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težius, o IŠlaimesit 
Pasaulį!

.;. i . ii Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimesit, Tik Re-

i i

Jeigu kiekvienas komunistas 
ir simpatizatorius, kuris moka 
šiek tiek rašyt, bandytu ką nors i 
parašyti į mūsų laikraščius, 1 
ypatingai iš kasdieninių atsiti-1 
kimų namie, dirbtuvėje, gatvė- ė 
je, ar iš kur kitur, tai ne tik pa
lengvintų darbą mūsų redakto-

No. 49 Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Vasario (Feb.) 27 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Hillquitas išėmė Warrantus Suareštavimui “Daily Workerio” Redaktorių h J

Kas ir Kodėl Turėtų Ra
šyti.

Apie Vaikų Auklėjimą.
Naudingi Veikalai.
Apie Religiją,

Rašo Dimas Benamis

riams, kurie tą laiką galėtų pa- - 
sėkmingiau sunaudot prirengi- 
mui geresnių lekcijų, paskaitų 
ir prakalbų, o tas reikštų pagili-: 
nimą abelno darbininkų žinoji-; 
mo. Bet da daugiau, tas pa-; 
įvairintų mūsų spaudą, suįdo- . v. . . o . .
mintų platesnį skaitlių darbi- anuose valsčiuose, kaip Smal- ATrnr vnnTZ t-.. r

> ninku, kurie taptų mūsų laik- vų Degučių ir kit. bežemiai,, NEW YORK—Pirmadie- 
raščių skaitytojais, o tada sykiu mažažemiai ir net stambesni vėl sukniasiuviai streikie- 
ir rėmėjais ir gal būt draugais ūkininkai, sentikiai rusai, i riai surengė milžinišką ma-
ir kovotojais už darbininkų kla- kurie daugiausia gyvena iš ' sinio pikietavimo demon-
sės reikalus. uždarbių, labai susirūpino straciją, kad išvesti skebi-

Parašymui trumpos žinutės ; blogmečiu: nes dirbtuves į streiką.
nebūtinai reikia eikvot daug; Siunčia savo delegatus į i Darbininkai demonstravo, 
laiko. Į pusvalandį, kad : Sovietu pasiuntinybę Kati- nepaisant policijos puolimo.' 
prasčiausiam' rašėjui būnant, | k;i teiWa j. . ..; — 

nai supažindintų darbininką i patarimus, kaip pasiek 
skaitytoją su kokiu nors svar-;
biu įvykiu. O vienok pusvalan- ■ 
dis visai trumpas laikas ir vi- ; 
suomet jis niekais praeina, jei
gu nesuvartojamas kokiam ge- ; 
resniam darbui.

Nori Išvažiuoti iš 1 
Sovietų Sąjungą

Zarasų apylinkėj ir greti-;

-

Lietuvos į Sukniasiuviu Masinio Pikieto Demonstra- Vokifjijo^ vVal^a ^s!sako Grand Džiūrč Išklausė Hillquito Prašytį 
ei jo j Suareštuota 126 Streikieriai

Duoti Vizą Trockini
BERLYNAS.— Pirmadie

nį Vokietijos kabinetas i 
kietuotojus,, jų tarpe buvo svarstė, ar leisti Trockini' 
6 vaikai nuq 12 iki 14 metų apsigyventi Vokietijoj, 
nmžimis \ Užsieniu reikalų ministe-i

.. . . , ris Stresemann buvo griež-■
Penkis pikietuotojus su-ltai nusjstatę prieš suteiki-!

ir Apkaltino Komunistus Redaktorius
Olginas ir Epštein, “Freiheito” Redaktoriai, Taipgi Apkal

tinti; Nori Užduoti Smūgį Komunistų Spaudai
NEW YORK.— Pirmadie- prie savo kapitalistų drau- 

laikė po $500 kaucijos kiek- ma jam vizos? Nekurie so- nį New Yorko grand džiurė,lgų, kad jie jam padėtų už 
vieną. , , cialistai kabineto nariai jį ■ prašoma mjlionieriaus advo-|<

. ,, « įvelėtas tli l)tuviti e.^ta, parėmė ir kabinetas atmetė ,kato Morris.. Hillquito, So-
Policija suareštavo 126 pi-! į streiką. Trockio prašymą leisti jam cialistų Partijos boso, apkal- 'Lį-įa
 r-----v---------------  apsigyventi Vokietijoj. tino “Daily Workerio” ir^cent 

M • - r* • r 1 17 j f j L • - I i ----------------- ■ “Freiheito” redaktorius kri-; -_ _ _ _ _ _ _ nupjovė Žmogui uarvą Kanados sidabrines La- Fašistai Sveikina ir Garbina minališkam šmeižime. War- - u i i i i i - 171 • -1 17 v. ! Sutartį su Popiežium rantai išduoti suareštuoti,
Įsakė suareštuoti 17 sąryšy; Archangelo Įsakymu į peš Klaipėdos Krašte !

Su Gengsterių Nužudymu , _____ ! _____ į -------- :r ———-—,
KLAIPĖDA._ Vienas tur- partijos augščiausia taryba i redaktorius, ir Mossaiye J. kad kriminalinio šmeižimo

gU, Adu Jie JcUH pCVLICVIį UZJ“ 
smaugti komunistinę spau- .
dą, kuri numaskavo Hill-

kaipo kapitalistų |
“Freiheito” redaktorius kri- j-a^en^‘

Tai nėra menkas dalykas 
išduoti suareštuoti' tuojaus patiekt i ^savo bylą 

-------- Robert Minor ir William F. i grand džiurei.
Roma.— Italijos fašistų i t)unne, “Daily Workerio”'nebūna tokio

Praktiškai 
atsitikimo,

................. i VARŠAVA.—Spauda pra-
; Chicago. — Policijos virsi-j ne§a apje baisų nužudymą 

“Mo- ninkas^John Stege antradie- jerosiave> Nesenai gatvėj 
sako: * ni davė įsakymą suareštuoti' buvo sulaikytas keistai ap- 

17 vyrų sąryšy su r y 1 ‘ 
mu septynių

itingas Amerikos lietuvis savo posėdi antradienį iš- Olgin ir 
klaipėdietis p. Bertulaitis įs- reiškė didelį pasitenkinimą “™ 

_____ _ _________j______ _____ ! teigė Smilgynuose sidabri- padaryta sutartim su^ po- 
nužudy-1 sirengęS Vyras su mai§u ant; nių iapjų farmą. Jos yra ptežium. ‘ y

gengsterių. pečių, iš kurio bėgo kraujas.: auginamos ir laikomos del garbina tą sutarti.

A. Bobelis savo knygoj “Mo
teris ir Socializmas” ;
“Neišauklėtas protingai negali 
išauklėti protingai kitų.” Auk
lėtojai gi todėl negali būt pro-, Manoma, kad keli iš jų yra kuomet maišas buvo atris-1 savo kailių brangumo 
tingais, jeigu jie ignoruoja ap-'i“1 • 1 1 j v
švietą. Darbininkų vaikai turi dystėj. 
būt auklėjami ir šviečiami dar- j 
bininkiškoj dvasioj.

To-

“Freiheito” redaktorius.
Hillquitas juos kaltina už 

Fašistų lyderiai patalpinimą aprašymų apie 
'socialistu finansines machi
nacijas. Tie laikraščiai tvir-

Meilich Epstein, byla būtų galima užvelti 
redaktorius. pirma, negu tuo klausimu

, j imas magistrato teisme. 
Bet Hillquitas tokią jam ne
prielankią procedūrą apėjo;

’ e » y v iiiivHiub inaiodo uiivu čiuio oavu naiiitj ui cviijį u.111 v. iv w» • ° . • .j . • -• •> — . — • 1 < •
tikrai dalyvavę toj žmogžu- tas, persigandę policininkai; kių farmų yra labai daug SĮaLn PlflTiUO- 1S^ai-*^)a?- a’ m-a^’ butų ėję 1klausi-
dystėj. 'pamatė jame nukirstą žmo-Į Kanadoje, jų tėvynėje. Au- ’ 9 ... ji’ė $150,000 pelno is serų, riejimas magistrato teismu

___________ gaus galva. Kaip nustatė I ginama ir Europoj, kur kli- 13 UzHltififStl SžUltlkllIS [Paklausančių u mjos.bankui tai Daily Worker is ir 
™ HnUL UZJI1C5M1 OdllimiUb —International Bank. “Dai-1 “Freiheit” butų turėję pro-tardymas, nepažįstamasis1 matas yra tinkamas.

. P. Bertulaičio sidabrinių 
nai išleistas iš psichiatrinės' lapių farma ; yra vienintelė 

■ i visoj Lietuvoj. Jis turi jų 
keturias Jlpr^s, kurių pora 
kainuoja' 10-15 tūkstančių 
litų, o kąilis kainuoja 4 
tūkstančius iii tu*. ■ ■ . ;

15,000 Prisidėjo Prie 1 yra 27 m. darbininkas, nese-.

»

fe

Q/ivipfii innerQ ly Workeris” praneša, kad gą per savo advokatus dau-
du uuviuių uųjįmtja ! jis §įancĮjen pradės talpinti giau ji numaskuoti. GiVienas iš didžiausių ir svar

biausių darbininkiškų veikalų ; 
lietuvių kalboj, kurį būtinai tu- ; 
retų atydšlaLperskaityt ir pa- ______
studijuot kiekvienas darbinin- • pEKINAS._ Vėl siaučia 
kas, o ypatingai moteris darbi- , .. . ,
ninkS, tai A. Bebelio parašytas I k.a^as Chintjoj tarp millta-1 
veikalas: “Moteris ir Socializ- ,v i
mas.” i Generolas Chu Pan-tsao is į

Tą veikalą darbininkai būti-! Wei-Hai-Wei distrikto sir 
nai turėtų dabar perskaityt to-! 15,000 vyrų armija pareiškė Į 
del, kad ten labai aiškiai išdės-} savo ištikimybę maršalui1 
tomos priežastys įrimo dabartį- Tsung-chang, militaristui,, 
nės_ šeimynos formos kapitalis- kuris dabar vadovauja suki-i MvlmlnU Arnhnno-o-: --------- apsiiauKyrnas sovietu są-; v .• > i n .• n 1 - 17 i
tinėje gadynėje. Įima prieš Nankingo vai-1 «kes iam nuXt® i DUNCAN, Miss.-Pirma-jungoj .Charles S. Dewey, Į SaUtl Jack Dempsey tj EasmerkC KatOrgOfl

irlzm ė . J v_, ‘ & IHnovorin draiurn kuris vrn ; Ii va. nes joje esąs setonas.
Lenku spauda del šio ivv- ----------------- ------ —T , ii-- •

kio reiškia didelį pasipikti- nio distrikte tapo išgriauti, pas Lenkijos va dziai. ^c,„.Ji5cy -------
---------- - ’ ’ Dewey,’ Įaikrastas raso,|5 va|. pirmadienio rytą jam’štavo Kazį Vaškevičių iš'

i+ sva’.hia.m,sila begulint pono Harry Moir Raudondvario valse. Jam 
Tikltjj Sąjungoj: ji ton misijon na^.uose Jtulas vyras į6jo į i primetė pluoštelį komunisti-

Sukilėliu Chinijoj ligoninės. Atvykęs Jero- 
4 slavą jis pateko pas savo

draugą darbininką Knapąj 
ir sugriebęs geležinę štangą*' 
davė Knapui ja į galvą. O 

.Jkuomet šis parkrito, perdū
rė jį dar peiliu ir nupjovė no 
to galvą. Klausiamas del ko 
padaręs tokią žmogžudystę, 
pamišėlis pareiškė, kad 
Knapas kaltines jo tėvą va
gyste, o Mvkolas Archange- ■

15 ŽinoniŲ Žuvo, 100 i 
Sužeista nuo Audros

--------  iįeismo rekordus, kurie pa-;grand džiurė veda: tyrinėji- 
BERLYNĄS. — Vokiečių rodo, kaip socialistai darė mą slaptai, prie uždarų du- 

-----v-------------------Distrikto prokuroras- ^laikraštis “Berliner-^Tage- taši finansines machinacijas irų. .
blatt” rašo, kad Hooverio įr kaip jiems liko pelno išpildė Hillquito prašymą ir 
administracija dėsianti pa-' $150.000. ‘ leido įteikti savo bylą grand, leido įteikti savo bylą grand 

Hillquitas, matomai, gavo džiurei, kad neduoti progos 
; distrikto kaltinamajai pusei savo da- 

Jis atsišaukė; lyką tinkamai perstatyti. „

'stangas kaip nors prieiti| ___ t
j prie susitaikymo ir užmez-;gera pagalbą iš 
gimo diplomatinių santikių , prokuroro. 7’ 
su Sovietų Sąjunga. ----------------------

Laikraštis pažymi, kadjI7 . •m i* , r v* < • D ®
yra “nepaprastos reikšmės” KaS 131 KeSIIlOSl HU" UetUVCS raSlSlSl DCtaS 
apsilankymas Sovietu Są- į

&

Kitas didelės svarbos turintis ; Sakoma ka,d dabar sukilė.! 
f veikalas Amerikoj gyvenantiem,;',. . . ’. qnpkas Grp. •

darbininkams ir ypatingai svar- .^j1 ___
r bu jų vaikams, yra “Amerikos 

Darbininkų Klasės Istorija,’* 
kurį parašė A. Bimba.

Vedant kovą su Amerikos ka- kingo valdžia pasiuntė ka
pitalistų klase, darbininkai turi riauti prieš Chang Tsung- 
būtinai turėt šiokią tokią nuo- i 
voką apie istoriją savo klasės j sukilėliai turi prieš naciona

listų spėkas sukoncentravę ' 
40.000 kareivių.

Sukilimą remia Anglijos
- Jir Japonijos imperialistai. 

Sukilimas daugiau taikomas 
■Daily P^ieš Amerikos imperialis- 

Workerį” ant metų arba atnau- fus. Mat, Jungtinės, Valsti- 
jins prenumeratą ant metų, įjos turi patraukusios savo 
gaus tą knygą veltui. Labai' nusėn nacionalistu valdžia, 
žingeidi ir pamokinanti knyga. į Tas nepatinka nei Anglijai, 

inei Japonijai. Abi šios ša- 
_ norėtų ]yS vra sudariusios sajumra 

turėtų) atsikratyt nrįe§ Ameriką, kad išmušti 
Amerikos imperialistus is 

j Chinijos.

šia sumušimas nacionalistųi 
spėkų, po vadovyste genero
lo Liu Chen-nien, kurį Nan-

judėjimo ir kovų.
Jauniems, Amerikoj 

siems, darbininkams ir darbi
ninkėms būtinai reikėtų per- ’ 
skaityt knygą “Bill Haywood’s; 
Book,” jo paties parašytą. Tie. 
kurie užsiprenumeruos

Darbininkai, kurie

nuo tikėjimiškų nuodų, tai tame 
reikale daug jiems pagelbėtų N. 
Bucharino populiariai parašy- 
Šytas veikalėlis: “Iš Komunistų 
(Bolševikų) Partijos 
mos.” Ypatingai ten 
skyrius apie religiją, 
bai sveika darbininko

Progra- 
įdomus 

Būtų la
ir mote- 

ries-darbininkės protui tą
knygą gerai pastudijuot.

visą

Apsirgo Chaplinas

, Hollywood, Oąl.— Pirma
dienį eidamas į darbą gar
sus krutamu paveikslų ko- 
medijantas Charles Chaplin 
apalpo. Sakoma, užsinuodi- 
nęs nuo maisto. Dabar guli 
lovoj po priežiūra daktaro 
Cecil Reinolds.

Chaplinas darbavosi prie 
gaminimo savo naujos fil- 
mos “Miesto Naktys.”

i dienį pp pietų čia siautė I Hooverio draugo, kuris yra j
!smarki audra. Namai biz- Amerikos finansinis patarė- i MIAMI BEACH, Fla. —! Pernai liepos mėnesį Ra- 

IJack Dempsey pranešė, kad Į šeinių fašistų policija suare- 

begulint pono Harry Moir Raudondvario valse. Jam
kad! Aprokuojama, kad mažiau-į

“ ” . Sužei_! “atlikę svarbia misiją Sovie-
stų yra keli desėtkai.

įnima. nurodydama. __
Lenkijoj nėra pamišėliams; sįa žuvo^ 15 žmonių.
tinkamos globos. H-L- 7“-- ___ r .

___ _______ _ keturi ai* penki biznio namai Tasiunte
------- ----- . lik0 nesugriautiJ šio mies
chang.. Aprokuojama, kad irieine DUHianymą r lanaVF telio gyventojų skaičius šie
— x------- ? ------- --------------------lt----  . ~ ... i. . --------- . ... (

VW , cvpiv XW 11CW11UI. 'VV k.— --- --------------------- ----------------------------- --------- --

Alligator, Miss., už‘šešių'Svarbius klausimus, liečian-j

Hooveris, sulm 
-- - i liko nesugriauti.’ Šio mies- gautų informaci jų Hagoj.

Pranešama, kad jis diskusa-1 
mill Kanalo Per Nicaragua !kia apie ioo namų. YO su Sovietu viršininkais O ” A 111 j  Tt/ri  ; enro rhtii c? Lrlonai.rmiC! ■

Krasino Ekspedicijos Vado 
Bus Jieškomi Dingę Italai 

šiaurėj

WASHINGTON.—Pirma
dienį senatas priėmė ir pa
siuntė atstovų butui senato
riaus Edge sumanymą, kad 
būtų paskirta $150,000 tyri
nėjimui ir .darymui planų 

I del išvedimo kanalo per Ni- 
caraguą. Armijos, inžinie
riai vestų tyrinėjimą. . ■ ... 
• Amerikos '; imperialistai 
planuoja išvesti kanalą per 
Nicaraguą, kad būtų gali
ma sudrūtinti; savo karines 
laivyno spėkas centraįinėj 
Amerikoj. Jau senai pada
ryta sutartis su Nicaragųos 
valdžia del išvedimo tokio 
kanalo.

