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Darbininkai Visų. Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4a Metai XIX, Dienraščio XI

Brošiūra “Kas Tai Yra 
Trockizmas?”

Apie Anglijos Rinkimus.
Liet. Komunistų Frakci

jų Plenumas.
Militarinė Agitacija prieš 

Sovietų Sąjungą.
Rašo Abekas

%

Ar jau visi perskaitėt Bim
bos brošiūrą “Kas Tai Yra 
Trockizmas”? Brošiūra tik 64 į 
puslapių, parašyta labai leng
vai skaitomu stilium, 
sai maža knygelė, o labai dide- | ______
lis gerų faktų rinkinys. Keikia PITTSBURGH, Pa.—Ant- 
pasakyti, kad s\e irnose a x>- padienį eiti finansiniuose ra- 
se, kurios mums lietuviams dar- . .. ,
bininkams prieinamos, nėra ki- ; teituose tapo aprokuotą, 
tos tokios mažos populiarūs ; kad iždo mimsterio Meliono 
knygutės, kur taip trumpai ir I šeimyna nuo šių metų pi a- 
tarsi gyvomis figūromis paduo- džios pasidarė arti $300,- 
tų Trockio atvaizdą, kuo jis bu- 4)00,000 pelno iŠ priežasties

kuo trockizmas ' pakėlimo Šerų kainų dviejų su provincijoj.

Meliono Šeimyna Pada- 
Tai v>. rė Pelno $300,000,000

vo praeity ir
yra šiandien.

Darbininke, skaityk brošiūrą Melionas kontroliuoja, bū-
“Kas Tai Yra Trockizmas” ir

didžiųjų kompanijų, kurias

Chinijos Baduoliai
Suvalgė 35 Banditus

PEKINAS.— F. Andrew, 
Chinijos Tarptautinės Ba- 
duolių Šelpimo Komisijos 
tyrinėtojas, praneša, kad 
kanibalizmas yra paprastas 
dalykas bado paliestoj Kan-

Uždraudžia 700 Kanados 
Darbininkų Dirbti Amerikoj

“Kas Tai Yra Trockizmas 
duok kitam rankpelniui. 

* ♦ * 
savaičių atgal 

tilpo drg. 
straipsnis 

Rinkimų.” 
Straipsnyje duodama labai ge
ras analizas politinės ir ekono
minės padėties. Dutt faktais 
įrodo, kad Baldwin© reakcinių 
torių klikai begu bus lemta su
daryti naują valdžią. Jis spė
ja, jog veikiausia bus liberalų 
su Darbo Partija arba atbulai, 
Darbo Partijos su liberalais 
valdžia. Iki š. m. Britanijos Ko-, 
munistų Partija nestatydavo at
skirų savo kandidatų, kad ne
pakenkti Darbo Partijai. Ta- 
čiaus Darbo Partija dabar išsi
gimė iš savo originalės užmaz- 
gos ir pasidarė reakcinė social- 
šovinistinė organizacija, buržu
azijos naudai dirbanti, kaip ir 
kitos kapitalistinės partijos. 
Komunistų Partija stato 26 
kandidatus. Tai pirmas komu
nistų rinkiminis kirtis socialis
tams. Anglijos “demokratija” , 
reikalauja, kad kiekvienas kan- I 
didatas užsistatytų po 150 sva
rų sterlingų.

Mūs laikraščių redakcijos tu
rėtų tą straipsnį sulietuvinti, 
kad platėliau Amerikos lietu
vius darbininkus supažindinti 
su Anglijos einamąja padėčia. 

♦ ♦ ♦
Komunistų Partijos Lietuvių 

Frakcijos Centro Biuras pa-

Apie porą 
Daily Workeryje’ 
L Palmer Dutt 
Pirm Britanijos

Savo raporte pažymi, kad 
Aluminum Company jis specialiai tyrinėjo prane

šimus apie kanibalizmą. Su
rado, kad netoli Chingning 
badaujanti žmonės užmušė 

i 35 banditus ir suvalgė.

tent, 
of America ir Gulf Oil Cor
poration of Pennsylvania.

O Melionas darbininkus; 
bjauriausia išnaudoja.

Marlboro, South Carolina laukuose dirba negrės moterys. 
Stambieji žemės savininkai jas kaip verges išnaudoja; jos 
priverstos dirbti veik vergijos sąlygose.

Atmetė Sovietų Sąjun- Chiangas Siunčia Armi
gos Pripažinimą ją Prieš Maršalą Fengą

BELGRADE, Jugoslavi- 
antantės 

, „ ... ___________ antradienįskelbė, kad frake.jų susivaz.a-; čekoslovakija patiekg su. 
uimna nn/l/a fr»_r7 dionAniic honnc

5. ,.e. Mūs,’ A-' manymą kad bendrai būtų
lietuvių darbininkų, btipazinta Sovietų Sąjunga,

New, Kensington, Pa.— 
Mainieriai Barking kasy
klos, kuri randasi netoli nuo 
čia, sustreikavo prieš algų 
nukapojimą.

BUFFALO, N. Y.— Aug- 
ščiausias teismas nuspren
dė, kad svetimšaliai darbi
ninkai iš Kanados negali 
būt leidžiami dirbti Ameri
koj prie Kanados rubežiaus. 
Galės į darbą vykti tik Ka
nadoj gimę darbininkai. Tas 
nuosprendis, paliečia suvirš 
700 svetimšaliu darbininku, .c- v z
kurie vyksta dirbti į Jungti-

sprendis įeina galion gegu
žės 27 d.

Mainieriai Renka Atsto
vus į Vienybės 

Kongresą

Sovietai Apdovanojo Profesorių $5,000
Už Suradimą Naujų Aliejaus Šaltiniu

Senatoriai Klausosi Tekstilės 
Bosų, Bet Ne Streikierių

MASKVA.—Sovietų Aug- 
ščiausia Ekonomijos Tary
ba suteikė 10,000 rublių 
(apie $5,000) dovaną vete
ranui geologui profesoriui 
P. I. Preobraženskiui “už 
jo iniciatyvą ir energiją su
radime naujų aliejaus šalti
nių Perm provincijoj.”

Tas į dulkes sudaužo bur
žuazinių ekonomistų pasa
kojimą, būk individualė ini
ciatyva negali rasti užtekti
nai paskatinimo socialisti
nėj valstybėj.

Perm provincijoj aliejaus 
suradimas yra labai svar
bus. Pigiu kuru bus gali
ma aprūpinti Uralu pramo
ninę sritį, kuri dabar pri
klauso nuo anglies iš Kuz- 
neco srities, apie 1,200 my
liu tolumo.

Sovietų aliejaus trustas 
siunčia technikus ir mašine
riją į Chusoviją, kur alie
jus pirma tapo atrastas, ir 
paskyrė 1,000,000 rublių 
(apie $500,000) pradėjimui 
darbo tuojaus. Aliejaus 
radasi plačiame plote.

* <■
*WASHINGTON.— Sena

to komitetas fabrikų reika
lams, kuris sulig senatoriaus 
Wheelerio rezoliucijos vedė 
apgavingą tyrinėjimą teks- 

■ tilės darbininkų padėties 
i pietinėse valstijose, savo 
darbą užbaigė antradienio 
vakarą, neišklausęs nei vie
no tikro streikierio. Senato
riai išklausė atstovus streik- 
laužiškos United Textile 
Workers Unijos, ir taipgi 
su mielu noru suteikė balsą 
ir leido ilgai kalbėti fabri
kantams.

Bet kuomet buvo atvykus 
Gastonijos streikierių dele
gacija porą savaičių atgal, 
tai senatoriai užtrenkė du
ris tai delegacijai. Kuomet 
tik sužinojo, kad delegacija 

' randasi mieste, komitetas 
uždarė savo posėdį, ir ne
pradėjo posėdžio tol, kol de
legacija neišvyko iš Wash- 
ingtono.

Ralph V. Reece, Bemberg 
kompanijos dirbtuvių su
perintendento pagelbininkas 
iš Elizabethton, sakė, kad 
streikieriai neturėjo prieš 
ką streikuoti: A. W. Smith, 

■prezidentas Brandon dirb
tuvių, kur savaime (be agi
tacijos) kilo streikas, sake, 
: kad darbininkai nepateisi
namai nusistatę prieš sku- 
binimo sistemą, kurią kom
panijai reikėjo įvesti, kad 
padaryti daugiau pelno; H. 
A. Ligon, prezidentas Arca
dia dirbtuvių Pietinėj Caro- 

ilinoi, pareiškė, kad jis visa
da buvo geras savo darbi
ninkams.

I

■sr

Grover Whalen. New Yorko policijos viršininkas, gal
voja, kaip sumębilizuoti policiją brutal iškam puolimui 
streikuojančių restoranų darbininkų ir pikietuotojų kelių 
karingųjų unijų, kurios veda kovą už darbo sąlygų pa
gerinimą ir algų pakėlimą.
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PITTSBURGH, Pa.— Ko
vojanti mainieriai, kurių 
patyrimas ^augelio metų 
kovos prieš hnglies baronus 
ir geltonuosius darbo vadus 
įtikino juos.'kad reikalinga 
įsteigti naują unijų centrą, 
kuris tikrai atstovautų dar
bininkų interesus, renka 
savo atstovus i Darbo Uni
jų Vienybės Kongresą, ku
ris įvyks Clevelande pra
džioj birželio įsteigimui to
kio centro, pasak pranešimo 
Nacionalės Mainieriu Uni
jos raštinės, 119 Federal 
St., Pittsburgh.

Visur, kur tik mainieriai 
yra susiorganizavę i Nacio- 
nalę Mainieriu Uniją, laiko 
susirinkimus ir renka dele
gatus tiesiog iš kasyklų į tą 
svarbu suvažiavimą.

Net tose vietose, kur dar 
nėra Nacionalės Mainieriu 
Unijos lokalų, neorganizuo
ti mainieriai sudaro organi
zacijos gruues išrinkimui 
delegatų į Clevelandą.

Tas ypatingai dedasi pir
miau neorganizuotoj terito
rijoj : Pennsylvania os So
merset, Westmoreland. Fa
yette ir Greene apskričiuo- 
se. West Virginijoj ir pieti
nei kasyklų teritorijoj.

Kiek žinoma, mainieriai 
jau turi išrinkę anie 220 de
legatų į Clevelando kongre
są.

M
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Popiežius Kaip Čerepo 
kas Išlys iš Vatikano

Geltonieji Vadai Parduo
da Streiką ElizabethtoneNANKING, Chinija.—Iš 

patikimų šaltinių sužinota, 
kad Nankingo valdžia siun
čia 120,000 kareivių šiaurių 
link palei Pukow-Tientsin 
gelžkelį, kad nedaleisti mar- 

bet Rumunija ir Jugoslav!- j šalo Fengo spėkoms mar- 
ja sumanymą atmetė.

Visos trys valstybės šioj rytus, 
konferencijoj atnaujino se- armija, susidedanti iš 130,- 
nas vienybės palaikymo su
tartis, kurios būtų išsibai
gusios birželio 7 d. Visos 
trys valstybėlės vra susiri- 
šusios į vieną bloką prieš 
Sovietu Sąjungą, sulig im
perialistinių valstybių „pa- 
diktavimo.

i ja. — Mažosios 
i konferencijoj

vimas įvyks 6-7 dienomis liepos, 
1929 m., Brooklyne. Mūs, A- 
merikos ] 
judėjime yra daug ko aptarti
no. Labai būtų gerai, kad 
draugai pradėtų diskusijas įvai
riais klausimais, kurie turės 
būti išspręsti plenume, būtent, 
pravedimas kampanijos liet, or
ganizavime neorganizuotų, mūs 
veikimas masinėse organizaci
jose ir dešinieji nukrypimai, 
šelpimas Lietuvos baduolių, ko
va su fašizmu, jaunimo organi
zavimas, meno proletarizavimas 
ir tampresnis harmonizmas su 
visu revoliuciniu judėjimu, 
idealoginis lavinimas, abelnas | 
masių švietimas ir tt.

Turi būti Biuro raporte tuoj 
paskelbtas dienotvarkis, kad 
draugai ant vietų turėtų progą 
tinkamai apdiskusuoti. 

* * *
Dabartiniu laiku 

“Liberty” f ‘ ‘ 
purvinos militarinės agitacijos ( 
prieš Sovietų Sąjungą “The! 
Red Napoleon” apysaką. Tai 
yra atvira agitacija už J. V. 
imperializmą, stiprią armiją ir 
laivyną. Tai purviniausia agi
tacija, kokia tik galima kur su
rasti prieš Sovietų Sąjungą. 
Gibsonas savo vaidentuvėj su
tvėrė tūlą Karakaną, kuris yra 
turkmanų kilmės, kurio žmona 
yra amerikonė ir 1933-36 m. 
geltonoji rasė užkariauja Euro
pą, Aziją, Afriką ir pagaliaus 
atsikrausto su savo armija į 

’Salina Cruz, Meksikoj, iš kur 
puola Jungtines Valstijas.

šuoti iš Honan, provincijos į 
Kita nacionalistų

000 vyrų, traukianti palei 
Pekino gelžkelį j pietinę 
Honan provincijos dalį, kur 
jau keli susikirtimai įvyko.

Sakoma, kad prieš tas 
spėkas maršalas Fengas tu
ri pastatęs suvirš 200,000 

(savo kareivių.

Trys Komunistė^ Kandida
tuoja Anglijoj

Londonas.— Anglijoj tarp 
68 moterų, kandidatuoian-.

1 čių i parlamenta, yra trvsl 1 • j — t-') • 1 • • • 1I komunistės. Rinkimai įvyks 
žurnale'gegužės 30 d.

talpinama Gibsono,
• 1 • . • « • 1 •• 1

Philadelphia, Pa
26Ateinanti sekmadieni, 

d. geg.. įvvks Darbo Unijų 
švietimo Lygos lokalė kon- 
ferenčiia. kuri rinks delega
tus i Clevelando konvenci
ja. Konferenciia iwks 10 
vai. ryte. 39 N. 10th St

Išrinkti ir paskirti delega
tai dalvvaukit šioj kionfe- 
rencimj. nes Lai bus viena iš 
svarbiausiu konferencijų.

Piknikas
Ta pačią diena atsibus di

delis piknikas, kurį rengia 
vietom organizacijos bend
rai, Laurel Springs. Dai
nuos Lyros choras.

Liet. Frakcija.

Nusižudė Sukilėlių Vado 
' Brolis

Nogales. Sonora. Dr. 
Pedro C. Escobar, 60 metų 
amžiaus, brolis generolo J. 
Gonzalo Escobar, sukilėlių 
vado, nusinuodino pirmadie
nį. Sakoma, kad jis nusi
žudė iš rūpesčio: del dingi
mo jo brolio ir del praradi
mo šeimynos turto iš prie
žasties sukilimo.

Generolas Escobar išvyko 
iš Agua Prieta, Sonora, ge
gužės 4 d., kuomet maišti
ninkai tapo galutinai nuga
lėti. Nuo to laiko nieko apie 
jį negirdėt.

Nutarė Paskelbti Lokautą 
50,000 Darbininkų

BERLYNAS. — Silezijos 
audinvčių fabrikantų susi
vienijimas nutarė naskelbti 
generalį lokautą darbinin
kams sekantį šeštadienį. 
Lokautas palies 50,000 tek
stilės darbininkų.

