiu sykiu būti režisie-1 mansi^kesnis buvęs, tai Lap- 
rlttm ir sutvarkyti visą lošimą, suloštas
tai jau atrodo, kad drg. M. K.
Bolys dirbo daugiau, negu ga
lima dirbti ir už tokį pasidar

tos.” Roles turėjo gabiausi 
Bostono aktoriai. Iš eilės 
ka: Pedro, karčiamninkas 
drg. L. žilaitis; savo rolę 
liko gerai kaipo karčiamnin
kas, nes turėjo patyrimo iš 
veikalo “Du Broliai”; dainavo 
taipgi gerai. Felipa, jo duk
tė—drg. M. Buzevičienė; lošė 
gerai ir dainavo žavėjančiai ir, 
mano supratimu, tinkamesnės 
ypatos ir būti negalėjo. Kar
los, valdžios jieškomas jaunas 
vyras—drg. P. Benlis; savo ro
lėj tiko ir dainavo pagirtinai 
gerai, taipgi ir lošė gerai. Pe- 

^rita, meksikietė mergina—drg. 
A. Mickevičiūtė; lošė gerai ir 
savo rolėj tiko, o kas link dai-t 
navimo, tai dainavo labai ge
rai, tai tikra lakštutė. And
rius Hepvortas—Amerikos mi- 
lionierius—drg. M. K. Bolys, 
Laisvės Choro mokytojas; jis 
toj rolėj tiko kuo geriausiai, 
dainavo ir lošė kuo tinkamiau
siai; tai buvo tikras jankių 
milionierius ir už tokį jo sun
kų pasidarbavimą sumokinti 
visą chorą lošti ir dainuoti ir!

Pirmos gegužės, kaipo dar
bininkų šventės, paminėjimui 
buvo surengtos prakalbos ben
dromis jėgomis Lietuvių Ko
munistų Frakcijos, L. D. S. A. 
13 kp., Az L. D. L. D. kuopos 
i v» T do /av/air Laisvės Choro.

Kalbėjo drg. A. Bimba. Nu
piešė praeities ir ateities pa
dėtį. Nurodė, kokia ateitis 
laukia darbo žmones. Primi
nė, kokių priemonių griebiasi 
mūsų priešai, kad tik sudemo- 
ralizavus darbininkų judėjimą 
ir kaipo pavyzdį nurodė “Vil
nies” padegimą. Po prakalbų ; 
buvo renkamos aukos “Vii-į 
nies” atsteigimui. Aukų su- i 
rinkta $44.50.

Pradžioj ir pabaigoj prakal-1 
bų dainavo Laisvės Choras,! 
vyrų ir merginų chorai, po va-; 
dovyste M. K. Bolio. Andre-Į 
liūnas ir Peledžius paskambi
no ant mandolinų, H. žukaus- 
kiūtė padeklamavo.

Visiems atsilankiusiems į 
prakalbas ir aukojusiems ta
riu širdingą ačiū.

L. D. S. A. Koresp.

būtų suloštas gerai. Pu
blikos atsilankė skaitlingai ir

2 A. L. D. L. D. 7-tam Askr. pel-1 
no liks apie trys desėtkai d^le- i 

bavimą ne tik prie operetės j .
“Pepitos,” bet prie visų kitų I teatrui Ig. Kubiliūnas;,su

SAKO, MEKSIKA ATRAS
TA 1170 METAIS.

PARYŽIUS — Stella Cle- 
javer-Cox, pasižymėjus isto- 

“Pepitos,” bet prie visų kitų I teatrui Ig- Kubiliūnas rsu- 
Laisvės Choro suloštų veikalų i dainavo keletą komiškų daine- 
ir įvykusių parengimų prabė--^» ^as publikai labai patiko.
iusios šios žiemos metu, tail Bedieviškos Prakalbos
drg. M. K. Boliui ir priklauso!
visa garbė, nes jis daugiausiai ; ^4 ^6 dd. balandžio^ kum-
dirbo. Jonė, Hepvorto sesuo, £as M. X. Mockus sakė pra- 
—drg. J. Reinardienė, lošė ir -kalbas; rengė A. L. D. L. D. 
dainavo gerai ir toj rolėj ti-'^’^a kP\ Mockus kalba labai 
ko. Wilsonas, Hepvorto paly-!^va’ Ur žingeidžiai, labai 
dovas—drg. P. Kubiliūnas; taiį(?ngva^ sukritikuodamas tikė- 