Berlynas.— Gal būt, kad 
sekančią vasarą vėl bus de
damos pastangos surasti ir 
išgelbėti dirižablio “Italios” 
šešis narius, kurie tapo ba- 
liuno nunešti, kuomet diri
žablis susikūlė pereitai^ me
tais šiaurinio poliaus kraš
te, pareiškė profesorius Sa- 
moilovic, vadas garsios So-' 
vietų ledlaužio Krasino eks
pedicijos.

Samoilovič sakė, jog jis 
mano, kad nėra ,pervėlai 
juos išgelbėti; manū, kad 
jie dar gyvi.

Vagia Maistą ir Malkas

Kaunas.— Jau kelios die
nos, kai policijos žinios pra
neša, kad Kaune ir prie
miesčiuose pasitaiko daug 
smulkių vagysčių, daugiau
sia vagia kumpius, duoną, 
bulves ir kitus maisto pro
duktus ir malkas. f

« --------- >----------- / ; 1
Mariboro. Mass.— čia 20 

šiaučiu. dirbančiu' Madison 
Shoe kompanijoj, paškelbė' 
Streiką, reikalaudami dides
nių algų. • i

mylių nuo čia, sugriauta ke
li namai ir sužeista žmonių.

Audra palietė ir kitas vie
tas. Arkansas valstijoj ke
letas asmenų sužeista. Taię 
pat nuo audros sužeista tū
las skaičius asmenų ir Tex. I 
valstijoj. •;

Aprokuojama, kad nuo 
audros > *viso i sužeistų < yra 
apie 100.

Pataria Pakelti Taksas 
i Ant Gazolino

ALBANY, N.' Y.— Gu
bernatorius ’ Roosevelt > pir- 

' madienį pasiuntė N. Y. val
stijos senatui ir atstovų bu
tui papildomąjį pranešimą 
apie biudžetą Uis reko
menduoja pakęlti taksas ant 
gazolino — po du centus ant 
galiono ir numušti ant 20 
nuošimčių taksas ant asme
ninių įplaukų, i

jo kambarį per langą, i nes literatūros. Apkaltino, 
Dempsey iš miego smarkiai!kad jis pardavinėjo ir veltui 
pašoko ir atsikėlė. Užpuo- dalino tą literatūrą karei- 
likas šovęs į jį, bet nepatai- ■ viams. Nesenai įvyko byla.

- c • 'kė. Atrasta kulka suvaryta Kaltinamasis įrodė, kad jis
cius finansinę padėti Sovie- 'sienoj, Dempsey sako, kad yra beraštis. Pjaustydamas 
tu sąjungoj. pasikėsintojo tikslas nežino- malkas rado tarp medžių

. Per Dewey ponas Hoove-1 *mas. ar tai' bflta kokio nors raštų ir nežinodamas kas 
no _ Planas esąs pasmlyti į plčšiko> atėiusio apvogti na- ten rašoma ir kam jie pri- 
Sovmtams tam tikią Play!raa ar tai kas buvo atėję jį klauso atidavė kitiems ka- a rm r\ l/m i m m oUrxlii Mnuicfi | v/ _ v 1 • • -kt* t ireiviams. Niekam neparda- 

'vinejęs.
Bet nežiūrint to, fašistų 

i kariuomenės teismas Šiau- 
i— 

radifenį pranešė, kad jis pla-; 
nuo ja anksti trečiadienio ry
tą orlaiviu išlėkti per' At
lantiką. Kur jis lėks, 
praneša.

Nusiminė ūkininkai

atmokėiimui skolų (caristi- 
niu ir Kerenskio), atlvgini- 

Tmui už konfiskuotą Ameri
kos kapitalistu nuosavybę 
ir tt. Tartis su Sovietais 
del to plano. Jeigu > būtų 
prieita prie šiokios.- tokios 
sutarties, tuomet Jungtinės 
Valstijos užmegstų diploma
tinius santikius su Sovietu 
Sąjunga ir galėtų suteikti 
kapitalo Sovietų Sąjungai.

Nusižudė Kapitalistas

&

pavogti ar nužudyti.

Lėks per Atlantiką

------—.. .„i.. < j

Nuskendo Laivas 1

ne-

K
$

Roma.*—t Mussolini šaukia 
visu Italijos fašistinių virši
ninku suvažiavimą kovo 10 
d. Jis pasakys jiems pra
kalbą; bus svarstoma, kaip 
ilgiau palaikyti fašistų dik
tatūrą. (>

Chicago. — John D. C. 
Towne, 47 metu amžiaus, iš
radėjas, advokatas ir finan- 
sierius, buvęs vice prezi
dentas Yellow Cab Kompa
nijos, pirmadieni nusišovė 
savo namuose. Nusižudymo 
priežastis esą nežinoma. 
Bet manoma, kad jis nusi
žudė del kokiu nors finansi
niu “trobelių.” L

Rokiškis.— Linai atpigo 
ir išgązdino ūkininkus, nes 
šiemet tik iš linų gali turė
ti pajamų. Geriems linams 
už pūdą mokama 30 litų, 
vidutiniams 15-20 litų, blo
giems 4-8 litai pūdui. Ne
brauktų linų pūdui 2 litai.

Londonas. — Pirmadienį 
North German Lloyd lipijos 
mažas laivas Lippe, 7,849 
tonų, nuskendo %Sheldt upėj 
susikūlus su Anglijos laivu 
Ilvington Court, pasak čia 
gauto pranešimo iš Brus
sels, Belgijos. Traukimo 
laivelis išgelbėjo laivo Lippe 
70 pasažierių ir įgulos na
rius. Anglijos laivas, nors 
labai sugadintas, galėjo lai
kytis ant vandens.

CreMe, Coin.— Sniego va
lytojai paskelbė streiką, rei
kalaudami didesnės užmo- 
kesties. < ■ .

Westerly, R. I.— Pirma
dienį užsidegė busas, vaikš- 
čioiantis tarn čia ir Hone 
Valley: sužeista 25 pasažie- 
riai. Sakoma, vienas aklas 
žmogus, paliktas buse, su-

Washington. — Atstovas 
James, republikonas, iš Mi
chigan, įteikė atstovu bute 
biliu paskyrimui $15,000.000 
armijos reikalams: įtaisy
mui’namų oficieriams, ka
reiviams ir tt. f • i <\
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Seniausias S. 
SSR. Pilietis

■ 1 I ' p .

Nebus perdėta pasakius, kalbą, kuria aš klausiau, t. 
y., anglišką, aš turėjau pa
kankamai laiko, prisižiūrėti, 
seniui iš arčiau.

“Tiesa, jis išrodė labai se
nu, bet nė vienos; kritimo 
žymės, kurios dažnai skau
džiai atsispindi ant kitų se
nų žmonių, ant jo nesimatė. 
Jis nebuvo labai susiraukš
lėjęs; akys aiškios, judesiai 
labai gyvi. Jis neparodė 
žymių silpnybės. Nenešio
jo akinių, ir 'burna nebuvo 
dar visai .bedantę.' Skundės 
jis, kad girdėjimas netar
nauja, kaip seniaū, tačiauš' 
tas nebuvo labai daug pa
stebėta. Visas jo orga
nizmas rodė nepaprastą pa
sipriešinimo spėką. v
Nežino, Ką Reiškia Liga.
“Sakė mum, kad jis neži

no, ką reiškia liga. 40 ir net 
20 metų atgal jis dar vis 
buvo stiprus kai medis ir 
kėlė savo pečiais svarumą, 
kurį nešioja 25 metų am
žiaus vyrai. Seniau, kuo
met turėjo “tik” 120 metų 
amžiaūs, šapkovskis eidavo 
žiemos metu į upę maudy- 

|tis, ko bijodavosi daryti jau
ni kaimo vyrai. Jis gėrė 
vyną ir valgė nepaprastai

WORCESTER, ;ĮMASS.jjaunys.tėj vargiai buvo ga
lima surasti by medį netoli 
mus kaimo. Suradimui to
kio pavėsio, turėdavai eiti 
apie tris dienas.” Iš to ga
lima spręsti, kad tas buvo 
labai šenai, kadangi dabar 
visa apielinkė apaugusi 
miškais.

“Ar senis žino, kaip toli į 
praeitį jis gali atsiminti? 
Užklausus, ar jis žino rusų 
kalbą, atsakė: “Ne. Aš esu 
kalbėjęs rusiškai, bet labai 
senai ir pamiršau jau senas 
laikas atgal.”

“Tačiaus Ignacas pradėjo 
kalbėti į jį rusiškai ir senis 
ta kalba jaįn atsakė,' ,kas 
padarė ant manęs įspūdžio.

Ar žino Apie Valdžią? 
» ■ ; > l

, “Ar jis žino, kad dabar 
čia viešpatauja naują , y ai
džia? Taip. Užklausus jo 
nuomonės apie Sovietų, vy
riausybę, senis atsakė, ■ kad 
ji išrodanti gera; - bet esą 
kiekviena valdžia turi tam 
tikrus asmenius, kuriuos 
remia geriau už kitus.

“Šapkovskis nėra prastam 
finansiniam stovyj. Jis tu
ri namelį ir karvę. Jo sū
nus juo rūpinasi. Be to, jis

gauna ąenijj; pensiją (15 ru- , 
bliu mėnesiui}. Kuomet aš U 
sugrįžau, patariau vyriau
sybei padidinti jam pensiją. 
Sukhume bandžiau surasti 
tikruosius dokumentus apie 
amžių šito Metuzalio. Jis 
neturi jokių legalių doku
mentų, įrodančių jo amžių 
ir praeitį. Apdraudos kor
telė, kurią aš suradau ir eg
zaminavau visuomenės ger
būvio departmente, turi se
kantį užrašą: “1927 metais 
bus 140 metų amžiaus.”

Šitokis yra tasai seniau
sias pilietis Sovietų Respub
likų Sąjungos. Tai nėra ko
kis tai kapitalistų korespon
dento pramanytas blofas, 
bet tai tikras Yašinys rašy
tojo, kurio kiekvienam žo
džiui kiekvienas gali pil
niausiai patikėti, nes jis ra
šo tik teisybę. Rašinys bu
vo išspausdintas daugelyj 
Europos laikraščių, o perei
tą sekmadienį jį išspausdi
no New Yorko “Times”, 
kur mes paėmėm. -

Beje, Šapkovskis, sakoma,

<

Nors jau buvo rašyta apie 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugiją, bet svarbesni daly
kai praleisti, Kodėl čia juos pa
žymėsiu.

šiems metams valdyba iš
rinkta sekamai: pirm. M. Sta- 
liulionis, fin. sekr. J. Karso- 
kas, prot. sekr. J. J. Bakšys, 
ižd. M. Tamošiūnas. Direkto
riais taipgi išrinkti pažangūs 
ir laisvi žmonės, kuriems vi
suomet galima pasitikėti. Ko
respondentu išrinktas J. J. 
Bakšys, draugijos sekretorius. 
Todėl, draugai nariai, nepa
mirškite ir to, kad jūsų sek
retorius yra ir “Laisvės” agen
tas, pas kurį galima užsipre
numeruoti ir dienraštį “Lais
vę.” Labai būtų malonu, kad ’ 
visi draugijos nariai, kurių 
skaičius siekia iki 500,- skai- J ’ U 
tytų dienraštį “Laisvę.” Tuo- 
met visi žinotų, kaip draugi
ja gyvuoja, kokius parengi- V v 
mus turi ir kiek uždirba. Tą 
galima žinoti tik būnant dien
raščio “Laisvės” skaitytoju; 
nes korespondentas pasistengs

kad Sovietų Sąjungos se- 
miausiu piliečiu yra Nikolai 
Andrejevičius šapkovskis, 
Latų kaimo, mažojoj Sovie
tinėj respublikoj Abchazijoj, 
daly j Gruzijos. Šapkovskis 
būtų galima vadinti pasau
lio seniausiu piliečiu,į jei ne 
tas Zaro Agha, Konstanta 
nopolio tūlo viešbučio duri
ninkas, kuris turi 154 metus, 
amžiaus ir nesenai pradėjo 
mokytis lotynų alfabetą; 
Šapkovskis turi tarpe 142 ir 
147 metų amžiaus. Jį užli
ko Henrikas Barbussė, gar
susis proletarų rašytojas, 
komunistas (kurio knygą 
“Ugnyje” pereitais metais

nepakenčiama. Jie dar ren
giasi pasikėsinti ant mūsų kny
gų ir bendrai stirniną režimą 
ir rūpinasi, kiek galima dau
giau įgelti ir kankinti.

Pas mumis atvežė tuos jau
nuolius, kuriuos su lįteratūra 
sulaikė. Juos vis laikė žvalgy
boj. Dikčiai apdaužė ir todėl 
nevežė į kalėjimą kol neapgi- 
jo. Vieną nakties metu vedė 
Mickevičiaus slėnin šaudyti, išleido ALDLD.). 
kad tas iš baimės prisipažintų i 
ir išduotų kitus.”

Kaip Buvo ir Kaip 
Dabar Esama

Mūsų draugu dienraštis 
“Vilnis” paduoda ištrauką 
iš “Naujienų” aprašymo 
apie Lietuvos fašistų atsto
vo Amerikai, p. Balučio, vie
šėjimą Chicagoje. “Vilnis” 
saį.o:

Šioje vietoje jau buvo minė
ta, kad Lietuvos fašistų val
džios atstovas, p. Balutis, vie
šėjo Chicagoje. Pasirodo, kad 
menševikų “Naujienos” šitą 
fašistų atstovo atsilankymą 
“giliai prie širdies” ėmė. Jos 
sako, kad p. Balutis esąs: “iš
didus, vidujine asmens vertybe 
ryškus, iškalbus, na, ir iš visų 'tarpe d. Rappaportaitė. 
pusių imponuojantis vyras. Jis1 
net visai sklandžiai piešia Lie
tuvos; vaizdus — vaizdus tie
siog ašaras ištraukiančius, 
vaizdus, kokius paliko mūsų

'^brangioj žemelėj... Jis įgauna 
tėviškų mimikos gestų, tėviš-

Barbussė su kai kuriais 
kitas rašytojais, artistais ir 

. Šitie varžymai ir persekio- darbininkais turistais važi- 
jimai, matomai, ir privertė nėjo po Transkaukaziją, ap- 
politinius kalinius skelbti | lankydamas Gruziją ir Ab- 
badavimo streiką, kuriame chaziją. Būdamas ten, jis 
mirė keletas darbininkų, jų netikėtai pakliuvo ir Latų 

; kaime, kuriame gyvena šis 
_____ įgausiu gyvenimu apdovano- 

'tas asmuo Šapkovskis. Leis- 
Klausimai ir Atsakymai S^pakalbėti pačiam rašy_ 

j “Sekantį rytmetį,” sako 
d. Barbussė, “mūsų arkliai

iš

yra tautybės lenkas; jo tė-‘ūi viską aprašyti, 
vas kada tai buvo emigra
vęs į Transkaukaziją.

R. M.

DARBININKŲ SVEIKATA

kini da ir vaisių sunkos,

duoti man patarimą, kas

Nor§ lijo malonus lie-'rio kito alkoholinio gėrimo

Šaukėm mūsų i vietinį gyąi; net 29 nariai, kurii/

tikrais šarmais, kad pasida-ij). ą ų. pasižadėjo mokėti po lilnnin Amnl i • ■> 1 . • i m ♦

pirmą

a

Įba?

Balso”

CHESTER, PA1

'f 
s .*1

į.

prasikalsta.
“Kratos varantas” yra įsa

kymas iškrėsti namą arba

Kas Tai Yra “Varantas”

penkius dolerius į metus. Tai 
labai pagirtinas darbas. Taip
gi draugija turi savo atstovy
bę ir Priešfašistiniame Komi
tete ir abelnai čia lošia didelę 
rolę progresyvių tarpe. Drau- 

vie-

pavirto. Ir i 
duoti po truputį žuvies tau
kų — freskos kepenų alie
jaus

Mūsų draugijos vienas na- 
rys-fašistas, pasivadinęs save 
senu nariu, pripėckiojo viso
kių kvailysčių į fašistų laik
raštį “Vienybę,
nybė, gavus tokius raštus, 
šmeižia pažangiuosius, 
džiaugsmu patalpino. Ten 
vo apšmeižtas draugijos 
mitetas, kuris susidėjo iš
žangiųjų. Bet ne taip išėjo, 
kaip “Vienybė” manė. Drau
gystė pareikalavo, kad visa 
tai būtu atšaukta ir fašistu 
'laikraštis tą padarė—visus 
tuos šmeižtus atšaukė. Jeigu

ošiančius ąžuolus. Jo gyve
nimas? Valgo viską, ką val
go kiti žmonės, esanti be-

žinoma, “Vie
kui* 

su 
bu- 
ko- 
pa-

Rašo Dr. J. J. KAŠK.1AUČIU5
341 Walnut Street, Newark, N. J

šlapiosios Dedervines
Mielas, drauge, malonėkite yPa^ apelsinų—orančių sun-

cod liver oil. Gali- susirinkifne prie draugijos 
ma gryno žuvų aliejaus duo- prisirašė net 29 nariai, kurii/ 
ti ĮJO pusę šaukštuko porą tarpe pusė jaunimo ir kai ku- 
kartų į dieną. Bet gąlima ir rie lanko įvairias mokyklas. ’ 
maišyto, suplakto, SU tam Draugija prisidėjo prie T.

