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Amerikos Lakūnai Padeda Meksikos

po konvenci

GIBBSTOWN
ku užims Escalon miestumo

DEMMIN, Vokietija

Sovietai Nuteisė Kunigą Mergina Nuodijusi del
Sunkaus Gyveninio

Daug Divorsų Chinijoj

Višta Padėjo 2080 Kiaušinių

Kiek Lietuvoj Gyventoju
KAUNAS2 Studentai į Varnius

Kaunas, Sušalo Trys Karves

mus

teismas pasmerkė jį 6 me 
tams sunkiųjų darbų kalėji

Jo lavonas tapo palaido
tas po Invalidų namu, greta 
Napoleono ir kitų Franci jos 
pasižymėjusių militarists

MUNšAlNO KATILAS 
EKSPLODAVO

jo armija perėjo Bolson de

Išeina Kasdien, Apart

PASO, Texas

antradienį
Amerikos lakūnų kare prieš 
Meksikos valdžios spėkas. 
Kas yra kiti tie amerikonai 
lakūnai, nepaskelbta.

Antradienį valdžios orlai
vis atakavo Jimenez miestą.

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO 
KABLEGRAMA J. V. KOMUNISTAMS

18 Vaiky Motina Yra Saužudys Paliko Raštelį, 
Tik 28 Mėty Amžiaus kad Keliauja “Peklon”

Gaisras Sunaikino Naują 
Vokiečiu Laivą “Europa'

PARYŽIUS. — Antradie

Kovo 10 d. tarp Meškučių 
ir Joniški^ buvo užpustytas 
greitasis traukinys 2 n r. 
Kol buvo atkastas x sniegas, 
traukinys turėjo laukti sep
tynias valandas.

Viena, Austrija.— 1,700 
darbininkų, dirbančių trijo
se didžiausiose Vienos ąuto- 
mobilių dirbtuvėse, paskel
bė streiką, atsisakius darb
daviams mokėti algas už 
šventes. . ?

Šalta Žiema Daug Nuostolį 
Padarė Ūkininkams

Nuteisė 6 Metams Kalėjimo 
Už Komunistinius Atsi-

Generolas Calles Siunčia 9,000 Vyry Armiją į Šiaurius 
Prieš Sukilėlius Chihuahua Valstijoj

Šėta.— Nakti iš 9 į 10 d. 
vasario mėn. Naujokų kai
mo ūkininko Geižos sušalo 
trys karvės.

lių namų langai išbirėjo taip 
toli, kaip Philadelphijoj, už 
18 mylių. Eksplozija jausta 
per 55 mylias. Ant vietos 
padaryta duobė 50 pėdų gi
lumo ir 100 pėdii diametriš-

tam ir pasakysiu jiems, kad 
jie neimtų drabužių, nes ten 
bus labai karšta. Goodbye 
Dumbell.”

Yra tokių, kurie ir mirda
mi “juokus krečia.”

i Popiežiaus Atstovas, Du Kar 
dinolai ir Dvylika Vyskupų 

Focho Laidotuvėse

Trenton, N. J.— Vidutinis 
uždarbis 67 nuošimčių New 
Jersey valstijos vaikų darbi
ninkų 15 centų į valandą. 
Dvylika nuošimčių vaikų 
uždirba mažiaus kaip 5 cen
tus į valandą.

ALLENTOWN, Pa. — 
Northampton Heights sek
cijoj, Bethlehem miestely, 
dąybininko Martin Wallach 
namuose anksti nedėldienio 
rytą eksplodavo munšaino 
dirbimo katilas. Eksplozija 
sunaikino virtuvę. Du jų 
vaikučiai, Robert, 4 metų 
amžiaus, ir Frances, 3 metų 
mergaitė, tuo tarpu valgė 
virtuvėj. Abu žuvo nuo eks
plozijos.

Wallach sakė policijai, kad 
tai jo pirmutinis bandymas 
dirbti munšainą ir kad jis 
norėjo dirbti munšainą to
dėl, kad negalėjo užlaikyti 
šeimynos uždirbdamas tik 
$18 į savaitę.

Wallach ir jo žmona yra 
po 26 metus amžiaus. Jiedu 
taipgi labai apdegė.

HAMBURG, Vokietija. — 
Anksti antradienį ištiko di
delis gaisras ant naujai, pa
būdavote, baigiamo įrengti 
North German Lloyd kom
panijos milžiniško 46,000 to
nų laivo Europa. Gaisras 
tęsėsi penkioliką valandų. 
Laivas tapo labai apgadin
tas. Nuostolių padaryta 
nuo 12,000,000 markių (apie 
$3,000,000) iki 15,000,000 
markių.

Laivas būtų išplaukęs per 
Atlantiką į New Yorką 
rugpjūčio 21 d. Kitas toks 
pat laivas, vardu Bremen, 
kuris dabar baigiamas sta
tyti, išplauks pirmon kelio
nėn liepos 16 d. Sakoma, 
ims daug laiko, kol laivas 
Europa bus sutaisytas. 
. Gaisro priežastis kol kas 
neišaiškinta.

Sakoma, kad tie laivai į 
penkias dienas padarys ke
lionę tarp Bremen ir New 
Yorko.

WASHINGTON.-^ Sena
to Agrikultūros Komitetas 
antradienį nutarė pakviesti 
grupę stambiųjų kapitalis
tų, jų tarpe Henry. Fordą ir 
J. P. Morganą, pasitarti 
farmų klausime: kaip su jų 
pagelba “išrišti” sunkią far
mų problemą. Taipgi bus 
pakviestas ir Amerikos, 
Darbo Federacijos preziden
tas Green.

Militaristai, nusistatę 
prieš nacionalistų valdžią, 
ėmėsi tą žingsnį po to, kaip 
Nankingo valdžia neatsakė 
į ijų t ultimatumą, duodanti 
tris dienas paliuosuoti mar
šalą Li Chaisumu. Kantono 
gubernatorių, kurį naciona
listų valdžia įkalino, kuomet 
jis nesenai nuvyko į Nan- 
kingą.

Chinijoj dabar vėl prasi
dėjo susikirtimai tarp mili- 
taristų. Ta proga pasinau
dodami. darbininkai ir vals
tiečiai, komunistų vadovau
jami. sukala įvairiose vieto
se užima miestus ir įsteigia 
Sovietus. Fukien provinci
joj nesenai užėmė Tingchow 
miestą su 25Q,000 gyventojų.

' PARYŽIUS.— Tarptauti
nio ekspertų komiteto pirmi
ninkas Young, pasitaręs su 
Vokietijos atstovais repara
cijos konferencijoj, sužino
jo, kad Vokiečiai pasirengę 
pasiūlyti mokėti sąjunginin
kams tik 1,300,000,000 mar
kių į metus, tai yra 500,- 
000,000 markių mažiau, ne
gu sąjungininkai reikalau
ja, ir tik apie pusę metinės 
mokesties. 2,500,000,000 
(apie $600,000,000), ką są
jungininkai gauna sulig 
DaWeso plano. Sąjunginin
kai nusistatę nepriimti to
kią sumą. Vokietija sako, 
kad jie nieku būdu negali 
mokėti tiek, kiek sąjungi
ninkai reikalauja.

Generolas Calles siunčia 
9,000 kareivių į šiaurius ka
riauti prieš sukilėlius Chi
huahua valstijoj. Jie yra po 
komanda generolo Juan 
Andreu Almazan, kuris dot
bar esąs, kaip Calles prane
ša, tokioj pozicijoj, kad jis 
privers sukilėlius kariauti 
arba pasitraukti iš Chihua
hua į Sonorą valstiją, arba 
pabėgti iš Meksikos į Jung
tines Valstijas.

Calles sako, kad jo .lakū
nas pranešė, jog sukilėliai 
koncentruoja savo spėkas 
prie Jimenez miesto. •

Generolas Calles pranešė 
Žuvo keturi asmenys ir sep- prezidentui Gil, kad vienai 
tyniolika sužeista. jo armija perėjo iBolson de

Sakoma, kad sukilėliai tu- Mapimi tyrus ir greitu lat
vi keletą orlaiviu. ku užims Escalon miestą.

Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistu Partijos 
Centralinis Komitetas tik ką aplaikė segamą kablegra- 
mą nuo Komunistų Internacionalo Pildančiojo Komiteto 
Prezidiumo. Ji gvildena nekurtuos bandomus atnaujinti 
frakcijinę kovą po konvencijos; paskelbiama spaudoj del 
partijos narių žinios:

Amerikos Jungtinių Valstijų Ko 
Centraliniam Komitetui:

Komunistų Internacionalo' Pildantysis Komitetas ap
laikė informacijas nuo A. J. V. Komunistų Partijos nau
jo Centralinio Komiteto Politinio Biuro kas liečia tulus 
bandymus Mažumos dalies, nepasitenkinįisios konvenci
jos rezultatais, atnaujinti frakcijinę ko

UŽPUSTĖ LIETUVOS
GREITĄJĮ TRAUKINĮ

Kauno karo ko
mendanto nutarimu studen
tai “Žaizdrininkai” Kostas 
Snarskis ir Jonas Parna- 
rauskas išsiųsti į Varnius 
visam karo stovio laikui.

“Mano žmonai:
“Aš nemanau, kad pasau

lis sustos sukęsis aplink, jei
gu aš čia daugiau nebebū
siu. Del to aš prie progos 
keliauju į “peklą,” kad už
imti ten vietas visiems savo 
gerinusiems draugams. Aš

Senato Komitetas Tarsis si 
Morganu Fauną Klausime

CHEFOO, Shąntung, Chi- 
nija. — Trečiadienio rytą 
maršalas Chang Tsung- 
chang, buvęs Shantungo 
provincijos militaristas, už
ėmė šį miestą be didelio pa
sipriešinimo iš nacionalistų 
spėkų pusės.

Anglijos ir Amerikos ka
riniai laivai, Cornflower ir 
Trenton, prisiartino prie

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! J ūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

Vokiečiai Siūlo Aliantams 
1,300,000,000 Markių 

į Metus

Francijos imperialistai 
sirengdami prie karo, 
doja Focho lavoną savo pro
pagandai. Milionai unifor
muotų darbininkų, kurie žu
vo Focho imperialistinėse 
armijose, milionai. sužeistų 
ir milionai aklų neverkia to 
imperialistų tarno, nurodė 
komunistu dienraštis.

miesto ir užėmė pozicijas 
netoli svetimšalių srities.

Su virš 7,000 nacionalistų 
kareivių perėjo į Chango 
pusę. Mūšis tęsėsi pej’ tris 
dienas.

Iš Kwangsi miesto, cen- 
tralinės Kwantung provin
cijos, 30,000 kareiviu mar- 
šuoja šiaurių link į Hunan 
ir Kiangsi rubežius kariau
ti prieš nacionalistų vai-

Paryžiaus Policija
Užpuolė Komunistų

Dienrašti; Suareš
tavo Redaktorius

nėr visą savo amžių jau pa
dėjo suvirš 2,080 kiaušinių. 
Per tris metus vidutiniai 
padėjo po 300 kiaušinių. 
Kuomet buvo devynių mbtų 
amžiaus padėjo 136 kiausį- 

d. iki

Prezidiumo atsinešimas linkui konkretiškų įvykių, 
nužymėtų tose informacijose, bus išdėstytas tik po atsar
gaus išegzaminavimo, bet Prezidiumas jau dabar mato 
būtiną reikalą priminti visiems Partijos nariams apie bū
tiną pareigą ištikrųjų vykinti nutarimus uždraudime to
limesnės frakcijinės kovos, kaip nurodyta Komunistų 
Internacionalo Pildančiojo Komiteto Atvirame Laiške ir 
nutarime jūsų šeštos Nacionalės Konvencijos, ir atmesti 
visus bandymus laužyti tą uždraudimą.

Nors mes dar nežinome rezoliucijų teksto, tačiaus 
mes vokuojame visiškai negalimu, kad tuojaus po konven- 
jos Mažuma atnaujintų (frakcijinę) kovą, kas yra tiesiog 
priešinga vienbalsiniams konvencijos nutarimams, atsi
sakant pripažinti Centralinį Komitetą, konvencijos iš
rinktą. Tokis disciplinos laužymas turi tuojaus būt su
stabdytas.