SOVIETŲ PASAŽIERI- 
NIA® ORLAIVIAI NETU
RĖJO NELAIMIU PER 

ŠEŠIS METUS
MASKVA.—Raportas So

vietų orlaivių > kompanijos 
“Dobroliot” parodo, kad 
1928 metais buvo padaryta 
1782 lėkimai orlaiviais kom
panijos reguliarėse linijo
se; padaryta arti miliono 
kilometrų. Viso pasažierių 
gabenta 4422. Raportas pa
žymi, kad nuo kompanijos 
įsteigimo šeši metai atgal 
nebuvo nei vienos nelaimės, 
kurioj būtų žuvę ar susižei- 
dę lakūnai arba pasažieriai.

ROMA.— Popiežius Pijus 
XI nusprendė išlysti gegu
žės 30 d. iš Vatikano, kur 
popiežiai buvo liuosnoriai 
įsikalinę save nuo 1870 me
tų, kada prarado valstybės 
galią. Tą dieną bus patvir
tinta su fašistine valdžia 
sudaryta sutartis, sulig ku
rios sudaroma Vatikano 
valstybė.

Popiežius planuoja daly
vauti procesijoj, kuri pirma 
popiežių galios susmukimo 
būdavo surengta kiekvie
nais metais “dievo kūno die
noj.” Procesija bus sureng
ta šv. Petro aikštėj. Ten da
vatkos gaus nuo popiežiaus 
“palaiminima.”

ELIZABETHTON, Tenn. 
— Geltonieji darbo unijų 
vadai iš Amerikos Darbo 
Federacijos, kurie dėjo pa- j

Streikiei’is Darbininkams
Pasakojo apie Padėtį
Baltimore j pirmadienį 

Gastonijos streikieris Wil
liam Bledsoe aiškino darbi- 

pie darbininkų

Į

stangas, kad streiką kuo cinkams _ . .. -
greičiausia parduoti, dabar . pietinėse ^valstijose, 
eina ranka rankon su darb- ,^ra^a^a? surengė Naciona- 
daviais ir stengiasi sugrą- i įė d ekstilės Darbininkų Uni- 
žinti darbininkus darban |Ja_ir Darbininkų Tarptau- 
sekantį pirmadienį. j tine Pašalpa. _ ,

American Bemberg ir

kartu dar neišeis iš Vatika
no teritorijos, nes, užtvirti
nus padaryta su fašistais 
sutarti, šv. Petro aikštė ir “Jeigu tik darbdaviai pri- 
apielinkė- skaitysis Vatika- ims mūsų darbininkus ir ne- 1 • . • • -W-X t • 1 • J •

_______ __ _ Bledsoe pareiškė: “Darbi-
American Glanzstoff kom- rrinkai pietuose pradirba 
panijos paskelbė, kad strei- ■ sav.° dienas nieko gero ne- 
kieriai nebegausią darbo, atsiekdami. Tėvai negal 
jeigu nesugrišią į darbą se- i suteikti savo vaikams mok- 
kantį pirmadienį. Kompani- s^0- Sūnus ir dukterys pri
jotus padarius tokį streik-! yer,s^ } dirbtuves su- 
laužišką pareiškimą, antra
dienį William F. Kelly, 
United Textile Workers of 
America Unijos vice prezi
dentas. pareiškė, kad uni
jos vadai nesipriešins grįži
mui darbininku darban.

no teritorija. Bet nuo 1870 
metų popiežiai toj teritori
joj nepasirodydavo viešai, 
o dabar pasirodys.

Suvirs 300,000 Beraščių 
Louisiana Valstijoj

diskriminuos juos, tai strei
kas bus užbaigtas,” pareiš
kė jis.

Nepaisant geltonųjų vadų 
pastangų streiką sulaužyti, 
iki šiol darbininkai gerai 
laikėsi.

laukus 14 ir 15 metų am
žiaus.

“Verpimo skyriuj darbi
ninkai uždirba tik nuo $15 
iki $20, ir tai prie svarbių
jų darbų.

“Verpėjai uždirba tik nuo 
$6 iki $15 į savaitę, o turi 
dirbti 60 valandų į savaitę. 
Daugiausia tą darbą dirba 
jaunos merginos, nuo 14 iki 
18 metų awžiaus.”

Bledsoe atsišaukė į darbi
ninkus, ragindamas remti 
Darbininkų Tarptautinę 
Pašalpą, kuri rūpinasi Šel
pimu streikierių.

%

Arti Mirties Komunistų 
Vadas Fašistų Kalėjime

Naples, Italija.— Umber
to Terracini, vienas iš vadų 
Italijos Komunistų Parti
jos, įkalintas fašistų kalėji
me už darbininkišką veiki
mą, labai serga ir randasi 
mirtinoj padėty.

Fašistai kankina politi- esąs įteiktas ir byla paskir
tims kalinius, darbininkus ta nagrinėti kariuomenės 
ir jų vadus, i

Ncw Orleans, La.— Loui
siana valstijoj yra suvirš 
300,000 žmonių, virš 10 me
tu amžiaus, kurie nemoka 
skaityti ir rašyti.

Kaunas.— Lašiniu 
kaltinamasis akt-as 
Draugeliui irn. Mikšiui

bvloi
Dr.

teisme liepos 17, 18 ir 19 d.

Berlyno Darbininkų Protestas
BERLYNAS. — Pereitą 

sekmadieni darbininkai su
rengė milžiniška demonstra
ciją prieš policijos brutaliŠ- 
kumą Pirmoj Dienoj gegu
žės.

Demonstracija įvyko, ne
paisant policijos uždraudi
mo. Policijai užpuolus įvy
ko susikirtimas.

Waseca, Minn.— Joe Ny- 
master, 33 metų amžiaus, 
iš Hopkins, Minn., prisipaži
no, kad pereitą šeštadienį 
jis nužudė Julius Schuch, 54 
metų, ir jo du vaikučius, ant 
jo farmos.

I
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Prisipažino, Kad Nužudė 
Tris Asmenis
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TECHNIKA AMERIKONIŠKA, 0 IDEA 
LAS SOCIALISTINIS

de tūkstančių savo draugų 
agronomų, žadėdamas pilniau
sią pagelbą sodžiaus industria
lizacijos darbuose. *

Kolei kas tiktai 5 proc. visos 
Sovietų teritorijos yra žemdir
bių kultivuojama žemė (Sibire 
dar mažesnis nuošimtis, europi
nėj Rusijoj didesnis, bendrai 
susidaro 5 proc.). Begaliniai 
žemės plotai dar tinka agrikul
tūrai. Per sekamus penkius 
metus bus išarta ir užsėta dar 
apie 15 milionų hektarų. Hek
taras žemės, jei tinkamai įdirb
tas, gali duoti (kaip apskaito 
inžinierius Vavilovas) 15 cent
nerių kviečių ar 17 centnerių 
rugių. Kol kas, dar toli šaukia 
iki tos micros.

Visa tai rodo, koks milžiniš
kas darbas reikės atlikti žemės 
ūkio pakėlimo srityje, kiek 
daug dar reikės naujų agrono
mų, kiek daug dar reikės tyri
nėjimų ir eksperimentų. Bet 
jeigu generalė linija teisinga, 
tai ko reikia dabar—tai kuo di
džiausios vienybės ir visų spė
kų Įtempimo. Šalis, kuri ne 
kartą ir ne du išlaikė egzame- 
ną kritiškiausiuose momentuo
se, pajėgs 'suorganizuoti žem
dirbystę pamatais visuomeniš
ko sukooperavimo ir naujos 
technikos pamatais. Jau dabar 
pasireiškia platus masinis vai-

II
Sodžiaus ūkis

Be galo susmulkintas, mažais 
gabalėliais išdraikytas sodžiaus 
ūkis negali būti tinkamu part
neriu stambiajai centralizuotai 
industrijai. Jeigu ūkis puls — 
miestų industrijai gręsia pavo
jus. Bet kaip kelti ūkis? Tam 
yra du keliai — atsiremti ant 
milioninių minių smulkiųjų ir 
vidutinių sodiečių, arba ant 
buožinių viršūnių. Aišku, kad 
galima pasirinkti tiktai pirma- 
sai kelias. Bet iš to logiškai 
teka kita išvada. Maži farme- 
rėliai, kurie tankiai nei arklio 
neturi, tiktai tuomet gali patys 
pakilti, pakelti agrikultūrą, 
duoti duonos miefetams ir ex- 
portui, jeigu jie bus susikoope
ravę, jeigu jie susispies į arte
les, kooperatyvus, kolektyvus, 
jeigu jie išdirbs žemę bendrai, 
nes kiekvienas iš jų atskirai ne
gali įsigyti tinkami] mašinų.

Komunistų Partijos konfe
rencija nutarė griežtai atsirem
ti sodžiaus biednuomene ir ne
paklausė tų dešiniųjų elementų, 
kurie linko prie nuomonės, jog 
kėlimas individualio ūkio yra 
vyriausia užduotis. Jei indus- 
trializuojam miestus, tai reikia 
industrializuoti ir sodžius. So
džiaus industrializacija turi: 
vystytis visuomeninio koopera- i st iečių ėjimas į kolektyvus. 
vimo keliais. Stambioji pramo
nė turi padėti reorganizuoti so
džiaus ūkį.

Penkmetinis planas sako: li
gi 1933 m. tikimasi sukoope
ruoti į kolektyvus ir visuome
niškai vedamo ūkio draugijas 
20 milionų valstiečių. Taigi vi
suomeniškai socialistinis so
džiaus ūkio sektorius smarkiai 
padidėsiąs. Ne individualio 
buožinio ūkio stiprinimas, bet 
visuomeniško biednuomenės 
ūkio stiprinimas—štai pamati
nė vedamoji linija. Sąryšy su 
tuo mes turime priminti steigi-

Sovietinių žemės ūkių (sov- 
chozų). Tai yra grudi] fabri
kai, milžiniški dvarai be dvar
ponių. Apskaitoma, kad pasi
baigus penkmečiui, tuose sov- 
chozuose dirbs jau milionas 
darbininkų.

Ar teisinga ši linija? Teisin
ga. Nėra sekretas, kad pasta
ruoju pusmečiu sodžiaus buožės 
ir jų apmulkinti agentai pradė
jo nertis iš kailio, kad užtikrin
ti sau viešpatavimą sodžiuj. 
Klasių kova sodžiuj padidėjo. 
Smarkiai padidėjo skaičius žu
dynių, padegimų,, užpuolimų. 
Tai buožiniai elementai keršijo 
kylantiems iš biednuomenės

Partijoje yra elementų (deši
niųjų), kuriem išrodė, kad ša
lies industrializacija užsimota 
vykinti per greitu tempu, kurie 
stojo už ramų sugyvenimą su 
pasiturinčiais sodžiaus elemen
tais. Konferencija griežtai pa
sisakė prieš šį skepticizmą ir 
pesimizmą.

Drg. Rykovas pasakė: “Penk- 
metinis planas yra planas dide
lės proletariato ofensyvos (puo
limo) prieš likučius buržuazinių 
klasių miestuos ir sodžiuos. 
Tuo pačiu sykiu tai yra planas 
visapusio gilaus socialistinio 
pertvarkymo biedniokų ir vidu- 
tinių valstiečių ūkio per koope- 
ravimą ir kolektyvizaciją.”

Konferencijos tarimai praėjo 
vienbalsiai.

Už Pinigus Jie Gatavi 
Padaryti By Ką
Z

Juozapięčių “Darbininko” 
reporteris iš Lowellio rašo :

“Pasimirė a. a. Lowell’io 
lietuvis turtuolis Antanas Už- 
danavičius. /Nors per ilgus 
metus nieko bendro neturėjo 
su bažnyčia, bet prieš mirtį 
klebonas jį lankė ir mirė ap
rūpintas šventais Sakramen
tais. Tokių dideliii laidotuvių 
Lowellio lietuviai nėra matę. 
Tik mūsų klebonas atsisakė 
daryti bažnytines iškilmes. Be 
ekzekvijų atgiedojo Mišias ir 
po jų giesmę ir viskas. Kle
bonas tvirtina, kad tie, kurie 
niekad neina Į bažnyčią ir ne
priklauso prie parapijos, dider 
lių iškilmių nereikia. Užtat 
buvo priversti visas iškilmes 
surengti Nashua, N. H. Tėve
lis Abromaitis ten užkvietė 
dar kitus du kunigu ir padarė 
laidotuves kuoiškilmingiausias. 
Giedojo keli vargonininkai, 
kurių tarpe buvo mūsų vargo
nininkas p. Jonas Aučius ir 
buvęs vargonininkas p. Jonas 
Ainoris. Taipgi buvo nuva
žiavusių daugybė lowelliečių, 
nes automobiliais uždyką vežė 
kas tik norėjo.”
Uždanavičius buvo šliupi- 

nis laisvamanis ir savo lai
ku turėjęs saliūną, iš ko ir 
patapo “Lowellio lietuvis 
turtuolis.” Jei tai būtų 
(kad ir tos rūšies laisvarha- 
nis), numiręs beturtis žmo
gus, aišku, kunigai net į ka
pines lavono nebūtų leidę, 
kaip jau ne sykį yra padarę. 
Bet esant turtuoliui, visi 
kai varnai apkibo ir palai
dojo tarsi maldinęiausį ka
taliką. Iš to kiekvienam ti
kinčiam darbininkui tūrėtų 
būti aišku, kac| kunigijai 
ne tikyba rūpi, o doleris. 
Pas juos kas turtingas, tas 
ir laimingas.

jos, kurios aukojo ir aukoja 
į priešfašistinį fondą. Lie
tuvoj, p. Vitaitį, šiandien 
net fašistams pataikautojų 
social-demokratų partija 
yra padaryta nelegale. O 
ji, kaip žinoma, visuomet 
mokėdavo susigyventi su 
fašistų valdžia. Ką tuomet 
fašistai darytų su tais indi- 
vidualais, per kuriuos ame
rikiečiai siunčia savo aukas 
nuvertimui fašistų? Vitai- 
čiui, matomai, labai miela 
būtų matyti dar bent vieną 
Lietuvos darbininkų klasės 
veikėją esant nugalabintu 
fašistų kulipkomis.

L. Pruseika.

HARTFORD, CONN
Tarptautinės Pagelbos. Sky

rius rengia aukų rinkimą stuba 
nuo stubos, kuris įvyks nedė- 
lioj, 26 d. gegužės. Aukos bus 
skiriamos pietinių valstijų 
streikuojantiems audėjams. Vi
si lietuviai kviečiami tą dieną 
pasidarbuoti, kad pagelbėjus

aktyvistams. Buožės turi duo- streikieriams. Rengėjai, 
nos, bet neduoda ją valstybei, i ---------------------
Jie laiko ją spekuliacijai arba Fašistai Pardavė Miško už 
papirkimui svyruojančių ele
mentų. Jie juokus krečia iš; 
biednuomenės. Jeigu į šį pavo-1 
jų būtų per pirštus žiūrėta, tai miškų departmente įvyko 
biskis po biskio buožiniai gai- varžytines pagamintai miš- 
valai būtų įsigalėję ir privati- ko medžiagai parduoti. Par- 
nė nuosavybė būtų sukirtus vi- duota spygliuotų, beržinių, 
suomeninės nuosavybės užuo- drebulinių ir juodalksninių

2 Milionus Litų
Kaunas.— Gegužės 6 d.

Ir Jie Susirūpino 
Visuomenės Aukomis

mazgas.
Sovietų valdžia nekonfiskuo

ja ir nerekvizuoja kulokų nuo
savybę. Lai jie sau gyvena.! 
Bet jų ekonominiai galiai (ir iš į 
to plaukiančiam politiniam įsi-; 
galėjimui) raute rauja šaknis 
suvisuomenintas, bendromis! 
pastangomis vedamas ūkis, ku-' 
ris turi užtenkamai mašinų, ku
rį visomis išgalėmis remia So
vietų valdžia. Suvisuomenintas 
biednuomenės ūkis iškels milio
nus naujų aktyvistų sodžiuje ir 
apgalės buožinį elementą ne 
dekretais, bet ekonomine spėka.
Plačių Plačiausia Veikimo 

Dirva
Konferencijoj kalbėjo agro

nomai Vavilovas, kalbėjo var-

medžių 74,577 kietm. už 1,- 
963,512 litų. Nupirko-Klai
pėdos, Tilžės ir Karaliau
čiaus firmos ir Kauno pirk
liai.

