
KRISLAI Pirma* Lietuvių Darbi'

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 73 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI
r

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re*

---------------------- —----------X---------------

Telephone, Stagg 3878

težius, o įsiaimėsit 
Pasaulį!

LITHUANIAN DAIDM

šventųjų Vardai.
Niekas Netiki.
Mūsų Knygos.
Pirmos Gegužės Apvaikš- 

čiojimas.
Apie “Pepitą.”

Rašo Dzūku Dėdė

Kuomet skaitai brošiūrą “Ar
gentina ir Ten Gyvenanti Lietu
viai,” surandi štai ką. Nuo ta
da, kada to krašto lietuviai pra
dėjo organizuotis į savišalpos 
organizacijas, tai neužvardina 
jų įvairių šventųjų vardais. 
Teisybė, yra nekurie patrioti
niai vardais, bet jų mažai. Reiš
kia, Argentinos lietuviai iš pat 
pradžių imasi laisvesnių pažiū
rų, negu kad Amerikos lietuviai 
pradžioje organizacijų organi
zavimo.

Pagaliaus pagirtinas darbas 
argentiniečių, kad jie pirmutinį 
ilgaskvernį, kuris norėjo susi
sukti šiltą gūštelę, pravijo.
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Kaip Mussoūm Numatoma Susikirtimas Tarp Anglijos 
ir Amerikos del Laivo Nuskandinimo

18 Darbininką Sužeista 
Susikirtime su Fašistais

Yra mūsų priešų, kurie, prisi
skaitę įvairių laikraščių, sako, 
kad nėra “galima tikėti,” kad 
dienraščio “Vilnies” namas su
degė. Esą, čia “meškerė pasi
pinigavimui,” Tokį man klau
simą pastatė viename lindenie- 
čių parengime, kuomet teko 
prisiminti* “Vilnies” nelaimę.. 
Ir kuomet pasiteiravau, kas ji
sai per vienas, tas žmogus, drau
gai pasakė, . kad “Tėvynės” 
skaitytojas, kuris semiasi ži
nojimą iš Vitaičio filozofijos. 
Bet mažai kas kreipia domę į 
tokius jų pliauškalus.

ROMA.— Sekmadienį at
sibuvo Italijos fašistų “par- . 
lamentariniai rinkimai”.
Kandidatai buvo visi fašis- tomas diplomatinis susikir
tai. Balsavimas buvo tik už 
ir prieš. Žinoma, prieš ga
lėjo balsuoti tik labai drą
sūs piliečiai, daugiausia re
voliuciniai prieš fašistus nu
sistatę darbininkai.

Fašistai
“už” balsų 
576; prieš paduota 136,193 
balsai.

skelbia, kad jie 
surinko 8,506,-

4 'Žuvo Orlaivio Nelaimėj

WASHINGTON.—Numa-

Senam Sirvydui išvykus j 
Lietuvą, senas fašistinės “Vie
nybės” antgalvis dingo. Gal 
vienybiečiai pasiuntė seną ant- 
galvj į Lietuvą kartu su Sirvy
du, kaipo atmintį ateičiai?

Dar taip nesenai, kada p. Mi- 
chelsonas, “Keleivio” redakto
rius, turėjo- laimės viešėti Lie
tuvoje, kur jis verkė gaidžio 
ašaromis, būk Amerikos lietu
viai per keletą metų nėra išlei
dę nei vienos knygos, tačiau 
progresyviai lietuviąj, susibūrę 
po A.L.D.L.D. vėliava, išleido 
tris naujas knygas. Jau ketvir
ta knyga visu smarkumu ruo
šiama ir nariai ją gaus gegužės 
ar birželio mėnesį.

MT. GRETNA, Pa.—Pir- 
madienį po pietų čia nukri
to Ryan viensparninis orlai
vis. Žuvo lakūnas ir trys 
pasažieriai.

Valdžia, besirengdama 
prie karo, deda pastangas, 
kad greitai išvystyti šioj 
šaly tvirtas orlaivininkystės 
spėkas. Lakūnai akstinami 
lentyniuoti. Gi orlaiviai 
daugely atsitikimų nebūna 
tinkamai pabudavoti. La
kūnams pradėjus visaip var- 
tytis-lekioti, kad atsižymėti, 
įvyksta nelaimės. Pasekmė 
to, bėgy pastarųjų kelių die
nų žuvo iki 30 žmonių nuo 
orlaivių nelaimių.

Ohio Mainieriai Šaukia
Distrikto Konvenciją

•Na-

Gegužinės apvaikščiojimas tu
rėtų būt jau mūsų dienos klau
simu. Bet kaip tenka tėmyti 
mūsų spaudoje korespondenci
jas, nieko neminima, kaip ta 
tarptautinė šventė bus apvaikš
čiojama. Mano manymu, rei
kalinga jau dabar kelti klausi
mas susirinkimuose, kad vėliaus 
nebūtų per vėlu.

Apie operetę “Pepitą” neiš
sivystė taip smarkios diskusi
jos, kaip apie “Grigutį.” “Lais
vėje” tilpo visa jos smulkme
niška peržvalga. “Vilnyje” 
trumpesnė, ir abi teisingos. Pa
sirodo, kad nesiranda rašėjų 
ją apginti, ir kurie ją matė, 
manau pilnai sutinka su pirmu
tinių draugų išsireiškimais.

Tačiaus atmenu paskutiniam 
menininkų suvažiavime Mass, 
draugai kalbėjo entuziastiškai 
ją girdami. Tuo tarpu ir aš 
buvau apimtas tos minties, kad 
ji turi kiek darbininkiškos ki
birkšties, bet pasirodė, kad ne.

Ispanijos Lakūnai Brazilijoj
BAHIA, (Brazilija.— Ka

pitonai Ignacio Jimenez ir 
Francisco Iglesias, kurie 
pepeitą nedėldienį išlėkė or
laiviu iš Seville, Ispanijos, 
čia pribuvo antradienį, 8:30 
vai. ryto.

Lakūnai ore išbuvo arti 
43 valandas ir perlėkė su
virs 4,000 mylių.* Jie buvo 
užsibrėžę lėkti į Rio de Ja
neiro, bet del blogo oro tu
rėjo čia nusileisti, už 800 
mylių nuo užsibrėžtos vie
tos. ' • ■ j,,

Jų orlaivis yra vieno mo
toro.

BELLAIRE, Ohio, 
cionalės Mainierių Unijos 
Ohių Distriktas smarkiai 
rengiasi prie pirmos Nacio- 
nalės Mainierių Unijos dis
trikto konvencijos Ohio val
stijoj. Konvencija, kuri at
sibus kovo 27, 28 ir 29 d., 
galutinai įsteigs Nacionalės 
Mainierių Unijos Distrikto 
organizaciją Ohio valstijoj, 
išdirbs planus intensyviam 
vajui organizuoti neorgani
zuotus mainierius ir kovoti 
prieš algų nukapojimą.

Nacionalė Mainierių Uni
ja turi dabar Ohio valstijoj 
suvirš 3000 narių. Distrikto 
organizacija veikė per kele
tą pastarųjų mėnesių po va
dovybe laikinų viršininkų. 
Nacionalės Mainierių Uni
jos lokalai veikia visuose 
svarbesniuose anglies kasy
klų miestuose Ohio -distrik- 
te. John J. Watt, preziden
tas, ir Patrick Toohey, se
kreto rius-iždininkas Nacio
nalės Mainierių Unijos" da
lyvaus konvencijoj, atsto
vaudami nacionalę organi
zaciją.

Mainierys Nukrito 
1,000 Pėdų į Kasyklą
SHAMOKIN, .Pa.—Mai- 

nierys William Chesny (tur 
būt lietuvis Čėsna), 31 metų 
amžiaus, nukrito 1,000 pėdų 
į kasyklą pirmadienio rytą, 
tuoj aus nuėjęs dirbti. Jisai 
stūmė mainų vagonėlį nuo 
keltuvo ir nukrito kasyklos 
skylėn. Trylikos metų am
žiaus vaikas, kuris dirbo 
prie kasyklos skylės, matė 
kaip jis nukrito. Jo kūnas 
sutruko į šmotus. Jis pali
ko moterį su trimis mažais 
vaikučiais.

timas tarp Jungtinių Vals
tijų iš vienos ir Anglijos ir 
Kanados iš kitos pusės del 
Kanados laivo Tm Alone” 
nuskandinimo., Jį nuskan
dino Amerikos pakraščių 
sargybos laivas Dexter per
eitą penktadienį, Gulf of 
Mexico vandenyse.

Melionas, iždo miniseris, 
sako, kad nuskandinimas 
pateisinamas sulig tarptau
tinio įstatymo; sako, tas lai
vas gabenęs degtinę Ameri
kos pakrašty, ir Amerika

Chiangas Išvyko
Kariauti Prieš

Wuhan Valdonus
NANKINGAS.—Praneša

ma, kad sekmadienį prasi
dėjo smarkus mūšis tarp 
Wuhan (Hankowo ir kitų 
tos apielinkės miestų) val
donų armijų ir Nankingo 
valdžios spėkų ant rubežių 
šiaurytinėj daly Hupeh pro
vincijos ir šiaurinėj daly 
Anhwei provincijos. Taipgi 
pranešama, kad mūšis eina 
ant Hunan-Kiangsi 
žiaus.

Nankingo valdžios 
prezidentas Chiang 
shek, su savo štabu išvyko į 
Kiukiang komanduoti na
cionalistų spėkas prieš Wu
han armijas.

Pranešama, kad komunis
tai tebelaiko užėmę Twing- 
chow miestą, kuris turi 
250,000 gyventojų. Viso 
komunistų spėkų buvo 6,- 
000; atvyko iš Kiangsi ir 
Hunan, kur yra tvirtas ko
munistu judėjimas. Mieste 
jie rado didėlę simpatiją 
darbininkuose.

Shanghajuj tarp šešių 
chiniečių bankų Nankingo 
valdžia sukėlė apie $5,000,- 
000 vedimui karo prieš opo
zicijos vadus Wuhan srity.

rūbe-'

galva, 
Kai-

Prisipažino, kad Nužudė 
. Savo Vyrą

’ HARTFORD, Conn.—Po- 
nia E. Adams tapo suareš
tuota už nužudymą savo vy
ro, meteorologo.

Adams buvo vietinio oro 
biuro galva. Jis numirė 
pirmadienį nuo perdidelės 
dozos chlorofornid.

Policija sako, kad ponia 
Adams prisipažino, kad ji jį 
nunubdino iš pavydo, kam 
jis užsiimąs su kitomis mo
terimis. Ji sakė, kad jis į 
savo ofisą parsivesdavęs 
moteris, buvęs jai žiaurus ir 
del to ji jį nužudė.

Pats Adams naudodavęs 
chloroformą, kad greičiau 
užmigti ir geriau miegoti. 
Kuomet jis paprašė' savo 
pačios sumirkyti ‘ Nosinaitę, 
tai ji labai ją 1 sumirkė, ir 
nuo perdidelėš' dožoš jis nu
mirė. ’

turėjusi pilną teisę jį sulai
kyti. O kadangi jis nepasi
davęs geruoju, tai tapo nu
skandintas.

Bet su tokia nuomone ne
sutinka Anglijos ambasada 
ir Kanados legacija. Mano
ma, kad Kanada ir Anglija 
patieks aštrius protestus 
del laivo nuskandinimo.

Sakoma, kad Anglija nie
kad nepripažino jungtinių 
Valstijų teritorinės jurisdik
cijos už trijų mylių nuo pa
kraščio, ar tai sutartyse del 
degtinės ar tai tarptauti
niuose įstatymuose.

380,000 Mainieriy Ren
giasi Streikuoti 

Vokietijoj
COLOGNE, Vokietija. — 

380,000 Vokietijos mainie
rių, kurie dirba Ruhr srity, 
rengiasi paskelbti streiką ir 
reikalauti geresnio atlygini
mo, kuomet unijos sutartis 
su darbdaviais užsibaigs ge
gužės 1 d.

Kokius darbininkai išsta- 
tys reikalavimus, dar tikrai 
nežinoma. Kadangi jie da
bar priversti dirbti už bada
vimo algas, tai aišku, kad 
reikalaus pakelti algas. O 
darbdaviai nusistatę prieš 
algų pakėlimą. Streikas ne
išvengiamas.

Anglijos Delegacija 
Išvyko Sov. Sąjungoj!

LONDONAS.— Pirmadie
nį iš Londono išvyko Angli
jos industrialistų delegacija 
į Sovietų Sąjungą, kur ji 
tyrinės sąlygas del užmezgi
mo platesnių biznio ryšių su 
Sovietais.

Delegacija susideda iš 85 
narių. Atstovauja 150 kom
panijų, kurių bendrai kapi
talas siekia $1,500,000,000. 
Kompanijos atstovauja įvai
rias biznio šakas.

Sovietų Sąjungos specialis 
traukinys patiks delegaciją 
prie rubežiaaus ir gabens į 
Maskvą, kur įvyks pasitari
mas su Sovietų valdžios at
stovais.

Delegacija mano išbūti 
Sovietų Sąjungoj tris ar ke
turias savaites. Sugrįžus ji 
pagamins raportą apie gali
mybes daryti biznį su Sovie
tų Sąjunga.

Vienas iš geriausiai žino
mų delegacijos narių yra 
Sir Joseph Isherwood, laivi
ninkystės architektas.

Anglijos kapitalistai yra 
aplinkybių verčiami jieškoti 
būdų del vedimo plačios 
prekybos su Sovietų Sąjun
ga.

Manoma, kad delegacijai 
sugrįžus Anglijos valdžia 
sutiks atnaujinti diplomati
nius santikius su Sovietų 
Sąjunga.__________

Copenhagen, Danija. —- 
Valdžia skelbia, kad Dani
joj bedarbių yra viso 77,000. 
Bet- darbininkai sako,- kad 
yra daug daugiau. < i . i

VIENA, Austrija.-— Sek
madienio vakarą Gratwein 
mieste įvyko susikirtimas 
tarp darbininkų ir fašistų. 
Aštuonioliką darbininkų ta
po sužeista. Vienas resto
ranas tapo sudaužytas.

Baden, netoli Vienos, pa
našus, bet smarkesnis susi
kirtimas įvyko tarp darbi
ninkų ir fašistų.

Fašistai ruošia didelę de
monstraciją balandžio 24 d. 
Manoma, kad tuomet įvyks 
didelis susikirtimas 
darbininku ir fašistu. U- v

BLAIVYBES AGENTAI NUŽUDE.MOTERĮ 
LAIKE UŽPUOLIMO ANT NAMO

Devynią Metą Vaikas, Pamatęs Motiną Nušautą, Pagriebė 
Revolverį ir Peršo vė Vieną Užpuoliką

AURORA, III.— Valstijos! Jos devynių metų amžiaus 
blaivybės agentai anksti sūnus Gerald, supykęs ant 
antradienio rytą užpuolė ' detektyvų už motinos nužu- 
Joseph Deking namą, bom- dymą, pasigriebė vieną iš 
barduodami ašarų bombo- dviejų tėvo revolverių ir šo
mis. Sumušė Joseph De-Įvė į detektyvus, esančius 
kingą ir nužudė jo žmoną,!prie durų; detektyvai nespė- 
40 metų amžiaus. jo prie jo .pripulti ir iš-

Blaivybės agentai sako, Į traukti revolverį. Vaikas 
kad jie bandė užpulti namą peršovė vienam detektyvui 

; vėlai pirmadienio vakarą, j koją.
Į bet Deking apsiginklavęs! Valstijos prokuroras atsi- 
i revolveriu juos nuvijęs.; sakė išduoti vardą detekty- 
: Valstijos prokuroro pagel- vo, kuris moterį nušovė.

VILNIUS.— Lenkijos sei- ibininkas Carlton Shults sa-i Detektyvai sako, kad jie nu- 
mp atstovas Račkievičius kė, kad warrantai buvo iš-' šovė moterį del to, jog jie 
skelbia žinių, kad Vilnijoj I duoti blaivybės agentams manė, kad ji norinti pa- 

j prasidėjo badas. Biednuo-1 jieškoti degtinės toj stuboj j griebti revolverį ir šauti į

Vilnijoj Badas

tarp

menė Braslavos, Dysnos ir 
Vileikos apskričiuose yra la
bai sunkiam padėjime. Duo
nos nėrą. Bulvės pereitą 
rudenį prapuolė. Aštrūs 
šalčiai dar labiau pablogino 
padėtį. Su daugeliu sodžių 
nėra jokių ryšių. Prasidė
jo šiltinės epidemija. Len
kų laikraštis “Dzienik Wi- 
lenski” sako, kad vietos va- 
vivaldybė visiškai nesirūpi
na baduoliais. Jokia šelpi
mo akcija nėra suorganizuo
ta. (Šios žinios apie badą 
Vilniaus provincijoj yra im
tos iš Maskvos laikraščio. 
Jos datuotos 7 d. kovo.)

prieMunšainas Privedė
žmogžudystes ir

Saužudystės
Chicago.—Rochford Carl

son, 39 metų amžiaus, pra- ..
dėjo gerti munšainą, kuo- Per Užšalusiu Baltijos Jūra

po to, kaip pasiųsti tyrinėti juos.
blaivybės agentai ten nusi-I Detektyvai sako, kad jie 
pirko munšaino. rado tik vieną galioną vyno

Blaivybės agentai, kurie Dėkingo namuose.
bandė vakare užpulti stubą, Deking ir jos sūnus tapo 
nuėjo į šerifo ofisą, pasiė- nugabenti j šerifo ofisą del 
mė dar tris blaivybės agen- -išklausinėjimo.
tus ir sugrįžo prie Dėkingo P ’ 
namo. < 
pastatė vyrus prie kiekvie- prokuroro 
nų durų. Vėl jie susitikę 
su Dėkingu. Detektyvai sa
ko, kad tuo tarpu Deking 
turėjęs du šautuvus.

