
Pirmas Lietuvių Darbi*

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

LITHUANIAN DAIBM

Brooklyn, N. Y., šėštadienis, Kovo (March) 23 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XITelephone, Stagg 3878No. 70

težius, o Islaimesit 
Pasauli!

Nusprendė, kad Vokieti 
ja Turi Mokėti Mini
mum $420,000,000 

| Metus

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

PARYŽIUS.— Tarptauti
nis ekspertų komitetas,, su
sirinkęs svarstyti, kiek Vo
kietija turi mokėti kontri
bucijos sąjungininkams, pa
galios išdirbo naują planą,
sulig kurio Vokietijai nu
statoma minimurp (mažiau
sia) metinė mokestis. Su
lig to plano, Vokietija turi 
mokėti kontribucijų nema
žiau vieną bilioną septynis 
šimtus ir penkiasdešimts mi- 
lionų markių (apie $420,-

I 000,000) į metus.
Ekspertai prie tokio išve

dimo priėjo ketvirtadienį, 
po ilgų derybų del pakeiti-' kono, Vladimir provincijoj

22 MAINIERIAI ŽUVO KASYKLOJ
i

114 Žmonių Sudegė Judžiu 
Teatre Sovietų Sąjungoj

mo Daweso plano.
Ketvirtadienio vakarą Dr. 

Hjalmar Schacht, galva Vo
kietijos delegacijos, išvyko į 
Berlyną perstatyti valdžiai 
naują planą, sulig kurio Vo
kietija turės mokėti repa
racijas. Per kiek metų Vo
kietija turės mokėti kontri
bucijas sulyg naujo plano, 

• dar nepaskelbta.
Iki šiol Vokietija turėjo 

mokėti apie $600,000,000 į 
metus.

Amerikos kapitalistai, 
bankierius Morganas ir 
stambus kapitalistas Owen 
Young, įeina į tą ekspertų 
komitetą.

Palyginamai, Vokietijai 
mažai nustatyta mokėti. Iš 
to galima daryti išvedimą, 
kad imperialistai smarkiai 
rengiasi prie karo prieš So
vietų Sąjungą ir nori pasta
tyti Vokietiją ant tvirtų ko
jų; už tai sumažina jai ir 
kontribucijų mokėjimą.

MASKVA.—Miestely Igol- 
------------------------ .j . — ------------------------------ ---- j - J, 
už 250 mylių į šiaurius nuo 
Maskvos, ištiko gaisras kru
tamu paveikslų teatre. Te
atras buvo medinis. Buvo 
tik vienas išėjimas lauk. Su
degė 114 žmonių.

Užsidegė filmą ir liepsna 
greitai prasiplėtė po visą 
namą.

Apart žuvusių, vienuolika 
tapo pavojingai sužeisti. So
vietų valdžia tuojau suteikė 
pašalpą nukentėjusios šei
mynoms.

Vokiečių Laivas Susikūlė 
Su Sovietų Laivu

BERLYNAS.—Hamburg- 
American linijos laivas 
Thuringia tapo biskį apga
dintas susikūlus su Sovietų 
laivu Elbe upės įtakoj, pa
sak čia gauto pranešimo 
penktadienį. Thuringja su
grįžo į Hamburgą, kur pa- 
sažieriai buvo perkelti į lai
vą Albert Ballin.

Buffalo, n. Y._ čia ket- J740 Žmonių Pabėgo iš Fa- 
virtadienį tapo suareštuoti šistines Lietuvos Vasario 
8 vyrai ir 2 moterys, kaipo I 
pinigų dirbėjai. Vyrai su- į 
laikyti po $25,000 kaucijos ' 
kiekvienas; moterys 
$1,000 kiekviena.

Mėnesį *1

po

Svarbus Pranešimas Vi 
sieros Darbuotojams 
Priešfašistinėj Dirvoj
šiuomi pranešu visiems 

Amerikos Lietuvių Organiza
cijų Priešfašistinio Susivieni
jimo lokalinių komitetų sek
retoriams ir šiaip atskiriems 
darbuotojams priešfašistinėj 
dirvoj, kad aukščiau minėtos 
organizacijos Centro Komite
tas savo susirinkime, laiky
tame 12 diena kovo, 1929 
metais, padarė sekančias per
mainas Veikiančiajam Komi
tete: į vietą J. Alekšio, ėju
sio pareigas Centro Sekreto
riaus nuo pat organizacijos 
susiformavimo, kuris iš prie
žasties turėjimo nepaprastai 
daug darbo ALDLD. eiti tas 
pareigas i ant toliau nebesu
tiko, nuskyrė J. Weiss, buvu
sį Centro Iždininką, eiti pa
reigas Centro Sekretoriaus, 
o J. Alekšį nuskyrė eiti pa
reigas Centro Iždininko. Vi
si lokalinių komitetų sekre
toriai privalo gerai įsitėmyti 
tą permainą ir nuo šio laiko 
su 
pas 
rių 
su: 
St,
čiant pinigus (Money orde
rius, ar banko čekius) rei
kia išrašyti J. Alekšio vardu 
ir pasiųsti Centro Sekretoriui; 
aukščiau paminėtu adresu:

J. Alekšis, 
• Buvęs Centro Sekretorius.

KAUNAS.—Vasario mėn. 
emigravo į Argentiną 928 
(sausio mėn. 410), Brazili
ją 388 (206), Afriką — 80 

i (122), Kanadą — 63 (33), 
iUruguajų—188 (114). Ame- 
'tiką—81 (78), Meksiką —1 
1(3), Kuba—4 (3). Palesti
na—4 (15) ir j kitas šalis 
|3 (3). Iš viso per vasario 
mėn. emigravo 1740 asme
nų, sausio mėn. 987. 1928 

sausio mėn. emigravo
į503 asmenys, vasario mėn. 
; 718. Vadinas, šiais metais 
vasario mėn. emigravo 1022 
asmenim daugiau, kaip per
nai tuo pat mėnesiu.

m.

Kauną Puola Vilkai

visais reikalais kreiptis 
naujai nuskirtą sekreto- 
J. Weiss sekančiu adre-

J. Weiss, 393 — 12th 
Brooklyn, N. Y. Siun-

KAUNAS.— Per didžiuo
sius šalčius vilkai tiek įsi
drąsino, kad net Kaunan 
buvo atėję. Žaliakalnio gy
ventojai sako, kad vilkąi 
buvo aplankę kelis kartus, 

!ypač naujus miesto kvarta
lus ties 7 fortu. •

Ten vilkai buvo užpuolę 
moterį, bet laimei pasitaikė 
automobilis, iš kurio, mat 
pastebėję užpuolikus,’ pra
dėjo šaudyti ir moterį apgy
nė. Kitą dieną 6 vai. ryto 
atbėgo du vilkai. Šunės su
kėlė didžiausį lermą, ir vil
kai pasitraukė. Buvę ir dau
giau “nelauktų svečių” ap
silankymų. . ,

Sušaudė Generolą Aguirre; Sukilėliai
Bombardavo Miestą Mazatlan

MEXICO CITY— Vera 
Cruz mieste, 9 vai. ketvirta
dienio rytą, tapo sušaudytas 
generolas J. M. Aguirre, 
svarbiausias sukilėlių vadas 

,Vera .Cruz valstijoj.
Trečiadienį Aguirre ir ke- 

• lėtas kitų sukilėlių oficierių 
ir kareivių tapo valdžios ka
reivių suimti. Tuoj aus 
Aguirre tapo karo lauko 
teismo pasmerktas sušaudy
mui.

Anksti ketvirtadienį suki
lėliai bombardavo miestą 
Mazatlan, Sinaloa valstijoj.

120 Darbininkų Vadų 
Suareštuota Indijoj

BOMBAY, Indija.— Čia 
kareiviai užėmė šešias dirb
tuves. kuomet trečiadienį 
20,000 darbininkų sustreika
vo prieš Anglo-Indijos val
džios puolimą ant radikalų 
darbininkų įvairiuose mies
tuose. ' {. ; ■ ' , ■ ' . , j y '

Suvirš.120 darbininkų va
dų suareštuota. Jų tarpe 30 
komunistų.

Valdžia nori tuo būdu už
slopinti darbininkų judėji
mą, v

Caristas Duobėj Laikė {kali
nęs Savo Sūny, Kam Jis 

Stoja už Sovietus

Darbininkų ir Valstiečių Gin- 
; Įduot Sukilimai Chinijoj

Paryžius.— 31 jūreivis ta
po išgelbėtas, kuomet tavo- 
rinis laivas Sines, plaukian
tis iš Lisbon į Hamburg, 
nuskendo trečiadienį susi
kūlęs su Franci jos žvejo ja- 
mu laivu Adine.

MASKVA.— Ketvirtadie
nį čia tapo iškelta į aikštę, 
kaip caristas laikė savo sū
nų įkalinęs duobėj prie i sa
vo namo per aštuonis metus 

t už tai, kad sūnus stojo už 
nauja tvarką. Tas atsitiki
mas buvo Savchukovo kai
me, Jursko provincijoj.

1918 metais jaunas Tara
sovas įstojo į Raudonąją 
Armiją. Už trijų metų vė
liaus sugrįžo, į savo kaimą. 
Sugrįžęs jis karštai* stojo' 
už Sovietų valdžią, buvo di
delis entuziastas naujos 
tvarkos. Tas jo tėvui ca- 
ristui nepatiko'. Jo- tėvas 
jam pareiškė: “Raudonoji 
Armija maršuoja prieš ca
rus ir tu neturi būti jos ei
lėse.”

Pasak pranešimo, tą nak
tį, kada jo sūnus sugrįžo, 
senis Tarasovas iškasė gi
lia duobę savo darže ir, su
rišęs sūnaus rankas ir ko
jas, įmetė' jį į duobę; jis, 
matomai, norėjo jį laikyti 
ten tol. kol sugris sena val
džia. Nesenai tėvas numi
rė. Kaimo p’vvenfoiai užė
jo duobę ir ištraukė suvar
gusį žmop-u. Nors jis tik 29 
metu amžiaus, bet jo plau
kai pražilę. Jis tapo nuga
bentas į ligoninę;

Matomai, Sukilėlių spėkos 
buvo menkos. Mažai nuo
stolių padarė.

Sakoma, kad didžiuma su
kilėlių spėkų gabenama į 
Chihuahua miestą sudrūtin- 
ti generolo J. G. Escobar 
spėkas. Escobar pareiškė, 
kad ten jis kariaus iki galo 
su valdžios spėkomis.

Valdžia praneša, kad šeši 
tūkstančiai kareivių po ko
manda generolo Lazaro 
Cardenas greitai bus pa
siųsti iš Torreon srities su- 
drūtinti valdžios spėkas Ma
zatlan.

Rockefelleris Nupirko
Miestelį Sunaikinimui
TARRYTOWN, N. Y. — 

John D. Rockefelleris Jr. 
ketvirtadienį nupirko visą 
East View miestelį, kur gy
vena 46 šeimynos, 
kėjo suvirs $700,000. .pako
pia, kad jis užmokėjęs . nuo 
trijų iki keturių kartų dau
giau, negu nustatyta mies
telio vertė. ,

Rockefelleris nupirko tą 
miestelį su tikslu ji sunai
kinti. Jis nenori, kad per 
vidurį i o nuosavybės Pocan- 
tico Hills eitų gelžkelis. Jis 
planuoja tą gelžkeli nusuk
ti ton vieton, kur dabar ran
dasi jo nupirktas miestelis.

Sakoma, kad su gegužės 
1 d. bus sugriauti visi to 
miestelio namai.

Užmo-

Apkaltino Miesto Majo
rą ir Visą Policiją

OCEAN CITY, N. Y. — 
Grand džiūrė išnešė apkal
tinimus prieš šio miesto ma
jorą, J. G. Champion, polici
jos viršinink. Howard John
son ir prieš devynioliką po- 
licistų, kūne sudaro polici
jos spėką. Jie kaltinami ne
sirūpinime apvalvti miestą 
nuo paleistuvystės, butlege- 
rystės iri 'gemblerystės.

Apkaltinimai! tapo suda
ryti po* to, kuomet majoras 
Champion t atsisakė .rezig
nuoti iš - majoro vietos^ pa
reikalavus atstovams nuo 
b?nkierių,. fraternalių. ir ki-! 
tokių organizacijų. Atsto
vai ireikalavo, kad jis pasi
trauktų iš vietos, jeigu ne
nori apvalyti. miestą. .

■ Trečiadienį įvyks jų tar
dymas.

/ Managua, Nicaragua. — 
Ketvirtadieni i čia orlaiviu 
atvyko ; Jungtiniu Valstijų 
senatorius Wheeler iš, Mon
tands.' Jis anžiūrės šia šąli 
kaino Amerikos imperialis
tų agentas. ; i ,

HANKOW, Chinija.
Ginkluoti darbininkų 
stiečių sukilimai tęsi: 
tinėj d 
jos, nei 
ki. Kc 
sukiliir

Pran 
teisingi, nežinia) sako, kad 
sukilę darbininkai ir valstie
čiai sudegino keletą misio
nierių [įstaigų. Esą, misio
nieriai nepajėgia pasiprie
šinti.

Pietinė Kiangsi provinci
jos dalis susiduria su Kwan- 
tung provincija, 
ninkai 
kai, sijorganizavę Sovietus 
kaimuose ir miesteliuose 
apie njetai atgal, iki šiol at
silaikė! prieš reakcionierius, i kasyklos ištikus eksplozijai.

Tarp Nankingo valdžios, Vieni išbėgo per seną įėji- 
ir Hahkowo srities valdonų Imą į kasyklą už penkių my- 
prasidejo karas. Manoma, ’ 
kad Chinrį>j vėl kils didelis 
civilis karas.

Napkingo valdžia ketvir
tadienį suareštavo suvirš 
100 ašmenų; kaltinamų kon
spiracijoj nuversti dabarti
nę valdžią. / ‘

į ir val- 
tęsiasi pie- 

aly Kiangsi provinci
ali miesto Kanchow- 
munistai vadovauja

ešimai (ant kiek jie

kur žuvi- 
ir druskos darbinin-

Sako, Anglijos Darbo Parti
jos Valdžia Pradėjo 
Kreiserių Lenktynes

LONDONAS. — David 
Lloyd George, liberalų va
das, | rinkimų kampanijos 
prakalboj trečiadienį parei
škė, kad ponas MacDonal-
das ir jo Darbo Partija 
esant 
šerių 
jos iiĮ' Jungtinių Valstijų.

Jis 
das, 
bo Partijos valdžioj pradė
jo lenktynes, duodamas įsa
kymą pradėti budavoti pen
kis kreiserius. Lloyd George 
sako, 
ponių 
dėti 
rius.

kalta pradėjime krei- 
lenktynių tarp Angli

sako, kad MacDonal- 
kaipo. premjeras Dar-

kad nebuvo reikalo 
MacDonaldui pra

būdavote tuos kreise-

NACIONALĖ MAINIERIŲ UNIJA KAL- 
TINA KOMPANIJA ŽMOGŽUDYSTĖJ

Darbininkai Buvo Verčiami Dirbti Gazo Pavojuj; 227 Iš 
sigelbėjo; Dar Keletą Mainierių Nesurandama

PITTSBURGH, Pa—Dvi- 
dešimts dviejų mainierių la
vonai tapo išimti iš Valley 
Camp Coal Kompanijos 
Kinloch kasyklos, netoli 
Parnassus, Pa., kur ketvir
tadienį ištiko didelė gazo 
eksplozija. Lavonai taip bu
vo labai sudegę, kad vos tik 
buvo galima juos iškelti.