Vatikano Valstijoj 400 
žmonių

Roma.—šventasis sostas 
skelbia, kad jau sudarytas 
Vatikano Valstijos gyvento
jų. surašąs. Gyventojų yra 
biskį daugiau kaip 400, jų 
tame 25 kardinolai. Nauja 
fašistinė valstybė bus žino
ma kaipo Vatikano Mies
tas, sulig padarytos sutar
ties tarp popiežiaus ir Ita
lijos fašistinės valdžios. 

J

“Tėvynės” redakcija susi
rūpino priešfašistinėmis 
aukomis, kurias sudėjo 
priešfašistiniai nusistačiusi 
darbininkų visuomene į 
Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komitetą. Esą 
perdaug dideli išmokėjimai 
padaryti R. Mizarai ir Se
nam Vincui už jų maršru
tus. Vienam, esą, išmokėta 
net $521.35, o kitam $215.- 
08. Be reikalo p. Vitaitis 
žiopčinėja. Geriau tegul jis 
pasižiūri į SLA. atskaitas, 
kur be jokio važinėjimo ir 
darbo tūliems individualams 
yra išmokama po tūkstan
čius dolerių. Priešfašisti- 
nis Komitetas pinigų ne
švaisto, kaip tie sėbrai, su 
kuriais Vitaitis eina išvien. 
Mūsų redaktoriai ir kalbė
tojai (kurių skaičiun įėlrla 
ir S. V. su R.r M.) nežiū
rint, kokį darb^ kada dirba, 
jei gauna atlyginti,' tai ne 
daugiau vidutinės fabriko 
darbininko algos — tarpe 
25 ir 30 dol._ į savaitę. Pa
našiai Priešfašistinis Komi
tetas atsiteisė ir su Senu 
Vincu ir* R. Mizara. Jeigu 
sumos pasidarė nemažos, tai 
tik ačiū tam, kad suminėti 
kalbėtojai po virš porą mė
nesių buvo kelyje. Be pra
gyvenimo, jiem reikėjo už
simokėti ir geležinkelio bi
lietas. ■ . K

Dar naivesniu p. Vitaitis 
pasirodo reikalaudamas, 
kad jam būtų pasakyta, per 
ką ir kam buvo pasiųstas į 
Lietuvą tas $1,000, kurį at
skaita skelbia. To jis ne
gaus, kaip negavo ir, keli ki
ti fašistberniai. Tai gali 
sužinoti tik tos organizaci-

Auksas, Auksas, Auksas
•Bostono klerikalų “Darbi

ninkas” išspausdino tūlo A. 
Kučinsko aprašymą jo vizi- 
tos pas Romos papą. Nuro
dęs, kaip jis su kitais vizito- 
riai perėjo eilę šerengų.iki 
dasigavo į priėmimo kamba
rį, Kučinskas pagaliaus sa
ko:

“Šoninės durys prasivėrė ir 
Įėjo du popiežiaus gvardijos 
karininkai. Jų tamsiai mėly
ni rūbai žibėjo aukso sagomis 
ir Įvairiais ženklais. Prie šo
no kardas, ant galvos juoda 
su popiežiaus auksiniu herbu 
kaskė. Paskui juos ėjo du 
kardinolai—raudoni rūbai. . . 
Į juos gerai neįsižiūrėjau, nes 
paskui ėjo popiežius. Jis žen
gė lėtai, rimtai. Jo gražus 
stuomuo reiškė labiau 50 ne 
71 metų žmogų. Visas bal
tais rūbais, persijuosęs plačia 
balta juosta, baltais sanda- 
liais, ant kurių išsiūti aukso 
kryžiai. Ant kaklo didele auk
so grandine užsikabinęs kry
žių, ant galvos balta piuska... 
Jo visas pastatas atrodė nepa
prastas.”
Aukso sagos, auksinis 

herbas, aukso kryžiai, auk
sinė grandinė... Auksas, 
auksas, auksas!... Iš kur 
“šventasis tėvas” jį gauna 
—iš dangaus? Ne! Iš pa
saulio vargšų. Pastarieji 
sukrauna turtus kapitalis
tam, o kas lieka nuo jų— 
ima dvasiškija, neva nupir
kimui tikintiems vargu o- 
liams dangaus karalystės. 
Ištikrųjų, gi jie tą auksą 
naudoja ne kokiai dangaus 
karalystei pirkti, ale( 
savo išlepintam ir sugveru- 
siam kūnui dabinti. Dva- 
siškijai čia pat, ant žemės, 
dangus. Geresnio rojaus 
jiems nereikia ir jie jo nie
kur negaus. Jį tik išnaudo
jamiems vargdieniams teža
da.

Klajoja
Chicagos menševikų lapo 

redaktorius, . pasidžiaugęs 
Berlyno socialistų vado ir 
policijos i viršininko budelio 
Zoęrgiebelio nužudymu virš 
20į darbininku pereitą Pir
mąją gegužėš, kasdien del 
to sielojasi, vis kaltindamas

už tai komunistus. Išrodo, 
kad tasai nekaltų darbinin
kų kraujas, kurį socialistai 
praliejo, neduoda ramybės 
šmokų organo redaktoriui. 
Tik paklausykit, kaip jis 
aiškina “komunistų prasi
kaltimą” socialistų suruoš
toj kraujo puotoj Berlyne. 
Kalbamo lapo num. 117-tam, 
pirmam puslapyj, yra iš
spausdinta virš dviejų špal- 
tų straipsnis apie tai, kaip 
Berlyno socialistiška polici
ja ruošėsi prie skerdynių. 
Tarpe kitko pasakyta, kad 
Vokietijos

“.. .komunistų partija ragi
na savo sekėjus neboti už
draudimo ir liepia jiems Ge
gužės pirmąją masėmis rinktis 
demonstracijoms gatvėse. Ji 
daro tai ne savo iniciatyva ir 
ne savo noru, bet komunistų 
internacionalo liepiama. Mask
vos išleistame Gegužės pirmo
sios kampanijai manifeste be 
kita ko sakoma: ‘Ten, kur ma
sinės demonstracijos yra poli
cijos užgintos, komunistų par
tija turi daryti visa, kad, ne
žiūrint draudimo, tokios de
monstracijos gatvėse būtų su
rengtos.’ ”
Taip esą pareiškęs Berly

no socialdemokratu vadas 
ir policijos viršininkas, 
kraujalakys Zoergiebel. Va
dinas, viską suverčia ant 
Komunistų Internacionalo. 
Dabar pažiūrėkim, ką tas 
pats menševikų lapas sako 
kitoj špaltoj:

“ ‘Garsusis’ Thaelmann, Vo
kiečių komunistų partijos pir
mininkas,. tapo Kominterno 
pašauktas į Maskvą duoti sa
vo raportą apie kruvinus įvy
kius Berlyne, švenčiant Gegu
žės pirmosios šventę. Sako, 
kad Maskva esanti stipriai ne
patenkinta vokiečių komunis
tų taktika ir išprovokavimu 
kraujo liejimo. Manoma da
gi, kad del to Thaelmann tu
rės pasitraukti iš partijos pir
mininko vietos. v
Matot, kaip tie kraujala-l Atydusjoerskąitymąs “A-j 

kių garbintojai LLJ-J—
Vienoj vietoj. jie ambrija, I Kovų Istorija,
Imi Ir IVTocVvn iari Irinai Irnmii-1 ■i-lnnn<''.X •

PASTABOS DRAUGŲ ŽINIAI ir "

Su kiekvienos dienos di
dėjančiais kapitalistų kla
sės pelnais, didėja ir daugi
nasi darbininkų klasė, didė
ja tos klasės vargas, skur
das ir išnaudojimas, žo
džiu, kapitalistų klasė ma
žėja, bet jos turto galia di
dėja; darbininkų gi klasė 
didėja ir sykiu vis labiau 
biednėja.

Juo daugiau darbo spėkos 
rinkoj, tuo didesnė bedarbių 
armija, tuo ilgesnės darbo 
valandos dirbantiems ir tuo 
mažesni uždarbiai — algos 
už darbą.

Darbininkų klasės tuojau
tiniai uždaviniai: reikalaut 
darbo visiems darbininkams 
sutrumpinant darbo valan
das ir padidinant uždar
bius. Atsiekimui to tikslo, 
šios priemonės reikalingos:
1. organizacija į klasiniai 
darbininkiškas ekonomines 
ir politines organizacijas,
2. darbininkiškai klasinė re
voliucinė apšvieta ir 3. 
energinga sąmoninga kova 
prieš kapitalistų klasę.

Rašo P. Buknys {
Dainininkas Ig. Kubiliūnas 

iš Roxbury, Mass., sibtefhačiai 
platins “Laisvę” Bostono apie- 
linkėje. Jis jau prisiuntė vie
ną naują prenumeratą ir pą- 
reikalavo Bostono apielinkės 
“Laisvės” skaitytojų antrašų. 
Tai labai linksma naujiena. 
Bostono apielinkė labai apmi- * * 
rusi. Praplatinus ten “Lais- ' 
vę,” pakils ir visas darbiniu- > 
kiškas veikimas.

Draugas P. Stalioraitis iš 
Akron, O., mainydamas antra
šą primetė doleriuką išmokė- 
jimui “Laisvės” preso. Tas 
gražu! Už naująjį presą 
“Laisvė” vis dar tebemoka po 
$100 Į mėnesį. Išmokėjimas 
baigsis tik 1930 metų gale.

Re

$3

Keli žodžiai iš draugo: 
“Gerbiama “Laisvės” 

dakcija: Siunčiu jums 
už ‘Laisvės’ prenumeratą 
ir $1 aukoju palaikymui ‘Lai- “.T
svės.’ Meldžiu atleisti, kad 
tuom kartu tik tiek teišgaliu 
paaukoti.

“Draugiškai,
“K. Velykis.

“Paulsboro, N. J.”
Draugas Velykis gausiai au

koja ir gražiai atsiprašo. Bet 
gailestingas darbininkų: vy- yra draugų, kurie nieko neau^ 
ru, ] v z —

dojimas reikalauja 
dėsnio skaičiaus agitatorių 
ir propagandistų iš darbi
ninkų tarpo.

Todėl ne tik kiekvienas 
komunistas, bet ir.kiekvie
nas komunistų simpatizato- 
rius turi tapt agitatorium ir 
propagandistu ten, kur dar
bininkai dirba. O propagan
distu galima tapt tiktai ap- 
švietos keliu. Reikalinga 
būtinai šiek tiek susipažint

Vis kasdien didėjanti ka
pitalistų priespauda ir be-

moterų ir vaikų išnau- koja niekad neprisimena, 
\]UO di- l<ad išmetimas aukos del sa-

vo Įstaigos yra būtinas veika-'’ 
las.

Skaitykime dar porą gražių 
laiškų :

“May 14, 1929.
“Laisvė,”

“Brooklyn, N. Y.
“Gerbiami Tamstos: Prisiun- , 

čiu prenumeratą už metus ir 
nuošimtį už užvilkimą, nes jau 
reikėjo užsimokėti praėjusį . 

Malonėkite tuos eks
tra kelis dolerius suvartoti ant

UU.V111U1 Civil V _ •

su istorija klasių kovu abel- 
jnai, o. sios palies ypatingai. ‘Laisvės’'reikalų.

buk Maskva įsakiusi komu- parašė; 
nistams “išprovokuoti” so-:Book,”
cialistinę policiją lieti krau
ją, o kitoj — kad Maskva 
del to “smarkiai nepaten
kinta.” Šitaip prisieina 
klajoti socialistiškų budelių 
garbintojams!

1 4Sų pagarba,
“J' .J. Gerdauskas.” y 

“Chicago, 111., 
“Geg. 14, 1929.

Laisvės’ Administracijai:
“čionai prisiunčiu $10. Tai 

bė ir Revoliucija’; Buchari-|bus drg. C. Kairio, 6759 Eliza- . 
no — “Iš Komunistų (Bol- beth St., Chicago, 111., atnau- 
ševikų) Partijos Progra- jinta prenumerata ir $4 aukų 
mos.” Tos knygos ‘ labai dienraščiui ‘Laisvei.’ 
daug pagelbės kiekvienam1 “Ateityje, prie progos, pasi- 
norinčiam tapt propagan- stengsiu daugiau pasidarbuo- n- . 1 i i o tl aelei ‘Laisves. Tuo tarpu

’ visos spėkos ’reikia paaukotu
, . ? . . . 1‘ViIniai,’ kurios finansinė pa<

Pasekmingiausias būdas.dėtis yra apVerktina. > 
platinimui mūsų revoliuci-! “Draugiškai,
nių komunistinių laikraščių, “A. Bimba.”
tai rašymas į juos korės- Augščiau paduoti laiškai 
pondencijų iš dirbtuvių, iš laiškūs visiem, 
darbininkų gyvenimo rezi
dencijų ir tt.'

Rašyt reikia sekamai: 
kur, kada ir kas atsitiko, 
del ko tas atsitiko ir kokios 
pasekmės to atsitikimo.

Kiekvienos kalbos komu
nistinis laikraštis Amerikoj, 1 ““ j • • J — 1 j į

klajoja. | merikos Darbininkų Klasės 
A. Bimba.

Bill Haywood’s 
parašė pats Hay- 

woodas; Lenino — “Valsty-į

AR NORITE ŽINOTI?
Rašo J. D. Taunis

Kl. Ar galima Raudonojo 
Kryžiaus ženklelis pavartot 
prekyboje-, kaipo “trade 
mark?”

Ats. Raudonojo Kryžiaus 
ženklelį vartoti biznio skel
bimams arba kokiems ki
tiems reikalams yra už
drausta, išskyrus tuos žmo
nes bei organizacijas, ku-

Šis laiškelis bus liudijimas, 
kad naujų skaitytojų galima 
gauti.

“5-12-29.
“Gerbiamieji: Pranešu tams

tom, kad apturėjau laikraščio 
‘Laisvės’ du numeriu ir man 

i labai patinka ji. Tai, kol kas, 
rios jau vartojo tą žymę, i būtinai turėtų; turėt ma- sumaniau užsiprenumeruoti 
ar vienokioje ar kitokioje ' žiausia po šimtą korespon- ant pusės metų, prisiųsdamas 
formoje, pirm sausio 5 d. Identų. O tas didelės reikš-imoney orderį.
1905 m. mes padarytu1 ir laikraš-1 _ <,p.asi11.ieku lai?kdarnas ‘Lais-

Kl. Kuri religija i 
daugiausia pasekėjų pašau- 
lyje? '

Ats. Daugiausia pasekėjų 
turi Konfucijaus religija, 
kurios pasekėjų daugiausia 
yra Chinijoj. Savo išpažin
tojų ji turi apie 310,925,000.,

turi’čiams ir skaitytojams, sykiu vės ,’r ,kuo dau^riau”
v v 7 •' loin tiiroli ckniltHAiii|sia turėti skaitytojų. ' <;

“Su pagarba, •
. “Wm. Yancher. > > 

“Beaver Dam, Wis.” i • ' 
Ar begali būt abejonės, kad ?; ■’ 

propagandistas, naujų skaitytojų daug galėtų ‘ 
agitatorius, ir inspiratorius. Įgauti, jei visi “Laisvės” prėnu-

Dimas Benamis.

iškiltų naujų darbininkiškų 
pasėjų.