1 • ... - A xjcix uiwot, iiiuoii ctxiYixcvx VVIlčl 11 Vėliau nu JčlUl ČISLČU
w?šklfOtare?°X^te'miknnda'ii-.Klausi.^a.s >AV ma? ”ega’ ‘ lisčiavo negrįstu keliu, iki daug. Tačiaus dabar šita 
viskai, tarsi, rykštę mikiinda-l j^e paaiskmti, kas tai yra napaliaus iie nrivežė mus krvniimi iiV npp-ili nn^idi mau , n««
mas, ;bara Lietuvos sūnūs pa-j« f I b i i i i • Jls Pasicl1" i reikia daryti su mano kudi---------  I vaxantas • ,prie plačios. lankos,_ kurios džino i nors ar šiuo tarpu,kiu. Jamy nuo t ^mim0

i. a. i\ew x.01 k, 1\I. y. viduje stovėjo rastine gintu- nepraleidžia ne vyno, ne ku- 
Atsakymas: “Varantas ivė. XT---; —-1 - -- ’

yra teismiškas įsakymas, tus, tačiaus keletas asmenų neparagavęs. ( 
autorizuojantis oficierius dirbo lankoj. Vienas kurįs, 
suimti žmogų (suareštuoti), tuojau patraukė mano do-,! .. 

le kokį kitą pažymėtą aktą.!
Tuo būdu'“arešto , varam _ 

tas” reiškia teismišką įsaky- kabinęs 
ųią sulaikyti žmogų, kuris vo Mikalojus šapkovskis. '. , ----- . ^t sav0 gyvenimo siūlo, 

“Buvo įspūdinga, sutikti,kad beveik skaitosi dušimt- 
veikiausiai seniausį gyve-: metiniu žmogum, šapkovs- 
■nantį (žmogišką) sutveri-Iris sak0; “Aš 
mą pasaulyj; ir dar dau-;del esu tokis 'Senas? Bai
giau, matyti žmogų, kuris;kas bėga,—beitas ne.” Ir 
sudaro senovišką liekaną; nutyla ir biskį nusišyp- 
beveik pasakiškas įvykis So.
tarpe šimtu bilionu mirštan-1 TZ . T. o
Čiųjų, kurie yra perkeliavę: Kai'‘ J,s ^veno?
'musų žemės kamuolį, kai; “Paimsim klausimą, 'kokios 
mes atmename. Šapkovskis sąlygos ir kelias yra atsako- 

bus^tas* tikutį1 bliaus“ tgi^5?78T?. ^tais, įminei del šito amžiaus. Vei-
1 1 (laike Katarinos Didžiosios i kiaušiai sahs. Kalnai pa- 

-------- I režimo, septyneriais metdisj gimdo šimtmetinius žmones, 
pirm Prancūzų Revoliucijos kaip jie kad padaro senus, 
prasidėjimo.

Svečiuose

galvukė šašuoja, vanduo ei
na, šlapino j a ir niežti. Bur
nytė jam taipgi išberta, 

“Ar Šapkovskis žino, kad kaip luoba, niežčia ir sy- 
; . ■ i ^kiais ji^ taip, ją nutrina, 

« Galimas daiktas. ’ Jis ma- kad {beveik palieką burnytė

laidumus... Patarė, pagalios, • 
mumą daugiau sutartinio, 
draugingo sąmoningumo įsigy
ti, o -tada, sako, ne tik čionai 
busime stipriais, bet ir Lietu
voje musų balsas, bus, tarsi 
Dievo balsas”
Ir tcįliau. nurodoma: .

—. Kažin ar kas nors būtų no
rėjęs ,ir mokėjęs fašistų val
džios atstovą daugiau išgarbin
ti, kaip jį išgarbino menševikų 
“Naujienos.” Ir garbino tos 
pačios “Naujienos,” kurios su v 
Olševskio “Lietuva,” kurią re-'kitą pažymėtą vietą del ne- 
degavo tas pats Balutis, kadai- | legališkai paslėptų daiktų.

“Suėmimo varantai” (com
mitment warrant) yra teis- 
miški įsakymai suimti įvar
dintus žmones pažymėtiems 
tikslams.

Pilnesnis straipsnis apie 
“varan tus” ir jų vartojimus

se “didelį faitąr” kėlė! Kada, j 
pavyzdžiui, p. Balutis pasijuo
kė, kad “Naujienų” redakto
rius p. Grigaitis sako prakal
bas Ir kolektuoja “Naujie
noms’’ aukas bei prenumera
tas, p. Grigaitis tuomet sakė, 
kad Balutis yra buržuazinis 
vėpla,* Girdi, jis težiūri dole
rio, o ne savų įsitikinimų. 
Keistu budu tačiaus tie naujie- 
nietiški “įsitikinimai” dabar 
apsivertė ragožium ir... “pats” 
Grigaitis garbina tą Balutį, 
kurį kadaise vadino vėpla!

Ar.tai nerodo, kad “Naujie
nos” Įbernauja fašistams?

O v\ / 7 vU V I Ct ll IJCt Vi CV Li.Lvkz llXCvl 1 vJ VLvy • o Ji* O

padaryti kratą, ar atlikti bi- m§sj( buvo baltaplaukis, dė-J1® tokls ,S®!iaS' T.
i„ i.av. i,.+„ vįs mažą juodą veltiiię skry-į| Į. į - P,*r 1— . . . ,- tfelę,!nuo kuribskab^asl-U?-;žmones aphn-k.save gy- .kaip-ir be skuros... . .

- kabinės muturas. W bii-’ ir' 'tairstatfcius. Šaukėm, musų i vietinį gy.
•' Jis taip įprato verti metus dytoją/tai: jis sakė, kad nie-

S. • • — 1 . 1 « • » T____ T~\ _ .-T

Viešus Darbo Ofisai
Klausimas: Ar man galite 

paduoti adresus viešo darbo 
agentūrų Chicagoje? j F«,ovx,xxxxxxV xxx«,xxv juailCiais.

Ir kiek tos agentūros rei- nusilenkdamas ir uždengda- Atsiminti? ___ I.,
• kalauja mokesties už pagel- mas .ranka savo širdį. Su- iįs buvo aviu piemeniu 
!bą? [ ‘
I S. K. Chicago, Ill. čia ir vaikais ir užkvietė dalyvavo i.x. .

Atsakymas: Jungt. Vals-;į terasą (palaipą,) priešais netolimai esančio kaimo.
Kas Privertė Politinius 
Kalinius prie Badavimo?

Kaisaliaučiaus “ 
3-čianj telpa korespondenci
ja iš JKauno Sunkiųjų Dar
bų Kalėjimo, kurioj sako
ma: i

“Admiriistracija pradeda 
mus Varžyti. Tai korpuso ve
dėjo •. Kąrenevičiaus darbas. 
Per paskutinį mėnesį turėjom 
tris ^kratas... Visas kameras 
kratė* atiminėjo peiliukus, 
skustuvus {ir kitus įrankius, 
kurie buvę batams ir drapa
noms 4 taisyti, lopyti, k. a. — 
žirklutes, plaktukus, ylas ir tt. 
Administracija pradeda ieškoti 
visokių priekabią. Visą laiką 
mes ,stengėmės kaip galima 
likviduoti tuos užpuolimus, bet 
dabar jau jie pereina ribas. 
Todef mes rengiamės imtis 
rimtesnių priemonių. Labai 
gali būt, kad prieis ir prie 
kraštutiniu apsiginimo prie
monių. 28 gruodžio atėmė 
elektros lemputes, kurios iki 
Šiolei'buvo šiek tiek žmoniš
kiau nuleistos, kad galėjom 
prie stalo sėdėdami skaityti ir 
užsiimti vakarais. Dabar pa
ėmė įukarpė vielas ir pakėlė 
lemputes Hg lubų. Tas jau

Senelis pasveikino mane dančiais. Kaip toli jis gali 
* Atsimena, kaip 

__________   i, 12 
pažindino mus su savo pa- metų amžiaus ir kaip sykį 
m o i TTnilrmn i V» ii ry Irxrmtn 1 1_________________________________ __•________________ •i apvogime vieno

rvtoan.j'mao. v mo- <t netolimoj, esančiu rainiu,
tiju Darbo Tarnystė ben-l savo medinį namą. Mūsų | . u ,
drai su valstijos ir miesto keliautojų būrelis greit pasi-1 . Šapkovskis buvo vedęs 
darbo tarnystėm turi ofi- jutome tarsi namie. Šap- ^lls_.kartus- Nežiūrint, kad 
sus beveik kiekviename di-|kovskis greit buvę apspistas.tu^jo /eletą KudiKių,. jo 
deliame mieste ir ju adre-|savo giminių ip mūs 'šėšiųjP1™0^1 Paipete sęnj^ir . J„ n • • • • nfihno-n i Tiirkna Antvmisus lengva surasti telefono 
knygose. Nereik jiems mo
kėti pinigų.

Darbdavys irgi nereika
laus mokesties.

Yra penki viešus darbo 
ofisai Chicagoje: 116 N. 
Dearborn Street; 2383 Mil
waukee Avenue; 4713 S. 
Halsted Street; 417-419 
East 35th Street; 105 S. 
Jefferson Street.

Klaidos Atitaisymas

“Laisvės” num. 43 tilpusioj 
korespondencijoj apie Petrą 
Sodeiką, guvo pasakyta: “A- 
reštuotas ir farmos savininkas 
P. Sodeika.” Turėjo būti pa
sakyta : “Areštuotas farmos 
savininkas Pranas Noreika.” 
Nes Petras Sodeika yra mųręs.

Savo stipriu ir energingu 
balsu jis -šaukė:- “Atneš
kit kėdžių mano svečiams.”

< “Greit prasidėjo pasikal
bėjimas. Aš atsisėdau prieš 
tą žmogų, kuris buvo pa
mirštas mirties angelo, o 
priešais jį sėdosi vienas iš 
mano draugų, milicijos ko- 
mandantas, kuris vertė ma
no klausimus į abchazišką 
kalbą. 'Senis atsakinėjo ab- 
chaziškai; komandantas 
kartojo rusiškai; drg. Sa
muel Ignacas vertė juos į 
anglišką, o mano sekretorė, 
mademoiselė Annette Vidai 
užrašinėjo. Visi šitie asme
nys pasikalbėjimą darė gy
vesniu, pridėdami savo pa
stabų ir paaiškinimų, ir vis
kas ėjo aiškiai ir paprastai, 
nežiūrint buvimo daug kal
bų. ' Laike tų visų pauzų, 
kurios buvo padarytos, kol 
.atsakymas atėjo į tą, pačią

pabėgo į Turkiją. Antroji 
—pamirė. Su ją turėjo sū
nų ir dvi dukteri, kurie Jau 
numirė, bet paliko vaikų. 
Šitie anūkai gyvena ; Abcha
zijoj. Vienas iš jū jau tūri 
30 m;etų amžiaūs. Jo tre
čiosios pačios vardas Avina. 
Jinai buvo čia,' laike dary
mo interviu su seniu. Jinai 
81 metų amžiaus ir pagim
dė jam keturi sūhus ir vie
ną dukterį Aš pasimaži
nau su jo 42 ,metų amžiaus 
sūnum ir 28 metų amžiaus 
dukterim.

“Veikiausiai, kad senis 
niekuomet nebuvo apleidęs 
savo gimtinio krašto, ir . to
dėl atsimena tik lokalinius 
dalykus, tokius, kai užpuo
limus ant kaimyniškų kai
mų ir jų apiplęšįmą. Jis 
atsinjena pastatymą, Turkų 
kareivinės netoli' Lati {kai
mo J Senelis sake:. “Mano

kos. Supenėkite jam kas 
diena bent po vieną kiauši
nį, geriau kad po du. Gali- 
ma'wisai žalių, bet galima ir 
virtų, bet ne keptų taukuo- ji nebūtų atšaukus, tai drau- 
se. Būtų gerai jam duoti i gija buvo pasiryžus^ per teis- 
ir špinato, truputi vandenyj™^ reikalauti teisybės. Rašy-

’ da - patartina Ita bu,vo ,tie pliauškalai tuo tik- 
™ 4-oiUslu, kad'užkenkus draugijai,

bet visą jų triūsą šuva ant 
uodegos nusinešė, nes sekhma-

ko payojfrigo nėra. Davė 
vaistų tlel galvutės ir da ki
tokių del veiduko. Tai jie 
gana greit apgydė, bet pas
kui ir vėl išvertė, išbėrė. Ir 
d&bar jie jau nieko nebe-' 
gelbsti — tie vaistai, nors 
mes gana daug jų jau su- 
vartojom.

Tai ir nebežinom, kas’ čia 
dabar daryti. Sumanėm 
kreiptis į jus del kokių pa
tarimų. Vaikas jau šešių 
mėnesių. Taip visai, regis,

maišyto, suplakto, su tam j • 1 • • 11 * 1
rytų emulsija. “Scotts emul
sion” yra vienas tokių miši
nių. Baltas, kaip grietinė, 
ir galima jo duoti taip pat 
po kokią pusę šaukštuko, 
galima įmaišyti į pieną, mo- 
vinuo pxvnq, cvxmu, j kita, čia esančių, negali

1 su ja lenktyniuotis.
Susirinkimus laiko 

utarninką kiekvieno mėnesio, 
svetainėj 29 Endicott St. To
dėl, kurie dar nesate prisidėję 
prie šios draugijos, tai ateiki
te ir prisirašykite. Draugija 
yra pašelpinė ir priima kaip 
vyrus, taip ir moteris, vaiki
nus ir merginas. Turi puikų 
parką ant ežero kranto ir su
laukus vasaros galima puikiai 
laiką praleisti.

tinos pieną arba atskiestą gl'|a1atuga.sparclai..lr nel x , . t I n t> Rita ma .oennrm nkarvės pieną. Kartais gerai! 
kūdikiui duoti magnezijos; 
pieno—“milk of magnesia,” ; 
po šaukštuka kitą, kad ma-i 

sveikas; viduriai jam einaižiau būtu viduriukuose rūk- 
gerai, miega ir gi gerai. I ščiu. ' 
Tik va šu ta galvute ir bu r- ’■ 
nyte tai gyva bėda. Vaiką 
laikom rankutes surišę, nes 
kitaip negalima: labai tri
nasi. Labai mums skaudu 
vaiką matyt tokiam padėji
me. t

Tai malonėkite patarti, 
kaip būtų galima sustabdy
ti tas niežulys, kuo jis gy
dyti. . Patarkite per “Lais
vę.”.

Atsakymas.-^- 
' / i . 'I..'.? ■■ •.

Sulig Jūsų, Drauge, apra
šymu, įgalima ^spręsti,' kad 
Jūsų kūdikiui' yra tam tik
ra odos įdegimo rūšis, ėkze- 
ma, kūdikių ekzema' (“in
fantile ėežemą”)., 

t ’ J

Tokie niežuliai, lyg kokios 
šlapino j ančios dedervinės 
įsimeta kartais vaikams, kū
dikiams, kai jie negauna 
reikiamo maisto. Nežinau, 
ar Jūsų tas kūdikėlis žindo
mas ir taip kuo jis penima. 
Jeigu nuo negerai pritaiko
mo, negęrai “balansuoto” 
maisto įsitaiso viduriuose 
tam tikrų rūkščių, tai .jos, 
susigėrusios į kraują, daug 
bloga padaro. Nuo jų atsi- 
randA ir odos ligų, niežuliu, 
dedervinių ir tt.

Jei ' kūdikis tebėra da 
prie krūties, tai gerąį. žin-; 
dyjdte jį, kaip ten geriau iš
puola. Be to, duokite kūdi-

Neleiskite, kad šiurkštūs 
vilnoniai rūbai trainiotų 
kūdikiui palei kaklą bei vei
dą. -Vilnonės kepuraitės, 
švederiai kurtais suerzina 
kūdikiui liaunutėlę odą ir 
padaro ligos pradžią. Mau
dydami, vartokite tik švel
niausi muilą, kastilišką mui
lą (“castile soap”) arba kad 
ir baltąjį muilą. Neduokite 
jam perdaug kasytis.

Kai del vaistų, tai šitaip. 
Jei kūdikiui ąusidaro galvo
je ar ant veidų šašų, tai 
jiems nuvalyti, numirkvti, 
vartokite šilto korinės rakš
ties skiedinio. Ištarpinkite 
gerą valgomąjį šaukštą 
“boric acid” su kaupu — į

Noriu dar biskį prisiminti ir 
apie Aido Chorą. Tai puiki 
dailės bei kultūros organizaci
ja. Buvo jau rašyta, kad cho
ro mokytojas pabėgo, tai gali
ma palinkėti,.kad jiš, trumpu 
laiku, kuo ■ toliausia nubėgtų.; 
Dabar chorą mokina visiems! • 
gerai žinoma ■ dainininkė Jab- 
lonskiūtė-Meškienė, kurią visi 
choristai gerbia. Dabar cho-, 
ras mokinasi operetę “Kova

Manoma trumpuUU11U ciuia bu Kciupu — | Už Idejas.” Manoma trumpu 
kvortą karsto vandens. Pas-(iaiku ja scenon ’pastatyti , 
kui, kiek praaušus, vilgykite' T . .
tuo skystimu medvilnės ga- Beketina chorui ir moky-
holėlius ir dėkite inos tojai geriausių pasekmių, naienus.n aexite juos ant - L s ir D> B D Koresp 
apšašusių vietų. Apnskite,, j, j. Bakšys,
aptvarstykite, kad ta šlapiai.____________ U______L.
vata ilgiau pasilaikytų, kolei!
šašai numirko. O tada vii- susidaro šašų, tai jų nerei- 
gykite niežinčias vietas kad kia plėšti, bet jie vėl galima 
ir. šitokiuo^mišiniu,_ kurio numirkyti šiltu borinės rūk-
parsinešite iš vaistinės:

Carbolic acid į drachm
Zinc Oxide 1 ounce

. Lime water 4 ounces
Prieš vartosiant, gerai mi

šinį suplakite.. Tinka galvu- 
kei ir veidui vilgyti do kele
tą kartų į dieną. Jei, taip 
tuo baltu mišiniu bevilgant,

šties skiediniu. Potam vėl 
i baltuoju mišiniu vilgykite.; 
i Ir taip, kol visai tos deder
vinės nugijo. Jei oda kar
tais pasidarytų persausa ir 
imtų trūkti, plaisioti, tai ta
da galima ,kad ir vazeliną 
teplioti, J paprasta Vazeliną 
arba karboliui ta.
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V D. Apsigynimas ir Jol CLEVELANDO ŽINIOS 
Veikimas

miestuose, taip irkyme, kaip 
draugijose.

Nežiūrint, 
mūsų miesto 
kartu jos nušvietimui dadėta
lietuviška fašistų politika, su 

įkuria* mes turime susidurti 
j draugijose.