Kominternas tvirtai tęs savo politiką linkui likvida
vimo frakcionizmo A. J. V. Komunistų Partijoj. Savai- 
mi suprantama Centralinio Komiteto pareiga vykinti po
litiką tikro vienijimo Partijos eilių ir nieku būdu neiš
skirti tinkamiausius draugus iš visų Partijos darbų vien 
tik todėl, kad jie pirmiaus priklausė >Mažumos grupei. 
Atsišaukimas Centro Komiteto- Mažumos prieš paskiau
sius A. J. V. Komunistų Partijos Politinio Biuro nutari
mus kas liečia vadovybę Partijos frakcijoj Darbo Unijų 
Švietimo Lygoj bus Komunistų Internacionalo Komiteto 
Prezidiumo svarstomas po to, kai atvyks Komunistų In
ternacionalo Pildančiojo Komiteto delegacija kartu su 
peržiūrėjimu visos darbuotės Partijos frakcijos D. U. Š. 
Lygoj bėgy pereitų metų.

Komunistų Internacionalo Pildančio Komiteto
Prezidiumas.

Sofia, Bulgarija.— Ant
radienį Bulgarijos fašisti
nės valdžios policija suareš
tavo keletą komunistų ir 
studentų. Kaltina juos suo
kalby prieš valstybę.

Beloit, Wis.— Moteris H. 
B. Lattin turi višta, kuri 
yra dvylikos metų ir de
šimts mėnesių senumo. Ji

žiaus. Tuojau buvo nuga
benta į vietinę žydų ligoni

nius nuo birželio SĮ 
rugsėjo 17 d. Pereit 
tais ji padėjo tik 36 kiauši

ne fašistinis kariuomenės 
teismas nagrinėjo Š. Vaine- 
rio bylą. Fašistai sako, kad 
pereitų metų pabaigoj gat
vėj prie vieno namo jis ka
binęs plakatą ir tapo suim
tas. Pas jį kišeniuj atradę 
17 komunistinių proklamaci
jų ir bute vieną plakatą.

Už tai Lietuvos fašistu

Žiemių Lietuvoje daugu
mo ūkininkų tvartuose su
šalo naujagimiai ėriukai ir 
teliukai. Senesnieji gyvu
liai labai sublogo ir nušalo 
įvairias kūno, dalis, rūsiuose 
ir duobėse sušalo bulvės ir 
kitos daržovės.

MASKVA.— Katalikų ku
nigas, Ašeberg, gyvenantis 
Dnieprd-Petrovske, Ukrai
noj, tapo nuteistas ant tri
jų metų į kalėjimą už kontr
revoliucinį veikimą.

Apart kontr-revoliucinės 
propagandos, jis skiepijo 
tarp valstiečių prietaringu
mą; gąsdino juos dvasiomis 
ir velniais.

moteriškė, yra 18 vaikų mo
tina; visi mažiau kaip 9 me
tų amžiaus. Ji pagimdė ber
niuką 1920 metais, mergaitę 
1922 metais, o paskui paei
liui per keturis kartus, 1923 
metais, 1925, 1927 ir 1929 
metais, pagimdė po keturis 
vaikus ant sykio.

Dešimts berniukų ir aštuo- 
nios mergaitės; visi sveiki. 
Motina irgi sveika.

Varšava. — Pranešama, 
kad įvairiuose Lenkijos 

i miestuose suareštuota su
virš, 200 asmenų už komu
nistinį veikimą.

JONAVA.— Vasario 13 d 
7 vai

KLAIPĖDA.— Klaipėdoj, 
Paulo gatvėj, rasta pasiko
rusį 28 metų mergina Stasė 
K. Pasikorė plona virvele 
ir šalia krosnies. Manoma, 
kad ji nusižudė del sunkaus 
pragyvenimo.

be’ Meksikos Sukilėliai Apmušė 
na Amerikoną Už Sukilimo 

Kritikavimą

Du darbininkai žuvo iš 
priežasties didelės eksplozi
jos, kuri ištiko antradienį 
2 vai. po pietų E. I. du Pont 
de Nemours kompanijos pa
rako dirbtuvėj netoli nuo 
čia. Eksplodavo pusantro 
tono nitroglycerino.

Nuo eksplozijos išbirėjo 
langai Gibbstown mokykloj 
už mylios tolumo ir stiklai

SHANGHAJUS 
nija neliuosa nuo divorsų. 
Kasdieną vis daugiau ir 
daugiau divorsų būna. Teis
mai užversti divorsų bylo-' 
mis.

Pereitais metais šiame 
mieste buvo suvirš 1,400 di
vorsų, 800 daugiau, negu 
buvo 1927 metais. 1926 m'ė- 
tais, pirma įsteigimo nacio
nalistinės valdžios Shangha-. 
juj, nebuvo nei šimto divor
sų. Prie nacionalistinės 
valdžios daugiau laisvės su
teikta moterims. Sakoma, 
del to divorsų skaičius pa
didėjo.

PARYŽIUS.— Už pašiepi
mą Francijos valdžios ne- 
'svietiško išlaidumo imperia
listo Focho laidotuvėms, 
antradienį Paryžiaus polici
ja užpuolė Komunistų Par
tijos organo “L’Humanite” 
raštinę ir suareštavo redak
torius.

Laikraščio raštinė randasi 
darbininkų apgyventoj vie
toj, 142 Rue Montmartre. 
Kuomet pasklido žinia, kad 
policija daro užpuolimą, 
šimtai darbininkų susirin

ki ko, švilpė ir baubė ant poli
cijos, kuomet pastaroji ve- 

I dė suareštuotus redaktorius.
Laikraštis nurodė, kad

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad keli Amerikos la
kūnai persisamdę sukilė
liams kariauti prieš Meksi
kos valdžios spėkas.

Kapitonas R. H. Polk, A- 
merikos aviatorius Jimenez 
mieste, tapo sukilėlių pa
skirtas lakūnų komandie- 
rium svetimšalių orlaivinin- 
ku legiono, ir jis paskelbė 

kad vadovaus

Žuvo darbininkai: John 
Kerns iš Paulsboro, N. J., 
ir John Harbeson iš Gibbs
town, N. J.

Kompanijos viršininkai 
*bando suversti kaltę ant 

Kerns, sargo, sakydami, kad 
jis veikiausia numetė vieną 
sprogstančios medžiagos 
tanką, del ko ir įvyko eks
plozija.

Tos kompanijos dirbtuvė
se eksplozijos tankiai įvyks
ta. Kompanija del finansi
nio išrokavimo nesistengia 
įvesti geras apsaugas nuo 
eksplozijos.

Pasikorė del Sunkaus 
Gyvenimo

nį Francijos imperialistai 
su didžiausiomis iškilmėmis, 
su “švenčiausiomis” bažny
tinėmis ^ceremonijomis pa
laidojo pasaulinės skerdynės 
vadą maršalą Fochą.

Notre Dame katedroj už 
jo “dūšią” pamaldas laikė 
popiežiaus asmeninis atsto
vas, du kardinolai, dvylika 
vyskupų ir desėtkai kunigų. 
Apie 5,000 asmenų buvo įlei
sta į katedrą. Apie 40,000 
žmonių buvo katedros aikš-

NEWARK, N. J.— Pir
madienį Albert Chapo, 54. 
metų amžiaus, gazu nusižu
dė savo name, po NVn'jTSd-"' 
mėrset St. Jis paliko* rašte
lį, kad keliauja į “peklą” 
užimti ten vietas savo drau
gams. • •

Raštelis adresuotas jo 
žmonai Jessie. Jame rašo
ma:

vakayo apsinuodijo 
mėlynu akmenėliu Stasė 
Sinkevičaitė, 18 metų am-

tą medicinos pagalbą, tiki
masi, kad gyvens. Priežas
tis nuodijimosi —- sunkus

Šiemet sau
sio 1 d. visoj Lietuvoj su 
Klaipėdos kraštu buvo 2,- 
316,615 žmonių, iš jų 1,108,- 
504 vyrų. Moterų buvo 
daugiau 100,000. Pernykš
tis gyventojų prieauglius — 
30,247, iš jų 15,518 vyriškos 
lyties ir 14,729 moteriškos.

Du Darbininkai Žuvo 
Nitroglycerino Eksplozijoj

George Williams, ameriko
nas, antradienį nusiskundė, 
rodydamas žaizdas, kad jį 
apmušė Meksikos sukilėliai 
Juarez mieste, anapus rube- 
žiaus, už tai, kad jis pakri
tikavęs jų sukilimą.

Williams sakė, kad jis bu
vo Juarez mieste restorane 
pirmadienį ir tik išsireiškė 
savo draugui, kad jis mano, 
jog visi meksikiečiai, kurie, 
sukilo prieš savo valdžią, 
yra kvaili ir kad generolas 
Escobar neturėjo sukilti. 
Jis sako, kad jam išėjus iš 
restorano sukilėliai karei
viai nugabeno jį į Juarez ka
lėjimą ir ten jį sumušė.
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ZINOVJEVO LAIŠKAS” AIŠKUMOJ

tokių narių, kurie ne tik nesi- 
darbuoja del draugystės Įabtp 
del namo, bet dar stengiasi 
tam darbui užkenkti. Todėl 
mes neprivalome paisyti tų as
menų, kurie nusistatę prieš 
draugiją, bet bendrai veikti, 
kad galėtume tinkamai ^daly
kus sutvarkyti.

Skaitant Lietuvos smurti-Įlogramų duonos; daviau 
ninku leidžiamus laikraš
čius, negali permatyti tik
ros padėties dabartinio pa
sibaisėtinai sunkaus biednų 
žmonių gyvenimo. Ot, del 
viso ko, patalpina mažas ži
nutes iš atskirų vietų, kad 
ten ir ten jau trūksta duo
nos ir tam panašiai. Abel- 
no darbininkų ir biednų val
stiečių sunkaus padėjimo 
jie nerašo, slepia. Mat, ne
nori svietui prodyt, kad Lie
tuvoj jau taip baisu. Gal 
sarmatijasi pasisakyt pla
čiam' pasauliui, kad pas juos 
badas jau varo žmones į ka
pus dideliu smarkumu. Bet 
kuomet gauni tiesiogines ži
nias laiškais, tai net šiurpas 
ima, skaitant apie negirdė
tai skurdų biednųjų gyveni
mą, c.

Tik ką aplaikiau laišką 
nuo savo sesers, kuri tar
nauja pas kokius ten ponus 
Panevėžyj. Ji štai kaip ra
šo apie bado žymes pačiame 
Panevėžio mieste:

“Nežinau, ar amerikiečiai 
lietuviai žino, kokie sunkūs 
metai prispaudė jųjų gimi
nes Lietuvoj ? Gal jūs visai 
neįsivaizdinat, kaip mes šią 
žiemą kenčiame, ir tom kan
čiom pabaigos dar nesima
to; išrodo,^kad kuo toliau, 
tuo į didesnę bado katastro
fą Lietuvos biednuomenė 
grimsta. Panevėžyj daug 
žmonių serga ir miršta nuo 

,, sakoma, 
gražių, kaip lelijų merginų!.... i paeina nuo peršalimo ir ne
žinai blogi metai, tai ant mer- Javalgymo. Jau daug yra 
ginų didesnis reikalavimas, žmonių kurie badauja išti- 
“y’3”-P1 1 ineaPS1'isas dienas, kol gauna kur
ginsi..., _ # I sušalusių bulvių kelis kilo-

*1 * . • • • gramus ar šmotelį duonos,kaip jo parapijonys gyvens žinai> broli> kad dabar mū.
by merginų yra, tai. jam Sų mieste sunku gaut nu- 

ir gerai. Tacįaųs korespon- pirkt sveikų bulvių: hetikė- 
dentas su tuo .p .nesutinką ir tai dideli šalčiai sušaldė jas. 
prie to priduria:. 1^ . . ....