Laikraštis pats per save, 
turi būt-kolektyvis organi-, 
zatorius,'

prenu
meratoriai pasispaustų ?

<

•«>r>.

B

Šių metų “Laisvės” bėd( 
yra sekamos: dėta nauja van
deninė dūda (“pipe”) iš po 
gatvės, kuri kaštavo arti $200; • 
nupirktas naujas Į svetainės 

; virtuvę pečius, kuris, su gazo 
1 pritaisymu, atsiėjo virš $100; 
| pertaisymas viršutinės svetai- 
j nes kaštuos apie keturi ar 
penki šimtai dolerių. Užtat, 
gautas doleris aukų 'yra labai 
įvertinamas.

Glanžstbff ir Bemberg, Elizabethton, Tenn., darbininkės-streikierės, Įkalintos už 
gynimą savo reikalų streiko lauke, drąsiai laikosi, kuomet Amerikos Darbo Federaci
jos yieŠpdčiai planuoja parduoti jųjų streiką.

Dublinas, Airija.—Suvirs 
pusė miliono vaikų, nuo 6 
iki 16 metų, dirba Airijos 
pramonėse. Kapitalistai da
ro sau pelną kankindami 
darbininkų vaikučius prie 
darbo.

&
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Krokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

ūko ! Gizeli® PasitamavimasRazavas.—žmogžudiška 
džia pasigailėjo savo plauk- 
žudiko, o kad toks purvinas 
sutvėrimas galėtų apsiplaut, 
tai reikėtų naujo visapasau- 
linio iNojaus tvano (patapo),!
ir tai vandens neužtektų. Nuo nešioja lyg kopūstą, lyg pilo
to sutvėrimo nuodingų dujųidynę, vienok neišdildomai jam 
gali užsinuodyt ir tos pačios.įsikalė buržuaziniai pamoks-

Meisteriui
Nors ponas Bajoras galvą

PER ŠERENGĄ
Maikis”

Pono Bomano Dešrų 
Bendrove

dainavusią Mariutę 
iššaukė net keletą 

O Kumpiauskienės ne 
neiššaukė, bet bijojo,

LIETUVIS GRABORIUS

Bostono “Maikio” leidėjai ir 
daraktoriai, girdėt, kremta sau 
krumplius iš gailesčio, kad 
vietoj gazietos nėjo į bučerių 
biznį.

Ką padarysi? Maikiškas 
mokslas ir protas visuomet ge
riau tiko šolderių pjaustytojui 
ir žarnų mieruotojui, negu 
laikraštininkui.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkieteiimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų

vaist- 
sveika-

JONĄ

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

kienės 
publika 
kartų, 
tik kad 
kad ji vėl neišeitų.)

Po Dajoro užritimo grįžta 
ant estrados Kumpiauskienė. 
Kur dėtis publikai? Laukan 
neišbėgsi, nes kaip iš viedro 
pila šaltas lietus, o svetainėje 
ir prie durų esant jos balsas 
ardys nervus. Stovėjimu au
sų neužsikiši, kad negirdėti; 
tat grįžta visi ir sėdasi.

Ūmai pasienyje stypt an ka- 
Ičergų keista figūra: lyg nora- 

Ū'gu įskrosti žandai, kakta že-: 
11 ąna, akių nematyt per gilų į- 

įdubimą ir uždengimą dideliais,! 
la antro '^a’I) ripkomis;, juodais kraš-l 

ponas Dajoras, (tais akiniais; nosis nei ilga,! 
pavidalo, 'žemo trumpa, tiesiai atsikišusi,] 
veido ir pilvoto j kaip špyga, ir žiopčiodama 
i pavirst į sku-' kinkuoja galvą, ploja katutes.

Tai buvo Litaitis, pirmasis da-j 
raktorius, Dajoro meisteris, 
kuris idiotiškai dėkavojo savo 
gizeliui'už sulaikymą publi-i

pačios. įsikalė buržuaziniai pamoks-
| dešros. Kam gyvybė nebran-.lai: “Būk nuolankus savo bo- 
jgi, tegul'jąsias ragaus, tik jau ;hui ; atmink, kad lagadnas ver- 

Tegul jis ten kur pas- 1<arvcs (lv> žinda. Nieks ne-Į 
gali būt persunkti ir nieks per-! 
šlykštu pataikaujant ponui, j 
Niekink ir skųsk jam kitus dar- ! 
bininkus, primeluodamas,—tai j 
tada įsigysi gerą vardą ir gau-j 
si augštesnę vietą c 

•daugiau Judos grašių.
Šių taisyklių pris 

m as, nešioji 
rod aktoriaus, 
iš žmogiško 
ūgio, plataus

i ne as.
pringsta su tomis savo dešro-: 

'mis. O kas link tavęs, tai ir 
j tu pats vieną tokią dešrą įsi- 

proc. i 
•ikte-

kąsk, o ant kitos pasikark po 
sausu medžiu, tu, šmugelnin- 
kų gonče! V. R.

—Auksinė proga, 500 
gryno pelno į metus!—i 
Įėjo Baltrus Kreivaitis Jonui 
Razavam, besėdinčiam valgyk
loje prie stalo. Kreivaičio vei
das buvo panašus į sutręšusią 
bananą, o akys siauroje kak
toje bėgioja, kaip peliukės; 
nosis buvo, kaip didelis pyna-l 
cas..

—Kur gi tu, šleivi, užtikai 
tokią naują pagedusią biznio 
progą? Gal rengiesi iš Chi- 

,nijos avių vilnų aukso prisi- 
plauti, kaip kadaise žadėjo il
gasis Chicagos Jurgių Lordas? 
—užklausė Jonas Razavas.

—Ne, Jonai, visai ne. Aš 
noriu tave supažindinti su dar 
geresne propozicija. Šitas su
manymas yra be galo naudin
gas ir tėvynei 
mums patiems, 
jo prisidėsi, tai 
nebereikės tau 
prosu belyginti 
Džianas Bomanas, ką tik su-1 
grįžęs iš Lietuvos, įsteigia nau-Į 
ją bendrovę, kuri gabens iš! 
Lietuvos dešras į šią šalį. Dar! 
bendrovės Šerai nėra visai ga-1 
tavi, bet pas mane tu galėtum ■ 
išanksto užsirašyti; o paskui, Į 
žinai, kaip karštus blynus, ki-! 
ti išgaudys ir tau nebeliks,— 

izalatijo Kreivaitis. ,
—Aa, Džianas Bomanas!—! 

nusistebėjo Jonas Razavas.— 
Tai tas pats, ką laike karo šni-, 
pinėjo Amerikos valdžiai! 
prieš lietuvius darbininkus, ne
norinčius stoti į armiją, ir dar 
viešai per spaudą gyrėsi, kad 

] atliekąs piliečio pareigą. Ak, 
tai jis, paskui, bebėgiodamas!..

;su bendrovėmis po Lietuvą,!-' , ..
. . , _ i ,. . . . nušovė Palangoje ir daktarai c ,e J1S P‘,1C -
kurie dar nėra galutinai virtę R kurie mninėci užo-n/ 1 Priska,to motei-)?
Smetomenes taipraiteriais. 1 }oi-c ____ 2. kode! mažiukas

Amerikoj gi smalanugariai, 
dvasiniai šnervyduko broliai,! 
pradėjo nuo sudeginimo rau
donosios “Vilnies“ spaustuvės. 

Vaikai pradeda pralenkti 
savo 
tėvus.

PETRUSKEVICIŲ 
162 BROADWAY

* 80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

818 W. 3rd Street 
8o. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Monki Biznis

“Grigojienos” garsina: “Rei
kalingas bile kokis biznis.”

Suprask, pirmučiausiai mon
ki biznis.

Myli Trockio Raštus, 
Bet Nenori Jo Paties

Visų šalių buržuazijos laik
raščiai godžiai talpina išdavi
ko Trockio raštus prieš Sovie
tus; bet nei viena buržuazinė 
šalis (apart Turkijos) neprisi
ima tą padaužą.

Kunigas Tumas kadaise pa- 
dr. Jonui Šliupui: “Jo

nai, 
raštus deginu.“ 
virkščiai, 
sako 
tavo 
pats 
kas.’

Jonui šliupui: 
tave myliu, bet tavo 

O dabar, at- 
kapitalistinės šalys 

Trockini: “Ilonai, mes 
raštus mylime, bet tu 
mums smirdi, kaip šeš-

Deglaitės Fondas
“Durnybė“ garsinasi surin

kus jau $215.14 į Kalėdų Deg
laitės Fondą, kuris kitaip va- • 
dinasi Lietuvos moksleivių- 
kiaušinvagių dervos fondu.

Vaikai Prašoka Tėvus
Šnervyduko geltoni a pi s ra

šo, kad “Lietuvoj su redakto
riais diskusuojama akmenais,“ 
supA?sk, su tais redaktoriais,

pradeda 
kauniškius juodašimčių

RADIOGRAMOS

Lietuvai ir 
Jeigu tu prie 

už metų laiko 
kriaučių šapoj
kelinių klynus.

KAS BŪTŲ?

Kas būtų, jei buožės 
Ant sykio išnyktų? 
Kas tada bežemius 
Lietuvoj valdytų ?

Kaip prasimaitinti!, 
Kur duonos jie gautų, 
Jei nebūtų buožių, 
Nebūt kam vergauti ? 
juodskvemių gaujaJei

Ir jųjų panelės, 
Būtų pristatytos 
Pelnyt sau duonelės!

Kas tada vargdienių
Dūšias išganytų ?
—Numirus, kaip vantos, 
Bėgiotų, skraidyti).

| Abelnai, jei visas
i fašizmas pražūtų,
I Kas tada žandaras
■Ant Lietuvos būtų?

Kas nagaika vargšui
Nugarą kapotų, 
Jei kraugerių šaika 
Tenai nebujotu?

LA K ŠTIN ('.A LOS VAIKAS.

durą kojom nusišluostyti arba 
ii “spitūną,“ kad patarnauti sa- 
įvo meisteriui pirmajam darak- 
i toriui Litaičiui.

žinoma, ir pataikavimui rei-

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė
tintas.

.pavydimi sand a rokiškius dzū- 
| kelis atitiko savo dalį. Štai 38 
! kupetos čiagimių koncerte,

(užsispyrė padaryti to koncerto 
į žvaigžde savo meilužę Kum- 
j piauskienę. žuvies talento gies- 
(mininkę, Dajoras

Kada
i s tyru si,

atsižymėjo. 
K u m p i a n škic n ė, p a - 
kaip iškrakmolyta, j 

(išrėpliojo ant pagrindų, prada- 
ii’ė savo armoniką, kaip tuzinas 
! kačių morčiaus mėnesyje, pub
likoje visi nuleido galvas, ran- 

i’kom užsidengė akis ir sustojo 
įkvėpavę, bijodami, kad ii* iš
i ju neišsiveržtų balsas, panašus
ii “dainininkės.“ Pakniaukus, 
ponia styrena atgal už estra
dos.

Tuo tarpu Dajoro meisteris 
j Litaitis, visas pajuodęs, kaip 
!anglis, nors jis jau gana ku- 
1 protas ir be kaklo, kaip bez-j 
■džionė, bet šiuo kartu iš jo 
i buvo tik kamuolys, glėbyje ap- 
: s i g n i a u ž ę s Kumpiauskienės 
(mergšę, visas pavirtęs j ausis, 
■klausėsi publikos aplodismen- 

kad perku-j negirdėjo nei plekšt.
ugnis ir motelis yra pavo- Mat, publika, vietoje ploti, sto- 

i žmogui sutvėrimai ? Į josi ant kojų ir skubinosi lin- 
’ j Kodėl jis prie

Pusdzūki© Gromta

Gal tamsta norėtai man pavi- 
irožyc kap-kuriuos klausimus. 
Aš gimimo esu dzūkas nuo 

l Marcinkonių, aie mano kita pu
sė kapsininkė, todėl ir aš pusiau 

idzūkuoju ir pusiau kapsnoja, 
| už ką prašau prabočyc. Mano 
tie spravedlyv i klausimai yra 
šitokį:

L Kodėl cošial-demokratų Či
kagos gazieta rašo, 
n as

,ULL‘' Į Kai kas gal nesupras, kodėl 
I.itaitis už tai buvo taip dė- 
kmgas. O, gerbiamieji! Da
lykas labai svarbus! Atsimin
kite, jog Kumpiauskienė tik 

į del to ir pasiaukoja kompani- 
ijai su Litaičiu, kad jis pasi- 
( žadėjo padaryti ją prima do
na. » Ilgakaklis.

. n n . „ i Baigus mokslą ir pral
Kaip Masys surado Zosę |Prie Dorpato universit

tų pavojingųjų ; kui durų.
Pastebėjęs šį tragišką įvykį, 

Sirvydu- gizelis Dajoras, savo karišku 
(kas seniau laižėsi prie bolševi-i vjk,"an]u> leidosi prie estrados.

. ! lemi oi n i n fu i n 1 n Zi i

, kuris mainėsi užgin
tais vaisiais su Bomaniene ! Tai' 
,dabar tas sutvėrimas, suktas, i"™ .'J'yyi'i;,! Išsižiojo taip plačiai, kad iš
Ikaip precelis, gašlus, kaip Į^: ° pdvnto |l-' įj„ veido pasidarė kepurės dy- 
|ožys, piktas, kaip širšė, ir be-)K . . . ,..;1.1 džio apskrita skylė, lyg dešra

aplenkta storomis jo lūpomis, 
iš kurios rėžė kaip pagaliu į 
ausis susirinkusiems verbliū- 
diško girgėjimo balsas, pasi
dalinęs į žodžius: “Sėskite! 
sėskite!! sėskite!!! ji dar iš
eis!“ (Mat, pirm Kumpiaus-

spėkis, kaip vištgaidis, tai jis 
vėl atsitrenkė Amerikon pa
kratyti darbininkams kišenius, 
kaip kad pirmiau buvo pada
ręs !

—Na, na, Jonai, turėk širdį. 
Bomanas buvo nusikaltęs, tai 
tiesa. 1 Nors buvo penkiems 

su-(metams kalėjimai! nuteistas, 
ama, bet valdžia dabar atleido, už 

užsilaikymą kalėjime.
savo 
susi- 
nuo

V/\^CESTER (truputi 
’ėiuota).—Iš čia praneš; 

kad buvo rengiamos didžiau- cįorą užsilaikymą l 'Z 
sios prakalbos ir buvo garsin- Dievas irgi atleis, nes jis 
ta, kad kalbės net keturi ir 
pusė ponai: pustrečio pono ad
vokato, vienas ponas daktaras 
ir Lietuvos konsulatas ponas 
Žad^ka. Tačiaus publikos at- 
/tfAtnkė viso labo tik penkios 
ypatos.

Juokitės visi šonus susiėmę. 
Penkios galvos į pono konsu
lato prakalbas. Tai ne žertai 
tiek publikos 
tie prakeikti 
kad Smetonos 
rikos lietuviai 
si&LDatizuoja.

dvasinėmis
krimtimais
dėmių.

