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Kas Turite 1916 ir 1917 
“Kovos” Kompietus?

Draugai! Būtinas reikalas 
verčia gauti 1916 ir 1917 me
tų pradžios “Kovos” komple- 
tus, bėt “Laisvės” redakcijoj
jų nesiranda.. Labai prašau 
Brooklyno bei apielinkės 
draugų, kurie turite juos, 
pranešti man greit. Galėčiau 
atvykti į namus ir nusikopi
juoti tai, kas man reikalinga. 
Praneškit, kurie turite. Gali
te rašyti “Laisvės” adresu, 
bei pašaukti telefonu.

R. Mizdra.

No. 69

Nedėldienių

Telephone, Stagg 3878

Policija Atakavo !300 Bedar
bių, Kurie Buvo Suvilioti
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Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo (March) 22, 1929 Paviėnio Numerio Kaina 4c

Liudininkė Prisipažįsta, 
Kad Melavo Prieš 
Billings ir Mooney

SAN FRANCISCO.— Es- 
telle Smith, sulig kurios liu
dijimo tapo nuteisti ant vi
so amžiaus į kalėjimą War
ren K. Billings ir Thomas 
Mooney, trečiadienį vėl pri
sipažino, k^M ji melagingai 
liudijo prieš juos, kuomet 
jie buvo tardomi sąryšy su
bombos metimu prisirengi- in/I > • . n . 
mo prie karo parodoj. MaSKVOj I faSldCJO 

y5 - Trečiadienį ji po prisieka j 
-5^ padarytam raštiškam liūdi- j

CHELSEA, Mass.— Kas 
tai ant juoko patalpino Bo
stono laikrašty apgarsini
mą, kad reikalinga 100 dar
bininkų prie valstijos kelio; 
mokama 50 centų į valandą. 
Po pagarsinimu buvo padė
tas vardas William J. Mc
Donald. Atsišaukė suvirš 
300 bedarbių. Kuomet Mc
Donald pareiškė, kad jis 

■ nieko nežino apie apgarsini- 
|mą, bedarbiai supykę pra
dėjo demonstruoti. Pribu
vus policija atakavo bedar- 

' bius.

jime (affidavit) sako, kad 
jos liudijimas laike teismo, 
jog ji pažino Billings, kaipo 
bombos metėją, buvo netei
singas; ji sako, kad ji nebu
vo tikra apie tą dalyką.

Panelė Smith sako, kad ji 
dabar nori būt teisinga ir 
del to ji trečiadienį padarė 
pareiškimą apie savo netei
singą liudijimą.

Beveik dešimts metų at
gal buvo darodymų, kad Es
telle Smith ir kiti liudinin
kai, kuriuos valstijos pro- 

i kuroras naudojo prieš Bil- 
lings ir Mooney, buvo pa- 
pirkti tam tikimose atsitiki
muose.

Kiekvienas iš svarbesnių-/ 
\ jų liudininkų, kurie buvo 

i naudojami prieš Billings ir 
Mooney, be išimties prisipa-' 

' \žinp, kad jų liudijimai buvo 
melagingi ir kad jiems buvo 
\prižadėta “atlyginimas”; ki

ti buvo įbauginimu privers
ti liudyti melagingai.

Teisėjas, kuris nuteisė 
\Jjfooney ir Billings į kalėji-j 

pataria dovanoti jiems 
bausmę ir paliuosuoti iš ka
lėjimo; jis sako, kad jis da
bar įsitikinęs, kad Billings

Teismas V o Ig o s 
Plėšikų Vado

MASKVA.— Čia prasidė
jo teismas plėšikų vado 
Koznecovo, kuris yra papil
dęs 200 pasibaisėtinų pikta
darysčių. Jis yra nužudęs 
daug žmonių, ir teisme jis 
teisinasi, kodėl jis papildė 
tą ir tą žmogžudystę.

Jis nužudė dvi savo pa
čias, dukterį, dėdę, tetą, pa
skui patapo Volgos plėšikų 
vadu ir papildė daugiau 
žmogžudysčių. Jam -gręsia 
mirties bausmė.

Californijos kapitalistų kla
sė laiko juos kalėjime ir at
sisako paliuosuoti.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda smarkią 
agitaciją už jų paliuosavi- 
ma. v

Anglijos Industrialistai Siun
čia Delegaciją j Sovietų 

Sąjungą <
, , LONDONAS.— Anglijos 
kapitalistų delegacija, susi
dedąs ti iš 60 asmenų, iš
vyks į Sovietų Sąjungą ko
vo 25 d. Delegacijos nariai 
atstovaus visas Anglijos 
pramones.

> Manoma, kad po delegaci- 
r jos sugrįžimo, Anglijos val

džia vėl užmegs diplomati
nius santikius su Sovietais 
del biznio išrokavimo.

100 Žuvo Sukilime Chinijoj
PEKINAS, Chinija.—Ket- 
irtadienį Amerikos legaci-

Numirė Foch—Pasauli
nės Skerdynės Vadas
\PA RYŽIUS.— Po ilgoki Ii- 
goKtrečiadienį savo namuo
se' numirė maršalas Ferdi-" 
nand Foch, pasaulinės sker
dynės vadas. Pasauliniame 
kare jis buvo vyriausias ge
nerolas sąjungininkų armi
jų.

Ilgai tas imperialistų tar
nas kankinosi, kol paskuti
nės spėkos išsisėmė ir amži
nai nųsispardė. Jis susirgo 
ir į lovą atsigulė sausio 14 
d. Geriausi specialistai dak
tarai dėjo pastangas jį pa
gydyt, bet jų darbas nuėjo 
veltui—senis nebeturėjo už
tektinai pajėgų atsilaikyti 
prieš komplikuotą ligą. Ap
art širdies ligos dar jis kan
kinosi inkstų liga, pagaliaus 
gavo plaučių plėvės uždegi
mą.

Tuojaus prieš mirsiant 
katalikų kunigas davė sak
ramentus ir patepė “šven
tu” aliejum, kad Fochas ge
riau galėtų dasigauti į/‘dan
gaus karalystę”.

Visa buržuazinė 'Franci j a 
sujudo del jo hrirties. • Už
sidarė parlamento sesija jo 
pagerbimui.

Buržuazija, kuriai Fochas 
tarnavo vadovaudamas kru
viną skerdynę, apgailestau
ja jį. Kapitalistai neteko 
savo veikėjo. ’

Darbininkija jo nesigaili, 
nes jis buvo darbo žmonių 
priešas.
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čia aplaikė telegramą Fuller Bus Ambasadorium 
amerikono, misionie

riaus. Jis praneša, kadzpie- 
a • . 'll xrt • • •riaus. Jis praneša, kadzpie- , BOSTONAS.— Praneša- 
tinėj daly Kiangs i provinci- ma, kad Hooveris nuskirs 

o jos įvyko didelis valstiečių I Sacęo ir Vanzetti nužudyto- 
ir darbininkų sukilimas, ko- ją Alvan Fuller, buvusį 
munistu vadovau jamas. Sa-i Mass'. valstijos gubernato- 
koma^ kad apie 100. žmonių irių, Amerikos ambašado- 
užmuŠta įvykus kovai. irium Francijoj.

Darbininkai Visų Šalių, 

VienykitėsI Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o IŠlaimėsit .s 
Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

20,000 Indijos Darbininkų Sustreikavo ; “° Kaku Olk,.aho.mos VALSTIEČIAI ATAKUOJA MAIŠT1NINv Į t Gubernatorių Johnston
Prieš Valdžios Puolimą Ant Radikalą KUS CHICHUAHUA VALSTIJOJ

DELHI, Indija.— Sulig 
distrikto teisėjų' išduotų 
warrantu Beerut, Jungtinėj 
Provincijoj, Anglo-Indijos 
valdžia trečiadienį surengė 
visuotiną ablavą ant komu
nistų ir kitų radikalų darbi
ninkų organizacijų Calcut
ta, Bombay, Poona ir kit. 
miestuose. Kai žinios apie 
areštus pasklido, 20,000 dar
bininkų, dirbančių Tata 
plieno dirbtuvėse, paskelbė 
streiką prieš valdžios puoli
mą ant radikalų darbinin
kų. Tata plieno išdirbyštė 
yra-antra didžiausia indus
trinė įmonė Indijoj.

Vėl tapo įvestas karo sto
vis Bombay mieste, kur ne
senai įvyko susikirtimai 
darbininkų su policija ir 160 
streikieriu žuvo. Valdžia 
įtaisė barikadas; kulkasvai- 
džių pastatė ant visų gatvių 
kampų. Kareiviai ir polici
ja patruliuoja gatves.
' įvairiose vietose suareš
tuota desėtkai darbininku 
vadų.

Suvirs 120 warrantu iš
duota; suareštuoti asmenys 
bus kaltinanti “vedime karo 
prieš karalių” (Anglijos ka-

Visoj šaly neramumas.
Manoma, kad valdžia pa

darė puolimą ant darbinin
kų su tikslu, kad “paleng
vinti” pervaryti Indijos par
lamente bilių prieš komuni
stus. Tas bilius vadinamas 
Visuomenės Saugumo Bi- 
liu, ir jis atkreiptas prieš 
komunistus ir abelnai kovo
jančius darbininkus. Dabar 
jis svarstomas parlamente.

Tasai bilius suteikia val
džiai galią išdeportuoti be 
teismo bile ne Indi jos-Ang
lijos pavaldinius, kurių vei
kimas gali pasirodyti pra
gaištingas Anglijos impe
rialistų viešpatavimui Indi
joj.

Valdžios atstovai atvirai 
pareiškė, kad tas bilius, tai 
yra pradžia atakos prieš vi
są komunistinį judėjimą.

OKLAHOMA CITY, Okla.! 
Oklohoma valstijos senatas 
trečiadienį išnešė nuospren- 200 Valstiečių Armija Kariavo Prieš Sukilėlius; Žuvo 4;
dį, kad Oklahoma valstijos 
gubernatorius Henry S. 
Johnston yra kaltas kyšių 
ėmime ir netinkamas eiti 
gubernatoriaus pareigas.

Už pripažinimą prasikal
tusiu paduota 35 balsai, 
prieš 9. Kiti kaltinimai ta
po panaikihtį.

Tuo būdu gubernatorius 
prašalinamas nwo vietos.

Sovietu Sąjunga Bus 
Padalinta į Penkias 

Sritis

Valdžios Kareiviai Suėmė Generolą Aguirre

Weisbordas Suareš
tuotas ,

Krasino Ekspedicijos 
Vadai Davė Prelekcijas

HAVERHILL, Masę.—Al
bert Weisbordas, sekreto
rius Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos, tapo čia 
suareštuotas įėjus jam į Če- 
verykų Darbininkų Unijos 
svetainę. Jis buvo pakvies
tas Shoe Workers Protec
tive Unijos lokalo devinto 
pasakyti prakalbą. Tuojaus 
jis tapo išgabentas į New 
Bedfordą.

■ Ant greitųjų nebuvo gali
ma sužinoti, kam policija jį 
suareštavo; jis tik ką buvo 
.atvykęs iš New Bedfordo, 
kur jis pasakė prakalbą. Jis 
dar nėra liuosas nuo kalti
nimų, sudarytų prieš jį lai
ke didžiojo New Bedfordo 
tekstiliečių streiko. Bet kuo
met jis buvo nuvykęs ten 
kalbėti,' tai New Bedfordo 
policija žinojo, kad jis ran
dasi mieste; tačiaus tuomet 
jam nieko nedarė.

BASLE, Šveicarija.—Pro
fesorius Samoilovič, moksli
nis vadas Sovietų ledlaužio 
Krasino ekspedicijos, dr la
kūnas Čuchnovskis, kuris 
pamatė ant ledo šmoto gru
pę dirižablio “Italios” žmo
nių, davė eilę prelekcijų 
įvairiuose Šveicarijos mies
tuose apie Sovietų ekspedi
ciją gelbėjimui “Italios”' 
įgulos narių. Jie sustojo 
Šveicarijoj grįždami iš Ita
lijos, kur jie buvo pakviesti 
dalyvauti tyrinėjime 
lios” nelaimės.

Į jų prelekcijas 
daug žmonių lankėsi, 
prelekcijų jie turėjo pasi
kalbėjimus su mokslinin
kais, artistais, rašytojais 
kitais intelektualais.

“Ita-

labai
Po

ir

Planuoja Lėkti Per Atlan- 
tiką

' 1 ' J . i r ■ : • ■

LONDONAS. — ' Kaįrito- 
na^ Ahrensberg, yienas žy
miausių , Švedijos lakūnų, 
planuoja lėkti orlaiviu iš 
Stockholmo į New Yorką. 
Jis dabar j ieško finansinės 
paramos. * , ~ •

21 Žuvo Susikūlus 
Traukiniams Kanadoj
TORONTO, ■* Kanada. — 

Trečiadienį -' prie Droeourt, 
netoli Parry Sound, susikū
lė du- traukdniad i ant j gelžke- 
lio Canadian' National Rail
ways. Dvidešimts vienas 
asmuo žuvo ir keliolika ta
po sužeista. .. ■ i ,;. f.

250 Mainierių Užgriūta‘Kasykloj Ištikus 
Eksplozijai; Penki Lavonai Atrasta

PARNASSUS, Pa.— tffet- 
virtadienį Valley Camp Coal 
Kompanijos Kinloch kasyk
loj įvyko didelė eksplozija. 
300 mainierių tapo užgriū
ta.

Valstijos mainų depart- 
mentas pranešė, kad tarp 50 
ir 60 mainierių pabėgo į vir
šų per kitą kasyklą. »:

Pranešama, kad penki la-
venai tapo atrasti, i Mano-1 nuo čia.

ola, kad žuvusių bus dides
nis skaičįus. Daromos pa
stangos išgelbėti užgriūtus 
mainierius. Tikimasi, kad 
didžiuma bus galima išgel
bėti.

Toj pačioj kasykloj; dvyli
ka mainierių žuvo: vasario 
mėnesį 1928 metais, ištikus 
eksplozijai.’. Kasykla ran
dasi i už - pusantro^ mylios

MASKVA.— Sovietų Cen- 
tralinis pildantysis komite
tas pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga bus padalinta į 
penkias administratyviškas 
sritis, spalių 1 d., šiais me
tais. Sritys bus sekamos:

Šiaurinė sritis su Archan
gelsku kaipo centru; Vaka
rinė sritis su Smolensku 
kaipo sostine; Nižni Novgo
rodo sritis su Nižni Novgo
rodu kaipo centru; Centre
line pramonės sritis su Mas
kva kaipo sostinę: ir Ivano- 
vo-Voznessensk sritis su tuo 
miestu kaipo sostine.

Baisi Moters Tragedija
Sušalo Ant Akmens Su 

Kūdikiu
Pabaigoj vasario ties Pa- 

žerūnais šalia kelio Taura- 
gė-Sartininkai, žmonės ra
do sėdinčią ant akmens ir 
laikančią kažkokį pundą, 
moterį. Žmonės susidomėjo, 
kad tokiam šalty ji sėdi. 
Kalbino iš toli, bet moteris 
nieko neatsakė; supratę, 
kad moteris negyva. Ji su
šalusi. Glėby laikė skara 
apdengtą kelių mėnesių vai
kutį, kuris taip pat buvo ne
gyvas — sušalęs.

Išaiškinta, kad ji kilusi iš 
Skaudvilės rm žydė. Didžio
jo karo metu vokiečių karių 
buvo suviliota^ paskui pa
mesta ir galiausiai tapusi 
motina. Žydų tas skaito
ma labai žeminančiu. Todėl 
nuq namiškių buvo atskirta. 
Kiek pasibasčius po žmones, 
vargo nėpernėšdatna, sumi
šo. Kaip silpnaprotė, , ne
galėjo užsidirbti duonos, ėjo 
per žmones ir nešėsi kūdikį.

Ir paskutinė kelionė bai
gėsi, matyti, duonos jieš- 
kant. Per pusnynus eida
ma 'hųvargo, sušalo, radusi 
akmenį atsisėdo .pasilsėti, 
užmigo ir užmigo amžinai.