“Tik ši paguoda labai dide
lio įspūdžio negalėjo padaryti. 
Taip, jeigu jaunikiams pini
gai reikalingi, tai dar labiau 
merginų pasogoms. Be paso- 
gų ir visai nėra “pareikalavi
mo,” “prekė” rūdyja.”
Taigi; nederlius ir duonos 

trūkumai, pasak klerikalų 
laikraščio korespondento, 
bus naudinga tik kunigams. 
Jie turi pinigų, merginų 
randasi užtenkamai ir jos 
“pigios,” “rūdyja,” nes jau
nikiai be kraičio nebenori 
tuoktis.

tiek ir kitose stubose. Ir 
kur tik neįeitum į biednų 
darbininkų kambarius, vi
sur tas pats baisus reginys. 
Daugiau jau neinu tokių 
vaizdų pamatyt.

“Gi apiplėšimai taip pra
siplatino, kad po 7 vai. bai
su gatvėn išeit. Žinoma, 
plėšia išbadėję žmonės. Štai 
čia paduosiu kelis atskirus 
atsitikimus Panevėžyj ir 
arti Panevėžio.

“Vieną poną 6 vai. vaka
re tamsesnėj vietoj plėšikai 
sustabdė ir vietoj kraustyt 
kišenes, nuvilko visas dra
panas, net į ir 
marškinius... Paleido poną 
iki juostos nuogą dideliam 
šaltyje...

“Viena biedna moteris ėjo 
krautuvėn nusipirkti val
gio; ji turėjo 10 litų. Plė-

“šitie žmonės po priedanga 
kairumo prie kiekvienos pro
gos kenkia darbininkiškoms 
organizacijoms ir tuomi pilnai 
patarnauja darbininkų prie
šams. Ten jiems ir vieta. 
Darbininkai, apsisaugokite ši
tų “ekstrinių.” ” *

Dar reikia priminti ir tas, 
kad tie gaivalai rašinėja 
“Naujienoms,” “Keleiviui” 
ir kitiem didžiausiem darbi
ninkų priešų laikraščiam; 
siuntinėja tik tokius “raš
tus,” kurie purvina komu
nistus ir jų artimus, žo
džiu, tie žmonės taip toli 
nuėję,' kad vargu begu jie 
galės sugrįžti atgal.

Krizis Lietuvos Ūky j '
Lietuvos krikdemų orga

nas “Rytas” (num. 56) ve
damajam straipsny skun
džiasi :

“Mūsų krašto ekonominis 
krizis diena iš dienos kom
plikuojasi, sunkėja, ir tai įvai
riose srityse. Užsienio preky
bos išdavos,, Lietuvos Banko 
padėjimas, protestuotų vekse
lių ir bankrotų apyvartoj skai
čius rodo tendencijas pasto
vaus didėjančio blogėjimo.

“Pastaruoju laiku pasireiškė 
nauji dalykai, rodą mūsą eko
nominį i negalojimą. Pavyz
džiui, užsienio prekybos balan
se sausio mėnesiui matome vos 
2,9 mil. aktyvo, kada 1928 me
tais tuo pat metu turėjome 
daugiau kaip 8 mik, o 1927 m. 
bemaž 10 milijonų litų aktyvu- Į 
mo. Tuo būdu sausio mėn. 
prekybos baląnso : 
sumažėjimas, palyginus su ’ Lietuvoje. korespondentą, 
pereitais metais, siekia per 6 kuris kai kada ] 
milijonus; tai yra toks'skirtu-' (matomai,, per savo žioplu
mas, kuris keliais pastaraisiais mą) teisingų vaizdų. Štai 
metais dar nebuvo pastebėtas.” kalbamo laikraščio numervi

Jau buvo rašyta, kad 6 d. 
balandžio įvyks mūsų didžioji 
vakarienė, kurią rengia vietos 
ir apielinkių įvairios draugi
jos. Pelnas skiriamas kovai 
prieš fašizmą. Todėl prime
nu tikietų platintojams, kad 
jie subrustų, nes visus tikietus 
jau reikės sugrąžinti 1 d. ba
landžio, 8 vai. vakare, į sve
tainę 1011 Fairmount Ave., 
nes ten komisija turės susirin
kimą}

Turiu priminti, kad
nej dalyvaus ir drg, R. 
ra iš Brooklyn© .ir laike 
rienės pakalbės.

Angliją pažiūrėti, ar bus 
geras. Esąs Rygoje buvęs 
carinės armijos oficierius 
Pokrovskis nukopijavo šį 
laišką ant Komunistų Inter
nacionalo antgalvines popie- 
ros ir pasiuntė Sovietų mi
sijai Londone. Tuo pačiu 
sykiu buvo pranešta Brita- 
Inijos žvalgybai, kuriuo lai
ku ir kaip laiškas išsiųstas.

Pribuvus “laiškui” į Lon
doną, žvalgyba atplėšė vo
ką, nufotografavo laišką ir 
padavė laiškanešiui nešti 
siuntinį į Sovietų Misiją. 
Bet su laiškanešiu ėjo ir du 
žvalgybininkai, kad jų aky- 
vaizdoje laiškas būtų įteik
tas ir kad būtų kas liudytų.

Sakoma, už tą darbą fab
rikuotoj ai gavo apie 400 do
lerių iš Britanijos kapitalis
tų.

Šitokia yra ta bjauri ir 
juoda istorija “Zinovjevo 

I laiško.” , ,
1 Šiemet ir vėl įvyks Brita- 
jnijos parlamento rinkimai. 
“Zinovjevo laišką” šiemet, 
tačiaus, naudos ne torės, bet 
jų priešai — Didžiosios Bri
tanijos Komunistų Partija, 
kuri savystoviai dalyvaus 
rinkimuose, šaukdama dar
bininkus balsuoti 
“klasė prieš klasę.” Komu
nistai “Zinovjevo laišką 
naudos išparodymųi pląčio- 
piom darbininkų masėm tų 
metodų, kurias naudoja 
buržuazija prieš darbinin
kus.

Torių vyriausybė, kaip 
sako anglų darbininkų spau
da, šiemet rinkimams mano 
kitus baubus sutaisyti. Kuo- 

Indijoj eina 
xwxxAo la aa i griežtos kovos, tai, torės 

šventa.” Jei MacDonaldas badysią sufalsifikuoti do- 
bus ir toliau valdžioj, už ke- kumentus įrodymui, buk ten 
lėtos metų Britanija pasi
liks anarchijos glėbyj.

Paseka Jbuvo ta, kad Mac- 
Donaldo valdžia tapo nuver- 

. s.ta ir įvykusieji naujo par- i 
lamento rinkimai laimėti, to
rių milžiniška balsų daugu
ma.

TuČ-tuojau Komunistų In
ternacionalas ir visa komu
nistine spauda sakė, kad mi
nėtas laiškas niekas dau
giau, kai torių fabrikacija, 

^tačiaus socialistinė ir kapi
talistinė spauda ilgai būbni- 
jo priešingai, tikrindama 
“Zinovjevo laiško” autentin-

1924 metais Anglijos val
džios balne sėdėjo reformis- 
tinės Darbo Partijos vai

zdžia, vadovaujama MacDo- 
į naldo, kuri pripažino Sovie

tų vyriausybę ir, verčiama 
darbo tnasių, mezgė ekono
minius ryšius ' tarpe kalba
mų kijaštų. Lordams tas, 
aišku, nepatiko, nežiūrint; 
to, kad MacDonaldas visuo
met buvo ištikimas kara
liaus Jurgio lakiejus.

Anglų kapitalistai dėjo 
pastangų, kad kuoveįkiau- 
siai MacDonaldo valdžią 
nuvertus ir padarius nau
jus rinkimus, kuriuos galė
tų patys laimėti. Tam rei
kėjo sugalvoti kokis nors 
skymas.

Vieną gražią dieną, tarsi 
perkūnas iš giedro dangaus, 
pasklydo po pasaulį praneši
mai, kad Anglijos žvalgybos! 
departmentas sugavo svar- 

5 r‘bų,vZinovjevo laišką, siųstą 
glijos Komunistų Parti-; 
, per Sovietų ambasadą' 

V Londone. Zinoyjevas tuo-, 
\ met buvo Komunistų Inter- 
gY nacionalo pirmininku. Jis, 
/ sakė pranešimai, parašė aš- 

\trų laišką Britų komunis
tams, reikalaujant, kad pa
starieji kuoveikiausiai su
organizuotų branduolius ar
mijoj ir kitus svarbius dar
bus dirbtų kuoveikiausiam 
priartinimui • irevoliucijos 
Anghjot^dr padarymui Rų- 

į sijos dalimi.” štai, sakė to
ft rių atstovai ir spauda,’ dar- 
t hiečių valdžia pavaldė kraš- 
® tą tik ! trumpučiu laiku ir 
; jau pripažino Sovietų vy- 
f riausy$ę, įsileido jos atsto- 
Į vus 4 Londoną, kurie prade-

i:

&

t

kaipo
n

apatinius
vakarie- 

Miza- 
vaka-

labai

jo konspiracijas prieš viską,! "*4/^ 
“kas yra anglams brangu ir .-"’Z / 
šventa.”

Pagaliaus Paaiškėjo ,
I' Veik* po; ’penkerius metų’ 
’ laiko tačiaus visa išėjo aikš- 
| ten. Berlyne sugauti Rusi- 
l jos kontR-revoiiucionieriai— 
L Vladimiras Orlovas ir Alek- 
| sandras Guįnanskis — kų- 
I riedu su govėda kitų savo 
į sėbrų užsilipdavo , įvairiom 
I fabrikacijom, prisipaži- 
I’ no, kad jie tą “Zinovjevo 

laišką”; pagapiinę ir gudriai 
sutaisę. : ;

f7**^erlyno policijai spiriant, 
l ■ shiiiitasis Gumanskis papa- 
į šakojo' sekančią laiško isto- 
| rifo:
t . Tūli ^Anglijos sluogsniai, 
[ suinteresuoti nuvertimu 
i MacDopaldo valdžios, pa- 
I davė jiems užsakymą paga- 
I 'minti kokių nors “dokumen- 
I |ų” taip tikslui. Greit buvo 

inovjeyo laiš- 
ir pasiųstas į

viskas daroma “Sovietų 
aukso” pagelba, ir, kad jei 
rinkimus laimės ne torės, 
tai greit Indija gali atsi
skirti nuo Britanijos impe- 
1 rijos ir pastaroji susmuk
sianti, atnešdama didelių 
Anglijai nuostolių.

Negalėdama kitokiais bū
dais patraukti savon pusėn 
darbininkų, buržuazija ir 
socialburžuazija griebiasi 
už ko nusitverdama. Savu 
laiku paskelbtos Sisson’o 
fabrikacijos prieš Leniną, 
“Zinovjevo laiškas,” nesenai 
sufabrikuotas “Forwardo” 
laiškas prieš Nacionalę Mai- 
niėrių Uniją, ir tūkstančiai 
kitų panašios rūšįes darbų 
parodo, kaip buržuazija yra 
įdūkusi ant darbininkų ir 
kaip pastarieji turi imti at
sargiai viską tą, ką ji skel
bia. /

Nežiūrint,' tačiaus, kiek 
daug įvairių fabrikacijų bu
vo pridaryta ir kiek daug 
buržuazija jų tdar, prikeps, 
tas darbininkų judėjimo te
kinių nesulaikys. Falsifika
cijomis galima tik laikinai 
šiek tiek dalykų stovį nu
trinti, bet ilgainiui jos tik 
sukels didesnį pasipiktinimą 
darbo žmonėse prieš falsifi
kato rius.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Kunigai Džiaugiasi Blogmečiu
____ i Bostono špitolninkų laik- 

akty vumo1 raštis “Darbininkas' turi 
T ‘ x “ korespondentą,

nupiešia

Balandžio 7 d. įvyks 
svarbios prakalbos, kurias ren-

šikai pastvėrę ją iškratė ir/u°P°s ir L. D. S. A._ 11 ir

kalbamo laikraščio numeryj
Filo de PatrujoNežiūrint šitų faktų, fa- 23-čiam 

šistų spauda dar ir šiandien s^Pyvar(^ls) i’ašo:
stengiasi įtikinti, kad Lie
tuvoje viskas žymiai gerėja, 
kad ekonominiai reikalai 
taisosi, ypačiai jiems 
dant krašta.

vai-

Antanui Kalinauskui, Roėk- 
ford, III.—Daktarams padėkų 
per laikraštį netalpinaipe.