CASTON ROPSEV1CH
kad šita žinutė iš 
valdžios politikos,Sau supt Abla va

Dvi savaiti tam atgal, po va- 
Kietųjų anglių industrijoj,' dovyste federalio agento Si- 

kol kas, dar labai silpnai gy- mon» buvo pradėtas darbas pa-1 
vuoja T. D. A. kuopos lietuvių daryti Clevelandą “decent 
ir kitų tautų. Ir ju, kol kas, ty”- Pirmiausia puolė negrais) . Mjesto ponai pildo įsakymus 
dar nedaug suorganizuota,' apgyventą distriką, kartu in didžiųjų tūzų, “valo” miestą,

................. žmonės, kurie kad sėjus neapykantą tarpe pi-
• ’ j_ liečiu. Gi lietuviški kuklumai 

iitikieriais, patylomis, negarsiai; pamėgdžioja ir tą patį darbą 
šnabžda, girdi, todėl pradėta vaE° SLA. ir kitose draugijose, 
sausinti iš čia, kad 
able” vietos turėtų laiko 
sausinti” savo distriktus.

Be to distrikto sausieji ap
lankė: Germania Turnverein 

i Vorwarts, 1608 E. 55th vokie
čių kliubą; German American 
Quarted Club, 7601 Euclid Av., 
Sachsenhein Club, 1400 E. 55 ir 
Gcssangsveroin Club, 4118 St. i pas Queen ir Denison gatvių 
Clair Ave. ir apie 28 kitas pri-1 svetainėje, buvo Toronto Lie- 
vačias vietas 3-čiame precinkte 

Vietos 
čia ta 
Chas. L. Dc-Bois ir kitų 
kilnių ” 
apie Clevelando palaidumą. Kad 
Cleveland palaidas ir netoli at
silikęs nuo kitų Amerikos “gar-i 
siu” miestų, tai tiesa, niekas inėti, kokiu būdu paminėti šias 
neginčys. 'sukaktuves, kilo šiek tiek

Bet ve kas pasirodo: visados, trukšmo,^ ypatingai, kuomet 
visur pradedama ablavos iš ten,'^uv® ine^ta, kad vietoje šokių 

i kur galima būt rases i. __ _
i vius diskredituoti, čia pasmer
kiama, doros žvilgsniu, negrai 
ir ateiviai, kuomet 100 procen-1

dar 
vienur kitur randasi kuopelės ateivių kliubus. : , . v.
ir neskaitlingos nariais, vienok yra arti susirišę su miesto po- liecilL 
nemažą vaidmenį vaidina dar-j 
bininkų judėjime.
• Argi ištikrųjų negalima su
organizuoti T. D. A. kuopas; 
kiekvienoj kolonijoj ? Atsaky
mas—taip. Galima visur su
organizuoti, vienur tautiniai, 
kitur tarptautiniai, tik reikia 
nors kiek pasirūpinti tuo dar
bu. Kad reikia organizuoti, tai 
jau kiekvienas pripažins. Nes 
vienintele organizacija, 
rūpinasi gynimu politinių 
ilJų ir kartu streikierių. 
kiekviename streike būna 
tų. kai p kur šimtais areštuoja 
ir Kemša į kalėjimus. Neturint 
tokios organizacijos, pats strei
kas nepasekmingas. Kuomet 
veiklesni streikieriai tampa už
raginti, pati kova liekasi supa
ralyžiuota. Apie tai nėra rei
kalo kalbėti, visi supranta.

Kaip sakiau, šioj apielinkėj 
silpnai gyvuoja kuopelės, bet 
svarbų darbą sulošė per pasta
ruosius kelius mėnesiuš. Turė
jo kelias bylas ir visas laimėjo.
A* Minerich buvo areštuotas ir įjnja'ms * piliečiams" duodama lai- Lietuvos nepriklausomy- 

"’Wltinamas, būk jis padėjęs di- ’ " 'T ’
namitą po bažnyčia.
kad tai buvo padaryta provo-l 
kacija, kad tik įkalinus N. M. 
U. organizatorių. Jį išlaikė ke
lias dienas Wyoming barakuo-'kai visur ir visuomet toki: an- nam

vėliaus buvo paliuosuotas tagonizmą vykdo gyveniman, Lietuvą ir jos stovį. Tam! 
Paskui tei- kokį padiktuoja augštesnieji tū- reikalui išrinkta 'komisija iš Į 

Sam Li-'zai. Valdančiosios klasės yra, trijų, kuriai pavesta rūpintis;
sęnas planas—pirma,'.šiuo darbu, 

piliečius pagal j buvo duoti
rases, tautas ir religiją; antra;svetainę ir

pradėta varo SLA. ir kitose draugijose, 
respect- Darbininkai turi sekti ir stu- 

nu_'dijuoti tas visas buržuazinių 
; klapčiukų niekšystes.

Pilietis.

TORONTO, CANADA
Vasario 10-tą dieną, kam

kuri 
kali- 
Veik 
areš- laikraščiai rašo, kad 

visa pasekmė yra kun.
pra-

piliečių, pakeltų balsų

jtuvių Jaunimo K-lės visuotinas 
mėnesinis susirinkimas. Apart 
ikit ko, buvo 
Imas kas link 
jmetų Lietuvos 
bės gyvavimo, 
mas tęsėsi 

i bet pradėjus plačiaus nagri

K-lės sekr. (pavardės neminė
siu), paėmęs balsą, atsišauk
damas į k-lės narius, aiškino, 
kad mūsų kuopelė nepartinė, 
kad mes neturime bristi Į po
litiką, neturime laužyti k-]es 
įstatų ir minimas klausimas tu
ri būti atmestas. Labai gaila, 
kad jis taip siaurai supranta 
šį dalyką ir mano, kad k-lė 
laužo savo įstatus, jei leidžia 
kelti klausimą priėmimui pro
testo rezoliucijos prieš dabar
tinę Lietuvos valdžią, kuri 
smurto keliu pagrobė valsty
bės vairą Į savo rankas, sulau
žė konstituciją, šaudo geriau- 

isius mūsų veikėjus, kitus gy- 
jvus pūdo kalėjimuose ir kali
na “Varnių Sibire.” Be to,

i uždarinėja visas pažangia
usias organizacijas, nuslopin-.

i dama jų veikimą. Taigi, servatoriją, duoda lekcįjds ant sinui- Į 
visą tą paėmus omenin, tai ne j 
tik /mums nereikia drovėtis 
ištarti jiems neigiamą žodį ir pagelbą.

Tel.,

Baigęs Philadelphijos muzikos kon Į 
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- —-

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

įneštas klausi- 
paminėjimo 11 
nepriklausomy- 
Nors susirinki-

labai tvarkingai,

ir atei-iar panašiai būtų paimta 
svetainė ir visi Toronto lietu
viai, bendrai susirinkę, išdis- 
kusuotų, ką mums davė 11-kos

Nors ir buvo tam prie- 
, vis gi dauguma balsų 

se 'buvo nutarta, kad vietoje šo
kių, 'būtų surengtas draugiš- 

Valdančiosios klasės valdiniu-' kas pasikalbėjimas, kiekvie- 
laisvai išsireiškiant apie

ko sunaikinti užgintas vaisius 
Aišku, jr bj-įtj “respectable” visų aky- ■ šingų

laikyti tą k-lei už nusižengi
mą, kaipo laužymą k-lės įsta
tų, bet mūs būtina pareiga tą i 
jiems išreikšti, nes mūsų įsta-: 
tai kaip tik to reikalauja. Tai-1 
gi, šalin budeliai Lietuvos fa-j 

Išistai! Lai gyvuoja darbiniu-' 
kų ir valstiečių valdžia!

Pageidaujama dažniau pa-1 
našių draugiškų pasikalbėji-; 
mų (diskusijų).

Aras—K. B.
NuotRed.—Kaip ten nebūtų, j 

bet darbininkams susirinkimus ■ 
pradėti Lietuvos himnu nega
lima. Darbininkai turi savo i 
himną Internacionalą ir juomi ) 
privalo pradėti.

TUCKAHOE, N. Y

tų gerais smuikininkais, kreipkitės j : . nnre
mane, o gausite tikrai profesionalę į Bel., Greenpoint 5765 

Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10tl» St.. Camden. N. J.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auą« 

j sinį kalną parodytum, tai jam malo* 
: nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
' kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligų t 
j vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 

'ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
.pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

-ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

j Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaub
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

i mus “Nervų Preparatas.” Nervtį li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū-' 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

v • ū I v- Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų
Lietuviška Akušerė lž01ių irJ?pyCT kąt!“og’'-Re •mūsų žolių pardavinėtojai visuose 

miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

į Lietuvaite Fotografiste Į 
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
? vojų Visokiom Spalvom 
į Paveikslus <
I Studija atdara kiekvieną dieną ir j
I nedėliomis nuo 9;30 iki
| 5 vai. po pietų.
įMARGARETA VALANČIUS
R

I Room 32, Weitzencorn Bldg.,
i PUBLIC SQUARE
I WILKES-BARRE, PA. I s f

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

1‘GERAI PATAIKOT '™e-

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

šė,
po užstatu $1,500. 
sme buvo išteisintas, 
cota, streikierys, 'buvo areštuo- vienas 
tas laike streiko Pittston, Pa., kad padalinus 
ir kaltinamas, būk jis spjovė > rases, L ........... r .. _____  r
ant veido formanui, kuomet tas —tai kad galėjus vienus diskre-jkad visi suinteresuoti 
grįžo iš kasyklos su skebais.
Čia irgi buvo provokacija. Bo
sai dėjo pastangas, kad apkal- jos tarnų politiką, tai turėti vi- draugus į šias prakalbas, nes 

^inus jį. T. D. A. vedė jo by- same kame ant rankų pasitei- lapeliai (pagarsinimai) nebus 
fyą ir laimėjo. Vasario< 4 d. bu- sinimo būdus: Jei nebūti/ neg- siuntinėjami. Kadangi tam 
vq jo teismas. ~___ s

Darbininkų Lygos narys No-1 viskas eitų kaip sviestu patep- vo 
viukas, mainierys, buvo arės- ta; nebūtų kas parduoda tą “už- 
tuotas ir kaltinamas už betvar- gintą vaisių,” paleistuvystės na- 
kę. Kuomet jis ir kiti jaunuo- mų užlaikyti, nebūtų žulikysčių, 

. liai, kartu su drg. K. B. Karo- vagysčių ir užmušėjysčių. Vi- 
siene, nuvyko dalinti prakalbų'są viršminėtą blogą šion šalin 
plakatus prie dirbtuvės, Nan-.atgabena tamsios spalvos žmo- 
ticoke, Pa., ir Karosienė kalbė- nės, ateiviai ir ne protestonai. 
jo darbininkėms, ka,d jos orga-; Tokia politika jodinėja pro- 

testoniško žirgo raiteliai—Ku 
Klux Klanai. Katalikiškose ša
lyse esti atbulai: tie priešingų 
tikėjimų sudaro viso blogo prie
žastį.

Kad aiškiau suprasti valdan- 
Tas visas bylas čiųjų grupių valdžių politiką, 
kuris yra suda-;mes> lietuviai darbininkai, ne- 

ręs Wilkes-Barre komitetą iš padarysime klaidos, jei pažvelg- 
gyvuojanČių kuopų visoj apie- sįme į mūsų Lietuvą, valdomą 
linkėj. ' smetonlaižių fašistų. Dabarti-

Nors bylos, kaip sakiau, Ii- fašistai ir buvusieji kleri- 
kosi laimėtos, bet jos davė kalai viso blogo priežastį vertė 
daug nuostolių. Advokatas dy-|*r vęrčia ant žydų, lenkų ir ko-

čia daugiausiai iš
Tą patį vakarą įgyvena italai. Lietuvių 
rankpinigiai i 

visiems pranešta,, 
i minėtą j 

dituoti, o kitus “respectable”’vakarą, 16 d. vasario, 7:30 v. i 
laikyti. Valdančiosios klasės ir iv., atsilankytų ir kviestų savo:

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS,

Reikale

ateivių kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S ; 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik ! 

yra, lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, , 
užjrodos, 17 šeimynų, kitu tautu nes už penkių blokų nuo mano biznio i 

iv Į kostumienai ateina ir saujoms po 
Italai turi baž- į penkis cigarus ir po daugiau pasi- i 

nrie ios klebonija ;r ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 1 piio jos Kieooniją n myli juos rūkyt> nes geriausia pa.) 
Tz_'tT T -•---- tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai

AROMATIŠKAI kvepį.”

Vasario-4 d. bu- sinimo būdus: Jei nebūtų neg- siuntinėjami.
Trečias, Jaunų- rų, ateivių, katalikų, žydų, tai buvo daug priešingų, .tai nebų- 

i vilties, kad atsilankys 
skaitlingas lietuvių skaičius, 
bet pasirodė priešingai. Mi
nimą dieną, apie 8 v. v., sve
tainė jau buvo užpildyta. Čia 
reikia pabrėžti, jog daugiau
sia buvo suinteresuoti ateiviai, 
nes apart 4-5 ypatų iš seniau 
gyvenusių Toronte, visi buvo 
jauni ateiviai. Susirinkus ga
nėtinam skaičiui žmonių, šio 
vakaro komisijos pirmininkas, 
V. 'Jusaitis, atidarė susirinki
mą, pasiūlydamas sudainuoti 
Lietuvos himną, kaipo įsuri- 
šantį. 11-kos metų Lietuvos at
gavimo nepriklausomybės. Pa- 
dainąvus himną, ne visiems, 
vakaro į 
pritaikintą šiam vakarui trum
pą Įžangą. Kadangi iš anksto 
buvo numatyta daug norinčių 
kalbėti, tai kalbėjimui laikas 

munfetį? kad dūmur'aki!s'hiie-l^V01?”sta7Aas. tik, mil?' 
čiam, kad nukreipus domę nuo , as lnk kalbėjimo lai o, rei- 

paties blogo. !kla Pasakyti, , "e vlsa>.to-
Dar arčiau įsižiūrėję pania- fuIal buvo nastatytas’ nes,mė

tysime, kaip flirtuojantis ele- sus vlel?am koki nors klausi- 
mą, nebuvo galima atsakyti 
arba galutinai išspręsti, ka-

nizuotųsi, Greenboom dirbtu
vės savininkas išbėgo ir, pasi
raitojęs rankoves, puolė Karo- 
sienę mušti. Novakas ir kiti 
jaunuoliai apgynė ją nuo boso. 
Ar ’o daromas kaltinimas li
ko , išmestas.
vedė T. D. A

i po mažiau, 
jnyčią, ] 
svetainę. Kunigui V. Lojaco- 

įno vadovaujant, tapo pastaty- 
ta bažnyčia, 
gauta $10,000, 
rapijonąi dirbo 
gus aukojo.

1927 metais 
gas buvo išvažiavęs į Italiją 
neva atostogų. Pereitais metais 
jau du sykiu važiavo. Para
pijonai stačiai stebėjosi, iš kur 
jis pinigų gauna važinėti, kuo
met išrodė, kad jis suvargęs. 
Drabužius dėvėjo prastus, gas- 
padinės nelaikė, kaip kiti ku
nigai laiko. Pirmiaus vaikšti
nėjo po bohnes ir žiūrėjo, kaip 
suėję lošia arba užrašinėdavo 
ant sienų, kiek kuris išlošia. 
Išrodė nekalčiausiu avinėliu. 
Paskutinį sykį važiuojant Ita- 

ilijon, kunigas savo vietoj pa- 
pirmininkė pasakė |liko net du k“niSu?- kurie .bu' • trr* įHirTrri i ei i\/I Alrnilrnn im innn

Ant jos paskolos 
nes. viską pa- 
dykai ir pini-

minėtas kuni-

M. J. J. Urbszo. ' 
187 Oak Street, I 
Lawrence, Mass., • 
j savo krautuvę į 
kas menesis po ' 
kelioliką šimtų I 
parsitraukia. Net ’ 
j tolimą St. Louis ( 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenai

kai nedirbo, jam reikia atmo
kėti ir gana daug. Per tą lai
ką likosi surinkta keletas de- 
sėtkų dolerių aukų, bet dar ne
gana. Ne tiek svarbu dabarti
niu laiku aukos*, kiek svarbu centas, susispietęs apie “Dir 
turėti organizaciją. Anglių » Vienybę ir Sandarą , (jangį kalbėtojai iš eilės buvo 

"viešpačiai diena iš dienos ruo- savo blogus darbus visados ban-; j t - j ir kiekvjenas 
^giasi pulti mainierius ir kapoti!*) primesti Į kalėjo vis naujoje—skirtin-

goję* temoje. Bet nežiūrint to 
viso, tvarka buvo gęra, nežiū
rint vieną, kitą fašistukų Įsi
šokimą, kurie, imdami balsą 
kalbėti, Įsišokdavo su negeis
tinais išsireiškimais, kaip “iš- 
tautėliai, išgamos” ir t. p. ant 
tų, kurie smerkė buvusią ir da
bartinę Lietuvos valdžią, nuro
dydami josios darbus ir ragin
dami darbininkus nepamiršti, 
kas jie esą. . . Baigiantis pra
kalboms, buvo įnešta priimti 
protesto rezoliuciją prieš da
bartinę Lietuvos valdžią, ta
riant užuojautos žodį mūsų 
broliams, politiniams kali
niams ir t. p. Kadangi įne- 
šant rezoliucijos klausimą bu- 
buvo matyti nesutinkančių, su 
minėtu įnešimu, tai minėtas 
klausimas turėjo būti leidžia
mas per balsavimą, kas ir pa
daryta. Rezoliucija priimta 
beveik vienbalsiai, stojant 
prieš dviem dūšiom ir vienai 
moterėlei. Be to, negalima 
praleisti nepastebėjus minėtą 
dalykėlį. Prieš statant balsa- 
viman šį klausimą, T. L. J.

čia į fašistų dūdelę; progresy
viai ir komunistai pas'visus su- 
fašistėjusius gaivalus yra tas 
taškas, nuo kurio prasideda vi
so blogo priežastis.