Vienas iš detektyvu par
mušė Dėkingą. PArkritūs 
Dekingui ant grindų, jo 
žmona prie jo pripuolė. Vie
nas iš trijų detektyvų, ku
rie stovėjo prie durų, palei
do i ją šūvį ir mirtinai su- buvo užsibaigus ir nieko ne
žeidė. Ji greitai numirė.

Robert A. Milroy, buvusis 
Jie apsupo stubą ir Jungtinių Valstijų distrikto 

i pagelbininkas, 
pranešė, kad Dėkingo žmo
na pašaukė jį ant telefono; 
ji šaukėsi pagelbos. “Aš 
girdėjau ją šaukiant “Gel
bėkite,” o paskui aš išgir
dau . šūvio balsą. Paskui 
girdėjau riksmą,” sakė Mil
roy.

Kuomet Milroy nuvyko 4 
Deking stubą, tai kova jau

bebuvo namie.

met jam biznis nepavyko.
Sekmadienį jo 15 metų 

duktė išgirdo motinos šauk
smą gelbėti. Harriet, jos 
motina, 35 metų, bandė at
imti nuo savo vyro revolve
rį. Duktė ir motina’ atėmė 
nuo jo revolverį. Kuomet 
duktė išbėgo pašaukti poli
ciją, Carlson, atėmė nuo 
žmonos revolverį, nušovė ją 
ir pats nusišovė.

Šveicarijos Kavalerija Puolė
Priešfašistinę Demonstraciją

BASLE, Šveicarija.—Pir
madienį Čia buvo surengta 
priešfąšistinė demonstraci
ja. Valdžia pasiuntė kava
leriją išardyti demonstraci
ją. Raiteliai arkliais trem
pė demonstrantus.

Išmėtyta šimtai lapelių, 
kuriuose pasmerkiama Mus
solini;

Miestas atrodo kaip apgin
kluota kempė; pilna karei
vių. Keli desėtkai demon
strantų suareštuota.

Geneva mieste taipgi įvy
ko priešfašistinė demonstra
cija, kurią irgį užpuolė ka
riuomenė. Dvidešimts šeši 
darbininkų vadai tapo su
areštuoti.

Demonstracijas darbinin
kai . surengė po Komunistų 
Partijos vądovybe. Demon
stracijos buvo atkreiptos 
prieš Italijos fašistų veiki
mą Šveitri] o j įr prieš Švei
carijos fašistus. , Valdžia 
buvo griežtai Uždraudus de
monstracijas.

Atkeliavo iš Danijos į 
Vokietiją

COPENHAGEN, Danija. 
Du jauni danai, Lutken ir 
Svendsen, ledu nėr Baltijos 
jūrą atvyko iš Danijos į 
Fehmern. Vokietija, i 13 va
landų. Pasilsėję biskį Vo
kietijoj, užvalgę, jiedu su
grįžo namo.

Švedijos karalius Karo
lius X 1659 metais su armi
ja perėjo skersai Baltijos 
jūras per ledą. Tas jo žy
gis buvo skaitomas vienu iš 
stebėtiniausių istorijoj.

SUKILĖLIAI PASITRAUKĖ
NUO MAZATLAN MIESTO
MEXICO CITY. — Vai- 

džios spėkos pasirengusios 
atnaujinti ataką ant miesto 
Jiminez, Chihuahua valsti
joj, .laimėjus pergalingus 
mūšius vakariniame fronte.

Pranešama, kad sukilėlių 
spėkos traukiasi nuo Ma- 
zatlan miesto, kurį jie ban
dė užimti.

Valdžios kariuomenė taip
gi laimėjo mūšį atakoj ant 
miesto Etzatlan, Jalisco val
stijoj, kur 33 kareiviai tapo 
užmušti aštrioj kovoje gat
vėse. ♦

Per abu miestus užmuštų 
ir sužeistų priskaitoma su
virs 200.

Sibire Randasi Indijonų Pa* 
dermė; Sovietai Rūpinasi, 

Kad Neišnyktą

MASKVA.— Sovietų val
džia deda pastangas išgel
bėti nuo išnykimo “Ameri
kos indijonų” nomadišką 
(besikilnojančią iš vietos į 
vietą) padermę Sibire. Ji 
jau sumažėjus iki 403 na
rių. . *

Padermė, žinoma kaipo 
Karagas, tapo atrasta kiek 
metų atgal Turun distrikte, 
Sibire. Išvaizda, kalbą ii* 
papročiais tie žmonės labai 
panašūs į šiaurės Amerikos 
“raudonus” indijonus. t Žy
mūs Sovietų antropologai 
(žmonių studijuotojai) tvir
tina, jog jie paeina iš Ame
rikos indijonų.

Valdžia nuskyrė didelį 
plotą žemės. Ant jos bus 
uždrausta kitoms pader
mėms medžioti. Manoma, 
kad tuo būdu susidarys ge
resnės sąlygos tiems “indi- 
jonams” ir tarp jų sumažės 
mirtingumas. Taipgi jiems 
įsteigta ligoninė.

Įdomus dalykas praneša
ma apie tuos žmones, tai 
kad tarp jų nežinoma joki T 
piktadarystė. Sakoma, kad 
jie nėra girdėję apie žmog
žudystę ir vagystę; tokie 
dalykai pas juos neatsitin
ka.

Belfast, Airija.— Suvirs 
251,000 bedarbių yra sure
gistruota šiaurinėj Airijoj. 
Jiems duodama šiokia tokia 
pašalpa. - ? •
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Kiekvieno Amerikos dar
bininko — nežiūrint jo pa
žiūrų — pareiga yra daboti, 
kad tas, kas įvyks Clevelan- 
do mieste birželio menesio 1 
ir 2 dienomis, būtų sėkmin
gas. Vakar laidos dienraš- 
tyj buvo plačiai rašyta, kad 
minėtomis dienomis Cleve- 
lande įvyks DARBO UNI
JŲ VIENYBĖS KONGRE
SAS, kurį šaukia Darbo 
Unijų švietimo Lyga. 

Amerikos darbininkai 
šiuo tarpu turi prieš save 
milžiniškus uždavinius, ku
rių jie niekuo būdu negalės 
atlikti, nebūdami susivieniję 
į tam tikrą centrą. Kas tie 
uždaviniai? Darbo Unijų 
Švietimo Lygos atsišauki
mas sako:

1. Kapitalistinė racionali
zacija, su savo vis didėjan
čia.darbo greitinimo (speed
up) sistema daro vis dides
nėm ir didesnėm ddrbininkų 
masėm nepakenčiamą gyve- 

.A nimą; vienus veja iš darbų, 
j' o paliktuosius fabrikuose 
į iki kaului išnaudoja, nuka- 

pojant ir taip nedidelės al
fe' gas. Kapitalistų klasė pasi

ryžo sunaikinti visokias dar
bininkų organizacijas, kad 

į įvedus open šapinęs (neuni-
< jines) sąlygas visose dirb- 
jtuvesez^Su mažesnėm pajė-

L gom Amerikos kapitalizmas 
B šiandien pagamina daug 
t daugiau gaminių, negu pir- 

f miau su didesnėm. Kad juos 
Į iškišus, jis įieško naujų rin- 
į kų, bet jų nelengva gauti, 

■ nes už rinkas šiandien visos
R kapitalistinės šalys varžosi, 
B ir, be to, pavergtų kolonijų 
K žmonės kelia savo protesto 

balsą prieš beširdį Ameri- 
>' kos kapitalizmo išnaudoji-

E 2. Kapitalistinė stabiliza- 
E cija, žygiuojanti per Ameri- 
1 kos darbininkų masių lavo- 
E nūs, bejieškodama naujų 

rinkų, prieina galą kelio.
Jį Įsipainiojo į pasaulinį kapi- 
k talistinį krizį, iš kurio nega- 
E Įima išeiti per kitur, kai tik 
E per karą: pirmiausiai, kapi- 
E talistinjų klasių karą prieš 
I Sovietų Sąjungą, ir <ntra, 
t įą/pe pačių imperialistinių 

valstybių.
| Taigi dabartiniam laiko- 
g tarpyj darbininkų klasės už- 
B daviniu turi būti kova prieš 
t karo pavojų ir kova prieš 
I kapitalistinę racionalizaci- ■pF’, , < < *I ją.
E Nėra Organizuotos Pajėgos
| 3. Šiuo- tarpū Jungtinių
E Valstijų darbininkuose nesi- 
E randa vieno centro, vienos 
E suvienytos pajėgos, kuri ga- 
E lėtų suvaidinti tą misiją, nuosprendis ir pradėtas di- 
E Amerikos darbo Federacija delis darbas. Del to mes sa- 
E aiškiausiai pasirodė social- kome, kad šis Kongresas tu
fe reformistine ir social-impe-• ri nepaprastos reikšmės 
v rialistine organizacija, ir vi-į kiekvienam darbo žmogui.

sais galais remia kapitalis
tinę racionalizaciją, ir pri- 
yuošimą prie imperialisti
ne karo. ADF. rolė ne va-į Vakarykščiam 

dovauti, darbininkus kovose,
E bet pakenkti jiems, demora- 
E lizuoti ir disorganizuoti. 
■ ADF. biurokratai vadai mė- 
E to iš organizacijos kiekvie- 
E ną kairesnį asmenį, kiekvie- 
R ną pažangesnę darbininkų

sumobilizavimui kairiojo 
sparno senose unijose ener- 
giškesnem kovom prieš biu
rokratiją ir už savo militan- 
tingą programą klasių ko
vai. , •. , t , • ,* 1 t , ' 14. Plačiose darbininkų ma
sėse verda nepasitenkini
mas • esamomis sąlygomis. 
Passaico, New Bedfordo, 
Mainierių ir kt. streikai pa
rodė, kad darbininkai pasi
rengę kovoti by kada, jei 
tik būtų kas vadovauja jų 
kovom, kas padeda jas lai
mėti. Kovų pasekmėje, su-' 
siorganizavo mainierių, tek- 
stiliečių ir adatos darbinin
kų naujos unijos, paremtos 
ant klasių kovos pagrindų. 
Tačiaus jos, kol kas, nesusi
jungę, atskiros, be centro ir 
todėl negali ryškią kovą 
vesti.
būti vykdomas gyveniman 
obalsis: organizuoti neorga
nizuotus, ir esamąsias nau
jas, militantingas darbo 
unijas sujungti į vieną ryšį 
— centrą, per kurį lengviau 
būtų galima vėsti kovą. 
Šiuo taip svarbiu klausimu 
Kongresas tars savo žodį.

5. Esamosios biurokrati
nės reakcinės darbo unijos 
su ADF. nekreipė nė ma
žiausios domės į organizavi-. 
mą labiausiai išnaudojamus 
milionus negrų darbininkų, 
kurie sudaro milžinišką dalį 
Amerikos darbininkų klasės 
ir be kurių Amerikos darbi-, 
ninkai negalės laimėti jokių 
savo didesnių kovų.' Kon
gresas išdirbs programą ir 
imsis už darbo organizavi
mui negrų darbininkų.

6. Kongresas svarstys 
darbininkams nepaprastai 
svarbų klausimą — streikų 
strategiją..

7. Bus svarstoma socialės 
apdraudos klausmas. Ame
rikos darbininkai tuo klau
simu iki šiol nesirūpino ir 
del to skaudžiai nukenčia, 
nes neturint apdraudos se
natvėj arba bedarbėj, tūks
tančiams alginių vergų pri
sieina atsidurti nepapras
tam varge ir skurde, susi
laukus 40 m. amžiaus.

8. Tarptautinė darbininkų 
vienybė — kitas neišpasaky
tai svarbus klausimas. • Iki 
šiol Amerikos darbininkų 
masės, ypačiai kas lietė 
'tarptautinį darbininkų ju
dėjimą, stovėjo nuošaliai, 
atsiskyrę, nesusirišę su jo
kiu tarptautiniu centru. 
Kongresas tars savo žodį.

Visi šitie ir kiti klausi
mai Kongrese turės būti 
nuodugniai apsvarstyti, jais 
pasakytas žodis, išneštas

Negudri Kunigų 
“Draugo” Fabrikacija

Chicagos lietuvių kunigų 
“Draugas” (num. 71) džiau
giasi :

“Rusijos komunistai, kaip 
žinome, apiplėšę baažnycias, 
išvogę visas brangenybes da
bar mahometonų mečetes sta
to. Jei kuris komunistas atsi
sako paskirtą mokesnį mokėti, 
tas gauna rykščių.”

I t I ’ i • 'i ’ ’ ; ; ’ j

Iš viršpaduotojo išrodo, 
kad šiandien Visa-Sąjunginė 
Komunistų Partija turi sa
vo programoje įdėjus vy
riausiu darbu atvertiteą- VL 
sų gyventojų į mhhpmėto- 
nus. Kuris komunistas šū 
tuo nesutinka, yra plakamas 
rykštėmis.

Ne vienas skaitytojas gali 
tuojau paklausti, iš kur to
kias žinias kunigai semia? 
Paimsim paties laikraščio 
žodžiais paduotus “faktus,” 
kurie seka:

“Antai laikraštis “Trud” 
praneša, kad viename Sibiro 
totorių kaime už nepildymą 
kaimo sovieto nutarimo rykš
tėmis išplakta keli komunistai. 
Jie atsisakę mokėti po du rub
liu mahometonų mečetai sta
tyti.”
Jeigu ta žinia, apie kurią 

kalba kunigų gazieta, ir bū
tų teisinga ir teisingai atpa
sakota, tai ką mes iš jos ma
tome? Ogi tik tai, kad šis 
incidentas tai gal buvo pir
mas Sovietų Sąjungos isto
rijoj. Antra, ji nepasako, 
kad čia komunistai tūri sa
vo programoje įdėję' staty
mą “mahometonų mjąpetųfj 
ale tik pripuplamąs at$ltiįB> 
mas. . t,;, . ...

Totoriai turi savo autono
minę respubliką Sovietų Są
jungoj. Ilgus metus jie bu
vo pavergti ir tamsinami. 
Caro valdžia neleido jiems 
turėti savo spaudosMki pat 
jos nuvertimui. Toael ne
stebėtina, kad totoriai yra 
toli atsilikę ir tamsūs. Per 
tuos vienuoliką metų bolše- 
vistine valdžia negalėjo su
spėti visus juos apšviesti. 
Dar vis randasi tikinčių 
burtams.

Kadangi SSSR kiekvienas 
kaimas išsirenka savo sovie
tus, į kuriuos labai dažnai 
gaali pasitaikyti nepakliūti 
nė vienam komunistui, tai 
nebūtų įstabu, jei, daleis- 
kim, kuris nors vienas so
vietas, susidedąs iš buožių 
ir tamsūnų, nutartų reika
lauti iš gyventojų pinigų 
mečetom (mahometonų baž
nyčiom) statyti. Galimas 
daiktas, kad tos rūšies su
tvėrimai apmušė ne vieną 
komuųistą, pasipriešinusį 
'eikvojimui pinigu tamsybėj 
lizdam statyti. Juk tie pa
tys buožės ne sykį apdaužė 
.... . ■ . .. į........... .

Kiekvienas Lietuvis Darbi
ninkas Turi Prisidėti

“Laisvės” 
num. buvo nurodyta, kaip, 
nuo kokio skaičiaus, ir po 
kiek galima siųsti atstovų į 
Kongresą. Reikalinga tuo
jau pradėti darbas. Lietu
viai darbininkai, kaipo dalis 
išnaudojamojo Amerikos 

į^grupę ir tuo būdu gelbsti ka- proletariato, turi dėti di- 
į pitalistam. šis Kongresas džiausiu pastangų padary- 
Į; dės pastangų išdirbti planus mųi šito Kongreso sekmin-

ir net nužudė komuunistinių 
laikraščių bendradarbius už 
aprašymą tikros padėties.