Nuo šešių iki dvylikos 
mainierių dar nerandama; 
nėra vilties surasti juos gy
vus.

227 mainieriai pabėgo iš

lių nuo svarbiausiojo tune
lio, o kiti išėjo per greta 
esančią kasyklą.

Nacionalė Mainierių Uni-

ja, kurią nesenai kovojan
tieji mainieriai suorganiza
vo, sako, kad kompanija 
yra kalta žmogžudystėj; sa
ko, kad tokios nelaimės yra 
išvengtinos, bet kompanijos 
nepaiso.

Valley Camp Coal Kopi- 
paniją valdo James Paisley 
šeimyna iš Cleveland, Ohio. 
Kapitalistas Paisley žinp- 
mas, kai]) didelis darbinin
kų išnaudotojas, darbo uni* 
jų priešas. Jis yra susiri
šęs su Rockefellerio intere
sais. ,

Eksplozija buvo tokia di
delė, kad per dvi mylias 
stubos sudrebėjo. Iš kasyk
los šafto (skylės) liepsna iš
siveržė 200 pėdų augštumo.

ji 
r »■

f

Sovietai Planuoja Ilgas Moterų Sala; Vyrų Ma
, Keliones Orlaiviais

MASKVA.— Kad dar la
biau suinteresuoti gyvento
jus aviacija, Sovietų Drau
gija Plėtimui Aviacijos ir 
Cheiųijos planuoja suorga
nizuoti daug ilgų kelionių 
orlaiviais.

Bėgy gegužės ir birželio 
mėnesio bus suorganizuota 
dvi tolimos kelionės, viena 
į Transkaukaziją, kita į 

Centralinę Aziją, apie 2,000 
ir 4,500 mylių tolumo.

Ukrainos Orlaivininkys- 
tės Draugija taipgi planuo
ja ilgą kelionę orlaiviu K-4 
iš Charkovo į Irkutską per 
Maskvą, o paskui atgal . į 
Charkovą, viso 6,000 mylių 
tolumo, kad išbandyti tą 
naują orlaivį del ilgų pasa- 
žierinių kelionių.

Dobrolet kompanija pla
nuoja lėkimą nauju Sovietų 
trijų motorų orlaiviu “Ant- 
9” į vakarų Europą.

Liepos mėnesį keli metali-
Nicaraguoj Vienas Marinas
Užmuštas,- Kitas Sužeistas ...
MANAGUA, 'Nicaragua.i"iai orIaiviai skns.iš Mas- 

—Generolas Logan Feland, • ^eninFT1.a 
Amerikos , .marinų komanl tebsk,4> Kijevą, Nizm-Noy- 
dierius Nicaraguoj, trečia
dienį , gavo pranešimą iš 
šiauripės Nicaragūds dalies 
apie/mąpnų. susikirtimą su 
nicariagiečiais, kovojančiais 
prieš Wall Streeto priespau-

agiečiais, kovojančiais

Pranešimas sako, kad 
’agiečiai, labai nukentė- 
et jie nudėjo vieną ma- 
Michael Savulich, 21 

metų, iš Jersey City, ir su
žeidė kita mariną, James F. 
McFaul iš Baltimore. Md.

Amerikos darbininkai žu
domi del Wall Streeto inte
resų. M. Sayulich prisira
šė prie marinų trys metai

nica: 
fe b 
riną

Nižni-Nov- 
gorodą, Kazan, Stalingradą 

' ir atgal į Maskvą, viso 3,- 
600 mylių tolumo.

Rugpjūčio mėnesį skris 
du militariniai orlaiviai į il
gą kelionę į įvairias dalis 
Sovietų Sąjungos rytinėj 
daly. Tos kelionės apims 
nuo 2,500 iki 4,000 mylių.

atgal. Pirma to jis dirbo 
ant, gelžkelio Jersey City. 
Jis paliko tėvus ir tris bro
lius. • , . ,

ant,

Irgi šalčių Pasekmes

žai, Nieko Nedirba
Pacifiko (Ramiajame) 

vandenyne yra sala Rapo, 
kurioje gyvena beveik vie
nos moterys. Tiesa, ■ saloje 
gyvena ir keletas vyrų, bet 
jie laikomi retenybe, kaip 
kokie “šventi gyventojai”. 
Rapo sala priklauso FranCi- 
jai. Rapo salos gyventojai 
moterys ir vyrai yra Australi
jos čiabuvių “maori” tautelės 
ir neturi jokio supratimo apie 
bet kokią civilizaciją. Į jų salą 
beveik niekuomet neužeina gar
laiviai, nes ji yra šaly nuo jū
ros kelių. Jos atlieka visus dar
bus, stato bakūžes, medžioja, 
kariauja ir užlaiko visą šeimą“. 
Vyrai išnaudodami savo “šven
tų asabų” padėtį visą dieną nič 
nieko nedirba. Vyrams leidžia^ 
ma tik meškerioti, nes žvejoji
mas su tinklais ir žeberklais 
yra moterų užsiėmimas. Kar
tais vyrai taiso primityviškus 
rūbus ir audžia iš įvairiaspal- 

j vių raudonesnių augalų divonus 
namams papuošti. Svarbiausias 
gi vyrų darbų—tai jų vyriškų 
pareigų atlikimas. Atlikęs savo 
■pareigas vienoje šeimynoje vy
ras eina į kitą ir tt Tokiu bū
du saloje atsiranda ir 'iiaūjos 
kartos. Vyrai gauna geresnį 
ir skanesnį valgį. Dažnai: žmo
nos peni vyrus kaip mažus vai
kus. Vyras guli po medžiu, o 
moteris deda jam į burną duo
nos medžio arba bananų minkš^ 
tumos gabaliukus. / Vyrui lieka 
tik juos kramtyti ir praryti* 
Saloje gyvenantieji vyrai pasi
žymi storumu. Moterys getai 
maitina vyrus tam, kad jie kuo 
ilgiau gyventų. Tačiau vyrų 
skaičius mažėja. Rapo saloje 
gema beveik tik vienos mergai
tės.

Nebraska City, Neb.
Vietos mūrininkų lokalus , 
nutarė, kad mūrininkams 
algos būtų nukapotos nuo 
$1.321 į valandą iki $1.25. 
Jie tikisi, kad kapitalistai

ROKIŠKIS.— Visą vasa
rio mėnesį buvo visai maži 
turgai. Rinkoj valgomoms 
prekėms, kaip: sviestui, 
kiaušiniams, kainos žymiai 
pakilo. Malkos taipgi pa
brango. Žmonės kalba, kad 
po šitokios žiemos būsianti ___ __  , x._
karšta vasara. I suteiks jiem daugiau darbo.

1

i

&

Rytoj Tarptautinio Apsigynimo Puikus Koncertas, Labor Lyceum Svetainėj. Brooklyne; Pradžia 3:30 Vai. po Piety. Būkite Visi!



Puslapis Antras šeštadienis, Kovo 23, 1929

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by

X

Lithuanian Co-operative Publishing Society, Inc.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. APŽVALGA Meskim Nusidėvėjusius Draugijų Vardus

Per year ______
Foreign Countries

SUBSCRIBTION RATES:
_____ $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y. $8.00
-------- $8.001 Half year, Brooklyn, N. Y. $4.00

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

RINKIMAI SOVIFTII BALTARUSUOJ
Visa Sovietų Baltarusija, mių apie miestelių ir miestų 

kiekvienas kaimas, yienkie- —-------
mis, miestelis, šimtai tūks
tančių organizuotų miestų 
pramonės darbininkų ir vi
sų valstiečių masių, laike 
paskutinių trijų mėnesių, 
buvo atkreiptą visa dome 
selsovietų ir miestų sovietų 
rinkimams.

Čia proletariato diktatū
ros kraštas, čia plačiau
sios darbo masės dalyvauja 
tiesioginiam socialistinio 
ūkio statyme. . Čia kiekvie
nai darbininkas ir vargin
gesnis valstietis jaučia save 
atsakomingu už visą sovie
tų darbą. Už tat sovietų 
atstovai (seno sąstato) 
prieš naujo sovieto rinki
mus privalėjo beveik kiek
viename didesniame kaime, 
kiekvienoj dirbtuvėj, visų 
profesinių sąjungų susirin
kimuose padaryti iš savo at
likto sovietuose darbo at

askaitas.

sovietus, kur rinkimuose da
lyvauja didesnis rinkikų 
skaičius).

Šių metų selsovietų rinki
muose dalyvavo daug dides
nis moterų skaičius.‘Iš viso 
moterų dalyvavo 382,672, 
arba 42,5 nuoš. Palyginant 
su praeitais metais moterų 
selsovietų rinkimuose daly
vavimas padidėjo 26,4 %. Į 
1324 selsovietus šiemet na
riais selsovieto išrinkta 7774 
moterys, o praeitais metais 
į 1429 selsovietus buvo iš
rinkta tik 1726 moterys.

Komunistų į sovietus iš
rinkta 3480, arba 8,7 nuoš., 
komjaunuolių selsovietų na
riais išrinkta 3436 žmonės.

Komunistai ir komjau
nuoliai bendrai selsovietuo- 
se sudaro 17,5%.

Šiemet į sovietus liko iš
rinkta bernų ir kaimo bied- 
niokų du kart daugiau, ne
gu praeitų rinkimų metu.

—Kiekvienas sovietų dar-' Tautų mažumų skaičius
bo žingsnis privalo būt ge
rai darbininkui ir valstie
čiui žinomas.

—Mes sovietų statybos 
laimėjimais džiaugėmės visi 
bendrai, bet nesigailim ir 
aršiausios kritikos mūsų 
darbo nedatekliams.

Ar tai kaimo valstiečių 
susirinkime, ar laike fabri- 

Jko darbininkams atskaitos, 
jautėsi gyva, sveika ir gili 
sovietų darbo nedateklių 
kritika. Atrodė tartum vi
sa Sovietų Baltarusija, ke
lių milionų valstiečių ir dar
bininkų bendru balsu, kolek
tyviai svarsto savo krašto 
reikalus.

—Žiūrėkit, brolyčiai, mū
sų biedniokai ir bernai kas 
nauji sovietų rinkimai vis 
labiau ir labiau burnas 
mums užčiaupia—niurzgia 
kaimo buožės.

Sovietų rinkimai ištikrų- 
jų buvo esamų pas mus so
vietų socialistinės statybos 
priešininkų veido ir jų jėgų i 
atvaizdą. Mes visuose rin
kimų punktuose matėm buo
žių, klerikalinių elementų, 
buvusių žandarų ir kitokio 
antisovietinio šlamšto bend
rą frontą. Jų obalsis buvo:

sovietuose taipgi padidėjo; 
praeitais rinkimais žydų į 
sovietus buvo išrinkta 537' 
žmonės, šiemet gi išrinkta 
1224 žmon., lenkų praeitais 
rinkimais buvo išrinkta 521 
žmog., šiemet 1119 žmon. 
ir kitų tautų (latvių, lietu
vių, vokiečių) praeitais rin
kimais buvo išrinkta 366, 
šiemet-gi 528 žmonęs.;

Nors dar ir nepilni davi
niai apie sovietų rinkimus, 
bet ir tie, kuriuos mes čia 
patiekiam įtikinančiai rodo, 
kad kaimo biednUomene ben
drai eidama su vidutiniais 
ūkininkais ir vadovaujant 
komunistų partijai savo jė
gas sovietuose dar labiau 
sustiprino.

Tūkstančiai naujų 
tų darbininkų,

šaliapino Dekadentizmas.
Anglijos kairiųjų darbi

ninkų savaitraštis “Sunday 
Worker” daro recenziją kai 
kurių rekordų, pagamintų 
gramofonų kompanijų. Re- 
cenzantas, priėjęs prie ne
senai įdainuotų į rekordus 
Šaliapino poros dainų, sa
ko:

“Tarpe balsinių rekordų la
biausia stebina šaliapino. įdai
nuotos dvii šlamštiškos dainos 
—viena angliškai, o antrą ru
siškai. Išrodo, kad sykį i žmo
gus jau eina atbulą keliu, kurį 
jis skaito teisingu, nepasilie
ka jam daugiau nieko, kai tik 
dar artimesnis kelias J tą pe
klą, kurią tiktai gyvenimas ir 
dailė galį suteikti šių dienų 
kapitalistinėse sąlygose. Bu
vo laikai, kuomet šaliapinas 
būtų sarmatinęsis užsiimti to
kiu pigiu dalyku.”
Savo autobiografijoj Ša

liapinas keliais atvejais pa
brėžia, kad jam rūpi “tik 
dailė” ir daugiau niekas. 
Anot Upton Sinclairio, ku
ris šių dienų dailininkas ne
mato, kad dailė yra propa
ganda—klasių propaganda 
—tas, jam pačiam nejun
tant, yra naudojamas val
dančiosios klasės pries pa
vergtąją. Šaliapinas kai tik 
ir patapo tuo diletantu, ku
rio obalsis “dailė dailei”.

ję vidun, “mužikai”—vos per 
langelį... Juk prieš įstatymus 
visi piliečiai lygūfe?!...
Ar čia kas naujo? Komu

nistai senai sakė, kad Lietu
voj šiandien gerus gyveni
mus’turi tik ponai, fabri
kantai, kunigija ir įvairus 
carberniai, kurie šiandien 
valdo Lietuvą.

“Dievas Nušvietė”.
Kauno krikdemų organas 

“Rytas” (num. 50) džiaugia
si padaryta Romos papos ir 
Mussolinio .taika ir sutarti
mi. Ir kodėl papa tatai da
rė? Laikraštis atsako:

i
“Šv. Tėvas, kaip jis pats pa

brėžė, labai daug meldėsi, kad 
Dievas nušviestų jam šiuo 
klausimu išeitį ir, jei jis priė- 
ėjo prie pasiryžimo priimti su
sitarimą, reiškia, kad Aukš
čiausioji Apvaizda taip lėmė.”
Stiprinti kruvinuosius fa

šistus, auginti juodąją re
akciją, aišku, dievas visuo
met “lemia”. Juk dievas tik 
tam ir išrastas, kad gelbėti 
išnaudotojams engti išnau
dojamuosius.

Vardan Patriotizmo
Daužomi Langai, etc.

Klerikalu “Ryte”

Steigiantis naujų lietuvių 
pašelpinių draugijų Jungti
nėse Vai 
dėt. Bet 
niau įsis 
jo jungimasis po kelias 
vieną, ka 
gelbėti n

stijose jau negir- 
silpnėjant nuo se- 
eigusiom, prasidė-

d nors laikinai išsi- 
kuo bankruto.