<daugiausiai prijuokino publiką Mockaus tikėjimo
iScii + n r. *cf»vr. nnmAVsiimii griovikas geias. lik tiek man 

nepatinka Mockaus prakalbos, 
‘ Ant tiek jis buvo'tin- k*d. Jis vieton griaunamo ti- 

kamas toj rolėj, kad niekas kėjimo, nieko jo vieton nebu- 
nebūtų atlikęs. Rome-! davoJa- ,

re, k o n t rabandninkas—drg.' Katalikai į Mockaus prakal-
A. Stonis; toj rolėj tiko kon- bas vejk nesijankė, išskiriant 
trabAndnink'u būti, lošė gerai 
dainavo ^neblogiausiai, 1

su tuo 'savo nemokėjimu mei
lintis 
Jonės.

prie Hepvorto sesers

geriau 
ro,

> GYVYBĖ 
TRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLE8

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:
“Gold Medai” vardo kiekvieno- į tas. 
je dėžutėje.

& and 
dPWL 
” HAARLEM OIL

; viena kita. Per abu vakaru 
kaipo į žmonių atsilankė 137; didžiu

moj tie patys ėjo per abu va- 
Ikarus. Literatūros per abu 
i vakarus parduota už apie $15. 
i Pirmą vakarą buvo rinktos au- 
Įkos Mockaus 
įmui, surinkta 
vakarą buvo 
del sušelpimo 
lių. Aukojo:

skolų atmokėji- 
$11.50. Antrą 

paprašyta aukų 
Lietuvos baduo- 
J. Casper ir J. 

Grybas po $1.00; F. Mačėnas, 
A. Walgar ir A. Zaruba po 50 
centų. Viso surinkta $6.27. 
Pinigai pasiųsti Lietuvos ba- 
duolių šelpimo sekr. drg. R. 
Mizarai. Pakvitavimas gau-

C A I ’ S l > I. F S

Darbininkų Šventes 
Paminėjiihas

5 d. gegužės Norwoodo dar- 
Įbininkiškos organizacijos turė
jo surengę tarptautinį geguži-

chorai ne vien tik iš New Yorko apielinkės, 
ir iš toliau. Visi chorai bendrai dainuos 

kitas dainas. Tai sudarys 
Taipgi visi chorai 

dainuos ir skyriumi.
JŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Atsiminkite, kad prieš “Laisvės” pikniką įvyksta Komu
nistų Partijos Lietfrakcijos planumo suvažiavimas. Čia 

bus draugų iš visos Amerikos.

T arėsime Seną Draugų: L Šukys ir H. Stan
kus Laukiami į Šį Pikniką.

Draugas J. Šukys jau pats yra išsitaręs, kad at
važiuos šią vasarą į Brooklyną. Mes manome, 
kad worcesterieciai atsiųs draugą II. Stankų. 
Tat būkime prisirengę girdėt jų prakalbas ‘L.’ 

piknike.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

Brooklyn LABOR LY»
©ARBimNKŲ IŠTAIGA.

oatės dėt Balių, Koncertų, 
Skietų, Vestuvių, SusirinKimi; Ir flUį 
Puikuii eteičiua su naujaisiais 
luai«, Keturios bolių alleys.

A.AINOS PRIEINAMOS.
W—959 Willoughby to

Tat S842 SĮUieit..

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
ienkų apielinkej. 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.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi • vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

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

BARGANAI
pat N. Main Gatves, parsiduoda 
už $5,200. /

HYDE PARKE H
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas S 
ir 1 akeris žemės, barnė del 3-jų 9 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- g 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na- S 
mas su visais moderniškais im- | 
prūvmentais, karšto vandens šilu- H 
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki n 
miesto centro. Randų neša $1,212 H 
į metus. Kaina $13,000, bet par- r 
duos už geriausį pasiūlymą. Prie- | 
žastis 
tėvo.

pardavimo—mirtis šeimynos

FARMA
manai pirkti farmą? M:;;s 
visokių; pradedant su vienu

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

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barne, 8 
ka'rvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemes darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