—Neaušink tu čia man
nos,—nekantriai atkirto Jonas

kančiomis ir 
jau apsiplovė

bur-

Lai

turėti. O dar 
bolševikai sako, 
atstovams Ame- 
darbininkai ne-

Simpatizuoja,

gyvuoja ponai! 
Lauk, mužikai, iš svetainių, 
nes ten ponai kalba! Kas ši
tą obalsį įvykdys gyvenimai! 
ir apsaugos ponus nuo mužikų 
svetainėse, tas gaus iš Kroko- 
diliaus liežuvio skūros padirb
tą bliozę tabakui susipilti.

LIETUVA.—Iš Kauno 
neštfta 
su grĮT 
Lietuv 
akyse, 
taip ir ant vandens.

O ar žinote, gerbiamieji, ką 
jisai padarė ? Ogi pastatė a- 
merikanską “toiletą“ ant vi
durio rinkos Kaune. 9999.

a, kad senis Sirvydas, 
ęs į savo tėvynę, pakėlė 
os kultūrą viso pasaulio 

kaip ant sausžemio,

SULINKO JIENOS
Šalin visas moteris: šaukia 

“Naujienos.”
Matyt, jau sulinko Grigaitelio jienos.

Kai Roselande kartą Sovietus jis 
griovė,

I^MBena moteriškė jam plikę 
apspjovė.

Tad jis ir padūko ant moterų stono, 
B Ypač kad jienos jau neveža pono.

V. R.

3. Kada Grigaicis atsilyginsi 
su tuo rateliu, kuris jam mokė
jo pinigus už tai, kad jis valgė 
Šveicarijos sūrį?

4. KodOl buvęs 
zat orius Stasys 
(Nothing doing! 
savo kampą aš 
Krokodilius.)

Mare inkon i u Dzv kas.

SLA. organ i- 
ir Zosė.. . 

šito dalyko į 
neįsileisiu.—

(Per radio išgirdau “Kankynės” d: 
raktorių dainuojant apie savo bė

das ir džiaugsmus. Jo dainą 
paduodu j Krokodiliaus 

nasrus.)

ASILA pasižabojęs, 
Lyg žirgvaikis Lietuvos, 
I Chicagą greit nujojęs 
šniukštinėjau sau panos.

Kaip tručyzna mane ėdė 
Kalbos, raštai bolševikų.
Glostė tik ožk-barzdis dėde, 
Tas galvočius menševikų.

Kad ir šaukė progresyviai: 
Disorganizatorius esu, 
Bet aš veikiau agresyviai, 

perkūnu, su biesu.
Mat, už paną gražią, jauną 
Gatavas pekloj sėdėt.
Bolševikai nors ir pjauna,— 
Kaip Jėzus galiu kentėt.

Bėginėjau išsižiojęs,
Prakaitu visas mirkau,
Bet, SLA pasižabojęs,
Zosytę susiradau.

Nors kaip kuinas nuvarytas 
Trašku, brašku susirietęs, 
Bet prie panų apetitas 
Nepaliauja manęs kvietęs.

Ak, tai dirbau, kankinaus, 
Kol Zosę susičiupau.
Dabar kuinas paragaus
Daug linksmybių—aš žinau...

• J. K. S.

ktikavusi 
crsiteto. Vė

liau per kelioliką metų savo 
, profesijoje 
džiuosiuose 
po j e.

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Su

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Atsakymai:
1. Social-demokratų gazieta 

todėl neapkenčia moterų, kad 
anais metais viena smarki mo
teriškė jos redaktorių Grigaitį 
nušvilpė Roselando piknike nuo 
pagrindų ir jo liktarnę ap-

spjovė.
2. Todėl, kad širvyduko tė

vas ir dėdė Bernotas tokiais 
pat persivertėliais buvo.

3. Vasario mėnesio 30 dieną.
4. Čia yra privatiškas biznis 

ir tamsta neturi tiesos kišti sa
vo nosį į tokius interesus.

Kroko diliaus Ašara.

Kuom Didžiuojasi
“ G r i go j i e nos, “ na r sty damos 

po buržuazinį dumblą, iškišo 
savo žiotis ir žiopčioja pasidi- 
džiųodamos: Taip, jeigu tau
tininkai (fašistai) yra buržu
jai, kurie smaugia komunis
tus, tai ir mes, socialistai, pri
siekiame, kad esame buržujai.

Didžiuokitės, buržuazijos 
pašluostai, tokia mėšlina savo 
garbe!,, V. R.

=:Svlvia Subatvakaryj, 25 Gegužes-May, 1929
Rengia Laisvės Choras Muzika V. Herbert Sulietuvino P. Bukšnaitis .

Perstatyme dalyvauja du chorai: Sietyno Choras iš Newark, N. J. ir Laisvės Choras iš Paterson, N. J. Abiem mokytojauja 
V. Žukas iš Brooklyn, N. Y.

CARPENTER’S SVETAINĖJE 50 VAN patekson™nEj’’ '
* 2 a. .1,1 j Iv: j y. z Ii X i • •

Gerbiamieji! Kas tik 
matė vaidinant operetę 
Sylvia, pripažįsta, jog ji 
yra viena iš geriausių. 
Joje yra virš 20 labai 
gražių dainų — kvartetų, 
duetų ir solų. Aktoriai 
parinkti kuogeriausi; kai 
kurie pakviesti net iš 
Brooklyno. Du chorai su
siėję į vieną, sudarys 
chorą iš apie šimto dai- 
nininkų-lošėjų. Veikalas 
perstato šienapjūtę ir 
dviejų merginų sumany
mą apsimainyti vaikinais. 
Tat atsilankykite visi ir 
pamatykite, kaip 
vargo pasidaro iš

daug 
to.

Po perstatymo bus 
šokiai prie geros or- 

kestros.

Pradžia 7:30 vai.
vakare.

Įžanga labai žema

Nuoširdžiai užkviečia vi
sus Laisvės Choras.

Laisves Choras iš Paterson, N. J., vadovaujamas V. Žuko
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ligų. Atsiųsk 50c, t 
žolių, kurios jums su 
tą, panaikins minėtas

Joigu kenti nervų suirimą, galvos 
I skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
i širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
' si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

,sų Nervų Preparatas užbėga tai li- 
|gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

į mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
i miestuose.

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
)<los, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
uras ir Chroniški Skauduliai, 

A beinąs Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas 
ir Neuralg 
ir Moterų 
<lomn. Aš

Strėnų Skaudėjimas, 
ja. Tūkstančiai Vyrų 
buvo sėkmingai pagy- 
galiu jums pagelbėti, 
mane ypatiškai kiek- 
atsilankę. Užlaikoma

YRA PRIEINAMOS) 
N-SITNDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZMMS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

1 i 0 East 16111 Street, N. Y. 
Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl. 

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

Jūs
kart

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI 
j PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
i PO $1.00 arba $2.00 1 SAVAITĘ 
I Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Ime negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome į namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyno anielinkėie.
j Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.f

I 
i

!

'i.

*

}

a

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Puslapis Ketvirtas

Mano Kelione nuo Atlantiko iki Pacifiko
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Ar- <>

<♦>

Seredoje, Ketverge, Subatoje ir Nedėlioję

29,30 Gegužes-May ir 1,2 Birželio-June, 192>
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Keturios Dienos ir Naktys Įvairių žaislų, Juoko ir Daug Nepaprasto<< >
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Ketvirtad., Geguž. 2

iškratė mašinas, ar mes nesi
vežame medvilnės. Tai buvo ♦
“state line” Arkansas ir Te
xas. Pas mus rado du prisir
pusius žiedus medvilnės, ku
riuos atėmė ir kuriuos mes bu
vome nusiskynę- tiktai delei 
žingeidumo, nes mano draugė 
niekuomet nebuvo m a č i us i, 
kaip auga medvilnė. . Taipgi 
už pervažiavimų per Arkansas 
valstijos purvynus iš viso at
lupo nuo manęs 3 dol. 25c, o 
kitur niekur per visą Ameriką 
nei cento nereikėjo mokėti. 
Patartina visiems, kas tik gali, 
stengtis aplenkti tą valstiją.

Tuoj aus ir įvažiavome į 
mažą miestą Texarkana, 
jau buvo Texas valstija, 
didžiausia valstija visose 
vienytose Valstijose,
jau buvo žvyruoti, nors ir kra
tė, daužė ir nuklimpti kartais 
buvo galima, bet ne purvan, 
o smiltynan. Bet visgi jau 
geresni, negu Arkansas, čia

(Tąsa)
Įvažiavome į “miestą 

kadelphia. Ogi tenai dar blo
giau—purvas dar didesnis.
Matome iškabą: “Moderniškas? 
Viešbutis.” Apsidžiaugiame, 
kad galėsime pasilsėti gerai. 
Bet pasirodė, kad privažiuoti 
prie to “moderniško viešbu
čio” negalima, nes jau tikras 
ežeras prie pat durų. Atsi
radau dar labiau savo kelines 
ir žingsniuoju į “viešbutį.” 
Nors čeverykus prikabinau pil
nus purvo ir vandens, bet 
viešbutį pasiekiau. Sujieško- 
jęs savininką, gavau kambarį 
ir nurodymą, kaip nuvažiuoti 
į garadžių, kad neprigerti. 
Su vargu nuvažiavau ir pali
kęs mašiną sugrįžau į viešbu
tį. Tai buvo “viešbutis” ir 
dar “geresnis” kambarys, ku
riam rakto užrakinti jis taip ir 
nesurado. Vėjas švilpė į tą 
kambarį ne tik iš šonų, bet ir 
iš viršaus ir apačios. Kampe 
buvo lempukė ir ant lango 
stovėjo ąsuotis vandens, bet 
nei stiklinės atsigerti, nei bliū- 
do rankoms nusiplauti nebuvo 
ir gauti buvo negalima. Kai
po “moderniškas” viešbutis, 
tai moderniškai ir atlupo—5 
dolerius už naktį, nežiūrint, 
kad Clevelande, Indianapoly ir 
kitur už puikiausius kamba
rius su visais parankamais ir 
maudynėmis nemokėjome dau
giau, kaip 4 dol. Kadangi bu
vome labai pailsę, tai užmigo
me greitai ir ant rytojaus,! 
7:30 vai. ryte, paminkę pur
vus, vėl važiuojame toliaus 
per mišką apie 10 mylių, čia I 
taip pat kelias nežvyriuotas,! 
bet jau mažiau purvo. čia 
pat ir nedidelė upelė, per ku
lią yia medinis tiltas ii toks ■ cjjnarnj aliejaus miestukai, ant 
sukrypęs, sulūžęs, vinys visur 
išlindę, vietomis skylės, kad, 
rodos, tyčiomis padarytas, kad 
ratai įlystų. Sustojome ir žiū
rime, ar galima važiuoti, ar 
ne. Kadangi kito kelio nebu
vo, tai nutariame labai palen
gva važiuoti, šiaip taip per
važiuojame, o gi žiūrime sto
vi būdukė, ant kurios parašas, 
kad reikia užmokėti už perva
žiavimą. Išeina žmogus, pri-įnium atlupo $5 tik už lovą, 
sikabinęs kokią tai blekę ificjaugįau nieko tame kambary- 
liepia sustoti. Sustojau. Sa-je nebuvo. Kas mums buvo 
ko: Ar važiuosi atgal j na- j įdomu, kad visame miestuky- 
mus tuo pačiu tiltu, ar tik įi je nematėme nei vaikų, nei 
vieną pusę? “Na, brolau, moterų, tik vien vyrai ir visi 
sakau, “tu turėtum brangiai nepaprastai dideli, apsirėdę vi- 
man mokėti, kad aš drįsčiau 
dar kartą per tokį tiltą važiuo
ti.” “Na, tai kad tik į vienai 
pusę”, jis sako, “tai tik vienas 
doleris.” Turėjau užmokėti 
vieną dolerį ir jis išdavė man 
paliudijimą, kad aš užmokėjau 
1 dol. už pervažiavimą per ta 
“tiltą.”

Apie pietus atvažiavome 
prie upelio vardu Red River. ____ __ ?__ _______
Tilto nėra. Privažiuojame man užėmė dvi valandas lai- 
prie pat kranto. Mažas upelis.jko ir septynis kartus turėjau

ne- 
Čia 
tai 

Su-
Keliai

nos valstiją, kurioje turėjome 
visokių nuotikių. Čia ir vėl 
viskas persimainė. Oras buvo 
dar šiltesnis, nors jau buvo 1 
gruodžio. Prasidėjo amžini 
tyrlaukiai-smiltys, kurias vėjas 
nešioja iš vienos vietos į kitą ir 
niekas daugiau neauga, kaip 
tik visokios rūšies kaktusai, 
prie kurių prisiglausti, tai jau 
tikra koronė.Nei miškų, žolės 
arba kitokių kokių, augmenų 
nesimato. Miestukai, net ir 
tokie, kaip Texas valstijoj, jau 
dingo ir tik pavažiavus apie 
100-120 mylių surandi stubel- 
ką, kur galima nusipirkti ga
zolino ir vandens, kurį neži
nau iš kur jie gauna, nes nei 
upių, nei ežerų arba šuliriių 
niekur nesimato.

Užvažiavome per taip va
dinamą “Indian Reservation,” 
kur gyvena savo būdukėse bu
vusieji Amerikos valdonai in- 
dijonai. Amerikos patriotai ir 
laikraščiai tankiai dejuoja, 
kad indijonai baigia išmirti A- 
merikoje ir “jieško” būdų su
laikyti tą išmirimą. Pamatęs 
tas vietas, kur indijonai apgy-
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Montellos Lietuviy Tautiško Namo] M K
Draugovės Penktas Metinis K 111 K.

Netoli
Winter Street NAMO PARKEWi2l°str«r

MONTELLO, MASS.

PROGRAMA

SEREDOJE

Vidurnakčio Šokiai

VU-O V1VVCVU, nui V11CVL H fe J

jau prasidėjo ir tyrai (desert) ! vendinti, aš stebėjausi ir da- 
ir žymiai šilčiau. Tuojaus tu- bar stebiuosi, kokiais stebūk- 
rėjome mainyti žieminius dra-|iais jįe ištikrųjų iki šiol ne- 
bužius ant vasarinių. VandensIišmirė iki paskutinio? Ari- 
visur stoka. Visur dykuma ir ZOnos “reservation,” tai ištik-Visur dykuma ir|zonos 
matosi krūvos smėlio pripus- rujų pasityčiojimas iš tų žmo- 
tytos. Nei žolės, nei kitokių 1 nių ir galutinas nuteisimas ant 
augmenų, tik kaktusai, bet ir i neišvengiamo ir greito išmin
tie labai retai. Miestukai la- mo. 
bai toli vienas nuo kito—apie 
60-80 mylių. Ir tai ne miestu
kai,© grintelė arba dvi, kur 
gali gauti nusipirkti vandens 
ir gazolino. Tokie “miestu
kai” iš 1 arba 2 stubukių-luš- 

’ nelių yra pažymėti ant žemla- 
pio, nes kitokių nėra. Pava
žiavę giliaus į tą valstiją, už- 
važiavom keletą nemažų nau- į 

i jų miestukų, kurie nesenai iš-;
dygę tyruose ir nėra pažymėti I Kaip Mainieriams, Taip ir Kitų 
ant žemlapio. Tai taip va-! Industrijų Darbininkams

Darbininkų padėtis kietųjų 
anglių apielinkėse kas dieną vis 
eina blogyn ir blogyn. Ne 

liciujcti <%ui- j neorganĮzuoįi darbininkai 
tokiu nauju mies-;'.^naudojami, bet ir or- 
Pyot, mums teko . Kanizuoti. Maimeruu turi um- 

Matomai,. čia'^’ •nl?.ka me>lesV!es įuokles J1' 
geriau uždirba, J specialius mokesems bet prak- 

tiskai kalųant jie neturi jokios 
'• . UMW. of A. likosi bo

sų unija ir duoklių mokėjimo 
įstaiga. Bosai skriaudžia mai- 
nierius kaip tik jie nori, o mai- 
nierys negaus iš unijos užtari
mo. Ką bosas pasako, taip ir 
būna. Kiekvienas streikas uni
jos viršininkų laužomas del 
naudos kompanijos ir kontrak- 
torių. Tatai jau mato ne gru
pelė mainierių, bet gana daug 
arba visi supranta, kad jie jau 
neturi unijos, tik duoklių mo-

i mo.
Simanas Janulis.