Prasidėjus organizuotis 
lietuvių pašelpinėm draugi
jom šioje šalyje, buvo var
žytinių tarp klerikalų ir lai
svamanių tautininkų (šliup- 
tarnių). Tr 
zuodami 
krikštydavo 
vardais, 
vardinda 
vardais.

Dėka besivystančiam' re
voliuciniam darbininkų ju
dėjimui, 
ko s lietu 
atsikratę nuo tikėjimo į iš- 
mislytus

Kunigai, organi- 
dr.au gijas, “r"

” jas šventųjų 
o tautininkai s už- 
vo kunigaikščių

didelė dalis Ameri- 
vių visuomenės jau

šventuosius ir pra-
siblaivė jiš apsvaigimo tau- 

Dabar jau matome 
daugelį draugijų, kurių na
riai didžiumoje yra daug- 

1 lašiniai sąmoningi 
kai, o draugijos vis

tizmu.

švie
su nauja 

energija ir tvirtu pasiryži
mu, įtraukdami į socialisti
nę statybą plačiausias dar
bo mases, visu smarkumu 
ves naujo gyvenimo kūrybą 
į priekį.

num. 
50-tam tūlas A. Maceina 
drebia savo ura patriotams 
žiupsnį nemalonių žodžių. 
Pasiėmęs Romano Rollando 
“Teisybė visose tautose 
vienoda, bet kiekviena tauta 
turi savo melą, kurį ideali-

ruošiasi

Bučiukas.

Slapti Fašistų Darbai
Lietuvos laikraščiuose pla- 

’ s nesenaičiai rašoma apie
i pasirašytą lietuvių-vokiečių“sovietai be komunistų”, “į i pasirašytą lietuvių 

sovietus reikia rinkt tik prekybos sutartį.
a

Ypač
Lietuvos Aidas”, fašistųfuos, kurie turtingai gyve-( ----------- —-----, --------

na, nes jie ir jus, kaimo valdžios organas, yra prira- 
biedniokai, pamokins kaip(šęs pusę tuzino editorialų 
reikia prasigyventi”. apie tą sutartį. Visaip ją 

—Ne vieno balso už buo- aiškina ir varto,, bet nė žo- 
žių pakaliką! Sovietų dar- delio neprisimena apie šalia 
be gali būt vieta tik tiems, prekybos sutarties padarytą 
kurie ištikrųjų yra pasiry- slaptą suokalbį išgaudyti 
* 1 1 •-1 lietuvius emigrantus Vokie

tijoje ir sugTąžinti fašis
tams, arba uždaryti ^kalė
jimą.

Budeliai slepia savo dar
bus. Fašistai bijo, kad Lie
tuvos liaudis nepasipiktin
tų.

žę rūpintis kaimo biednuo- 
menes reikalais, kurie vi
suomenės darbą augščiaū 
stato už savo asmeninius 
reikalus—kiekvienam rinki
mo punkte girdėjosi darbi
ninkų ir kaimo biednuome- 
nės galingi garsai.

Fabrikų darbininkai rū
pinosi suteikt selsovietų rin
kamuose savo paramą pa
siųsdami į kaimą darbinin
kų būrelius ryšių su valstie
čiais sustiprinimui. Šiemet 
Sovietų Baltarusijoj selso
vietų rinkimuose rinkikų 
skaičius padidėjo ant 12 
nuošimčių.

Šiandien mes turim jau iš 
1324 selsovietų žinias, kurių 
rinkimuose dalyvavo 1,989,- 
412 ^rinkikai, arba 58,6% 
visų riikiku (čia nėra ži-

ROCHESTER, N. Y.
Tėvų Atydai!

Panedėlio vakare, 25 d. 
vo, Ukrainų salėj, įvyks nepa
prastas susirinkimas J aunu 
Komunistų Lygos. Bus; įdist- 
rikto organizatorius Sol. Ho
rowitz. Susirinkime galės da
lyvauti ir ne nariai, todėl vi
sų prijaučiančių tai organiza
cijai prašome nuvesti ar para
ginti savo jaunuolius ten daly
vauti.

K. P.’L. Frakcija.

ko-

Britų Imperialistų Triksai 
Apgaut Balsuotojus.

Didžiojoj Britanijoj se
kantį gegužės mėnesį įvyks 
parlamento rinkimai. į ‘ JaU; 
dabar torių valdžia rupipria-į 
si, .kaip juos laimėti, i j Bt©-^ 
darbe, ekonominis; tfizls,’ 
baisus vargas dirbančiojoj 
klasėj kairina tačiau Ang
lijos darbo mases 'dideliu 
greitumu. Torės gali rinki
mus baisiai prakišti. 1924 
metais jie laimėjo tik ačiū 
sufabrikuotam “Zinovjevo 
laiškui”. “Sunday Worker” 
skelbia, kad ir šių metų rin
kimams torės ruošia panašų 
sumoksią. Laikraštis pa
stebi :

“Torių vyriausybė, kuri yra 
diskredituota kiekvienam žing
snyj savo juodu rekordu reak
cijos ir neveiklumo,
prie didelio skymo, kad išgel
bėti savo kailį sekančio gegu
žės mėnesio rinkimuose.

“Jinai ruošiasi puolimą ant 
komunistų šitoj šalyj su vilti-, 
mi, kad galėsianti sufrėmuoti 
“Imperija Pavojuj” obalsį, pa
žymint atsitikimus Indijoj ir 
Afganistane. ’ ’
Vargu jai tuo obalsiu pa

vyks šiemet apgauti milio- 
nuš piliečių. Jau žmonės ga- 
lėjo sužinoti tikrą prasmę 
paskelbimo “Zinovjevo laiš
ko” ir todėl dabar galės .ge
riau orijentuotis. Kad to
rės bandys pastarųjų laikų 
Indijos darbo, žmonių žiiigs-* 
nius naudoti prieš Anglijos 
darbininkus, to ųiekas ne
ginčys. Sočią)-judesiai, kaip 
paprastai, jiems padės.

Ar tai Yra Kuo Stebėtis?
Vienas fąšistuojantis laik

raštis išspausdino iš Lietu
vos (nuo didikių, Kauno 
gub.) žinutę, kurioj nusi
skundžiama, kad “ne visi 
lygus”. Esą,

“Ypatingai tas Apsireiškia 
tos apylinkės pašto įstaigose 
(židikių, Pikelių, Ventos ir 
kt.) ir Ventos stotyje. Jei su 
“skrybėlių ir šlipsiu”, prašom 
šen uz bajerų; greit reikalus 
atliksi. Bet jei sulopytos kel- 
nes, su vyžomis (naginėmis) 

* arba “žemaitiškais” klumpiais, 
žiopsok, kol tep baigs “rokun- 
dus”. Pav. Ventę s . stoįyją 
“poniukai” bilietus perka įė-

metų susijungė keletas 
draugijų į vieną nedidelia
me Pennsylvanijos mieste
lyje. Tose draugijose buvo 
keletas pirmeiviškų žmonių. 
Bet kad išvengus apie $75 
lėšų, tai be pasipriešinimo 
susispietė visi į vieną nuo 
seniau egzistavusią draugi
ją, kuri užvardyta šventojo 
vardu. Tas ' koktu !

Daugelio draugijų kon
stitucijos ^yra darbininkiš- 

laiko da- 
religiniai 
varžymai 
ir įdeda-
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voti visais galimais būdais 
prteš tokį patvarkymą, neiš
skiriant pakraipų bei nusista- 
.tymo. «Kas negali, neleidžia 
aplinkybės kovoti tiesioginiai, 
tas gali prisidėti su kitokia pa
rama kovotojams. Tą sunkų 
darbą dirba su dideliu pasi
šventimu Kanados Darbininkų 
Apsigynimo Lyga. Tuo tiks
lu kreipėsi į visas draugijas, 
ragindama siųsti po kelius de
legatus į konvenciją aptarimui 
pirmų kovos žingsnių. 16 d. 
vasario buvo iššaukta demon
stracija išnešimui protesto 
tokiam brutališkam pasielgi
mui. Demonstrantai turėjo 
susirinkti prie City Hali, bet 
policija išvaikė ir keletas ta
po areštuota; K. D. A. L. 
kreipiasi į visą sąžiningą vi
suomenę, darbininkų - klasę, 
kad padėtų toje kovoje: už žo
džio laisvę. Ypač kviečia pri
sidėti medžiaginiai, nes labai' 
daug kainuoja gynimas teis
muose bylų demonstrantų ir 
šiaip politiniai prasikaltėlių; 
taipgi gausiai dalyvauti ren
giamose demonstracijose ir 
šiaip iššauktuose pasipriešini
muose, kad priversti atšaukti 
tokį begėdišką policijos ap
linkraštį.

Mikutis, K.—B.

kos. Laiąas nuo 
^P-lrant pataisymus, 

ar tautiniai narių 
yra panaikinama 
ma darbininkų kovom nau
dingų punktų, tokių, kaip 
išmetimas iš draugijos už 
streiklaužiavimą, rengimas 
darbininkiškų prakalbų, rė
mimas materialiai darbinin
kų streikų, gelbėjimas už 
darbininkų klasės reikalus 
papuolusių į kalėjimus, rė
mimas darbininkiškos spau
dos ir tt. Vienok daugybė 
draugijų su tokiais konsti
tuciniais patvarkymais dar 
tebenešioja šventųjų ir mo- 

Atrodo 
kaip povo kūnas su pelėdos 
galva.

Tiesa, kad yra jurisdikci- 
nių kliūčių del permainymo 
vardų. Kai kur ir klasiniai 
sąmoningų darbininkų kon
trolėje esančių draugijų pa
keitimas vardo būtų negali
mas, jeigu konstitucijoje 
yra punktas, draudžiantis 
pakeisti vardą, esant prie
šingiems nors keliems na
riams. Žinoma, tokiame at
sitikime draugijų neatiduo- 
sime fašistiniam gaivalam. 
Kad ir šlykštus vardas, vis 
viena mes turime jose būti. 
Bet. kur galintą1 apvalyti 
draugijas nup, šventųjų ir. 
monarchistųj tai > tas turi 
būt' greit daroma.

Papilietis.
- ______________ i_____________

maž kl
darbinin
dar Tebėra po šventųjų ar- narchųT‘vardus’

ULU/Jld. į 5 Į- i
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“Vardan patriotizmo; if/pas 
mus skleidžiamos ' apkalbos ir 
šmeižtai;
daužomi langai, 
priebučiai, daužomi kinemato
grafai, gąsdinami žrtionės ; 
vardan patriotizmo užgaulio
jami ir sugedusiais kiaušiniais 
apmėtomi net .'.'“ir aukšti as- 

. mens; žodžiu, įžeisti kiekvie
ną, kuris tik nėra ura-patrio- 
tas. Šių visų darbų nepriki
šu nė vienai grupei, bet vi
siems tiems, kurie juos daro. 
Toks patriotizmas yra niekšy
bė, yra gėda, yra mūsų tau
tos nelaimė. Tai stabas, ku
riam aukojama ir garbė, ir 
dorovė, ir įsitikinimai. . Ir kas 
dar galėtų tvirtinti, jog tai 
yra tikras idealas, jog tai nė
ra melas, kurį pradėta vadinti 
idealizmu ?

“Tikrieji idealai nebijo švie
sos, nebijo saulės ir žmonių 
akių. Jiems nereikia slėptis 
už niekeno pečių, nes jie patys 
yra apsauga. Ar taip yra ir su 
šių dienų patriotizmu ?” n
Ne! toli grąžu ned Ypa

tingai šių dienų Lietuvos 
“patriotų” Tpatriotizmas” I 
bijo anot p. Maceinps, švie
sos. Smetonos, Aleksos, Žu
kauskai, Voldeinarai, Ple
chavičiui, Dambrauskai, 01- 
ševskiai, 
sa jų gaūja'%iš|?Savo Afrižį 
Rusijoj kruvinajam' cariz- 
nfui tarnavo. Betgi .šian
dien, kuomet dievo patėpti- 
nid caro Rusijoj neliko, jie 
sugrįžę į Lietuvą žmones 
.smaugia ir sakosi esą ge
riausiais jų natriotais. Vi
si* gi tie, ką kovojo prieš ca
rizmą, už Lietuvos i darbo 
žmonių reikalus, šiandien 
kalėjimuose, arba ištrėmime 
randasi.

ba po kunigaikščių vardais.
Tokie vardai daro gėdą 

apsišvietusiems darbinin
kams. Vienijant draugijas, 
reikia visai naujai perorga
nizuoti ir numesti netiku
sius vardus.

Keli metai atgal Eliza- 
bethe, bf. J., susijungė, re
gis, Trys draugijos ir pasi
kinko,naują vardą Aušros 
Draugystė. Trumpas ir 
švarus vardas. Tokių var
dų galinjia rasti daug. Bū
tų gražiau užvardyti drau
gijas vardais žmonių, kri
tusių dąrbininkų kovose ar-

h ūsų k i

PHILADELPHIA, PA.
T. D. Apsigynimo 9-tos 

Kuopos Komisijai
Draugai, katrie* esate apsi

ėmę bazaro surengimo komi
sijoj, malonėkit visi ateiti į su- 
sinnkimą, kuris šaukiamas 
vien tik tuo tikslu, kaip bus 
geriau prisirengti, kad būt ge
resnės pasekmės, nes labai 
mažai jau beturime laiko, ba- 
zaras įvyksta 12 ir 13 dieną 
balandžio.

Susirinkimas bazaro komi
sijos įvyks 27 d. kovo, 1011 
Fairmount Ave., 7:30 vai. va
kare. Visi draugai ateikit į 
laiką, nes turime daug dalykų 
apkalbėti ir prisirengti gerai, 
kad būt pasekmingas.

. i Ig. Aleksiejus.
pasidarbavusių 

asės reikalam.
J.^Kąį l^ur, vengdami išlai- 

enydarni draugijas, 
dar nusidėvėjusius 

. Pabaigoje pereitų
palieka

vardan patriotizmo Vardu 
sprogdinami' ------

Zepelinas Išgąsdino Rokiš- 
! .kėnus

jų natriotais. Vi-

Hagerstown,|Md.-— Regi
nald Ę. :Wąltef^ bpvęs fędę- 
ralis blaivybės Agentas, pir
madienį tapo nuteistas ant 
viso amžiaus į kalėjimą už 
nužudymą Hunter R. Sett
ler, blaivybės agentų vįffi- 
ninką' šiame' distrįkte. :

SIMSBURY, CONNo

Iš Ethel Walker Mokyklos
Priversta gyvenimo aplin

kybių, jau pora mėnesių, kaip 
Čia dirbu. Reikia pasakyti, 
kad į šią mokyklą suvežta 
dukrelės tų motinų, kurios 
nuolatos puotauja ir neturi 
laiko jų doriniu gyvenimu rū
pintis, nes pačios bijo joms sa
vo gyve r 
ti.

Mokyąla darbininkams yra 
tikras k 
viduryj 
nuo Halrtfordo, trys mylios 
nuo Siu; 
nuo busiį kelio.