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

visi 
gero

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

byčių. Parsiduoda už

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 biznj 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti,; pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausį gerįausį patarimą, nes ipes ne tik perkam, parduodam, bet 
tnainom biznius, farmąs ir namus. > \

ir 
ir

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

■ • ■ V . . i

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir 
ANGL1SKALLIE TUV1SKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA gl.ZSe 

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Keystone
Bell____

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS <> 

Užtikrinu, kad mano patarnavimas t 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą <|> 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau ♦ 
kreiptis prie manęs. X

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Main 
Oregon

9669
5136

llllQIIIOlIlQillQIHQIIIOIIIOIIIQIIIQIII mai31IMllMin°nil41TFIlTT°Tii [t-l Ilki 111411!°;IIIQII iiiaiiiaiiioiiioiitDIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne (ik sunkiausias 

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

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilfbn I centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI Uu LdA IttUo amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė-x 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. '

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

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________  ORDER BLANK ------------ ------------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No........x.
Miestas SUte.

St. or Ave.
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AMERICAN.-UTHUANIAN 
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA 
/736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
Įsteigta 25 metai. Būk neprijnihningas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klases moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERS1TIK RINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 5Sth ir 59th Streets 

New Y'ork City

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA rnnhi 1 LAlIUi. jjuo g ryto G y vak.: po 6 vai.—75c uV vCulŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

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



Puslapis šešti

TEATRASDAINOS-MUZIKA

Bella Shedlinienė, 1108 SPORTAS

PAJIEŠKOJIMAI

SALES—PARDAVIMAI

buvo 
tėvo

i- 
£

gerą
kau-

kara- 
ir šo
ku ris 

ir ku-

ir paleido
Bet, ne-

kompanijos, >ir kt.'
Special Sessions teismas 

New Yorke pasiuntė tą šulerį 
kalėjiman 6 mėnesiams iki tri
jų metų.

tiems aktoriams, kurie 
atlyginimo nereikalavo, 

kad drg. J. Nalivaika, 
niekados neatsisako ir’ 

turi daug visur užsiėmi-;

PAJIEŠKAU partnerio j bučemčs ir 
grosernes biznį. Atsišaukit bile 

laiku po 5 vai. vakare. L. Wagner, 
41 Broad St., arti Grand St., Mas- 
peth, N. Y. Telephone, Juniper 2754 

» 114-119
PAJIEŠKAU Elzbietos Dobrovalskie- 

nės, gyvena Philadelphia, Pa. Mel
džiu ją pačią atsišaukti arba kas iš 
skaitytojų žinote jos adresą, malonė
kite pranešti. Jieško Antanas Vil
kelis. Malonėkite rašyti šiuo adre
su: A. Wolgor, 558 Pleasant St., 
Norwood, Mass. 113-118

Pirmadienis, Geg., 20, 1929

VIETOS ŽINIOS
Diskusijos Apie Tvėrimą 
Nauju 'Pramoninių Unij'ą

i Iš Lyros Choro 
Susirinkimo

'Už Įsiveržimą j Tėvo Namus 
i Gavo 5 'Metus Kalėjimo

Industrinių unijų organiza
vimo klausimas bus visapusiš
kai diskusuojamas 22 d. gegu
žės, seredos vakare, pusė po 
septynių, “Laisvės” svetainėj, 
46 Ten Eyck St., Brooklyne.

Visi darbininkai, kaip uniji- 
stai, taip ir neimijistai, būti
nai turi dalyvaut tose diskusi
jose. Kuomet senos unijos 
jau atgyveno savo dienas, o 
tų unijų vadai tapo atvirais 
kapitalistų agentais, ant kiek
vieno žingsnio išduodančiais 
darbininkų reikalus, tuomet) 
prieš darbininkus kyla klausi
mas: kas daryt?

Kapitalistų klasės žiaurus 
puolimas ant darbininkų ir 
bjaurus darbininkų kasdien iš
naudojimas, vedantis darbinin
kus prie laipsniško belaikio iš
mirimo, valia-nevalia verčia 
darbininkus statyt klausimą, 
kaip išlaikyt savo gyvybę ir 
kaip organizuot savo spėkas ja išdavė raportą, kad vakarė- 
tinkamam p a s i p r i e šinimui 
prieš neapribotą kapitalistų 
puolimą ant darbininkų.