(Bus daugiau)

VISIEMS DARBININKAMS 
SVARBU

greitųjų sukalti iš lentų ir 
šiaip medžių, kur gyvena dar
bininkai, dirbanti naujai ati
darytuose aliejaus i_________
Viename iš 
tukų, vardu 
apsinakvoti, 
darbininkai 
nes čia viskas labai brangu ir 
mažai uždirbant negalima bū- uniJ0S:

tik 
be-
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3-čios vai. po pietų1. Žaislai nuo 
durnakčio.

2. Šokiai nuo 
nakties.

3. Vidurnakčio šokiai nuo 12:15 
vai. ryto.

8-tos vai. vak. iki

KETVERGE

1. Šokiai nuo 4:15 vai. po pietų iki 
nakties.
Įvairūs žaislai su visokiais pamargini- 
mais.
Dainuos vietinis Liuosybės Dailės Rate
lio Choras. Taipgi yra užkviesti kiti 

• chorai: So. Boston, ISforwood, Law
rence ir Haverhill, Mass.

4. Prakalbos miesto valdininkų.
Trys poros faitorių kumščiuosis; dary
9 raundus. Vienas iš jų bus Naujosios 
Anglijos čampionas Harry Allien.

2.

3.

5.

iki vi-

11:45

iki 4

9 vai.

1. Žaislai 
nakčio.

HARRY ALLIEN 
Naujosios Anglijos čampionas, ku

ris kumščiuosis parke May 30

PROGRAMA

SUBATOJE

nuo 3-čios vai. po pietų ik

Šokiai 
vai. nakties.

nuo 8 vai. vakare iki 1

NEDĖLIOJĘ

1. Grajins Vaikų Benas.

2. Dainuos Žiburėlio Choras.

PER VISAS KETURIAS DIENAS

NAKTIS BUS {VAIRIŲ GĖM1Ų: AERO
PLANE, MERRY-GO-ROUND, ROUND

ING PONS.

>

< >
<f> RENGIMO KOMISIJA.

NOTARY

Diena iš dienos yra kapoja- PUBLIC
Aš nežinau, mos mainieriams algos ir sąly-

Senesni mai-gos bloginamos.
Telefonas:

į bado nasrus. Stagg

5043

GRABORIUS

MENDELOSKAITYKITE IR

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Ant rytojaus, jau važiuojant to
liaus, tyrai didėja ir gazolino 
galima buvo gaut tik pravažia
vus 100 ir daugiau mylių. To-

viršininkus duo-
BetN atsakymas

PLATINKITE “LAISVĘ

Matome per jį atplaukia iš ki-iklausti kelio ir kiekvieną sykį tas pats> kaip ir pas angli ir 
tos puses tiltukas, suraisiotas,gavau skirtingą nurodymą. Tai kitų industrijų ponus — duonos

kietųjų, anglių andustri- 
tuomi prisiruošus - prie'

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

tų pragyventi. Už nakvynę

rėmais jau 
žemės, tai,.v..,__„ --
užvažiuoti, j liaus kelias jau ėjo palei upę 
paleidžiau ;Rio Grande, kuri yra rube- 
atsidūriau žius nuo Meksikos. Pervažia-

1-2 d. birželio konferencijos 
Clevelande, Ohio.

TUEL Komiteto 
Sek. M. žalclokas.

ja pas miesto 
nos ar darbo.

Širdingai užkviečiame visus Naujosios Anglijos lietuvius dalyvaut šiame iškilmingame piknike, užtikrindami, 
jog linksminsitės kuogeriausia, nes yra daug visokių žaislų, kurių negalima suminėti, o atėję persitikrinsit. Visi 
žinot, jog parkas yra kuogražiausias. Todėl nepamirškit ir kitiems pasakyti. v

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

ta* J}13,110 žioplumas, kad nieriai mėtomi iš kasyklų į be- 
išvažiavau iš to miesto, tu- darbių armiją, į bado nasrus, 

rinčio apie 150,000 gyventojų, jau šimtai darbininkų reikalau-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS j 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- ' 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. į

A. M. KISHON, Aptiekoriuš Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

<♦>

<

kranto prie upės. Laikydamas| žin kol mes būtume klaidžioję, nprsokinin
visas breikes, šiaip taip nuva-įklausant įvairių nurodymų, jei > 

___ ________ j____= i.... : . KUS,

Juos išdirba

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

iš rąstų ir pririštas prie virvės, pirmą sykį mums prisiėjo 
kuri pertraukta skersai upelį, klausti kelio per visą kelionę 
Reikia nusileisti nuo augšto Jš pat N. Y. valstijos. Ir ka-

A T _ * 1_____ 1 ___ ______ — t 1 1 1

Tel.: Greenpoint 96S2

K. M.S

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taip* 
per paštą išsiuntinėjame, kaipt 

užsakymus (orderius)

$10.00 LOTAI $1^00
Kiekvienas gali gauti Šiame mėnesyj 2 i 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.0l> 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimrt » 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesČio ai 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ai 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant i

si, kaip ant judžių “cowboys.”
Keliaudami toliaus, užva

žiavome į gana didelį mies
tą, Dallas, Tex., kuriame pa-Į 

j matėme šiokį tokį gatvekarį, kėjimo institutą, 
kurio nebuvome matę jau nuo j 
Illinois valstijos.
ar tas miestas toks klaidingas,

1 ar

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie m£u.
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.

tau nėra, darbo nėra. Reakci- 
jinis puolimas, iš valdininkų pu
sės taipgi aštrėja, daugiau ir 

i darbi n in- 
areštuoja, meta kalėj i- 

muosna. žodžiu sakant, išnau
dojimo ranka begailestingai sle
gia iš visų pusių.

Dar niekad nebuvo taip susi
jungę į bendrą frontą visi dar
bininkų apgavikai, kaip dabar. 
Socialistai, A. Darbo Federaci

ją kaip tik JOS viršininkai ir kiti visi dar- 
Bet privažiavus ant išvažiavome iš miesto, tai ir liniukų mulkintojai susijungė 

nes surado- i bendrą frontą prieš kairiuo
sius darbininkus, prieš kovoto
jus už geresnes darbo sąlygas 

Pervažiavus Forth Worth,' ‘didesnes algas.

ziuoju. Privažiuoja tas “fer- ne mano draugė, kuri sako: 
ry,” padeda dvi lentas, perkal- “Mes važiuojame tiesiog į va
tas skersiniais pagaliais ir aš karus?” “Taip,” sakau. “Na, 
užvažiuoju ant to tropto. Lau-. matai į kur vakarai, tai ir 
kiame apie pusę valandos; at-,važiuok tiesiai į vakarus peri 
važiuoja dar 3 mašinos,—su į visą miestą rki išvažiuosi, o 
vargu sutalpina ir jas ir tą ke- tada ir paklausime ko nors 
lėtą sieksnių pertraukia mus, kur yra kelias į Forth Worth.’ 
už ką atlupa nuo mūsų visų Taip ir padarėme, 
po 50c. 
kranto užvažiuoti niekaip ne- klausti nereikėjo 
galima, nes vėžės taip įspaus-1 me didelį kelią su užrašu 
tos, kad žemė tarp vėžių siekia J Forth Worth, 
mašinos rėmus. Tenai jau ga
tavai stovi žmogus su 2 mulais sustojome ant nakvynės mies- % Kad apgynus savo klasės rei- 
ir užtraukia mašinas, už ką tukyje Ranger. Tai buvo pa-j kalus ir surišus visas organi- 
ima dar po $1. Praleidus'dėkavonės diena. Gavome ge-įzuotas spėkas, yra šaukiama 
tris mašinas, sumaniau ] 
mėginti užvažiuoti be pagel 
bos mulų ir kadangi pirmuti 
nės mašinos savo 
nustūmė šiek tiek 
mačiau galimybę 
Smarkiai iš karto 
ir akies mirksniu 
ant kranto, žmogus, kuris tu- vome per EI Paso, pro tiltą, 
rėjo mulus, susikeikia smar- kuris jungia Suvienytas Vais
iai, kad jam neteko nuo ma-jtijas su Meksika. Už EI Paso 
nęs gauti dolerį. tuojaus prasidėjo' New Mexi-

‘ Pavažiavome dar biskutį ir co valstija, per kurią yažiavo- 
nulome mažą miesčiuką, kūrime tik apie 4 valandas ir po 
mus ir visus kitus sustabdė ir (tam įvažiavomev jau į Arįžo^

Gavome ge-įzuotas spėkas, 
pa- ra kambarį ir visai nebrangiai, konferencija Trade Union Edu

cational League gegužės 26 d., 
2 valandą po pietų, 206 S. Main 
St., Wilkes Barre. Tad lietu
viai darbininkai turite pasidar
buoti, ■ kad suorganizuotumėt 
kur nėra suorganizuotos grupės 
progresyvių mainierių ir kitų 
industrinių darbininkų ir pri
siųsti atstovybę nuo 10 na
rių vieną delegatą, ši konfe
rencija yrą svarbi, kad suda
rius centrą organizuotų darbi
ninkų 
joj ir

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
. DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro de) 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pa* 
mane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurią Jūs Pageidavo!

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

MENpĘLO Padirbti iš suderintu
Havanos Tabakų -

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų
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Visiems Eastono ir Phillips- 
burgo Šilko Pramonės 

Darbininkams

ti to nemalonaus nesmagumo.
Publikos buvo virš šešių 

visi atsilankę užsiga- 
Aido Choras uždary- 
sezono parodė savo 
ir publika tą įverti- 

Alf. Misevičius.

šimtų ir 
Dėdino, 
mui šio 
progresą 
no.

VIETOS ŽINIOS Komisija Mulkina Namų 
Statymo Darbininkus

Amerikos Priešfašistines
Federacijos Masmitingis
Rytoj

mastačių darbininkų viršinin
kus, Broachą ir kitus. Viskas 
daroma naudai samdytojų 
prieš unijinius darbininkus.

sta-

Visiems Detroito ir Apielinkės 
Lietuviams Naujiena!

Nedėlioj, 26 d. gegužės, į- 
vyks pirmas piknikas su pro- 

■ šokiais, 
naudai.

Ham-

j grama, praizais ir 
“Vilnies” dienraščio 
Jį rengia Detroito ir

; trameko darbininkiškos orga
nizacijos. Reikia labai susi
domėti apie šį pikniką, kuris 
įvyks Prais Grove Parke, 10 
vai. ryte. Tai viename iš 

j dailiausių daržų Detroite. Pik- 
, Itadariai pasikėsino ant dien- 
7J,S Į raščio “Vilnies,” padegė raš

tinę ir norėjo darbininkų dien
raštį sunaikinti, bet jiems tas 
nepavyko, jie tik-daug nuosto
lių pridarė. Detroitiečiai su 
hamtramekiečiais sumanė at
eiti į pagelbą dienraščiui ir 
padėti išeiti iš sunkios finan
sines padėties, todėl ir rengia 

;šį milžinišką pikniką ne juo-

Draugai darbininkai ir darbi
ninkės !

Išnaudojimas vis labiau au
ga. Šilko pramonės darbinin
kų padėtis kaskart vis blogėja. 
Greitinimo sistema auga, algos 
kapojamos. O pragyvenimas 
vis kyla. Darbininkų ir darbi
ninkių padėtis kaskart sunkėja. 
Vienatinė priemonė atsispirti 
ir apginti savo reikalus, viena
tinis būdas pagerinti darbo są
lygas ir gyvenimą, tai per orga- 
nizavimąsi, susijungimą. Iš
naudotojai yra tvirtai organi
zuoti, ir prieš jų organizuotas 
spėkas galėsime veikti tik orga
nizuotai.

National Textile
Union of America (Nacionalė 
Audimo Darbininkų Unija A- 
merikoj) likosi praeitais me
tais suorganizuota pačių darbi- j 
ninku ant industrinių pamatų. Į 
Ji jungia visus darbininkus ir 
darbininkes: audėjus, verpėjas, 
vorperius ir visus darbininkus, 
dirbančius audimo ir verpimo' 
fabiikuose ii diibtinėse, per |<aįs> peį organizuotai, ir tiki- 
vusą plačiąją Ameriką. _ sj sutra.Ukti tūkstantinę minią.

Subatoj, 25 dieną gegužės, jame dalyvaus lietuvių iš Mi- 
7 vai. vakare, minėtos t ” 
įvyks pirmas viešas susirinki-1 
mas po antrašu: 398 Canal St.,1 
So. Easton, Pa., Unyarų Dar-\ 
frininkų Kliube. Bus keli or- i 
ganizatoriai, jų tarpe ir Albert 
Wcisbord, nacionalis sekreto
rius N. T. W. U. of A., garsu
sis vadas Passaico streiko.

Visi Eastono ir Phillipsburgo 
audimo pramonės darbininkai 
ir darbininkės būkite ir stokite i 
savo klasės unijon. / 
kad tiktai organizuotai 
sime savo klasinius

Amerikos Priešfašistine Fe
deracija turės pirmą savo ma
sinį mitingą rytoj, gegužės 24 
d., Irving Plaza Svetainėj, Irv
ing Pl., ties 15th St., New Yor
ke. Tai bus pirmoji iš prieš- 
fašistinių demonstracijų, ruo
šiamų visuose šalies 'didmies
čiuose. Bus raportas iš prieš- 
fašistinio pasaulinio kongreso, 
nepersenai įvykusio Berlyne. 
Kalbės George Pershing, ge
nerolo Jack Pershingo brolė
nas, pagarsėjęs savo veikimu 
streikuose ir kituose darbuose 
prieš išnaudotojus ir prispau
dėjus. Kiti kalbėtojai bus: 
Juliet Stuart Poyntz, Ben 
Gold, Robert W. Dunn ir tt. •

Visų progresyvių organiza
cijų nariai yra kviečiami atsi
lankyti ir turėtų dalyvaut ta
me mitinge. Kas tik prieš fa
šizmą nusistatęs, gaus geros 
argumentų amunici j os 
juoduosius padaužas.

Komisija, susidedanti iš 
tybos inžinierių, architektų ir 
kapitalistų brukasi tarpinin- 
kaut tarp kontraktorių sąjun
gos ir 75,000 namų statymo 
darbininkų, kuriems kontrak- 
toriai pagrąsino tuojautiniu lo
kautu. Kontraktorių sąjunga 
nori priverst unijinius darbi
ninkus be pasipriešinimo nau
dot skebinėse darbavietėse pri
ruošiamas statybai medžiagas 
ir priverst juos prie įvairių 
kitų nusileidimų samdytojams. 
Minėta komisija kalbasi su 
kontraktorių sąjungos prezi
dentu C. G. Normanu. Pas
kui pasišauks geltonuosius na-

CASTON ROPSEVICH

prieš

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKU (STAIGA.