Jeigu 
kalbini užsirašyti darbininkiš
ką laikraštį, tai jie net nežino, 
kad Anį 
randasi.
kai ir darbininkės turi dirbti 
ilgiausias valandas. Jeigu tik 
kuris pasipriešina, tai darbda-

imo pavyzdžius rody-

alejimas, nes randasi 
laukų, apie 12 mylių

sbury ir dvi mylios

kurį darbininką pa-

erikoj tokie dalykai 
Tuo tarpu darbinin-

Vasario 8—9 d. nakties 
' laike žaibuodamas ir trenk
damas praūžė “zepelinas”. 

Paskutiniu laiku čia tapo iŽm.01?6s , ^gandę paleido., 
didžiai suvaržyta ateivių i tei- j įvairias kalbas. Vieni sake, 
sės. Didžiausias smūgis krin- kad perkūnija buvusi, antri 
ta ant progresyvių darbiniu-j kad dievas žmonėms davęs 
kiškų organizacijų. Joms už- perspėjimą apie* būsiančią 
ginta sava kalba laikyti pra-; dievo rykštę, treti sakė, būk 
kalbas svetainėj ir ant lauko. 
Greitai gal bus užginta ir su
sirinkimai laikyti sava kalba 
jr, galų gale, gali užginti šne
kėti ant gatvės ir namie. Kaip 
atrodo, tai prie to einama. 
Todėl darbininkų pareiga ko-

TORONTO, CANADA

kritęs meteoras ir net ka&> 
tai akmenų skeveldras buvo 1 
radęs.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE “LAISVĘ

VAŽIUOKIM Į SOVIETU SĄJUNGĄ!
TIK $393 Iš NEW YORKO 1 MASKVĄ 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.

!vis tuojius telefonuoja į dar- įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas ir Sąvietų Są- 
bo davimo biurą ir reikalauja' JUIJ£OS yiza. . -- .. - - . - - - -
atsiųsti

----------- -----  
ninkas pribūna, tai senam ap- 
iApka ir' liepia keliauti savais 
keliais. 
50 doleij 
gos turi 
bo davimo biurle.

Mes
Čia irgi 
nai mai 
kybės t 
bininkės 
kyti. E 
ninkės i 
kiu su 
greitai 
jos vietą, 
suverčia ;
Todėl reikia dirbti po 10 ir 12 
valandų 
ri pasip 
darbą išvaro.

Gyveii 
stas pra; 
organizuoti ir negalima jiems 

minti ąpię organizavi-

darbininką ar darbi- 
Kuomet; liaujas darbi-1

Darbininkas gauna 
ių į menesį ir iš tos al- 
palikti 5 dolerius dar-

dirbame skalbykloje, 
darbininkės labai daž- 
nosi, nes darbo aplin- 
aip prastos, kad dar- 

negali ilgai pasilai- 
irbame penkios darbi-
r prižiūrėtoja, kuri sy- 
mumis gavo darbo ir 
dasigavo į prižiūrėto- 

. Ji visą savo darbą 
ant kitų darbininkių.

į dieną. Jeigu tik kū- 
riešina, tuoj aus tą iš

imo kambariai ir mai
stas. Darbininkai ne

nei už si 
mosi, r

. Pragyvenimo lėšas Sovietų Sąjurigoje pasidengs 
patys, ekskursantai. Ekskursijos laiką mes skiriame 30 dienų 
Sovietų Sąjungoje. Bet norėdami ekskursantai gali grįžti pa
vieniai ankščiau arba' galės pabūti ilgiau ir vėliau sugrįžti 
pavieniais, i: u ... t . (• ' i: •

Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, kul* 
tūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankys lietuvių kolonijas 
Baltgudijoje ir kitur., Kartu su savim turės vadą, kuris 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 žemiaus paduo
tą aplikaciją, iškirpkite ją ir prisiųskite “Laisvei” iki 1 die
nai Balandžio šių metų.

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į Sovie
tų Sąjungą, kuri rengiama pradžioje birželio 1929 metų.

Vardas _______________________________________________________—

Antrąšas -------------------------- ----- ---------------------------------

Miestas ---------- - ---- - ---------------- ------------------------------------

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne?----------------------------- -

Išpildę iškirpkite ir tuojaus pasiųskite: 
“Laisve” 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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NOTARY

Telefonas:

Stagg

rtumo. Mano ofisas at- 
Darbą at-

iant pirštą, o gausite ciga- 
visiems patinka, jog rūky- 

Mūsų cigarai ga-

ir privatiškiurns žmo-

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

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

John Naujokas " pat s- ^Ra
kauskas, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
— ]jetuvjai ir išmintingi 'dar- 

pripažino,i kad JOHN’S ge-

PUBLIC

tjas general krautuvės ir lai- 
agentūros, J. Sekys, 175-177 

, Hartford, Conn., nuo senai 
.Jono—John’s Hand Made 
r Vytauto, kuriuos visi my- 
ir sako be ju biznyje ne- • ■ i

draugai darbininkai ir pro-

ir kituose miestuose—visur

Šeštadienis, Kovo 25, 1929

■

s

pow’r
n Iflcrp nf 10 and 15 slavino- nn inro tne aarKness unatngnte On | a&e °1. tina 1O Slaving on have waited for this, hour.

strong political party oflthe South working on truck 
forking class to lead the croP®> P'ck,"K fruit, and h°Ps 
%-s in their struggle I on the Pacific coast, as omon 

" . . i vvnrkprst nnn prannwv niok-

workers hold their pow-

are quaking lords and masters,

battle

PUZZLES
We

are
er child workers slaving away

for

PLYMOUTH, PA

PIO-

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

THE

Telephone, Btagsr 440»

A. RADZEVIČIUS

4

.'Z '

PUT THE YOUNG PIONEER 
DRIVE OVER THE TOP!

often 
Most

pick- 
Mas-

the 
try

FIGHT WIT*H US! ■
JOIN THE YOUNG 

NEERS!

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

GRABORIUS 
(Undertaker)

farms in the United States.
The bosses who pay the

narys, Ben 
kuopą. Tai 

Mūsų kuopa

May the Paris Commune 
overthrown. The blood-1

416 Metropolitan į Avęnue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N, Y.

Jiiuvvijp VIL V V Vl i\ V J O OUIZjUU * v i 1 Ule Cd

power, and set up a working- į workers so little force the chil- And our i
• dren to stop school and help Wlth the blood of all mankind.

Print or typewrite.
Give directions

NEW ISSUE OF 
THE YOUNG PIONEER

for him your strongest prison 
no terror aniji no fears.

CHORUS.

support the family. Child 
workers are slaving on cotton 

in sugar-beet

Address  ............. '. ......
City......................... State .'. . .

Send application to Young 
Comrade Corner, 43 E. 125th 
St., New York.

Chorus :
We are coming unforgiving
And the earth resounds our tread, 
Bone and sinew of the living

The final abolition of I WANT TO JOIN
----- ”1 come onlv THE YOUNG PIONEERS

LOOKING FOR THE 
COMMUNIST TRUTH Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

You
Fear is breeding in your eye, 
For you know that gTim disasters 
In the pregnant future lie.
You shall hear the grim death rat

tle
As the sages have foretold
When the toil and strife of 
Overthrow the curse of gold.

CHORUS.

r they had on western grain farms, Spirit of the rebel dead,
making the tobacco crop in Į you who sow’d the wind of sorrow 

____ I Now the whirlwind you must dare, 
hons'^s y°u ^ace uPon the morrow,

1 The advancing Proletaire.
2.

Years of labor, years of anguish, 
Gallows grim and dungeon cell, 
All your beasted pow’r to vanquish 
Has but taught us to rebel.
Now the might giant has risen 
From the slumber of the years, 
And 
Has

Now we rise before us sweeping 
All the calling ties that bind, 

fiery veins are leaping

The Communist truth should 
Com- be known to all workers and 

call upon you to join workers’ children in this coun
try. It is always among us,

Douglas Robson

There are at least 650,000 We are \ coming ail united, 
Throbbing with unmeasured 
Thro’ the darkness unafrighted

and thousands of workers 
died on the barricades. Even 
the children wenjr<5h the bar
ricades to help the workers.Į 
These children are the PlO-j

Puslapis Trečias

HE YOUNG

COMRADE corner
edited by the Young Pioneers of America

SECTION5 FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

THE PARIS COMMUNE 650,000 CHILD : The Advancing Proletaire
- - - - -  LABORERS ON FARMS

the dawn of the 18th i 
of March, 1871, Paris arose, 
on the thunderburst of ‘Long boys and girls between the 
live the Paris Commune!’ ” < 
that day, for the first time in 
history, the workers seized

class government.
But the Paris Commune was 

not to last long. The work- 
ers did as yet not know how pl^/jatmns, 
to Jfieep the power 
wofll At that time there was! 
no 
the 

to keep the bosses down. in; workers and cranbeny 
1917 it was the Bolshevik; e,s'n New Jersey and 
Party that led the Russian įSBchusetts. 
workers to victory, and it is 
the Bolshevik Party today un
der whose leadership the Rus
sian 
er.

In 
was 
iest and most ruthless methods ( 

used against the Com- 
rmmards. 
ers the 
fought one of themost heroic iin« d.is‘riKcTts scl?oal do«s llot 
fights of all times. Thousands “pen t’" November or Decern-

Farm hours are long, 
from sunrise to sunset, 
child workers in the Colorado 
beet fields must keep at the 
job from nine to fourteen or 
more hours a day.

The schooling the child 
workers receive is far behind

I even the schooling the work- 
The heroic work-!er?’ children in the cities re

men and women:celve'„ ,111 man? cotton-grow-

ber. Besides the loss of time, 
these children are too .tired 
to do the school work—and 
too hungry!

The farm work is very 
NEERS of the Paris Com-; harmful to the children’s 
mune. They are a heroic ex- h.ea^h; “The children get so 
ample to the workers’ 
dren of this country.

. health. ' “The children get so 
chil- tired they don’t want to eat.” 
The This is the condition not only 

brutal bosses slaughtered even I among farm workers, but 
the children of the Commun-Įamong many thousands of oth- 
ards! er child workers slaving away
♦ The Paris Commune, drown- £ min.e^, _™,d, J?cto.ries;
ed in the blood of workers, 
will be remembered by the 
wowers and workers’ children, 
in every land—for all times. 
The Russian workers have 
carried out what * the brave 
martyrs of Paris begun. To
day the bosses ar^ preparing1 
to destroy the Soviet Union, 
as they destroyed the Com
mune. Our task is to STAND 
ALWAYS READY TO DE
FEND THE SOVIET UNION ! I 

Workers’ children! The 
YOUNG PIONEERS, who arei 
carrying forward the fight of i 
the porkers and workers’; 
childreh of the Paris C\,.„ 
mune, < 
their ranks!

WE FIGHT Against BOSS- only many of them do not see 
ES WARS! it because the eyes of the

We workers children must 
fight against these conditions. 
We must fight against child • 
labor, 
child labor will come only; 
when we kick out the bosses 
like the workers in Russia did. Name

are starting a Puzzle 
Contest today. The contest 
will last two weeks. The three 
best puzzles will be printed, 
and the writers of the puzzles 
will win prizes. Here 
some directions:

1.
2.

working out puzzle.

Games for Workers’
Children

gerai platina. Tikimės, kad 
daug publikos atsilankys.

Ištikrųjų, tai bus juokų va- 
Įkaras, nes teatras susideda iš 
'trijų juokingų komedijų :“Jau- 
' nikis,” “Tarnas Įpainiojo” ir 
j“ B r a n gusai Pabučiavimas,” 
'kuriuos sulos Wilkes-Barre 
meno grupė. Šios komedijos 
yra taip juokingos, kad pra
juokins ir devynių pėtn'yčių 
susiraukusią senmergę.

Koncertas susidės iš dainų 
ir muzikos. Shenandoahrie- 
čiai draugai Kuzmickas ir 
Grabauskas, su pagelbininku 
mūsų kaimynu J. Surdoku, su- 

i dainuos solos ir duetus. Se
sers Darata ir Nancy Zdaniū- 
tės irgi padainuos. Smuiki
ninkas Ulinskutis irgi bus šį 
vakarą. ' '

Wilkes-Barre Aido Choras, 
su savo nauju. chorvedžiu, pa-’ 
sižadėjo dalyvauti.

1 Draugai ir drauges, visi įsi- 
temykite dieną—balandžio 6 ; 
pradžia 7-tą vai. vakare. Į- 
žanga suaugusiems 75c ir 50c, 
vaikams 25c.

Širdingai kviečia A. L. D. L. 
D. 97-ta kuopa.

Kuopos Koresp. M. D. S.

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, .MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.'

Lietuviška Akušerė

gausite tikrai profesionalę 
Kreipkitės šiuo adresu:

715 N. 5th Street

Tel., Greenpoint 5765

Baigęs hiladelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerai:? smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o 
pagelbą.

4
PHILADELPHIA, PA.

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

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vaje. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutai'ti
x ^799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Conn.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

52,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų t 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

j pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

j 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 gausius vaistus, taip vadina- 

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport. N. Y.

GERA! PATAIKOT’
Taip saljo pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 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 rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,tędel kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

Baigus mokslą ir praktikavusi į 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per ^kėlidliką metų savo: 
prof esi j oj e *?^aktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro
poje. / ’

Reikale patarnavimo 
kreipkitės: . >

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y..

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, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

OR. Z I NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

Valandos: 9 iš *yto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki < m pietų.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais i trumpiauaį laiką. 
Mes gvąrąntuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

214; Schuylkill Avenue,

yra geri 
bminkai, pupa^mu,1, nnu u vyxxxx kj ge- 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas < lietuvis, 
užlaikyto 
vakorčiu 
Park St., 
užlaiko 
Cigarus 
Ii rūkyti 
galima apsieit!

Todėl, 
gresyviški biznieriai, 'ne tik Brook- 
lyne, bet 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuocę, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų ngarų viršminetais vardais, 
tik pake 
rą, kuris 
damas d žiaugsies, 
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams 
nems, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas . apmokame.

Adresą

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

Graborius- Undertakei
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ’

Išbalzamuoja ir laidoja numirusį' į 
ant visokių kapinių; parsamdo ai’ Į 
tomobilius ir karintas veselijom- 1 
krikštynoms ir pasivažinėjimam

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street

I Naujausios Mados Žemiausia Kaina
A. L. D. L. D. 97-tos kuopos 

mėnesiniame susirinkime, lai
kytame kovo 10 d., pasirodė, 
kad mūsų nariai nesnaudžia.

Draugas Kazlauskas rapor
tavo, kad susitvėrė Tarptau
tinė Darbininkų Apsigynimo 
I kuopa iš 15 narių, tai puiku.

Parengimo komisija išdavė 
raportą kaslink teatro ir kon- 

SOiCerto, rengiamo balandžio 6 d. 
/"Del pasekmingesnio darbo 

ery Person takes. The linkimų programai skelbimų iš
players^must^try,jjiznierių, išrinkta komisija iš 

šešių, 
i Vienas naujas 
Navickas, įstojo į 
geras dalykas, 
vis po biskį žengia pirmyn.