Kriaučių padėtis gana pa
sunkėjo paskutiniais laikais, o 
pagerint tą padėtį nesimato 
vilties tol, kol jie susiorgani
zuos tinkamam veidimui ko
vos prieš darbdavius, už savo 
būvio pagerinimą. Todėl in
dustrinės unijos organizavimo 
klausimas yra dienos klausi
mas ir juomi visi darbininkai 
turi susidomėt.

Kom. Part. Brook.
Lietuv. Frakcija.

Antradienį, 14 d. gegužės, 
buvo mėnesinis Lyros Choro 
susirinkimas. Valdyba rapor
tavo, kad naujų narių prisira
šė penki. Komisija raporta
vo iš operetės “Pepita,” kuri 
buvo sulošta Newarke; pasise
kė gerai; lošimas ir dainos iš
ėjo geriau, kaip Brooklyne. 
Chorui pelno neliko, nes buvo 
dideli iškaščiai: drapanos, ke
lionė ir aktoriam didžiumai 

i »

reikėjo užmokėti. Lyros Cho
ras taria ačiū visiems, kurie 
pagelbėjo suvaidinti operetę, 
ypač 
jokio 
kaip 
kuris 
gana 
mo, taipgi Levas, Rudaitis, žo- 
lyniūtė (iš Newarko) ir J. Ja
kučionis; tai šie draugai nerei
kalavo jokio atlyginimo.

Iš buvusio vakarėlio komisi-

Joseph Hendersonaš, 33 me
tų amžiaus, įsilaužė į savo tė
vo namus, 715 Ninth Ave., 
New Yorke, ir už tai liko pa
siųstas penkiem metam į Sing 
Sing kalėjimą. Jis jau pir
miau buvo areštuotas 13 sykių 
ir buvo sėdėjęs dviejuose kalė
jimuose ir katalikų pataisos 
name. Tam palaidūnui 
uždrausta įkelt koją į. 
namus.

“CLOSE HARMONY” 
BROOKLYNO 
PARAMOUNT’E

Brooklyno Paramount teat
re, Flatbush ir DeKalb Aves., 
šią savaitę eina visakalbis kru- 
tamasis paveikslas “Close Har
mony,” lengvo ir linksmo tu
rinio veikalas, primenantis mu- 
zikales komedijas. Vyriausias 
roles jame vaidina Charles 
“Buddy” Rogers su Nancy 
Carrol ir Richard “Skeets” 
Gallagher’iu. Visi šie aktoriai 

pirmes-
gyvoje ’ New

j—

PARSIDUODA 4 kambarių fornišius, 
galima randavoti ir kambarius, 

gražiai ištaisyti, atskiri įėjimai, ran
dos $20.00. Matyt galima nuo 8 va
kare ir nedėliomis nuo ryto iki 3 
vai. po pietų. Galit klausti janito- 
riaus 2 floro, parodysiu kambarius. 
G. M. Kanton, 3481—3rd Avė., arti 
168th St., New York, N. Y. 114-119

PARSIDUODA stuba su bučerne ir 
grocerne. Yra 6 kambariai ir du- 

beltavas garadžius. Lietuvių ameri
konų apgyventa vieta. Kaina $9,000. 
Atsišaukit: 156 Steamboat Road, 
Great Neck, L. I. ' (115-120)

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA NAMAI

Šmugeliai, Paparkai ir 
Gemblerystės Suardė 
$7,000,000 Banką

Valstijos bankų superinten
dentas A. Broderick sako, kad 
City Trust Kompanijos Ban
das -su’ $7,000,000 nusibankru
tavo todėl, kad jo prezidentas 
(dabar jau miręs) Ferrari ir 
kiti viršininkai dėjo dideles su
mas pinigų į šmugelį opiumo, 
kokainos ir kitų • brangiųjų

lis nebuvo pasekmingas, pelno 
liko mažai, trys doleriai su 
centais.

Pikniko komisija pranešė, 
kad jau viskas prirengta. Pik
nikas bus 15 d. birželio, Klas- 
čiaus Parke. Taipgi apsiėmė 
choras dalyvauti keliuose pik
nikuose ir išrinko tris darbinin
kus į apskričio išvažiavimą, 
kuris įvyks 30 d. gegužės, Lin- 
dene, N. J. Anna Bičkūnaitė, 
drg. Cibulskienė ir Saulėnas. 
Taipgi Lyros Choras nutarė 
susižinoti su Aido Choru ir pa
imti kartu “busus” važiuoti į 
Linden a.

Drg. Bimbienė rezignavo iš 
sekretorystės, nes ji važiuoja 
aplankyt Sovietų šąli. Todėl 
liko išrinkta drg. Adelė Zab- 
lackiūtė į protokolų raštinin
kes. Choras velija drg. Bim- 
biehei laimingos kelionės ir 
laimingai sugrįžti ir vėP kartu 
su lyriečiais veikti.
Lyros Choro Korespondentas.

Jaunuoliai Spaustuvių
Darbininkai Streikuoja

. , _. . . 150 jaunų neorganizuotų
svaigalų. Jie biznyje buvę su-i da.rbininkų sustreikavo prieš 
sirišę su šaika pagaisėjusio gchweinler Press spaustuvę, 

n... |Ues Hudson ir Leroy St., New 
Yorke. Streikas paskelbtas 
todėl, kad darbdaviai pavarė 
du darbininku, Silvestry ir 
Speranzą, nes jiedu organiza
vo skriaudžiamus jaunuolius.

čia dirbo 300 darbininkų, 
priklausančių Darbo Federaci
jos Spaustuvių Darbo Unijai; 
o 150 jaunuolių buvo laikoma 
neorganizuoti, kaipo “vaikiš
čiai”—pagelbininkai prie įvai
rių spaustuvės darbų; jiems 
buvo mokama tik $16 iki $20 
į savaitę. Dabar jų streikui 
vadovauja Komunistinė Jauni
mo Lyga. Tarp streikierių 
yra ir 15 negrų.

Jaunieji streikieriai reika
lauja atgal priimt du pavary
tus darbininkus, unijos narius; 
pridėt neorganizuotiems už
darbio ir lygiai visiems mokėt 
už lygų darbą.

Milionierius spaustuvės sa
vininkas sumušė ir areštavo 
Josephą Spencerį, vieną iš 
streiko vadų.

sirišę su šaika pagarsėjusio ,‘schweinler 
Šmugelninko Rothsteino (kuris• 
paskui buvo nušautas). O ku-j 
rie tą slaptą biznį žinojo, tail 
reikalavo iš banko nemažai pi
nigų ; jeigu neduosite, tai, gir
di, pranešime valdžiai apie jū
sų slaptybes. Gemblerystėmis, 
papirkinėjimais, š m u g e liais 
taip ir tapo pakrikdytas ban
kas: dingo milionai dolerių 
darbininkų, kurio savo skau
džiai uždirbtus nedidelius tau- 
pinius laikė pasidėję tame ma- 
klioriškame banke.

Kaip Atsimoka Darbininkams 
Jų Išbalsuotas (Policijos 
Galva Newarke

Reikalaudami, kad viena iš 
septynių naktų savaitėje būtų 
suteikta jų poilsiui, sustreika
vo Newark© rytinio dienraščio 
“Ledgerio” išvežiotojai. Tie 
darbininkai tiktai kelios įdie
nos atgal balsavo už vadina
mą nepriklausomą “darbo”
kandidatą, į miesto policijos, Išsuko $100.000 iš 

nanas pastatė policiją, kad ap- Beverčius Deimantu Šerus
gintų streiklaužius kapitalisti
nio laikraščio išvežiotpjus ir 
kad lazdomis lygintų kupras 
streikieriams, kurie nori pastot 
kelią skebams.

Šilkinių Pančekų Svarba 
Merginoms

Teachers Kolegijos mokyto
ja Lillian Locke sako dariusi 
tyrinėjimus apie svarbą šilki
nių paųčekų merginoms. At
radus, kad be gerų šilko pan- 
čekų sunku esą gaut ofisuose 
švaresnius darbus arba tuose 
darbuose pasilaikyt.

Už Policmano Šūvį 
Reikalauja $481,099 
Atlyginimo

!7th St., Brooklyne, reikalauja 
iš New Yorko miesto valdy
bos $481,099 atlyginimo už 
tai, kad policmanas Francis 
Regan peršovė jai petį, be jo
kios priežasties iš jos pusės. 
Jis, su dviem kitais policma- 
nais įėjo vidun, be persergėji
mo šovė iš revolverio. Laike 
tardymo paskui Reganas aiš
kinosi, kad jam atrodę, jog tų 
kambarių gyventojai buvo iš
važiavę ir kad Bella Shedli
nienė jiems atrodžius svetima, 
įsiveržėlė, gal nlėšikė.

Nepersenai buvo * užmokėta 
$6,000 iš miesto iždo tūlai) 
Inez Evansaitei, kurią polic
manas pašovė gatvėje.

Tokius šposus dažniausiai 
daro girti tvarkdariai, kuomet 
bile žmogus gali atrodyt jiems 
“panašus į plėšiką.

Antras, Dar Aštresnis 
Indžionkšinas Prieš Valgyklų 
Darbininkus

Augščiąusio teismo teisėjas 
Henry Sherman išdavė dar aš
tresnį indžionkšiną prieš strei
kuojančius valgyklų darbinin
kus, negu kad buvo išdavęs 
teisėjas Aaron Levy (bal. 10 
d.). . -

Antrąjį indžionkšiną prieš 
streikierius išėmė Willow ka- 
feterijų korporacija, kuri turi 
22 valgyklas, vertas $3,000,- 
000 išviso.

Naujasai indžionkšinas ne 
tik uždraudžia pikietuot už- 
streikuotas valgyklas, bet taip
gi ir “valkiotis” pavieniams 
streikieriams apie tas vietas; 
taip pat užgina kalbėti į ei
nančius valgyt žmones, į tebe
dirbančius darbininkus arba 
parodyt bent kokiu ženklu, 
kad prieš tą bei tą valgyklą 
paskelbtas streikas.

Kitas augščiausio teismo tei
sėjas, C. T. Crain nubaudė po 
$250 Valgyklų Darb. Unijos 
organizatorių Michael Ober- 
meierį ir jos sekretorių Šamą 
Krambergą. Nes jiedu atsi
šaukė į streikierius nepaisyt 
indžionkšiną, bet masiniai eit 
nikietuot užstreikuotas valgy
klas.

Unijos advokatai Louis Bo
udin ir Phillip Wittenberg užT 
vedė bylą delei pastarojo in- 
(įlžionkšino panaikinimo.

išliežė $100,000 iki 
iš žmonių, pardavi- 
savo prigavikiškos 
Diamond Kompani- 

Daugiausią jis ap
teikdamas

George E. Stillings. 58 metu 
amžiaus, 
$125,000 
nedarnas 

I Standard 
jos šėrus.
skuto darbininkų, 
jiems tas bevertes popierėles 
ant išmokesčio, po dolerį kitą 
į savaitę. O kada jau bus su
mokėta iki $100, tai šėrininkas 
gausiąs $175 deimantais arba 
$137.50 pinigais. , Tuo būdu 
jis iškaulijo $3,000 iŠ 65 Mo
tor Vehicle Biuro darbininkų; 
$1,342 iš 14 tarnautojų . First 
National krutamųjų pavėikslųl
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APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: ’
"LAISVE”

46 Ten Eyčk St.,
Brooklyn, N. Y,

buvo pasižymėję savo 
niais lošimais 
York o scenoje.

Paul Ash, “džiazzoi 
liūs,” su savo muzikais 
kikėmis duoda “revjū,” 
patraukia ir akį ir ausį, 
tena plaučius juoktis.

APIE DOBILAIČIO 
(KELLY’O) LAIMĖTĄ 
SMARKIĄ KOVĄ 
HOLYOKE

Jack Kelly (Antanas Dobi
laitis) nukumščiavo Franką 
Morrisą pereitą pirmadienį 
Holyoke, Mass. F. Morris yra j 
kietas ir atkaklus boksininkas. 
Besikaujant su juo, Kelly skau
džiai susižeidė nykštį. Drož
damas su galva į Kelly, Morris 
prakirto jam odą i 
raudona “rašalą.” 
paisant sužeidimų, Kelly-I)o- 
bilaitis kovojo kaip tigras per 
visus 8 raundus. Trečiame, 
penktame, šeštame ir aštunta
me raunduose Dobilaitis taip 
prikamavo Morrisą, kad pasta
rasis vos ant kojų bepastovėjo, 
ir taiktai varpelis išgelbėjo jį 
nuo galutino nutrenkime (“nu
kauto”).

Teisėjai vienbalsiai pripaži
no Kelly’ui laimėjimą, ir pub
lika karštai tam pritarė. Sa
vo narsia kova Kelly-Dobilai- 
tis pilnai užsitarnavo tos gar
bės.

Holyok’o sportininkams jis 
patinka tuom, kad duoda 
“show,” netinginiauja ir 
j a si su rimtu pasiryžimu.

Ridgewoode, 2 šeimynų mūri
nis namas, garadžius del 2 ka
ru, 3 metų senumo, kaina 
$12,500.

6 šeimynų mūrinis namas, po 
5 kambarius, kaina $l&,500.

1 šeimynos namas, 6 kamba
riai, Richmond Hill, kaina 
$6,000. Jeigu manote pirkti 
namą, tai prisiųskite man savo 
adresą, tai aš prisiųsiu jums 
listą, kurie parsiduoda. Brooklyne 
apielinkėse ir New Yorke, tad 
galėsit pasirinkti, .arba pašau
kit per telefoną, aš nuvažiuosiu 
su automobiliu ir aprodysiu na
mus, kurie yra ant pardavimo.

J. STANKUS
8448—63rd Road

WEST FOREST HILU N. Y.
Tel., Newtown 5916

(117-23)

PARSIDUODA
$4500.00 nupirks gražią (6) 
šešių kambarių stubą su ši
luma, elektra ir dideliu ga- 
radžiu. Lotas 75x150 pėdų. 
Vieta: 12th St., Morrell 
Park, Balto, Md. Atsišaukit 
Alfred Hoenig, Cor. Morrell 
Park Ave. & Washington 
Blvd.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452,_____________________ ?
KAZYS RUKŠTELIS~

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

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

PAJIEŠKAU savo tėvo Frano Gab
rėno, angliškai vadinasi Gabren, 

kuris seniau gyveno Detroit, Mich., 
vėliau išvažiavo į Kewanee, Ill. Da
bar nežinau, kur randasi. Meldžiu jį 
patį atsišaukti arba jei kas žinote, 
malonėkit pranešti man jo adresą, 
būsiu labai dėkingas. Geo. Gabren, 
15392 Quincy Ave., Detroit, Mich.

(115-118)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys arti Forest Parko. Reikia 

važiuoti Jamaica eleveiteriu ir išlip
ti ant Woodhaven Boulevard stoties. 
Atsišaukite: 8448—89th St., Wood
haven, L. I. ji17-119).
PASIRANDAVOJA 5~ kambariai su

visais įtaisymais. Randa $28.00 į 
mėnesį, 1 mėnesį randos nereikės mo
kėti. Kreipkitės pas janitorių, 148 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (115-120)

PARSIDUODA arba pasirandavoja 
duonos kepykla (Bakery) už labai 

prieinąmą kainą. Yra visi vėliausios 
mados rakandai-įtaisymai, biznis iš
dirbtas, gera proga bile kam eiti į 
biznį. Pasinaudokit proga. Kreip
kitės šiuo adresu: Stanley M. Buch- 
insky, 352 Clinton St., Binghamton, 
N. Y. (113-18)
PARSIDUODA laikrodžių Storas.

Biznis įdirbtas per suvirs 20 me
tų. Gera vieta laikrodininkui. Par
davimo priežastis—savininkas išva
žiuoja į Europą. Kreipkitės po No. 
752 Westchester Ave., Bronx, N. Y.

(117-118)
PARSIDUODA restęranas, 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.

(117-119)

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

MANO YPATISKA ATY-m-|A AA 
DA IR PATARNAVIMAS J) I I IIIII 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

ANDREW EGAN, M. D.
1184 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn,. N. Y.

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

, /JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
■ 65r23, Grand Avjenue 

: MASPETH.-NčY, A

Telephone, Btagg 44H

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Prienais “Bridge Pinza”) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergius ir suimtomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIOR1US

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS '
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.
BROOKLYN, N. Y. ' 

Telephone, Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

UŽEIGA

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagiliu
Debeailą
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokių didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai , 
vaistai. 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 žohų, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, |1.00 ir daugiau.

Grybelių
Gvazdikėliu 

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

Lelijų šaknų ' 
Rūtų 
Rožių
Remunėlią
Seneso plokščiukią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
' Ph. Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 216t, SI14.