JOalės dėl Balių, Koncertų, 
i'detų, Vestuvių, Susirinkimų 
IPuikuB steičius su naujaisiais 
Wtfl.it, Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

959 W illoughby

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ir
ANGLlšKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių j 

Tuojaus įsigykite jį ir kas- 1 
dien turėkite su savim. Bile j 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA Sl.SCe

I

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"LAISVI”

Ir ft,.fc 
itfl.iiBj.9-

te; i

gegužės, 
unijos e|dgan valstijos kelių miestų

; jr miestelių. Davinių yra, kad 
' iš Chicagos atvažiuos lietuviai 
! organizuotai. Veikiausiai chi- 
cagiečiai atsiveš keletą solis
tų, kurie prisidės prie progra
mos išpildymo. Yra abejo
nių, kad ar tik pats Chicagos 
didžiulis Kanklių Choras ne
pribus piknikai!. Tai yra svar
bi ir džiuginanti naujiena. Vi
si lietuviai privalo kuo skait- 

Atminkite, lingiausiai mesti į šalį savo 
i apgin- liuoslaikio visus kitus užsiėmi- 
reikahiš. mus ir važiuoti į masinį pik- 

Kas bijo organizuotis, tas nesu- niką. Padarykime nors kartą 
pranta savo reikalų, pasyviai: Detroite istorinę dieną, tai 
atiduoda save išnaudotojų va-!yra, 26 d. gegužės, Prais 
liai. j Grove Parke. Visi dalyvau-

Visi ir visos būkite laiku! jautieji piknike užsiganėdinsi- 
Parodykite savo klasinį supra
timą, jungkimės bendrai su ki
tomis tautomis kovai!

N.T.W.U. of A. 
Oryanizatorius.

te ir būsite patenkinti, 
programa bus viena iš 
miausių, susidės iš dainų 
Dalyvaus garsusis Aido 
ras ir visos kitos dailės
kos. Chicagos “Vilnies” dien
raščio redaktoriai pasakys po

Nes 
įdo- 

solo, 
Cho- 
spė-

10 Naujy Kuiygyrsy
Queens paviete yra planuo

jama dešimt naujų viešųjų 
knygynu, kurie' lėšų ošia 
300,000.

Pasigailėjo Seno Poeto
Teisme

meti]John Henry Titus 
amžiaus, buvo pašauktas New 
Yorke teisman už neužsimokė- 
jimą už kambarius, iš kurių, 
todėl, gręsė jam išmetimas. 
Besipasakojant savo vargus,! 
senis prisiminė, kad jis yra i 
poetas, dainų rašytojas, ir pa-! 
rašęs nuo senai jau pagarsė
jusią dainą “The Face on the į 
Barroom Floor” 
Saliūno Grindų), 
vus teisėjui

(Veidas ant
Pare i k ai a-1 

|vus teisėjui, senis pusiau pa- 
! deklamavo, pusiau padainavo 
tų eilių dalį. Suminkštėjo tei-

■ JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

DETROITO ŽINIOS prakalbą, taip kad visi, kas J5,aS ^r. P°etui

ir Ba

Choras 
baleta,

Pra-

kuo žingeidautų, būsite paten
kinti. šokiams grieš viena iš 
geriausių orkestrų.

Jaunimas, seni ir 
darbo žmonės, nepraleiskite i 
šios progos, įsitėmykite, kad į 
26 d. gegužės jokios darbiniu-' 
kiškos organizacijos nieko ne-j 
rengtų, o tik organizuotųsi į 
pikniką. Jei kas ką rengtų, 
tai kelią norėtų pastoti, kaipo 
darbininkų priešai, kurie i di
džiuojasi iš piktadarių darbų 
ir įpuolę desperacijon, kad 
darbininkų dienraštis “Vilnis” 
liko nesunaikinta. Kurie dar
bininkai negalės dalyvauti ta
me piknike, tie irgi turėtų nu- 

Isipirkti tikietus ir tuomi pa
remti dienraštį “Vilnį.” Dar 
prie įžangos tikietų bus duo
dama trys dovanos: (1) $25

$0; padarius rinkliavą tarp 
teismabučio publikos, gauta 
jam dar $37.78. Gavęs kuom 

. užsimokėti už kambarius, da-
1 V1,S1. , į < bar senukas rašysiąs eiles, kad 

| “vis tik pasaulyje yra gerų 
i žmonių.”

Aido Choro Koncertas 
lėtas Nusisekė

Gegužės 12 d. Aido 
surengė koncertą ir 
užbaigimui šio sezono,
dėjus programą, Aido Choras 

A sudainavo labai gyvai tris dai- 
W nas; po to sekė eilė solistų! 

ir solisčių. Programoj daly
vavo konservatorijos grupė 
merginų, susidedanti iš devy
nių, kurios šoko klasiškus šo
kius; jos po kelis kartus pro
tarpiais įvairino programą. 
Gana gyvai atsižymėjo solis
tai St. Rimkus, B. Kvietinskai- 
tė; duetai—K. Karpus, J. 
Skulevičius, N. Baroniūtė ir 
O. Gudaitienė (pastarosios se
serys). žydų Freiheit Choras ver^s auksinis laikrodėlis, (2) 
stebino publiką; tai labat or- $ jų vertės knygų pasirinkti, 
ganizuotas choras. Pabaigoj (g) “Vilnis” ant metų, šias 
programos Aido Choras vėl dovanas gaus tie, kurie pikni- 
sudainavo tris dainas gyvai, dalyvaus. Piknikas trauk- 
Reikia pasakyti, kad prieš sįs nuo ry^0 j^į vakarui, 
koncertą mokytojas V. Medo-' .
nis buvo chorą pastatęs keb- '. Visiems į pikniką vaziuo- 
lion padėtin: apleido Detroitą Jotiems pasarga: Automobi- 
dar prieš koncertą ir choriečiai bais važiuokite Michigan Ave. 
turėjo daug rūpesčio, kol ph- arba Ecorse Road iki Tele- 
darė planus, kafp išeiti iš tos graph Rd. ir sukitės po kairei; 
keblios padėties. Bet koncerte i 
Aido Chorą vadovavo choro 
narys K. Karpus ir viskas la- 

. bai gerai nusisekė. Jauna ir 
w gabi pianistė A. Anskaičiūtė 
* visiems, kaip solistams, taip 

ir chorui, akompanavo; tai yra 
progresyvių tėvų mergaitė, ku
ri jau ne sykį patarnauja cho
rui ir jo nariams. Iš jos bus 
ateityje sugabi chorvedė.

Kaip kas reikia ir choro val
dybai pastebėti. Buvo garsin
ta, kad programa prasidės 5 
vai. vakare, bet prasidėjo va
landa vėliaus ir pirmininkas, 
išėjęs, drožia ilgą “spyčių,” 
kas publikai nepatiko ir kai 
kurie tiesiog nervavosi. Vi
suomet reikia vengti tokių 
klaidų, į pagarsintą laiką pro
gramą pradėti, ar parengimas 
įvyksta svetainėj, ar lauke. 
Iš to choriečiai ir valdyba ga
li pasimokinti ir ateityje veng-

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 993 
Qrand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tib 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms pc 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyras 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

važiuokite iki Goddard Rd. 
Važiuojant Goddard keliu, ra
site pikniko vietą—Prais Grove 
Park. Pasvalietis.

KANADIEČIAMS
Nuo 15 d. gegužės pra

sidėjo Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos vajus Canado- 
je.

Draugai, rašykite nau
jus narius! Naujai prisi
rašiusieji nariai mokasi 
tik vieną dolerį į metus, 
be jokio įstojimo. Vajus 
tęsis iki 1 d. rugpjūčio.

Esamųjų kuopų drau
gai praneškite, kaip eina 
vajus.

__. . M. J. J. Urbszo
H 187 Oak Street, 

Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 

John Naujokas Pa^ drg. S. Rei- 
kaųskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
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
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose? ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
Sareikalavimo visur j kitus miestus 
iznieriams ir privatiškiems Žmo

noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 18 
tas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigary Dirbėjai
?07 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

1 rockizmas
Parašė A. BIMBA

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc
kio kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėjų, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucines karjieros saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir įsitemyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

kode! buržuazija užtaria ji.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg
zempliorių, kaina 15 centų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
ve” apmokės persiuntimo kaštus.

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

“LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N Į

. . \ J . / •• , !...

Bell Phone, Poplar 7841

Grabo r j u s- U nder taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir. už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Puslapis Penktas

A. F. STANKUS

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IlrkjHi’c Cnld Pavjflnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- VI LklU u VulU IUWUCIS bijo Už 75c už baksą apSiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Urbo Lax Tabs (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė

jimą—kuris žmogui pagamina daug, rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 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 L’RBOLA, bu visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas .......................................................................    -...................... —

No...................................................................................................................................... St. or Ave.

Miestas .................. -.........................................................................................- State............. .............
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RUSIŠKA

MOTERIMS
Pančdėliais i 

utarninkais
ATDARA 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai 
dieną per visą naktį 

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai 

nakties

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rtisiškai-Turldška 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 IŠSIPgRIMUI VANTOS VELTUI

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

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

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0471 MOKYKLA SU REPUTACIJA 
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į 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 užgančdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

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

New York City

Wtfl.it


MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

J. IR O. VAIGINIS

del pa- 
priimti.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

Puslapis šeš Ketvirtai., Geguž. 23, 1929

VIETOS ŽINIOS
Vakarėlis Šiaurės Lietuvos Masinis Protesto Mitingas ; 
Baduolių Šelpimui ■ Prieš Policijos 

GyvuliškumusAteinantį subatos vakarą 
vietinė Darbininkių Susivieniji
mo kuopa rengia vakarėlį, ku
rio pelną skiria sušelpimui .. . 
badaujančių Lietuvos žmonių J masinis mitingas Union Sq uare

Vakarėlyje pasižadėjo dai-i^e^ei Pl’°testo prieš gyvulišku- 
nuoti mūs mylima dainininkė Ipolicijos, kuri padarė už- 
draugė Januškienė, kuri savo 'Puolimą^ ant komunistų Darbi-, 
maloniu balsu visuomet susi-IP*n^1^ Centro ir areštavo ke- 
rinkusius žavi. Taipgi daly-1 ias dešimtis jaunuolių ir su- 
vaus Ateities žiedo Vaikų > augusių, tame skaičiuje ir drg. 
Draugijėlės choras, vadovau-• Bifshitzą, kinis nuteistas, 
jant drg. JeskeviČiūtei. Busjc^eniI kalėjimo, 
ir daugiau gerų artistų. Ren-i v ~~ ~ 
gėjos rūpinasi, kad muzikalė i Karo Šmėkla New Yorko 
programa būtų tikrai gera, gi p 
gaspadinės pačios rūpinasi ir 1 auollgujc 
kitas kviečia iškepti skanių. ---------
pyragų, kas mūsų vakarėlius į Jau ir New Yorko padangėj 
visuomet maloniais padaro. įmatomai ir girdimai šmėklinė-

Kiekvieno privalumas daly-;ja dvasia naujo ruošiamo pa- 
vauti šiame vakarėlyje, 
jūsų atsilankymas prisidės prie 
sušelpimo
Vakarėlis įvyks “Laisvės 
tainėje; pradžia 7 vai. vaka
re. Kviečia Rengėjos.

(Ateinantį šeštadienį, gegu
žės 25 d., šaukiamas didelis

30

[$500,000 Pirtis 
Greenpointei

KAS TURIT lotus ant pardavimo, 
bile kokioj vietoj, Brooklyne ar 

Queense, malonėkite pranešti vietą 
ir kainą, trumpu laiku bus parduotu

Miesto taryba paskyrė 
$500,000 pastatymui didelių ir 
gražių viešų maudynių Green- 
pointėj. Maudynės bus gy
ventojams uždyką.

Broliai Kaltina Viens Kitą 
Už Apiplėšimą

Areštuoti už $6,823 išplėši
mą iš Manhattan Banko 
Woodhaveno šakos, du broliai, 
Raymond J. Ęlune, 27 metų, ir 
James V. Klune, 19 metų, tei
sme vienas verčia kaltę ant ki
to, pats save besiteisindamas.

Uni- 
“pa-

Bėgdamas nuo Kiaušinių, 
Prigėrė Studentas

Antramečiai Rutgers 
versiteto studentai, savo
džiamų” parodoje, užpuolė 
pirmamečius. Vienas, laido
mas supuvusiais kiaušiniais, 
šoko į Raritan kanalą, kur, 
prastai mokėdamas plaukt, ir 
prigėrė. Tai Wm. J. Farrier, 
19 metu amžiaus, iš Jersey 
City.

L. D. S. A. IV RAJONO ATYDAI
L. D. S. A. IV Rajono konferen

cija įvyks ateinančią nedėlią,, gegu
žes 26 d., Plymouth Pa., f 
svetainėj, 42 Ferry St. Pradžia 12 burge, yra elektra, maudynės, vienas 
vai. dieną. Visos delegatės malonė-! blokas nuo subway, randa $19.00 i 
kite susirinkti paskirtu laiku. L. D., mėnesį. Reikalingas džįanitorius prie 
S. A. IV Rajono sekr. M. D. Stanis-!6 kambarių namo. Mažai reikia mo- 
lovaitienė. .|k5t bandos. B. A. 7inis, 499 Grand

J St., Brooklyn, N. Y. Tel., Jamaica 
7394. 120-25

_ **• *»^****vfj v* v» v* MUO |JCl L v l U V Vi •

Stravinsko Pasi randavo ja 4 kambariai Williams-

MONTREAL, CANADA
A. L. D. L. D. 137 kuopos susirin

kimas įvyks
12-a Market PI., kampas St. Law
rence Blvd, 
tų.
naujų narių 
nes 
ginta 
tas.

nedėlioj, 26 gegužės PARSIDUODA NAMAI

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Pradžia 2 vai. po pie- 
Visi nariai ateikit ir atsiveskit I 

prirašyti prie kuopos į 
naujiems nariams dabar nupi- J 

. mokestis, tiktai $1. Komite-i 
121-22 i

WORCESTER, MASS.
h. D. Ii. D. 11 kuopos susirinki- 
bus nedėlioj, 26 gegužes, Lie-mas

tuvių Svetainėj, 29 Endicott St. Bra- [ 
džia 10 vai. ryte. Draugai ir drau- , 
ges, visi dalyvaukit šiame susirin- [ 
kime, nes turime labai svarbių rei
kalų aptarti. Sekr. J. K. 120-221

DETRorr, MICH.
D. L. K. K. Draugijos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 26 gegu
žės, Lietuvių Svetainėj, 25 St. ir 
Vernon Highway. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai ateikite, ypač tie, 
kurie turite išduoti raportus. Se
niau susirinkimai įvykdavo po piet, 
bet dabar bus laikoma, iš ryto, tat 
įsitemykit. Pasistengkit atsivest ir 
nauju nariu. Sekr. V. J. Geraltaus- 
kas. ' ‘ 120-21

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

6 šeimynų mūrinis namas, po 
5 kambarius, kaina $13,500.

1 šeimynos namas, 6 kamba
riai, Richmond Hill, kaina 
$6,000. Jeigu manote pirkti 
namą, tai prisiųskite man savo 
adresą, tai aš prisiųsiu jums 
ristą, 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 HILL, N. Y.
Tel., Newtown 5916

(117-23)

rl

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ į

SAVININKE ?