Nutarta traukti jaunuolius 
i A. L. D. L. D. Kazlauskas 
ir Stanislovaitis paskirti, tam 
darbui. * Jų užduotis pereiti 
pęr savo koloniją ir visus jau
nuolius prirašyti prie A. L. D. 
L. D. kuopos. i

Nutarta parinkti aukų del 
padegėlių. Draugai Kazlaus
kas . ir Miliauskas surinko 
$7.00. Aukojo sekanti drau
gai: po $1.25: Juozas Kazlau- 

!skas; po $1.00: Antanas Mi
liauskas, Ben Navickas irSy. 
Yurčakonis; po 50c.: J. šimo- 
kaitis, F. Klimkevičius, Juozas 
Vasiliauskas, J. Eęmalavičius 
ir J. Staskevičius; \po 25c: 
Juoząs Ručys. Visiems auko
tojams varde kuopos tariam 
ačiū. Pinigai perduoti Fin. 
Sekr. Stanislovaitienei, kad 
pasiųsti “Vilniai.”

Biskį apie būsimą teatrą ir 
koncertą, kuris įvyks balan
džio 6 d., subatos vakare, 
Polish Alliance Name,? 404 W. 
Main St. Apie šį parengimą 
jau Plymouth© visa apielinkė 
šnabžda. Draugai tikietus

ES WARS!
We fight for the OVER- workers are blindfolded by' 

THROW OF THE CAPITAL- the capitalist propaganda.
1ST GOVERNMENT! GAME: All players but one

WE ARE READY TO DE-1 are blindfolded, this one car-1 
FEND THE SOVIET UNION!'ries a bell in one hand,

JOIN OUR RANKS AND that it will ring out with ev-

į£ND US NEWS ABOUT
YOUR SCHOOL!

Comrades: How many of 
yon know that this CORNER 
is YOUR CORNER? Hardly 
one it seems to us! This sec
tion is supposed to be a pic
ture of the life of the work
ers’ children in America, do 
you^think it is? It if isn’t, 
it’s vour fault. The Corner 
has only one pair of eyes, but 
if all of you will help along 
it will have as many eyes as 
there are militant Vorkers’ 
children reading this Corner!
J£he comrades^in New York 

caWy on fine struggle against 
the bosses’ schools; they write 
all about it, but they want to 
hear from YOU! > We want 
to hear about the conditions 
in your school. What are the 
Boy Scouts doing there ? Are 
they organizing any naval or 

plane club in your school ? 
want to know all this.

y the next issue of this 
Corner, we want letters from 
everyone of our readers!

to catch the one with the bell.1 
The one catching the bell be-i 
comes “Communist Truth.”, 
He takes the bell > and 
blindfolded players must 
to catch him.

WOW! This is going to be 
some issue. And we are only 
printing a limited number. 
This means that you must 
send for your copy today!

Young Pioneer Sub
Name .......................................
Address ............................ ..
City ...................... State........

I am enclosing 50c fpr a 
yearly sub to the Young Pio
neer (35c for a */a year).

The YOUNG PIONEER 
drive HAS BEEN EXTENDED 
TO APRIL 6th. We have done 
this so as to make it possible 
for every Pioneer, every read
er and every builder of our 
paper to go over the top in 
the Drive!

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

NDERTAKER

5043

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
jsitikinimiį ir tolumas nedaro del 
manęs skili——. 
daras dieną ir naktį, 
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
I rooklyiL 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 

Brooldyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimj, 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

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



šeštadienis, Kovo 23, 1929

DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIIjĮ LIETUVĄ

Informacijų teikia mūsų agentai, ar

Ten nėra nei 
vergų : fabriko ma
gu p e rintendentas 

sveikinasi, kalbasi, 
geria, valgo, rūko 

representatoriais” ir

Mūsų sėkamos asmeniškai vadovauja
mos ekskursijos:

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8
puikiu didlaiviu AQUITANIA . . .

MAURETANIA
Gegužės 1-mą Dienų 

Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ 
per SOUTHAMPTONĄ

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveil
p. A. T. RAČIŪNAS

Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko
p. Stepono Bergen’o

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
krutančiuose, paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS

Lietuvaite Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną 
nedėliomis nuo 9; 80 iki 

5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

bosus verste verčia smaugti 
darbininkus.

Pavyzdin, kuomet day work 
dirbamą, pamaži stengiamasi 
kuodauąiausiai pasilsėti. Jei
gu piece work tą patį darbą 
dirbamą, tai skubinama, kad 
į pusę laiko, ką day work dir- 
' ’ e work dirbant pada-

inoma, čia aklas ir 
turi pastebėti, kad

Jei Jūs Kenčia
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
aku ros 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 YPATISKA ATY- m-g 
DA IR PATARNAVIMAS >111 III I 
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.

giau skuoinasi i padaryti, koi[ 
visą jėgą neiščiulpia ir ant Į_ 
gatvės, išmeta, kaip niekamI 
netinkančią šiukšlę. ( , T

Iš šito fabriko (American 
Seating) turėtų darbininkai IS 
svarbiausią- sau lekciją imti.

Vidikom Dirbtuvės
Čia randasi John Vidikom 

William ' Vidikom dirbtu- 
. Vienoje dirbtuvėje bonų 

sistema įvesta, kitoje dar se
nobinį day work ir piece 
work sistema. Geresnius dar
bus dirbantiems moka nuo die
nų. Bosas dar senovinio tipo 
žmogus, taip aršiai nesmaugia 
žmoneį, kaip • kitur. Bet blo
gumas tame, kad patys darbi
ninkai save smaugia, kitais žo- 

[džiais sakant, darbininkai sa-

Puslapis Ketvirtas

GRAND RAPIDS; MICH.

Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kaliniu, ir

Pabėgome iš Kalėjimo
Gamtos Sūnus.

peržiūrėtų,

kur dar nėra perdėm

fabrikantus
-1

B

up

Ma
čia irg

ės sąlygos turi tek-

(Tąsa bus) (T

mens 
sako.

frentystes palaiky
čiau ir daugiau vie-

patys pamatytų, 
labai brangiai apsi- 
s kart brangyn eis', 
kie pat bukapročiai 
as frentystes taipgi 

bosai visiems to- 
ais negali būti, vi-

Keliauninkas. 
oliau bus)

. kameros durys, per kurias įsiveržia kalėji-j Tada vienas iš kriminalistų rašo jo mote- 
jH y

day work ir piece 
bama, nereikėtų da- 

didelį skirtumą—
dirbant keturias 

ko ima, o piece work

jis daugiau nieko nekalbėjo ir neveikė, 
\ kaip tik tą, kad šiokiu ar tokiu būdu išsi

vynioti išz nelaisvės. Galima sakyti, kad 
... stačiai sirgo pabėgimo manija. Jis buvo 

gatavas aukoti deleį savo pasiliuosavimo

cys Dirbtuvės
i speed up sistema

čia dar ir “frentys- 
la nemažiau už ki- 

Kas turi 
bosą, tam darbas 
geresnis, lengvesnis 
as, nuolat dirba, lai- 

Bet ta visa 
pusėtinai kaštuoja.

aip reiškiai, taip na- 
versti paskubinti tos 
sistemos įvedimą ?

vertimas bo- 
darbą duoti piece 

Tiesa, tuo-

Jūsų Andriejus.”
Gavus tą slaptai iš kalėjimo išleistą

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos apthkos, kuriose galima pirkti vale
tus daug prieinamesne kaine negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
S7tl JOS. CAMPAU AVĖ., ir H46 CHfaNB ST., DETROIT

(Tąsa)
Ir nežiūrint to, kad kalėjimas, buvo ap

statytas stipriausia apsauga, jis išgalvojo ir 
mums pasiūlė sekantį planą pabėgimui iš 
kalėjimo: naktį išardyti kamerų sienas ir 
išlysti į koridorių. Išlindus užmušti sar
gą, persirengti į jo drabužius ir eiti prie 
vartų. Ten nuimti sargas, atimti nuo ne
gyvo sargo raktus ir atsirakinus kalėjimo 
vartus, pabėgti. Mes ant jo pasiūlymo ne
sutikome, nes kad daeiti ligi vartų, reikėtų 
pereiti dar per du koridorių, kadangi mes! planas neįvyko, kuris, jeigu būtų įvykęs, 
buvome trečiam augšte. O juk kiekvienam' galėjęs būtų pasibaigti gan liūdnomis pa- 
koridoriui yra sargas. Antra, reikėtų pa-; sėkmėmis, nes būtų galėję įvykti užmušys- 
statyti savo gyvybę į tikrą pavojų, o juk čių ir daug galėję būtų žūti gerų draugų, 
kalėjime būdamas daugiau nieko nebeturi,' esančių laisvėj. Kada atvažiavo mano se- 
tik gyvybę. Bet už vis didžiausias mūsų 1 šuo pasimatyti į Dvinsko kalėjimą, tai tik 
nesutikimas su tuo planu buvo tas, kad per tada mes galutinai sužinojome tuos paliuo- 
tokių pat vargšų darbininkų, kurie kad pa- i savimus. Ir aš savo seseriai daviau parolę 
laikyti savo ir jų šeimymi gyvybes už men-1 (slapyvardį), kad tik tada ji tikėtų bile ko
ką algą mus vaktuoja, lavonus gautume, kiam pranešimui, kuomet bus paminėtas 
liuosybę, nužudydami juos ir įstumdami jų [ tas parolis. Dar ir del to parolis buvo rei- 
šeimynas į bado mirties nasrus. ! kalingas, kad apsisaugoti nuo tokių ir kito-

Mums nesutikus, jis (Jancevičius) nuo kių apgavysčių, nes kalėjimo gyventojų 
savo to neapgalvoto pasikėsinimo pabėgti tarpe įyyksta visokių gudriai sutaisytų ma- 

 

neatsisakė ir mes žinojome, kad jis tai vykpj^™^. Kaipo pavyzdį privesiu čia vie- 
dins gyveniman, bet kurią naktį, nežinojot;!daugelio tų šulerisčių. 
me. Ir va, vieną naktį, kada kalėjim^nes-^ Į Dvinsko kalėjimą atvarė keletą vals- 
patavo grabinė tyla, koridoriui 
tykūs žingsniai ir pro durų vol

Įima labai lengvai esą išvogti iš kalėjimo 
mes, ir jo brolis sykiu, tik reikią pinigų 
(planas išvogimo toks, kaip kad buvo iš
vogti poltiniai kaliniai iš Paviako kalėjimo 
Lenkijoje). Jo broliui padiktavus, mano 
sesuo muša telegramą į Ameriką ir prašo 
nei daugiau, nei mažiau trijų tūkstančių 
dolerių. Ant laimės mano gentys tos tele
gramos nesuprato, nes aiškiai per telegramą 
viskas negalima buvo pasakyti, siunčiant iš 
carinės Rusijos. Pinigų neprisiuntė ir tas

turi dirbti, melstis ir “good 
tiipe” turėti; kad tas fabrikas 
yrą darbininkų ir todėl jie fa
briko gerove privalo rūpintis.

Panašioje dvasioje raštais 
visąs žurnalas “Seater” pripil
dytas.

yisų užvaizdų—bosų apsiė
jimas su darbininkais yra 
šlykščiai mandagus, bet neap
sakomai griežtas ir be komp- 
ronįisų.

Todėl daugelis tų gerų pilie
čių ir mano, kad tas darbo 
sunkumas, mažas užmokesnis, 
griežtas režimas iš jų pačių 
derriokratinės valios paeina. 
Kuo daugiau elirba, tuo dau
giau skubinasi <padaryti, kol;

pašigį*do fiečių, kaltinamų už daužymą deginimą 
3ką*(iaip dvarų, ponų miškų kirtimą ir kitus agrari- 

vadina duryse langelį, per kurį r pa
žiūri į kamerą) praslenka šešėlis.' eiškia, 
tuojaus įvyks mirties drama. ;J> Pasigirsta 
koridoriuj smargus smpgis, poškėjimas, ir 
dar vienas momentas, pasigirsta revolverio

(Tąsa)
čia “demokratija.” Darbi

ninkai patys save valdo—čia 
yra “House of Representat
ives” ir “Senatas.” Į House of 
Representatives darbininkai iš 
kiekvieno departmento po du 
savo atstovu išrenka, kuriems 
pirmininkauja “spykeris” iš 
“Senato” paskirtas ar išrink
tas. Savo reguliarius posė
džius laiko kartą į mėnesį ir 
nepaprastus, reikalui prisiė
jus. Išrinktais reprezentato- 
riais gali būti tik tie, kurie 
yra Amerikos piliečiai, vienus 
metus išdirbę toj kompanijoj 
ir ne piliečiai, kurie penkius 
metus išdirbę toje dirbtuvėje.

“Senatas” susideda iš dirb
tuvės prižiūrėtojų^—oficialų. 
Apart to, kiekvienas depart- 
mentas turi pasiųsti po vieną 
delegatą į posėdžius atstovų 
buto. Tie delegatai neturi 
sprendžiamo balso, tik pata
riamąjį, bet jie turi raportuo- Į 
ti savo departmento užveiz- 
doms ir darbininkams, kas ten ir_ 
nutarta. Tuose posėdžiuose Iš
duodama kava, užkandžiai ir 
cigarai veltui, 
ponų, nei 
nadžerius. 
broliškai 
juokauja, 
su visais ' 
delegatais ir nutarimus daro. 
Nutarimai protokoluose (pro
tokolai talpinami mėnesinia-j 
me žurnale “Seateryje,” kurįĮvo nesusipratimu, nežinodami 
ta kompanija leidžia ir dar-pca<^a skubinti ir kiek skubinti.

nius “prasikaltimus.” žinoma, činaunin- 
kai, kaipo atstovai bajorų ir turčių val
džios, priskyrė tuos valstiečius prie krimi
nalistų ir patalpino ne su politiniais, bet su 
kriminalistais, sykiu į vienas kameras. Vie- 

Toliaus didelis [nas valstietis išsikalbėjo su naujais “drau- 
(vaitojimo balsas, ir tarsi šliaužimas grindi- ■ gaiš” per nelaimę, kad jo moteris turinti 
mis ir sekunda1’ diskas nutyla. Bet tylą su-į pinigų apie 100 rub. ir reikalui prisiėjus 

_.ardo aidas, skambėjimo raktų, kuris pasi- • galėtų dar ir pasiskolinti nuo kaimyno apie 
girsta kouaoriuj. Vėliaus žingsniai ir tarš--150 rub. Tie “draugai” kriminalistai ištolo 

*#kėjimas daugelio žmonių ir, tolimesnėse ka- ; aplinkiniais keliais pastato jam dar kai ko- 
me rose,, komanda “štai!” Tas trenksmas j kius klausimus ir tas valstietis nieko blogo 
prisiartina ir prie mūsų ir greitai atsiveria i tame nematydamas viską jiems išpasakojo.