SLA. 14 kp. arba pačiame 
Susivienijime, kas laužo, trem
pia visas padorumo taisykles? 
Ogi “Sargybos Bokšto” lietuviš
ki juodašimčiai-ku klūks klanai. 
Bet kaip jie aiškina dalykus? 
Nagi kad viso blogo pradžia ir 
pabaiga yra pas - progresyvius 
ir bolševikus.

Taip visur ir visuomet 100

algas iki žemiausiam laipsniui, ( 
kaip*padarė West Virginijoj,| 
pietinėj Pennsylvanijoj ir kito
se valstijose. Ne tik mainie-; 
riams kapos algas, bet kapoja Į 
ir kitų industrijų darbinin
kams. Audinyčiose mergaitės 
ir jauni vaikinai, daugumoj, 
dirba ir abelna alga 10c valan
dai Ir tai kompanijos mato, 
kilti dar perdidelės, kapoja. 
McAdoo, Pa., Arrow šilko j 
kompanija pasiryžo nukapoti 
algas, nors ten ne daugiau už-: 
dirba, kaip 10c valandai, žo-j 
džiu sakant, kova visur verda, procentų patriotai, kur jie ne- 
ftpsigynimas reikalingas ir bū-[būtų, skelbia vieną ir tą pačią 

i išnaudotojų klasės programą. 
Nuo to neatsilieka ir lietuvių 
buržuazijos kleckučiai.

Amerikos šimtaprocent. pa- 
t/iotai-politikieriai arba lietu
viški nususę sandariečiai, kad 
pridengus visą blogą ir nukrei-

-f Kuomet yra suorganizuotas
komitetas T. D. A. Wilkes-

sBarre ir apielinkės, ką užima 
visų z kietųjų anglių teritoriją, 
tai informacijų, kaip organiza
cijos, tafp ir gynimo reikalais,
kreipkitės šiuo antrašu: M. Ru- pus piliečių-narių domę j prie-

Mienė, 109 S. Washington St., šingąją pusę, visuomet šmeižia 
"RRbom 304 Commerce Bldg., ir meta kaltę ant tų žmonių, 

Wilkes-Barre, Pa. Informaci- kurie nori teisybės ir noro pra- 
ir pagelba bus suteikta iš i šalinimui to viso blogo, kas ran- 

čia. M. žaldokas. jdasi šiąme surėdyme arba tvar-čia. M. Žaldokas.

Ivo išvyti iš Meksikos ir juos 
čia, kaipo burdingierius, lai
kė. Pasilikus tiems kunigams, 
patirta, kad kunigas Lojaco- 
no yra užtraukęs ant bažny
čios antrą ir trečią paskolą 
(mortgedžių) — $35,000 ir 
$15,000. Pirmiaus žmonės bu
vo suaukoję nemažai pinigų 
dėjimui naujų langų, su šven
tųjų paveikslais, tai pasirodė, 
kad ir tų pinigų hera. '

Kuomet parapijonai visa tai 
sužinojo, tai kilo didelis ler- 
mas, bet jau kunigo nėra ir 
niekas nežino, kur jis randa
si. Vieni pasakoja, būk jis 
Italijon nuvykęs, o kiti sako, 
kad čia, Amerikoj) kur nors 
randasi. Taipgi čia nepaliko 
jokių savo pėdsakų, visus pi
nigus su savim pąsiėmė.

Dabar jau pradėjo gaspa- 
doriauti kitas kunigas ir la
bai smarkus, nes bažnyčią di
dina ir iš parapijonų pinigus 
renka. Vaikščiodamas po sku
bąs ir rinkdamas pinigus, vi
siems liepia eiti j bažnyčią. 
Vaikams Įsakė kiekvieną ne- 
dėldienį ateiti į bažnyčią, o 
jeigu jie neateisią, tai' polic- 
manas atvesiąs. Bet pirmo ku
nigo pasidarbavimas daug už
kenkė, nes daugelis parapijo
nų jau nenori eiti į bažnyčią.

Dabartinį kunigą net ir lie
tuviai giria, kad jis esąs geras, 
sutikęs gatvėje užkalbinąs ir 
tt. Bet juk ir pirmas buvo ge
ras, vienok mokėjo ir su pa
rapijonų turtu “gėrai” pasi- 

’ Svečias.elgti.

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterį 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia naujovinis gydymas, duo 
dantis greitų ir tinkamų pasek 
mių. Visuose Naujuose ir Užsise 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų. 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos

> PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. žiras
110 EAST 16th ST., N.Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos i 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų ■ 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. ! 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, j ' 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- I — 
čiais parsitraukia ir pasekmingai ; 
miestuose parduoda; taip ir kiti B 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui : = 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar Į B 
binipkai, pripažino, kad JOHN’S ge- ; 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen i 
tų, arba po vardu Petro Čigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro • 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—vism 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliųbuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir l? 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

Mes išmokiname taisyti' ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes • gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Ncdėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N.Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

ĮFORNICIAI 
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
J Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
| statome į namus visoje New Yorko ir 
i Brooklyno apielinkėie.

Mathew P. Bellas
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC’

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. ’<Y.

|Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
I me daugybę puikių rakandų del pasrrin 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

tWwSilpSw m-

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suites Bed Room Suite, Dicing 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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vienintelis Sovietų Sąjungdį.B

GYVENIMAS IR DARBAI
HUDSON, MASS.

Jonas Kamarauskas.

HUDSON, MASS.

metų

iš

vis gi kiek galėjau, 
padėjau ir padėsiu

aš
to-

Amerikos darbininkų, 
aš tave ir kviečiu atva- 
į Sov. Respublikų.

balsas: “Tai durnius,” ir tuo- 
mi baigiasi klausimai.

M. Klajūnas.

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

K. M. S.

Puslapis Ketvirtai 
į

SOVIETU RESPUBLIKOS DARBININKU ™r“rt“ “°1“'

Laiškas Buvusio Amerikiečio
Sausio 31 d., 1929 m. 

Nikolajevas, U. S. S. R.
Brangus Švogeri!

Tu savo laiške prašei, kad 
aš tau parašyčiau apie būklę 
darbininkų S. S. S. R., apie 
sutvarkymų valdžios ir apie 
Lietuvių kooperatyvų, kuris 
susitvėrė iš lietuvių ameriko
nų ir dabar darbuojasi Niko
lajeve, U. S. S. R. Tai aš pa
sistengsiu kaip galėdamas 
jums parašyti, nors iš anksto 
sakau, kad visa, kas čia yra, 
vienam laiške parašyt negalė-! 
siu. Pas mus tiek yra nauja, 
kad, norint surašyt viską, rei
kėtų'dideles knygas parašyti, 
o ne laiškų. Bet kiek galė
siu su ta įpint, tiek parašysiu.

Kas link darbininkų S. S. S. 
R. būklės. Palyginus S. S. S. 

•R. darbininkų būklę su būkle 
darbininkų kapitalistinėse ša
lyse, taip jos skiriasi, kaip 
dangus nuo žemės, per tai 
kad S. S. S. R. darbininkai pa-, 
tys šeimininkai, jų niekas ne-' 
išnaudoja: daugiau dirba, 
daugiau gerina savo butų, ma
žiau dirba, sau blogiau daro. 
O kapitalistinėse šalyse jie di- j 
dina kapitalų mažai saujai iš-j 
naudotojų ir nežiūrint, kiek 
jie išdirba, gyvenimų sau tuo- 
mi nepagerins, o dar greičiau 
sublogins, nes padidins bedar
bių skaičių.

si: daugiau uždirbi, daugiau 
mokėsi už butų, šviesų, vande
nį ir t. t. Aš užtikrinu, kad 
nei vienoje kapitalistinėje ša-’ 
lyje to nėra. Kaip aš gerai 
žinau viso pasaulio darbinin
kų būklę, taip gerai žinau 
būklę 
Todėl 
žiuot

rublių—379 milionai rublių 
daugiau, kaip pernai; ir į re
konstrukcija taipgi manoma 
nemažiau įdėt. Kų tas rodo? 
Tas rodo, kad darbininkai de
da visas pastangas del staty
mo socializmo, del pagerinimo 
savo gyvenimo. Jau dabar 
pas mus, t. y., S. S. S. R., 
pereinam į 7 vai. darbo diena, 
o mainieriai dirba tiktai 6 vai. 
į dienų su pilna užmokestim. 
Taipgi ir sodžiaus biedniokai 
organizuojasi į kolektyvus, 
gauna mašinas ir žemes nebe
dirbą su arkliais; kaip Lietu
voje. /

Kas link darbininkų už
darbio, tai vidutinis siekia 98 
rub. į mėnesį, o pragyveni
mas su maža šeimyna lešuoja 
35-45 rublius į mėnesį. Aš 
jau jums rašiau, kad išdirbęs 
5 mėnesius kartu į metus dar
bininkas gauna atilsio, su pil
na alga, nuo 2 savaičių iki 
mėnesio, žiūrint, kokį darbų 
dirba. Jeigu suserga, tai alga 

|vėl jam pilnai apmokama. Lai
ke bedarbės, taipgi gauna ne
mažiau 20 rublių. Ir taip, 
kaip pragyvenimas nebrangus, 
visgi pragyvent galima iš tų 

= pinigų. Bet iš kvalifikuotų 
darbininkų bedarbių beveik 
nėra; bedarbių yra iš deklasi- 
ruotų elementų, tai yra, iš bu
vusių smulkių biznierių ar taip 
kokių savininkų.

Tai reiškia, kad ekonominiai 
darbininkai aprūpinti. Jie ne
sibijo, kad prisieis laike be
darbės, ligos ar taip kokioj 

1 nelaimėj, būt išmestiems ant 
gatvės. Laike bedarbės dar-1 
bininkų niekas negali išmest iš! 
stubos—buto. Sulyg valdžios} Paskui, švogeri, aš rašyda- 
įstatymais, už kvadratinį sieks-} mas apie S. S. S. R. darbininkų 
Hį bedarbis moka 12 kapeikų, j būklę, pažymėjau tiktai eko- 
Tu suprask, švoger, bedarbis, 
turėdamas butų iš 2 kamba
rių, neskaitant virtuvės, moka kad tas yrą svarbus d&Įykas,

Darbininkai Stato Socializmų
Del pavyzdžio, aš parody

siu, kaip S. S. S. R. darbinin
kai stato socializmų. 1928 m. 
darbininkai sutaupė ir Įdėjo 
pamatinės industrijos staty- 
bon 1316 milionų rublių, nę^ 
mažiau įdėjo del rekonstruk
cijos, tai yra, del permainy
mo naujomis mašinomis senų. 
O 1929 metams jau yra sutau
pyta ir paskirta del pamati- į mėnesį 90-100 kapeikų ran- 
h£s industrijos 1,695 milionai dos. Ir abelnai S. S. S. R. visi

Sovietų Valdžia
Toliau kas link valdžios su

tvarkymo. Tas klausimas man 
biskį neaiškus: kokio sutvar
kymo švogeris nori dasižinoti? 
Mažum nęri žinot, kaip ir kas 
jų sudaro? Jeigu taip, tai aš 
jums paaiškinsiu. S; S. S. R. 
valdžia, kaip vįėtįnė, taip ir 
centralinė renkama. Renka 
ja taip: vietinę valdžią renka 
ant vietos, zavoduose, įstaigo
se, sodžiuose ir kitose išdirby
stėse iš dartyinįnkų ir sodiečių. 
Centralinęs, augštįesnes val
džias išrenka dubininkų ir 
valstiečių iatsto^ai, į ’ '

Kas renka ir gali būt iš
rinktas? Tai darbininkai, so
diečiai ir tarnautojai. O ne
gali rinkt ir negali būt išrink
ti visokie privatiški biznieriai, 
kunigai, buvusieji žandarai, 
buožės ir t. t., vienu žodžiu, 
tie, kurie gyvena ne iš darbo, 
o iš kokių nebūt išnaudojimų 
kitų žmonių. Tuo būdu švo
geris gali suprast, kad Sovie
tų valdžia yra tiktai darbinin
kų, tarnautojų ir sodiečių val
džia. Aš dar turiu pažymėt, 
kad šiemet visi darbininkai, 
tarnautojai ir sodiečiai labai 
aktyviai dalyvauja rinkimuo
se, eina su visa šeima, taip, 
kaip dalyvauja visų rinkėjų 
suvirš nuošimčių. Moterų, 
rinktų į valdžia yra 18%.

Apšvieta ir Darbininkai

90 
iš-

nominę jos dalį, bet apšvietos 
nepaminėjau ir • aš skaitau,-

kio prasižengimo nepapildei.” Kantais ir. 
vėl nauja mintis: p -j j į

“Su viešpačiais-volęiečiąis’ bulvių ; ne
kepsi—sušaudys ir viskas.” ' ‘ 1 ; >

Štai ir vėl naktis, kuri kiekvienam lai
svam žmogui suteikia poilsį; gi mes pa
skendę liūdnose svajonėse kankinamės, 
šaltame, drėgname kalėjime belaukdami 
rytojaus, kuris gal tikrai išspręs mūsų li
kimą bei užmerks mūsų akis ant visados. 
Nakties bludumoje nebegalėdami pakęsti 
nuovargio, susėdome ant nešvarios cemen- 

. v_ . . tinęs aslos ir atsišlieję prie sienos pradėjo-
būsite sušaudyti,” mes dar labiau , pasken- me snausti. Miegas be galo skanus, bet tas 
dom į nuliūdimo bangas.. Aiškiai supra- nelabasis šaltis gnaibo į pašones ir neduoda

J* Čeponis. \

VOKIEČIAI KAIME PLĖŠIKŲ

(Tąsa)
•Kadangi vokiečiai turėjo prisigrobę 

įvairaus gryniausio- maisto produktų, tai ir 
mums negailėjo, bet mums valgyti apetito 
nebuvo; išgirdę žodžius: “Rytoj ryte visi

tom, kad vokiečiams labai lengva su mu- ramiai miegoti, 
mis apsidirbti—išvedus į dvaro aikštę su
šaudyti. ‘ gai J. K. ir K. B., lig nujausdami besiar-

Naktis slenka savo vėžėmis; mes su-įtinančią mirties šmėklą, pradėjo nerimau- 
kimšti į šaltą su išdaužytu langu kalėj i- ti—atsikėlė ir nuo šalčio virpėdami, lėtais 
mą, nito šalčio virpame ir prie viens kito žingsniais pradėjo matuoti aslą. Vėliau ir 

Vokiečiai mes. Dar kartą norėdami patikrinti langą 
—apžiūrėjom štangas, . bet veltui, nes už 
lango pastebėjom vokietį kuris šautuvą 
užsikabinęs ant peties pasisukinėdamas,

Šiek tiek “pasilsėję”, mūsų sandrau-

glaudžiamės, kad “apsišildžius.” 
iš kaimo parsinešę naujų įspūdžių, už sie
nos linksmai juokauja ir dalinasi grobiu.

Išaušus rytui sužinojom, kad mūsų na
miškiai atvyko išvaduoti, bet pasekmės bu- atydžiai saugo mūsų “palociaus” langą, 
vo prastos, nes vokiečiai juos išginė lauk.■’ -

Prabėgo naktis ir diena, gi mes jokio apibertas auksuotais saulės špinduliais, ku- 
tardymo bei teismo nesulaukiame, tik ret- ris mus vilioja į laisvę. < Negalėdami atsi- 
karčiais įeidami vokiečiai gązdina sušau- gerėti ryto gražumu, apgulam langą ir;- pa- 
dymu. . stebim kaip sargybos viršitiijįjca^ (pąlipo-:

Po ilgų ir liūdnų svajonių ir vėl pra- suoja sargyhįnį, kuris per naktį taip stro- 
šiyėre kalėjimo durys ir įėjo “gerai” lietu- piai saugojo -mūsų langą, Su.širdgeja žiū-, 
viškai kalbantis vokietys, kuris prieš mus-rėdami į pietus, matome, kaip laisva: žmo-

‘ x T ’ : * nes vieškeliu pėsti ir važiuoti .trahkiR į ba-į
Šiandien mūsų ponas vadas surinko žnyčią “paaukoti dievui*’ savo vargūs' if 

tikras žinias ir užsirašė tų pavardes, kat- nelaimes, gi mums vienintelė išeitis—tai 
rie rytoj ryte būsite sušaudyti. Nors jūsų laukti paskutinio dekręto. Sutartinai at-, 
namiškiai stengėsi jus visus išvaduoti, bet sidusę, atsitraukėme nuo lango ir patyliai 
mūsų ponas vadas įsakė juos išginti lauk, šnekučiavomės apie busimąjį “teismą” ir 
tik pagaliaūs buvo pašauktas seniūnas, ku- taip toliau. , 
ris buvo nuodugniai išklausinėtas ir šutei- Atsidarė kalėjimo durys ir įžengė trys 
kė žinias.” Užbaigęs z kalbą, iš kiše-į vokiečiai, kurių tarpe ir vadas. Vadas 
niaus išsitraukė pakelį cigaretų, užsirūkė, žiauriomis akimis pažvelgė į mus visus nuo 
ir, mums apdalinęs, išėjo, šitie vokiečio galvos iki kojų, norėdamas persitikrinti, 
žodžiai mus visus lygiai kankino, nes aiš- ar visi esame. Nuo told rankos pirštu sū
kiai supratom, kad ne visi, tai keli tikrai skaičiavo ir pagaliaūs iš kišeniaus išsitrau- 
turėsime žūti. I kė knygutę ir atskleidęs lapą, sušuko: “Ig-

.Minutės ir valandos bėga liūdnai; jau nas Kvederas, Kazys Balaišis!” Jiems at- 
greit dvi paros kalėjime, vienok mes vai- sįšaukus, juos, atskyrė po kairės, mus po 
gyt, gert ir miego visai nenorime. Kartais i dešinės. Lietuviškai kalbantis vokietis pri- 
įsiskverbia linksmesnės minties kibirkštė- ėjęs arčiau prie jų, užklausė: “Ar jūs nb- 
le, kuri į mane prašneka: “Tu toks jaunu- rite kunigo?” šie visiškai nusigandę ir 
tis—dar neturi nei 17 metų; juk tokio am- lig nesuprasdami, kape dalykas, po Valan
čiaus žmogus nors ir už didžiausį prasi-!dėlės, atsakė: “Taip, norime.” 
žengimą nėra mirčia baudžiamas, o tu jo- i (Tąsa bus)

atsistojęs prašneko:
41, '

• Tręčiad., Vą^ario 27 |92ft

visose 
augėlesnėse mokyklose moki
nami tiktai darbininkai ir jų 
vaikai. Kiekvienais metais 
taip vadinamų raudonų speci
alistų armija vis didėja ir di
dėja—inžinierių, gydytojų, ju
ristų ir kitų mokslo vyrų. Taip, 
ir. Lifetuvių Kopperatyvas iš
siuntė savo vienų narį, drg. 
Milių, universitetan. Pabaigs 
mokslų ir kooperatyvas turės 
mokslo vyrų. Darbininkų 
kliubų tiek yra, kad kai kurios 
unijos turi po kelius, Dides
nės tautos taip gi savo kliubus 
turi. Raudonoji armija irgi 
turi, ^Raudonieji kampeliai 
yra beveik visose išdirbystėse, 
kur darbininkai, turėdami va
landų laisvų; gali pasilsėt ir 
pasiskaityt visokių knygų ir 
laikraščių. Norintieji lankyt 
teatrus, 1 darbininkai taipgi 
gauna pigiau į 30-50 nūoš. bi- 
lietus-tikietus.’