Du Darbininkai Žuvo, 3 Ap
degė Eksplozijoj

MARCUS HOOK, Pa. — 
Čia trečiadienį Sun Aliejaus 
Kompanijos dirbtuvėj ištiko 
eksplozija ir kilo gaisras. 
Du darbininkai žuvo, o trys 
labai apdegė.

Desėtkai darbininkų leng
vai apdegė. >

MEXICO CITY.— Susior
ganizavę valstiečiai sukilo 
prieš maištininkus Chihua
hua ir Sonora valstijose; 
maži būriai valstiečiu daro 
įvairias kliūtis maištinin
kams.

Sonora ir Chihuahua val
stijos yra maištininkų ran
kose. Valstiečiai prieš juos 
nusistatę. Valstiečių armi
ja, susidedanti iš 200 gink
luotų vyrų, atakavo maišti
ninkus. Susikirtime keturi 
valstiečiai tapo užmušti. Po 
to valstiečiai pasitraukė ir 
pasisklaidė į mažesnius bū
rius, kad sėkmingiau iš pa
salų kariauti prieš maišti
ninkus. Valstiečiai daro 
maištininkams visokias kliū
tis, kokias tik gali. Maišti
ninkai priversti daboti til
tus ir gelžkelius, kad vals
tiečiai jų nesunaikintų ir 
nepakenktų maištininkams 
trauktis, prisiartinant val
džios kariuomenei.

Vera Cruz valstijoj tapo 
sugautas sukilėlių vadas ge
nerolas Jesus M. Aguirre. 
Valdžios kareiviai jį užklu
po besislapstant miške. Su
sikirtime keletas jo pasekė
jų tapo užmušta. Aguirre 
bus sušaudytas.

Bedarbiai Panevėžy] 
Buvo Apgulę Burmistrą

KAUNAS.— Žydų laikra- 
: štiš “Id. Štime” praneša, 
kad iš Panevėžio gavo to
kią žinią:

Paskutinėmis dienomis di
dokas vietinių bedarbių bū
rys apgulė miesto valdybą 
ir reikalavo, kad jiems bū
tų duota darbo.

Burmistras Chadakaus- 
kas, kuris buvo savo kabi
nete, nedavė jokio konkre
taus atsakymo. Bedarbiai 
palaukė, kol išsiskirstė mie
sto valdybos tarnautojai, ir 
burmistrą uždarė jo kabine
te, prieš tai nutraukę tele
fono susisiekimą. Taip Cha- 
dakauskas buvo uždarytas 
daugiau kaip 5 valandas.

Vėliau apie tai sužinoju
si pripuolamai policija bur
mistrą išleido.

Nubaudė Už Simpatizavimą 
Streikieriams

ELIZABETH, N. J.— Del 
to, kad jis išdrįso parodyti 
savo simpatiją streikuojan
tiems šilko darbininkams 
Summit miestely ir prisidėjo 
pikietuoti, J. Glass, narys 
Jaunųjų Komunistų Lygos, 
tapo teisėjo Robbins nubau
stas užsimokėti $15.

George Hamway, strei- 
kierius, buvo kartu su Glass 
nuteistas ant 30 dienų j ka
lėjimą. Jų byla buvo ape
liuota į augštesnį teismą. 
Hamway tapo paliuosuotas, 
o Glass nubaustas Elizabeth 
apskričio teismo, teisėjas 
pareiškė, kad Glass yra bau
džiamas del to, kad jis atvy
ko iš New Yorko.

Pranešama, kad sukilėliai 
rengiasi atakuoti Mazat- 
lan miestą, Sinaloa valsti
joj. Valdžios spėkos kon
centruojamos ginti tą. mies
tą. Mazatlan yra svarbus 
miestas iš strategijos atžvil
gio. Jeigu sukilėliai jį už
imtų, tai, sakoma, jie turė
tu atdara kelia linkui Me
xico City.

Pranešimai sako, kad su
kilėlių vadas gen. Escobar 
su 4,000 kareivių randasi 
prie miesto Jiminez, puške
ly tarp Chihuahua ir Tor
reon miestų. Jo spėkos už
puolė ir apiplėšė Dupont, di
namito dirbtuvę; pasigriebė 
nemažai sprogstančios me- ‘ 
džiagos.

Generolas Calles Torreon 
mieste organizuoja valdžios 
spėkas pradėti puolimą ant 
sukilėlių Chihuahua valsti
joj. Vienas jo armijos pul
kas jau pradėjęs marguoti 1 
prieš sukilėlius. t

Generolas Fausto Topetė, 
Sonora valstijos gubernato
rius, prisidėjęs prie sukilė- I 
lįų, planuoja maršuoti.su 
vo spėkomis užimti miestą 
Naco, Sonora valstijoj, ku
ris dabar randasi valdžios 
generolo Cas Gonzales ran- 

i koše. I

Sekta, Kuri Krikštija 
Vaikus ant Ugnies

MASKVA.—Sovietai pra
dėjo vesti griežtą kovą 
prieš įvairias religines sek
tas.

Maskvos priemiesty slap
toji policija atrado kontr
revoliucinę religijos sektą. 
Tos sektos nariai skelbia, 
kad visi tie, kurie užgimė 
šioj nereliginėj komunisti
nėj gadynėj, yra dievo nu- 
smerkti mirti, nebent jie 
bus ugnimi apvalyti nuo 
griekų. Tos sektos nariai 
savo užgimusius kūdikius 
krikštiją ant ugnies; jie 
sukuria ugnį, suka kūdikį 
ant ugnies tol, kol nudega 
jo plaukai nuo galvos. Sa
koma, nekuriuose atsitiki
muose tėvai nužudę savo 
vaikus, kad išgelbėjus nup ' 
“dvasinės pražūties”. * •

Sovietų slaptoji policija 
susekė tą sektą ir stengiasi 
užslopinti.

Atmetė Bilių Panaikinimui 
Diertos šviesos Taupinijno

ALBANY, N. Y.— New 
Yorko seimely atstovas 
Louis A. Cuvillie iš New 
Yorko, demokratas, būva 
įnešęs bilių panaikinimui įs
tatymo, sulig kurio Ne^ 
Yorko valstijos miestuose' 
įvedama taip vadinamas 
dienos šviesos taupinimas 
vasaros metu—laikrodis bū
na pasuktas vieną valandą 
pirmyn.

Trečiadieni tas bilius ta
po atmestas 78 balsais prieš 
64. Tuo būdu dienos švie
sos taupinimas pasilieka.

mar%25c5%25a1uoti.su


Pieninyčioj taip šininkų,'

Buvęs New Yorko dalinai darbą visiems lygiai.
depart-

Nekartą kamštis esti bęs 5,dienas‘i: r gavęs algą, ne-

Stiklinių Butelių Gyvybei Pavojus

mųju .į sunkiąsias industri- H.kta laisvai ii vykinti gyve- 
jas v niman, niekas neabejoja

R. M.

Surado Sūnų Po 37 Metų

Antrašas

mašinų, 
buteliams 

apie bute-

Per year _ _____
Foreign Countries

Ir ko tas mokslas neiš- 'teliai buvo nepavaduojama 
galvos. Jis jau

mui darbininkų. Tad 
lyvaukite susirinkime 
tiems pasakykite.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

mui. Įvedimas

Kuomet dabar produktyviš- 
kesnės, daugiau pelno duo
dančios kompanijų kasyklos 
dirba pilną laiką, o kitos, ne 
taip pelningos, visai nedirga. 

! Kitas klausimas, tai assesmen- 
tai, kuriuos turi mokėti kiek
vienas, kuris tik išdirba 5 die
nas į mėnesį, žmogus, išdir-

Vadinasi,, finansi-. lygas? Vargiai ką būtų ga-

Įvedama Popieriniai 
Buteliai .

Bet dabar pradedama nau
doti popieriniai buteliai bei 
“konteineriai”. Viena dide-
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sutauppnia ir pėrvfc ANGLIAKASIAI PRADEDA BRUZDĖTI

Penkeriy Metu Planas Plėsti Sovietų 
Sąjungos Industrijai

Šiuo tarpų Sovietų Sąjun- Į Šis yra tas didysis staty- 
goj~ plačiai diskusuojamas bos planas, delei kurio eina 
planas pakelti sunkiajai in-[karštu diskusijų ir disputų 
dustnjai. Verda dideli iri 
karšti ginčai ne tik Komu
nistų Partijos vienetose, gu
bernijų konferencijose. I

■net Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos Politiniam 

bernijų konferencijose, bet Biure. Yra skeptikų, kurie 
ir bepartyviškose organiza- mano, kad siūlomas darbas 
cijose. Kiekvienas, kuriam yra perdaug didelis, kurio 
tik rūpi ;ateitis SSSR., ne nebūsią galima atlikti. Bet 
tik bando su juo susipažin- ^as gįn0 jOg jar nebuvo to- 
ti, bet ir tarti savo nuomo-. ...f. o • . o nę. Plačiai apie tai kalbėtai10 atsitikimo Sovietų 6ą- 
Sovietų Sąjungos Aštunta-'Jung°s istorijoj, kur minė
jam Darbo Unijų Kongrese.’tos įstaigos pianas nebūtų 

Kas gi yra tas penkerių'buv?s įvykintas, gyvenimam, 
metu Industrijos plėtimo tas sutiks, kad ir šis planas 
planas? Tai gigantiškas už- bus .gyveniman įvykintas.

■ simojimas sustiprinti kraš- t) tai reikš neįkainuojamą 
tą industriniai ir pagerinti j žingsnį pirmyn socializmo 
visos darbininkų klasės gy- • kūryboje.
venimą; tai milžiniškas paL Įvykusis Aštuntas Sovie- 
kėlimas kojos žengti didelį;tų Sąjungos Profesiniu 
žingsnį linkui socializmo. | Darbo Unijų Kongresas šį 

Sovietų Sąjungoj veikia i planą priėmė, pridėdamas 
z -tam, tikra įstaiga, žinoma kai kuriuos pataisymus.

po vardu Augščiausioji Diskusuojama Komunistų 
Ekonominė Taryba. Jos,Partijoj, kurios šešiolikta- 
tikslas: išnagrinėti visą*sis Kongresas įvyks šį mė- 
krašto ekonomiką objekty-inesį. Jei čia bus priimtas, 
viai ir remiantis gautais da- „ tuomet pasiliks galutinam 

priėmimui Sovietų Kongre
so.

viniais nutiesti planus vie
nų bei keletos metų kūry
bai. Šito negali padaryti nė 

< viena kapitalistinė šalis, ku
riose viskas gamin a be- 
planiaį, anarchistiniai.

Einant 1 siūlo planu 
^įimarit 1926-27 m! dajjgmę- 
ninėnu (wholesale) kainom) 
industrijos gamyba turi pa-! įaį vykimas socializmo so- 
augt! nuo 13,192.4 milionų Įdžiuje; kolektyvių ūkių 

rn.e^ais j!*1 į steigimas. Šis darbas pra- 
milionais rublių dėtas sparčiai varyti 

1932-33 metais. Kitais zo- my,n į ( 
džiais, sekančiais penkeriais priešingų,

Antrasis Klausimas
Antras klausimas, kuriuo 

šiandien , Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijoje ginči
jamasi ir kuris ankštai su
rištas su minėtuoju planu,

metais gamyba turi paaugti 
167.7 nuošimčiais. Per tą 
patį laikotarpį sunkiosios 
industrijos turi paaugti 221 
nuoš. ir lengvesnėsės—130.- 
3 nuoš.

Gamybos lėšos turi būti 
numažintos 32 nuoš., o 
stambiosios statybos lėšos— 
47 nuoš.

Šiems penkeriems metams 
įvezdinamasis kapitalas tu
ri- siekti 21,180.5 milionų 
rublių sumą, įskaitant 14,- 
433.9 milionus rublių įdeda-

pir- 
myn, bet ir jam randasi

_ , kurie' aiškina, 
kad tai perdaug esą greitas 
žingsnis, kad jis gali pa
kenkti bendrai socialistinei 
kūrybai.

Tačiaus Sonetų Sąjungos 
Komunistų Partijos narių 
milžiniška didžiuma visuo
se miestuose stoja už šį pla
ną, nes tik juo pasiremiant 
bus galima greičiau nugalė
ti visos dižiosios skėrspai- 
nės vykdymui socializmo.

Planas gražus ir sveikas. 
Jei Sovietų Sąjunga bus pa-

Pisciplina Sovietų 
Fabrikuose

Maskvos “Pravdoje”, ko
vo 2 d., editoriale plačiai 
kalbama apie . darbininkų 
discipliną fabrikuose Sovie
tų Respublikoj. Tai di
džiausios svarbos klausi
mas. Juo pastaraisiais lai
kais specialiai susidomėjo 
Sovietų valdžia, Komunistų 
Partija ir profesinės sąjun
gos. : . į , :

“Pravda” :pabriežia, kad 
stoka disciplinos tarpe dar
bininkų pridaro daug žalos 
pramonei. Seniau, kuomet 
dirbtuvės priklausydavo |ka
pitalistams ir darbininkai 
dirbdavo po boso priežiūra, 
turėdavo kiekvienas laiku 
ateiti ir būtinai atlikti savo 
darbo dalį. Tas, kuris pa
vėluodavo, arba nepadary
davo tiek, kiek reikalauja 
nustatyta norma, tuojaus 
tapdavo išvytas iš darbo. 
Jokių ceremonijų senojoj 
Rusijoj su darbininkų nebū
davo daroma.

Prie Sovietų valdžios bo
so su nagaika nebėra fab
rikuose. Taip pat fabriko 
valdyba negali prašalinti 
darbininko.

Šita būklė neišveda iš 
lygsvaros susipratusius, 
klasiniai sąmoningus darbi
ninkus. Bet ne visi darbi
ninkai yra toki. Kiti, iš
auklėti senosiose sąlygose, 
naudojasi šita stoka prie
vartos dirbtuvėse ir “tingi
niauja” darbe, arba neatei
na laiku į darbą, ypač po 
kokios 'nors šventės į pąvę-' 
luoja. Tas baisiai atsilįe-i 
pia ant gamybos. < T^s sjėįjąį 
demoralizaciją visuose1 dar-* 
bininkuose. 1

Tiktai prašalinimas šito 
disciplinos ištižimo—nuro
do “Pravda”—padės Sovie
tų valdžiai pakelti gamybą. 
O tolimesnė krašto indus
trializacija, plėtimas socia
listinės pramonės, reikalau
ja pakėlimo darbo išnašu- 
mo ant 17 nuoš. Pakilimas 
darbo išnašumo nupigintu 
gamyba ant 7 nuoš. Vadi
nasi, daug pasidarytų įplau
kų, kuriuos būtų naudoja
mos statymui naujų fabri-

šos ir darbo spėkos. Daug 
darbininkų neteks darbo. 
Tai dar viena fazė taip va
dinamos amerikinės “racio
nalizacijos”— darbo spėkų 
mažinimo. 
pat nereikės nei 
nei darbininku 
plauti. Kalbant 
lių mazgojimą, atėjo mintis 
į galvą apie mūsų moterų 
rugojimą prieš indus, ku
riuos reikia plauti po kiek
vieno valgio. Yra ir vy
rų, kuriems reįkia “dišias” 
mazgoti. Jie dar smarkiau 
keikia tą nelemtą darbą,-ne
gu moterys. Jie laukia tos 
gadynės, kuomet bus įves
ta popieriniai indai.

Belieka klausimas sveika- 
____ _ _____ tos. '

džius. Jiėfns asrheniškai infe- miesto sveikatos depart- 
resai stovi virš interesų visos mento yįršyla, Dr, Harris 

, dirbtuvės, visos klasės. Prie. tvirtina, kad ir sveikatos 
tos pačios kategorijos priklau- j žvilgsniu popieriniai “kon-

kų, tobulinimui senųjų ir tt. 
Bet tam viskam stovi ant 
kelio dalies darbininkų ne
paisymas disciplinos.