mo viršininkas su sargais ir daug kareivių.; riai laišką sekančio turinio (panašiu raštu, 
** Visi laiko atkreipę revolverius, šautuvus su ■ kaip kad jos vyro):

durtuvais į mus gulinčius ir liepia keltis, o I “‘Brangi mano> sužiedotine: Nors esu 
jei ne, į mus gulinčius paleisią šūvius.. Mat,' įgrūstas tarpe storiausių mūro sienų ir ap- 
jie.daro patikrinimą, aivnėra pabėgusių ka-; statytas iš visų pusių stipria sargyba, bet 
linių. . . _ . [su pagelba pinigų galima pasiliuosuoti iš

Ant rytojaus paaiškėjo viso to sujudi- (to žemiško pragaro ir vėl džiaugtis sykiu 
mo priežastys. Kalinys Jancevičius pra- su jumis šeimyniniu gyvenimu. Ant mano 
ardę.s sieną išlindo į koridorių ir patylomis požeminio gyvenimo horizonto sužibėjo lai- 
prieję.s prie sargo, kuris sėdėdamas kori- ■ mes žvaigždelė it greit būsiu laisvas, nes 

; doriuje*snaudė, smogė į galvą su pagaliu,[už pinigus galima išsipirkti. Todėl, kad tą 
bet tuo smūgiu ne tik kad neužmušė, bet tik atsiekti ,tu, mano brangi Onyte, padarykie 
jį išbudino iš saldaus snaudulio, Ir, žinoma,; taip: Padirbk medinį viedruką su dviem 
sargas^būdamas taip, nemandagiai. paža- dugnais ir tarpe tų dugnų įdėkie 250 rub- 
dintu iš miego, pradėjo savo .žadintoją šau- lių. Tiesa, tu tiek pinigų neturi, bet nueik 
dyti. Reikia pasakyti, kad šis sargas buvo j pas kaimyną Amiljaną ir paskolink nuo jo 
vienas iš geriausių šiame kalėjime; jis po- i 150 rub. Viedruką gi pripildyk sviestu ir 
litinių kalinių laiškus slaptai išnešdavo ir, per paštą prisiųsk man į kalėjimą. O aš, 
kitką mums padarydavo. \Jo (sargo) dūk-įgavęs tuos pinigus, papirksiu kas turi ga
te priklausė Social-Demokratų parbininkų | lią ant mano liuosybės ir greitai būsiu na- 
Partijoj ir tik pasidėkavojant sargo geru-! mie. 
mui, jis (sargas) nešovė savo užpuolikui į 
krūtinę, ar galvą, bet į kojas. Bet anar
chistui Jancevičiui to gero žmogaus gyvas-, laišką ir persitikrinus, kad tikrai jos vyroviuovui cv gciv 5y vao- | laiSKU, IE pUESlUKEinUS, KUU LlKiai JUS .Vyru

tis buvo nebrangi, jis stengėsi, peržengęs jo i Andriejaus rašytas^moteris surinko visus 
lavoną, gauti sau laisvę. Tačiaus, tas jam savo skatikus, nuėjo pas kaimyną ir su 
nenusisekė. Ir.nuo šio įvykio kalėjime • džiaugsmu papasakojo jam turinį laiško ir 
kiekvienam koridoriuj pastatė po šešius ka- paprašė paskolinti 150 rub. Gavus pinigus, 
reivius. _ ... .. viską rūpestingai sutaisė, pagal nurodytą

Ligi mūsų atvarymui į Dvinsko kalėji- laiške receptą ir pasiuntė į kalėjimą. Ka
mą, kaip aš, taip ir mano draugai buvome Įėjimo administracija, aplaikius tą viedriu- 
įsitikinę, kad tarpe politinių kalinių nėra ką su sviestu ir nei kokios nuožiūros nema- 
tokių, kurie norėtų savo draugus įvesti į tydama, perdavė sviestą jo savininkui. 

' kokias kilpas (pinkles), bei apgauti. .Bet (Valstietis, gavęs tą ^siuntinį, suko 
- mūsų tame dalyke klysta, nes ir į politinių' sau galvą, delko jo moteris; prisiuntė tą 

kalinių eiles sykiais pakliūna kūkalių. Vie-' sviestą, nes jis jos neprašė. Tie gi krimi- 
I nas įvykis buvo toks: anarchistuojantis po- nalistai kaliniai, kurie iškirto tą šposą, ge- 
V litinis kalinys, Aleksandras Nadelis, nuteis-; rąi žinojo, kame glūdi slaptybė ir kada 

tas 10 metų į katorgą už dirbimą bombų, ■ valstietis išėjo pasivaikščioti, jie išėmė 
< taip troško pasiliuosuoti iš kalėjimo, kad viedriuko vieną dugną ir išėmė paslėptus

250 rublių.
Nesulaukdama sugrįžtant savo vyro iš 

kalėjimo, moteris i atėjo į kalėjimą pas jį 
pasiteirauti, kame priežastis jo nesugrįži- 
mo. Ir tik čia jie surado ir suprato krimi- 

* laisvę, gyvybę ir pinigus, (žinoma, ne savo nalistų padarytą klastą. Sugrįžęs nuo pa- 
gyvybę ir pinigus, bet kitų’draugų). Ir jis'simatymo su savo moterim: į kamerą, vals- 

. nuo manęs sužinojo, kad aš turiu Ameriko- tietis apžiūrėjo viedriuką su išimtu dugnu 
je savo seseris ir švogerius. Ir va, jis per- ir pradėjo išmetinėti kriminalistam kali- 
duoda savo broliui, būk tai nuo manęs pra- niam už jų tą darbą. Pastarieji atsakė, 
nešimą,, kad jis (jo brolis) vyktų pas mano kad, girdi, tu turi būti mums dėkingas, mes 
seserį ir praneštų jai, kad man gręsia [ mes tave apšvietėm ir išmokinom. Tu, esą, 
mirties bausmė ir kad reikia kaip gali-! daugiau savo gyvenime niekam nesisakysi 
ma greičiau gelbėti iš kalėjimo, nes vėliaus slaptybių ir per tai išvengsi didesnių nuo- 
bus per vėlu. Jo broliui nuvažiavus su ta stalių, negu šitas^ 
misija pas mano seserį ir išdėsčius, kad ga-

bininkams dykai bruka) maž 
daug šitaip skamba: Tokio ir 
tokio departmento knygvedys 
išdavė raportą, jog tas depart- 
mentas fabrikui deficito ne
ša. Po rūpestingam apsvars
tymui, ir delegatams pagelbs- 
tint, nutarta paraginti mini
mąjį departmentą pasiskubin
ti darbe.

Dirbtuvės peržiūrėjimo ko
misija (senatas buto atsto
vams liepia išrinkti tą komi
siją iš trijų reprezentatorių, 
kad pradžioj mėnesio pereitų 
po visą fabriką,
pasiteirautų, ar nėra kur dar
bininkai skriaudžiami. Vie
nas senatorius tą komisiją ve
džioja viską rodo) raporta
vo, kad saulės spinduliai gadi
na darbą ir darbininkam ken
kia dirbti, reikalaujama “šei- 
des” ant langų uždėti. Po rū
pestingam apsvarstymui ir de
legatams patariant, kadangi 
fabrikui daug lėšuotų šeides 
įtaisyti, tai buto atstovai nu
tarė langų stiklus white wash 
(kreida) užtepti. ,

Tai vėl: Komisija raporta
vo, kad prausyklose rank
šluosčių nėra. R e ik a 1 a u - 
jami rankšluosčiai. Po rūpes
tingam apsvarstymui pasiro
do, kad fabrikui daug' kaš
tuotų rankšluosčių supirkimas 
ir po 2l/2 cento į savaitę skal
bimas, tai buto atstovai, dele
gatams pritariant, nutarė, kad 
darbininkai patys rankšluos
čius įsitaisytų.

Taip ar panašiai ir visus 
ten dirbančiųjų darbininkų 
reikalus tie buto atstovai ap
rūpina. Jie nutaria, kada 
kiek darbininkų paleisti, kuo
met darbas sumažėja, kiek 
švenčių dienų duoti, kiek va-.: 
kacijų, žinoma, 
kiek “I ' ‘
zuoti, kaip boksininkus mo
kinti, kada kokią puotą ar au- 
tingą surengti, kaip darbimh- 
kų; vaikus organizuoti ir mo
kinti, kaip\ moterims ir mergi
noms, fabrike dirbančioms, 
laiks nuo laiko “good time” 
surengti, žodžiu sakant, vis- 
kuom aprūpina, net ir skaity
mui žurnalą “Seaterį” kaip 
jau minėjau, kas mėnesis iš
leidžia. Tame žurnale atsižy
mėjusių darbininkų ir piliečių 
paveikslus talpina, nurodo, 
kaip darbininkai turi protau
ti, kad ne tie mūsų -brangiai 
šalelei “prosperity” teikia, ku
rie laukia fabriko švilpynės, 
kad namo eiti, bet tie, kurie 
nuo ryto iki' vakarui prakai
tuodami dirba ir kitus ragina 
dirbti. Ne tie, kurie fabriko 
turtą, medžiagą (stock) eik
voja, netaupo, bet tie, kurie 
patys taupo ir kitus, netaupant' 
matydami, ūmai užžiūrėto- 
jams praneša. Geras pilietis;

ba, piec 
ryti, ž 
kvailas 
darbininkai gali greičiau dirb
ti, nes pjiece work dirbdamas į 
pusę laiko tą patį darbą pa
či a,ro, nęgu day work dirbda
mas. Bosams savaime kyla 
klausimas, kas daryti, kad pri
vertus darbininkus smarkiau 
dirbti ? Kitokio išėjimo nėra, 
kaip tik reikia visą darbą duo
ti piece work dirbti, ar bonus 
arba kur vienodas darbas ir 
line work sistemą įvesti. ’ |

Taigi, 
piece woirk sistema įvesta, kur 
maišytai 
work dii 
ryti tokį 
day work 
dienas lai 
į dvi dienas tą patį darbą pa
daro. N0, kas gi čia yra, ar 
ne tiesiqginis 
sus visa 
work dirbti ? 
mi nesulaikysime piece work 
ar kitokios speed up sistemos 
įvedimo, nes kova už rinkas, 
pelno godumas 
masina speed up sistemas į- 
vesti. Bet kam gi patiems 
darbininkams, per savo nesti-[ 
pratimą, t 
chališkai 
speed

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

25 Broadway, New York City

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

K. M. S.

iki kraštupinybių. išdirbta. Bet 
, neapmokamų, lapart to,

beisbolės tymų” organi-.tės” sister' 
kaio boksininkus mo- tur įsišaknėjusi. 

“frentą” 
greičiau, 
paduodam 
ko negaišioj a. 
frentystė 
Jeigu tie frentystes mėgėjai 
aprokuotų, 
kad jiems 
eina, ir ka 
nes kiti to 
stengiasi t 
įsigyti. O 
kiais frenti
siems tas geresnes sąlygas ne
gali suteikti, nes kam nors ir 
tos blogesir
ti, o blogesnių daugiau yra. 
Norint tas 
ti, turi dau
ni kitus perviršyti. Tokiu bū
du šiandien ar rytoj turėsi 
bankrūtyti, nes augščiau juos- 

neiššoksi, kaip žmonės

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų ▼

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

k Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius).
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vien šioje valstijoje.

Ccolidge’iaus Sekreinumas

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
U>

< >
< >

ryti.

332
<♦)

kas-
Bile

Siunčiant pinigus, 
money orderius arba 
Motuzos vardu ir šių 
retorei K. Rušinski 

Minersvi

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

I.. PRUSEIKA. Pirmininką* * ALEKSĮ S. Sekretorių*
16 Union Square. New York City 167 McKinley -*vo., Brooklyn, N. T.

IG. BACHK3. ISdinlnkan, Ba* R6«, Union Co., Union, N J.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

na. Detektyvai saugoja, kad 
nereikalingas” ne-

šeštadienis, Kovo 23, 1929

f VIETOS ŽINIOS

ne-

be

Rep.

LAISVĖS

ii šaukite į

Būkime Visi!

BHO

■t.“-

"Mano
Skaudėjo

komisija 
negalėjo 
priežas- i 
komisijai

bei išduot savo 
esąs reikalingas

Sekretorius raporto 
Apskričio ižde iki 
kovo buvo $41.90. 

surengimo

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

mas kaičioje, išgautas

PIRMAS IR VIENATINIS RODYMAS NEW YORKE 

“A VISIT TO RUSSIA” , 
(Lankimosi Rusijoje)

Oficialis Judantysis Paveikslas iš 10-ties Metų Sukaktuvių Sovietų 
Socialistinių Revoliucijų Sąjungos.

WALDORF THEATRE
50th St., į Rytus nuo Broadway 

NEDALIOJ, 24 KOVO (MARCH), 1929 
Bus Rodoma Keturis Kartus Tuo Pradėjimu:

Prasidės ’2—4 :15—6:30—8 :45 valandose.
“Labiausia stebinantis, daug apimantis judantysis paveikslas, soci- 

alės, politinės ir industrinės sąlygos Sovietų- Sąjungoje nuo Spalių 
Revoliucijos.”—Sako Henri Barbusse.

RODO THE PROVISIONAL COMM. FRIENDS OF THE U.S.S.R. 
įžanga $1.00 Ypatai. Tikietus galite gaut “Laisvės” ofise.

Jubilėjinis
Sukanka dešimts metų, 

kaip “Laisvė” eina dienraš
čiu. Dešimts metų, kaip 
mūsų judėjimas apsivalė nuo 
buržuazinių pašlamokų— 
Grigaičių, Michelsonų, Ba- 
gočių ir kitų.

Ką Lietuvoj Patyrė 
Brooklynietis Mat/Purvėnas

Po vienų metų viešėjimosi 
Lietuvoje, sugrįžo Brdoklynan 
drg. Ma^eušas Purvėnas, anyk-* 
štietis. Papasakojo-.ajĮiie bai- 

^sius potvinius nuo nepaprastai 
Wsmarkiu ir ilgų lietų, kurių 

vandens pavertė laukus ištisi
nėmis balomis, paskandinda
mi vasarojų, išriausdami kal
nus, lankas ir t. t. •

žmonių ūpas, sako, Lietu
voje nupuolęs; laukia nežinia 
ko; dauguma mano, kad to
kia tvarka kaip dabar nega
lės pasilaikyti. Bet daugelis 
žmonių taip atbukę, kad
kalima esą pasakyt, ar jie tu- 
Tr kokį] ūpą an visai- ręsą

. ūp<X- ,
Meškininkui, turinčiam.’ apie 

penkiolika dešimtinių žemės, 
jau gana sunkus gyvenimas; 
su 30 dešimtinių galima esą 
neblogai gyventi. Norint gi 
pirkti tiek vidutinio gerumo 
žemės, reikėtų mokėti apie 
$3,000. Yra sugrįžusių ameri
kiečių, kurie, nusipirkę dvarų 
centrus arba stambesnius i ri
kius, gana gerai gyvena.

Abelnai šiais laikais Lietu
voje kiek geresnis gyvenimas 

\ niktai turint neblogą ūkį. čia, 
' žinoma, nekalbama apie gy
venimą’ valdininkų, kunigų, 
profesionalų ir panašių, o tik 
apie “paprastų” žmonių gyve
nimą.

Bežemiui gi Lietuvoj gyvent 
tai tikra velniava. Dauguma 
jų vasarą uždarbiauja laukų 
darbais, o paskui per žiemą 
turi iŠsimaitint tuo vasariniu 
uždarbiu. Kaune labai daug 
bedarbių, palyginant su dar
bininkų skaičium tame mieste. 
Mažesniuose miesteliuose kar
tais žmogus pasigauna šiokį

7 Liepos (July), 1929
šiemet “L.” piknike bus 

daug senų veikėjų revoliu
ciniame darbininkų judėji
me, nes tai bus nepaprastas 
piknikas, bet

Policijos Galva Užgiria 
Budeliavimą Arešianty

bei tokį laikiną darbelį; žie
mos laiku kai kurie būna tiek 
laimingi, jeigu gauna vailokų 
pavelti. Taip yra bent Anyk
ščių apielinkėj.,

Didžiuma žmonių gyvena 
diena iš dienos, nieko neturė
dami. Tačiaus, jaunimas ne
atrodo varginamas perdidelių 
rūpesčių; jame matosi smar
kumo, linksmumo, prigimtinės 
laukiniškosios energijos, nors 
ta energija, bendrai pasakius, 
ir nėra įvedama į visuomeni- 
niai-tikslingas vagas, o pasi
reiškia pavidale paprasto 
linksmavimo, trukšmavimo, ū- 
žimo. Kaip jauni, taip ir se
ni pusėtinai geria. Nors gir
tavimas nėra išsiplatinęs tarp 
merginų ir moterų. Tuo žvilg
sniu yra didelis skirtumas nuo 
amerikoniškų i 
girtaujančių flapėrkų.

Tikimės, kad toliau drg. . , . , . . , .
Purvėnus pats parašys mums. Pavartą, neturi tersme jokios 
savo įspūdžių iš buvojimo Lie-lVel es* 
tuvoj.

Naudot “trečiąjį laipsnį,” 
tai yra kankint areštantą, 
mušt, be miego per naktis lai
kyt, kad priverst jį prisipažint 
nusikaltime 
sėbrus, tai
dalykas dabar New Yorke, 
kuomet taip augštai pakilusi 
piktadarysčių banga,—pagal
supratimą policijos komisio- 
nieriaus Whaleno.

Labai dažnai areštuojamas 
visai nekaltas žmogus ir taip 
vadinamu “trečiuoju laipsniu” 
kankinamas, kad prisipažintų. 
Būna akys išmušama, žmogus 
antausiais apkurtinamas, dan
tys išdaužoma. O kada pasi
rodo, kad jis nekaltas ir apie 
primetamą nusikaltimą nieko 
nežino? tuomet jį “tiesos vyk
dytojai

Daugiau kaip 30 metų jiedu | 
gyveno iš vagysčių ir plėšimų 
ne tik Amerikoj, bet ir kitose 
šalyse. Sulig dabartinių New 
Yorko valstijos įstatymų, ket
virtą sykį kriminaliai nusikal
tus galima baust kalėjimu iki 
gyvos galvos. Tokią bausmę 
ir gausianti dabar ta porelė 
nuo teisėjo Mancuso General 
Sessions teisme New Yorke.
Jiedu padarę bent 14 plėšimų Middle St

Baigiant konferenciją, bu
vo renkamos aukos dienraščio 
“Yilnies” naudai. Surinkta 
$11.50.

Konferencija uždaryta 4:30 
vai. po pietų.

Pirm. K. Arminas, 
Sekret. J. Pacauskas

Į apskritį užsimokėjo 159 
kuopa $1.50; 124 kp. $1.70; 
112 kp. $1.95. Viso $4.65.

Skolingos kuopos pasiliko: 
17 Shenandoah; 14 Icųopa Mi
nersville; 48 kuopa Mahanoy 
City ir 120 kuopa McAdoo.

išrašykite 
čekius K. 
skite sek- 
enė, 212 
le, Pa.

JUOZAS

Puslapis Penktas

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Commodore’viešbutyje, New 
Yorke, apsistojęs ex-preziden- 
tas Coolidge neprisileidžia jo
kių laikraščių reporterių. Jie 
norėtų išgaut, kuo Coolidge 
ketina užsiimti ateityje. Vieš
bučio telefonistėms įsakyta, 
kad neperduotų, Coolidge’ui 

paliuosuoja net nei jokių užkalbinimų per telefo- 
mūnšainferVų>le2ts,ipra?y??mi- ............. . ?......................................

Sulig įstatymų, pnsipazim- nei vienas
per prieitų prie buvusio preziden-

1439 ^outh 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bei ...
Keystone . .

. Oregon 5136
. Main 9669

Šiaučiai Laimėjo Pergalę 
Po Kelių Dienų Streiko

to. Nieko viešbutyje nelei- 
Tačiaus praktikoje to- džia eleveiteriu užsikelt bei 

kie išbudeliuoti prisipažinimai užeit ant tų lubų, kur Cool- 
nuolat teismuose vartojami Hdge gyvena, jeigu asmuo ne- 
prieš paprastus piliečius, netu- parodo rakto, kad taipgi pasi- 
rinčius pinigų, kad apgint 
vo teises arba nekaltumą.

Po keleto dienų streiko 
mėjo pergalę visi !
dirbusių Phillipson Lockwood 
Shoe Kompanijai. Uždarbio 
pridėta po du iki aštuonių do
lerių į savaitę; pilnai pripa
žinta unija ir pagerintos dar
bo sąlygos abelnai. Streikui 
vadovavo Independent Shoe 
Workers Unija, kuri yra kai
riųjų kontrolėje.

šį panėdėlį įvyks čeverykų j 
dirbtuvių “šapų delegatų”; 
konferencija, 8 vai. vakare, 
Irving Plaza svetainėje, 15th 
St. ir Irving Place, New Yor
ke.

sa-|safndęs kambarį ant tų lubų.
Apie Coolidge’iaus planus 

■ vietiniai amerikoniški laikraš
čiai kasdieną pliaupia, kad ir 

Į nieko nežinodami. Tačiaus 
i yra spėjimų, kad jis per tokį 
į savo viešėjimą New Yorke 
steigiasi pasigarsint ir at- 

Harry Campbell ir jo žmo-.kreipt į save domę kokių trus- 
na Hattie, abudu virš 60 me- tų ’bei korporacijų, kad pa
tų amžiaus, veikiausia gaus kviestų jį būt’ direktorium 
baigt savo dienas kalėjime, (šiokių ar tokių didelių biznių.

„ , . Porelė Gyveno iš Piešimų !
St/1C1KO lai- wye v TIE? t

200 šiaučių, Virs 30 Mėty

Mūnšaino Karalius Slėpėsi 
Už Pačios Padurkų

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $20(U)0 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgin dovanų. 
Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašykit sau ir ki
tiems. Saušio numery telpa labai 

i daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar- 
pininkas” pagelbės jums apmokėti 

sudaro penkios kuo-'bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
..įtai sužinosit, kaip tą galima pada-

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA

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

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

URBO LAX TABS 
s (25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuole prieš kitą amžiną : Žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagąmina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn,

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 DOLERI, už 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir, 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ------------- -------- ,
No<___  ____St. or Ave.
Miestas State

A. L. D. L. D. IX Apskričio portą L. D. S. A. VI Rajono, puiki 
1 1 ! viršininkės sekret. ZK. Kušins- ‘ “

A. ikienė ir org. E. Motuzienė.
Rajoną 
pos. Prakalbas surengė šešio 
se vietose. Nutarta šiais me
tais surengti du piknikus ir 
vieną prakalbų maršrutą.

17 kuopa įnešė, kad į aps
kritį sumažinti mokestį nuo 30 
iki 15 centų nuo nario į me
tus. Nutarta numažinti. Nu
tarta įsteigti jaunuolių fondą 
ir paaukota $5 ir mainierių 
reikalams paaukota $20, viso 
išaukota $25.

Į apskričio valdybą šiems 
metams išrinkti sekami drau
gai : org. A. žemaitis, sekret. 
K. Rušinskienė, ižd. K. Motu
zą.

Sekančiai konferencijai vie
ta nuskirta Mahanoy City, 
Pa. i

konferencija įvyko kovo 10 d.,!
1929 m., Shenandoah, Pa
L. D. L. D. kuopos kamba-

• riuose.
Konferenciją atidarė drg. 

S. Reikauskas, paskirdamas 
komisiją mandatų perzitireji-

Būtlegerių karalius, Vannie mui J. Gudišauską ir J. Ka 
^liggins, dabar* pašodintaš ka
lėjime iki teismo, buvo didelis 
bailys. Kada jo <gengė susi
šaudė su kito stambaus būtle- 
gerię saiką Bay Ridge (apie 
ką vakar buvo plačiau rašy
ta), tai Higgins užsiglaudė už 
savo moters nugaros, apsika
bino pačią iš užpakalio ir 
verksmingu balsu šaukė: “Ne- 

j mane, nešaukite!”
Užtai jo pasamdyti žmogžu
džiai Bob Benson ir Bill Bai- 
I ley už jf gerai šaudė į savo 
boso priešus, šiedu krimina
listai buvo iš Higginso labai 
praturtėję, įsitaisę puikius na
mus, brangius automobilius, 
net orlaivius.

Jau buvo rašyta, kaip minė
toje revolverių kovoje polici
jos seržantas McGarity nušo
vė gengsterį-policmaną Malo
ney, kuris dalyvavo tame mū
šyje, kaipo šaulys vieno iš ka
rą paskelbusių būtlege/ių.

Ad E-4 
Inkstai Daro Jums 

Nesmagumų?
inkstai darė man ncsnųiRumų 

nugarą, buvau nervuotas ,
ir ligotas," sako Mr. Geo. Leavitt. Sublett.
Kansas. "Aš vartojau Nuga-Tone ir dabar
jaučiuosi sUprcsniA ir sveikesnis. Aš ma- _________
Joniai rekomenduosiu b/uga-Tono visiems, j
kurie turi silpną ir nuvargintą sistemą.” | T Ombs kalėjiman Vedamas 

Nuga-Tone yra sutsikusios tikrą palaimą’i-k. W UaWaH nu-
del tų, kurie, nl^lat buyo silpni h- išblyškę. i P* LSI KAS įtari W. ilOWeil pa
jos suteikė daugiab* energijos /silpniems ir. i sillUOSaVO 11UO (į^tektyvų ii’ lel- 
nervuotiems vyrams ir moterims, taipgi su- ! i • . - -j . Kpf HP-
teikė ramų ir atšviežinanti miegą, kurie I '-*031 Degt, jie SaUUtJ, Dėt ne 
negalėdavo miegot. Nuga-Tone pataiso ąpe, i p a t aikė I bet pasipainiojęs 
titą ir virškinimą. Prašalina pūslės ir inks-• • ..
tų nesmagumus j keletą dienų,- daugelyje I kampinis policmanaS Smoge 
atsitikimų prašalina užkietėjimą, gasus iš RumŠČiU bėgančiam į nosį 11’ 
vidurių ir žarnų, svaiguli, padaugina silp- i , . , £ v u , . ta
n lems svarumą. Nuga-Tone atšviežina ji- ; pai’KirtO ant SallgatVlO. Po 
gą del visų kūno organų, jos yra parduoda-I įq HowelllS jail lengvai bUVO 
mos vaistinėse su garantija, kad suteiksi .
utganedinimą. i nutemptas į kalėjimą.

iftgumų. Ko Negalėjo Revolveriai, 
“ Tą Padarė Kumštis

marauską. Pakol komisija 
mandatus tvarkė, pakviesta 
keletas draugų pakalbėti. Iš 
draugų išreikštų miųčių, pasi
rodė, kad mūsų apslhitys ti
kisi angliakasių srityje išaug
ti į milžinišką apskritį ir ne
mano atsilikti nuo kitų did
miesčių apskričių,

K o n f erencijos pirmininku 
išrinktas K. Arminas, sekret. 
J. Pacauskas.

Perskaitytas protokolas ir 
priimtas. Mandatų komisija 
pranešė, kad nuo septynių 
kuopų dalyvauja 23 delegatai.

Organizatorius turėjo gerą 
raportą, kuris išklausytas ir 
priimtas, 
neturėjo. 
10 dienos 
Koncerto 
neturėjo nieko, nes 
surengti koncertą iš 
ties bedarbių. Todėl 
likviduota.

Kuopų raportai.
17 kuopa, Shenandoah, turi 

narių 110; pinigų—75 dol.; 
užlaiko kambarius, į kuriuos 
leidžia -visas progresyviškas 
draugijas susirinkimus laiky
ti; įvairiems darbininkiškiems 
reikalams išaukojo apie 80 do
lerių. Užlaiko pionierių kuo
pelę.

112 kuopa, Tamaqua, narių 
turi 15 ir kuopa laikosi neblo
gai.

14 kuopa, Minersville, turi 
37 narius; turtas siekia apie 
145 dolerius; užlaiko kamba
rius; turi pionierių kuopelę; 
yra nemažai aukojus iš iždo j 
darbininkiškiems reikalams.

48 kuopa, Mahanoy City, tu
ri narių 23; veikimas truputį 
apsilpęs, bet draugai deda pa
stangų, kad veikimą pakėlus; 
ižde pinigų turi 32 doleriu.

159 kuopa, Port Carbon, na
rių turi 15; pinigų 35 dole
rius; iš iždo aukojo darbinin
kiškiems reikalams $10.50.

120 kuopa, McAdoo, narių 
turi 20; pinigų $27.43; išau
kojo darbininkiškiems reika
lams 75 dolerius.

■124 kuopa, Girardville, na
rių turi 8; pinigų—$19.35.

Pradėjus antrą sesiją, visi 
delegatai pribuvo. Išdavė ra-

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD.
Cleveland, Ohio

ĮSITEMYKITE NAUJĄ ANTRAŠĄ!
( Plačiai žinomas lietuvis advokatas, Alfred J. Vencius (Wentz), pasta

romis dienomis perkėlė savo ofisą į naują, patogesnę ir gražesnę vie
tą. Tat, reikalui esant, malonėkite kreiptis sekančiu antrašu:

ALFRED J. VENCIUS-WENTZ 
LIETUVIS ADVOKATAS

219 S6uth Fourth Street Brooklyn, New York
TELEPHONE: STAGG 7177 

(Williamsburg -Bridge Plaza—arti kun. S. Remeikos bažnyčios)

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

151

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474

Būkite Savyatovūs—Išsimokinkite Automobiliu Biznio 
Mūsų'ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokį 
išdirbimų karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, vi.svicn verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIEKAI TI KITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 metai, kaip įsteigta New York City

Mokykla su Reputacija

FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A fAnhi 
luAlIlri. Įęuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v LGulų

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 sūruni vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR .

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

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



; Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
šeštadienis, Kovo 23, 1929

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

Siuntė Keturias Bombas 
į Chicago

Grand Central pašto stoty
je, New Yorke, tarnautojai su
turėjo vieną siuntinį, dėžutę, 
adresuotą kam tai į Chicagą, 
kuomet dėžutė pasirodė per
sunki pagal savo dydį. Buvo 
pranešta policijos inspekto
riams. Tie atidarė dėžutę ir 
irido joje keturias bombas ir 
šautuvą su nupjautu vamzdžio 
galu.

Vietinė policijos inspekcija 
tuo pačiu adresu buvo pasiun
tus kitą panašią dėžutę į Chi
cago; o Chicagos pašto vyriau
sybei buvo įsakyta areštuot 
žmogų, kuris priims tą siunti
nį, taip kad paskui galima bū
tų susekt, kas iš New Yorko 
siuntė bombas ir “apipjausty
tą” šautuvą. Tačiaus, Chica- 
goje nieks nepriėmė “nekalto
sios” dėžutės, pasiųstos iš New 
Yorko. Vietinė policija gai
lisi, kad žinia apie bombų 
siuntinį peranksti paskelbta; 
ir tuo būdu nužiūrimas chica- 
gietis galėjęs būt persergėtas.

TAI JAU RYTOJ TA 
PUIKIOJI PRAMOGA

Rytoj, sekmadienį, visokio 
dailiško skonio žmonės galės 
gaut tinkamo sau pasigrožėji
mo Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyne, kame. įvyks šaunu
sis koncertas ir balius, rengia
mas 17-tos kuopos Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo. 

sne~IIš šiame puslapyje telpančio 
skelbimo galite spręsti, kokia 
tai įvairi bus pramoga su pa- 
rinktinomis spėkomis rusų, vo
kiečių, lietuvių ir finų daini
ninkų bei artistų. Nors, su
prantama, daugiausia publikos 
bus lietuviškos, tačiaus atsi
lankiusieji turės progos pasi- 

Amerikai lėšūoja $10,-i matyti, o po koncertui ir pa- 
Įsišokti su įvairiii kitų tautų 

su [jaunuolėmis bei jaunuoliais.
, Visur šnekėkite apie tą pa- 

‘ rengimą, kalbinkit savo drau-

500,000 Jaunuolių Skaito 
Kriminalistus Didvyriais

Svarbu Išgirsti
' Rytoj, sekmadienį brookly- 

hiečiai 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- 
Jyne, Komunistų Partijos šeš
tos sekcijos kambariuose; pra
sidės 11 vai. prieš piet. Įžan
ga visiem veltui.

Du Bedarbiai Ištremti iš 
Miesto, Kaipo “Valkatos”
i ’Centra} Parke areštavo du 

bedarbius, J. Sweeney ir W. 
Nortoną, atvykusius iš kitų 
miestų. Jiedu keturias die
nas parke gyveno, maitinda
miesi trupiniais, numestais į 
atmatų blekines ir miegodami 
ant žemės. Teisėjas Gottlieb 
sutiko juos, kaipo “valkatas,” 
be bausmės paleisti, bet tik su 
ta išlyga, kad jiedu išsineš
dins iš miesto. Kelionei davė 
abiem po tris'dolerius iš 
tikro “labdarių” fondo.

tam

Kaip Darbų Suradimo 
Agentūros Aplupa Žmones

rodoma krutamieji paveikslai 
iš šiandieninio gyvenimo So
vietų Sąjungoje. Judžio var
das—“A ’ Visit to Soviet Rus
sia” (Apsilankymas Sovietų 
Rusijoj). Rodymas prasidės 2 
vai. po pietų ir tęsis, iki 11

tiems, kurie rengiasi ateinan
čią vasarą keliaut su ekskur
sija apsilankymui į Raudoną
ją Respubliką. *

MONS
42nd St

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

name. Randa prieinama.
Grand St., Brooklyn, N. Y.
Jamaica 7394.

Zinis, 499
Tel., 

69-74

New Yorke yra pusė milio- 
no jaunuolių, kurie aršiausius 
piktadarius, plėšikus skaito 
dievaičiais-didvyriais ’ ir
kasi apie juos, kaip apie sek
tinus pavyzdžius. Kad taip 
yra, tai patyręs Alpheus Geer, 
įsteigėjas Marshall Stillmano 
įstaigos delei teikimo pagel
bės ex-kaliniams. Kitas tos' 
įstaigos veikėjas Le Roy Wil
hoit pareiškia, jog kriminaliz- 
mas 
000,000,000 į metus.

Krutamieji paveikslai 
smulkmenomis iš kriminalistų j 
darbų, plačiausi ir dažnai kri-! 
minalistams prielankūs apra-|gus ir pažįstamus būtinai ja'- 

laik-lRie dalyvauti. O kurie daly
vaus, tai paskui bus jums dė
kingi, kad tokių gražių dailiš- 
kų dalykų prisiklausė ir pri
sižiūrėjo ir tokioje draugiško
je publikoje gavo pasižmonė-j siliepė, 
ti.

šymai kapitalistiniuose 
raščiuose, netikęs išauklėji
mas ir t. t. gamina vis nau
jus rekrūtus iš jaunuolių į ar
miją plėšikų, žmogžudžių, ža
gintojų ir kitokių piktadarių. 
Skurdus gyvenimas, neužtik
rintas rytojus, bedarbė stu
mia prie kriminalizmo ir tam 
tikrą dalį suaugusių darbinin
kų, neturinčių klasinio susi
pratimo.

Vienas žmogus, J. P., užsi
mokėjo $12 Goodyear darbo 
suradimo agentūrai, 481 Sixth 
Ave., New Yorke, gaudamas 
pečkūrio darbą Loew teatre. 
Bet kuomet pamatė, kad rei
kia dirbt po 15 valandų į die- 

. ną, jis metė tą darbą ir sugrį-‘k 
žo atgal į agentūrą, reikalau
damas, kad jam surastų kitą 
darbą arba sugrąžintų įmokė
tus pinigus. Agentūra atmetė 
jo reikalavimus. Tuomet jis 
kreipėsi į tam tikrą miesto vy
riausybės įstaigą, bet ir čia 
nieko nepešė. Visi eina su 
samdytojais, su išnaudotojais > 
prieš darbininką.

Valgyklų Darbininkai, j 
Mitingą Seredoj!

Daugelis lietuvių dirba pras
čiausiai apmokamus darbus 
valgyklose po kelioliką valan
dų į dieną, gaudami tik apie 
$17 savaitei.

Visi valgyklų darbininkai 
turėtų sueit į mitingą, kuris 
šaukiamas 27 d. kovo, sere- 

«tęgtfoj, Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New 
Yorke,8\;30 vai. vakare. Juos 
šaukia Amalgameitų Maisto 
Darbininkų Unija. Vedama 
pasmarkintas 'vajus suorgani
zuoti į uniją valgyklų ir vieš
bučių vergus. Mitinge kalbės 
organizatorius M. Obermeie- 
ris, Ch. Zimmerjnan ir kiti pa
sižymėję kovojančių darbinin
kų vadai.

NUO ŠIO NEDĖLDIENIO

Waldorf Theatre, 50th 
ir Broadway, New Yorke,

THE BATTLE OF 
Cameo teatre,

New Yorke, mačiau šią savai
tę judį iš pereito imperialisti
nio karo. Judžio vardas “The 
Battle of Mons”-"(Mūšis ties 
Mons). Tai buvo vienas iš 
tragiškiausių susikirtimų, ku
riame vokiečiai supliekė ang
lus' ir francūzus. Teko ma
tyt kokį pustuzinį karinių pa
veikslų, bet šio judžio kai ku
rios scenos savo baisumu vir
šija kitus. Tūli vaizdai paim- 

Maskva, didieji fabrikai? elek-1tiesiog iš Anglijos vyriausy- 
Volgos, Ukrainos Ibgs fotografijų-filmų, kurias 

ir Donetzo įdomiausios vietos; valdiški lakūnai nutraukė lai- 
Maskvos ir Leningrado vaiz
duose matosi įvairios dailės 
galerijos, mokslo įstaigos. Le
nino kapas; beposėdžiaujantis. 
Raudonųjų Unijų Internacio
nalo kongresas; įvairūs žy
miausi Sovietines revoliucijos 
darbuotojai:^Stalinas, Bucha- 
rinas, RykoVas ir kt.

Kritikai Vokietijoj ir Fran- 
cijoj, kur tas judis jau pir
miau buvo rodomas, entuzias
tiškai apie j j laikraščiuose at

sakydami, kad dar 
i joks krutamasis paveikslas ne- 
j perstatė taip ryškiai jokios ki
ltos šalies gyvenimą, kaip kad 
šis paveikslas perstato Sovietų

Tai yra oficialis, Sovietų 
pagamintas judis pažymėji
mui dešimties metų sukaktu
vių nuo bolševistinės revoliu
cijos; bet jis vyriausiai pie-| 
šia šiandieninę Sovietų Respu
blikos padėtį, jos nuveikimus 
pramonėje, dailėje ir įvairio
se kitose gyvenimo srityse. 
Parodoma reginiai Leningra
do, milžiniška Lenino stovyla; 
Maskva, didieji fabrikai, 
tros stotys,

ke pačių susikirtimų bei pasi
traukimo. Tačiaus tie foto
grafiniai vaizdai’ taip suvesti 
paskui pagamintomis, dirbti
nomis scenomis, kad norima 
padaryti įspūdį, būk Anglijos 
kareiviai, ypač oficieriai buvę 
kiečiausi, smarkiausi, atkak
liausi; taip antai, viena armo- 
ta anglai sudaužo ir paima 
net dvyliką vokiškų apmotų! 
ir kitos tokios nesąmonės.

Patsai judis trumpas, užima 
tiktai kokias 40 minučių.

Žiūrovas.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

St. Sąjungos būklę, 
bus Visa tai įdomu, o ypač

WIWIIUI

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Gražiausias, Margiausias, Didžiausias Pavasarinis

KONCERTAS
RENGIAMAS TARPTAUTINIO DARBININKŲ APSIGYNIMO 17-TOS KUOPOS

Įvyks Ateinantį Nedeldienį, 24 Kovo-March
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

' < ‘ 949 Willoughby Ave., i Brooklyn, N. Y., !
Pradžia 3:30 vai. 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, orkestrus narys, bus šokikas.

STANKŪNAS, bass-baritonas, dainuos A Last Good Bye; Beauštant! aušrelė; 
Arabų-beduinų meilės daina; Aukso stabas ir kt.

F.

FINŲ DARBININKŲ ATLETŲ KLIUBAS, vadovaujamas 
Kisatoverito, rodys visokias dailiškas gimnastikas ir 
gyvąsias stovylas-figūras.

KONSTANCIJA MENKELIŪNIŪTe 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 ir kt.
FINŲ DARBININKŲ CHORAS, vadovybėje O.( Tofferio, padainuos Vąllankumaus

Marrs (Revoliucionierių maršas) ; Kevat 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-

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

Šis koncertas rengiamas grynai tiesioginei naudai darbininkiškų kalinių ir ken
čiančių už savo klases reikalus mūsų kovotojų. Todėl kiekvienas darbininkas tu
ri laikyt sau pareiga atsilankyt į šį tikrai nepaprastą parengimą.
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“LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Sekmadieni, 24 d. kovo, 10 vai. ry

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

J. NALIVAIKA, Sekr.
69-70)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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 gera kamera trau

kimui paveikslų 5x7 ir 8x10 ir 2 
geri “lensai” vertės $115.00. Taipgi 
parduodu gerą National Cach Regis
ter), muša nuo 1c iki $1.00 Taipgi 
ir 6 Tubes Radio. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju Lietuvon. Kreipkitės 
nuo 4:30 iki 9 vai. vakare.—G. 
Daugėla, 407 Keap St., Apt. 23 
Brooklyn,. N. Y. (70-72)
PARSIDUODA Restauraritas įvai

riom tautom apgyventoje vietoje, 
galima padaryti gerą pragyvenimą. 
Parduodu už pigiai, nes 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 vertė $4,500. Jjnoket 
$1,000. Kreipkitės: MISS GORHAM, 
887 Manhattan Ave., Brooklyn, N. P.

(68-73)

Naudokitės Proga
Parsiduoda auksinių daiktų

su visais įrengimais ir 
gurnais del biznio. Ypatiška) 
laiškais- kreipkitės:

tuvė,

PARSIDUODA delikatessen krautu
vė už labai pigią kainą. Turiu du 

bizniu, tat noriu greit parduoti. 
Kreipkitės po No. 45 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. 69-74
PARSIDUODA Saldąinių, Ice Crea- 
mo ir Stationery storas. Senas biz
nis. Kaina prieinama. Sąlygos vie
toje. 114 Union Ave., Brooklyn, N. 
P., kampas Maujer St.

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5 kuopa rengia la

bai juokingą teatrą “Gyvieji Nabaš- 
ninkai” subątoje, 23 d. kovo, Lietu
vių svetainėje, 180 New York Avė. 
Pradžia .lygiai 8-tą vai. vakare. Lo
šėjai bus iš Brooklyno. Kviečiame 

Į visus atsilankyti ir 'smagiai pasi- 
I juokti. ( Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
I

A. L. D. L. D. 47 kuopos susirin
kimas bus seredoj, 27 d. kovo, Liet. 
A. Ūkėsų Kliube, 3138 Richmond 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Kurie dar neatsiėmė! naujos 
knygos, tai galėsit gauti. Aasiveskit 

naujų narių.
Sekr. P. Zaleckas.

70-71

ir

PHILADELPHIA, PA.
i A. L. D. L. D. 10-tos kuopos su
sirinkimus bus panedėlį, 25 kovo, 
Liaudies Name, 1214 Spring St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit, gausit naują knygą “Ka
rų ir Revoliucijų Gadynė.”

Org. A. G.
69-70

PAJIEŠKOJIMA1
PAJIEŠKAU brolio Vinco Valiuko, 

kuris gyveno ant Vernon St., 
Worcester, Mass. Meldžiu jį patį 
atsišaukti arba kas žinote, praneški
te. J. Valiukas, 1012 Green St., 
Philadelphia, Pa.
JIEŠKO DĖt)ĖS. Kristina Sinko- 

niūtę, po vyru Jakauskienė jieško 
savo dėdės Motiejaus Kasilionio, Vel- 
kiautenės kaimo, Liškiavos parapijos, 
Suvalkų vedybos. Kas žinote, malo
nėkite greitai pranešti, turiu svar
bų reikalą. Mrs. Kristina Jakaus- 
kiene, Virden, Ill. 69-70

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS mokytojas Great 

Nęck’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 Grand 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

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

IŠNUOtMUOJAMA 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. L Pri
važiuoti paranku iš visų pusių. Arti 
geležinkelio stoties. Savininke ant
ram augšte. Mrs. Domicėlė Kilins- 
kienė.' 69-71

68-75

krau

pato-
arba

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

PIGIAI PARSIDUODA grocernč 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 restoranas arba rei

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

J. KENTS »
Barber Shop

209 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 i
(59-82)

" JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 /Op AN D. Ą VĘNUE

M AŠPET■

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
si!.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
y * J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

UŽEIGA

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

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

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunšlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmečių

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

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

mane, o aš visadoš kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph, G., Vaistininkas

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

. Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.