Bruožai1 iš Lietuvių
■ 1 Kooperatyvo

Tokia puiki lietuvių organi
zacija, kaip mūsų kooperaty
vas, sunku atrasti ne tiktai 
kur kitur, bet ir S. S. S. R. 
Nariai mūsų kooperatyvo yra 
gerai klasiniai susipratę drau
gai, didžiai energingi ir teisin
gi—vienu žodžiu, puikiausi 
darbininkai. 1926 m. pribuvo 
iš Amerikos 14 draugų. 8 na
riai pabijojo sunkaus prieša
kinio darbo, išėjo iš kooperaty
vo, atliko tiktai 6. Tai reiš
kia, jų kapitalas susidarė iš 
3,000 dol. ir jie su tuo kapi
talu griebėsi už darbo. 1927 
metais sulaukia dar grupės iš 
20 narių. Iš tos grupės taipgi 
4 išėjo. ’Gali švogeris suprast, 
kad tie, kurie išėjo iš koope
ratyvo, o dar kai-kurie grįžo 
atgal į Amerika, daug kenkia 
kooperatyvui, nes jie pradėjo 
kalbėti apie kooperatyvo ne
būtus daiktus, dėlto, kad tiktai 
išsiteisint save.
pasakyt teisybę, kad jie išsi
gando ; sunkaus

Jie negalėjo

cįidesnę naudų atnešu' del so
cializmo.

Drg. žalpis, būdamas pas 
mane, taipgi sakė, kad jeigu 
jį partija leistų, jis taipgi sto
tų į Lietuvių kooperatyvų.

Bet 
jiems 
liau.

BOSTONO IR APIELINKĖS 
ŽINIOS

Vasario 10 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 103-čios kp. susirinki
mas. šokių komisija išdavė 
raportų, kad šokiai puikiai 
pavyko. Liko pelno $45. Bu
vo pakeltas klausimas kas- 
link “Daily Workerio,” kad

darbįninkiškas . laikraštįs blo~* 
gamė ■ padėjimd? 7?aigl, kuojy .^i 
nutarė paaukoti $10 iš ižd>M y 
Atsišaukta į narius, kad kiek 1 
kas gali paaukotų. Aukojo 
po $1: O. Vaitekūnienė ir F. . ; 
Grybas; po 50c: Ig. Morkūr 
nas ir F. Kaulakis; A. Sikors
kis 45c; Ch. Urbanas 25c. Vi
so “Daily Workeriui” pasiųs
ta $13.70.

A. L. D. L. D. Kp. Koresp

Bėgiu pastarųjų trejų 
vietos fašistėliai-sandariečiai 
labiausiai šmeižė progresyviš- 
kas draugijas ir jų veikėjus. 
Jie daugiau nieko nežinojo, 
kaip tikper “Sandarų” viso
kius šmeižtus rašinėti ir džiau
gėsi, kad jau tuoj aus bolševi
kai išnyks. Ir jie tol progre
syvius šmeižė, kol patys galu
tinai sušm'u'ko. ' Paįaliaus, pa
tys tarpę savęs susipyko ir vi
sa šmeižikų grupė neturėjo jo
kios sueigos. Iki šiol veiki
me blaškėsi, kaip kokie ,pa
stumdėliai. Pagaliaūs, mūsų 
tautiečiai nusilenkė prieš vie
tos kunigų, suvalgė po sakra
mentų, atsidavė pilnon kuni
go giobon ir vėl visi bendrai 
pradėjo pulti progresyvius ir 
jų visa veikimų. Dabar 
jau šmeižia progresyvius 
“Vienybę.”

Lai jie šmeižia, kiek tik

jie 
per

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

“RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų metų pradėjo eiti kas 
savaitė ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau Įvairiz svarbių 
žinių, negu pirma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” yra
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių iš lietuvių 
kolonijų gyvenimo. , / V,

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams daug žinių 
politinio ir ekonominio Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” bendradarbiauja skaitlingas selkorų 
darbkorų, proletarinių rašytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir valstietis, kokiam jis 'pasaulio krašte 
nebūtų, skaitydamas “Raudonąjį Artoją” visuomet ras sau įvairiais 
klausimais naudingų žinių, feljetonų ir eilių.

Amerikos darbininkai, užsiprenumeruodami sau “Raudonąjį Arto
ją,” tuo pačiu palaikys tamprius ryšius su Sovietų Sąjungos darbi
ninkais ir valstiečiais.

Užsisakyt metams Amerikoje ir šiaip užsieny j /kainuoja 
2 doleriai, pusei mėty—1 doleris

Užsakymus ir pinigus, geriausiai siųst tiesiai “RAUDONOJO ARTO
JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 45, red. gaz. 
“RAUDONASIS ARTOJAS”

no
ri, bet mes tiems ponams ve 
ką turime pasakyti. Juo dau
giau mus šmeišite, tuo patys 
daugiau pulsite į desperacijų, 
bet mūsų veikimo nesulaikysi
te. Mes einame į minias, jas 
organizuojame, patys mokina
mos ir dar jus ir jūsų vaikus 
mokiname, kad pažintumėte, 
kas yra jūsų išnaudotojas ir 
kas draugas.

Vasario 17 d. tautiečiai, 
bendrai su katalikais, buvo 
surengę prakalbas paminėji
mui dvejų metų nuo Basana
vičiaus mirties. Kalbėtojas 
buvo iš Brooklyno “Vienybės” 
redaktorius Valaitis. Jo kal
ba buvo neaiški in atrodė, ;kad 
jis yra turčių ^agentas, prisi
gerinęs prie Lietuvos fašizmo. 
Apie Lietuvos valdžios kruvi
nus darbus nei puse lūpų ne
prisiminė, nepaisant, kad ir 
buvo klaustas, ar dabartinė 
Lietuvos valdžia rūpinasi dar
bininkų ar turčių reikalais? 
Negalėdamas į klausimus at
sakyti, prikaišiojo Rusijos So
vietų valdžių. Iš publikos pa
sigirsta’balsas : “Kadd Vilnių 
nuo lenkų atsiimsite?” Neva 
atsakydamas, pradėjo šaukti, 
kad mums pirmiaus reikia su
siorganizuoti. Klausėjas vėl 
pastebi, kad didžiosios valsty
bės Vilnių jau atidavė Lenki
jai. Čia vėl pradeda šaukti, 
kad mūsų milionai galės at
pirkti. Iš publikos pasigirsta

t

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Knygagųndo^ sunkaus priešakinio 
darbo. Jęigū jie būtų teisybę 
pasakę) j taiP Visiems būtų pasi- 

.rodę,‘kac/jie prasti kovotojai, i 11 • 1
h Bet
I19$8 h?., ___
ėjo , in ,vi^b griebėsi už darbo. 
Tiems jau jauvo aišku, kad ko- 
operaįyvasį progresuoja. Da
bar jau yra 34 nariai. Jeigu 
paskaitysime įnešimą po 500 
dol., tai .(įdėtų pinigų bus 17 
tūkstanči^tfliOlerių. O pasta
tytas zavodas (dirbtuvė) — 
plytnyčia > apskaitliuotas val
diškų komisijų apie 150,000 
rublių. Tai reiškiu, apie 75 
tūkstančius dolerių. Tai kils 
klausimas,; iš kur tie pjnigai 
atsirado? Aš atsakysiu: 15,- 
000 dol. yra paskolos, o apie 
25,000 dolerių nariai uždirbo, 
įdėjo savo darbo. Iki paleido 
dirbtuvę, nei vienas, nei vieno 
dolerio aigos neėmė.. Tai, su
prask, švogeri, kokie pasišven
tę yra Lietuvių Kooperatyvo 
nariai, kurie paaukavo savo 
darbo nuo. 2 iki 3 metų. O 
dabar kas atvažiuos, jau galės 
imti po. 3 rublius į dienų mo
kesčio už darbų ir jau bėgt nei 
vienam nebereiks. Visas sun
kusis darbas atliktas, plytny
čia pastatyta, užsakymus turi 

. Tiktai dirbt 
reikia. O y dar turiu pasakyt, 
kad vąldiška komisija sako, 
kad tokio . puikaus mechani
zuoto . pavpdo, kaip Lietuvių 
Kooįferaiydas, nėra visoje Uk
rainoje. Bet j, kooperatyvas 
ant ■ fo dar nesustojo,' ‘dkr vis 
plėči-a; stato naujas daržines 
del * džiovinimo' plytų,, nau
jus pečius del ^pdfeginimo 
plytų. Dar užsakėme daugiau 
mašinų, ir jeigu tų viską pada
rykime, tai zaVodas ‘apsikai- 
niios daugiau ĮŽ5,000 dol.

Pas juos gyvenimo namas 
bendras, valgykla, skalbykla 
taip bendrai; lygias visi gau
na algas—tikras komunistinis 
gyvenimus. Pradžioje šio mė
nesio turėjo visi atilsį po dvi 
savaites ir laike atilsio darė 
ekskursijas po kitas išdirbys- 
tes, kur darbininkai juos pui
kiai priėmė, viską išrodė. Žie- 
mps laiku visi mokinasi kaip 
rusų kalbos, rašybos, taip ir 
politinio mokslo. Aš patsai 
su dideliu noru stočiau į ‘ tų- 
komunų, bet užimdamas dide
lę tarybinę vietų, negaliu to 
padaryti.- Aš tūrių būti ne ten, 
kur man patinka, bet kur aš

rię I atvažiavo 
vienas nebeiš-

ALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai ,

JAU GATAVA

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariš- 
kas straipsnių apie sveikatų rašytojas, yra visų mūsų laik
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir gražu w 
lietuviškos kalbos. >

Štai i)? laukiamas sekmadienio rytas,[ant trijų metų.

stebim kaip sargybos viršfriihjjįasĮ (pąliįio-

Atsidarė kalėjimo durys ir įžengė trys 
, kurių tarpe ir vadas. Vadas

dešinės. Lietuviškai kalbantis vokietis pri
ėjęs arčiau prie jų, užklausė: “Ar jūs no-

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miesto• sveikatos 
department© štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Roentgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: huo 9 rytę iki 9 vak.
Tel., Park 5873

“ TARPININKAS ’’
(The Mediator)

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudę, Mergi
šius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių, Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
jsigykit šį numerį.

“TARPININKAS,”
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

/
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del 

“kompanijos,” del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje kny
goje surasite rezultatus, kokius jūs gausite.—žodžiu, čia 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir kiek 
jis ir kada gero daro. ■

Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu 
prisiuntimu tiktai $1.00. Siųskite užsakymus sekančiai

VILNIS

3116 So. Halsted St Chicago, III

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

644 Driggt Avęnue, Brooklyn, N, Y
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
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VIETOS ŽINIOS
Viską Patyręs.

A. P. L A. REIKALAI

SU

a PHILADELPHIA, PA

nusipirko ti- I del A. P. L. A. labo.

WORCESTER, MASS.

BUFFALO, N. Y.

BALTIMORE, MD.

MENDELO

kas- 
Bile

vi- 
pa-

Kilo klau-! Internacionalą. Publika 
sirnas, kad du kuopos nariai i jus pradėjo dainuoti.

Į Pradžia 3 vai. po pietų.
Kviečiame ne tik jaunuolius, 

j bet jų tėvus ir pašalinę publi- 
hką atsilankyti į mūsų parengi

mą ir sykiu su mumis smagiai
•laiką praleisti. Parengime bus gali ir dalyvauti, 
'gera programa, dainuos Ly- organizatorė A. 
•ros Choras, bus ir solistų.

Sporto Sekr. F. Olekis.

Ren
ei r- 
šo- 

bųs 
re i-

MASPETHAS SUJUDO
Ateinančio) nedėlioj, 3 

kovo, A.L.D.L.D. 138 kuopa

Viso gero velydamas

darbo valandos persi
mai! tankiai reikia 

nedėliomis

ti del labo organizacijos, bet 
šiuom tarpu negaliu, lai pa
dirba kiti draugai. Ateityj, 
jeigu persimainytų mano va
landos, ir vėl prisižadu dirbti

HAMTRAMCK, MICH.
L.D.S.A. 130 Kuopos Reikalai

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

Gerbiamieji draugai.ir drau-
Aš paaiškinu visiems A. praleis linksmai ir

Taigi, jų paminėji- siems A. P. L. A. nariams, 
neprigulmybės silieku, jūsų tarnas.

A.P.L.A. Centro Iždininkai
J. Yesadaviče.

į “®Lrigutis” Puikiai Pavyko

d>

■u

pieš surengimas labai brangiai 
kaštuoja, o išanksto tikietų bu- 

\ . Vasario 7 d. turėjome kiek vo neperdaugiausiai išparduo- 
skaitlingesnį susirinkimą, bet ta. Bet vakare tiek daug žmo- 
dar ne tokį, koks galėtų bū- nių prisirinko, kad net kėdžių 
ti pagal narių skaitlių. Vienas 
nepaprastas dalykas atsitiko 
šiame susirinkime. Nauja na
rė, drg. Alibienė, niekeho ne
raginta, atėjo ir prisirašė prie 
kuopos. Sakė, mačius laikraš
tyj pagarsinimą ir atėjus. Taip 

«vAsps darbininkės turėtų dary
čiu bet kitos, ir raginamos, ne
ateina, nors organizacijos 
svarbą labai gerai šupranta. 
.Kažin kad taip būtų visi žmo
nės tik savo ypatiškais reika
lais užsiėmę, ar nebūtume dar 
Šiandien pririšami prie medžio 
Sr plakami ?

Kovo 7 d. visos būtinai da-. 
lyvąųkimę' susirinkime ir ki

ltas, kurios nepriklauso prie 
įdiuopos, paraginkime ateiti, 
•neš Dr. Palevičius prižadėjo 
j ateiti ir pakalbėti mums ką! 
[nd^rs apie darbininkių moterų 
. reikalus.

Dr. Palevičius yra senas
*įmūsų veikėjas. Jis ne tik ga- būtų kalbėjus, 
pi kalbėti apie mediciną, bet ir 
♦politiką gerai supranta ir ga
ji mums daug naudingų daly
kų pasakyti. Visos ateikime 

; anksti, kad kuopos reikalus 
galėtume greitai užbaigti.

Narė.

Vasario 10 d. įvyko Ateities 
žiedo Vaikų Draugijėlės susi
rinkimas, kurį reikia skaityti 
pasekmingu, nes nemažai na
rių dalyvavo. Buvo ir disku

sijų. Padiskusavus, eita prie 
^komiteto rinkimo. Į komitetą 

** išrinkta sekami nariai: V.
Raktis, C. Raktis, F. Olekis, A. 
Merkis, R. Merkis, W. Skrup- 
skis, , A. Samulionis, Franis 
•Gilloials ( ?—Red.) ir C. Ber
iksite. Išrinkus komitetą, svar
styta kiti dalykai ir nemažai 

r nutarta. Išrinktiems komite- 
Wo nariams paskirstyta .darbai. | 

[Nutarta surengti ’-oVorai; Cn ■ 
A. • . X 1 _ ~ ~ Z- • • O J

i -dliapW Penktai

Įteikia pasakyti, kad rengė-; Vasario £7 d. įvyko A. L. 
jai mane, jog turės nuostolių,! D. L. D. 151 kuopos susirin

kimas pas drg. K. Gužauską. 
Trys nariai užsimokėjo nari
nes duokles. Dabar kuopa tu
ri 24 pilnai užsimokėjusius na
rius. Tuo pačiu sykiu buvo 
susirinkimas ir T. D. A. 75 
kuopos. Į šį susirinkimą bu
vo smagu .pasižiūrėti, nes de
šimts narių užsimokėjo duok
les ir penki nauji įstojo į kuo
pą. Skaitytas laiškas iš “Dai-į 

,“ prašant para-] 
Ant vietos draugai su-j 
$10.50. Aukotojų pa-.' 

Labai go-1 
kad darbininkai remia!’R 
spaudą ir neatsilieka nuo

trūko ir daugelis turėjo sto- 
! vėti.