Komunistai niekuomet ne
darė, nedaro ir nedarys 
skirtumų tarpe 
bus ji katalikiš 
niška, žydiška; mahometo- 
niška — visos jos tarnauja 
išnaudotojams ir nuodija 
darbininkų protus. Ir šitam 
atsitikime, pasirodo, kad ne 
tik komunistai nestato jo
kių mečetų, bet net apmušti 
gauna už pasipriešinimą jų 
štatymui. f '. ■ ?

i i Vadinasi, ir šitam atsitiki
me^ kunigų draugas labai 
nevykusiai'ir nedorai pame
lavo savo skaitytojams. Be
rods “mūs” dvasiški tėveliai 
turėtų susilaikyti bent gavė
nioje nuo tokio negražaus 
melo ir mulkinimo savo 
skaitytojų. Juk gavėnią jie 
skaito kažin kokiu nepapra
stu laikotarpiu ir draudžia 
parapijonams valgyti mėsą 
ir griešyti.'

tų Zinoyjevas, Kamenevas; 
atsistojo į kontr-revoliuci- 
nes vėžes Trockis, ir jo pa
sekėjai, tačiaus tas viskas 
nesunaikino Rusijos Revo
liucijos užkariavimų. Sovie
tų Sąjunga žygiuoja pir
myn, nors prieš akis turi 
nesuskaitomai daug didelių 
skerspainių. Žygiuoja todėl, 
kad nerymo ant vieno ar
ba .kelių asmenų pečių, bet 
ant visos Partijos, visos dar
bininkų klasės sąmonės ir pa
jėgos. Revoliucija žygiuoja 
nurodytais Markso ir Leni
no keliais. ’

Todėl net Chicagos filiste
riui turėtų būti > -aišku, kad 
einamieji ginčai Sovietų Są
jungos Komunistų Partijoj, 
kuriuose Bucharinas,i Toms- 
kis, Rykovas ir; kt. revoliu-t 
ei jos vadai palaiko vieną pu
sę, o Stalinas, Vorošilovas> 
Kalininas, Molotovas, Jaro- 
slavskis, Manuilškis, ir kt. 
priešingą, kad ,tas pačios 
revoliucijos laimėjimų nesu
naikins. Priešingai, po gin
čų ir diskusijų Komunistų 
Partija dar labiau sustiprės 
ir bus lankstesnė vykinti gy- 
veniman didžiuosius darbus.

Kuo Jie Patys Geresni?
Chicagos lietuvių marijo

nų dienraštis rašo:
“Nei vienas iš valstybės vy

rų, senatorių ar mokslininkų 
tiek publikacijos nėra gavęs, 
kiek butlegeris Šaltis. O ką 
besakyti apie kitą “alaus ka
ralių,” kurio kiekvienas žings
nis yra smulkmeniškai aprašo
mas, dedama atvaizdai įvairio
se pozose, rašoma kiek laiko 
duodama jam sveikatai patai
syti, kad galėtų atvykti į teis
mą etc. Pats prezidentas ne
gauna tiek publikacijos, kiek 
šis įstatymo laužytojas.”

< Tai tiesa! Amerikos kapi
talistinė spauda supuvusi 
moraliai, išgverus. Apie 
darbininkų kovas, jų reika
lus žinių ir su žiburiu būtų 
sunku surasti. ‘ Jei ką ir ra
šo — atvirkščiai, kad pa
kenkus i darbininkams., Bet 
kuo > geresni pačių kunigų 
laikraščiai? Nerastum nė 
vieno to paties “Draugo” 
numerio, kuriame po špal- 
tas nemarguotų melai apie

Iš Scrantono j New Yorką
Matilda ir Ona Vanagaitės 

ir aš jau senai troškom važiuo
ti pasižiūrėti. Brooklyno. Ko
dėl? Todėl, kad ten “Laisvė” 
randasi. Galų gale nusitarėm 
traukti. Drg. Valukas apsiėmė 
automobilium nuvežti. Važiavo 
su mumi ir draugė Stelmokienė.

Palikom Scrantoną kovo 17 
d., kaip 3 vai. ryte. Važiuot 
buvo ne kaip, nes buvo tamsu, 
nieko nesimatė: nė žmogaus, nė 
gamtos papuošalų. Bet kai tik 
rytas prašvito, visų ūpas paki
lo; tuomet ir dainavimas pra
sidėjo.

Į Kearney, N. J., atvažiavom 
pas drgg. Matukaičius apie 6:30 
v. lyte. Po pasikalbėjimui ir 
užvalgę pusryčių, išvažiavom 
į New Yorką. -Pasilikus drau
gei Stelmokienei Kearney, jos 
vietą užėmė Julė Matukaitė.

Pribuvę į New Yorką, važia
vom per Bowery sekciją. Mum, • 
serantoniečiam, buvo labai gai-; 
la matant taip daug suvargu
sių žmonių, neturinčių kur gy
venti, nė ką valgyti. Ir čia va

Socialistų Neviackas 
Įveltas j “Neaiškumus”

Bostono klerikalų “Darbi
ninko” korespondentas iš 
Norwoodo, Mass., rašo, kad 
ten policija areštavo

“K. Bartašką ir jo moterį 
kaip sako už nepadorų pasiel
gimą. -Bartaška esąs ne pir
mą kartą areštuojamas; už to
kius darbelius. Užtat teisėjas 
jo nepasigailėjo ir nubaudė 
vieniems metams į kalėjimą. 
Moteris irgi buvo kaltinama.

■ Sako, kad moteries bėda pasi
naudojęs i A. K. Neviackas, 

j iįžymus socialistų vadas iitbuv.’ 
< fendidatas į 1 selektmonus^ Jis 

nuėjęs pas Bartkienę ' pasiū
lęs jai patarnauti ir iš bėdos 
ištraukti. Pareikalavęs $50.- 
00. Moteris turėjusi tik $25.- 
00. Sako, kad Neviackas su
tikęs paimti $25.00, o kitus 
$25.00 gauti vėliau.

Sužinojusi apie tokį Neviac- 
ko biznį policija jį areštavo ir 
uždarė su kitais prąsikaltė- 
liais kalėjimai!, kur pasėdėjo 
kelias valandas^

Kovo 11 d. Dedham’o teisme 
turėjo pasiaiškinti. Teisėjas 
Sanbarn išklausęs liūdymų A. 
K. Neviacką nubaudė $200.”
Lauksime nuo mūs kores

pondentų pilnesnio aprašy
mo.

gu; Padirbėkite šituos du 
menesiu taip, kad būtų kuo 
pasidžiaugti ne' tik,mums 
patiems, Amerikos darbi
ninkams, bet ir viso pasau
lio; proletariatui, kuris turi 
atkreipęs į mus akis.

Jau dabar reikia darbas 
pradėti. x Visur, dirbtuvėse 
ir fabrikuose, reikia atsar
giai aiškinti darbininkams 
reikalinguinas šito kongreso 
ir jo svarba. Esantiems 
darbo unijose, dėti pastan
gų, kad būt galima išrinkti 
delegatus. Remti šį darbą 
finansiniai.

Lai būva mūs visų akys ir 
darbai nukreipti į birželio 
mėnesio 1 ir 
de, kur turės atsiversti nau
jas Amerikos darbininkų 
judėjimo istorijos lapas. . u >

levelan

Tur Būt Pamiršo
Retą kurią dieną Chica

gos menševikų orakulas ne
kalba apie Sovietų Sąjungą. 
Ir Veik kiekvieną savo 
straipsnių jis užbaigia vuvi- 
mi, kad Sovietų Sąjunga jau 
grius, bolševikai žlugs.

“Naujienų” num. 68 jis ir 
vėl nudrėbė straipsnį tuo 
.pačiu klausimu, besigėrėda
mas “kovd tarpe Sovietų 
vadų,” kurį užbaigia:

“Tai tokie santykiai susida
rė bolševikiškos diktatūros 
Olympe. Dievaičiai kits kito 
bijo ir prieš kitš kitą kovoja. 
Jau daug toje kovoje krito bu- 

‘neklaidiųgų” pasaulio 
’ *k 3 vadu. Toliaus

vusių “ 
revoliucijos vadų, 
kris dar daugiau.”
Nu, ir kas, jeigu panašiai 

ir būtų? Vienuolika metų 
Rusijos Revoliucijos istorija 
berods jau galėjo net Chi
cagos menševikų Pijų išmo
kinti, kad “kritimas” vieno 
ar kelių revoliucijos vadų 
nesunaikino pačios revoliu
cijos, Ir nesunaikino todėl, 
kad revoliucijos laimėjimai 
nerymo ant kurio bent Vie
no vado, bet ant plačiųjų 
darbo masių, su Visa-Sąjųn- 
gine Komunistų Partija 
priešakyje. Numirė Lenu 
nas, Dzeržynskis, Krasinas; 
pašalinti iš atsakomingų vie

Il.
Mergaitės pirmiau protiš

kai subręsta, negu berniu
kai.

Jausmai, pajautos iš jau
nų dienų sparčiau vystosi, 
negu protiniai gabumai.

Besenštant žmogui, pra
dingsta tam tikra dalis jo 
'srpegepų , celių (narVėlių). 
Žmogus m,etų apsiaus 
paprastai būną praradęs 
apie penktą dalį smagenų 
svorio (vogos).

Besenstant, žymiausiai 
silpnėja žmogaus atmintis, 
originalumas ir iniciatyva 
(sumanumas).

Augštesnes mokyklas bai
gusieji vyrai gabiau daro 
mintyje apskaitliavimus, ne
gu tokias mokyklas baigu
sios moterys.

Vidutinė moteris, tačiaus, 
paprastai turi geresnę at
mintį už vidutinį vyrą.

Jeigu paimsi studentą ir 
studentę tokių pat gabumų, 
tai studentė geriau mokin
sis už studentą.

Jeigu paimsi lygaus silp
naprotystės laipsnio vyrą ir 
moterį, tai vyrą reikės pa
dėt į silpnapročių įstaigą, o 
moteris daugelyj atsitikimų 
galės apsieit ir be tokios 
prieglaudos. Patirta, jog 
paprastais artimiausiais gy
venimo dalykais moteriškė, 
abelnai paėmus/ geriau mo
ka apsirūpinti, nekaip vyri^ 
kis.
į Tarp, gabiausio ir, nęga- 
biausio vyro yra didesnis 
skirtumas, negu ; tarp ga
biausios ir negabiausios mo
teries. Tarp > vyrų randasi, 
iš vienos pusės, daugiau ge
nijų, bet užtai, iš antros pu- ‘ — • A a

Vyriausias vaikas papras
tai būną ir gabiausias,

Labai didelis nuošimtis 
kriminalistų, apsileidėlių, 
niekur n e p r i klausančių 
Ii nuo kokios protligės.
yra silpnapročiai arba neto-

Miestelėnų vaikai papras
tai būna protiškai gabesni 
už farmerių vaikus. , Ga
besnieji iš farmerių dažniau 
dškeliauja gyvent į miestus.

(Beveik kiekvienas gali tu
rėt vidutinio pasisekimo bile 
kokiame užsiėmime.

Didžiumoj profesijų, dar
bų bei amatų gabiausias as
muo esti tris bei keturis sy
kius gabesnis už bukiausią.

Žmogus, turintis didžiau
sio pasisekimo vienoje sri
tyje, gali būt niekam neti
kęs ir atrodyti bukaprotis 
kitokiuose užsiėmimuose. 
Napoleonas, didžiausias pas
tarųjų amžių karo vadas, 
buvo labai prastas rašto si- 
lebizuotojas (spelleris) ir 
darydavo daug rašybos klai
dų. Jis paskyrė į vieną sa
vo ministeriją didį francūzų 
matematiką ir astronomą 
Laplace’ą; ir šis matemati
kos genijus pasirodė niekam 
netikęs, kaipo ministeris.

Amerikoj šiuo laiku yra 
tarp 200 ir 300 mokslo vyrų, 
kurie specialiai tiria skirtu- 

imus t.arp^ įvairių -asmenų 
; protinių bei mechaniškų ga
bumų. Didžiosios depart- 
mentinės sankrovos, , didieji 

. fabrikai , ir net taxi-ęabų 
kompanijos laiko moksli
nius specialistus. Tie sper 
cialistai tyrinėja jieškančius 
darbo, kad parinkt tik tin
kamiausius žmones vienam 
ar kitam užsiėmimui.

Tokie tirimai yra daromi

tarė, kad jei ji turėtų galią^ai 
visus tuos pinigus iš Wall gat
vės paimtų ir padalintų tarpe 
šitų vargdienių, žinoma, tas 
pasakymas nieko nereiškia: 
vargas dir’ skurdas bus tol, kol 
viešpataus kapitalizmas.

Iš New Yorko patraukėme į 
Brooklyną. Visos labai troško
me pamatyti mūsų “Laisvės” 
namą. Daug neėmė: greit pri
važiavom gatvių kampą, ant 
kurio pamatėm raudoną namą, 
su didelėm raidėm ant Lango 
“LAISVĖ”. Tai puikus, plyti
nis namas, dar nesenai nuta
pytas.

Kaipo mūsų senas pažįsta
mas, drg. Mizara supažindino 
su kitu būriu draugų. Visi bu
vo labai draugiški. Jis ir šolom- 
skas mus išvedžiojo po visą 
spaustuvę ir redakciją. Paro
dė presus, kaip spausdinama 
mūs dienraštis, kaip spausdina- 
inos knygos, plakatai, tikietai, 
etc. Drg. Šolomskas demon
stravo “Intertype”. Tai keista 
mašina. Sunku net suprasti, 
kaip ji veikia—stato raides.

Laisviečiai išsireiškė, kad 
būtų labai gerai, jei galėtum 
dabudavoti prie esamo namo ki
tą pusę, tai yra tą lotą, kuris 
stovi tuščias ir yra “L.” nuo
savybe. Svetainės, mat, perma- 
žos. Drg. laisviečiai buvo labai 
linksmus, draugiški ir priėmė 
puikiai. Esame labai patenkin
tos, kad mūs noras išsipildė ir 
galėjome matyti savo dienraš
čio buveinę.
kuomet mes tik 
Yorke—visuomet aplankysime
“Laisvę.”

Milda Medeliūtė.

neSu tiktai samdytojų naudai, ir 
” \ t nuo jų daug nukenčia be-

Žmogus gali būt puikus darbiai ir neišlavinti bei 
mašinistas, turėdamas ne mažiau išlavinti daarbinin- 
kažin kokius protinius ga
bumus.

Kokio amžiaus tėvams ge
ma kūdikis, nuo to, kiek pa
tirta, nepriklauso kūdikio 
gabumas.

Didelių šeimynų vaikai 
pąprastai esti bukesnio pro
to, nekaip mažų šeimynų; 
bet didelėse šeimynose pror 
porcionaliai pasitaiko ir 
daugiau! genijų, žmonių; su 
•augščiausios < rūšies ■ gabu- 
jnais. ' u l ? ’

tarp moterų.-

kai. Kuomet žmogus išba
dėjęs, kuomet jis per mėne
sius paeiliui buvo be darbo, 
kuomet jį graužė vargas ir 
rūpesnis apie rytojų, tai to
kios aplinkybės pakerta ir 
jo protinius bei ° mechaniš
kus gabumus. Tada jis ne
gali išlaikyt moksliškai-iš- 
naudotojiškų kvotimų, nors 
iš prigimtie^ 
gabus.

būtų ir labai

Vt.

Kovo 13 d. įvyko L. D. S. 
A. 12-tos kuopos susirinkimas. 
Šis susirinkimas buvo vienas iš 
pavyzdingiausių^ nes narių at
silankė daug ir dalykus svars
tė rimtai. Vakarienės komi
sija pranešė, kad vakarienė į- 
vyko 9 d. vasario ir pelno li
ko $51.44. Kadangi pereita
me susirinkime nedaug daly
vavo narių, tai ir komisija ap
skričių išvažiavimui, kuris į- 
vyfcs 2 d: birželio, Waterbury- 
je, neišrinkta. Šiame susirin
kime apsiėmė kelios narės ir 
pasižadėjo dirbti, kiek tik bus 
galima.

Sekretorei perskaičius laiš
ką prašant aukų del Agitaci-
jos Fondo, nutarta paaukoti * 
$5. Spaudos naudai išvažia
vimas įvyks 30 d. birželio, 
Bridgeport, Conn. Kuopa pa
skyrė du doleriu, kaipo kom
plimentą į programą. Kamba
rių komisija pranešė, kad 
kambariai finansiniai prastai 
stovi, todėl kuopa nutarė su
rengti vakarienę ir nuo jos 
pelną skirti kambarių užlaiky
mo naudai. \ Vakarienė įvyks 
pabaigoj balandžio’mėn.

Sekantis L. D. S. A. 12 kum
pos susirinkimas įvyks 10 d. 
balandžio, 774 Bank St. Geis
tina, kad visos narės šiamė su
sirinkime dalyvautų ir dar sa
vo pažįstamas atsivestų.

’ L. D. S. A. 12 Kp. Sekr.

šu



LIETUVIS GRABORIUS

MONTELLO, MASS.

i

Tek, Greenpomt 5765

LINDEN, N. J.
d. kovo L. D. S. A. 129

žinoma, liks draugėms

kad įkaitęs ir aš tokių nusistaty-

viu^ lenkų, rusų ir kitų tautų, paversta į krautuves 
Darbininkai j unijos susirinki- Apart tų visų did

PUBLIC

Telefonas:prie smarkesnio
Staggrie

5043

20

GRABORIUS

karui, po kokių 
pradėjo eiti silp-

lindenietėms turi 
kaip kad ir kitų

meti- 
nieko 
buvo 
savo 
k a u- A. Gorbalevska

184 GRAND STREET 
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Pamokos dienomis ir 
Informacijos dykai.

reikalus niekas neužsistoja,

Darbininkai, kurie turėjo

dirbti. Taip dirbo
7 ar 8 metus. Vėliaus

ketveri metai nuo 
permainyti vardą. Įsą šėrą, tie

Apie 30 metų atgal čia bu-1 išmokesčio.

‘GERAI PATAIKOT’

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS. •
Rezidencija:

W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

patarnavimo 
kreipkitės:

Pasibaigus 
metų darbas 
nyn. Pagaliaus, dirbtuvės su-

vę.” 
aina. 
bius

čia žmonės buvo nusi-j 
lotų palei Midland 

netoli Washington
Pradėjus kasti tas vie-

4 paragr. Piniginis rašti-

vo daug lietuvių, kurie dirbo 
prie akmenų, vadinamų Tuck- 
^boe white marble quarry, 

^v^kių akmens laužyki

Šis miestelis- randasi tarpe dėtis labai prasta ir nors jie 
Yonkers ir White Plains, še- moka į uniją, vienok už jų 

- ' reikalus _  ___
Apie 10 metų darbdaviai nepaiso unijos.

TUCKAHOE, N. Y

tjai > ' tuo klausimu i 
viešą pareiškimą.- 
jisai.

♦7^1. jų niekas nepamini.
Kadangi šio miestelio var-‘šėras buvo 100 dolerių. Va

das indijoniškas, tai buvo su- dinasi, kiekvienas darbininkas, 
• manyta pavadinti jį Crawford ' kuris tik norėjo dirbti šioj

„ciadienis, Kovq 27, 1929

dirbtuvėj ir bosai sužino, tą 
darbininką tuojaus iš darbo 
išvaro. Todėl darbininkų pa

Puslapis Trečias

šios amerikoniškos mylio nuo 
šių miestukų.
atgal 
pirkę
Avė.;
Place 
tas, surasta daugybe žmonių 
kaulų. Tuomet’ policija su
stabdė darbą ir pranešė į Al-

čia randasi ir Haghman 
Rubber Co. Pirma karo, ši 
kompanija pradėjo dirbti ne
didelėse dirbtuvėse. Paskui 
prieš kokią 15-18 metų, pasta
tė didelę, penkių augštų, dirb
tuvę ir sudėjo naujas ;maši-< 

ftGny, N. Y. Bet iš ten gavo Inas. Praslinkus kokiems ket- 
atsakymą, kad 1777 metais čia į veriems metams pastatė kitą, 
buvo dideli mūšiai ir todėl ga-Į keturių augštų, dirbtuvę. Pra- 
lima viską tose vietose staty- [sidėjus karui, ši kompanija 
ti. Netoli nuogtos vietos ran-.pradėjo gauti didelių užsaky- 
dasi didelis neapdirbtas ak-imu. Daugiausia dirbo neper- 
muo, prie kurio yra pridėtas išlupamus apsiautalus ir viso- 
užrašas, kad čia tapo užmuš-Įkius uždangalus. Kadangi tu

rėjo labai daug užsakymų, tai 
manė, kad karas ilgai tęsis ir 
kompanija turės daug užsaky
mų, todėl pradėjo ir trečią 
dirbtuvę statyti. Bet tuo pa
čiu sykiu pradėjo darbininkus- 
versti, kad jie pirktų Šerus.

tas kapitonas Crawford lap
kričio 18 d., 1777 metais. Da
bar kas metai pamini tą vietą 
ir, apkrauna vainikais. Bet 

yra žuvę paprasti karei
viai, tai jokio paminklo del jų 
n

mėtas, nes kompanija į strei- 
kierių vietą pastatė juodVei- 
džius darbininkus, kurie ir da
bar dirba. Baltu randasi tik 
šoferis, ofiso šlavikas ir bose
lis. Juodveidžiams moka nuo 
$3.40 iki $4 į dieną.

Lietuvių šiame miestelyje 
randasi nemažai, bet jie pa
laidi, jokios organizacijos ne
turi ir nesirūpina ją turėti.

Svečias.

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

Atviras Laiškas Lietuvių Taut. 
Namo Draugijai (

Gerb. Draugai!
1 Del viso ‘labo, del pagreiti

nimo užbaigimo to neramumo, 
kurį -knygų žiūrėtojai kelia1 ir 
nebaigia 
duodu

Štai 
metus 
ninko

i atnešė tuos “Laisvės” nume- 
I rius, kur tilpo atskaitos. Na, 
o ką gavo, tai pasirodė, kad 
melas ir šmeižtas buvo sklei
džiamas ant tų komisijos na
rių, kurie buvo prie drg. A. 
Bimbos teismo vedimo.

Aš pats, būdamas toj ko
misijoj, mačiau, kad viskas 
gerai, kad aukos buvo siun
čiamos del apsigynimo nuo re
akcijos, kuri tuo laiku siautė 
pas mus ir užsibaigus teismui 
likusioji suma pinigų buvo pa
siųsta j Tarptautinį ( Darbinin
kų Apsigynimo fondą, Naujo
sios Anglijos skyrių, Bostone. 
Tai štai kur jūsų dabartiniai 
melai ir šmeižtai. Nejaugi 
jūs jau pradėjot reakcijos dar
bą dirbti progresyvėse drau
gijose ?

Nukrito Darbininkas
Nuo Septynioliktų Lubų

Nukrisdamas nuo 17-tų 
bų statomo ųamo, užsimušė 
darbininkas Gergick, 32 metų 
amžiaus, 235 West End Ave., 
New Yorke.

sigynimas rodys judžius 28 d.
Aš, per devynis kovo, Lafayette Teatre. Ju- 

eidamas piniginio rasti- džiai bus rodomi dieną ir va- 
pareigas, pildžiau kon-Ikare.

Hill ir miesto valdyba nutarė kompanijoj, turėjo pirkti ne-’stitucijos punktus, kurie, apart 
tą padaryti. Bet ir dabar tas | mažiau, kaip už šimtą dolerių I kitų, yra šie: 
sumanymas gyveniman neį-lšėrą, o kurie norėjo, tie galė- 4 paragr.
vykdytas, nors jau praslinko jo ir už daugiau pirkti. Kurie ninkas turės užsidėti 500 dol. 
ketveri metai nuo nutarimo Į negalėjo sykiu užmokėti už vi- ’ 

buvo paėmę ant

pe Inas nuo jų skiria
mas streikuojantiems mainie- 
riams. Todėl patartina vi
siems, kurie tik galite, nueiti 
pasižiūrėti judžių, nes jie daug 
kuo skirsis nuo tų, kuriuos pa
prastai kompanijos rodo. 
Apart to, sušelpsite ir strei- 
kierius. Darbininkė.

kaucijos, o už padarytą B. L. 
T. N. D-vei skriaudą atsakys 
jo kaucija.

Ir kiekvienais metais, meti
nio knygų peržiūrėjimo komi
sijai pasidaviau sudarymui są
skaitos, ir kiekvienais metais, 

gal dirbtuves uždarė! po knygų pertikrinimo, pasi- 
laikui, bet vėliaus įrašė komisija visose knygose 
kad jos uždarytos!ir kvitose, kad viskas yra ge- 

Pagaliaus, buvo rai, o nesurado tų 10 dolerių, 
paskelbta, kad kompanija su- Ir raportavo draugijos 

Apie bankrūtijo ir dirbtuvės par- niame susirinkime, kad 
blogo nėra ir raportas 
priimtas. Ir užbaigęs 

kėlė keturiais keltu-j Šerų, susirūpino, pradėjo per tarnystę, atsiėmiau visą
j, dėdavo juos pa-1advokatus teirautis. Bet nie- ciją, be jokio užsipelnymo puinu 

stogėn ir ten pjaustydavo tamjkp negelbėjo jr savo Šerų ne- komplimentų, kad būtų buvę vienas, kuris tik dalyvavo, pa-
<Į‘a- kiek galima sulaikyti pinigų gyrė drauges už jų.darbštu- 

iš mano kaucijos. Tas paro- žinoma, lįks draugėms 
9^ njehuomi nesu^ nu-[keletas dolerių pelno, bet ne

manau, kad jo bus daug, iš 
, priežasties didelių iškaščių.

O jeigu dabar atsirado žmo-; Laike vakarienės, apart pra-

ų buvo stojo dirbę. Kai kurie manė 
trys, kurių dvi tuojaus susto-,kad gal dirbtuves uždarei po knygų pertikrinimo, 
jo dirbę, nes ten nebuvo taip J trumpam 
baltas akmuo, bet trečioji dir-1 paaiškėjo, 
bo ilgai ir vadinosi Fisher lau-'ant visados, 
žykla.

Darbas ėjo sekamai.
100 pėdų žemėj kirto masino- duodamos iš varžytinių, 
mis akmenį po 15 ir 20 tonų;
šmotus, keie Ketūnais Keltu- į serų, susirūpino, pi 
vais į viršų, dėdavo juos pa-1 advokatus teirautis.

tikrais pjūklais, paskui ak-?aJ.g?V0’ pinigai dingo. ■ 
mentašiai juos apdirbdavo pa-+sllnkus po™ metų, tą dirbtu- 
val nlana Akmuo buvo toksi''? nuPlrko Burrough Wel- ga pianą. Akmuo ouvo loKs> d Co Tuo pačiu
baltas kad nuo sniego negali-|klu darbininkai sužinojo,

-Tna atskirti. Apie 50 metų at-jta kompanija per visa laika i laikaus,
gal tas akmuo buvo inžinierių i uždirbo dešimtį milionų dole-j 
pripažintas ’geriausiu del sta-'*-*- —.• i

augštų namų New Yor-'vo. . i ' ’
■' ke ir kitur. Todėl iš to ak- ;

mens yra nemažai pastatyta binėja visokias piles ir milte- 
namų kaip New Yorke, taip ir nus nuo įvairių ligų, Didžiu- 
kitur. Bet laikui bėgant pa-'nioj dirba jaunos merginos, 
aiškėjo, kad < nuo saulės tie nuo 16 iki 20 metų amžiaus, 
akmens pradeda luptis ir kris- Darbo savaitė 44 valandos; 
ti žemėn, todėl jau apie 15 moka nuo 14 iki 16 dolerių, į 
metų, kaip del namų statymo savaitę. Darbas lengvas, bet 

sveikatai pavojingas, nes yra 
tokie skyriai, kur negalima nei 
langų atidaryti, nei šviesos įsi
leisti, nes pilės ar milteliai 
genda nuo saulės šviesos ir 
šviežio oro.

Apie 9 metai atgal, čia Ber- 
kovitz and Berkovitz broliai 
nupirko didelę vietą ir įtaisė 

Bet paskui vėl garbarnią. Išdirbinėjo bež
džionių skūras del' moteriškų 
apsiautalų. Tie patys broliai 
turėjo ir Newarke tokią pat 
garbarnią.,: Ten dirbo unijis
tai darbininkai. Todėl ten 
darbą sustabdė ir į čia viską 

Mat, čia buvo neu-

lu-

CASTON ROPSEVICH

HAVERHILL, MASS.
Tarptautinis Darbininkų Ap?

JONĄ

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si. mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

I ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport. N. Y.

17
kuopa suruošė puikią vakarie
nę. Svečių susirinko dailus 
būrys. Jų buvo iš Jersey City, 
Bayonnės, Newarko ir Eliza
beth©. Turiu priminti, kad 
vakarienę draugės lindenietčs 
labai puikią pagamino ,ir kiek-

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikyto jas 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 ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

Reikale

rių, bet šėrininkų pitiigai žu-.u^s, kurie ėmė knygas žiūrėti 'jęalbu, kitokios programos ne* 
I per; naują, kur jau ilgokas laj- buvo."

nevartoja. Ir pirmiau toli ne
galėdavo išvežti, nes jis labai 
trapus ir nuo mažiausio su
trenkimo lūžta. Todėl ir pa
skutinė laužykla tapo uždary
ta. bar ta vieta vandeniu 
užl Sykį ką ten norėjo 
daryti, tai vandenį išpumpavo, 
rado žmogų nuskendusį ar nu
skandintą. ~ .
vandeniu užliejo, nieko neda
rė.

Pirmiau, kuomet tos laužy
klos dirbo, tai aplinkui labai 
daug netinkainų akmenų pri
vertė. Todėl paskui pastatė 
didęję dirbtuvę ir du akmenų pervežė, 
malūnus. Sumalus tuoš. akme- nijistai darbininkai, tai dirbo 
nis, paskui maišo smilčių, ei- daug pigiau. Bet taip ilgai 
mento ir lieja naujus akmenis, negalėjo dirbti, nes Newarko 
Kuomet juos išima iš formų, darbininkai pradėjo agituoti 

h ir akmentašiai apdirba, tai šios dirbtuvės darbininkus ra- 
niekas negali atskirti jų \nuo šytis prie unijos. Kada jau 

Jtfkrų akmenų. Dabar ta dirb- surašė dalį darbininkų, tai 
*xuvė gauna labai didelių užsa- unijistai darbininkai atvyko, 
kymų. Dirba unijistai darbi--išivijo neunijistus ir pradėjo 
ninkai, bet atsiranda ir neuni- unijiff 
jistų. Kuomet atvyksta dele- apier 
gatas, tai nei vienas nedrįsta buvo padidinta pradinė mo- 
pasakyti, kad čia randasi ir 
nenunijistų, nes bijo, kad pas
kui darbdavis iš darbo neišvy
tų. Didžiumą darbininkų su
daro italai, bet yra ir lietu-

Dabar šita kompanija išdir-'kas, kaip yra finansų knygos 
ir kvitos vedamos kitų žmo
nių rankomis, tai neturiu nie
ko bendro su tais knygų žiū
rėtojais ir už jokias klaidas'! 
neatsakau, jeigu tatai jie ir1! 
surado jų.

O jeigu tie knygų žiūrėtojai 
šiandien virto tokiais teisingais 
ir šios draugovės patriotais, 
tai kodėl jie (A. Kireilis, K.! 
Venslauskas ir L. Potsius) ne
buvo tokiais gegužės 6 d., 
1924 metais, prie knygų per
žiūrėjimo ?

kykla ir jos padidinimas priė
jo labai arti dirbtuvės, todėl 
dirbtuvė tapo sulaikyta ir sa
vininkai vėl nusikraustė j 
Netvarką. Dabar dirbtuvė 

i ir ofisus.
Apart tų visų didelių dirb

tuvių, čia randasi rakandųmus nesilanko, nes reikia į
New Yorką važiuoti, tai toli, dirbtuvė ir medžio dirbtuvė, 
Unijos delegato yra paskirtas 
ant vietos gizelis, kuris jau 

' “tarnauja” apie 10 metų. Jis 
atrenka mėnesines^ ir nuveža 
liniją. Pereitais metais mi
nimas ' gizelis nusuko vienam 
lietuviui ir kitiems darbinin
kams už šęšius mėriesius mė- 
nesines duokles. Gizelis už 
nuvežimą duoklių nuo kiekvie
no darbininko ima po 25 cen
tus. Darbininkai skundžiasi 
įįtvarke unijoj n> dirbtuvėj. 
7*>sai su darbininkais elgiasi 
taip, kaip jiems patinka. Jei
gu tik kuris darbininkas pra
deda skūstis apie betvarkę

kurioj išdirbinėja visokias du
ris, langus ir t. t. Abiejose 
dirba unijistai darbininkai.

šalę dirbtuvių, randasi di
delis anglių ir medžio sandė
lis. Treji metai atgal čia dir
bo baltieji darbininkai ir kaip 
padidino, vietą, tai kompanija 
pareikalavo daugiau darbinin
kų, bet stokos nebuvo. Už 
kiek laiko pradėjo darbinin
kai tartis reikalauti daugiau 
algos ir uniją pradėjo tvarkyr 
ti. Kompanija atsisakė darbi
ninkų reikalavimus išpildyti. 
Tuomet darbininkai paskelbė 
streiką. Streikas buvo pralai-

Nejaugi jie ren
giasi iškalno prie tokio lermo, 
kuomet tais metais jie nesu
rado 10 dolerių klaidos, o tik 
dabar. Sakau, nei šioj drau
gijoj, nei valdiškuose teismuo
se nėra tokių įstatymų, kad 
aš jais galėčiau likti nubaus
tas. Tai jau šaukšto po pietų 
jieškojimas.

Būtų juokingas dalykas, jei
gu aš atsiklaupčiau ant kelių 
prieš dabartinius knygų žiūrė
tojus ir atsimokėčiau už jų pa
darytas klaidas. •'

Jeigu šiandien aš taip-vai
kiškai pasielgčiau, tai rytoj 
kiti tokie, Stasio-Kazio vaikai, 
atsirastų su tokiu gvoltu ir rei
kalavimais.

Taip pat aš nieko bendro 
neturiu sU tais, kurie sako, 
esą: pasimokėjo metines už vi
sus pereitus metus, bet pakvi
tavimų neturi. Suprantama, 
pilnai sutinku pasikalbėti su 
tais, kurie turi pakvitavimus, 
bet į knygas nėra įtraukti, jei
gu tatai randasi tokių narių. 
. Aš manau, kad dabar visi 
pilnai supras, keno yra ta kal
tybė ir kas tą anarchiją kelia 
susirinkimuose: ar ne tie, ku

tų savo klaidų jieško?
Buvęs Pinig. Rašt.,

T. Bartkus.
Cleveland Ave., Montello, 

Mass. ; ■ L

Teisybė, drg. Višniaus- 
kas, bayonnietis, buvo atvy
kęs kaipo dainininkas, bet, ne
sant pianistės, negalėjo dai
nuoti.

Kiekvienos kolonijos svečiai 
buvo pakviesti išsireikšti min
tis. Kalbėjo sekami draugai: 
Taraškevičius, Stankevičius, 
Burkė, Užkutenąs ir Matule
vičius. Matulevičius, prisime
nant apie abelną veikimą, per- 
statydamas “Vilnies” namo 
sudegimo priežastis, paprašė 
susirinkusiųjų paaukoti pagal 
išgalę. Perėjus aukų rinkė
jams, surinkta $24.30. Auko
jo po $1 sekami: P. Ramaška, 
Burkė, Matuša, Seiman, Ža
lys, Makrackas, Stankevičius, 
Višniauskas, Skiparis, Matule
vičius, Taraškevičius, Kentrus, 
Paserpskis; po 50c: šerelis, 
Kazakevičienė, Krikščiūnas, 
Rasanskas, Šablinskas, Ruke
nas, Vaičionis, Poškus, Maku- 
tėnienė, Strupaitis, V. Raubie- 
nė, A. Raubienė, Gudelienė, 
Strupaitis. Visiems aukoju
siems, varde rengėjų, tariame 
širdingą ačiū'.

L. D. S. A. 129 kuopa yra 
veikli mūsų organizacijos vie
netą. Draugės, kurios suruo
šė tokią puikią vakarienę, pri
sideda ir prie Pirmo Rajono, 
dalyvaudamos konferencijose, 
pildydamos konferencijos ta
rimus; rengia prakalbas, ką 
draugai vyrai iš A. L. D. L. 
D. 165z kuopos su tuo negali 
pasigirti ir visiškai pamiršo II 
Apskričio konferencijas. A. 
L. D. L. D. 165 kuopos parei
ga atitaisyti pereitų metų klai
dą ir imtis 
veikimo.

Draugėms 
būt pastaba,
kolonijų pramogų rengėjams, 
tai duoti spaudos darbus dien
raščiui “Laisvei.” Lindeno mo
terų parengimo spausdinti ti- 
kietai anglų spaustuvėje, vi
siškai nieko bendro neturinti 
su lietuvių kalba bei rašyba. 
Draugės moterys aiškinosi, 
kad buvo trumpas laikas ir 
nebuvo kada pasiųsti į “Lais- 

Bet tas dalyko nepatei- 
Dienraštis “Laisvė” sku- 

darbus greitai padaro.
Svečias

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis’ po 
kelidliką šimtų 
phšitraukia.t Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Averiue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

parsitraukia ir pasekmingai

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit !r 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, 
žarna ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del moderniško gydymo.' 
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

P. S. Tai dabar užėjo tokia 
liga progresyvėse draugijose. 
Kai kurie knygų žiūrėtojai L. 
T.N.D. ėmė gvoltu šaukti, kad 
drg. A. Bimbos apsigynimo 
fondą susuko, pasidalino tarp 
savęs komisija. •-

Del ramumo, buvusioji ko
misija laike teismo davė žiūr 
rėti visas įeigas ir išeigas ir

Į John Naujokas 
kauskas, 214 j— - - - -
čiais 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

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

Adresas:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
-automobiliais į trumpiausj laiką.
Mes gvarąntuojam laisnius ir dip
lomus. Pilpas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. 
vakarais.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo lt iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
i Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

Į statome į namus visoje New Yorko ir 
Brooklyno anielinkčie

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

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

734 Grand Street , 
Brooklyn. N. Y.

I Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
Bme daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

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



KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
mes?

J. J. Bakšys

su

Vardas

Miestas

koks Lichterienei, kad tik paleistų

WORCESTER, MASS.

J

me reguliariame susirinkime

mokinti solistus,

Antrašas

Daugelis sko-j 
ir duodavo

tokius 
mus 
kas 
tar- 
jau 
kal-

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 metų.

Labai gaila, kad bereikalin
gai reikia užimti laikraštyje 
vietą. Aš nenorėjau teisybę 
rašyti apie buvusį mūsų choro 
mokytoją, nes žinojau, kad ta 
teisybė jam bus nesmagi, to
dėl tik palinkėjau gerų kojų, 
kad galėtų kuotoliausiai pa
bėgti. Bet jis tuomi nepasi-

Valdžios ir žvalgybos 
Darbai

džio ’ dalyvius. Arešto 
žvalgybininkai’ giriasi 
brauningą ir pelenus, 
kad žvalgyba pati pakišo brau
ningą ir pelenus, kad turėtų 
“kaltinamosios medžiagos.”

mokestį nuo 5 dolerių iki 4 klyne.
dolerių. Tuomet jau ir-trūko žmogus, -kas pabėgo—jis 
viskas. Nėdėlioj pasiunčia re
zignaciją, o panedėlį jau Broo-

Bjauri Provokacija
ŠIAULIAI.— Gruodžio mėn. 

Šiauliuos areštavo keletą ’bloki
nių, kaipo komunistinio posė- 

metu 
radę 

Aišku,

. Zeta.
“Balsas”

Puslapis Ketvirtas

Gamtos Sūnus.

■ r‘ '

Badaujančių kalinių eilėse buvo ir ga-

Kalinių draugai ir gentys daro su-

K

Trečiadienis, Koyo 27,

Tai • dabar supr

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

iir buvo šiaip taip pakenčiamos gyvenimo 
sąlygos, tai pergalėjus savo priešus ir dau
gelį iš jų suėmus į belangę, caro valdžia 

! triumfavo, šaudydama ir įvesdama kalėji- 
1 muose naujus būdus kankinimo savo prie- 

neapgailestauti mūsų likimo, nes mes liuo-1 šų revoliucionierių.
Ta reakcijos audra nepaliko nepalie

tus ir mūsų kalėjimo. Augštesnė valdžia 
pradėjo versti ir mūsų kalėjimo viršinin-

(Tąsa)
Mes jam mandagiai atsakėme, kad 

visų tikėjimų kunigai labai daug 
prisideda prie palaikymo caro ir abel- 
nai buržuazinės valdžios ir paprašėm

sybės neprašome, nei iš dievo, nei caro, nei 
nuo jų tarnų kunigų, bet mes sykiu su vi
sais darbininkais pasiimsime laisvę, gamtos 
turtus ir viską, kas yra prigaminta darbi- ką įvesti aštresnį rėžimą. Viršininkas ne-

- ’ninku rankomis. Kunigas dar užsiminė sutiko ant to ir rezignavo, persikeldamas 
apie išpažintį, net mes jam atsakėme, kad gyventi į savo dvarą. Tas įvyko rudenyje

- jūs patys—kunigai netikite į išpažintį, die-' 1907 m. -
vus ir velnius^]' 
rodėme faktais.

- ką atsakyti,įtarė:

ir tuos argumentus mes pri-| Mums atkėlė naują viršininką. Nau- 
Kunigąs, nebeturėdamas jasis perimdamas kalėjimą nuo senojo, sy

kiu abudu, perėjo per kameras, vienas at- 
—Geraf, jeigu jūs netikite į tuos vi- sisveikindamas, kitas pasisveikindamas ka

sus, kaip jūs sakote, primityviškų žmonių linius. Naujasis pasveikindamas pareiškė 
sutvertus dievus, tai apie išpažintį nėra Ir savo “dovanas” kaliniams. Kameros esą 
kas nei kalbėti. Bet aš, išklausęs išpažin- politinių kalinių bus užrakintospasivaikš- 
ties visų šių kalinių, laikysiu pamaldas ir čioti leis tik po pusę valandos į dieną ir ne 
sakysiu pamokslą, todėl prašau ateiti ant visus politiniu^ kalinius sykiu, bet kiekvie- 
pamaldų, nes po mišių bus duodama kiek- ną kamerą skyrium. Padarė kalėjimo sargai 
vienam po. vieną rublį, kuris tik atliko iš- generališką kratą pas visus kalinius. Kon- 
pažintį, sykiu duosime ir jums po rublį, fiskavo pol. kalinių knygyną ir atėmė vi- 
nors jūs ir neatliksite išpažinties.

Mat, čia kožnam katalikui kriminališ- 
am kaliniui duoda rublį, jeigu jis atlieka 
špažintį, taip kad per neapsižiūrėjimą ku

nigo labai tankiai nueina prie išpažinties 
žydas ar rusas kriminališkas kalinys ir už 
tai gauna rublį.

Mes atsakome, kad ant pamokslo gali
me ateiti, bet dovanų no rublį nereikalau
jame, nes tie pinigai, kuriuos jūs duosite, 
yra išsunkti iš tų pasigailėjimo vertų tikė
jimo aukų, vargšų darbininkų. Tai pinigai 
prakaito ir kraujo ir mes tokiais pinigais 
naudotis nenorime. Verčiau jūs už- tuos 
vargšų skatikus, kuriuos būtumėt mums 
davę, pakrikštykite jų vaikus, bei palaido
kite numirusius uždyką. Už šiuos žodžius 
kunigas taip užpyko, kad nebegalėjo pa
slėpti savo pagiežos ir mums atsakė, kad 

• tokiems nupuolėliams, kaip mums, negali 
būti vietos kalėjime, bet tik ant kartuvių. 

Po to kalėjime esant su kunigais nei jo
kiu reikalu turėti neteko.

Kaip jau augščiau rašiau, velykų nak- 
•ties pabėgimo planas neišdegė. Nenusise-

sas knygas, kokias tik rado laike kratos. 
Vėliaus naujas viršininkas pareiškė, kad 
knygas jis peržiūrėsiąs ir kurias rasiąs 
nepavojingas kapitalizmui ir caro valdžiai, 
tas grąžinsiąs. Laikraščius visokių pakrai
pų skaityti užgynė ir daugybę visokių ap
sunkinimų įvedė. Žodžiu, kalėjimą paver
tė tikru akmeniniu maišu. Mes kiekvienoj 
kameroj padarėme nutarimus, išsirinkome 
delegatus ir- pasiuntėme pas viršininką su 

i mūsų reikalavimais. Viršininkas ne tik 
■mūsų reikalavimus atmetė, bet dar ir mū- 
i su delegatus įmetė ant trijų parų į karcerį 
’ant duonos svaro ir kvortos vandens į pa
rą. Viršininkas, paleisdamas už trijų die- 

Įnų delegatus iš karcerio, jiems pasakė: 
'Pasakykite tiems, kurie jumis; siuntė pas 
' mane, kad aš esmu; viešpats visų kalinių 

■ ir ką aš pasakau, esąs įstatymas ir turi būt 
pildomas, o jei ne, tai būsią priimtos dar 
smarkesnės bausmės ligi plakimo politinių 
katorginių kalinių.

Mums daugiau nieko neliko daryti, 
kaip tik, ar sutikti su nauja tvarka ir iš- 
lengvo numirti, arba apskelbti budeliams

Streikas
GARLIAVA.— Mes, Rimkū- 

nų plytinės darbininkai, strei
kavome ir laimėjome. Iš viso 
plytnyčioj dirba 60 darbininkų; 
dirba nuo tamsos iki tamsos. 
Meistras Kochas priverčia dar
bininkus net per naktis dirbti. 
Darbininkai jokios laisves netu
ri. Meistrai darbininkus bjau
riausiais žodžiais kolioja, kurių 
nei rašyti negalima. Dabar dar
bininkai labiau žeminami, kaip 
baudžiavos laikais. Uždarbis 
labai mažas. Mes sustreikavo
me, reikalaudami pridėti po 15 
centų nuo tūkstančio plytų. 
Darbdaviai iš sykio nei ištolo 
nenorėjo kalbėti apie teisingų 
reikalavimų išpildymą. Gąsdino 
sustabdysią dirbtuvę ir neduo
sią darbo. Vis dėlto po dviejų 
streiko dienų mes laimėjom. Tik 
pečkuriai, kuriems darbdaviai 
pažadėjo visd pridėtą sumą at
lyginti pasibaigus darbo sezo- 

Inui, buvo apgauti.
Susipratęs darbininkas.

Bedarbius Registracijomis Peni
NAUMIESTIS, šakių apsk.— 

Pas mus kasmet registruoja be
darbius, kad tuo juos nuramin
tų. Miesto valdyba buvo palei
dus gandus, kad bedarbiams 
duos pašalpą. Draugai darbi
ninkai, nelaukime iš fašistų val
džios jokių malonių, nes vieton 
pašalpos išveš mus į miškus, 
kur sunkiai dirbdami negalėsi
me nei juodai duonai užsidirbti.

Kaplys.

Muša ir Sušaudyti Grąsina
KAUNAS.— Gruodžio 8 d. 

buvo areštuotas Lichtas Berelis. 
Laikraščiai skelbia, kad pas jį 
rado komunistines literatūros, 
žvalgyboj jį smarkiai mušė, vi
saip kankino, net buvo nuvedę 
į Mickevičiaus slėnį ir grasino 
jį sušaudyti, jei nepasakys, nuo 
ko gavo literatūrą ir kam turi 
perduoti, žvalgyboj mušė ir 
drauge su Lichtu areštuotą Ai- 
ziną Chaimą. Kad užgytų jų 
žaizdos, abu jie žvalgyboj buvo 
laikomi 14 dienų. Kaunietis.

Fašistai Pjaunasi
KAUNAS.— Plechavičius 

karininkų grupe nuvykęs pas 
Voldemarą pastatė jam reika
lavimus: 1. tuojaus parduoti 
Lietuvą Lenkijai, 2. užleisti sa
vo vietą kun. Bistrui, 3. anu
liuoti sutartį su Vokietija.

Del Plechavičiaus žioplumo 
Voldemarui pavyko įspėti savo 
šąlininkūs apie Plechavičiaus 
veiksmus ir Plechavičiaus akci
ja sugniužo. Dabar Voldema-. 
ras su savo leitenantukų grupe 
jaučiasi nugalėtoju, iki ]

.'^’Iiqrs kitas leitenantukas jo ne- areštuotąjį, 
b nuvers. R.

Judošių ir žvalgybos Darbai
RASEINIAI.—Efroimas Lich- 

teras ir Velvelis Gardinskas 
profesijos yra vežėjai ir gyvena 
Raseinių mieste: Efr. Lichteras 
gyvena Vilniaus g-včj 30 Nr. 
Gardinskas Laisvės g-vė. 1926 
metais Gardinskas buvo “Žako” 
narys. Dabar juodu abudu ir 
Lichterio žmona Bandelė tar
nauja žvalgyboje, ima algas ir 
uoliai seka kairesniuosius žy
dus.

Spalio 16 d. buvo areštuotas 
Raseinių žvalgybos punkto ve-j 
dejas Galatinčius ir jo “pagel- 
bininkas” žvalgybininke Lichte- 
rienė. Galatinčių areštavo už1 
tai, kad nuo areštuotųjų kalinių! 
imdavo kyšius, tačiau tą “dar-! 
bą” atlikdavo per Bandelę Lich- 
terienę. Per Lichterienę rei
kalaudavo nuo areštuotųjų tėvų: 
ar giminių kokią nors pinigų 
sumą, pažadėdamas paleisti? 
Užmokėjusius paleisdavo, neuž-! 
mokėjusius laikydavo kalėjime.1 
Sutikęs geriau .apjsirėdžiusį ,dar-J 
bininką Galatihčius sakydavo1? 
“Parduok tu tuos rūbus if mani 
pinigus atiduosi.” 
lindavo pinigus

EKSKURSIJA Į SOVIETU SĄJUNGĄ
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

Ar negražu bus matyti teatrus, muziejus, knygy
nus ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 
kaipo apšvietos įmonės?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbininkų 
klasei.