Visos organizacijos, ypač 
profesinės sąjungos, turi 
pradėt kovą prieš laužymą 
disciplinos. “Pravda” sako:

Galima tikrai sakyti, kad 
disciplinos laužymas daugiau
sia. ir rimčiausia pasireiškia 
tarpe tų darbininkų, kurie ne
senai tapo pramonės darbinin
kais. Didelė didžiuma tų dar
bininkų yra suplaukę iš so
džiaus. , Jie; su s^iyįm ątsinešė 
į dirbtKvps t 1 savčtiŠkus pobū-

so taip pat tie darbininkai, ku
rie pareina iš buržuazinių kla
sių. Juos revoliucija nusavi
no ir suvarė į dirbtuves.

Chuliganizmas taip pat, 
kyla iš tų elementų. Vieto
mis jie net daėjo iki to, kad 
pradėjo naikinti mašinas. 
Atsirado tokių, kurie pradė
jo užpuldinėti technikus ir 
dirbtuvių vedėjus. Tas blo
gas reikia išrauti su šakni
mis iš Sovietų dirbtuvių.

“Pravda” kritikuoja vie
tines profesines sąjungas, 
kad jos iki šiol nevedė tin
kamos kovos prieš tuos dis
ciplinos laužytojus,. Ateity
je, profesinės sąjungos, “tu
ri organizuot pačius darbi
ninkus kovai prieš discipli
nos laužytojas.: Dirbtuvėse 
turi būt* sutverta tokią' at
mosfera, kad darbo discip- 
lirįos laužytojai jaustųsi pa
niekinti ir htskirti nųb $ą-f 
žįijįškų darbininkų. ; j Masių; 
kbhšstruktyyė'^aįvęs • kritikį 
turi būt. panaudojAma ' su
stiprinimui darbo discipli
nos.”

Bėda su tais tamsiais dar
bininkais. Kapitalistinėj 
tvarkoj jie esti ištikimi bur
žuazijai ir stovi ant kelio 
susipratusių darbininkų ko
vai. Nuvertus kapitalistus 
ir paėmus dirbtuves į dar
bininkų klasės rankas, tie 
patys tamsūs broliai stovi 
ant kelio socialistinės kūry
bos darbui. Juos reikia švie
sti.

teineriai” daug naudinges
ni. Ypatingai pienas laips
nio “B” stikliniuose bute
liuose labai prastai užkiša
mas. ” ‘
atsikėlęs ir pienas pridulkė
jęs. Bakterijoms ir kito
kiems gyviams labai paran
ku įsiskverbti ir veistis. Gi 
popieriniai “konteineriai” 
taip uždaromi, kad atidary
ti jau hebegalima> Tik pei
liu galima prapjauti “kon
teinerio” kampelį ir pieną 
išsileisti. Vadinasi, nuo 
to laiko, kaip pienas supila
mas į “konteinerius” pieni
nyčioj, joks gyvis neturi ne 

įsi-mažiausios progos 
skverbti i tą pieną.

Netaip greit, žinoma, po
pieriniai “konteineriai” bus 
įvesti. Pieninyčios turi 
įrengusios visas . mašinas

Darbininkų skaičius indu
strijose turi būti padidintas 
iki 740,600, bei 35.6 nuoš. 
Algos turi būti pakeltos 35.- 
9 nuoš., o tikrosios algos (t. 
y., įskaitant kainų numaži
nimą ant visokių daiktų) 

, nemažiau, 50 nuoš. Laike 
šito' periįodo visoje indust
rijoje 7 dienos darbo valan
dos tiiri būti įvesta.

I v Statyba Turi Būti Sparčiai 
r ■'Varoma

I f Šį peri j odą turi būti va- 

I ba ir tam tikslui nemažiau
E 1,35.6 milionai rublių turi

būti išleista. Daugiau, kai 
ketvirtadalis biliono rubtfų 
turi būti išleista darbinin- 

apsaugai. Arti 100 mi- 
, lionų rublių išleisti staty- 
j mui darbininkų klubų, 172 

milionai rublių įsteigimui 
k augštesnių mokslo įstaigų ir 

K technikinių institutų (nuo 
I pereitų metų visos niokslo 
| įstaigos tapo perduotos 
| Augščiausios Ekonominės 

Tcrybts jurisdikcijai).

apie atsiekimą. Deja, kapi
talistinės šalys ginklus ga
landa prieš pirmą proleta
rais valdomą kraštą. Ruo
šiasi jį pulti ir sunaikinti. —

Pasaulio darbininkai turi 
būti pasirengę nedaleisti 
buržuazijai tą atsiekti. Ko
vojant prieš imperialistinį 
karo pavojų, sykiu reikia 
kovoti prieš pačią buržuazi
ją už josios nuvertimą ir 
darbininkų diktatūros įstei
gimą. ;. U , į

KANSAS CITY.— Po 30 
metų jieškojimo savo sū
naus, kuris buvo jo močiu- 

i tės paimtas, kuomet dar bu
vo trijų metų amžiaus, A. 
A. Wilhile, 60 metų, iš Kan
sas City, Kan., labai nudžiu
go, kada vyras, kurį jis 
greitai pažino kaip savo sū
nų, atvyko iš Kent, Ohio.

ro rimtą įmonė, 
pasikėsinimą antį stiklinių 
butelių gyvybės. Bent jau 
kas liečia pieną, • prasideda 
pradžia pabaigos* stiklinių 
butelių gadynės.

Stikliniai buteliai pienui 
kilnoti atsirado 40 metų at
gal. Pirmiau to, gaspadi- 
nė vakare palikdavo prie
menėje uzboną, naktį pien
vežis pripildavo jį iš didelio 
viedro. ir palikdavo iki fy- 
to, kol atsikėlus gaspadinė 
atsiims. Tai buvo kačių lai
mes‘laikai. Su įvedimu sti
klinių butelių pieno įsilieji
mas pasidarė nebegalimas. 
Bet sveikatos žvilgsniu, sti-. 
kilniai buteliai buvo labai 
didelis žingsnis pirmyn.

Reikia nepamiršti, kad tis—taip, kad du kvortiniai 
pieno pramonė yra viena iš konteineriai su pienu sve- 
didžiausių pramonių visoj ria tik truputį daugiau, 
šalyje. Jos vertė siekiu kaip viena stiklinė kvorta 
penkius bilionus dolerių — 
daug didesnė, negu automo
bilių pramonės, didesnė, ne
gu plieno pramonės, dides
nė, negu sudėjus į daiktą 
medvilnes, kviečių ir bulvių 
produktus. Perdavime pie
no, grietinės ir šiaip įvai
rių pieninių produktų į var
totojų'rankas stikliniai bu-

U. M. W. of A. 9-to Distrik- 
to angliakasiai, nebepakelda
mi naštos, uždėtos kasyklų 
baronų ir unijos distrikto vir- 

nesistengiant nieko 
tokio veikti, kad užbėgus tam 
už akių ir pasipriešinus, eili
niai nariai pradėjo bruzdėti.

Kovo 7 d. New Philadelphi- 
jos apielinkės lokalų skundų 
komitetai susirinkę priėmė re
zoliuciją, reikalaujant greitu 
laiku sušaukti 9 distr. konven
ciją. Bet kad gavus daugiau 
lokalų pritarimą, tai dar šau
kiamas kitas susirinkimas vi
sų 9 dist. lokalų pasitarimui, 
kuris turės įvykti Pottsville, 
Pa., del išdiskusavimo konven
cijai statomų reikalavimų.

Svarbiausias klausimas bus 
tas, kad suvienodinti arba pa-

ištenka užmokėti randą už 
kambarius, o čia unija reika
lauja užmokėti—pirkti guzi- 
ką, be kurio n<*gali dirbti, ne
leidžia į kasyklą. Yra ir dau
giau klausimų, kuriuos šioj 
konvencijoj reikės' išrišti. Ką 
pasakys distrikto viršininkai, 

i jau išanksto galima pasakyti, 
kad jie tam bus priešingi ir 
bandys kaip nors tą bruzdėji
mą užglostyti, o jeigu nepasi
seks gražumu, tai pavartos 
savo diktatūrą.

Bet dabar kyla klausimas, 
jeigu tokia konvencija ir įvyk
tų, ar būtų kokia nauda dar
bininkams? Ar tokia kon
vencija nors kiek priverstų 
distrikto viršininkus skaitytis 
su eiliniais nariais ir sustab-

stiklinių butelių naudoji- ^yti kompanijų daromas dar- 
* --1 v. “konteine- biriukams skriaudas, sulau

kiu” tas mašinas numestų į žan£ kontraktų, nurnušinęjąnt 
Jsiųkšlyną. .Reikia įiaujų algas ir pabloginant darbo są- 
Jmasinu. Vadinasi,, finąnsi-. lygas? ” _ ’ “ _ _
įnisiklausimas kyla. O kom- li.m.a_.pttais?tiL2ies uniį°? 
pabijos nenorės nusimušti'......
sau pelnus. Bet, žinoma, 
jos gali pakelti pieno kainą 
ir pakeisti senas mašinas 
paujomis, nė mažiausių sau 
nuostolių neturėdamos. Vei
kiausia taip ir padarys.

Veg et ar i jonas.

prąneša, kad per penkerius 
metus buvęs 26 distr. prezi
dentas, kuris randasi Nova 
Scotia, Kanadoj, ponas John 
W. MacLeod,' pereitais rinki
mais pralaimėjęs tą urėdą, li
kosi British Empire Steel 
Corp, kasyklų kompanijos pa
skirtas generalio superinten
dento pagelbininku. Tas fak
tas aiškiai parodo, kam per 
tuos penkerius metus jis tar
navo.

Mūsų 9-to Dist. preziden
tas, C. Goldinas, irgi kiek ga
lėdamas, gerinasi kompani
joms, kad patekus į “Conci
liation Board” sekretorius, nes 
tame darbe gautų didesnę al
gą, geriau pasitarnautų kom
panijoms ir tie suskiai darbi
ninkai nelystų kas diehą ' į 
akis. Tame darbe Algos gau
tų dešimtį tūkstančių į me-‘ 
tus, kuomet dabar gauna tik 
358 dol. ir apie tiek pat išlai-Fj 
dų ant mėnesio padaro.

Jeigu C. Goldiriųi pasiseks 
prirodyti kasyklų kompanijų 
prezidentams savo kompeten- 
tiškumą užimti tą darbą, tai 
jis, pirma pasitrauksiant iš 
distrikto prezidentystės, savo 
vieton paskirs dabartinį vice
prezidentą, J. Strambo, o J. S. 
vieton Philip Passessky. J. 
Strambo šiame distrikte yra 
žinomas, kaipo vienas iš di
džiausių reakcionierių ir dik
tatorių, žiaurus ir atkaklus 
darbininkų priešas.

Distrikto rašt.-iždin., Mc 
Andrew algos gauna 308 dol. 
į mėnesį ir visas išlaidas, ku
rių irgi nepamažina pridary
ti, tuom pačiu sykiu būna sek
retorium ir John Mitchell Mut
ual Life apdraudos kompani
jos, iš ten irgi ima algą ir 
vieton pašvęsti visą laiką uni
jos distr. raštinėj, Shamokin, 
Pa., kas savaitė tris dienas 
praleidžia apdraudos raštinėj, 
Hazleton, Pa. Taip, kad nu
važiavus su bent kokiū reika
lu, nerandi raštinėj ir esi pri
verstas gaišti iš darbo ir kelis 
sykius važinėti.
./Kad užbėgti už aklų toms' 
visoms skriaudoms ir išnaudo
jimams iš kompanijų pusės ir 
atsikratyt nuo tokių unijos pa
razitų, tai vienintelis būdas,— 
atsisakyt mokėti jiems duok
les ir assesmentus, nes kietųjų 
anglių distriktai, dabartiniu 
laiku, yra tas šaltinis, iš kurio 
suplaukia pinigai jų figoms 
apmokėti. Taipgi stoti vi
siems po vėliava Nacionalės 
Mainierių Unijos, kuri yra su- 
budavota ant tikrai darbinin
kiškų kovos pamatų ir kurię^ 
obalsis yra: visa gale lokalU 
komitetams ir kurios viršinin
kai klauso lokalų, o ne dik
tuoja, kaip turi elgtis.

Silpnutis.

viršininkai nepataisomi. Jie 
jau ligi ausų pasinėrę kasyklų 
savininkų klampynėj. Ko 
mes, d^rtjftiinkai, galime iš jų 
tikėtis, Kuomet jų vieni būna 
kasyklų šėrininkai, kiti jų ap
mokami agentai. Jiems tik 
tiek rūpi mūsų reikalai, kaip 
išrinkti iš mūs daugiau mo
kesčių, kad dar ilgiau pasilai
kyti unijos viršūnėse, imant 
riebias algas ir tuomi geriau 
pasitarnauti kasyklų savinin
kams. Kad taip yra, tai bu
vo darodyta šimtais faktų. 
Štai dar vienas. 15 d. sausio 

Nedėlioj, kovo 17 d., turėjo laidos “United Mine Workers 
L. D. S. ZA. 68-ta kuopa vaka- Journal” su pasididžiavimu

KAS VEIKIAMA IR KAS BUS 
WILKES-BARREJE

rienę dėl naudos “Daily Wor
ker.” Svečių susirinko gana 
gražus būrelis ir visi linksmai 
laiką praleido. Vakarieniau
jant drg. S t a n i s 1 o vaitienė 
skaitė paskaitą, kuri visiems 
patiko.

Tai pirmas parengimas bu
vo gavėnios laike. Daugelis 
vis pasakojo, kad tuo laiku 
rengiant nebus pasekmių, bet 

lė pieno kompanija Newp^jo priešingai. 
Yorke jau i dabar kasdien 
sunaudoja 50,000 tokių po
pierinių “konteinerių”, vie
toj kvortinių -stiklinių bųte-

giais toli gražu* pralenkia 
stiklinius butelius., . Visų 
pirma, svaros klausimas. 
Stiklinio kvortinis bu tėtis 
tuščias sveria. beveik tiek, 
kiek ir kvorta pięjio. Na, 
o kvortinis popierinis “kon
teineris” yra visai lengvu-

su pienu. Taigi, iš vežioji
me pieno tas daug reiškia— 
vienas ’ arklys galės pavežti 
du syk tiek< pieno ' popierių 
niuos “konteineriuose”, kiek 
dabar paveža stikliniuose 
buteliuose.

Antras dalykas, tai šitie 
“konteineriai” nereikės rink
ti nuo gaspadiniu

Kovo 24 d. bus susirinkimas 
Tarptautinio Darbųninkų Ap
sigynimo, vakare,’ 6 vai., 206 
Sį^Main St. šis susirinkimas 

,’yrą gana svarbus, jame bus 
daug dalykėlių apkalbama ir 
keli klausimai diskusuojami iš 
mūsų veikimo. Tad visi T. D. 
A. nariai turite būtinai daly
vauti susirinkime, ir kitus at
sivesti. Laike moterų vaka
rienės keli draugai įstojo į T. 
D. Ay tad būkite susirinkime.

Netenka kalbėti, kodėl turi 
priklausyti prie T. D. A. Jkiek- 
vienas darbininkas, nes ma
nau, kad visi žino svarbumą. 
O ypatingai yra svarbu būda
vot! šioj apielinkėj, kuomet 
darbininkai kas dieną vis dau-! 
giau ir daugiau yra puolami! 
i š n a u d o tojų, persekiojami,j 
areštuojami ir t. t. Tad vieną 1 
iš tų organizacijų T. D. A. rei
kia tvirtai subudavoti apgyni- 

“ visi da- 
ir ki-

VAŽIUOKIM j SOVIETŲ SĄJUNGĄ!
TIK $303 Iš NEW YORKO I MASKVA IR ATGAL
Draugai ’ “Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į So

vietų Sąjungą. Jei atsilieps ne mažiau kai 25 ypatos, norin
čios važiuoti su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir va
dą ekskursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir kartu 
sugryš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi pusi $303. 
Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas ir Sovietų Są
jungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Sąjungoje pasidengs 
patys ekskursantai. Ekskursijos laiką mes skiriame 30 dienų 
Sovietų Sąjungoje. Bet norėdami ekskursantai gali grįžai pa
vieniai ankščiau arba galės pabūti ilgiau ir vėliau sugrįžti 
pavieniais. ‘ ,

Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, kul
tūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankys lietuvių kolonijas 
Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim turės vadą, kuriš viską- 
išaiškins lietuvių kalboje.