Tai tiek apie “Grigutį.“ Da
bar reikia priminti, kad tą pa
čią dieną mūsų tautiečiai ir 
klerikalai turėjo savo paren
gimus paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės. Kalbėti bu
vo pasikvietę Vileišienę, advo
katą Rastenį ir daktarą Buč
ui. Kalbėjo ir abudu vietiniai 
kunigai; pirmininkavo klerika
lų šulas Vasiliauskas. Nors 
buvo labai plačiai garsinta, 
bet publikos mažai susirinko.! 
Garsino, kad prakalbos prasi-; 
dės 2-rą vai. po pietų, bet be-i 
laukiant publikos pradėta 3 j 
vai. po pietų. Pirmininkas, no
rėdamas įtikti kalbėtojams, vi-: 
šaip juos išgarbino ir vietosi 
kunigą net -daktaru perstatė. I ges! 
Vileišienei pradėjus kalbėti, P. L. Ą. nariams, delko aš pa- 
publika pradėjo skirstytis, eiti j laikiau kandidatūrą į A. P. L. 
iš svetainės ir jeigu dar ilgiau A. centrą ir trumpu laiku at- 

tai svetainėj sisakiau. Taigi, gerbiamieji 
publikos nebūtų likę. Mat, ji draugai ir draugės, aš buvau 
labai prasta kalbėtoja ir pub- priverstas atsisakyti todėl, kad 
lika negirdi, ką pasakoja. Au-; mano 
kų surinko, kaip paskelbė, 59 . mainei ir 
dolerius su centais. įdirbti nedėliomis dirbtuvėje,

Užbaigus prakalbas, pirmi-j todėl negaliu dalyvauti centro 
ninkas Vasiliauskas kvietė vi- j posėdžiuose. Aš netingiu dirb- 
sus eiti pobažnytinėn svetai
nėn, nes ten būsiąs koncertas 
ir prakalbos. Nos jis visus 
esančius karštai ragino ten ei
ti, bet 'daugelis publikos, ei
nant iš svetainė 
kietus i mūsų parengimą “Gri
gu ti s. 
mas Lietuvos 
buvo skystas. Publikos ma
žai turėjo, .kalbėtojai pašūka
vo, kad be Vilniaus nenurims 
ir tuomi viskas užsibaigė.

Smetonos Profesorius.

ly Workerio, 
mos.
rinko
vard ės. tilps vėliau 
ra i, 
savo 
kitų

Radikalu Veikimas 
a.

Vasario 17 d. Įvyko A.
P. L. F. susirinkimas, kuriame 

[dalyvavo ir kolėtas’ progresy- 
.vių darbininkų. Buvo plačiai 
[kalbama apie darbininkų or- 
; ganizacijas ir prieita prie iš- 
i vados, kad kiečiau suglaustu- 
(me savo eiles prie darbininkiš- 
i ko veikimo, naikinti iš savo 
, tarpo ignorantiškumą ir su- 
(tartinai dirbti del darbininkų 

DieHninkai-1labo'
Įčiūtė pranešė, kad šį mėnesį; Tą pačią dieną įvyko ir Le- 
jau turi įrašius į Susivienijimą i nino mirties sukaktuvių pami- 
9 narius. Atsišaukta į tėvus, > nėjimas Belmont Svetainėj, 
kad jie leistų savo jaunuo- i Įvairių tautų žmonių susirinko 
liams prisirašyti prie Susivie-j labai daug. Draugas Corbin 
nijimo. Dabar jau turime 20 ; atidarė susirinkimą, paaiškin- ; 
jaunuolių ir dar daugiau ture-(damas to vakaro reikšmę ir, 

Vasario 17 d. čia philadel- sime, jeigu tik bus visi prie Į pakvietė paskambinti 
phiečiai sulošė vieną puikiau- kuopos prirašyti, 
šių operečių, “Grigutį.” Apie 
patį veikalą daug nerašysiu, sirgo ir jau virš mėnesio, kaiplnavus Internacionalą, 
nes jau jis plačiai yra Ame
rikos lietuviams žinomas. Tik 
tiek turiu pažymėti, kad ak- lo didelis lermas.

.toriai atvyko anksti ryte trau
kiniu. Prie stoties laukė pen- 

. iki automobiliai. Visas mer
ginas ir moteris susodinome į 

H automobilius, o vyrus—į gat- 
'vekarius. Visi nuvažiavo į 

4 lietuvių svetainę. Truputį at- 
įsikvėpus, buvo duota pietūs. 
Po pį^tų 'vieni išėjo į miestą 
pasivaikščioti ir p a ž i ū r ė t i, 

Į,kaip miestas atrodo, kiti—ki-'JLj d- vasario, nuo kurio li-
Ltur. Sulaukus vakaro, 6 :30 ko arti 50 dolerių pelno. Drau- 
Tval. prasidėjo lošimas. Akto- I<ui P. Banevičiui paaiškinus, 
Į-riai ir choras sulošė labai pui-(kad dabar daugelis Lietuvoj 
I; kibi }ir .publika likosi labai pa-1 badu rparinama, kuomet smur- 
•ĮtėjiKinta.' Reikia pasidžiaugti, tininkai užgriebė valdžią, nu
li kad Philadelphijoj yra daug tarta paaukoti tam tikslui $10. 
"'gabių aktorių ir aktorkų, ir i Užbaigus susirinkimą, buvo 
daugelis-jų :čia augę. Pavar-i Pradėtos diskusijos. Pakeltas 
dįAų ji/neminėsiu, nes jau ke- [ klausimas, kuo socialistai ski-Įme kalbėjo sorkininkas Bago-

> sykius buvo minėta pirma riasi nuo komunistų. Naujie- čius, todėl daugelis lietuvių 
-losimo. agentas sutiko į tai atsa- ten nubėgo pasiklausyti. Vie-

______________________ _____ .kyti. Jis pradėjo aiškinti, kad nas^ žmogelis man pasakojo, 
socialistai Anglijoj susmuko,(kad Bagočius, bekalbėdamas, 

iVd No. E-61__ kuomet buvo ministeriją paė-į sukėlė lermą ir žmonės pradė-
Sustiprinimas skaudančios |mę į savo rankas; tas pats pa- jo iš svetainės maršuoti. Tai 

? cilnmi Inbctii ailrarfnin ir Vnkipfiini Irunmof matote, jaU ne taS BagOČlUS,
kuris pirmiau buvo ir kurio 
prakalbų galima buvo pasi
klausyti.

I ' Vasario 10 d. įvyko S. L. A 
i vakarėlį su'304 kuopos susirinkimas. Bu 

kandžiais 3 d. «kovq,, svotai- vo pranešta, kad kuopos susi- 
j 8th St. ir Fairmoiinr Avė. rinkime randasi du svečiai iš j 

Chicagos — “Naujienų 
tas ir vaistų agentas, 
klausus, ar jie gali susirinkime 
dalyvauti, paaiškėjo, kad jie, 
yra Susivienijimo nariai, todėl!

Jaunuolių I

pianu 
susto-
Sudai- 
pirmi- 

atsimaldavo, bet jokios pašei-į ninkas perstatė kalbėti drg. 
pos ir atsakymo negauna. Ki-1 Andersoną. Kalbėtojas sten

gia organi-! gėsi nušviesti Lenino nuveik- 
zatorius paaiškino, kad da-jtus darbus del darbininkų kla-j 

■bar smurto keliu paskirtas iž-įsės. Po jo prakalbai atsidarė 
dininkas, kuris gyvena Chica-Iscena ir-išvydome Lenino' pa- 
goj ir jam nerūpi, ar darbi-įveikia, raudonu audiniu pa
niukai turi ką nors valgyti, ar puoštą, o iš šalių stovinčius 
neturi. Reikia pasakyti, kad jaunus vyrus ir laikančius ran- 
čia kalbėjo ir naujienietis, ku-jkose degančius švyturius. Vy- 

jris pilnai sutiko su pasakyta j rai buvo raudonomis bliuzo- 
organizatoriaus nuomone. į mis apsirengę ir vienas jų pa-j 

Kuopa turėjo surengus ba-,sakė eiles. Publikoj sukėlė di-l 
delį entuziazmą, šiame gar
bingame pokilyje lietuvių da
lyvavo tiktai kokis tuzinas. 
Tai sarmata, kad tiek mažai 
dalyvauja. Mat, tą patį vaka
rą- buvo: surengtas lietuvių 
kliube tautininkų5 ir klerikalų 
apvaikščiojimas ' paminėjimui 
Lietuvos neprigulmybės, kuria-

nugaros ar silpnų inkstų sikartojo ir Vokietijoj, kuomet 
jg, t _ ... .... . . Į socialdemokratai buvo paėmęinkstų ar pūsles pakrikimar. paprastai pa- I . ... Y
^Fg.rndo kurtų. aAtrų skaudėjimą nusraroje. VISa galia į SaVO I’ailkaS Lie- 

• jautimą raišumo, stoką spėkų, neramų mic- , *■ . • i j , , .
, gą naktimis, kartų sekant) silpnumą ir kitus 1 tUVOJ SOCialdOmOkratai SU 
\ pakrikimus, kurie padaro gyvenimą nesmagų, i i • j; ; i •
’Žmonės, kurie yra varginami inkstų pakriki- liaUOininKaiS lUiejO Sa\ O rail- | 
; mo ar panašių nesmagumų, ras lauktina pa- lrncn vnldžin bpf ir čia ia ati-, • gelba Nuga-Tone. sveikatos ir spėkų būda- KOSC vaiUZId, Del, 11 Čia ją aU-| 

, votojuje. kuris per virė ,4Q metų yra atlikęs , davė fašistams. Bet Rusijoj 
daug pastebėtinų dalyku. i . . . . . . ,

Tą tiesą, kad Nuga-Tone atlieka tai, kas j KOmUniStai nilVCrtC Caro 11’ K6- 
iSItte pT'krJ?,” ^o?ohSNS,..?±h,.'i Į renskinę valdžią, visą galią 

Paėmė j savo rankas ir dabar 
Mano nugara taip vargino, kad aš su vnlrln Qflli fn in aiškinimovargu galėdavau gulėti. Dabar viskas yra ’ ValGO JO aiSKiniHlO

gerai, mano inkstai y™ gerame stovyje, a* Į pasil’Odė, klld IT “Naujienų“ 
gailu sunkiai dirbti fr negreit pavargstu. ■ , . ' « • , . .
Nuga-Tone parduoda visi vaistų pardavinėto- K<U KUTie agentai SVeikal pfO- 

f *4«1. /eigų jūsų vertelga neturėtų stake, na-
Prašykit užsakyti del jūs iš urmo vaisi iius. I VnU J O.

Kunigo Čapliko simpatikai, 
pamatę “Laisvėje“ aprašymą, 
kad brolis jį išmokino kunigu 
už žmonių pragertus pinigus, 
labai ant “Laisvės“, supyko. 
Bet kam čia pykti, kuomet tei
sybė parašyta.

Darbietis.

Niipjove Galvą

Kaunas.—.Vasario 8 d. 
manevruojant i. traukiniui 
Kauno stoties 5-je linijoje, 
atsitiko šiurpulinga nelaimė. 
Po traukinio pateko ėjęs 
tuo metu per bėgius ekspe
ditorius Streptokas, 35 me
tų amžiaus. Jam nupjauta 
galva ir dešinioji ranka.

d.! 
ir 

L. D. S. A. 91 kuopa rengia 
teatrą ir šokius. Bus sulošta 
juokingiausia komedija “Gy
vieji Nabašninkai.“ . Loš fĘast 

[New Yorko aktoriai. ; į ,
Veikalas yra geras ir be ga

lo juokingas; kurie atsilankys, 
bus pilnai • patenkinti, laiką j 

smagiai. 
Rengėjai deda visas pastan
gas, kad minimas parengimas 
būtų vienas iš geriausių, kada 
nors buvusių Maspethe. 
gėjai turi nusamdę gerą 

■kestrą, kuri grieš visokius 
kius po lošimui. Taipgi 
užkandžių ir visko, ko tik 
kia.

Važiuojant į parengimą, ne
valgykite perdaug ir pilvą su
riškite diržais, nes laike loši
mo bus lengviau juoktis. Su 
valgiais bėdos nebus, Maspe- 
tho gaspadinės turės įvairių 
užkandžių del mėsaėdžių ir 
žolėdžių; bus-patenkinti visi.

Parengimas įvyks National 
Hali (lenkų svetainėj), kam
pas Clinton ir Willo'.w Avės., 
Maspethe.

Nesivėluok'fte, nes parengi
mas prasidės paskirtu laiku— 
5 :30 vai. vakare.

Didžiausias Bankas
■1

šiomis dienomis New Yorke 
susivienijo du milžiniški ban
kai—National Bank of Com
merce su Guaranty Trust Ban
ku’ Sudėjus sykiu, abiejų ka
pitalas siekia dviejų bilionų 
dolerių. Tai milžiniškas ka
pitalas. Tas parodo, kaip ne
svietišku greitumu visas kapi
talas Jungtinėse Valstijose 
koncentruojasi į keleto žmonių 
rankas.

Kapitonas George Fried

“TAS DAVĖ NAUJOS GYVYBĖS
Pasikalbėjime su kapitonu Fried 

po jo sugrįžimui iš išgelbėjimo lai
vo “Florida” įgulos, jis pasakė:

Š“ie 32 vyrai, išsigandę, daugelis 
pusnuogiai, reikalavo atgaivinti po 
jų ilgo šalimo, šilta kava, maistas, 
ir Lucky Strikes—šie daugeliui iš jų 
atnaujino gyvybę, o mes ant laivo 
‘America,’ taip įgula, taip keleiviai, 
persitikrinom, jog po įsitempimo ir 
nuovargio, niekas taip nesuramino, 
kaip viliojus keptas skonis Lucky 
Strikes.

“Lošti su ‘Davy’ yra visada įdo
mu ir visada sujaudina. Ir mes, ke
liaują jūromis, turime visada būti 
pasirengę nuotikiams. Mūsų gyve
nimas yra pilnas darbo, reikalaująs 
nervus sulaikyti bei stipraus kūno. 
Savo sveikatos programoj, įsitikinau, 
jog Luckies yra svarbiausi, ne vien 
del to, kad palengvina įtemptus ner
vus ir suvargusiam kūnui, bet norė
damas ką nors riebinančio, aš sakau 
sau: “Imk Lucky, vietoj saldumynų.’ 
Ir spragintas Luckies skonis teikia 
pilną pasitenkinimą, ir aš randu, kad 

i spraginimas prašalina kartumą ir 
(apsaugoja mano gerklę.”

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

(MENDELO

9 ........y'’':

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bel

Keystone
Oregon 5136

Main 9669

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

* I • , , ir
ANGLISKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7545 1

A. F. STANKUS

o

o
< >
o

<♦>

<t>

< >

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Graborius-Undertaker
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 kapini^ 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą. t

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius 
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčiuj nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) _•

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—-kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS 
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEK A

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9796 

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________ ORDER BLANK: ___________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
ŪRBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas 
No___
Miestas

151

mwwhh >i——

_ St. or Ave.

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT tlTT-3474 “Mokykla mi Rep»tacij»
Būkite SavystovŪR—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 5Sth ir 59th Streets 
21 lietai, kaip įsteigta New York City

FYTRA* Lai,{e bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A F/vmIu LiAllUl. jęuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Ju vCHUf
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

utarninkais

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

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



Puslapis šešias

VIETOS ŽINIOS
susirin

417 Lorimer StreetPAJIEŠKOJIMAI

SPORTAS

IŠRANDAVOJIMAI

Telephone, Stagg 44C»

A. RADZEVIČIUS

PARDAVIMAI

MALONAUS PASIMATYMO

7

Nauja Knyga Jau Gatava

Tas

Li etil
ui etų, 
“sava 
skur

dei pa- 
priimti.

SHARKEY-STRIBLINGO 
KUMŠTYNES PRANEŠ 
PER RADIO

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
4 f t f » *.

(Undertaker)

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Pastaroji čia apsigy
vens, nes ji yra gimusi Ame- 

gyventojų—biednuo-, rikoje, tik buvo maža išvežta 
nepasitenkina fašisti-j Lietuvą.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

M. KANTON 
arti 168th St.

BRONX, N. Y.
(47-58)

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ii’ pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant greit nribūname.—J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452. I

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

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

* J

Prie apskričio

Tikiu, kad
Sekr. J.

48-49

prie to apskričio, yra pasiųsta pa
kvietimai, bet jei kurios ir negavo
te, tai vis tiek malonėkite prisiųsti 
delegatus. Taipgi pasistengkite ii’ 
mokesčius užsimokėti, prisiųskit sy
kiu su delegatais.
•priklauso šios kuopos: 48, 14, 76, 
159, 17, 124, 98, 150 
viso kuopos prisius delegatus. 
Pacauskas.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Jaunuoliai, Tėmykite!

Vasario 27 d., trečiadienį, 
vakare, “Laisvės” 
Eyck St., įvyks_ Jaunuolių 
susirinkimas. . 
malonėkite būtinai būt visi, nes dar
bas yra pradėtas ir reikia realiai 
vykdint gyveniman. Tat visi būkit. 
Eidami į susirinkimą, turėkite ome
ny, kad reikia pakalbint ir vestis 
savo drauguę, draugą bei pažįstamą. 
Org. ______________

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
A.L.D.L.D. IX APSKRIČIO KONFE

RENCIJA
Konferenciją įvyks nedėlioj, 10 ko

vo (March), fyiršuj AbraČinsko sto
ro, ant Coal St., Shenandoah, Pa. 
Visoms kuopoms, prlklausasčioms

PASIRANDAVOJA farmA ant 5 me
tų, 651 akrai žemės, 14 kambarių 

namas, barne ir vištininkas. Ran
da labai žema. S. Jącika$,; 888 
Union Ave., Room 5, New York, 
N. Y. (47-52)

UNjF»ER 764.6

' RALPHS KRUČHL ?
FOTOGRAFAS
65-23 (JRAND AyEN UE' 

masėet&n. y., 7-.