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJA, KURI GINA 
i , PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS 

» » ; r ’

$303 IŠ NEW YORKO Į MASKVĄ IR ATGAL
“Laisvė’’ nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjungą. 
Jei/atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės,j 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuvi^ 
kolonijas Baltgudijoje ir« kitur. Kartu su savim turės 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti I 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne

■, Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite: 
“LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

kus, buvo išdirbtas kitas planas: Su mumis'kovą ir mirti ant kovos lauko. Kovos įran- 
!kį pasirinkome bado streiką. Pradėti gi 
badavimą reiškia save nuskirti ant mir
ties, žinoma, jeigu nelaimėsime streiko. 

' Pradėjus badavimą ir nieko nelaimėjus at- 
! šaukti, tai verčiau nei nepradėti ir nepasi- 
I rodyti budeliams silpnais ir neištvermin- 
; gaiš kovotojais. Gerai apsvarstę apskel-

• toje pačioje kameroje sėdėjo Peterburgo 
■ universiteto studentas, narys S. R. P. cen
tro komiteto, Ernestas Prūsas. Jis gan 
•daug dirbo išdirbime ir įgyvendinime šio 
plano. Visai arti kalėjimo riogsojo tuščia 
daržinė. Kada tai joje buvusi dirbtuvėlė.

. Todėl, reikia nusamdyti tą daržinę ir joje

...

/; įrengti neva dirbtuvėlę. Iš daržinės apačia biame bado streiką.
žemės iškasti tunelis į vieną apatinio gy- Kriminaliniai kaliniai taip pat norėjo 
venimo kalėjimo kameraitę, kuri yra tuš-1 prisidėti prie badavimo. Jie pareiškė 
čia. Tik kada numiršta kalinys, tai į ją'mums taip: nors jūs, politiniai kaliniai, 
esti padedamas ligi palaidojama lavonas. Į vadinate mus “draugais” per nelaimę, bet 
Na, ir prasidėjo darbas išnaujo. Nuo tos'jeigu būtų sutvarkytas ant žemės politinis 
leameraitės spynos nuėmė planą ir perda- ir ekonominis surėdymas taip, kaip jūs 
ve laisvėje esantiem, kad padarytų raktus, reikalaujate ir kovojate, tai išnyktų kalė- 
Raktai buvo padaryti ir gerai tiko. Buvo jimai, sykiu ir mes kriminaliniai kaliniai, 
išmieruota iš vidaus ir oro, kokio ilgio tu-i Todėl mes norime kovoti sykiu su jumis 

“ ! prieš bendrą* priešą.
Mes patarėme jiems tik neiti ant pa- 

! sivaikščiojimo per visą tą -laiką, pakeliai 
! mes badausime. Ant to jie sutiko ir laike 
■ mūsų badavimo kriminaliai kaliniai tik 
i pasivaikščioti! neidavo. (Mat, mes numa- 
j tėme, kad dalis kriminalių kalinių badavi- 
imo neišlaikys, tai verčiau1 nei nepradėti), 

cinco nuu Mes badaujame vieną, antrą ir trečią die- 
kasamo tunelio buvo -supilamos į dėžes ir'ną. Vietiniai laikraščiai, rašo vieni užjaus- 
sukraunamos toje daržinėje arba i upę. i darni, kiti nasmerkdami mūsų 254 nok ka-

rėš būti tunelis. Visi planai buvo nusiųsti
į Peterburgą (Leningradą). Iš ten atva-1 

: žiavo draugas inžinierius, nusamdė tą dar
žinę ir uždėjo dėžių (jaščikų, baksų) dirb
tuvėlę ir pradėjo kasti tunelį. Kada tune
lis bus gatavas, tai į tą kameraitę nežymiai 
fius suleisti tie kaliniai, kurie buvb pasi
rengę bėgti ir kameraitė bus užrakinta pa
silikusiais kalėjime kaliniais. Žemės nuo

sukraunamos toje daržinėje arba į upę. i darni, kiti! pasmerkdami mūsų 254 pol. ka- 
Tunelis buvo mažne visai užbaigtas! linių “sukilimą”, kalinių tėvai, motinos, 

kasti, bet iš kur ten sužinojo policija ir tas i broliai, seserys, gentys, draugai, pažįstami 
visas darbas, lėšavęs daug triūso ir pinigų, ir abelnai progresyviška visuomenė nery- 
žlugo. Darbininkai, kurie tą tunelį kasė, mauja.
nei vienas nebuvo policijos sugautas. Kaip Badaujančių kalinių eilėse buvo ir ga- 
sužinojo šnipai ir policija,—neteko sužino- na įžymių vietinių buržujų vaikų. Pavyz
di; tas darbas buvo taip slaptai daromas/ džiui, Peterburgo universiteto studentas 
kad daugelis ir iš tų kalinių, kurie/būtų Ginsburgas, kurio tėvas buvo turtingiau- 
tuo tuneliu išvažiavę ant laisvės, nežinojo, sias Vitebsko miesto gyventojas—bankie- 
kad yra rengiamas pabėgimas.^ Nenusise- rius. Kalinių draugai ir gentys daro su
kus šiam mūsų darbui, kaip aš pats, taip sirinkimus ir muša Valstybės Dūmos at- 
ir mano draugai, nutarėme tūlą laiką ; stovams Pergamentui ir Rodičevui tele-
silsėti, nes kada rengiesi prie pabėgimo, la
bai žmogus suvargsti ir sugadini nervus, 
kas labai žymiai atsiliepia ant sveikatos. 
Ypatingai atsiliepia ant dvasinio žmogaus 
gyvenimo.

Mums besirengiant prie pabėgimo, ca
ro valdžia laikinai užgesino revoliucijos 
ugnį ir jeigu kuriame kalėjime iki šiol dar

ir Rodičevui tele
gramą. Tie įnešė Valst. Durnos posėdyje 
valdžiai užklausimą, nurodydami, kad ba
daujančių tarpe yra ir įžymių buržujų sū
nų ir dukrelių. Todėl tur būt po įtekme 
iš Peterburgo, penktą badavimo dieną atė
jo į kalėjimą Vitebsko gubernijos proku
roras ir išklausė mūsų reikalavimus. t 

(Tąsa bus)

Ibet laimėjimas jos man neap- 
I eina, aš nepaisau. Manau, 
kad jau antru sykiu tas kli
jentas nieku būdu jūsų dau
giau nesamdys vesti jo bylas. 
Taip ir Aido Choras negalėjo 
jus samdyti, kuomet pasakėte, 

i kad mokinate tik todėl, kad 
i užmokame, bet nepaisote, kaip 
mes dainuojame.

Toliaus jūs sakote, kad ta
me susirinkime, kuomet buvo 

—---- ...................... i kalbama apie jus, nebuvote,
tenkino, todėl reikia paaiškin- j norėčiau paklausti, kokia-
ti dalykų stovį.

Albinas Stankus buvo cho- jūs buvote? Aš nemačiau nei 
ro mokytoju per dvejus me- į viename formaliame susirinki- 
tus. Jam mokytojaujant per-į me, išskyrus pasikalbėjimų 
statėme dvi operetes—Silviją laike praktikų.
ir Grigutį. Chorą dainuoti jis' Paskui nuvažiavome su Gri- 
sumokino, bet kur reikėjo su- gučiu į Lawrence. Oras buvo 
mokinti solistus, duetus bei labai prastas; žmonių susirin- 
kvartetus, jisai jų nemokino, mažai. žmogus, turėda- 
bet sumokino dabartinė choro mas nors kiek darbininkiškų 
mokytoją, M. Meškienė dy
kai. • Lošimo praktikose nėra 
buvęs; kodėl neateidavo, neži
nau—-ar tai laiko neturėjo, ar 
nepaisė. Paskui, pirma va
žiuosiant į Lawrence lošti Gri
gutį, jis ve ką mums, choris
tams, yra pasakęs: “Aš jus 
mokinu, kad man užmokate, 
o kaip jūs dainuojate, tai aš 
nepaisau.” Išgirdus 
choro mokytojo žodžius, 
tartum karštu vandeniu 
apliejo. Keli pasikalbėję 
pe savęs, sakome, kad 
blogi dalykai, jeigu taip 
ba mokytojas. Yra žmonių, 
kurie turi skirtingas mintis, 
bet jie nors savo darbą ger
bia, bet pas mūsų mokytoją 
nieko nesimato.

Al. Stankus, atsakydamas 
“Laisvės” No. 62, sako, perei
name ribas net bižnišku žvilg
sniu. Gaila, kad jūs mokina
tės advokatu ir dar nesupran
tate ve ko. Jeigu ateitų pas 
jus klijentas ir nusamdytų 
vesti bylą, tai jūs pasakytu
mėt jam: aš vedu jūsų bylą 
tik todėl, kad man užmoki,

,jausmų, niekad nebūtų pasiel
gęs taip su Liaudies Choru. 
Jūs pareikalavote $20. žmo-j 
nes prašo- nusileisti, bet jūs 
pasakėte: jeigu norėjote, kad 
suloštume, tai- dabar mokėki
te. Net sarmata buvo klau
syti. Tuomet jau Aido Cho
ras apsiėmė užmokėti, dešimtį 
dolerių ir Lawrence Choras ki
tą dešimtį dolerių. Tai ma
tot, žmogus supranta manda
gumą.

Mes, matydami, kad ilgiau 
negalėsime sugyventi su tokiu 
mokytoju, nutarėme sumažinti

Lietuvaitė Fotografistė 
Fotografuoju? Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, \ Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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oauų sienų svarumu, ganėtinu kio-1 . . . .
kiu kalulės spindulių, , įrankių švaru- pasaulio ir vi$ai nemanykim 
mui palaikyti. Reikėtų vadint net j apie kokį nors kita pasaulį, 
‘CREMO sanitarija virtuvė,’ ka- kuri mns linksmintu ‘ ‘ •dangi švarumu Kas prilygta visas KĮ*riS mufi linksmintų.

Kondrotas ir V. 
išdavė sekantį ra-

pagarsint į “Lais- 
“Proletaro Aidas” 
nuo 50c iki $25c.
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E. Budrikaite, 
Konferencijos Sekr.
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Philadelphiečįai Eina 
Pagelbon “vilniai”

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

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir ‘ .
ANGLIšKALLIETUVIšKAS 

ŽODYNĖLIS

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuq savo amžino priešui
; : IJ URBO LAX TABS

j pininkas 
del [bilas. Į

i tai sužinosit, kaip tą galima 
i ryti.

ir Norwood o cho- 
“volley ball 
Montello lai- 
sporto neįvy- 
nebuvo prisi-

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

. Leidėjas, t • . j
A. J. KUPSTIS ;

ir j miteto susirinkimą, kuris 
ko 12 d. kovo, buvo pakeltas I ,re.I toko!

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA |1.25c

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

W Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl
Oi Vk) jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės

'<7 Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
I iV Įsi Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

K gyduolė, kuri virš 200 metų Ii-
geniams gelbėjo, padaryta ma- 

> MEDAL vartoti. Gaukite
tikrąsias ir neimkite 
kitų. Vaistinėse trijų

(, dydžių. Ieškokite “Gold Medai“ vardo kekvienoje dėžutėje.

Brooldy n LOOK TO® 
'JMRBINKNKV [STAIGA-, 

aalės dėl Balių, Koncertų, 
tdetų, Vestuvių, Susirinkimų (r fcfe 
dulkus steičius su naujaisiais ateS®:*- 
iftiaia. Keturios bolių alleys. 

KAINOS PRIEINAMOS.

W—959 Willoughby
Tai »842

____ St. ’ or Ave.
State

Trečiadienis; Kovo 27, 1929 Puslapis Penktas

PATERSON, N. J
Kovo 16 d. patersoniečiai 

turėjo progą matyti “Gyvuo
sius Nabašninkus,” dėka pasi
darbavimui Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoje 
38 kuopai, kuri surengė gražų 
ir gana linksmą vakarėlį. “Gy
vieji Nabašninkai” gana jui- 
kinga komedija, ką šiuomi syk 
patersoniečiams scenoje per
statė pusėtinai artistiškai išsi- 
lavinę Brooklyno scenos mylė
tojų grupele.

Perstatymui pasibaigus, mū
sų jaunojo Laisvės Choro pir
mininkas, drg. J. Bingelis, 
praneša ir pakviečia ant pa
grindų Laisvės Chorą, kuris 
gana gražiai ir žavėjančiai su- 

»dainavo tris daineles, vado
vaujant drg. Žukui , už ką 
publika apdovanojo * aplodis- 

^.mfentais, ir rodosi, L. D. S. A. 
^38 kuopos vardu, choro vadui 

įteikė gyvų raudonų rožių
<iiįkietą.
’ *L. D. S. A. 38 kuopos narės 
labai džiaugėsi matydamos 
savo triūso vaisius, nes jos, o 
ypatiF ąi draugės, šialienė, 
Prapiestienė, Skarbalienė i“ 
kitos, uoliai darbavosi suor- ’ 
ganizavime Laisvės Choro, už 
tai joms priklauso didelė gar
bė.

Reikia pažymėti ir tai, kad 
po pirmamjam perstatymo ak
tui, vakaro vedėja, dr-gė Pra- 

kcpiestienė, pakvietė drg. Saka- 
'V rtauską pakalbėti, kuris keliais 

žodžiais nurodė, kaip' fašisti
niai gaivalai persekioja pirm
eiviškąją spaudą ir net ugni
mi pastoja kelią besiplečian
čiai pirmeiviškai apšvietai, 

> kas patiko “Vilnį!” Paprašė, 
kad kas kiek išsigali paauko
tų “Vilniai,” nuo fašistinės 
rankos nukentėjusiai, padegė
liai. . . Draugai J. J. Dulkis 
ir P. Sakatauskas perėjo per

publiką ir surinko ‘.‘Vilnies” 
pagelbai $16.77. Po dolerį 
aukojo: V. Sodaunykienė, M. 
Padriežienė, J. Patronis, J. 
Skaudai, J. Dulkis, P. Dans- 
kevičius, P. Sakalauskas ir J. 
J. Dulkis. Kurie aukojo ma
žiau dolerio, tų vardus neuž
rašinėjo. Nors tai ir nedidelė 
auka, bet visgi matosi, kad 
visuomenė atjaučia pažangią
ją spaudą, išreikšdama tuomi 
panieką priešams. . .

Teko girdėti, kad už mėne
sio ar daugiau žada atsilanky
ti pas mus į Patersoną opere
tė “Pepita,” kas ištikrųjų bū
tų patersoniečiams naujany- 
bė, nes čion niekuomet Bebu
vo perstatoma operetė.

Pirmyn, Patersono progre
syviai !

“Vilnies” gelbėjimo klausi
mas, kurią uždegė Chicagos 
chuliganai fašistai su biuro
kratais, tikslu sudemoralizuo- 
ti sąmoningų darbininkų tvir
tovę. Bendro Komiteto dele
gatai, užjausdami “Vilnies” 
nuostoliams, kaip bematant 
suaukojo $16.00. Aukojo šie 
draugai: A. šimanskas, A. J. 
Smitas po $2; po vieną dol. 
aukojo, Aleksiejus, Raulinavi- 
čienė, šapranauskienė, Šapra
nauskas, A. Galkus, Galeckie- 
nė, Jatužis, Buląuka, Diokie- 
nė, Linkus, Aleksiejienė, But
kus. . .,

Bendras Komit. išsirinko au
kų rinkimo komisiją ir nutarė 
pasidaryti laikinas blankas ir 
stoti į vajų. (

17 d. kovo įvyko Liet. Frak
cijos susirinkimas, kuriame, 
paaukojo “Vilnies” pagelbai 
šie draugai po dolerį: J. Vait-. 
kus, J. Dulinskas, J. Andriu-'

A. L P.; M. S. II Apskričio !riVUri J! ižK®.yra $24?- 
’ • Rnnnrras nhp mn cuvn-zi

už kelionę į konferenciją 88c; 
už svetainę $2.

Sekanti valdyba išrinkta: J. 
Grybas, pirmininkas; A. Mi* 
neikiate, finansų raštininkė; I. 
Kubiliūnas, protokolų raštinin
kas; M. Budrikis, iždininkas; 
J. Grybas, knygius. Nominuo
ta drg. Bolys, E. J. Sugar ir 
drg. Pauliukaitis del II Ap
skričio dirigento. Sporto ko
misija: L. J. Potsus, pirminin
kas; V. M. Kundrotas, pagel- 
bininkas; 
sekretorė.

Nutarta 
ve,” kad 
nupigintas
Taipgi nutarta dovanoti $15 
“Laisvei” už patarnavimus 11 
Apskričiui.

Nutarta rengti metinį pikni
ką Lawrence.

Sekanti II Apskričio konfe
rencija įvyks South Bostone.

Konferencija tapo, uždaryta 
5:05 vai. vakare per pirmi-

Raportas abelno suvažiavi
mo chorų, Brooklyn, N. Y., ko
vo 7 d., 1928 m., skaitytas ir 
priimtas, 
’ Padaryta 45 minučių per
trauka del pietų. .

Antra Sesija
Pirmininkas Bakšys atida

rė antrą sesiją. Delegatų var
dai buvo šaukti ir. visi pribu
vo.

Du protokolai II Apskričio 
posėdžių perskaityti ir priim
ti. ■; '

“Kova Už Idėjas” esą pri
siųsta.

Dvi operetės esą nusiųstos 
Centro Biurui del išvertimo. 
Atsakymo dar negauta.

Centro Biuras skolingas $44 
Apskričiui.

Įvairių komisijų raportai.
Metinio pikniko parengimas 

del apskričio naudos neįvyko 
Montelloj, kaip buvo nutarta, 
nes visos dienos buvo užimtos ninką J. Bakšys.

Įnešimų sutvarkymui pasili- kitų draugijų.,
ko mandatų komisija. ko, šokiai buvo parengti del

Įvairių komisijų nariams nu- II Apskričio naudos, Montel-I

Devintos Konferencijos 
Protokolas

A. L. P. M. S. II Apskričio 
metinė konferencija . įvyko 
sausio 27 ,d., 1929 m., Lietu
viu Kliubc 
Broadway,

Konferenciją atidarė orga
nizatorius J. Grybas 11:45 v. 
ryte.

Paskyrė mandatus peržiūrė
ti drg. žalionį ir drg. Remei
ką.

M. Bolys pasakė trumpą 
prakalbą kas link dailės.

Mandatų komisija perskaitė 
mandatus. 20 delegatų pribu
vo šion konferencijom

Prezidiumas išrinktas iš se
kančių ypatų: J. Bakšys, pri- 
mininkas; ,M. Bolys, pirminin
ko pagelbininkas; E. Budri
kaitė, protokolų sekretorė.

kambariuosė, 376 
h/ Boston, Mass.

Ko-'tarta duoti sprendžiamas bal-Joj, 13 d. spalių, 1928 m. Nuo-, 
■ stolių nuo šio parengimo bu- 

Šis raportas priimtas.
Teatro komisija raportavo, 

i kad neįvyko nei operetė, nei 
Centro Biuro | teatras, nes po pasiteiravimui 

[pasirodė, kad Bostone svetai- 
r netinkamos, 

is priimtas.
Nutarta, kad būtų sureng

tas piknikas del II Apskričio 
naudos ateinančia vasara.V

įsas.
lPereitos konferencijos pro- vo $1.

, _J_Jas perskaitytas ir priim-j 
tas.

Laiškas nuo
perskaitytas ir priimtas.

Organizatorius J. Grybas plės brangios ir 
raportavo, kad II Apskričio į Sis raportas r ” 
komiteto buvo du posėdžiai, i

Finansų raštininko metinis 
raportas buvo išduotas už 
1928 metus. Su 27 d., sausio,

V. Budrikaitė.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell _. Oregon

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Ar Jaučiatės Silpnas 
ir Nuvargęs?

"Až . buvau labai silpnas, kol aš nepra
dėjau vartoti Nuga-Tone.” sako Mr. II. 
Buffner, Dillon, Kansas. “Aš išvartojau* ko- 

butelių Nuga-Tone ir jos padarė iš ma
nęs skirtingą žmogų.“

, Augščiau minėtas raportas yra papras- lvv»o, v. v.
tas del tų. kurie vartoja Nuga-Tone. Jos ! i- • p Mlllflkifitė A Dftll- 
yra suteikusios virš miliono vyrų ir mote- ; llonib» 111 • lUUldKlUie, A. ydli
rų geresnės sveikatos, daugiu stiprumo ir.' gįrdaS,* J. Bendd’ IT J. JUFCIU- 
energijos. Nuga-Tone pataišo apetitą, pra- i i • i • r n
Salina galvos skaudėjimą, syaigulį, prašali- j koniS 3-UkOJO pO 50 CClltlj. Vi- 
na pūslės ir inkstų nėsmagūmus. sustiprina s0 pasiųsta “Vilniai” $22.50. 
nervų sistemą, padaugina, /svarumą men- m • j. y •
Idems ir silpniems. Pabandykit Nuga-Tone. I Tai atsakymas JUOdiemS taSlS- 
Jos suteiks jums daugiau stiprumo ir ener- Į įams su vįsa blUPOkratų ruja, 
gijos ir suteiks jums jpgos del visų kūno I . . . . . n ,
organų. Jūs galit gauti Nuga-Tone pas sa- kurie džiaugiasi atsiektu tikS- 
vo vaistininką ir jeigu pasekmės nebus už- i., 
ganėdinančios, jūsų piniga^bus grąžinami be lu’ 
argumentų. ’

Visame pasaulyj fašistai 
dūksta ir skelbia kryžiaus ka
rą prieš sąmoningą darbiniu- 

AĮfred W. McCann Inspiruoja im^ka^orglhzuojas^l6veda 
Cremo Cigarų Gamintojus ! griežtą kovą prieš padaužų 

° c 3 ^fašistų barbarizmą, kaipo pries
[paskutinę buržuazijos laikino 
išsigelbėjimo priemonę. Viso 
pasaulio darbininkai organi
zuojasi ir renka spėkas į ben
drą frontą sprendžiamam mū
šiui. Buržuazija, matydama 
sau besiartinantį pavojų, deko
ruoja juodmarškinius niekšus 
fašistus, stato frontan unijų 
feikerius-biurokratus su visų 
religijų štabu mulkinti darbi
ninkus, o iš užpakalio eina 
pildančiosios tarybos direkty
vos simbolas: valdykim' ir leis
kim linksmas dienas ant šio

Alfred W. McCann jau iš senai ži
nomas, kaipo kovotojas už sveiką, 
produktingą ir visais atžvilgiais 
maistingą maistą,' tapo Crema ci
garų gamintojams i n s p i r a torium. 
CREMOS pagaminti higienos pagrin
du ir jo pripažinti, kaip sanitariški 
ir nekenksmingi.

Pasimačius, Dr. Alfred ,W. Mc
Cann sako: “Diena, kai aš cigarų 
dirbtuvę pamačiau, tuoj pastebėjau 
dirbtuvę tamsią, surūkusią, mažai 
ventiliuotą, kambarius—kaip ideališ
ką kultūrą mikrobams—kaip pir
miau tai buvo. Bet jau CREMO 
dirbtuvės, mat, visiškai modemiškos, 
sanitariškos, patenkinančios visus 
moderninės higienos reikalavimus. 
CREMO dirbtuvės proteguojamos 
baltų sienų švarumu, ganėtinu kio

dangi švarumu joė prilygsta visas 
maisto gamyklas. Aš bšu patenkin
tas ir linksmas lįūdyti CREMO ci
garus esant gerais,” toliau sako Dr. 
McCann, “todai tyrai,v nori gero ci-< 
garo, neturi bijoti ęridėti CREMO 
prie savo lūpų.”

Be Dr. McCatm apibrėžimo, dar 
CREMO cigarai teikia didalio malo
numo juos rūkyti, kadangr pagamin
ti iš rinktinio tabako, gerai išnoku- 

j£.o ir išsistovėjusio produkto. Dau- 
$7,000,000.06. American Cigar 

Company praleido, kol įrengė meto
dus ir pačias dirbtuves, apdrausti 
CREMO cigarų gerumą. CREMO 
vartotojui gaunamas jau švarus, nėr 
senas, su skoniu ir be jokių mikro^ 
bų ar kenksmingųjų dalelių.

Nešpėjo padaužos užkurti 
“Vilnį,” o jau Chicagos jėzui
tų “Draugo” tvirtovė sušuko: 
“Komisarų tvirtovė sudegė; 
dievas nubaudė bolševikus.” 
Jie nežino, kad panašūs suo
kalbiai dar labiau sukiršina 
darbininkus ir jie jūo labiau 
eina bendron vienybėn prieš 
visą monų mašineriją. Susi
pratę lietuviai darbininkai mo
kės duot atsakymą visai bur
žujų klikai. A. J. S.

HAARLEM OIL
[■ Ajė®lV L. s

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų.

I Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 

Drg. Dovidonis, Lawrence’o čius ir kitus nejudinamojo turto rei- ’ ’ - • • • - ‘ j 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. Sausio numery telpa labai 
puiki daina ^Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar- 

pagelbės jums apmokėti 
Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 

pada-

1929 m.,.A. L. P. M. S. II Ap- delegatas,"paliuosuotas iš kon- !i^s\nŠnMTtaXv^n^lisi
skričio ižde yra $246.68. šis 
raportas buvo priimtas.

Sporto komisija, L.,; J. Pot- 
sus, V. M. 
Balčiūnaitė 
purtą :

Montello 
rai dalyvavo 
game,” kuriame 
mėjo. Daugiau 
ko, nes chorai 
rengę.

Chorų raportai:
Montello Liuosybės Choras 

parengė dvi1 operetes—^‘Cuk
rinis Kareivis” ir “Pepita”; 
du balius, vieną vakarienę ir 
dainavo dviejų kitų draugijų

f er en ci j os.
Nutarta, kad būtų surengta 

prelekcijos sykiu su koncertu. 
Apskričio valdybai palikta su
tvarkyti parengimus įvairiuose 
choruose.

Nutarta,, kad Centro/ Biurui 
būtų duotas patarimas, 
būtų prirengti ženkleliai 
A. L. P. M. S. narių.

Palikta apskričio valdybai 
surengimas perstatymo opere
tės “Pepita” del apskričio nau
dos.

'f

Nutarta rinkti 'knygių \prie 
rinkimo valdybos.

Centro Biuras per laišką

SKAITYKITE IR
PLATINKIT1

DIDŽIAUSIA ■ LIETUVIŲ APTIEKA
Kas

parengimuose; narių turi 58; Pra’^ Primos nuo II Apskri- 
ižde $78.

South Bostono Laisvės Cho
ras parengė vieną kostiumų 
balių, perstatė du kartu ope
retę “Grigutis,” surengė vieną 
pikniką; operetę “Bailus Dak
taras” sulošė Norwoodo cho
ras. Narių turi 40.

Lawrence’o Liaudies Choras 
parengė, d u piknikus, dvi ope
retes, du balius; dalyvavo ke
turis kartus kitų draugijų pa
rengimuose ir turėjo šešis iš
važiavimus į kitus miestus; 
narių turi 38; ižde yra $75.*

Norwoodo L. L. R. Choras 
parengė du pikniku—vieną del 
savęs, kitą del “Laisvės” pa
rėmimo, nuo kurio lijeo $20 
del “Laisvės”; operetę “Bai
lus Daktaras” sulošė Norwoo
de ir South Bostone; operetę 
“Grigutis” sulošė South Bos
tono cljoras; dalyvavo kituose 
miestuose piknikuose ir kito
kiuose darbininkiškuose paren
gimuose ; narių turi 29; ižde 
yra $50.

Worcesterio Aido Choras 
parengė tris operetiškus per
statymus, keturis balius, dvi 
vakarienes, vieną paskaitą, 
kur kalbėjo drg. Prūseika; 
vieną ekskursiją ant Nantas- 
ket Beach, tris išvažiavimus, 
vieną pikniką. Delegatas bu
vo pasiųstas į menininkų suva
žiavimą New Yorke; taipgi tu
rėjo du “basket ball” lošimus. 
Šis choras turi “basket ball,” 
“volley ball” ir “swimming 
teams.” šio choro buvo 55 
praktikos ir 20 susirinkimų; 
narių turi 55; ižde yra $50.

Hudsono Aido Choras pa
rengė vieną pikniką, du kon
certu, dalyvavo keturiose bro
liškose organizacijose. šis 
choras turi komitetus, išrink
tus Ateities žiedo vaikučių 
mokyklai; taipgi dalyvauja 
priešfašistiniam komitete. Na
rių turi 26; ižde yra $65.

Haverhillio Laisvės Choras 
parengė du balius, vieną pik
niką, . vieną koncertą, turėjo 
šešis išvažiavimus ant kitų 
chorų parengimų ir dalyvavo 
priešfašistiniame piknike. Na-

čio, nes turi daug skolos. Nu
tarta dovanoti Centro Biurui 
skolą, kurios yra $44.

Nutarta duot Centro Biurui 
pastabą, kad neleistų veikalo 
“Spartakas.”

Sekančios bilos išmokėtos: 
L. J. Potsui už kelionę į kon
ferenciją $1; Montello Liuo- 
sybes Chorui del nedatekliaus 
nuo,šokių, rengtų del II Ap
skričio naudos, $1; drg. Gry- 
bavičiui už vieną sąsiuvinį mu
zikos “Kova Už Idėjas” $5, 
smulkios išlaidos ir kelionė į 
konferenciją $2.50; E. ,Zur- 
baitei už kelionę į konferen
ciją $1; - V. Kundrotai už ke
lionę į konferenciją $1; S. W. 
Stripiniui už ekspreso iškaš- 
čius (del prisiuntimo knygų 
“Proletaro Aidas”) 56c, už ke
lionę į posėdį Norwoode $1,

Dr. 1 Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

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

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte iki 9 vak.
Tel., Park 5873

. (25 centai užįskrynutę) v . —---
yra tai ( kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homcopatiškų 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______
Miestas _

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

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

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

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n EAlIUi! Nuo 8 v. ryt0 iki 6 y. vak.; po 6 Vai.—75c JO LCHUJ

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 sūruin vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ii 

utarninkais

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

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 Trečiadienis, Kovo 27, 1929

VIETOS ŽINIOS
Po Du Kartu Areštuojamas 
Kasdien

Dar Kas Link Temos Dr. J. J 
Kaškiaučiaus Paskaitos

Linksmas Vakarėlis
Ateities žiedo Jaunuolių 

Draugijėlė turės linkstną va
karėlį, sekmadienį, kovo 31 
d., “Laisvės” salėje. Prasidės

Bėgyje trijų dienų jau še
šis kartus areštuotas langų 
plovimo darbininkas Wm. Boy
ko. Užvakar prieš policijos 

'teismą buvo pastatyta penki 
Langaplovių Unijos 8-tunto lo- 
kalo nariai, kurie, kaip unijis- 
tai pikietininkai, vaikštinėjo 
apie Roxy ir Capitol teatrus 
New Yorke. Tie teatrai sam-

įvyks sek- 
(April) 7 
“Laisvės”

yra daug

Visi tėmykite: “Laisvėje” 
tilps Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
laiškas. Tame laiške bus te
ma paskaitos, kuri 
madienį, balandžio 
(L, 2 vai. po pietų, 
svetainėj.

Man ’rodos, kad
svarbiau patalpinti visą laišką 
ištisai, negu bendrai pasakyt, 
kas rašoma. Laiškas yra svar
bus tuomi, kad jame aprašyta 
paskaitos tema, iš ko galima 
suprast paskaitos svarbą. Pa
sitikiu, kad Daktaras nerūgos 
man, kad aš patalpinsiu jo lai
šką “Laisvėj.”

> J. Jankūnas,
A. L. D. L. D. 1 K p. Org.

Areštuota 500,000
Bėgyje paskutinių dvylikos 

mėnesių New Yotke ir Brook
lyne areštuota daugiau jau
nuolių plėšikų, žmogžudžių ir 
kitokių piktadarių, negu ku
riais pirmesniais metais,—di-| 
džiuojasi policijos komisionie
rius Whalenas. Tačiaus ištik
ro maža iš to garbė buržua
ziniams visuomenės “tvarky
tojams,” kuomet nauji krimi
nalistų >. būriai diena dienon 
auga, kaip grybai po lietui. 
" Iš vėliausio policijos rapor
to pasirodo, jog 44 nuošimčius 
visų piktadarysčių atlieka vai
kinai ir mergaitės, jaunesni, 
kaip 20 metų amžiaus.

Per paskutinius dvyliką mė
nesių Didžiajame New Yorke 
areštuota pusė miliono asme
nų.

{statymas Prieš Revolverių 
Pardavinėjimą Be Leidimų
——Vyresnysis New York o ma
gistratas Wm. McAdoo, žada, 
kad Jungtinių Valstijų' kon
gresui bus paduota sumany
mas išleist įstatymą, kuris su-

5 vai. vakare; įžanga 35 cen-jc|osį langų plovėjas iš skebinės 
tai ypatai. Kiekvienas turėtų Commercial Window Cleaner 
atsilankyti,
ti, kiek_vaikučiai yra išsilavi-1 ]<as žemieji teismai dar nemi
nę dailės srityj ir kartu P&-! baudė, bet kiekvieną karta iš
vemti tolimesnį vaikučių lavi-j bara ir uždraudžia pikietuot, i v-vi o c* i ti ten 1 o v* V imi 4 r\! • . . . • « . .

kaktuvėse, be kitko, bus rodo
ma ir judis' vardu “Apsilanky
mas Sovietų Sąjungoje,” su į- 
vairiausiais sovietinės naujo
vės ir rusiškosios senovės regi
niais. Tatai visiems žingeidu,. 
ypač gi tiems, kurie .turi min
tyje atlankyt Raudonąją Res
publiką.

Judis bus ,rodomas šeštadie
nį, balandžio (April) 6 d., 
New York Coliseum svetainėj, 
177th St. ir Bronx River Ave.

Programos išpildyme taipgi 
dalyvaus Sovietų artistai Ni
kolai Karlosh, Ivąn Velikanov,

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5 kuopos susirin

kimas bus pčtnyčioj, £9 kovo, J. 
Kubio svetainėj, 79 Jackson St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai bū
tinai ateikit paskirtu laiku, nes nau
jas komitetas griežtai nusistatęs, 
kad susirinkimai prasidėtų laiku. 
‘Turime svarbių reikalų aptarti. Pa
sirūpinkite užsimokėti duokles ir at
siimti nauja knyga. Org. B. Sutkin.

* 73-74

REIKALAVIMAI

piirnatyti ir išgirs-' Kompanijos. Pikietininkus koi! Anna Soyina ir kiti.
llzilPICH vrn iccnln ' i v ..... . , X[nv»i nivio /yaww

nimąsi. Kurie atsilankysite, i 
nesigailėsite, nes bus ištikro 
puiki programa; bus dainų ir 
deklamacijų, eilių; grieš sty
gų orkestrą, vadovybėje nau
jo mokytojaus, profesoriaus 
Beimanti. O dar kas naujo 
—bus moteriškių rūkymo lenk
tynės; kuri greičiau surūkys 
cigaretą, gaus dovaną. šo
kiam grieš Radziūtės orkes
trą (lietuviškus *ir angliškus 
šokius). Bus užkandžių ir gė
rimų, o jau tie velykų margu
čiai—tai visokių spalvų.

Jaunuolių Draugas.
(73-74)

grasindami toliau nubaust be 
jokių ceremonijų, jeigu nesi
liaus vaikštinėję apie vietas, 
kur samdoma neorganizuoti 
langaploviai.

Norintiems geros ir pamo
kinančios programos, patarti
na atminti tą dieną ir vietą ir 
būti iškilmingame paminėjime 
draugų žydų dienraščio septy
nių metų sukaktuvių.

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 virėjas (Cook) j 
restoraną. Kreipkitės tuojau po

No. 398 West St., New York, N. Y.
• (71-73)

Vagis Advokatas Nuteistas
Advokatas Israel Brinkman, 

2966 Briggs Ave., New Yor
ke, gavo pustrečių metų ka
lėjimo už priiminėjimą vogtų 
Šerų ir išvogimą iš teismo 
“grand džiūrės” rekordų. Tuo 
pačiu jam atimta ir advokato 
teisės.

Šerai Nupuolė Visu 
Bilionu Doleriu

Nauji Šiaušių Laimėjimai 
ir Tolesniu Kovų Planai'

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

FOR RENT
PA SI RANDA VO J A

Independent Shoe 
organizato- 

išdėstė, 
dienomis 

ir

RIDGEWOODO LIETUVIŲ ŽINIAI 
i A. L. D. L. D. 55 kuopos susirin- 
{kimas atsibus 29 d. kovo, penktadie
nio vakare, 7:30 vai., po num. 147 
Thames St., Dcgulio svetainėj. Visi 
nariai šiame susirinkime būtinai tu
ri dalyvaut, nes šio susirinkimo die
notvarkėj vienas ypatingai svarbus 
reikalas bus apsvarstymui. Organiz.

73-75

PASIRANDAVOJA šviesus, didelis 
frontinis kambarys. Yra visi įtai

symai ir parankumai. Matyt gali
ma nuo 6 vai. vakare. Mrs. Solob, 
345 Grand St. (pirmos lubos), 
Brooklyn, N. Y. .73-75

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

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

Zinis, 499
Tel., 

69-74

bilio-Per 24 valandas visu 
nu dolerių nupuolė vertė į- 
vairių kompanijų Šerų Wall 
Streete. Nusibankrutavo tūk
stančiai mažesniųjų gemble- 
rių. Procentai už greitas pa
skolas pašoko net iki 14 ,pro- 

Ūmai pasidarė sunku 
gerų

centų.
gaut paskolos be labai 
užtikrinimų (garantij ų).

III ^40 Jblvlbl/ V J 111 Ct y I\ U J 1b uU’ | —B •

kontroliuotų revolverių ir ki- Tragei‘§S DlliegeniS, 
tų šaudomųjų ginklų dirbimą i M 1(1- MiUnmmiiknQ 
ir pardavinėjimą. Jeigu toks ■nUS!ZU(ie 
įstatymas bus išleistas, tai,' 
girdi, revolverius pirktis tega-į 
lės tik tie, kurie turės polici
jos leidimą.

Didina Gamtos Muzeju
$1,-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

Iš miesto iždo paskirta 
650,000 newyorkiniam Gam
tos Istorijos Muzėjui. Už 
tuos pinigus bus pastatyta af- 
rikinė svetainė, kur bus talpi
nama įvairūs pavyzdžiai gy
vūnijos ir augalijos iš Afrikos.

“Tuščias” Šovinys Sužeidė 
Tris Vaikus •

8 m. vaikas James Gardner, 
Brooklyne, rado nedidelį šrap- 
nelinį armotos šovinį. Jį ati
daręs tėvas išpylė laukan pa
raką. Vaikas su savo drau
gais pradėjo jį mėtyt, kaip 
“tuščią” šovinio lukštą. Bet 
jis pasirodė ne taip tuščias; 
kelintą syk ■metus į šaligatvį, 
šovinys eksplodavo, partrenk
damas ant žemės patį GardTie- 
rį ir sužeisdamas kitus tris 
vaikus. Vienas iš sužeistųjų 
pavojingai perkirstas šovinio 
skeveldra ir veikiausiai 
mirtų

turės

Už $100,000 Tik trys 
Mėnesiai Kalėjimo Teisėjui

Gana pagarsėjęs senas ad
vokatas Nash Rockwood, try- 
Jiką metų buvęs apskrities tei
sėju, liko nuteistos trims mė
nesiams kalėjimo, kad nėuž- 
simokėjo valdžiai mokesčius 
(taksus) nuo savo įplaukų už 
trejus metus, -tuo būdu nu
kniaukdamas apie $100,000. 
Apie iškolektavimą tos sumos 
iš jo, tačiaus, nei nekalbama. 
Už kiekvieną nusuktą vienuo- 
liką šimtų ir vienų^liką dole
rių jam prisieina kalėti tiktai 
po vieną dieną. Puikus už
darbis, po $1,111 į .dieną.

150 delegatų iš 30 organi
zuotų čeverykų dirbtuvių tu
rėjo entuziastišką konferenci
ją Irving Plaza svetainėj, New 
Yorke.
Workers Unijos 
rius 
kaip 
streikieriai laimėjo kovą ir 
privertė bosus pripažinti uni
ją įvairiose čeverykų dirbtuvė
se. Išdirbta planai delei! to
lesnio kovos tęsimo kitose tos 
pramonės darbavietėse. Pri
imta rezoliucija, kad eit urmi- 
nėn talkon dar tebestreikuo- 
jantiems La Valli-La Presti Če
verykų Kompanijos darbinin
kams; specialiai planai paga-

! minta kovai prieš Griffin ir 
White Kompaniją, kuri iki šiol 
ypač atkakliai stojo prieš sa
vo darbininkų reikalavimus ir 
prieš unijos įvedimą.

Reikia stebėtis, koks platus 
ir smarkus judėjimas išsivystė 
paskutiniu laiku tarp čeverykų ... . .. _
darbininku ir kaip smarkiai $'iaUevisus įsitemyti dieną ir atsi- 
augštyn pašoko unijine jų or-'ejg Lietuvos dąrbininkų reikalams.

i. Magliacano 
paskutinėmis

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

D. P. kuopos susirinkimas 
27 d. kovo, 8 vai. vakare, M. 

susirinkime 
kuopos na- 
svarbių rei- 

Komitetas.

A. 
įvyks 
Mažeikos salėj, šiame 
privalote būti visi šios 
riai, nes yra labai daug 
kahj delei apsvarstymo.

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,

: ;/• JUNIPER 7646 ..... . ;

Ą -RALPH: KRUCH i
FOTOGRAFAS
• -' ■ • ■' > . < • \ .. .t .

65-23 Grand avenue
Acocru • <6 v--’

Telephone, 8tagg 44W

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

nusi- 
Rus-

Great Necke, N. Y., 
žudė milionieriaus sūnus 
sell H. Dunham, 27 metų am
žiaus, atsukdamas virtuvės ga- 
zo kranus. Nuo tėvo jis gau
davo $700 į mėnesį, bet neuž
tekdavę, nes viską pragerdavo 
ir pralėbaudavo. Girtavimas 
privedęs jį prie proto nusilp
nėjimo.

Kriminališkas Ligonbučių 
Apsileidimas

Buvęs Kingston Ave. ligoni
nės superintendentas, Dr. Jo
seph C. Rėgan, padavė skun
dą New Yorko sveikatos ko- 
misionieriui prieš kriminališkai 
netikusią tvarką ligonbučiuo- 
se. Kaipo pavyzdį, jis nuro
dė tokį atsitikimą. Pavojingai 
apsirgo jo kaimyno Al. Žaį- 
pelonio vaikutis, 9 mėnesių 
amžiaus, Coronoj. Dr. Regan 
vežė jį į vieną ligoninę;, ta at
sisakė priimti; paskui vežė į 
kitą, ir vėl atsisakymas su pa
siuntimu į trečią ligoninę. Kol 
pasiekė trečiąją, jau kūdikis 
bevažiojamas ir mirė. Bet svei
katos komisionierius Dr. Wyn
ne nesiteikia nei atsakyt 
skundą.

A. L. D. L. D. 1 Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas

tą

Ketverge, 28 d. kovo, 8 vai. 
vakare, “Laisvės? svetainėj, 
įvyks A. L. D. L. D. 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

Draugai ir draugės, ateikit 
kuo daugiausiai ir atsiveskit 
naujų narių į mūsų draugiją 
įrašyt. Seni nariai, nelaukite 
vasaros, bet ateikite užsimokė
ti už 1929 metus. <

< Visi, kurie dar neatsiėmet 
knygą “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė,” ateikit atsiimti.

J. Jankūnas,
A. L. D. L. D. 1 Kp. Org.

ganizacija; O tai todėl, kad 
jiems vadovauja komunisti- 
niai-kairieji darbininkų veikė
jai.

MINERSVILLE, PA.
Vietos darbininkų organizacijos 

rengia labai šaunų teatrą ir balių 
antrą dieną velykų, balandžio l,Mai- 
nierių svetainėj. Pradžia 7 vai. va
kare. Bus sulošta juokingiausia ko
medija “Velnias Ne Boba.” Tai yra 
juokingiausias veikalas ir atsilankiu
sieji bus pilnai pasitenkinę. Minė
tą veikalą suloš gerai išsilavinę lo
šėjai. Po lošimui bus smagūs šokiai 
prie geros muzikos. Tat nei vienas 
vietos ir apielinkes darbininkas ne
turėtų praleisti šios puikios progos. 
Atsilankę ne tik turėsite gardaus 
juoko, bet ir pasišoksite. Todėl kvie-

Įžanga vyrams 50c, moterims 35c, 
vaikams 15c. Kviečia rengėjai.

72-73

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA 3 kambarių rakandai 

visai pigiai. Galima pirkti ii’ ka- 
valkais. Matyti galima rytais iki 
10 vai., vakarais—nuo 6 vai. Kreip
kitės po num. 36 Stagg St., vienais 
trepais, Brooklyn, N. Y. 72-73
PARSIDUODA kendžių storas arba 

reikalinga partnerka. Daroma ge
ras biznis. Kreipkitės po No. 1150 
Manhattan Ave., Greenpoint, Brook
lyn, N. Y. (71-76)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ *
LIETUVIS DĘNTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 4 
(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-1 
madieniais tik sulyg sutarties.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 

4. veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbus -Susirinkimas “Laisves” 

Skaitytojų
Įvyks ketvergę vakare, 28 d. ko

vo, Lietuvių Svetainėj, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 Vai. yakare. Visus 
“Laisvės” skaitytojus kviečiame at
eiti į šį šaukiamą susirinkimą. Tok
sai susirinkimas pirmą sykį šaukia
mas Binghamtone, taigi prašome vi
sus būtinai ateiti. Daug miestų lai- . 
ko tankiai tokius susirinkimu,s ir jie j $660 į metus, 
esti pasekmingi. r"

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

x 68-75
DIDELIS BARGENAS

162 West Street, parsiduoda trijų 
šeimynų namas, nešantis randos 

Ainuiniioioc Q/xxrwx Ko tanKiai tokius susirinkimus ir jie .5660 į mvtua. Atiduoda už $3,400, 
J ’ e~ esti pasekmingi. Taigi, draugai, pa-j kuomet tikra verte $4,500. Į,mokėt 

lUOSC pžlį^firnintclS krutžimcisis sirodykinio, kad ir rnes gyvename, $1,000. Krėipkites* MISS GORHAM, 
paveikslas, pasižymi didžiau- kad ir mes skaitome laikraščius iri 887 Manhattan Ave., Brooklyn, N._P.

išraiškos lais-j

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

“AELITA” IR “POTEMKIN”

Aelita,

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

kad ir mes skaitome laikraščius .. 
mes rūpinamos jais. Draugai, pies 

Į prenumeruojame “Laisvę” ne tik kad 
, bet kad “Laisve”

paveikslas, 
siu drąsumu ir 
vumu, koks ,tik kada buvo pa- ateitų pasJ mus, 
sirodęs judžiuose. Šį judį da- yra darbininkų laikraštis ir vien tik 
bnr nirmn kart Amorikni darbininkų reikalus gina. O mes gi oai pirmu Kart AmeilKOJ ga jesanie darbininkai, taigi turime rū- 
lima matyt Film Cinema Guild pintis savo klasės reikalais, 
Teatre, 52-54 W. 8th St., New spauda ir visa darbininkiška idėja. 
Yorke.

Du profesoriai, Žinovas ir ]<aiP būtų pasekmingesniį mūsų vei- 
Spiridonovas jieško būdų, kaip i 
susižinot su Marsu ir paskui 
nulėkt į tą planetą. Spirido
novas pasidirba nepaprastą 
orlaivį, kaip šovinį. Marsietis 
Arcvad išranda tokį prietaisą, 
kad galima būtų nuo Marso

darbininkų reikalus gina. O mes gi

savo

Šis susirinkimas yra šaukiamas, kad 
pasitarus apie darbininkų reikalus ir į 

; kimas ateityje. Kviečia grupė ‘‘Lai-1 
į svės” skaitytojų. 72-73

Paskutinė Proga

(68-73)

Tel. Foxcroft. 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice šaliniūtė

Vadovę
411 Evergreen Avenue 

(Gatęs Z ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

Kokius ryšius darbo unijos
______________ ____ T __ j- 
Kodėl ten kas metai 

kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera* 
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra. 
soma brošiūroje

KĄ MES MATeME
SOVIETŲ RUSIJOJE 

šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 čentų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir 
greit norime išleisti, 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite. 

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

matyt bile kurią žemės dalį.; turi su valdžia Sovietų Sąjun- 
Nulekiama į Marsą. Marsie-1 goję? L------ — ---- ------
Čiai pamano, kad Marsas bom- 
borduojamas ir Arcvadaš sku
biai sušaukia mitingą apsvars
tyt, kas čia daryt. Arcvadas 
savo išradimą laiko slaptybė
je, bet prie’ jo prisišlieja Ae
lita, kuri per jo teleskopą ir 
pamato New Yorką, 'Broad
way, Hollywoodą su karštomis 
ištvirkusios meilės scenomis. 
Paskui matai “robotų,” me
chaniškų dirbtinų darbo vergų 
sukilimą prieš ponus.

Judis yra fantastiškas, bet 
šiaip vienas iš įdomiausių.

Toj pačioj programoj Film 
Guild Cinema Teatras rodys ir 
pagarsėjusį sovietinį klasišką 
judį “Potemkina,”' tik nauju 
būdu, taip kad visi to judžio 
veikėjai bus tikresni, reališkes- 
nis atvaizdinimas žmonių ir ki
tų reginių, negu iki šiol buvo 
bet kuriame krutamajame pa
veiksle.

“FREIHEIT” SUKAKTUVIŲ 
PROGRAMA

žydų komunistų dienraščio
“Freiheit” septynių metų su-

Todėl
nes

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

MANO YPATISKA ATY- (T*-g n 
DA IR PATARNAVIMAS > I IIJ II 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.

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
; (59-82)

Kundroto Tikri Lietuviški <
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokių didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

• geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių_vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus, <

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų^.iedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnrbpių
Džiugelių
Dagilių
Debesini
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreįčiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 7S CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 286t, 1514.

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 
Remunėlių 
Seneso plokičiukii 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių