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

... v' “JUNIPER .76-4,6 p;;:-

FOTOGRAFAS
_ >65^3 G RĄN D '

TELEPHONE. STAGG 9105

Telephone, Btagr 44H

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

nes saulinio karo.
Vakar naktį atskrido iš 

Lietuvos baduolių.' Fairfield, Ohio, milžiniškas ka- 
sve- rinis bombardavimo orlaivis ir 

dare oro manevrus. Buvo ūka
na, ir be švyturių orlaivis vos 
įmatomas nuo žemės. Jis per
skrido virš kariuomenės sto
vyklos Governors Islande; nu
metė “bombą” ant Jay forto. 
Jinai truk dama nušvietė visą 
jūros įlanką ir Laisvės Stovy-; 
lą, taipgi ir žemutinio New [ 
Yorko 'didnamius. Bomba, ži- 
noma, nebuvo užtaisyta žovi-, ., gerų kumštininkų. Tame! 
nia>s. o tik šiaip eksploduoja-,^...^ kumščiuosis jr vidu. tySnj, 
ma medžiaga, ir mekam žalos | j boksinin i skr.c.o,

kitų negaleio padaryti, nes tai tik . ~ oi i • —Orlaivis virš mies- kas Gummy Snyder, kurio pa., vėliau gyveno 
a- , ... • o x i n tikra pavardė vra žemaitis. [ Petronė buvo vedusSieto nuskrido iki Central Par-,TTV \ . ... L Irn bn. ••■ Uzpereitos subatos kumscia-; kum, bet jis mne,

1 - - - - - - - - ~ : vedus, tik nežinau
■ džiu atsišaukti arba

Žiaurūs Nuteisimai 
Streikuojančių Valgyklų 
Darbininkų

Ed 
k a

II*.1

II SPORTAS
ŽEMAITIS-SNYDER 
KUMŠČIUOSIS SU 
TOUCHSTONU

MERIDEN, CONN.
Pirmutinj pikniką rengia. . trijų

miestų A. L. D. L. D. kuopos, t. y., 
Wallingfordo, Merideno ir New Bri- 
taino. Piknikas bus 26 d. gegužės, 
Schutzen Parke, Meriden, Coen. To
dėl visi ir visos, kaip žymėtų mies
tų, taip ir apielinkės, nepamirškite 

' mūs pirmutinio ir šaunaus pikniko, 
j Komisija. 120-21

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kur
sas tik $25.00. Ateikite ir persitik
rinkite. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

612-—10th Ave., cor. 44th St., New 
York, N. Y. 121-24

PA.IIEŠKO.IIMAI
New Yorke magistratas 

Weil nuteisė po 30 dienų 
lėjiman vienuolika valgyklų 
streiko pikietininkų bei demon
struotojų; keturiolikai 
skyrė po $25 pabaudos arba manevrai, 
po dvi dienas kalėjimo.
atsisakė mokėt bent centą pa- kui; o paskui sugrįždamas vėli, . XT r>. . .
baudos ir nuėjo kalėjiman. palydo pora bombų į Fort Jay^ovoį.New R>dg~' Grove, <|z|u a 

Amerikos Darbo Federaci- stovykla ‘ Brooklyne, žemaiUs-Snyder su ,lcSkit.
• .................. - -d drininkai sako kad ieigu savo °P°nentu Ebbettsu davė st., Philadelphia,

sui pripažinta laimėjimas; bet 
tokio nuosprendžio 

i negalėjo suprast, kadangi be- 
veik visiems atrodė, kad že
maitis ištikrųjų punktais su
kirto savo oponentą.' Todėl 
buvo ilgoko baubimo ir kito
kių protesto ženklų, kad tei
sėjai pripažino pergalę Eb- 
bettsui, o ne Snyderiui-žemai- 
čiui.

Birželio 5 d. Ebbetts Fielde 
Snyderis-žemaitis kausis iki 10 
raundų, jeigu mūšis neužsi
baigs greičiau, su Benny 
Touchstonu, vienu iš drūčiau
sių ir vikriausių vidutinio svo
rio kumštininkų.

jos viršininkai išmetė iš saviš
kės stalų patarnautojų ir vi
rėjų unijos tris narius, kurie 
buvo prisidėję prie dabartinio 
kairiųjų darbininkų vedamo 
streiko. Vardai išmestųjų: 
Robert Long, Harry Annis ir 
Harry Fox. Darbo Federaci
jos vadai nuo pat pradžios sto
jo už šio streiko sulaužymą.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
I taisome senus, visokį darbą 
j me gerai ir pigiai. Taipgi 
i stogus ir uždedame naujus. 
1 laujant gerit pribūname. J. 
i Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
■ Stagg 0452.

Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza") 

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel.
7

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
I Birželio 5 d., Ebbetts Fielde, 
Brooklyne, bus pastatyta visa i PAJIEšKAU savo podukrų Petrone-į ———————— 

Į eilė gerų kumštininkų. Tame i lės, Juozapinos ir Antoses Budrai-j KAZYS RUKŠTELIS 
1 - ........ - .... • ■ • ’ Kauno rėdybos, Raseinių ap- j

Kelmės parapijos. Suvirs j 
! 10 metų atgal gyveno Philadelphia, 

Pittsburgh, Pa. 
su Jurgiu Ši in
dą bar vėl yra 

pavardės, 
kas žinote p ra- ■ 

K. Waitienė, 1119 Brown |
121-22 1108 Union Av., Brooklyn, N. N.

Mel

DAR GYVUOJA
■ ir maloniai priima vietinius ir iš ki- 
, tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 

i reikalinga vieta apsistojimui, užeiki- 
i te; gausit kambarį ir gerą patama- 
i vimą.

K. RUKŠTELIS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

nil urvai oanv,• t -x i i v - .. . r [geriausiair butų bandoma šaudyti į to- 
kį oro svečią naktį, tai į jį 
vis tiek nepataikytum. Tuomu 
jie leidžia suprast, kad New [ 
Yorkas esąs dar perprastai ap-| 
ginkluotas; reikia geriau į- 
rengti fortus ir pristatyti į- 

' vairiausiuose punktuose armo- 
Įtėlių delei šaudymo į priešų 
[orlaivius; taipgi reikia Ameri- 

IŠ A. L J. Kliubo Mitingo ikai įsitaisyti kuo daugiausia, ir 
šio kliubo mitingas pirma. | kuo galingiausių karo orlaivių, 

dienio vakare buvo "Laisvės”' ,T?k>e manevrai nėra daro- 
name; buvo atsilankę beveik; bet Prisirengimui
visi draugai ir draugės kliubie- 1 
čiai; tik katrie toliau gyvena, * . 0 .
tur būt, pabijojo lietaus. Gai- Bankų Superintendentas 
la, kad nebuvo visi draugai ir 
draugės, nes mes turėjome 
svarbų mitingą. Nutarėme 
sutverti knygyną, lietuvių ir 
anglų kalbomis skaityti. Jei
gu turite kas kokių lietuviškų 
ar ^angliškų atliekamų knygų, 
tai gal paaukotumėte mūsų 
naujam knygynui. Paremkite,

Buvęs City Trust Grafteris
Vadinamai Moreland valsti- 

betyrinėjant 
$7,000,000

jinei komisijai 
subankrūtavimą
City Trust Banko, atrasta do
kumentėlio, liudijantis, kad ir 
įbuvusis N. Y. valstijos bankų

kas galite; mes būsime jums i superintendentas Fr. H. War- 
labai dėkingi už tai. Mūsų der Pats glemžėsi to banko 
draugai kiti dar nesusipažinę pinigus. Ant popierėlės pažy- 
su lietuvišku skaitymu, taigi mėta, kad “redraw” turi gau- 
mum knygynas yra labai rei-i^i $30,000. Atbulai skaitant 
kalingas. Jeigu kas malonė-1 “redraw,” išeina Warder. O 
tų prisiųsti kokių knygų, tai kaip vakarykščiame “Laisvės”
šiuo adresu: Young Workers 
Club, 46 Ten Eyck St., Brook-

kliuboNutarta permainyti 
vardą. Dabar vadinsis Jaunų
jų Darbininkų Kliubas.

Kurie draugai ir draugės 
nebuvote ’mitinge pirmadienį, 
pranešame, kad ateinantį ne- 
dėldienį mes turėsime ekskur
siją į Bronx Parką. Visi turi
te nesivėluoti, visi ir visos bū
kite 9 vąl. iš ryto. Nepamirš
kite ; galite ir savo draugus ar 
drauges pakalbinti į mūsų ek
skursiją.

Draugai ir draugės, jeigu 
lytų, tai galite ateiti į “Lais
vės” svetainę, tat laiką pralei
sime žaidimais. Jeigu 
graži diena, tai būkite 
kaip minėta, 9 vai. iš 
Nevėluokite.

Koresp. C. Yurkevičius.

Trakas Užmušė
Olšiauskienę
- Darbinis automobilius už
mušė Pauliną Olšiauskienę, 20 
metų amžiaus, gyvenusią po 
num. 227 Driggs Ave., Brook
lyne. Automobilius drožė jai 
tuo laiku, kuomet jinai lipo į 
gatvekarį

būtų 
visi, 

ryto.

numeryje buvo paduota, ištisa 
eilė ir kitų stambių politikie
rių ir banko vedėjų giminiu 
pilnomis rieškučiomis sėmėsi iš 
to banko pinigus.

Pataisymas Klaidos
“Laisvės” num. 119 (gegu

žės 21 d.) Didžiojo New Yor
ko Darb. Organizaciiu Sąry
šio ir New Jersey Valstijos 
Konferencijos Šelpimui Lietu
vos Baduolių protokole (5-me 
puslapyj), surašė ant vietos 
aukojusių praleistas Paražins- 
ko vardas. Turi būt: S. 
ražinskas aukojo $5. Be 
vietoj V. Pranaitis aukojo 
turėjo būt V. Pranaitienė 
kojo $2.

Pa
to, 
$2. 
au-

Orlaivis “Bremen” Grand 
Central Stotyje

Grand Central gelžkelio sto
tyje parodon išstatyta didžiu
lis, visas iš metalo padirbtas 
lėktuvas “Bremen,” kuriuom 
iŠ Europos buvo atlėkę atrys 
pulkininkas James Cj Fitz- 
maurice su vokiečiais Koeh- 

i leriu ir Huenefeldu.—Pasta
rasis jau miręs.

PAJIEŠKAU dėdės Adolfo Pajaujo, 
Padovinio kaimo ir valsčiaus, Ma- 

publika i riampolės apskričio. Seniau gyveno 
| New Britain, Conn. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote praneškite. 
Jos. Kreivėnas, 26 Cator Ave., Jer

sey City, N. J. • 120-22 I
PAJIEšKAU giminių Vinco ir Jono ;

Cipliauckų, Jono Paparčio ir Mi- . 
kolo Virpso. Meldžiu greit atsi
šaukti. J. A. Ratushinsky, 5220 Del
mar Boulevard, St. Louis, Mo.

120-23

IŠSUKO PETĮ KIRILENKAI
KANSAS CITY, Mo.—Ištiko 

nelaimė rusa matrosą Kirilen- 
ką, ristynėse su buvusiu čam- 
pionu Strangler Lewisu. Vie
ną kartą Lewisas buvo patie
sęs Kirilenką; kitą sykį buvo 
partiestas Lewisas. Bet trečią 
kartą, Kirilenką, pamėgdžioda
mas čampioną Sonnenbergą, šo
ko kakta, kaip avinas, skelt 
Lewisui i pilvą. • Lewisui pasi
traukus į šalį, Kirilenką nusiri
to pro virves ant cementinių 
grindų, persiskėlė galvą ir iš
sinarino peties sąnarj, taip kad 
dabar turi gydytis ligoninėje.

(Daugiau, New Yorko Žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI IS KITUR
• r * *

LAWRENCE, MASS.
Maple Parko Bendrovės susirinki

mas įvyks May 24, 7 vai. vakare, 
po num. 41 Berkeley St. Visi vieti
niai šėrininkai būtinai pribūkite. 
A.

šėrininkai būtinai pr 
Večkys, sekr.

24

DETROIT, MICH.
Aido Choro Nariams

Draugai! Penktadienį, gegužės 
d., bus Aido Choro susirinkimas.
Pradžia 8 vai. vakare. Dainų pamo
kų nebus, vien tik susirinkimas, ir 
visi; draugai ir draugės dalyvaukite 
tame susirinkime, nes yra labai daug 
reikalų, kurie reikia apsvarstyti ii’ 
vykdyt gyvenimam Nedėlioj, 26 d. 
gegužės, dainų pamokos bus 11 vai. 
ryte, t. y., anksčiau, negu kitados, 
nes po pamokų važiuosime “Vilnies” 
piknikan, kur choras turės dainuot. 
Busas bus prie svetaines apie 1 vai., 
kuriuo galėsime važiuot į pikniką. 
Įsitemykit, kas augščiau pasakyta, 
ir būtinai dalyvaukit penktadienio 
susirinkime. Choro sekr. M. J. Ma- 
sys.

Tel. Stagg 5132, 99-124

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusios merginos 

išrinkti žarnas prie darymo dešrų.
Atsišaukit: Brecht Corp., 174 Pearl
St., New York City. 121-23

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė, biznis į- 

dirbtas ir geroj vietoj. PasinaU- 
dokit proga. Kreipkitės po num. 57 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

121-23
PARSIDUODA užeiga, vieta įdirbta 

per daug metų. Kas mėgsta tokį 
bizni, gali pigiai pirkti. Pardavimo 
priežastis—važiuoju i Lietuvą. -J. 
Grabauskas. 176 Harrison Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 9866.

119-21

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP 
— ir — 

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK UŽ $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci
al i.šką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

Marcel Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytmentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nežiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Lšsikirpkite ši antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekus.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA NAMAI
Cypress Hill, 2 šeimynų mūriniai 

namai, 11-13 kambarių, garadžius, 
kaina $9,950. .Be garadžių pigesni. 
3 šeimynų mūriniai namai, 17 kam
barių, maudynės, steam heat, gara
džius. Yra ir be g'aradžių ir steam 
heat, tai tie pigesni.

Ridgewoode, 5 šeimynų kampinis 
namas ir storas, kaina $10,950. 6 
šeimynų kampinis namas ir 3 sto
rai, kaina labai prieinama, nes turi 
parduoti, kad apmokėti antrą morgi-

Maspeth, 2 šeimynų mūrinis na
mas, su garadžium. Turi būti par
duotas gegužės mėnesj. Atsišaukit 
pas B. A. Zinis, 499 Grand St. Brook- 
Ivn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

120-25
PARSIDUODA namas—saliūnas ir

2 šeimynom gyvent ir Storas su 
garadžium del 2 karų. Namas kam
pinis. Gera proga pirkti. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: A. Labanauskas, 264 First 
St., Elizabeth, N. J. 120-22
PARDUODU arba mainau ant mies

to nuosavybės 18 akrų farmą, 2 
šeimynų namą, garu apšildomą, mie
sto vanduo, netoli Bridgeport, Conn. 
Didelė bamė, du garadžiai, vištinin- 
kas, daug gyvulių ir paukščių, visi 
reikalingi jrankiai žemės dirbimui. 
K. Staniulis, 162 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 119-24

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N; J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas verčia greit 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kentims, 201 E. Westfield 
Ave.i Roselle Park, N. J. 119-46

Darbą atlieku

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

gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

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

MANO YPATI9KA ATY-
DA IR PATARNAVIMAS > I III III 
IKI PAGYDYMO ^-a.v.wv

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

ULZI2 AŪ5KU BURr/ rntWE nt' TTJ ‘-’-A'-' Ltug

NAUJA BUČERNE

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

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

214 Perry Avenue, Maspeth,

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.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią 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- 

4 ttiviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaĮstų^ tarpe kurių 
, ir žemiau paduotus. <
, i Apynių 

Aviečių uogų 
Anižių seklukių 
Brolelių 
Bernardinų

• Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Pzingelių 
Dagiliu 
Debesilų 
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.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 1166, 2114.

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

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlią 
Seneso ploklčiukią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių