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 

! ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedčliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. ------------
3481 Third Avė. 
Pirmas Floras,

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
■ Kreipkitės šiuo adresu:

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza”

’ 221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

PARSIDUODA grosemč ir delikates- 
sen; geroj vietoj, biznis išdirbtas 

per ilgus metus. Gera proga pigiai 
į pirkti, kreipkitės po num. 235 Leo- 
' nai’d St., kampas Powers St., Brook

lyn, N. Y. 49-52

PASIRANDAVOJA bučemė East 
New Yorke. Biznis įdirbtas per 

daugelį metų. Randa nebrangi. Del 
platesnių informacijų kreipkitės pas 
savininką: J. Samuolis, 578 Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 
4023. 49-52

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

kimas bus pėtnyčioj, 1 kovo,' Ma
žeikos svetainėj, 8 vai. vakare. Vi
si nariai susirinkit laiku, nes vė
liau bus priešfašistinis susirinkimas. 
Drg. Dzevečka išduos raportą iš 

4priešfašistinio suvažiavimo, atsibu
vusio 22 vasario, New Yorke. Sekr. 
V. K.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didfclę vertę Lietuvoje turį Viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolČa, šaknys ir kitokie nafninią! 
vaistai. , Mūsų žmonės taip pigiais nąftiniąis. vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdij žiedų 1
Badijonų.
čepronelių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių ->
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 Bedord Avenue Brooklyn," N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514,

vai. PARSIDUODA barberne, yra 3 ke- 
svetainėj, 46 Ten dės, viskas puikiai įtaisyta. Prie 

, Kliubo : barbernės yra kambarys gyvenimui.
Draugai jaunuoliai, ! Randa tik $25.00. Daroma geras 

i...... biznis. Pardavimo priežastis—turiu
apleisti miestą. Mike Bonell, 123 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 48-50

Pas žmones ma- riojau, tai ir dirbau.”
Mūs tarpe randasi draugių

Sako, kad Perlengvai 
Priimami Nauji Piliečiai

Pereitą pirmadienį buvo tei
siamas tūlas republikonų par
tijos lyderis, Irving Schwartz, 
94 Union Ave., Brooklyne. 
Teisė federaliame teismabuty- 
je, Brooklyne. Schwartz kal-i 
tinamas konspiracijoj prieš 
Jungtines Valstijas. Jis paim
davo kai kuriuos aplikantus į 
Jungtinių Valstijų piliečius, 
patardavo jiems eiti į Bronxą 
ir ten patapti piliečiais, nes; 
ten esą geras teisėjas ir ma
žai klausinėjas.

Nuo dviejų asmenų 
Schwartz paėmė po $150 už i 
tai, kad jie gausią popieras. 
Nors abu tie asmenys (Abra-1 
ham Zaretsky gyvena Man-i 
hattane, o Abraham Morowitz 
—Flatbush) nėra Bronxo gy
ventojai, tačiaus Schwartz lie
pė eiti imtis popieras Bronxe. 
Pagelbėjo suklastuoti jų adre
sus. Minėtieji asmenys prisi
pažinę prie to, kad davę 
Schwartzui pinigų. Pastarasis 
ginasi. ,

Laike bylos eigos, prokuro-i 
ras Wilkinson labai smerkė 
Bronxo teisėjus, kurie išduoda! 
naujiem piliečiam popieras be j 
didelio klausinėjimo.

Šiuos žodžius rašant, 
nežinoma, ar džiūrė pripažinsi 
Schwartza kaltu, ar ne.

Treciad., Vasario 27 d., 1929

niu režimu.
tosi tarsi kokia apatija, apmi- Mūs tarpe randasi draugių 
rimas, beviltystė. Į bažnyčias bei simpatižatopų bedarbių ir 
žmonės eina ne tiek del tikėji
mo, kiek del mados—kad ki
tas eina. Daugelis žmonių sa
ko, kad prie caro buvo daug 
geriau gyventi, negu prie “sa
vos” vyriausybės.

Mažai kas atsimainė 
voj per pastaruosius 20 

Pereitą, pirmadienį sugrįžo - nebent tik tas, kad yra 
iš Lietuvos drg. J. Undžius, vyriausybė” ir daugiau 
laisvietis, ilga laiką buvęs;do. Pamatiniam žmonių gy- 
“Laisvės” administratorium. Įjvenime naujo veik nieko: vi- 
Lietuvą jis išvyko virš pusė sur senoviška technika, etc. 
metų atgal aplankyti savo se-| Kelias dienas pasilsėjęs, 
na tėvą. Ilgesniam laikui jį drg. Undžius vėl dirbs “Lais- 
ten sulaikė liga. vėje,” kur jis dirba nuo pat

Sugrįžo iš Lietuvos
Drg. Juozas Undžius

namų šeiminipkių. Tos drau
gės yra prašomo^: ir raginamos 
prisidėti- prie taip sunkios suk- 
niasiuvių kovos, 'einant strei- 
kieriams padėti į masines pi- 
kietavimo linijas.

Sukniasiuvių centras randa
si New Yorke. Pikietavimas 
įvyksta tarp 6, 7 ir 8 Avenue, 
tarpe 36 ir 40 gatvių. Kitų 
tautui darbininkės nuo pat pra
džios streiko prisidėjo prie 
taip svarbaus darbo. Yra su
organizuotas streiko darbinin
kių, batalionas, kuris eina į 
skebines dirbtuves (ir veda į 
streiką' ir orgahizuoja Į uniją 
darbininkes. Mes, lietuvės dar
bininkės, taipgi. neturim atsi
likti nuo minėto darbo. New 
Yorko ^apielinkėj mūsų, Lietu- 
viii Darbininkįų Susivienijimo, 
kuopų ^susirinkimuose ■privalo 

i pakelti klausimą apie dabarti
mi streiką ir sužiūrėti nares. 
-Kurių tik sąlygos leidžia, pri
valo prisidėti prie laimėjimo 
!streiko. J. Bondžinskaitė,

L.D.S.A. 1 Rajono Org.

PAJIEŠKAU poilsio vietos ant lie
tuviškos farmos netoli New Yorko, 

N. J., arba Conn, valstijoje. Pra
nešdami apie vietą, praneškite ir kai
ną, kiek rokuosite už pragyvenimą. 
John Bendokas, 825 W. 178th St., 
Apt. 50, New York, N. Y. 49-51
PAJIEŠKAU moters arba, merginos 

apsivedimui, ' nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš esu našlys, 36 metų, 
turiu 5 vaikus. Taipgi turiu nuosa
vą namą. Kuri norėtų gražaus ir ge
ro gyvenimo, malonės atsišaukti.— 
J. Balčiūnas, 110 Greenpoint Ave., 
Blissville, L. L, N. Y. (47-49) 
ANTANAS LŪKAVIČIUS jieško 

draugo Liudviko Juškos, Krakiškių 
vienkiemio, Šimėnų valsčiaus, Uk
mergės apskričio. 1920 metais jis 
gyveno Chicago, Ill. Dabar nežinau 
kur randasi. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba kas žinot praneškit. Rašykit taip: 
F. Brunan, 552 W. 52nd St., New 
York, N. Y. 48-50

i

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENfc

Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

sna
Telephone, Greenpoint 2320

/. GARŠVA

Undžius
Lietuvoj žmonių būklė sun-irnūs laikraščio įsikūrimo.

|ki, sako mūsų draugas. Ge- Su drg. Undžium iš Lietuvos 
aar|rai gyventi tik dideliem buo-, atvyko Juzė Z a b 1 a c k a i te, 

- jžėm ir valdininkam, kurie, “Laisvės” dabartinio adminis- 
į gauna prisisemti kyšių. Smul-i tratoriaus drg. Buknio gimi- 
, kių valstiečių ir darbininkų naitė.
: buitis neįmanoma. Didelė di
, džiuma
i menė—

Nepamirškit Bazaro
Tarpt. Darbininkų Apsigyni-!-------- —--------- --- ----------------

mo New Yorko skyrius prie; Kriaučiai, Ratelninky 
savo būsimo bazaro ruošiasi n i 1 M- !
visu smarkumu. Tai bus dide- Beckermano Jau Mera!
lis ir iškilmingas bazaras. Be ---------
to, rtabai svarbiu tikslu. At- ' Tai jau ratelninkų dievaitis 
siminkim, kad Tarptautinis ponas Beckermanas atgyveno 
Darbininku Apsigynimas yra savo dienas pas kriaučius. 
Organizaę/ja, kuri gina kiek- Kriaučiai pamena gana gerai, 
vieną. darbininką, paklįuyi^į kuomet trys metai tam atgal, 
į kapitalistinės nelaisvės nagus būnant Michelsonui delegatu 
už darbininkii interesus, ne- 54 lokale, ratelninkai šaukė, 
žiūrint politinių pažiūriu ir ti-ikad Beckermanas, tai vienas, 
kybinių įsitikinimų. , kuris komunistus nuvalys ir iš

Bazaras įvyks kovo mėn. 6, dirbtuvių išvaikys. 
7, 8, 9 ir 10 dienomis, New 
Star Casino, 107th St. ir Barki 
Ave., New Yorke.

Lietuviai darbininkai .priva-Į 
lo susirūpinti, kad padarius; 
šį bazarą turtingu ir pasek-; 
mingu. Kurie galite, paauko
kite daiktų bazarui, nes lietu
viai darbininkai turės ten sa
vo būdutę. Daiktus galite pa-j 
likti “Laisvės” išleistuvėje, iš' 
kur komisija pasiims.

Be to, kviečiami visi atsilan-| 
kyti. 
diena 
viams. 
tinę programą.

Lai neesti nei vieno lietuvio 
darbininko, kuris nesusirūpin-: 
tų šituo parengimu.

Mes turim taipgi paremti 
dabartinį dressmeikerių strei- 

! ką, kad jis būtų darbininkų 
laimėtas, kadangi jis yra ve
damas prieš išnaudotojus. Vie
nas yra beckermanizmo užsi
mojimas ant darbininkų, o 
antras — darbdavių. Sunku 
darbininkams vesti• streiką 
prieš darbdavius ir ‘sykiu 
prieš unijos biurokratus. Kuo
met bus tas streikas laimėtas, 
tada mes, kriaučiai, galėsime 
bandyt atsiimt savo uniją nuo 
darbdavių ir savo darbo die
nos užmokestį gauti. Vienas 
aišku, jeigu dabar kriaučiai 
jau negali sau nei ant pragy- 

i užsidirbti, tat vėliau

Bet dabar pasirodė atbulai. 
Bevaikydamas komunistus, ! 

i pats turėjo išsinešdinti. Tei-j 
sybė, tas gaivalas bešėldamasVenimo užsidirbti, tat' vėliau 

; daugelį pažangiųjtj narių iš-1 ar anksčiau reikės mums ko- 
mėtė iš dirbtuvių. ^a"lvoti prieš tuos beckfTrma-
savich dirbtuvėj tapo išmesta nizmo gaivalus. Ir tiems “Ke- 
net 13 darbininkų, pas Fried- leivio” rašytojams tenka pasa- 
man apie 19 darbininkų ir tt. kyti, kad jau užtenka pirkinė- 

,Kairieji kriaučiai buvo perse- bukietus tiems unijos parda- 
kiojami ir iš dirbtuvių mėtomi. yįkAms. Sportelis.kiojami ir iš dirbtuvių mėtomi, 

i Bet dar to nepakako. Kada 
Pirmoji—atidarymo—! darbininkai, nepakęsdami bo- 

bus paaukota lietu- s(' .užsimojimo, paskelbdavo SUKNIASIUVIŲ STREIKAS 
Jie turės savo koncer--streiką, tai ponas Beckerma- IR MŪSŲ UŽDUOTIS 

nas reke, kad komunistai kal
ti, organizaciją griaują. Lai-1 ---------

. ke to įvykio Basavich dirbtu-. £jetuvių Darbininkių Susivie- 
vėj, Beckermanas pasiuntė 
gaują geni “pikietuotojų,” ku
rie streikieriams galvas suskal- 
;dė ir streiką sulaužė. Tai 
i mūs ratelninkai ir gerbė tą

A.LD.LD. Nariai, Tėmykit! ! žmogų, kaip kokį dievaitį. ;

“Karų ir Revoliucijų Gadynė”
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, vasario 28 d., 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj. ,

Draugai ir draugės! Visi 
gausite labai puikią ir didelę 
naują knygą, 345 puslapių, 
jįį Visos komisijos ateikite iš- 

‘ duoti raportus, kas nebuvo 
pereitą susirinkimą išduota. 
Atsiveskite naujų narių arba, 
kurie norite įstoti, ateikite, o 
būsite priimti.

Seni nariai, nepamirškite at
eiti užsimokėti už 1929 me
tus. J. Jankūnas,

Jaunuolių Domesiui
A. L. J. Kliubo susirinkimas 

įvyks seredoj, vasario (Feb.) 
27 d., “Laisvės” svetainėj. Vi
si kliubo nariai ir pašaliniai, 
kurie interesuojasi kliubo gy
vavimu/ gali dalyvauti tą die
ną minėto j vietoj, nes turime 
daug dalykų apsvarstyti.

Sekr. A. Zablackiūte.

Tokios aplinkybės p. Beck- 
ermaną ir privertė nešdintis 
laukan. Dabar ir pasirodo, 
kad mes savo organizacijos 
jau neturim. Darbdaviai su 
mumis aria ir akėja, 
yra aišku, kaip diena.

Kodėl dabar mūs špykeliai 
tyli ir nei “Keleivyj” nesima
to pagarbos p. Beckermanui 
už jo “gerus darbus”?

Trys metai atgal didžiausios 
špaltos tilpo “Keleivyj,” kad 
Beckermanas tą ir tą padarė. 
Kuomet Beckermanui buvo su
rengtas pokilis Brooklyne, tai 
mūs ratelninkai vilko gėlių bu
kietą jam, kad tik suteik
ti tan> žmogui daugiau 
augštos garbės. Bet visai ne
nori nei užsiminti per savo 
spaudą. Vadinasi, ratelninkai 
dabar turi sutikti su komunis
tais ir užgirti, kas buvo “Lais
vėj” daug kartų rašyta, kad 
Beckermanas parduos mūs or
ganizaciją darbdaviams.

Bet, mano supratimu, šičia 
reikėtų eiliniams unijos na
riams kreipti daugiau domės 
į tuos beckermanizmo gaiva
lus ir į jų tuos sauvaliavimus 
ant darbininkų galvų.

Matydami, kad Sharkey- 
Striblingo kumštynių bilietai 
puikiai parsiduoda-, kad iki va
sario men. 24 d. vakaro par
duoda arti $293,000 sumai, 
kumštynių* rengėjai Jack 
Dempsey ir Bill Carey po kon
ferencijos paskelbė, jog apie 
kumštynių eigą bus pranešta 
per radio. Perduos National 
Broadcasting Co.; prie mikro
fono bus gerai žinomas Gra
ham McName. Sharkey ir 
Striblingo kumštynės prasidės; 
lygiai 10 vai. naktį.

Paskutinėmis dienomis Jack 
ShaVkey svoris šiek tiek paki
lo ir jis dabar sveria apie 192 
svaru, nors kasdien gerai trei- 
niruojasi. Spėjama, kad Shar
key svers apie 10 svarų dau
giau už Striblingą.

Flamingo ;Parko ai’ėna, kur 
Jack Sharkey ir Young Strib- 
liiigaš kumšeiuosis, jau įreng
ta. Vietų yra virš 35,000 
žmonių. FIarriiingo Parkas yra 
ant miesto žėtnės, kuri apima 
tris blokus pločio ir pusę my
lios ilgio. Left Hook.

nijimo I Apskričio Narėms
Sukniasiuvių streikas tęsiasi 

ir nematyt jo galo. Apie 8,- 
000 sukniasiuvių darbininkų ir 
darbininkių jau sugrįžo į dar
bą unijinėm sąlygom, bet dar 
streikuoja suvirs 5,000 ir kas 
diena vis naujų darbininkų iš
vedama iš skebiniųi dirbtuvių 
ir traukiama-organi^uojama į 
naują uniją, tai yra, Adatos 
Darbininkų Industrinę Uniją, 
kuri nusistačiuš tvirtai vesti 
griežtą kovą prieš visus darb
davius, kurie atsisakys priimti 
mūsų reikalavimus. Kovoti su 
darbdaviais už pripažinimą 
minėtos unijos ir už pagerini
mą darbininkų ir darbininkių 
sąlygų yra labai sunku, 
kieriai rengia masinius 
tavimus prie dirbtuvių, 
sant policijos žvė.riško 
mo.

Strei- 
pikie- 
nepai- 
puoli- 

Kas dieną daugybė dar
bininkų ir darbininkių areštuo
jama ir grūdama į kalėjimą.

Sukniasiuvių ind u s t r i j o j 
daug dirba ir lietuvių darbi
ninkių. Visų darbininkių yra 
pareiga, kurios dirba skebinė- 
se bei taip vadinamose seno
sios, Schlessingerio, unijos 
dirbtuvėse, greitai raportuoti 
streiko komitetui apie sąlygas. 
Mes nepripažįstam senosios, 
Schlessingerio, biurokratinės 
unijos.' Draugės darbininkės 
turi tatai įsitėmyti, kad vėliau 
nereikėtų, teisintis, jog “neži-

7*

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tek, 
(44-68)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINĖIMAI

BraoklynlABORlYCEI^
OARBIN1NKŲ IŠTAIGA.

salės dėl Balių, Koncertų, , 
Metų, Vestuvių,,, SusirinKimų b? fcft. 
Pulkus steičius su naujaisiais jĮtair}?- 
Miaia, Keturios’bolių allejta.

KAINOS PRIEINAMOS '
$49—959 Willoughby

T«h. «84? 8ta«rw .

PARSIDUODA 8 šeimynų namas, po 
4 kambarius, yra visi naujausios 

mados įtaisymai. Randų į metus ne
ša $2,200. Kaina tik $13,000, įmo
kėti reikia $4,000. Narnąs randasi 
po No. 541 Flushing Ave.—‘Gotthelfs- 
man, 541 Flushing Ave., Brooklyn, 
N. Y. (46-51)
PARSŪDUODA ČEVERYKŲ 
krautuve

Gera proga pirk t į gerai j įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie- 
žastis--moters mirtisnoriu važiuo
ti Lietuvon. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau atvažiavęs nupirktų ir 
fomičiaus ■ neturėtų, tai ir fomičių 
galės gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu adresu:

THE MODEL SHOE STORE 
111 Main St., Hudson, Mass.

arba FRĄNK JOCAS
27 Water St., Hudson, Mass.

(45.-69)

EMBASSY JEWELRY SHOP
Laetuviška, Krautuve
Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 
ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

urie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
anf perkamų daiktų nuleisime dešimtą procentą.

WALTER GARŠVA.
Street Brooklyn, N. Y.3194 Eulton

L

i

J. LEVANDAUSKAS y -
GRABORIUS

UŽEIGA

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

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiuklų 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devyneriu 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šal mėčių

v