Užsiregistruokite iki 15 d. Balandžio, 1929 ’ ‘
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 

Administracija nori žinoti ar daug rasis norinčių važiuoti su 
ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome norin
čių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pinigų pir
ma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite žemiaųs paduo
tą aplikaciją, iškirpkite ją ir prisiųskite “Laisvei” iki 1 die
nai Balandžio šių metų.



■■■■■■■■I

žmones myli ir del to Laisves
LIETUVIS GRABGRIUS

vieni

Te!., G^eenpomt 5765

Lietuviška Akušerė

kiek

išlauksi ikvailoj boso galvoj susimaka-naį negalima šaukti, tam tik-

stytas, kaip vanduo eina per

kur dirbai, kodėl paleistas ir cen*ais apmokami uz padary- 
t. t. ^Nueini į šapą, ten vėl <?ar^)0 dalį. Sendina,^ kli- 
plačiausius egzaminus turi iš- |??ia’ varnišiuoja. Iš šalies Naujausios Mados Žemiausia Kaina

LATVIŲ APŠVIETOS DR-JA

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

A. RADZEVIČIUS 5043

GRABORIUS

gali uždirbti, jis tuoj parodo: 
ana, Jimis, Jonas ir Džiordžius

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

suprasti, 
įstengtų 

dirbamo- 
Mergaitės,

paklausai, laukan ant gatvės, 
kad keli

ir kiek kartų 
dieną eini vandens gerti. 

(Toliau bus)

ir jaunos mergaitės.

“THE RED CRUISER” 
(Raudonas šarvuočius) 
parašyta Lavrenero

‘GERAI PATAIKO!

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

Schuylkill Avenue,

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

$0. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

patarnavimo 
kreipkitės:

Čia ne- 
lemtumas vėl tame, kad patys 

dirbtu- darbininkai tarpe savęs lehk-

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

sas susimylėjęs pasakys: “ry- 
flbj ateiK-”

Tel., Triangle 1450 j
Lietuvis Fotografas i

IR MALIORIUS j

BUS ŠOKIAI PRIE GEROS 
ORKESTROS
Įžanga $1.00

Tifrdingai užkviečia visus,
Jūflvių Apąvietoą Draugija.

Nufotografuoja ’ 
ir pumaliavoja 
visokius p a- 
veiksluą įvai
riomis spalvo- 

, mis. 11 Atnau
jina senus ir- 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

1, o dabar neapsakomai 
■sunkiai dirbdami, nekurie nei 
I pragyvenimo nebegali pasida-

Mer-į Borg and Gay.

lybes šnipų, kurie ne tik dirb-'kas įsivaizduoti nepajėgs. Dar- 
tuvėse, bet ir kuomet darbo bas i mažiausias daleles išskir- 
jieškai, tavo pėdomis sekioja. ' -

Merchants Association Em- Į’anKas.
ployment Office klausinėja

Penktadienis, Kovo 22, 1929

D RAPIDS, MICH.
Puslapis Trečias

mų ne tiek paiso, bet nedari Iginamai Borg and Gay siste- duoti žmonėms tą, ką jie my
li. Dažnai būdavo ateina Choras turės geras pasekmes, 
žmonės, užsimoka įžangą, pa
sėdi, pasišnekučiuoja ir eina.' 
namo nepasitenkinę. Kodėl 
žmonės dabar myli ir lanko 
mūsų parengimus? Todėl, kad 
Laisvės Choras dirba, prisiren
gia ir ką žada, tą ir išpildo. 
Tą liudija jų surengta vaka
rienė, tą dar geriau paliudijo 
perstatymas “Dviejų Brolių,” 
ir mes galime pilnai pasitikė
ti, kad ir šis koncertas bus 
“first class.”

Beje, mačiau repeticiją 
komedijos “Knarkia Palie
pus,” kuri bus suvaidinta kon
certo pertraukoj, tai ko neply- 
šau iš juoko. Matomai, mūsų 
mokytojas, drg’ Bolys, žino ką

bui užėjus, žmogus nei šiūkš- mai, lėčiau dirbama.
I lės vietoj nėra laikomas.

Pavyzdin, iš “Šiais” <’
į vės mane išvijo už tai, kad't y H i u o j asi—vienas už kitai 
pietų laike darbininkams pa- smarkiau skubina, ir daugely- 
sakiau : “Meskite kazyriavi- je atsitikimų dirba tiek valan- 
mą, geriau laikraščius paskai- dų, kiek kuris pajėgia: 

jtykite arba apie darbo saly- iki 7, kiti iki 8, kiti iki 10-tai 
jgas pasikalbėkime.” Vakare Į valandai nakties ir ilgiau, 

^"■paleido, nors ir darbymetė bu-jKuomet formanui pasakai, 
VIS jvo. Pas Johnsoną nepras- kad praisas permažas, mažai

Ičiausiai pasilaiko tie, kurie
mūnšainu bosus girdo. Negir-

įdysi, našlaičio vieta tau skiria- po 50 dolerių uždirba, o tau 
'ma.

Iš

Visuomet man draugai ra 
šydavo, jog Grand Rapids; 
darbas visuomet galima gauti,1 
nes čia “fornišinės,” tai yra, 
medžio išdirbystės, dirbtuvės, 
nuolat dirba. Tiesa, jų čia) 
randasi daug, bet darbas gau-J 
ti labai sunku, ypač šiuo 
pu. O jeigu ir gauni, tai 
tiek negalima dirbti, nes ne-! 
apsakomas išnaudojimas, 
wjflors pats žinau, kad nemo-i 

kfc&u aprašyti, kokios čia gud
rybės naudojamos darbiniu-' 
kuš smaugti, bet vis tiek ban-i 
dysiu kitų miestų darbiniu-. njnkams koti> j ta
kams pranešt' kad apsisaugo-,,.,, sistema ,a juodžiausio 
tų iki tokiam laipsniui nupul-« jšnaudojimo sistema> nei vie. 
... ’ . .. . ,, . , >nas negali žinoti, kiek kadaČia visur “speed up siste-i ; 
ma viešpatauja, “piece work,” .
kitur “bonus system,” o kaip! Louis dirbtuvėj bonus sis- 
kur ir “line work” sistema į-, en??' . Kuomet tą sistemą j- 
veokl.ma. Kur kokia sistema !vec f (pirma ten buvo piece 
nekiltų, visur darbininkai iki )VOfk sistema), ant visų dar- 
užsimušimui skubinti < 
verčlhĮri.

Oficialiai darbo valant 
rokuojasi devynios, bet (Y;

vis permažai. Dirbk taip, kaip) 
Imperial dirbtuvės palei- jie dirba ir tu padarysi gerą 

do už tai, kad pradėjau darbi- pėdę. Kol darbymetė, dar
. . „ - “bo- laiko, ir tai pradeda pajuokti, 

į žąsų eilę įrokubja (mat, to
kius pajuokai užvardinimus 
turi išsimisliję) ; darbui suma
žėjus, tuoj tuos “žąsinius” pa
leidžia, nors jie ir geriau už 
tuos smarkuolius-pataikūnųs 
darbą padarytų.

American Seating Compa
ny. čia dar ypatingesnis dar- 

___ „'bininkų kvailinimas ir išnau- 
apart vertimo j dojimas.

ir patys skubino, kiek kuris i 
Už mėnesio vienu 

trečdaliu nukirto tuos “po- 
J lints.” Nesusipratęs žmogus 
Qjdar smarkiau pradėjo skubin

ti. Nukirto ir antrą trečdalį. 
Pavyzdin, kur buvo 140 “po- 

,” dabar tik 57 “points” 
beduoda. A š t u oniasdešimts 

’tris pointus nukirto. Dabar 
Įgali iš kailio išsinerti dirbda- 
imi, jokių būdu nebegali pa- 
Į daryt į tą paskirtą laiką (mat,
tie points yra minutomis ro- 

ikuojami). Jeigu viena minu- 
jta prieš švilpuką sustabdysi 
i mašiną ir formanas ar bosas 

tuoj Parnatys, jokie pasiteisinimai 
negelbės, tuoj laukan išvys.

Aizajonei dirbtuvėse piece 
tuome"t’daug darbi-1 w.°rk ir work sistema, čia 

'niekas negali žinoti, kokiu lai- , 
|ku dirbs, kiek valandų dirbs, 
ir kada nedirbs. Dirbtuvės 
dieną ir naktį 'eina. Kaip

dirbti dalių paskirstė po tam tik
rą skaičių “points.” žmonės 

valapdos neorganizuoti,
ivnuvjftoi v* c v jr m vo, utv u‘<lU- i . 

gelyje dirbtuvių dirbama tiek, ^°;. 
kiek bosai liepia. Už viršlaikį) į”7,— 
(over time) tik penkiose ar) 
šešiose šapose temokama. L 
kitur laukan • darbininkai ve
jami, kurie už viršlaikį užmo- 
kesnio reikalaujat Ir 1__
man žinoma, tik pas Johnso- 
ną, Welsh ir Nachtigeal nuo 
dienų tedirbama, o kitos vi-j 
sos^šiokią ar kitokią darbiniu-į 
kų> smaugimui “speed up” sis-i” 
tertią vartoja. i.

Kuomet gerai darbai eina,!, 
iki septynių ir aštuonių ver
čiami dirbti (kas bosų nepasi
prašęs penkiose išeina, 1 
laukan vejami). O kada vi-( 
sus sandėlius pripildo, “susle-| 
kuoja,” 1 
ninku paleidžia, o kuriuos ir 
pasilieka, tai tikra kankynė * 
prasideda. Gausi dirbti ar ne
gausi, o turi kas rytas prieš; 
septynias šapoj būti, 
iki aštuonių-devynių, kol bo- lu°s; talP Pns,ako , N.e- 
sas susimylėjęs pasakys: “ry- į, , . .
X, Nenueisi, niekad žm.0Msl Pasakoja,
nedirbsi, nei kitoj šapoj darbo rP,e!a! at«a' Kerai galėdavę uz- 
negausi, kol iš šitos neesi pa- ^irbV’. neaPsakoma!
liuMootas (gali pameluoti, bet'R"n,<’a' '’.rbdam., nekune ne, 
jeigu suseks vistiek ir vėliau 
iš dafcbo išvys), nes čia visi1ry*į’ , „ T_ ,
darbdaviai organizuoti į “Mer-L Borg and Gay. Koks čia
chants Association,” laiko ga-'išBaudojimas nematęs jiie-

laikyti. Jeigu neesi paleistas 
iš dinjAūvės, kur pirmiau dir
bai, į^dtą nepriima; jeigu pa
leistas, klausia, už ką paleis
tas (tur būt telefonu vieni su 
kitais susikalba). Jeigu su 
formanu susipykai arba kaip 

I kitaip piktuoju iš šapos išėjai, 
K tai sulyg tos jų “Association” 

įstatymais per dvi savaites 
niekur darbo negali gauti. Va
dinasi, jeigu pabėgai iš ša
pos, kurioje daugiau pakęsti 
nebegalėjai, tai tave bosų As- 
sociation’as nubaudžia: dvi 
savaites turi be darbo išbūti. 
Darbymetėje jie tų *savo įstaty-

Perstatys

Sukatoj, Kovo 23, 1929

Tai yra iškilmingas Rusijos 
Revoliucijos veikalas, ketu
riuose aktuose. i

Bus rodoma

^Narodni Budoiva
321 E. 73rd St., N. Y., City 

(tarpe 1 ir 2 gatvių)

i čia piece work, line work ir 
bonus sistema naudojama. į 
žiūrint kaip kur iš darbininkų 
prakaito—“profitu 
m o, 
ti.
uodų darbų piece 
ma naudojama, 
departmente, kur 
dėms sudedamos, 
ma, line work sistema. Čia 
kiekvienas priverstas jam ski
riamą dalį padaryti, kol diržu 
nešama darbo dalis praslenka 
pro jo nosį. Pasivyti nebega
lima, nes greta stovintis kitas 
darbininkas turi skiriamąją 
dalį to paties darbo padaryti, 
kol nueis pas trečiąjį ir t. t. 
Eilėje stovintis darbininkas tu
ri dirbti taktas taktan su ma
šina, kuri tą diržą varo. No
rint gamtos pareigas atlikti, 
turi formaną pasišaukti, kad 
jis tavo vietą užimtų. Ir daž-

vadina- 
daugiau galima išspaus- 

Ant senai aprokuotų vie- 
work siste- 
Assembling 
sėdynės ke- 
sušrubuoja-

ras skaičius yra tik daleisti- 
nas. -Dažniau šaukiantieji 
pajuokiami, įvairiais negra- 
žiais pravardžiavimais vadina
mi ir iš eilės ‘išmetami, kur 
dar mažiau uždirba’ Rodosi, 
nereikia nei aiškinti, kad tokš 
lainėj darbas trigubai ir ketur
gubai išsemia darbininko jė
gas ir sveikatą sunaikina.

Church Equipment Depart
ment, packing and storing 

. departmentuose, kur jokiu bū- 
Dirba vyrai, moterys.ne^ali nei piece work ap- 

V1S1 j kainuoti, nei line work su
tvarkyti, tai bonus sistema į- 
i vesta. Milžiniška dirbtuvė, 
naujausia technika, paskutinio 
išradimo mašinos, viskas taip 
sutvarkyta, kad nei vieną mi
nutę niekur darbininkas laiko 
nesugaišuos darbo laiku. Ga
lybės visokių prižiūrėtojų, in
spektorių, bosų, kontrolierių. 
Aprokuojama 
per

žiūrint negalėtum 
kad žmogaus jėga 
taip greitai blaškyti 
jo darbo dalis.
pusnuogiai išsirengusios, alie
jais, kvarbomis apsitaškiusios, 
peršilusios, abiem rankom du
mia šepečiais, varnišiuoja, še- 
lekina, tarytum elektriniu a- 
paratu rankos mėtomos, kaip 
dėlės į darbą įsikabinusios, 
skubina. Kiek jos uždirba, 
neteko man patirti, nes antroj 
dienoj . išvijo mane iš darbo. 
Vėliau, su Borg and Gay dar
bininkais kalbėjausi, teiravau
si apie sąlygas ir po kiek jie 
uždirba. Sunku sužinoti, nes 
čia, Grand Rapidso, darbinin- 
kai ilsinti, kad nesakytų vie- 

a nas kiek kuris uždirba.
Už pasakymą iš darbo veja
mi. Visgi sužinojau, kad prie 
tos pasiutusios skubinimo sis- (veikalo “Du Broliu 
temos uždarbis labai mizer- 
nas. Daugumoje, abelnai 
imant, vyrai uždirba tris, ke- 
turius iki penkių dolerių į die
ną. Geriausi' mechanikai ir 
tai labai nedaug, iki $6.00 ir
$7.00 į dieną teuždirba ir tai ris įvyks ateinantį nedėldienį, 
darbymetėje.
ir to neuždirba.
bininkai išsireiškia, kad Borg Bostone.
and Gay galima ir 
dirbti, nes čia esanti puikiai 
įrengta salė šokiams, kur pie
tų laike salaveišiai ir kitų ti
kėjimų atstovai pamokslus sa
ko, krutamus paveikslus rodo, 
muzika griežia, šoka. Visi 
darbininkai raginami ten eiti. 
Ir kuris uoliai lanko, daugiau 
šoka ar kazyriuoja, tai geres
niu piliečiu rokuojamas.

Grand Rapids Star Equip
ment Corp. Plant No. 4. čia 
piece work sistema. Kainos 
mažos, darbas painesnis—Vis
kas iš “rood” (tam tikro brai-

BOSTONO IR APIELINKĖS 
/ŽINIOS

SO. BOSTON, MASS.
Gal būt niekad praeityje 

mūsų Laisvės Choras taip ener
gingai neveikė, kaip kad šį 
sezoną. Jie prisirengė prie 1 

ir atlošė 
tikrai artistiškai. Užtat ir 
žmonių turėjo pilnutėlę sve
tainę. Tik gaila, kad vėliau 
atėjusieji turėjo stovėti.

Dabar tas pats Laisvės Cho
ras rengia gražų koncertą, kū

Slekui užėjus, ,24 d. kovo, Lietuvių Svetainėj, 
Nekurie dar- kampas E ir Silver Sts., So.

Choras prie šio kon- 
pigiau certo rengiasi nuo senai, ir 

žmones patenkins dar geriau, 
negu su “Dviem Broliais.” 
Girdėjau, kad rengimo komi
sija, su pagelba svetainės dže- 
nitoriaus, rūpinasi, kad gavus 
daugiau kėdžių ir kad nerei
kėtų žmonėms stovėti, nes kė
dės tankiau sustačius dar bū
tų galima koks šimtas sutal
pinti. Mes vis sakydavome, 
kad lietuviški parengimai ei
na iš mados ir mums neapsi
moka rengti, nes, girdi, “žmo
nės jų nemyli.” žmonės į mū
sų parengimus neidavo del to, 
kad mės neprisirengdavome

Kazalio Mataušis.

CASTON ROPSEVICH valan- 
iaukitee

Baigęs Pniladelphijds muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu;

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

|| žemą kainą nu
liūdimo 
doje, 
pas:

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE “LAISVĘ’

$1,000 Tik až 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ai> 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo 
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo' sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų^gausiuš vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas da/ykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKA1T1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

' Tel., Stagg 9105 *

’ Dr. A. PETRIKĄ į
LIETUVIS DENTISTAS į

I X-Spindulių Diagnoza
(Priešais “Bridge Plaza” I

221 South 4th Street i
p Brooklyn, N. Y. £

VALANDOS: i'
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. I 
Ketvergais ir subatomis ikj 6 Į 

I valandai. Penktadieniais ir sek-4* 
madieniais tik sulyg sutarties, fl

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

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

Reikale

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu^- 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ' ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenčjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarna ir kt. ligų.
MANO KA1N0S PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULTAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZI NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

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

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

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

Adresas:

Naujokę Cigarę Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

7

107 UNION AVENUE
i • . '

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

Telephone, Stagg 440>

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmM

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobiliais į trumpiam; laiką 
Mes gvasantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis h 
vakarais. Informacijos . dykai 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka 
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki ? 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOO» 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. T

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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.

FORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues .

Telephone, Greenpoint 2372

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

Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kalinio, 
Pabėgome iš Kalėjimo

Gamtos Sūnus.

PITTSTON, PA. < gerai • įsitėmyti tą permainą ir 
su visais reikalais kreiptis pas 
naują sekretorių J. Weiss se
kančiu adresu: J. Weiss, 393—

S Penktadienis,* Kovo 22,11929

12th St., Brooklyn, N. Y. ..
Susirinkimas užsidarė IV-Sy, 

vakare. J. Alekšis.'9
A.L.O.P.S. Centro Sekr.

| darbo dėlto, kad nesirašo prie 
unijos. Taigi, dabar No. 6 
Colliery yra neunijinė kasyk
la, o praeityj buvo geriausiai 
organizuotas lokalas. Ir da
bar darbininkai nori unijos, 
bet tik ne U. M. W. of A., 
ale Nacionalės Mainierių Uni
jos. Taigi, Nacionalės Mai
nierių Unijos organizatoriai, 
pagalvokite pasidarbuot Pitts- 
tono apielinkėj, o pasekmės 
bus

Kovo 6 d., 8 vai. ryte, pa
tiko baisi nelaimė Antaną Mo
tuzą, dar jauną, 35. metų 
amžiaus. Angliakasykloj 
Penn. Coal Co. No. 6 Colliery, 
No. 11 Shaft, baisiai didelis 
akmuo iš viršaus puolė ir ne
laimingą ant vietos užmušė. 
Jo mirtį matė brolis ir dar 
vienas darbininkas, nes visi 
trys dirbo daikte. Velionis 
dirbo kaipo mainierys ir du 
pagelbininkai. Pastarieji du 
liko gyvi ir sveiki, nes nepa
siskubino eiti prie darbo. Ve
lionis buvo nevedęs, tikintis ir 
tapo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis.

geros.
Angliakasis.

SOUTH BOSTON, MASS.

SOUTH BOSTONO LAISVĖS CHORAS PO VADOVYSTE 
M. K. BOLIO RENGIA GRAŽŲ

KONCERTĄ
[sužinojome, kur mumis siunčia. Tik trau
kiniui pradėjus judėti, į mūsų areštantišką 
vagoną įsigrūdo gerai man pažįstami du 
traukinių konduktoriai. Jie paprašė karei
vių, kad mane leistų į jų (konduktorių) va
gono skyrių, nes jie turį su manim daug ko 
pasikalbėti, bet kareiviai nesutiko ir atsa
kė, kad galite čia kalbėtis.’ Konduktoriai 
vėliaus man papasakojo, kad jų tikslas bu- W. of A. 1703 lokalo susirin- 
vo išvesti mane iš. to vagono ir, kur, trau- kimas. šis susirinkimas buvo 
kinys eįna ne taip greitai, padaryti taip, [ skirtingas .nuo kitų todėl, kad 
kad aš iš traukinio iššokčiau, o jie, pava-(jame . dalyvavo Rinaldo Ųap- 
žiavę kokį porą verstų ateisią vėl į areštan- iPe}hni, buvęs.I Distrikto prė
ska Vagona neva pasikalbėti i su manim ir 'Z1(lentas, teisi ngiau sakant-—

!feS?5’,-,ka£!,S:I„n? iPrisilaižyt prie 1703 lokalo 
nes]

Vasario 13 d. įvyko’ U. M.

(konduktorių) išėjęs ir sugrįžęs į kalinių nariU; bet jam nevyko> 
Tie draugai konduktoriai pri- ioka.las didžiuma balsų nubal-vagoną.

klausė prie slaptos organizacijos “Geležin
keliečių Sąjungos.” Bet kareiviams manęs 
išleisti nesutikus, tas pabėgimo planas ne-

(Tąsa)
ploščių, ir kabančias ant kdlėjimo sienos 

2, kopėčias. Vienas antstolis. dar pabandė
lipti kopėčiomis ar užtektinai jos stiprios 
ir ar gali jo išpurtusį nuo degtinės kūną iš
laikyti. Ir kada persitikrino, kad pabėgė
lio darbas atliktas kųogeriausiai, tada vi
sas pulkas guzikuočių išbėgo už kalėjimo 
sienos. Čia jie patinka vieną jauną mergi
ną ir pagal rankų žestikuliacijos mes su
pratome, kad jie ją klausia ar nematė, į 
kurią pusę pabėgo kalinys. Ji parodė jiems 
visai į priešingą pusę, tur būt tikslu, kad 
tie ponai gerai • išsimankštintų, nes pagal 
jos nurodymo, jie pradėjo vytis pabėgėlį 
per ką tik apartą dirvą ir vydamiesi, ypač 
storesnį ponai, kad jau grius, tai purvai 
tarsi persigandę šoka augštyn bent kelias 
pėdas iš po poniškų mundierų. O mes, ka
liniai, žiūrėdami per langus, net pilvus su- 

, siėmę, juokėmės, kaip vargsta ir kankinasi
tos nuovadu ir kalėjimu žiurkės. ' I Tame vagone, kuriame mus vežė, buvo 

Ant rytojaus, po to nuotikio į mūsų'tik .ketnul-i kareiviai. Kalinių gi buvo 12 vy- 
kameraites atsilankęs kalėjimo viršininkas 11- c vl. merginos prostitutes, su, kurio- 
su pagelbininkais ir klausia mumis, ar mes mis kareiviai turėjo gerus laikus. Du is 
nematę to kalinio pabėgant. Mes atsakė- JJ1! įsiveda tas prostitutes i savo skyrių, o 
me, kad mes nei nežinome, kad jis yra pa- fk’ Paheka .mus vaktuoti... Kriminalistiniai 
bėgęs. Tada jis vėl sako, kad mes galėję kal.lnl_al„b.als.lal zlu:?vXdc-l? , kareiviams tos 
matyti. Atsakėme, kad mes skaitėme kny-1 laim.es lr.J?e (kriminalistai) prieina prie 
gas ir nieko nevaktavome, nes kaliniu vak- Jmus ir pasiūlo, tokį planų. Kad, girdi, ka- 
tavimas ne mums priklauso, tai viena, o ... v .. . .
antra, mes nenorime atimti nuo ponų duo- Pusnis mes. uzpulkime ir nuginkluokime 
nos. Tada virsmmkas su savo pagelbinm- . . , r. x i i- -•
kais, nosis pakabinę, apleido mūsų kame-;įais Pati ir ^da galėsime visi pabėgti, 
raitės. Ir kiek jie nedėjo pastangų sugauti 
pabėgėlį, bet nepavyko.

Mums besirengiant prie į 
bestudijuojant mokslinio turinio knygas ... . - n
šiame kalėjime praslinko jau 11 mėnesiu ir ^/cwiams, kad, girdi, kadarus naudojotės 
va, visai mums nelaukiant, ryte 5 d. gruo- « meile ir kunu, tai prižadėjote duoti 
džio, 1906 m., iššaukė visus tris į kantorą/.^urman^s ’ n* nuo Kalkunų stoties vežti 
sugrąžino mūsų drabužius ir kitus visus T Dvinską. Bet dabai to nei a. 
daiktus ir pasakė, kad mes į savo vienuoli-i . - .. .v_ v. _.
lies kameraites sugrįžti nei ant sekundos mVs i peresilnija kamery . (persiunciamo-

* i-™ iloi kameroD ir tik no dviem-savaičių nėr-

; 1 C 1 G 7 0 7

' da du kareiviai išsiveda tas mergas, tai du

o kada sugrįš kiti du, padarysime ir su

Mes ant to nesutikome.
v Pribuvus į Kalkūnų stotį, išvarė mus 

pabėgimo ir vagono ir pėsčius varė į Dvinsko kaleji- 
1 ■ - , mą. Einant, prostitutės pradėjo išmetinėti

Dvinsko kalėjime iš sykio patalpino
• Lt *1 • • 1 '______ M ' .k. v . .
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PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Organizacijų 

Prieš fašistinio Susivienijimo 
Centro Komiteto Susirinki
mo, Laikyto 12 Kovo, 1929, 

Brooklyn, N. Y.

I-1
<
Vi

savo, kad atiduoti distrikto 
prezidentui čarterį, antspaudą 
ir visa lokalo turtą ir neprigu- 
lėFprie Ų. M. W. of A. Mat, 
I Distrikto ponai jau perdaug 
mulkina šio lokalo narius?

Delei geresnio aiškumo pa
duodu 
lokalo 
laikas 
buvo
uniją I Distrikte ir buvo išve-

U. M. W. of A. 1703 
trumpą istoriją. Tūlas 
atgal, Frank McGarry 
suorganizavęs atskirą

dęs angliakasius 4 į streiką. Ip. ausim° 
q+t.zm’Vc.c, i vienbalsiai.

Susirinkimą atidarė komiteto 
pirmininkas A. Jankauskas 8 
valandą vakare.

Susirinkime .dalyvavo sekanti 
komiteto nariai: A. Jankaus
kas, J. Weiss, V. Paukštys, K. 
Petrikienė ir J. Alekšis; J J 
Siurba ir F. Abekas dalyvavo1 
kaipo svečiai.

Praėjusio susirinkimo proto
kolas perskaitytas ir priim
tas vienbalsiai.

Komiteto pirmininkas A. 
Jankauskas išdavė platų rapor
tą apie visą eigą priešfašisti- 
nio darbo. Taipgi nurodė ir 
tūlas kliūtis, 'kurios, pastaruo
ju laiku, buvo lyg ir kokia 
skerspainė trukdanti priešfašis- 
tinį veikimą. Po vieno kito, 
paklausimo raportas priimtas'

few

fe

Streikas 
teisingiau 
parsidavė, 
žygiui, McGarry pradėjo agi
tuot angliakasius labai ener
gingai už prisidėjimą prie U. 
M. W. of A, ir tuo pačiu kar
tu agituot prieš Nacionalę 
Angliakasių Uniją, nes Mc- 
Garry’ui atrodė, kad Naciona- 
lė Unija yra perdaug' bolševi
kiška.

Tuojaus tapo pakviesta U. 
M. W. of A. 1 Distrikto orga
nizatoriai, kurie ir pradėjo sa
vo darbą, per tris dienas pri
rašė apieį 600 narių. Kiek-

buvo pralaimėtas, 
sakant, McGarry 
Po tam bjauriam

Centro Sekretorius J. Alek-i 
šis išdavė abelną raportą iš vi
so priešfašistinio veikimo. Iš 
jo raporto paaiškėjo, kad prieš- 

j fašistinis darbas, nors ir netaip 
[smarkiai, bet eina pirmyn. Jis 
taipgi pažymėjo, kad del tų 
kliūčių, apie kurias pranešė ko
miteto pirmininkas A. Jankaus
kas savo raporte, darė didesnį 
ar mažesnį trukdymą priešfa
šistinio darbo. Po trumpo ap
kalbėjimo raportas priimtas 
vienbalsiai. ’ į

( Centro iždininkas J. Weiss 
davė raportą iš iždo stovio. Iš

NEDĖLIOJĘ

24 d. Kovo-March, 1929
Lietuvių Svetainėj

Kampas E ir Silver Streets, So. Boston, Mass.

Jlco ncuiicl dUCb oUgr|Z,Ll nei dili bCMaiUUbi, z 1 . J, «7, . 'I iusc Ctpiv v v v lianų. iviva- . . . , . I
' ’nebeęalime, jeigu koks daiktas ten palikęs,'JOJ kameroj) ir tik po dviejų savaičių per- vienas1 narys turėjo užsimokėt J« raporto pasirodė, kad pabai-, 

tai sargai atnešiu. Mumis išsiunčia į kitą'kėlė į tikros bastilijos kambarius.. Kalėj i- po $1 įstojimo ir po $1 nari- O^Tiin’’
knlpiimn bet i koki necmli naqnkvti Pn- mo administracija sakėsi nežinanti, ar mes ! mų duoklių. O likusieji 1,200 ^,vvv.vv. idip

atsisveikinti, bet viršininkas ant to mūsų! . Delei to ir laikė taip ilgai persiu'ncia-
reikalavimo tik ironiškai nusišypsojo. Kan- kamerose.. Per tas dvi savaites, mu- 
tore mumis surakino 'geležiniais retežiais kankino _. visokį vabalėliai, ypatingai 
po porą kalinių. (Ant kojų pančių nedėjo, Į 
tik ant rankų) Ir visą sutvarkę mumis iš.

Į blakės. Ir kaip mes nuo jų Besigindavome, 
mūsų apsigynimas būdavo tuščias. Vienas 

viso 6 kalinius 8 kareiviai išvarė į lauka J politinis kareivis naktį guldamas ant pa- 
Išėjus pro vartus pasirodė sekantis re: ! ^?ės, aplink save grindis apipildavo van- 

ginys: Apie 40 raitų dragūnų, 36 raiti sar-į^lu?. atsikel?s Ju?ku.s. k^davo,
gybiniai, pusė ratos (kuopos)- pėstininku ka(J 9.a blakes esą geiai apsipazinę su geo- 
kareivių du vežimai policijos ir vienas ve- getruos moMu, nes jos, negalėdamos prie 
žimas prisėstas augštesnės rangos virsi- į° P^iti per vandeni , uzropoj a lubomis i 
ninku. Tik mums išėjus per vartus, tuo- .viet^ kur Suh’ krinta žemyn tie- 
jaus apsupo mus iš visų pusių. Dalis raiti- ?iai -.an^ J0, ( ^?k^.°? P^1 <0 mu ti, kunos 
ninku jojo priešakyje, kita išpaskos. Pės-, laisdamos pataikė i jo> ger dę... 
tininkai kareiviai iš visų pusių mumis ap- Kadangi tarpe laike Dvinsko kalėjime 
sėmė.1 Ir ši visa juokinga procesija traukė buvo apskelbtas, kariškas stovis ir nuo 9 
jšlengvo į geležinkelio stotį, laikydama vai., vakaro užviešpataudavo grabinė tyla, 
mus centre ir vaktuodama, kad nuo mūs „SJik?įbė\b bey galvų (
ir plaukas nenukristų be jų žinios. Aš, ei- h ' "? - " * v-" "
damas viduryje šio didelio būrio ginkluotų per langelį sargo nušauti.
žmonių, maniau sau, kad istikro jau caro . ,. . . . .. ™ , IK<
valdžia jaučiasi silpna, kad ji geležiniais Smtis ir krutėti buvo megahma. Mat, ko-!ir

Colliery dirba viso 1,800 dar- nebl°8'ai ū’ ižde vėl randasi ne- 
bininkų. Taigi organizatoriai tūkstančio dolerių. Rapor- 

! susikolektavo $1,200. Bet dar 
negana to, norėtų $2,400. Vie- 

’ nok, ant nelaimės, likusieji
1,200 angliakasių nemoka po 
$2. Praslinkus trims dienoms, 
distrikto ponai paskelbė, kad 
No. 6 Colliery, lokalo 1703 U. 
M. W. of A., šaukiamas spe
cialia susirinkimas delei išrin
kimo lokalo valdybos. Orga
nizatorius Lippi atidarė susi
rinkimą. Lokalo valdyba ta
po išrinkta. ’

pakelti nuo naru, ar padlagės, kad nebūtų
- _ \ Tai tiems gy-!kų ir gaut $2’400'

vūnėliams būdavo dar didesnė laisvė, nes

retežiais surakintus beginklius tris žmones godamas su blakėmis, gali gauti nuo sargo 
apstatė sargyba daugiau kaip iš dviejų £ai. blakių ir_kitų parazitų plysiuo-
šimtų žmonių. Norint valdžia mūsų iš-s? ^L.ant sieraJ zurzejimas garsiai ..būdavo 
siuntimą iš čia laikė didžiausioje slaptybė- gn'dziamas. Kaip jau sakiau, kalėjime bu- 
je, bet visgi ant geležinkelio stoties atėjo ,vo Paskelbtas karo stovis.ir mums čia pa
su mumis atsisveikinti keletas vietinių .gyvenus vieną menesį, tūlą nedeldienio _ry- 
draugų, jų tarpe matėsi dvi jaunos mergi-;^a’ mes, keletas, politinių kalinių,, stovejo- 
nos, Januševičiūtė ir Povilaitytė. me net.ok .lan^ m temų ome žmonių judeji-

Žinoma, nei vieno draugo prie mūs ne- ™a 5a^V(?l’.. Tikėtai kaieivis, kuiis stove- 
prileido. Januševičiūtė, priėjusi, prie kon- uz kalejimo_sienos paleidžia be jokio 
vojaus viršininko, ką ten kalbėjo, turbūt Persergejimo suvį per langą ir vienas mu- .............
prašė pavelyti atsisveikinti su mumis, bet SU draugas, peiveitas kulkos, krinta ant o jūs iokaias tegul išsirenka 
viršininkas tik galva pakratė, nesutikda- Padla^s..ir P° Penk1^ nnnuęių miršta At- tokius valdininkus,

se ir ant sienų zurzejimas garsiai būdavo
1 • w • ■vva • « • « « __ « * v

tas priimtas vienbalsiai.
Nutarta reikalauti, kad prieš- 

fašistiniam darbui prijaučian
tieji laikraščiai savo špaltose 
talpintų adresus Amerikos Lie
tuvių Organizacijų Priešfašisti- 
nio Susivienijimo Centro Ko
miteto narių sykiu su adresais 
kifų organizacijų.

Užgirta suteikimas $25.00 au
kos pasiuntimui Amerikos dele
gacijos į pasaulinį priešfašisti-iv vaitijva vcv-i -

Organizatorius | ni kongresą, kuris įvyko Berly- 
pareiškė, kad viskas atlikta no mieste, Vokietijoj.
teisėtai ir distrikto ponai pri- Nutarta apmokėti bilą, su- 
pažįstK lokalo valdybą ir pri- moję $100.00, sayaitraš.čiui 
žada duot jai reikalingą pa-[“Balsui”, išeinančiam Vokieti- 
gelbą. Dabar tik reikią pri-'joje už kopijas, prisiųstas Ame- 
rašyt likusius 1,200 darbiniu- rikon Centro Komiteto vardu.

-- --- Distrikto1 I Veikiantįjį komitetą šiems 
i ponų pagelba lokalui jau rei- metams išrinkti sekanti drau- 
Ikalinga. <Lokalo pirmininkas KaP A. Jankauskas, pirminin- 

“checkweighman” nelei- ku; J. Weiss, sekretorium; J. 
džiama prie darbo. Kompa- Alekšis, iždininku. Pemaina 
nijos policijantas jiem įsako,tarpe sekretoriaus ir iždininko 
neužeit ant kompanijos že
mes, nes bus areštuoti. Loka
lo komitetas kreipiasi prie 
distrikto ponų, kad pastarieji 
priverstų kompaniją skaitytis 
su lokalu. Distrikto ponai 
jiems pareiškia, jei kompani
ja jus nepriima, tai gal jūs 
esat bolševikai, todėl mes ir
gi nieko negalime pagelbėt.

valdininkus, kokius

Svetainė Atsidarys 6:30 
Koncertas Prasidės 7:30 VaL Vakare

Gerbiamieji:—Mes esame prisirengę, ir programas bus 
įvairus. Dainuos Merginų Ųhoras, Vyru Choras ir visas 
Mišrus Laisvės Choras. Apart chorų dalyvaus šie solistai 
ir solistės: Adelė M. Mickevičiūtė, P. Benlis, J. Reinar- 
dienė, A. Niukiūtė ir kiti. Na, o ant galo bus sulošta 
labai juokinga komedija ‘‘KNARKIA PALIEPUS,” kurioj 
dalyvaus mūsų gabiausi artistai, kaip tai M. K. Bolys, F. 
Ramanauskas, J. Rteinaydiene, P. Kubiliūnas ir kiti. Šioj 
komedijoj galva bus i!. Ramanauskas; pusgalviu M. K- 
Bolys. • ’ *

Ateikite visi, mes jūsų kaip ir visada nesuvilsime.
ĮŽANGA: 75c., 50c ir VAIKAMS 25c.

Rengia ir Visus Kviečia Laisvės Choras.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI K0NTRAKT0RIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. v 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieni 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Jau laikas padėt plunksną į ša
lį ir..jsigyti rašomąją mašinėlę, 
Sučėdysit laiką ir svęikatą. Par
duosiu, Remington Portable su 
lietuviškais akcentais. Platesnį 
paaįškinimą suteiksiu laišku.

P. M. ŠOLOMSKAS
46 rI>n Eyck St., Brooklyn, N. Y.

padaryta todėl, kad J. Alekšis 
eina pareigas ALDLD. Centro 
Sekretoriaus ir jokiu būdu ne- 
bęsutiko sekretoriauti Priešfa- 
šistiniajn Susivienijimui.

Visi sekretoriai lokalinių 
priešfašistinių komitetų privalo

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
K. M. S.

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

ISIGYKIT RAŠOMĄJA 
MAŠINĖLĘ

ėję kalėjimų sargai lavoną išnešė, palikda- kompanija nori, ir tada bus 
viskas gerai. Taip tas ir įvy
ko. Dabar, po tam įvykiui, 
iš tų 600 narių, ką buvo pri
sirašę, jau beliko gal tik 100. 
Ir tie turės pakrikt, nes nesu
renka užtektinai pinigų, kad 
apmokėt lokalo komitetui ir 
už svetainę randą. ’ Lokalo 
komitetas dabar susideda iš 
kontraktorių bei jų pakalikų, 
šis komitetas prašė kompani
jos, kad pastaroji priverstų 
darbininkus rašytis į uniją. 
Bet kompanija atsisakė ir daę 
pastatė policiją prie kasyklų 
ir nuvaikė komitetą, kad nc» 
stabdytų darbininkus niro

mas su jos prašymu. Ir norint drąsi ir . ... .-. .. .- . , ., T7.
smarki ta jauna mergina revoliucionierka imi klaną kiaujo ant padlagės. . Vi- 
buvo, bet kada iš tolo pradėjo ji ranka mor.|fas U Jaunuolio kovotojo prasižengimas 
sikuoti, žiūrėdama ant mūs, tai nėr jos vei- ^uvo <at^ J?s sykiu^ su mumis isdrjso, 
dą pradėjo riedėti stambios ašaW(Turiulnofs?.s ‘°!0 Pe?' lam pąsmureti j žmones 
pasakyti, kad iš kitų kalėjimų mumis pa. Į gatvėj, bei pasigiozeti die os, sviesa ir sau-
prasčiau išleisdavo, ne taip triumfališkai, les sPin‘dejimu.
Kaip iš Panevėžio.) Kada mes atėjome į Dvinsko kalėjimą,

į—• Atėjo traukinys ir mumis suvarė į ge- ■ nors, tai .buvo aštriausia disciplina, tačiaus 
ležimis užpintais langais vagoną. Žinoma,kareiviai kalėjimo koridoriuj nestovėdavo, 
bilietų pirkti mums nereikėjo, nes, mat, yėhaus tapo pastatyti delei sekančio 
mes skaitėmės “privilegijuotais” žmonėmis įvykio: . Ant to paties augsto, tik kitoje 

valgis . buvo kameroje sėdėjo kada tai buvęs socialde-

kaip iš Panevėžio.)

ležimis užpintais langais vagoną. Žinoma, [kareivia

ir visur kelionė, kvatera ir ----- -
mums veltui. “Palydovai” mums pasakė, Sokratą 
kad ant mūsų popierių pažymėta, jog mes krikštiję 
esame varomi i Dvinską. Ir tik čia mes

kalėjimo koridoriuj nestovėdavo

s, bet į kalėjimą pakliuvęs persi- 
iB į anarchistą d. Jancevįčius.

(Tąsa bus)

Juob išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigar 
per paštą išsiuntinėjamc 

užsakymus (orderii

laim.es
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Tiktos žinios Iš Šalaviejaus DirbtuvėsDETROITO ŽINIOS
Debatai

Išeinant iš Nanų,—
Linksmas Ate

vakare

Dagys.

1(2 LU UVICJŲ UIIUIUVIŲ UdJLH- X.* • • • v* l vr «• . •
ninku algas. Buvo laikyta tų 2111131 liOIUlClŲ IKcllUllt Į

inės
Sovietų Respublikųkartu,

rią parašė su vardų tas, kuri

’, NEWARK, N. J.

lie-

sų

46
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tėm ji i ligoninę, ir nežinia, I buvo delegatu, tai kriaušiams i liškai.
V. . _ . . _ . . I V 1 — • I 11 t t T • I

Rengėjai.

<•>

»

“LAISVĖS
O

7 Liepos (July), 1929

f
c

įkas. ir

Mokykla su Repntaeijnfl
•4

turiu kriau- 
klystate,

vienas ir 
pardavi- 

vardai ir

visiems pasimo- 
už visai mažą

reikalus.
Sekr. P. Višniauakas.

darbininkai kviečiami

Visi būkime piknike ir 
sveikinkįme savo dienraštį 
dešimties metų jubilėjumi. 
Išanksto organizuokim gru
pes vykimui į pikniką.

Panedėlio ryte, 18 d. kovo, 
Brooklyne, 57 Thames St., į 
Goldbergio kriaučių dirbtuvę 
Įeina tos dirbtuvės darbinin
kas, italas, visas kruvinas.

kare, būkite Lietuvių svetai-

šiėmet “L.” piknike bus 
daug senų veikėjų revoliu
ciniame darbininkų judėji
me, nes tai bus nepaprastas 
piknikas, bet

daug kartų rašė, kaip jis,vietų Sąjungoj, apkeliaudama

Berlynas.— Vokietijos so
cialistinis kabinetas dar vis 
neišsprendžia, ar įsileisti 
Trockį Vokietijon laikinam i 
apsigyvenimui, ar ne. Ilio

ir visos, būkite 
salėje, pėtnyčios va- 
sukurkime Brookly- 
orkestrą.
Amelia Jeskevičiū-

1

tvarkos darytojai,” 
matė tuos du atsitiki- 

Ne.
jie žvėrišku įnirtimu 

buožes augštyn iškėlę,

Būkime Visi!

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

dabartiniai j
oficieriai su M. Į kur jokia 

kriaučiams aukso! 
“Laisvėje” nesima- 

užtarties už

Jubiiėjirūs
Sukanka dešimts metų, 

kaip “Laisve” eina dienraš
čiu. Dešimts metų, kaip 
mūsų judėjimas apsivalė nuo 
buržua žinių pašlamokų— 
Grigaičių, f Michelsonų, Ba- 
gočių ir kitų.

ti,
del vakarėlio.

Mūsų Stygų Orkestrą, kurt tave, drauge,

Rengėjai. / j ją laiką del stokos mokyto- šynė iš kišeniaus korčiukę, ku-

Amerikos Komunistų Parti- i . . .
jos Liet. Frakcija rengia deba- 'Ateities Žiedo Vakarėlis 
tus su A. D. A. D. Debatai 
įvyks 24 d. kovo, 1 vai. dieną

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

| Studija atdara kiekvieną dieną 
| nedėliomis nuo 9;30 iki

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS į

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

' WILKES-BARRE, PA.

darbo, kad ir mirdamas i 
jo darbininkas įieatsisa-
Tas rūpesnis duonos kąs- 
rytojum, šeimynos liki- 

neleidžia biednam žmo-

. Atsisveikinkite__________ _ ___ ities žiedo 
Lietuvių Svetainėj, 25 gatvė ir Jaunuolių Draugijėlės vaka- 
Vernon Highway. Komunistų relis įvyks 31 d.kovį) (March),!

Laisvės”

r Nepraleiskit Progos!
Visi vietos ir apielinkių 

tuviai, nepraleiskite svarbios smuikų ir kitokių instrumentų, 
progos, 23 d. kovo, 8 vai. va- apart gitarų ir mandolinų.

stovėjo ant lygsvaros per tū-

Vernon Highway. ] 
debatorius bus drg. V. And- 54^ ‘Val. 

“Vilnies” redaktorius, salėje.
Bus puiki programa, suside- 

, dainų, dek-|

JUOZAS

$
S

t Puslapis Penktas

riųlis, “Vilnies
apšvietiečių (baltrušaitinių) 
debatorius bus D. J. Kaspar- danti iš muzikos, .

'Tomo • uAr Amerikos lamacijų ir daug įvairių juoku Akys užtinę, dantys išmušti, 
stų) Par- jp pamarginimų, prie ko jau a.Rt t^eido žaizdos, krauju ap- 

išanksto yra rūpestingai re n- . ..... -
giamasi. Gaspadj

ka. Tema: “Ar zinieriKus 
'V Darbininkų (Komunistų) Par

tija atsako darbininkų vado
vavimui Amerikoj ?”

Visi.vietos ir apielinkių lie
tuviai 
atsilankyti į šiuos debatus, nes 
jie bus labai Įdomūs. įžanga 
veltui.

■atrodo kaip< pamišęs, p® tų 
Kiti dirbtuvės darbiniirkai ap-1 . 

kad margučius pradės dabin- stojo, klausinėja, o jo kalbos 
marginti už savaitės laiko tiesiog suprast negalima.

Priėjau ir aš, klausiu: “Kas 
, taip sumušė?” 

Automobilis”—atsako jis. Iš-

Pas šalaviejų dirbtuvėj dar
bas gana sumažėjo, ir diena 
po dienai matosi visai pabai
gimas; vis dalykai blogesni.

Bet ' darbininkai irgi yra 
neužsiganėdinę iš unijos pu
sės. šalaviejaus ir Mičiulio 
darbininkai buvo išimti strei
kai! prieš Max Rozenbergio 
firmą. Mat, toji firma išdavė 
Į kitataučių, dirbtuves darbą, 
ir sykiu numušinėjo kainas už 
padarymą švarko. Tat palie- 

dviejų dirbtuvių darbi-

kinti darbininkus. Tačiau, 
nėra joks prasikaltimas mūsų 
delegato ir sekretoriaus, jei
gu jiems žadėjo naujieji Joint 
Boardo manadžeriai laimėti 
minėtą streiką.

Taigi, dabar visiems turėtų 
būt aišku, kad nėra skirtumo 
tarp buvusiojo Beckermano ir 
dabartinio Rismano: 
tas pats darbininkų 
mas, nors pardavikų 
pasikeitė.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRAB0RIU8

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bei Oregon 5136

Main 9669Keystonedirbtuvių susirinkimas ‘ 
ir mūsų oficieriai gana 

dabartinius naujus 
Joint Boardo mąnadžerius. Sa
ko: “šitas mūsų streikas bus 
greitu laiku užbaigta^, ka
dangi nauja šluota vis geriau 
šluoja, kaip sena,” O ta nau
joji šluota^ dabar pasirodė, 
kad nušlavė Į atbulą pusę. Tų 
dirbtuvių darbininkai streiką 
laimėjo ir tas kainas atsiėmė, 
kurios buvo numuštos nuo 1 
švarko. Bet darbas nuėjo ki-i 
tur. Vadinasi, pas 
ir Mičiulį likos “praisas, 
darbas yra vežamas kitur. To-j 
kie tai monijanti dalykai ir.' 
kelia kriaučiuose abejojimus, 
pasipiktinimus arba stačiai nu
sistatymą prieš augštuosius u- 
nijos biurokratus.

Tačiaus atsiranda ir ve kaip 
kalbančių; sako, kada Bubnys ‘ lengvai ir aiškiai, kaip ir ang-

Paskutinius penkerius 
kas su juo iki šiam laikui atsi-!žadėjo aukso kalnus, o “Lais-'metus ji buvo praleidusi So- 
tiko.

jaus, vėl pradėjo sparčiai žy- - , . . v.
giuot pirmyn su nauju moky- tame automobilyj Važiavo ir 
toju priešakyj. Labai pagei
daujama būtų, kad daugiau 
naujų spėkų prisidėtų ’ prie 
mūsų. Dabartinis mokytojas 
'pageidauja, kad būtų daugiau

Štai proga 
nėj, 180-2 New York Avė. Ten kinti muzikos 
pigiai ir gardžiai galėsite pa
sijuokti, nes iš Brooklyno at
vyks “Gyvieji Nabašninkai” ir 
mūsų svetainėj, ant steičiaus, 
pasirodys publikai. Čia maty
site, kaip seniai paverčiami 
kūdikiais, kaip numirėliai ran- 

*<dasi gyvųjų tarpe ir dar skan-1
Y dalus kelia, žodžiu, bus juo

ko užtektinai.
Taigi, visi ir visos būkite pa

skirtu laiku.

atlyginimą.
Todėl, visi 

“Laisvės” 
karais, ir 
ne puikią

Draugė 
tė labai energingai darbuoja
si su chorelio mokinimu, kuris 
jau gana gerai dainuoja.

Drg. V. Bovinui ir nemažai 
kredito priklauso už mokyto
javimą ir pasistengimą gauti 
mokytojas šiam sezonui.
Atydai Vakarėlio Komisijos

taip sukonėveikė tą darbinin
ką, kad negalima nei pažint.

Visi darbininkai sako jam, 
kad jis kuogreičiausia važiuo
tų į ligonbutį. Sužeistasai gi 
sako :. “Leiskit man apsimaz
got, ir aš stosiu dirbt.” Taip, 
mat, ta kapitalistinė tvarka 
pavergė ir pririšo darbininką 
prie 
nuo 
kys. 
niu, 
m u 
gui persiskirt su darbu ir mir
ties pavojaus minutoj. Pasiun-;

Mrs. Dorothea Keen, new- 
yorkietė, paskutinėmis dieno
mis išvažiavo į Maskvą. Jos 
pareiga tenai bus pasitikti at
keliavusius iš Amerikos ir duo
ti jiems nurodymų apie apva- 
žinėjimą pačios Sovietų Sąjun
gos.

Ją pasiuntė į Maskvą World 
Tourists, • įstaiga, kuri New 
Yorke oficialiai atstovauja 

Šalaviejų 'Šovtorgflotą, Sovietų valdžios 
o' agentūrą keleiviams.

World Tourists raštinė yra 
po num. 175 Fifth Ave., New 
Yorke; josios manadžeris — 
Milton Goodman.

Dorothea Keen yra ameri
kietė, baigusi Vassar Kolegi
ją. Bet ji rusiškai kalba taip

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Vieną rytą anksti Now 
Yorke užlipus Į “L.” stotį, tik 
staiga užgirdau, kas tai trink- 

■telėjo-žnektelėjo. žmohės su-
Būtinai visi dalyvaukite pa-'žiūro žemyn, aš irgi priėjau! 

nedėlio vakare kovo 25 d. mo-ip a ž i ū r et—moteriške jaunai 
kyklėlės pamokose, kur galė-p^uli ant šaligatvio, o taxi au- 

isime galutinai aptarti vakarė- tomobilius į 'tvorą įsibedęs..

ve
tų aukso kalnų jiems nedavė; Į ne tik Europinę Rusiją, bet ir 

/'bet kad dabartiniai mūsų į Sibirą, net tąsias Sibiro dalis, 
, keliauninkė pirm 

jos dar nebuvo nuvykusi. Be 
rusų ir anglų kalbos, jinai ži
no ir daug kitų kalbų.

Ji turės raštinę tame pačia
me name Maskvoj, kaip ir 
valdiškas Sovtorgflotas; ir ji 
darbuosis ranka rankon su so-

Net Muzikantam Bedarbiam 
Uždraudė Parodą

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

Graborius-Undertaker

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Išbalzamuoja ir laidoja numinusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
| PHILADELPHIA, PA.

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

HAARLEM OIL

Newarke Naujiena
Kiekvienam vietiniui ir atvyks

tančiam į Newarką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, pa
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
šviežias maistas. Pavalgę galėsi
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J.

Apskaitoma, kad New Yor
ke yra apie 6,000 bedarbių 
muzikantų. Daugiausia jie 
netekę darbo per taip vadi
namus “kalbamuosius ju- 
džius,” kur vietoje orkestrų 
ir šiaip muzikantų griežia tam 
tikri prie krutamu jų paveiks
lų priderinti įtaisai.

Muzikantų Mutual Protec
tive Unija norėjo surengti be
darbių muzikantų ramų ėjimą 
(“parodą”) iš 210 E. 86th St. 
į Amerikos Muzikantų Fede
racijos 802-to lokalo raštinę, 
250 W. 57th St., New Yorke. 
Bet policijos komisionierius, 
Whalen uždraudė muzikan
tams tą parodą. Reiškia, mie
sto valdonai bijosi netmuzi-j 
kantų bedarbių pasirodymo 
su protestu gatvėje.

Muzikantų Federacijos raš
tines svetainėje buvo bedar- 
bių muzikos darbininkų mi
tingas, kuriame dalyvavo ko
kie šeši šimtai. Centralinis 
o r g a n i z a ei jos prezidentas,* 
Webber, buvo kaltinamas, kad 
nieko nedaro palengvinimui 
bedarbių likimo. O sulig 
Daily Workerio gautų žinių ir 
jis pats, yra šėrininkas vienos 
kompanijos, kuri gamina gar
sinius prietaisus prie kruta- 
mųjų paveikslų, taip kad ne
reikėtų muzikantų.

Muzikos bedarbiai tame mi
tinge išstatė reikalavimus: 
kad būtų Įvesta penkių dienų 
darbo savaitė; kad muzi
kantais būtų daroma kontrak
tai .ištisam sezonui; kad 
ja kontroliuotų darbus ir 
muzikantas nebūtų verčiaynaą, 
įvairiuojant darbą, pavaduoti 
kelis kitus.

ini-
ad

Automobilistai Gengsteriai 
Pašovė Policmaną

D v i r alininkas policmanas 
Harry Eller New Yorke liepė 
sustot vienam persmarkiai va
žiuojančiam taxi-automobiliui. 

važiuotojai ėmė šau- 
Dviem kulkom perver- 

mirčia vaduo- 
šovikai gi, au-

■ Keturi
I dyti.
'tas, policmanas 
įjasi ligoninėje.
itomobilį palikę,

progresyviai 
pažadėjo 
šmotus, tai

i to nei žodelio
i darbininkus.

Nuo savęs aš 
čiams pasakyti:

Vienas darbininkas, paėmęs ja,draugai, taip manydami. — i • ,• • • , >• • ......
j glėbį, jsodino į važiavusį au- 8“> būdamas delegatu, Bub-1vietiniais kelionių viršininkais, 
tomobilį ir nuvežė į ligoninę, n^s k.vrė Joint Boardų su jo ■ •
gyvų arba jau negyvą?! Į ponais, tai ar girs tą mašiną

Pasirodo, moterėlė ar mer- Buivydas su Vaitukaičiu ? Bet 
gina, sveika, palikus namiš-. “Laisvė” visuomet gynė ir gins 
kius, skubėjo į darbą, ir štai, darbininkus. “Laisvė” rašė 
gal būt, mirtinai ją sužeidė I aPie tų ponų ii*_ jų pakalikų 
arba užmušė ir. . . ji namo 
jau negrįžo. . . Namiškiai, gal 
būt, jos jau niekados nesusi
lauks.

O kur 
ar jie 
m u ?

Bet 
bėga, 
kuomet tie patys darbininkai | ...
išeina į streiką,'reikalaudami ninku susirinkime, tai iš da
lino savo išnaudotojo didesnio bartinių mūsų lokalo išrinktų

Ji dar tėra tiktai 26 metų 
f amžiau

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA į

duonos kąsnio, geresnių gyve
nimo sąlygų, trumpesnių dar
bo valandų, kad nereikėtų, 
galvatrūkčiais bėgt į darbą, ir 
peV tai mirt po automobilių 
ratais gatvėje.

Šiaušių Streikas Eina 
Platyn ir Gilyn

purvinus darbusar rašys,. Mū
sų dienraštis “Laisvė” visuo
met aikštėn kelia tokias reak
cionierių šunybes; vis tiek, .kas 
begirtų pardavikiškus reakci
nius vadus, mūsų dienraštis, 
nieko nepaisydamas, rodys 
darbininkams tiesos kelią.

Man teko dalyvauti minėta- 
|me tų dviejų dirbtuvių darbi-

Streikai! išėjo ir Falco Čeve- 
rykų Kompanijos visi 40 dar
bininkų, Brownsvillej. Jiems, 
kaip ir kitiems šiaučių strei
kams paskutiniu laiku,’ vado
vauja Independent Shoe Wor
kers Unija.

Long Island City Phillipson 
Lockwood Shoe Kompanija, 
kur < dirbo 150 darbininkų, 
taipgi Brooklyno Kados* Shoe 
Kompanija pradėjo derybas 
su unija delei streiko baigi
mo, ir sutinka daryt tam tik
rų streikieriams nusileidimų.

Pasmarkėjo streikai prieš 
Arthur Bender Ko., kur dir
bo 200 darbininkų, ir prieš 
Real Art Kompaniją, kuri vi
dutiniai samdydavosi 175 dar
bininkus. Tų dviejų kompa
nijų , dirbtuvėse dabar neliko 
nei vieno dirbančio; visi kovos 
lauke. Real Art Kompanija 
rengiasi reikalaut iš teismo in- 
džionkšino prieš streikierius.

Viršininkų neteko girdėt tokio 
didelio pasigyrimo, kaip kad 
primetama, kad dabar tai bū
sią viskas gerai. Jeigu kuris 
ir pasakė, kad nauja šluota 
geriau šluoja, nekaip sena, tai 
čia dar nėra joks išgyrimas 
atžagareivių augštųjų vadų. O 
tuos augštuosius reakcionie
rius kaip tik ir gyre Bubnys 
praeityje.

Dabar, kaip ir paprastai 
kiekvieną sezoną, augštieji vir- 

išininkai davė tai firmai mul-

|

i

Sužeidė Du Darbininkus
Bękasant tunelį požeminiam 

gelžkeliui, ties Hawjcstone St. 
ir Grand Concourse, Bronxe, 
nukrito 200 svarų uolos ga
balas ir pavojingai sužeidė 
juoduką ir italą darbininką; 
pirmasis veikiausia mirsiąs.

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

MANO YPATIŠKA ATY- (p-j M n. 
DA IR PATARNAVIMAS 2S 9,8 88 8 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

; Lietuvaitė Fotografistėu
Fotografuoju, Didinu ir Numalia-

AI in TIKTI C 332 WEST BROADWAY
9 11 Ui jHO So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTG1ČIŲ

SENIAUSIA AGĖNTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTQNE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $22,0(k. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
pandomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai,, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šią proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios, progos ne
rasite niekur.

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

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—narni], ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kręiptis pas mus ir per
sitikrinti.

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

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS •*

. , Į VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgičius namams ir.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PRO&A SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė* vieta. Rendos $820 Į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
kali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne- 
ręiks eiti pas kitsį. jięškotį darbo. 
Naiijai ištaršytas "iš lauko ir iŠ 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A., J. KUPSTIS 
332 W. Broddyay 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

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

URBO LAX TAPS 
(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 APTIEKA

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 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas --------- —--------------------------------------------- --------
No___  ____St. or Ave.
Miestas State.

151

AUTO SCHOOL
PHONH, REGINT 1177-9474
Būkite Savyatovūs——Iseimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir* taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite (savystovūa 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 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n f* LiAllUl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Du UCBlŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliai< nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Pančdėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vahojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
tąip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debcvoise Stsk

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, Ns
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Išgirskite Žmogų, ką tik 
Sugrįžusį iš Maskvos

Valgyklų Darbininkų 
Kova Prieš Vergiją

vanos.
Havanos “štofo” muzikos pa
vidale teks ir brooklyniečiams, 
atsilankantiems matyti ir gir
dėti jo ir jam suruoštą specia- 

n/y., mirė 19 d. kovo,* bus'U muzikalį vaizdelį “Heilo 
22 2. Trejy- Brooklyn.” Čia virpės ir mai

šysis Havanos mėnesiena, 
skambėjimas ir 

mergai-

---- --- ----------------------------------- ,-------------------------
Karšto, romantiško ?tai yra tūlais žvilgsniais bene 

gražiausias šio sezono judis.

Grace M. Gudelis, 9 mėne
sių, 55-26—69th St., Maspeth,

PARSIDUODA delikatessen krautu
vė už labai pigią kainą. Turiu dų 

bizniu, tat noriu greit parduoti. 
Kreipkite.^ po No. 45 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. 69-74

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARSIDUODA rakandai dviejų for- 
nišiotų namų. Vienas namas su 

36 kambariais, kitas su 28 kamba- v 
riais. Galima padaryt gražaus pel
no. Parsiduoda iš priežasties šei
myniškų nesutikimų. Kreipkitės po 
No. 288 Avė A, kampas 18th St., 
New York, N. Y.

(64—69)

PARSIDUODA Saldainių, Ice Crea- 
mo ir Stationery storas. Senas biz
nis. Kaina prieinama. Sąlygos vie
toje. 114 Union Ave., Brooklyn, N. 
P., kampas Maujer St.

laidota 22 d. kovo šv. 
bės kapuose.

Antanas Būtis, 44 metų, 70. mandolinų
Hudson Ave., mirė 19 d. ko- graikščios ispaniškos 
vo; bus laidotas 22 d. 
šv. Trejybės kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi- je dalyvaus New Yorko Bro- 
jadway žvaigždės: Jean Boy- 
jdell, Marie White, Ossman 
jSchepp, Bud Carlell, Gould 
I Mergaitės ir keli kiti augštos 
i rūšies talentai.

Svarbusis programos kruta- 
iinasis paveikslas bus “Red- 

(Raudonskūris), kuria- 
atvaizduojama meiliški 

U" • už pačios prietikiai indijono, išauklėto 
Teisme prisipažino a m e r i k oniškoje kolegijoje, 

žmogžudystės Svarbiausią rolę jame vaidina 
Richard Dix, kuris jau pir-

PARSIDUODA restoranas arba rei
kalingas partneris. Biznis išdirb

tas, geroj vietoj, prie dirbtuvių. 
Kreipkitės po No. 145 Thames St., 
Brooklyn, N. Y. (67-70)

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI

68-75
PIGIAI PARSIDUODA grocemė ir 
delikatessen, biznis išdirbtas per 

ilgus metus. Priežastis pardavimo 
—savininkas turi išvažiuoti į kitą 
miestą. Pigiai parduosiu greitam 
pirkėjui. 235 Leonard St., Cor. 
Powers St., Brooklyn, N. Y. 67-70
PARSIDUODA gerai įtaisyta gro- 
sernė ir delikatesen krautuvė, ge

roj biznio vietoj, apgyventa įvairių 
tautų. Parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu. Kreipkitės po No. .906 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

(64—69)

kovo
Brooklyn Paramount sceno-Indų plovėjai, virėjai, stalų 

valytojai ir kiti valgyklų ir 
viešbučių darbininkai per die
ną eina su skundais į Amalga- 
meitų Maisto Darbininkų Uni
jos raštinę, New Yorke. Sako,' 
kad yra verčiami dirbt 12 iki 
14 valandų į parą: gauną tik 
po 35 centus už valandą; kai 
del maisto, tai savininkai 
jiems tankiausiai pakiša tik 
kitų, kostumerių išėdas. Dal
bas tokiose sąlygose įvaro 

j jiems reumatizmą, inkstų su
gedimą ii* įvairias skaudžias 
nervų ligas.

Am. Maisto Darbininkų Uni- kęs pasmerktas 
Zimmerman, gyvenęs ja varo vajų delei jų suorga- 

inizavimo. Jau įsteigta darbi
ninkų komitetai penkiose, de
šimtyse valgyklų. Keli desėt- 
kai darbininkų paskleidė tūk
stančius lapelių tarp viešbu
čių ir valgyklų darbininkų ir 
tarnautojų; lapeliuose ragina
ma rengtis kovon už įvedimą 
unijinių sąlygų.

Unija šaukia masinį valgyk
lų darbininkų mitingą Bryant 
Hall, 41st St. ir Sixth Ave., 
New Yorke, kovo 27 d., tre
čiadienį.

Ateinantį sekmadienį brook- 
lyniečiai turės progos išgirsti 
naujų dalykų iš drg. Engdah- 
lio, ką tik sugrįžusio iš Mask
vos. Jis duos prelekciją apie 
Sovietų Sąjungą ir apie grę
siantį naują imperialistinį ka
rą. Prelekciją įvyks po num. 
56 Manhattan Avė., Brook
lyne, Komunistų Partijos šeš
tos sekcijos kambariuose; pra
sidės 11 vai. prieš piet. Įžan
ga visiem veltui.

naši graborius J. Garšva.

8 iki 20 Metų Kalėjimo 
Už Pačios Nušovimą

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Sekmadieni, 24 d. kovo, 10 vaj. ry

te, įvyks “Laisvės” Spaudos Bend
rovės direktorių ekstra > susirinkimas. 
Visi būkite, svarbu.

J. NALIVAIKA, Sekr.
* 69-70)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Žagino Savo Dukterį

po 720 num. Willoughby Ave 
Brooklyne, gavo 5 iki 10 met- 
tų kalėjimo, kad užpuolė iš
žagini savo dukterį, 15 metų 
mergaitę.

Pašėlusi Meilė—Mirties 
Priežastis Abiem

metų

r

24 ‘ metų am-

vedę ketveri 
Baisiai karštai 
karščio išsivys- 

prasi-
Pagaliaus, mote-

Thomas Jensen, 27 
amžiaus, kapitalistas, vienas iš 
viršininkų Stanley muilo kom
panijos, nušovė savo moterį 
Adelaidę, ant jos motinos na
mo laiptų, 305 East 206th St., 
New Yorke, ir pats nusišovė. 
Moteris buvo 
žiaus.

Jiedu buvo 
metai atgal, 
mylėjosi; iš to
tė pavydas, nuožiūra; 
dėjo vaidai, 
ris, toliau nepakęsdama bar
nių, nusikraustė gyvent pas; 
savo motiną. Ištisą mėnesį 
vyras telefonu jai skambino 
ir laiškus rašė, prašydamas 
grįžt pas jį atgal, ir visomis 
priemonėmis besistengdamas 
su jąja pasimatyti. Kada da
bar, galų gale, pavyko pasi
matyt ir jinai , atsisakė grįžt 
su juo gyvent, tai jis ir pada
rė galą visam tam karštam 
romansui.

Ex-kriminalistas su Pačia 
Užmuštas už Išdavimą 
Savo Buvusių Sėbrų

jsi-Ginkluoti žmogžudžiai 
laužė į kambarius Sammo Sac
co Astorijoj, L. L, ir nušovė 
jį ir jo nėščią žmoną Rožę, 31 
metų amžiaus. Tai buvo ker
štas buvusių Sacco draugų- 
kriminalistų už išdavystę iš jo 
pusės.

1918 metais Sacco buvo nu
leistas 20 metų kalėjimo už 
antro laipsnio žmogžudystę. 
Dešimts metų išbuvus kalėji
me, jis tapo paliuosuotas už 
p a s it a r navimą vyriausybei, 
kuomet jis pranešė kalėjimo 
viršininkui, jog du kaliniai yra 
padarę planą pabėgimui iš 
kalėjimo. Nuo tų išduotų ka
linių sėbrų kulkų, tai ir krito 
dapar Sacco su savo žmona.

Sacco buvo sėdėjęs kalėji
me jau keliais atvejais pirm 
to, kaipo plėšikas, ginkluotas 
muštukas ir t. t. Bet paliuo
suotas iš kalėjimo jis, ypač sa
vo. moters perkalbėtas, sako
ma, buvo pasiryžęs toliau tęs
ti rimto piliečio gyvenimą.

Privatiški Paleistuviški
Judžiai

Paskutiniu laiku yra prasi
platinę mažiukai krutamųjų 
paveikslų aparatai, su kurių 
pagelba galima judžius matyt 

savo kambaryj. Tiems pri- 
vatiškiems judžiams atsirado 
ir savotiškų filmų. Ypač pra
dėta varyt slaptas biznis su 
kekšiškais nuogų paleistuvių 
judžiais. Už tokių judžių 
pardavinėjimą užvakar tapo 
suimtas brooklynietis John D. 
Carmac ir Jefferson Market 
teisme pastatytas po $500 
kaucijos iki prisiekusiųjų teis- 
niiii.

Maurice De Naer, 470—50th skin 
St., Brooklyne, nuteistas 8 iki me 
20 metų kalėjimo i 
nušovimą. ' 
kaltas antrame 
laipsnyje. Jeigu ne prisipaži- 
nimas, tai veikiausia būti? Ii-' miau yra pasižymėjęs judžiuo;

’ ’ i mirt elektros se iš indijonų gyvenimo, ypa- 
į tingai “The Vanishing Amer- 
' ican’e.”

Visas “Redskin • • T: ■

PHILADELPHIA PA.
A. L. D. L. D. 10-tos kuopos su

sirinkimas bus panedėjį, 25 kovo, 
Liaudies Name, 1214 Spring St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit, gausit naują knygą “Ka- 

ir Revoliucijij Gadynė.”rų

69-70

kedėje. DETROIT, MICH.
D’ A. L. S. 46-tos kuopos susi-

TEATHAS OANOS-MUZIKA
yra nu-i .. . _.

NavajO lO-tą vai. ryte. 
Arizonos yra
reginiai

oro-
rykščiais saulėleidžiais, išdi
džiais ir baisingais kalnų čiu
kurais, uolomis ir puošnia 
augmenija.

Visos tos scenos atvaizdina
ma trimis spalvomis, taip jog 
atrodo, kaip gyva gamta. Su-

valstijoj. Gamtiniai 
išdidžiai-puikūs, su savo 

saulėleidžiais,BROOKLYN’O PARAMOUN- 
TE PAUL ASH IR 
“REDSKIN”

Nuo šios subatos Brooklyno 
garsiajame Paramount Theat
re linksmins publiką Paul 
Ash, džazzinės muzikos kara
lius, ką tiktai sugrįžęs iš Ha-i lig daugelio žinovų nuomonės,

£■■■■■■■■1■■■■■■■
Gražiausias, Margiausias, Didžiausias Pavasarinis
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KONCERTAS
RENGIAMAS TARPTAUTINIO DARBININKŲ APSIGYNIMO 17-TOS KUOPOS

Įvyks Ateinantį Nedeldienį, 24 Kovo-March
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 3:30 vai. j po pietų Durys atsidaro 3 vai.
RUSŲ CHEKHOFF BALALAIKŲ ORKESTRĄ, vadovybėje P. La Sotos, skambins: 

Internacionalas, pritariant choristams ir publikai; ukrainų dainų mišinys; Uch- 
nem; Polianka; Gatčinos Atsiminimai; Valstiečių Choras iš operos Kn. Igor; 
Juodos Akys; Mišinys rusų dainų. V. Efimoff, orkestros narys, bus šokikas.

v
STANKŪNAS, bass-baritonas, dainuos A Last Good Bye.; Beauštant! aušrelė; 

Arabų-beduinų meilės daina; Aukso stabas ir kt. .
FINŲ DARBININKŲ ATLETŲ KLIUBAS, vadovaujamas Kisatoverito, 'rodys viso

kias dailiškas gimnastikas ir gyvąsias stovylas-figūras.

F.

KONSTANCIJA MENKELIŪ-
NIŪTĖ dainuos La Forza

, . Del Destina;, Saulutė lei
džias; Širdyj tavo žodžius 
nešiojo ir t. t.

VITO ZAVECKAS smuiku grieš Der Sohn der Heide, Spanish Dance No. 1 if kt.
FINŲ DARBININKŲ CHORAS, vadovybėje O. Tofferio, padainuos Vallankumaus

Marrs (Revoliucionierių maršas); J£ėvat Laulu (Pavasaris) ir Piirilaulu.
VOKIEČIŲ BUČERIŲ UNIJOS CHORAS, vadovybėje Gustavo T. Heil’.o sudainuos 

Fruehlingszeit (Pavasaris), Das StilleTal (Ramusis Klonis) ir kt.
K. MENKELIŪNIUTĖ ir F. STANKŪNAS dainuos duetų.
AIDO ir LYROS CHORAI, vadovaujami V. Žuko', sudainuos Gegutę, Pirmyn, Mu

ziką ir kt. /
Pianistė bus HELEN RICH ‘ ’

Apart programoje sužymėtų dalykų, dar bus ir priedų
Kas tik, būdamas arčiau prie Rengimo Komisijos, matė programą visame jos 

pilnume, stebėjosi, kad toks nepaprastas, meniškomis spėkomis taip gausingas gali 
būt rengiamas lietuviškos Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo kuopos. Nes at
rodo, kaip koks didis nacionalis koncertas, skiriamas ne tik Brooklyno ir New Yor
ko kolonijai, bet ir visų rytinių ir kitų valstijų lietuvių darbininkiškai publikai. 
Nors, kai žinoma, šiame koncerte turėsime publikos ne tik iš lietuvių, bet ir 
sų, vokiečių, amerikonų, finų, žydų ir kitų, kurių spaudoje taipgi koncertas 
namas.

is ru- 
garsi-
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PO KONCERTO ŠOKIAI—RETIKEVIČIŲ ORKESTRĄ
Įžanga $1.00 ir 75 centai Į šokius nuo 7 vai.-—50 centų

šis koncertas rengiamas grynai tiesioginei naudai darbininkiškų kalinių ir ken
čiančių už savo klasės reikalus mūsų kovotojų. Todėl kiekvienas darbininkas tu
ri laikyt sau pareiga atsilankyt į šj tikrai nepaprastą parengimą. '
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T.
rinkimas bus ned^oj, Ž4 kovo, Drau
gijų svetainėj, 24 ir Michigan Ave., 

Visi bariai ateikit, 
svarbių reikalų.

Sekr. J. F. Bacevičius.
(68-69)

PHILADELPHIA, PA.
Pranešame visiems Ateities Žiedo 

V. D. nariams, kad neturėsime jo
kios mokyklos iki po Velykų, balan
džio 7. Tą dieną, tai lyra balandžio 
7 bus susirinkimas, 1 yal. po pietų. 
Sykiu turėsime ir dainų pamoką. 
Visi įsitemykit ir atsilankykit.

Komitetas.
(68-69)

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. L. D. 63-čios kuopos 

sirinkimas bus nedčlioj, 24 d. 
vo, Liet. Jaunų Vyrų svetainėj, 407 

1 Lafayette St. Pradžia 10 vai. ryte, 
j Visi nariai ateikit ir atsiimkit nau- 
! ją knygą “Karų ir Revoliucijų Ga- 
, dynė.” Taipgi pasirūpinkit užsimo
kėti už šiuos metus.

Sekr. M. Kairis.
(68-69)

su
ko

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKO DĖDĖS. Kristina Sinko- 

niūtė, po vyru Jakauskienū jieško 
savo dėdės Motiejaus Kąsilionio, Vel- 
kiautenūs kaimo, Liškiavos parapijos, 
Suvalkų rėdybos. Kas žinote, malo
nėkite greitai pranešti, turiu svar
bų reikalų. Mrs. Kristina Jakaus
kiene, Virden, Ill. 69-70

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

REIKALINGAS mokytojas Great 
Neck’e mokinti jaunuolių chorą, 

kuris tik ką sutvertas iš jaunų vai
kučių. Kas sutiktų mokinti už ma
žą kainą arba norėtų apsigyventi per 
vasarą Great Necke, malonėkit tuo
jau atsišaukti. S. Petkienė, 29 So. 
Middle Neck Rd., Great Neck, N. 
Y. Tel., Great Neck 297. 69-71
KAS TURIT lotus pardavimui, aš 

priimu cash prie* pirkimo namų, 
arba išmainau lotus ant namo. Zinis, 
499 Giand St., Brooklyn,' N. Y. Tel., 
Jamaica 7394 69-74
REIKALINGAS šoferis išvežiojimui 

duonos. Nuolatinis darbas. At
sišaukite tuojau.—Scholes Baking 
Co., 10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

68-70

IŠRANDA VOJIMAI
IŠNUOMUOJAMA 7 kambariai. Vi

si šviesūs. Labai patogu, nes arti 
mokyklos. Butas dideliai šeimai pa
togus. Antras namas nuo Grand 
St., 4 Mažu St., Maspeth, L. I. Pri
važiuoti paranku iš visų pusių. Arti 

Savininkė ant-

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—rųoters mirtis; noriu 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 i 
111 Main St., Hudson, Mass.

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

(45-69)

stoties.
ram augšte. Mrs. 
kienė.

Domicėlė Kilins- 
69-71

PASIRANDAVOJA 3-4 kambariai,
yra maudynės, elektra, 2 šeimynų 

name. Randa prieinama. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel.,, 
Jamaica 7394. 69-74

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA' fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON 
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA Restaurantas įvai

riom tautom apgyventoje vietoje, 
galima padaryti gerą pragyvenimą. 
Parduodu už pigiai, ries greit turiu 
apleisti miestą. 150 N. 4th St., ir 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

' 69-71
DIDELIS BARGENAS

162 West Street, parsiduoda trijų 
šeimynų namas, ‘nešantis randos 
$660 į metus. Atiduoda už $3,400, 
kuomet tikra verte $4,500. Įmokčt 
$1,000. Kreipkitės: MISS GORHAM, 
887 Manhattan Ave., Brooklyn, N. P.

r (68-73)

Naudokitės Proga
Parsiduoda auksinių daiktų

su visais įrengimais ir 
Y*patiškai

tuvė, 
gurnais del biznio, 
laiškais kreipkitės:

krau-

pato-
arba

L. ŽUKAS
306 Ovington Ave.. Brooklyn, N. Y. 

(68-70)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

209

J. KENTS >
Barber Shop
East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J.

Del vyrų, moterų ir vaikų 
plaukai apkerpama gražiai, 
nes daug metų patyrimą turiu 
šiame amate. Taipgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo.

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N.Y.

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, pėrsitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

5 417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
■

t

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

užeiga

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

c

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais yaisfcais 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
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių z 
Dagilių 
Debesini 
Garstyčių

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

mane, b 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, 236t, 3514.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

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

i.
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