A ,

Teisingas Apibūdinimas 
“Ekstra-kairiųjų”

Vienas detroitietis d. Mag
dės Dėdė) rašo “Vilnyj” 
apie taip vadinamus “ekstra 
kairiuosius,” arba& “baltru- 
šaitinius,” kurių saujalė 
randasi tame,mieste:

1 “Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjime,” sako rašinio au
torius, “randasi apie iš trijų 
tuzinų grupelė žmonių, kuriuos 
kas tai pavadino “ekstra kai
riaisiais.” Šitų žmonių kiek 
daugiaus randasi Detroite ir 
Clevelande ir šituose miestuos 
darbininkų judėjime jie verda 
smala.

“Iš vardo “ekstra kairieji,” 
tai turėtų būti žmonės kairiau
sių pakraipų. Bet taip nėra. 
Jie nėra jokie radikalai, bet 
ekstra dešinieji ir šiaip žmo
nės, be jokių principų; ten jie 
linksta, kur vėjas juos pučia. 
Štai keletas faktų apie šituos 
žmones:

“Pora metų atgal, kada Lie
tuvoj fašistai užgriebė val
džią, pradėjo Lietuvos darbi
ninkus žudyti ir kalėjimuose 
pūdytu, tai Amerikoj pažangus 
ir laisvę mylinti lietuviai dar
bininkai patys aukavo 4r rinko 
aukas, kad nors kaip pagelbė
jus Lietuvos darbininkams jų 
sunkioj kovoj su fašistais, čia 
darbavosi ir nemažai katalikų 
darbininkų. Bet prie šito dar
bo neprisidėjo “ekstra kairie
ji.” Jie dar nešvariausiais 
budais kenkė ir kenkia tam 
darbui. Aukų rinkimui Detroi
te J. J. Bimba pakartotinai 
yra sakęs, kad nušaukite, ma
ne, jeigu matysit mane aukau
jant. į priešfašistinį fondą. Gi 
kiti jų “susaidės” žmonės su
tartinai skleidė melus apie 
priešfašistinį komitetą, kad 
buk aukų Lietuvoj negauną- ir 
tokiu budu nė vieną lengvati
kį sulaiko nuo\ aukavimo Lie
tuvos kovojantiems darbinin
kams. šituo darbu “ekstra 
kairieji” Smetonai ir Voldema
rui daugiaus pasitarnavo negu 
aiškus fašistai iš “Vienybės” 
ir “Dirvos.” ”
§LA. ir darbo unijų klau

sime “ekstriniai” stovi, su 
pačiais dešiniaisiais taip 
jau, nurodo rašytojas. Visur 
jie remia dešiniuosius — re- 
akcionie r i u .s, kovodami 
prieš kairiuosius darbinin
kus. Straipsnelis užsibai
gia

’’Sykį klebonas kalėdojo 
viename kaime. Pasitaikė vie
no ūkininko šeima gana skait
linga. Ir vyrų kaip ąžuolų ir 
merginų kaip liepų! ‘Blogi me
tai, nederlius, kunigėli!. . . ’— 
buvo bepradedąs šeimininkas. 
‘O, o! — nedejuok — atsilie
pė klebonas. — Tokių jaunų, 'gripo/ Toji liga, crvny.iii Inliin mortriniil _

Tau

taip

Nekeiktų—Nemylėtų '
Kauno klerikalų “Ryte” 

atspausdinta Dieperrio eilės 
“Pas Kryžių,” kurios užsi
baigia sekančiu paragrafu: 

“—Dievuli, Tų žinai, jei keikt 
aš nemokėčiau

Tavęs, kaip daro tik visai 
svetimi, 

tai nemokėčiau gal nei 
karštai mylėti, •. į

kaip marios kad, visą—pla
čiausia širdimi.'” o* ’

Išeina, kad*jei nemokėtų 
keikti, negalėtų’1 dr mylėti. 
Jeigu su tuo kunigai sutin
ka (o kad sutinka, nėra abe
jonės, nes tatai spausdina 
savo; laikraščiuose), tai ko
dėl jie** draudžia parapijo- 
nims keikti ?

PITTSBURGH, PA.
Svarbios Prakalbos

Balandžio Į d., 8 vai. vaka
rei svetainėj 805 James St., 
bus svarbios prakalbos. Kal
bės G. Harrisop, temoję ‘.‘Civi
lis karas Meksikoj.” ' Įžanga 
25c. Kviečiami visi vietos 
“Laisvės” skaitytojai atsilan
kyti.

Prakalbas rengia Amerikos 
Komunistų Partijos V Distrikį 
tas. ! 7I i

Of g J A. Jaltiraį

I icu ouoaiuc jao.
Kad ir sušalę bulves, vienok 
brangios—50 centų kilogra
mas; morkų svaras 1 litas 
(10 centų Amerikos pini
gais) ; sviesto kilogr. 12 li
tų (ir kasdien vis brangs
ta). Iš provincijos ūkinin
kai bijo vešt miestan mais
to produktus, nes buvo at
sitikimų, kur išbadėję žmo
nės užpuola vežantį miestan 
maistą, atima viską ir grą
žina namo tuščiomis. Dabar, 
sakoma, .ūkininkai be ap
saugos bijo važiuot miestan 
su maisto produktais.

“Mūsų, tarnaičių, gyveni
mas žymiai pasunkėjo. Iš 
sunkių metų priežasties pu
sę visų tarnaičių atleidžia 
nuo vietų; jųjų likimu nie-. 
kas nesirūpina. Pirmiau 
mes gaudavom mažą porci
ją sviesto prie valgio, dabar 
jau margariną turim valgyt 
vietoj sviesto,—sviestą tik 
ponai valgo... Gi abelnai 
tarnaičių valgį per pusę su
mažino: kiek pirmiau vie
nai skirdavo, dabar tą por
ciją del dviejų skiria. Taigi, 
nors mes, kurios dar ir tu
rim vietas, nuolat jaučiam 
nedavalgymą. Tankiai mai
tinamės sušalusiomis bulvė
mis bei morkom; labai su
gadina vidurius tokis mais
tas. Ot, čia ir būna pradžia 
gripo,

“Savaitė atgal, aš aplan
kiau tris biednų žmonių sta
bas; mat, norėjau pamatyt, 
kaip jie gyvena. Radau vai
kučius klykiančius nuo šal
čio ir bado. Vienoj stuboj 
radaus tris vaikučius paso
dintus lovoj krūvelėn ir ap
suptus menka kaldrele; na
bagai dreba, išblyškę jnuo 
nuolatinio alkanutno;; aša
romis veideliai apskretinti. 
Negalima nei' žiūrėt. Tėvai 
buvo išėję malkų ir duonos 
pąsistorot. Nors pati ir 
" " 7 v..ta
aviąu dli litu ant poVbš’ fci-

80 kuopos bendromis jėgomis. 
Prakalbos prasidės 2 vai. po 
pietų; kalbės drg. R. Mizara. 
Visi ir visos pasistengkite bū
ti, nes daug naujo išgirsite.

Beje, kurie negalėsite 1 d. 
balandžio atnešti tikietus ir 
komisijai perduoti, tai pasi
stengkite juos atsiųsti sekamu 
antrašu: A. F. Galkus, 324 
N. Lawrence St., kad galima 
būtų tą dieną gauti.

Vakarienes Komisijos Narys.

atėmė paskutinius pinigus. 
Mano draugę (sani tarką) 
taipgi buvo pora vaikėzų 
pasigavę ir bandė nuvilkt 
nuo jo§ paletą, bet ji pradė
jo garsiai šaukt pagelbos, 
tai žmonės nuvijo plėšikus.

“Trys verstai nuo Pane
vėžio plėšikai nutėmijo, kad 
vienas gyventojas išvažiavo 
kur tai, palikdamas. namie 
moterį su dviem mergai
tėm. Jie nakčia įsilaužė 
trobon, susigrabojo geriau
sius daiktus, net ir neku- 
riuos rakandus, paskui už
kabino duris ir uždegė tro
bą. Kaimynai subėgę iš
traukė labai apdegusias mo
tiną su dukterim. Mergai
tės ant rytojaus mirė, o mo
tina dar kankinasi, bet mirs 
ir ji.

“Kitoj vietoj, netoli Pane
vėžio, du vaikėzai—14 ir 16 
metų—ėjo vakarėliu. Patė- 
mijo, kad vienas ūkininkas 
tvarte triūsiasi. Jie nuėję 
tvartan užmušė jį, o paskui 
atėję grinčion rado užmuš
tojo moterį lovoj begulinčią, 
tai ir ją užmušė. Gi pasi
pelnė tik tiek—rado viso tik 
sidabrinį carišką rublį. Juos 
greit suėmė ir‘atvarė gele- _ ___
žirnis, surakintus Panevėžio jdaugiaus kaip dešimta dalim.

DARBO GREITOMS 
INDUSTRIJOJ

Amerikos ekonomistai rimtai 
žiūri į revoliucines permainas, 
kurias mašinerija įvedė indus
trijose. Kaip dabar atrodo, tai 
nėr galo visokiems išradimams 
užimti rankų darbo vietą.

Šio šimtmečio pirmais dvide
šimts penkiais metais, nuo 1899 
iki 1925 m., Jųngt. Valstijų gy- , ( 
ventojų .skaičius padidėjo tik 
puse. Tuo pačiu laiku daugelis 
agrikultūriškų ir miherališkų 
išdirbinių ir gelžkelio transpor- 
tacija pasidvigubino, nors dirbo 
tik trečia dalis darbininkų dau- 
giaus. Ir tų darbininkų valan
dos buvo trumpesnės. Pavyz
di n, 1910 m., darbo valandos 

■visoj industrijoj sumažintos

kalėjiman.
“Tai dar niekad Lietuvoj 

nebuvo tiek daug panašių 
atsitikimų. O vis tai del ba
do. O kur dar rugiapjūtė? 
Žmonės šneka, kad daugelis 
išmirs, nuo bado. Kol kas 
niekas nesirūpina apgynimu 
žmonių nuo bado.; Kad nors 
Amerikoj gyvenantieji su-į 
teiktų kokią nors pašelpą 
savo giminėms. Kitam laiš
ke parašysiu daugiau nau
jienų.”

Tai taip perstata dabarti
nę padėtį biedna, mažai pra
silavinus tarnaitė. Ir ištik- 
rųjų, kol ateis sekanti ru
giapjūtė, daugelis biednų 
Lietuvos šeimynų išmirs iš 
bado ir nuo įvairių ligų, ku
rios kyla del stokos ir pras
to maisto.

Užuguosčio Petras.
*

PHILADELPHIA, PA.
Šiaurinės Dalies Lietuvių 

Republikonų Susivienijimas 
nusipirko didesnį namą. Rei
kia pasakyti, kad ši draugys
tė tiek išaugo narių skaičiu
mi, jog paprastas namas su
sirinkimams pasidarė mažas, 
todėl priversta buvo įsigyti di
desnį. Dabar jau namas nu
pirktas ir tik mums reikia dau
giau vienybės, daugiau sutar
tino darbo, kad tą namą ge
rai ištaisius. Todėl kiekvieno 
nario pareiga pasidarbuoti del 
to namo. Namas tvirtas, tik 
reikta išdirbti gerus pataisymo 
planus, o paskui jau viskas bus

\ Ret viėi^aš blofeasį dalykas, 
kad Atsiranda’ tarpe' mūsU ir

Kitais žodžiais, dirbant mažiaus 
valandų, trečia dalis darbininkų 
daugiaus pagamino du ir pusę 
sykių daugiaus turto 1925 m., 1 
negu 1899 m.

Didelis įvedimas mašinerijos 
palengvina žmogaus darbą ir 
padidina produkciją, bet tuo pa
čiu laiku sumažina darbininkų 
skaičių. Viena motorų kompa- 
iiiija Michigan valstijoj, per 
pereitus penkioliką metų, pa
daugino automobilių produkciją 
net 1,400 proc., pasamdydama 
tik 10 nuošimtį daugiaus darbi
ninkų. Iš pradžių ėmė 18 die
nų pagaminimui rato, o šian
dien ratas pagaminamas ir ant 
automobiliaus uždedamas į ke
turias valandas.

Kitoje įstaigoje kita didelė 
automatiška mašina, pastatyta 
dideliam kambary, užbaigia au
tomobiliaus rėmus, kurie žmo
gaus ranka visai nečiupinėta. 
Apart kelių smulkmeniškų pa-' 
taisymų, mašina atlieka visą 
darbą — paima ir pataiso plie
ną ir užbaigia amaluotą rėmą 
į mažiaus kaip dvi valandas. 
Yra 552 darbai prie kiekvieno 
rėmo ir įstaiga gali pagaminti 
7,000 į dieną. Ir tuo būdu ši
tos mašinerijos darbai pasiekė 
keturius milionus, bet tik 200 
vyrų pasamdyti prižiūrėti maši
neriją.

Darbo Biuro statistikos rodo, 
kad kiekvieno vyro produkty- 
viškumas industrijoj padidėjo 
172 nuošimčiais į 11 metų.

Ir tas pasirodo kitose indus
trijose. šiandien vienas fabri
ko darbininkas pagamina 3Č,000 
skutyklos gelažčių į tiek laiko, 
kiek 1913 m. pagamindavo 500«. 
Seniau vienas darbininkas pa
gamindavo 77 keturių uncijų 
bonkutes į valandą, kuomet da
bar pagamina 300.



J

rtadien., Kovo 28, 1929

J; L A. KLAUSIMU
REZOLIUCIJA

S.L.A. 286 kuop., McKees 
Rocks Pa., priimta vienbalsiai 
rezoliucija metiniame susirin
kime 13 d. sausio, 1929 m.

Kadangi eina visokie neaiš
kumai reikale S. L. A. iždi
ninko paskyrimo, taipgi pasi- 

JJhdo perdaug didelį išmokėji-į 
iftiai už sugaištą laiką ir ke
liones, tat mes, visapusiškai j 
apsvarstę S. L. A. organizaci-Į 
jos reikalus ir Pildomosios Ta-|u* 
rybos- veikimą, reikalaujame, j 
kad ši mūsų rezoliucija būtų, 
atspausdinta organe “Tėvy-! 
nėj” ir* sykiu reikalaujame Į 
Pildomosios Tarybos atsakyti i 
į mūsų šiuos klausimus:

(1) “Tėvynės“ num. 47

PATERSON, N. J
LIETUVIS GRABORIUSga-

Vikutis.

CASTON ROPSEVICHAKRON, OHIO

TORONTO, CANADA

NEW HAVEN. CONN. Tel., Greenpoint 5765

lietuviška Akušerė

kai bus susirišę Į

• • i >

t

B. Salaveičikas, S. Jur- 
V. J. Valaitis ir Latviai

su kitų tautų darbininkais ir 
kovotiuiž laisves žodį tol, kol 
bus laimėta.

del
Ne-

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

Kuriasi draugijų sąryšis 
patvarkymo parengimų, 
žinia, kokios bus pasekmės.

Velėna K-B.

reiškė, kad turi peržiūrėti. Jei
gu košer, tai praneš, kad 
Tesite atsiimti.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

‘GERAI PATAIKOT’

čia Toronto Jaunimo Kuo
pelė aplaikė iš “Dirvos“ re
dakcijos knygų, bet pastoj ta
po sulaikytos cenzūros, ir pa-

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

vės Draugystė tik tol bus lai-' 
koma, kol visi nariai, įstoję į į 
minimas 
pilnateisiais, 
bus likviduojama

šiems 'reikalams: Agita-
I; T. D. A.

Daily Workeriui”

apie 50 įstoja į A. P. L. A. 
ir 9 į S. L. A. Oficialiai Lais-Į

; Lietuvių darbininkų yra
suvai- Parei&a stoti į bendrą darbą

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

’■•J

Patamauju visiems s 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.

Išvengimui

da jūs su mumis nesiskaitote? joms priešintis, šie draugai ii- 
Ar mes privalome užsimerkt ir [draugės davė aukų. Po $1— 
tylėti prieš jūsų netinkamus Didžiūnai, Gutauskai, Dusinai, 
darbus? Jnk mūsų rezoliucija'F. Kručas,( J. Tervainis, K. Di- 
yra rimta, mes tik jūsų reika-Įkas, ~ 
laujam pasiaiškinimo, bet'kin, 
mums rodos, kad jūs pasiaiš-!50c. 
kinti visai negalite, jūs ką tai 
turite slaptybėj, jūs bijot na- 

jriams pranešti viešai tikrą da
lykų stovį, jūs dengiatės išsi
sukinėjimu.

286 kp. laikytame susirinki- 
. j me 10 d. kovo buvo nutarta' 
_ j pasiųsti šią rezoliuciją į “Lai- 

—i“ prašant, kad “Laisvė” su
keiktų vietos šiai rezoliucijai, 
už ką išanksto tariame širdin
giausią ačiū.

Kuopos raštininkas,
J. Miliauskas.

Laisvės Pašei pine Draugys
tė jau eina prie likvidacijos. 
Kovo 3 d. įvyko susirinkimas, 
kuriame buvo pranešta, kad 
jau per gydytojo egzaminą 
perėjo apie 60 narių, kurių

Aukos Agitacijos Fondui
Aukojo sekami asmenys: E. 

Pulokas, V. Dilius, V. Klimas, 
Lasevičienė, Jeckevičius, Grob- 
liauskas ir J. J. Dulkis po $1; 
J. Dulkite, A. Shell, I. Pasa
kantis, Bieliauskas, A. Brun- 
za, B. Makarskis, K. čerkaus- 
kas, 
50c;

Aliukonis ir A. Petkus po
M. Semėnas ir Verba po
Viso $12.50.

J. J. Dulkis.

bu-
pranešta apie naujai pa-1 

skirta S. L. A. iždininką K. i 
G]^gį. Mūsų konstitucija “Tė-I 

num. 48 cituojama se-' 
“Skyriaus 5-to pąr. į

Naujas Choras ir “Vilniai”
Parama

Didžiųjų organizacijų reika
lais teko nuvykti į New Hav- 

Ten būnant sužinota,
vy$nės 
kančiai: 
10-tam sakoma: Pildomoji Ta- *'n- 
ryba turi visas atsitinkančias , . . , . v , , „ . , .o 1 b i n i n k i s kas choras Dama, sies tuščias vietas užpildyti ii na-. . . . _ .. T1 . .
riai, gavusieji dauguma balsų < ?' au»ai «era1., Padar« «»tver-, c, |Os Fondui po $10 
paskutiniuose rinkimuose, tu-i^™ ch()r;!' tlk su choru bus po $ >r
ri pirmenybę užpildymui to-i Kohma jaumm.ą pr.pratinti po $10.
kios vietos, jei yra ganėtinai I P.rie ,s'01kl° l,T*ki0 orgamzaty-! Į sus.rmkimus narnu lanko- 
kvalifikuoti.” Mes žinome,Jv'° darbo. Kaip matos, tai s. neskaitlingai ir tas peikimą, 
kad sulig konstitucijos pirme-jS'.°J valstijoj chorų 'skaičius;Jeigu nariai lankytųsi į susi- 
nybė tą vieta užimti buvo J. |X's, auS» lr n«uzl,®° v,sl apie-n-mkimus, daugiau jiejdomau- 
J. Gerdauskui, o ne K. Gugiui, 

-^.irį Pild. Taryba paskyrė. Jei 
J. J. Gerdauskas buvo r

Jau buvo “Laisvėj“ rašyta, 
j kad 22 d. vasario suareštavo 

.. • 16 komunistus. Teismas jųjų'organizacijas, taps . . m i i • +.6 . . . .. hvyKO 13 d. kovo ir tapo nu-i
1 jteisti keturi po $25 ir du po

į $50 arba 30 dienų kalėjimo.
Visi nuėjo katėti. Tai tau ir 

Kovo 17 d. įvyko A. L. D. “laisva“ šalis!
L. D. 59 kuopos mėnesinis su- !
sirinkimas. Iš iždininko rapor-
to paaiškėjo, kad mūsų ir L. j čįa svetimkalbių ir vietinių

■kad yra susiorganizavęs dar-. D. S. A. kuopos yra aukoju-, darbininkiškų organizacijų bu-
1 • • ■) • V 1 1 TX • I • v • I , v ’ 1 r 1 „ . A /« ’ 4 • 1 t O •• T-V

vo įvykus konferencija. De
legatų buvo virš šimto, kurie 
atstovavo virš 50 organizaci
jų. Jųjų tikslas—kovoti prieš 
diktatorišką varžymą laisvės 
žodžio. Delegacija, nuo tos 
konferencijos skirta, 13 d. ko
vo atlankė miesto majorą ir 
kontrolierius, reikalaudama, 
kad suvaldytų policijos komisi- 
onierių sauvališkus pasielgi
mus, varžant laisvės žodį sve- 
timkalbiams ir įsakant svetai
nių savininkams, kad neranda- 
votų svetainių del viešų susi
rinkimų. Delegacija reikala
vo, kad duotų leidimą ant vie
no vakaro didžiulę svetainę, 
Massy Hali, bet kur tau, mie
sto valdyba išeis prieš polici
jos galvą, tai būtų pažemini
mas. Delegacija grįžo nieko 
nepešus.

Na, ir kas lieka darbinin
kams daryt—ar laukt sudėjus 
rankas, kada tie tvarkdariai 

> riaus" išlaidos, ^klastos seime, paminėjimo jos vyro gimimo Įrengia didelę pramogą, kuri susimylės ir leis tau reikšti 
W. C. laisvės žodį?

linkės chorai turės apsvarstyt Į tusi darbininkišku judėjimu, 
• reikalą susirišt į apskritį, tuo-,tuomet ir mūsų veikimas būtų 

... J. Gerdauskas buvo nekva- met bntŲ lengviau’ruošti didesnis.
lifikuotas ir delko, mes reika-1Pana*lus >sya2iavlmus, kokis( ... ... ...
laujam, kad būtų viešai Pe’jnajte^^Gjenų'kiGems'mV T? Pažia dien? L- D- s- A- 
organą tas jo nekvalifikuotu-; a J® . materi„|gs D.lire||)0, 141 kuopa buvo surengus pa- 
mas išaiškintas. Kol tas nėra Į’J11®8 11 ^ateįialcs pageinos. v_ A
padaryta, yra pamato manyti, j Dabai mes tinime dėti visas y 
kad Pildomoji Taryba sulaužė 'pastangas, kad tie mus chorai 
S. L. A. konstituciją, neįsileis-i"’ gyvuotų, o jie gyvuos t...
dama žmogų į Pild. Tarybą, l^omeL

kuris nenori šokti sulig tam s 11
tikros grupės muzikos.

(2) Yra plačiai per “Pro- d-
gresyvį Komitetą“ paskleista džiūnus
lapeliai “Suvaldykime Virsi- Krftži
ninkus,“ kuriuose -nurodoma draugė Didžiūnienė buvo pa-j A. L. D. L. D. ir L. D. S. A. 

■ eikvojimas pinigų, organizato-:ru°šus šią sueigą del geresnio j kuopos, bendromis jėgomis,......... ----- ------------------------
uauo iciaiuvOj nuiouvo t _

laužymas seimo nutarimų ir tt. dienos. žmonių galėjo, būt;įvyks 6 d. balandžio,
teisingi šie P. T. primeti- apie 15. ši sueiga, tai dar [svetainėj, 772 Raymond St.

Kol kas P. T. visai į tai; Pirmutinė tdkia buvo pavyz-j Artistai iš Clevelando l.......
neatsakė ir apart redakcijos į dingą iš visų, ką esu girdėjęs., dins komediją -
straipsnio “šlykštus Banditiz- [ Viena, tai tas, kad čia nebu-(das.“ 
mas,” kuris tilpo 49 “Tėv.”|vo 
pum. ir kuriame nieko priešira» 
faktus nepasakyta, nieko na-

kovo pas draugus 
buvo p a v y z d in gai | 

ir draugiška sueiga. | 
kuriuose ’nurodoma ’drau^ Didžiūnienė buvo pa-|

skaitą temoj “Rožės Liuksem- 
j'burg gyvenimas ir darbai.“ 

Įik Skaitė drg. J. S. Mažeika iš 
ap_ Clevelando. Po paskaitos drg.

I Mažeika pasakė trumpą pra
kalbą. Paskui buvo duodami 

PI 'klausimai, į kuriuos draugiškai 
' atsakinėjo.

. ’’Vargšas Ta- 
Dainuos Lyros Choro 

Ant-j kvartetas ir duetai; A. Gai
ts dainuos Solo. Todėl 

sudėta del “Vii-į kviečiame visus vietos ir apie- 
Jeigu visose to-'linkių lietuvius atsilankyti į

'mėnulio spindulių.
tai nepamiršta darbinin-1 liūną 

kiški reikalai
$10.50♦ / •

riai nežino iš P. T. pusės. Mes n’es
siunčiame jum vieną tų lape- kiose sueigose taip būtų daro-Į mūsų parengimą.

ma, tai nereikėtų tiek daugi A. L. D. L. D. Narys.lių ir reikalaujame, kad P. T. 
atsakytų į tuos jai primeti
mus^ smulkmeniškai ir viešai 
per “Tėvynę“ faktais atmuštų 
užmetimus. Kol P. T. to ne
padarys, daugelis S. L. A. na
rių pelnys, kad S. L. A. P. T. 
taip tikrai elgiasi, kaip faktais 
nurodyta minėtame lapeyje.

(3) 2-ro bertainio atskaito
se, kurios tilpo “Tėvynės“ 
num. 37, pasirodė išmokėta už 
keliones ir sugaištis $1,154.74.

3-čio bertainio atskaitose, 
kurios tilpo “Tėv.” num. 47 ir 
vėl paduota kelionės ir su
gaištis lėšų 1,153.56.

Mes reikalaujame, kad bū
tų viešai ir smulkmeniškai S. 
L. A. nariams paaiškinta, kul
tos kelionės minėtų narių bu
vo atlikta, su kokiu reikalu, 

" kada ir kiek laiko buvo su
gaišta, kad tiek daug pinigų 
'tapo išmokėta.

S. L. A. 286 kp. valdyba: 
Pirmininkas F. Rodgers, 
Užr. Rašt. J. Miliauskas, 
Iždininkas John Purtikas.

P. S.—Buvo pasiųsta ši re
zoliucija į organą “Tėv.” ir 
reikalauta, kad ligi 15 d. va
sario būtų patalpinta organe, 
jeU įtalpintų, mes prašėm, 
ka^sugrąžintų atgal. Rezo
liucija - buvo pasiųsta regist
ruotu laišku ir “Return Re
ceipt” iš pašto gauta, kad 
“Tėvynė”* laišką^ (su rezoliu
cija) priėmė, bet į organą ligi 
įiol nepatalpino ir visai jokio 
atsakymo kuopai nedavė. Mat, 
jei tik nariai ką nors teisin
gai pareikalauja, tai “Tėvy
nėj*^ vietos nėra. “Tėvynė,” S. 
L. A. organas, tarnauja tik 
tam tikrai klikai žmonių, o ne 
S. L. A. kuopoms ir vis dar 
Pild. Tar. ir redaktorius Vi- 
£ftis bara narius ir kuopas, 

eina į pašalinę spaudą.
i Tad, gerbiamoji Pild. Tary
ti ba ir red. Vitaiti, pasakykite, 
• ką gi nariai privalo daryti, ka-

Puslapis Trečias ’

PAI IM-EXREIILER

naudokite PAIN-EXPELLERI—tą patikimą šeimyninį linimen- 
tą, kuris taip pasekmingai pagelbėjo milionams per pastaruosius < 
šešiasdešimt metų. PAIN-EXPELLERIU išsirinant reguliariai 
yra beveik užtikrintu apsisaugojimu prieš Influenzą.

PAIN-EXPELLERIU ištrynimas išvaiko kraujo susikim
šimą. Paakstina kraujo cirkuliaciją. Padidina jūsų kūno pasi
priešinimą. Jokis kitas vaistas neatliko tiek išvengimui nesma- 
gumii nuo Influenzos, Kosulių, Peršalimų ir kitų nesuskaitomų 
susirgimų, kurie išdygsta iš Žiemos lietaus, ledų ir sniego.

Kuomet Esate Pailsę, Nusidėvėję, Peršalę
pamislykit apie PAIN - EXPEL- 
LERĮ. Prie pirmos galimos pro
gos išsitrinkite su PAIN - EX- 
PELLERIU. Jus stebėsitės kaip 
jis atnaujins jus. Visas jūsų kū
nas pradės raudonuoti. Suteiks 
jums atnaujintas jėgas, gyvumą 
ir vikriumą.

Bukite tikri, kad jus turite visuomet bonką PAIN- 
EXPELLERIO savo namuose. Yra puikus palengvi
nimas nuo visokių Muskulų Gėlimvj ir Skaudėjimų, 
nuo Išsinarinimų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, 
Neuralgijos, Reumatiškų Skausmų ir t. t.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70 centų.
Jus Vaistininkas užlaiko PAIN-EXPELLERI. 

Jei ne, tai rašykite stačiai mums.

UWHIK1

Tfie Laboratories op
F.AdL HICHtER Sj CO 

BERRY AND SOUTH FIFTH STS, 
BROOKLYN, hh

T R Y A
PAIN-EXPLLLER

RUD TODAY

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokię 

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

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

1 pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų ’ 
, ligų. Atsiųsk 50c, tai (rausi vaist- 
I žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
! tą. panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomanb 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina-" 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn. N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYTT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos nė 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.”

John Naujokas' 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir Įeiti 
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
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir^ štoruose 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, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

i

r

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

D R. ZI NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

PORN1CIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues 
Telephone, Greenpoint 2372

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

> >• rt
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Ketvirtadien., Kovo 28,Puslapis Ketvirtas

bei choristes » atsiranda

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOSKaip Mes, 18-ka Politiniu Kalinių,
EKSKURSIJA Į SOVIETŲ SĄJUNGĄPabėgome iš Kalėjimo

Gamtos Sūnus.

_ i , . . . tus, ir man tik tiek reikia pri-sius musų apredalus prie suvargusių ir nu-j^ kad mūslJ apskrieio ri- 
kankintų mūsų kūnų. Apsivilkę buvome bose pereitais metais kuopos

Vardas

Antrašas

tai.
jo, išdavė konferencijos rapor

sūkuriai sugriebdami sniego gabalus lipde 
mums akis ir kimšo sniegą per sudrisku-

jautos nuo visuomenės.
Vejalis.

f 1 Miestas.

kur. buvo, net geresnius daini
ninkus atitraukę. Ir tai kaip dirbti ir daugiau gauna užu; 
tik priešingai, po tokių pavy
dų daug, daugiaujias choristusL. PRŪSEIKA, Pirmininkas J. A LĖKSI S, Sekretorius

16 Union Square, New York City 157 McKinley *ve., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHUS, Iždininkai, Box 851, Union Co., Union, N. J.

tik su vienom “brodiažkom” ’ (trumpais 
kalėjimo švarkais), kojos apkaustytos ge
ležiniais retėžiais-kandalais, sveriančiais

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne_______________ -—. 

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

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

(Tąsa)
Po pietų tą pačią dieną pribuvo Vitebsko 

gubernat. ir vėl išklausinėjo, ko mes rei
kalaujame. Činauninkams einant į kame
rą sargas surinka “smirno”. Mes gi visi 
gulime sugulę ant narų, tik vienas kalinys 
atsisėda ir išdėsto kalinių reikalavimus. 
Mūsų kameros atstovas buvo gan .gerai 
įstatymus ir teises žinantis studentas Pe
terburgo universiteto, draugas Steponas 
Chrustaliovas-Nasaris (brolis pirmininko 
pirmos Darbininkų Tarybos 1905 m. Peter
burge).

Žinoma, ant mūsų atstovo reikalavi
mų prokuroras ir gubernatorius atsako, 
kad nesą tokių įstatymų, kuriais remiantis 
būtų galima pildyti tie reikalavimai. Mū
sų atstovas jiems nurodo, kad kada neuž
ilgo vėl darbininkai ir valstiečiai sukils ir 
tame sukilime jie bus pergalėtojais, tai jie 
išdirbs tuos įstatymus, jeigu jų nėra, ir ka
da jūs, gubernatoriai su prokurorais, būsi
te kalėjime, tai jums nereiks badauti ir ko
voti už tuos reikalavimus, kurių mes da-' 
bar reikalaujame, nes jie bus įgyvendinti vieta, kurioje turėsime tęsti tą savo mono- 
be reikalavimo.

A. L. D. L. D. Ii APSKRIČIO siu draugų turėtų prisirengti,i 
REIKALAI j kad padarius įžangą ir vėliaus

---------  j seks diskusijos, kas padarys' 
Apskričio kuopų veikimas' kuopų susirinkimus gyvais, pa-’ 

po metinės konferencijos ne- traukiančiais ir bus galima 
tokis jau gyvas, kokis turėtų pašalinės publikos ^pritraukti 
būti, bet kuopos juda, nors lė- i tas paskaitas, kadangi ta 

Kuopų delegatai, be abe-, knyga kaip tik ir kalba dabar
tiniu dienos klausimu.

A. Matulevičius, 
Apskričio Sekr.

I

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

palaikė mumyse šilumą. Brisdami per to
kį gilų sniegą sykiais iki kelių, ir giliau, 
pradėjome apsipilti kokiuo tai šaltu; pra
kaitu. Gerklėje pradėjome jausti saldumą, 
galvos pradėjo suktis ir kvaisti, o karei
viai vis ragina greičiau eiti. Tiesa, sykiu 
važiavo viena padvada, kuri vežė mūsų 
“turtą” ir, jeigu kuris kalinys apalpdavo 
ir sugriūdavo, tai kareiviai pasodindavo 
jį į roges, bet argi galima sėdėti ilgai ro
gėse taip suvargusiam ir sušlapusiam nuo 
prakaito, susimaišiusio su sniegu; sustin
gsi, ir vietoj Striunių kalėjimo, atsidursi 
pas Abraomą. Ant galo, po ilgos ir sun
kios kelionės priėjome mūrinę tvorą ir jo
je vartus ir supratome, kad čia yra mūsų

tonišką gyvenimą. Visų pirma suvarė į
Žinoma, valdžios atstovai, pasiklausę I kalėjimo kontorą ir liepė stovėti ir laukti, 

tokių argument nosis pakabinę eina iš I Taip buvome suvargę, kad kojos rodosi 
kameros. Penktą ir šeštą dieną daugelis | linksta po sunkaus ant jų užrioglyto gele- 
draugų pradėjo sirgti. Tūli buvo perkelti žirnis apkaustyto kūno, bet turėjome lauk- 
į kalėjimo ligonbutį, bet ir ten būdami, gy- ti ir stovėti daugiau, kaip valandą laiko, 
duoles priėmė, o valgio nei jokio nepriėmė, pakolej kas^ ten suriko “smirno” ir į kon-

Septintos badavimo dienos ryte pašau
kė delegatus į kontorą ir jiems administra
cija išdėstė, ką ji gali pagerinti ir ko ne. 
Atstovai sugrįžę į kameras išdėstė valdžios 
pasiūlymus ir mes apsvarstę juos priėmėm. 
Nors ne viską, bet labai daug laimėjome.

i -smirno” ir į kon
torą įvirto kalėjimo viršininkas. Ir norint 
iš jo kambario į kontorą reikia pereiti tik 
vienas duris, bet kad pasirodyt didesniu 
ponu, viršininkas buvo pasinėręs didžiau
siuose meškų kailių kailiniuose. Vėliaus 
meškines atsilapojo, kad galima būtų iš po

Leido skaityti laikraščius ir knygas. Ga-jJ1! matyti žibančius guzikus ir kitus me- 
vome vėl pasivaikščiojimui dvi valandas i ^1US> Semtus za otlicnuju sluzbu .
prieš piet ir dvi po pietų ir visi politiniai’ Pirmi jo pasveikinimo žodžiai išsprū- 
kaliniai sykiu. Ir taip, išbadavę 6 dienas' do iš tarp ilgų ūsų ir smailiai nudailintos 
įr J,5 vąlandų, septintos dienos vakare at- j barzdukės tokie: I ; t •• •<
šąuk'ėnfe badavimo streiką. Bet ne ilgai1 —Jums čia ne Vitebskas. Jeigu jūsšąukėme badavimo streiką 
teko naudotis ta, taip sunkiai iškovota; kelsite maištus, tai būsite iššaudyti, kaip 
“laisve”. Administracija gerai suprato, • musės. Katras liksite nenušautas, tai kar- 

. ‘ kad pakol mes visi pol. kaliniai būsime čia, j cery sudžiovinsiu. Jūs turite žinoti, kad 
jai bus sunku įvesti kalėjime naują, repre- si vieta yra del jūsų kapai, iš kur išeisite 
syvišką tvarką, nes iš mūsų visados sutiks; tik sukalti į šešias lentas.
didelį pasipriešinimą ir administracija pa-' Užbaigęs pamokslą, sargams liepė va- 

* taip: Už trijų savaičių po badavimo i ryti mumis į kamerą. Sugrūdo kameron
išsiuntė į Lomžos kalėjimą Steponą Chrus- į sykiu su kriminališkais kaliniais ir per vi- 
taliovą-Nasarį ir jo draugą. Praleidus 5jsa pirma naktį pas durų langelius slankio- 
savaites išsiuntė į Sibirą keletą darbininkų jo šešėliai, tyrinėdami, ka mes veikiame, 
ir inteligentų. Ginsburgą ir kitus du drau-1 -- - - - v - - -

: gus išsiuntė į užrubežį ant trijų metų1 Sužinojome, 
(Mat^ jie buvo turtuolių sūnus, tai juos +oks baisus, kaip jis mums pasirodė 

čios dienos ryte pašaukė į kontorą mumis sykio nugązdinus naujus kalinius. 
yienuoliką politinių katorginių kalimų, su- rytojaus išėję pasivaikščioti kalėjimo kie- 
kauste geležiniais retežiais rankąs ir ko- ----- - -
jas, nebeleido nei su savo draugais atsi-; ~ vi

; ' sv?jkinti. Ir po didele,^sargyba, atėjome į į-įk ręįkįa mokėti elgtis ir nuo viršininko 
• ?.e stotį ir pyanese, kad mumis siun- įgyti šiokį-tokį pasitikėjimą ir būtinai rei- 

cia į Striunių centralmį katorginę kaleji- kja gauti mums vieniems, politiniams kali
mą. (Ir kada mumis visus taip išskirstė, nįams atskiras kambarys, neš esant drau- 
tai nuo likusių draugų atėmė ir tą lais- ggje su kriminališkais kaliniais, nėra ko 
yę ; kurią buvome taip sunkiai iškovoję |neį SVajoti apie pabėgimą. Nes ta dalim 

; ir įvedė tokj frėžimą, kuris mumis buvo kriminalistų, kurie yra nuteisti ilgiems me- 
pnvertęs badauti). tams į katorgą už didelius prasižengimus.

Nėra to blogo, kas. neišeitų ant gero, • kuriuos kalėjimuose vadina g?.
sako patarlė. Taip ir čia. Nors mūsų ba-jįma pasitikėti, nes ir jie patys visados 
davimais ir kentėjimais iškovotos kalė ji- svajoja apie pabėgimą. Bet kita dalis, kū
me “laisvės”^ neliko nei šešėlio, bet ta kova riuos vadina “špana”, yra kvailiausias ele- 
privertė kalėjimo_ .administraciją išsiųsti mentas, nes jie neužlaiko slaptybės, ir ką 
mumis į kitą kalėjimą, iš kurio mes ture-1 vienas sužino, tai visiems išpasakoja. Mat, 

jis didžiuojasi iš to, kad jis tokią svarbią 
slaptybę žino. " z

Mes, važiuodami iš. Vitebsko atsive
žėm labai daug knygų, žinoma, nekalto tu
rinio; kaip tai astronomijos, geologijos ir 
kitų mokslo šakų<knygų. Taip-pat daug 
vadovėlių-rankvedžių, mokinimuisi algeb
ros, fizikos, geometrijos, trigonometrijos 

Iš Vitebsko stoties išvažiavome ryte, (ir tam panašių mokslų. Trečią dieną mes 
o ant Polocko stoties pribuvome jau prie-i nusiuntėme draugą Janulį (Usonį) pas vir- 
temoje. Todėl iš Polocko nevarė tiesia? į; šininką, kad jis atneštų tas knygas (mat, 
Striunius, bet pernakvoti sugrūdo į Po-■ viršininkas sakė peržiūrėsiąs ir, kurios ne- 
locko kalėjimą. > priešingos, atiduosiąs). Mes išrinkome

Vakare kaliniai pavaišino mus kaipo draugą Janulį del to, kad jis yra buvęs 
svečius makorku ir davė po vieną penkta- valsčiaus raštininku ir labai gerai supran- 
dalį silkės. Ryte kalėjimo administracija ta dvasią caro činovninkėlių ir žino, kaip 
davė po viena puoduką šilto vandenio, ži- j ir kurie činovninkų jausmai’ pakutenti, kad 
noma, kaipo svečiams, be cukraus ir pės-1 pakreipti į savo pusę. Simonas sugrįžo su 
čius išvarė į Striunių kalėjimą. Oras pa- f ’ ’ • -
sitaike blogas: siautė didžiausia sniego žadėjęs kai kada duoti mums skyrium ka- 
pūga taip, kad už kelių žinigsnių nieko ne- merą, tik jis norįs mumis geriau ištirti ir 
galima buvo matyti, rodosi, kad dangus su v’ " 
žeme buvp susiliejęs. O vėjas smarkus,

Pirmą naktį nuo kai kurių krim. ka- 
kad viršininkas nėra

: siuntė 1 uzrubezĮ). Po jų išsiuntimo tre- jjis sav0 tą taktiką vartojąS tik tam, kad 
Ant

aus išėję pasivaikščioti Kalėjimo Kie- 
;man ir gerai apžiūrėję kalėjimą, priėjome 
'prie išvedimo, kad iš čia galima pabėgti,

pasižymėjo, aukomis, išauko- 
damos virš tūkstančio dolerių 
ir pakildamos arti 30 narių 
skaičiumi. Vieno dalyko ne
turime pamiršti ir jisai yra! 
svarbus tarimas metinės kon
ferencijos, tai kiekviena kuo
pa turi rūpintis išpildymu ap
skričio paskirtos kvotos narių 
gavime, kad šiais metais mū
sų apskrityje būtų tūkstantis 
narių.

Neturime pamiršti ir kiek
viename susirinkime diskusuo- 
ti konferencijos priimtus obal- 
sius. Obalsiai sekami: 
Narių lavinimasis, (2) 
kizmo klausimas, (3) 
pavojus. Kiekvienas 
obalsių yra svarbus 
klausimas, 
turi apeiti kiekvienam nariui. 
Trockizmo klausimą turėtų 
draugai diskusuoti, kad išdis- 
kusavus nuodugniai jį ir priė
jus prie bendros išvados. Pas
kutinis klausimas—karo pavo
jus—vienas iš opiausių dienos 
klausimų, todėl ne tik turi būt 
vedama diskusijos, bet ir ren
giama prakalbos tuo klausi
mu.

Įvykusiame apskričio komi
teto posėdyje sutvarkyta fi
nansų mokėjimo kvitos. Ap
skričio komitetas atspausdino 
speciales, apskričio vardu, kvi
tas, kur bus aišku kiekvienai 
kuopai, už ką ir kokius metus 
pinigai mokėta ir išsiduos dvi 
kvitos—viena tam, kas mokė
jo, kita'iždininkui ir trečia pa
siliks arčhyve pas finansų raš- 
tiniiikąyj Kiekviena kvitą bus 
numeriūdta. ! Reiškia, apskri
čio komitetas konferencijos 
pavestą darbą sutvarkė ir tie 
neaiškumai, bereikalingos dis
kusijos, pačios per save pra
nyks.

Šią vasarą apskričio vardu, 
su kuopų pagelba, turėsime 
keturis parengimus. Jie įvyks 
sekamose vietose: Brooklyne, 
Cliffside, Patersone ir Linde- 
ne. Verta priminti ir kuopos 
turėtų įsitėmyti mūsų spaudos 
naudai pikniką, kuris įvyks 8 
d. rugsėjo, Lindeno apielinkėj. 
Tą dieną nieko nerengkite ir 
stengkitės, kad piknikas būtų 
sėkmingesnis, negu pereitais 
metais.

“Vilnies” I * ‘
būt dienos klausimas. Kiek-

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

(D 
Troc- 
Karo 

iš šių 
dienos 

Narių lavinimasis (

MONTELLO, MASS.
Atitaisymas Klaidos

Turi būti atitaisyta svarbi 
klaida. “Laisvės” num. 67, 
šių metų, korespondencijoje 
“Atsakymas A. P.” pasakyta. 
Už tai, kad komisija surado 
klaidų ant keturių šimtų šešių 
dolerių ? To nebuvo korespon
dencijoj parašyta, nes komisija 
turi originalę korespondenci
jos kopiją.

Turėjo būti pasakyta: Už 
tai, kad komisija surado klai
dų ant keturių dešimtų (40) ■ 
šešių dolerių.

Toliaus pasakyta: knygos 
peržiūrėti išrinkta komisija iš 
trijų ypatų: S. K. Kriaučiū
nas, V. Venslauskas ir J. Stri- 
pinis. Turėjo būti pasakyta 
vieton V. Venslauskas, K. 
Venslauskas. j

Vardu komisijos
K. Venslauskas.

WATERBURY, CONN/ !
Čia nuo 1913 metų gyvuo

ja mišrus choras, kuris pir
miau buvo po vardu L. S. S. 
A. 34 kuopos, bet laikui bė
gant vardas pakeista ant Vi
lijos Choro, kuriame iki šiol 
yra užsilikę choro tvėrėjų. 
Choras susideda daugiausia iš 
čia augusio jaunimo, tai yra, 
sūnų ir dukterų pirmeiviškų 
žihonių> dVikįjpsT ChMrajg! yra 
pirmeiviškai-darbininkiško nu
sistatymo. Neskaitant savų 
parengimų savame mieste ir 
kitur, dar A. L. D. L. D., L.

jų parengimuose išpildo pro
gramas, patarnauja.

Bet štai, Vilijos Choras pa-1 
keičia mokytoją, išsirenka ki
tą, gabią, jauną merginą mo-' 
kytoją. čia, rodos, nieko to-' 
kio nuostabaus, .tai paprastas 
atsitikimas, kad seną pakei
čia nauju. Bet kas tau! Čia 
ir pasipila pagiežos puodas. 
Vieton dalyvauti ir veikti sy
kiu, tuoj griebiasi tverti nau
ją chorą ir tik iš ženočių, kad 
tik gavus vadoVavimą ir pa

klausimas turėtų kenkus Vilijos^Chorui.
tai “gėrąs pasielgimas

viena kuopa savo susirinkime mokytojo ir darbininkų, ku- 
ZAi Ir Ir i n ivi v*/"\ i w> * • •• • • j • _

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

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

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJĄ, KURI GINA 
PROLETARINES REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS b
$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, * 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuviu 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim ture., - 
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 
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.

Tel.: Greenpoint 9682

’ K. M. S.

*

tams j katorgą už didelius prasižengimus, 
“ivanais”, ga-

jome laimės pabėgti.
Važiuodami į Striunių kalėjimą, nuta

rėme pasirodyti kalėjimo administracijai 
“labukais” (nuolaidžiais). Patyrimas pa
rodė, kad kalėjimo viršininkai į labukus 
pradeda žiūrėti kitaip, geriaus jais pasiti
ki ir tokiu būdu lengviau galima pabėgti 
iš kalėjimo.

knygomis ir pasakė, kad viršininkas pri-' 
žadėjęs kai kada duoti mums skyrium ka-

pažinti.
(Tąsa bus)

bei kokiame parengime turėtų 
pakelti tą klausimą ir, jį ap- 
diskusavus, parinkti aukų pa
gal išgalę. Mūsų II Apskričio 
ribose kuopęs turėtų parodyti, 
kad mums taip rūpi dienraštis 
vakaruose, kaip ir rytuose.

Čia telpa skaitlinės, ir tos 
kuopos, kurios pereitais me
tais nėra, išpildžiusios paskir
tą per apskritį, kvotą, turėtų 
tai Sudaryti šiais metais. Jos 
yra sekamos: 1 kuopa iki 200 
narių; 55 kuopa iki 40 narių; 
84 kuopa iki 60 narių; 77 kuo
pa iki 30 narių; 89 kuopa iki 
20 narių; 136 kuopa iki 40 
narių; 138 kuopa iki 35 na
rių; 127 kuopa iki 15 narių; 
165'kuopa iki 50 narių; 147 
kuopa iki 30 narių; 172 kuopa 
iki 35 narių.

Šios kuopos nėra išpildžiu
sios pereitais metais paskirtos 
kvotos ir draugai turėtų pasi
rūpinti tą gyveniman įvykinti.

Sekamam sezonui apskričio 
komitetas rūpinasi su paskai
tomis ir jau du draugai apsi
ėmė parūpinti po paskaitą ir, 
užkišime tą spragą laike susi
rinkimų ir po susirinkimų įdo
mių/diskusijų J !

Dabartiniu laiku turėtų 
draugai studijuoti paskutinę 
mūsų organizacijos išleistą 
knygą “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė.” Minimoj knygoj 
yra faktų tuo klausimu pakan
kamai, tik vienas iš sugabiau-

rie pritaria naujai tveriamam 
chorui ? Draugai! Aš saky
čiau, jūs verčiau remkite vie
ną. chorą, kuris mum tarnavo 
ir tarnaus ir kuriam reikalin
ga nuo draugų parama, o ne 
žmonėms, jau pusę amžiaus 
sulaukus, eikvoti savo energi
ją ten, kur nereikalinga.

Aš nieko nesakyčiau, kad 
tie žmonės galėtų dainuoti ar-’ 
ba nors būtų kada dainavę pjv 
gal muziką; Bet dabar to ne-^ 
ra ir daroma tik iš keršto.

Man rodos, kad Vilijos Cho
re yra ’vietos užtektinai kaip 
jaunimui, taip ir; ženotiems 
žmonėms, bile tik būtų noro 
dalyvauti. Bet tos pačios idė
jos žmonėlns , skirstytis į at
skiras grupes^ kad tik vienos 
ypatos pageidavimus išpildyti, 
tai jau sarmata.

Vilijos Chorui nėra ko nu-, 
siminti arba atydą atkreipti,' 
nes ptergyveno ne tokių laikų, 
' ' U

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. 
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.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

juos išdirba

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

Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

| Lietuvaitė Fotografiste

(
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom
■ Paveikslus

[
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

- nedeliomis nuo 9; 30 iki
5 vai. po pietų.

MARGARETA VAL1NČ1US
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA. Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi Ir V 

per paštą išsiuntinėjame, kaipo 
užsakymus (orderius).



' ■ OHSKBOfai

kada tik užsimanote

George White, 
Scenoj Statytojas 
“The Scandals” su 
panelemis Lois Eck- 
hart ir Peggy 
Mosely is “The 
Scandals of 1928.”

etvirtadien., Kovo 28, 1929

WILKES-BARRE, PA

t

<♦>

<f>

buvo tik pora or- 
suareštuota. Bylą 
Visų lietuvių vai-

darbo 
trum- 

panai- 
prieš

Imkite 
Lucky© 1929.

The American Tobacco Co.( 
Manufacturers

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokių Orkestrą tokias “Melodijas, kurios 
Broadway padare Broadway. ” Ta muzika po visą šalį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžia
ma National Broadcasting Co., tinklu.

Jie 
pavieniams strekie- 

kad neitų pikietuoti, 
taip sau būtų ramiai, 
pikietavimas perdaug

r;, . vietoj 
saldumyno.

mesti darbą ir 
su visais kitais

Tas pagelbės 
darbininkų bū-

Rep. “It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo— Nei Jokio Kosulio.

Silk Weaving Co. Streikas
Silk Weaving kompanijos 

naktiniai darbininkai metė 
darbą kovo 19 d. už, tai, kad 
išvarė bosas vieną nesenai pra
dėjusį dirbt darbininką, NAU., 
kuris, išdirbęs tik“ porą savai
čių, padarė gerą įspūdį ant 
darbininkų, n u r o d inėdamas 
jiems, kodėl yra čia tokios 
blogos sąlygos ir'maža mokes- 

c tis, kodėl būtinai reikia orga- 
> nizuotis audėjams į NAU. 

Tas, žinoma, bosams nepatiko 
ir greitai pasirūpino jį praša
linti iš darbo.

Darbininkai, išėję į streiką, 
ne tik reikalauja, kad sugrą
žintų minėtą darbininką, bet 
reikalauja ir geresnių 
sąlygų, didesnių algų, 
pesnių darbo valandų, 
kinimo diskriminacijos
darbininkus, ir pripažinimo 

.NAU; Streikas eina solidarin- 
gai, 100%*, taipgi išėjo nema- 

<iai ir dieninių darbininkų. 
(Streiką vadovauja NAU. ir 
duoda pagelbą NMU. Visi į 
darbininkai yra jauni, čia gi-j 

streikas, galima sa- 
pirmas, kur taip so- 
laikosi darbininkai 

už savo teises, 
unijos lokalai ir A.

mę. Šis 
kyti, dar 
lidariškai 
ir kovoja

Lewiso
D. F. komitetas ignoruoja šį 
audėjų streiką. Netik neduo-! 
da jiems pagelbos, bet dar de
moralizuoja streikierius. 
aiškina

’ \ riams, 
bet tik 
Girdi,
užrūstins bosus ir miesto val
džią. Streikieriai jų paska
lų neklauso, veda streiką sėk
mingai.

Kol kas 
ganizatorių 
veda TDA.
kai, kurie dirba minėtoj dirb
tuvėj, turėtų 
eiti. į streiką 
darbininkais, 
pagerinti visų 
vį.

Puslapis Penktas

Užsirūkykite Lucky Strike,

Jus negalite šokti, jeigu 
nesate laibi”

žymus teatrinių veikalų statytojas

“Jūs negalite šokti, jeigu nesate laibi. 
Užsirūkykite Lucky Strike, kada tik 
užsimanote saldumynų. Štai ką aš 
patyriau, kuomet aš veikliai dalyvavau 
scenoje, kaipo šokikas. O dabar aš 
tatai perduodu, kaipo patarimą, vi
soms savo mergaitėms šokikėms, 
Luckies apkepinimo kvapsnys yra 
lipšnus pavaduotojas bile kokio saldu
myno ir greitai patenkina. Apkepini- 
mas yra prašalinęs i š jų visus nešvaru
mus, ir Luckies negali erzinti gerkles.”

GEORGE WHITE

(PdusfaM: Zi"ova!,prlpaY^ kad 
rz—milzmiskas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo 
Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant 
prie to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 met
ais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigar
etų, krūvon sudėjus. Tas,neabejutiškais 
žodžiais patvirtina visuomenės pasiti
kėjimą Lucky Strike viršenybe.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

saldumynų
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

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

. • . , ■» I ,

ir
ANGLIŠKA1-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

kas-
Bile

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.
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laikyti bendrą pikniką su 190 ge KePUriU IV Be Švarfe 
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T

VIETOS ŽINIOS

hs

berniukas 
eksplodavo 
dama jam

supratimu, neturi 
Jeigu tik kalbinsi 
tai ir prikalbinsi 

o paskui jie patys

INKERMAN, PA.
.<lš A. L. D. L. D. 203 Kuopos 

Veikimo
Nors mūsų kuopos veikimas: 

‘ ne taip jau didelis ir >ųelabai 
sekasi, bet norinčių veikti atsi
randa. Sausio 8 d. buvom su
rengę balių ir skyrėme pusę 
pelno Scrantono A. L. D. L. 
D. 39 kuopai vedimui bylos su 
miesto valdžia. Pelno liko 
mažai, tik 4 doleriai. Manau, j 
kad draugai sudarys nors pen-, 
kinę Scrantono draugams.

Kovo 3 d. turėjome kuopos 
m^jesinį susirinkimą. Sekre- 
tRziui nepribuvus į susirinki
mą, neišėjo taip, kaip turėjo 
būti. Nors buvo atsilankęs 
apskričio organizatorius, bet 
nieko gero nenuveikta. Gerai 
būtų, kad jis dar porą sykių, 
atsilankytų ir pagelbėtų su-1 
tvarkyti savitarpinį lavinimąsi.: 
Juk be savitarpinio lavinimo
si mes negalime apsieiti. Kaip 

' dabar sunku žiūrėti į kitus ir 
sykiu į save, kuomet negali’ 
tinkamai išreikšti savo mintį. 
Norint būti kiek iškalbinges-1 
niu, reikia lankytis į susirinki
mus, dalyvauti diskusijose,

Vasario 27 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 22 kuopos susirinkimas. 
Org. Mažeika aiškino apie 
naujų narių gavimą. Jis sa
kė, kad daugelis nusiskundžia, 
jog negalį gauti nei vieną na
rį. Bet tokis nusiskundimas, 
Mažeikos 
pamato, 
pašalinius, 
prisirašyti,
bus dėkingi už tą jų prįkal- 
binimą.

šiame susirinkime drg. Ma
žeika perstatė 5 naujus narius 
ir drg. Simanauskienė 3 nau
jus narius.

Skaitytas laiškas nuo Centro 
kur tik jos būna surengtos, i Komiteto agitacijos klausimui 
lznJ uku,a<.r««.x jjr vienbalsiai priimtas. Skai

tytas laiškas nuo J. Katkaus- 
ko, prašant paliuosuoti jį nuo 
mokesčių. Jis tapo paliuosuo- 
tas.

< į K. Rugienius pranešė apie 
A. Ž. Vaikų Draugijėlę, kad 
daug vaikučių lankosi ir visi 
lavinasi lietuvių kalbos ir dai
nų. Bet draugijų delegatas 
nupeikė, kad didžiausia be
tvarkė ir apsileidimas, nesuei
na į susirinkimus ir tt. Buvo 
prašyta, kad L .D. S. A. kuopa 
apsiimtų draugijėlę auklėti, 
bet moterys atsisakė.

Vaikai mokinasi operetę ir 
rengiasi,perstatyti 5 d. gegu
žės.

Priešfašistinės konferencijos 
delegatas pranešė, kad dele-

kad ir Wilkes-Barre. •
Todėl, draugai, nepamirški

me savo sekamo susirinkimo,: 
kuris turi įvykti 7 d. balan
džio, 10 vai. ryte, toj pačioj 
vietoj.7 Tik visi paskirtu lai-į 
ku būkite, neš turime daug 
svarbių . dalykų apsvarstyti? 

ųrie dar neužsimokėję, tai 
būtinai pasistengkite šiame .su
sirinkime užsimokėti. Jau 

plauta pereitų metų paskutinė 
knyga, “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė.” Tai labai puiki kny
ga, kurią kiekvienas narys 
privalo perskaityti. Taipgi rei
kės diskusuoti ir rimtai dis- 
kusuoti, kaip galima išjudinti 
prie veikimo. Gal ir pit/sto- 
niečius išjudinsime prie'disku- 

/ sijų.
Labai prastas dalykas, kadĮgatų buvo mažai, nes draugi- 

daugelis draugų nupuola dva- jų sekretoriai nepranešė naujų 
šioje ir sako—ką mes, sauje- delegatų antrašų ir negalima 
1S, padarysime. Reikia atsi- buvo jų pakviesti į kohferen- 
minti, kad ir mažas kupstas ciją. . '

.didelį vežimą verčia. Todėl Į Išdavė raportą delegatai iš 
* tik visi dalyvaukime susirinki- A. L. D. L. D. IV Apskričio 
r muose, visi svarstykime be- konferencijos, įvykusios Pitts- 

gančius reikalus, o pasekmės į burghe. ■ •
bus geros. Kuopos Narys. 1 Pikniko komisija įgaliota

kuopa.
Amerikos Komunistų Parti

ja užkvietė prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo' pirmos gegužės. 
Kuopa nutarė prisidėti.

T. D. A. delegatas pranešė, 
kad prašoma aukų. Kadangi 
kuopos iždas tuščias, tai ant 
vietos surinkta $4.53.

K. Valaika,
A.L.D.L.D. 22 Kp. Koresp.

Ispanijos Diktatorius žada 
Pasitraukti

Madrid, Ispanija.— Ispa
nijos fašistinis diktatorius 
Primo de Rivera pirmadienį 
išleido oficialį pareiškimą, 
kad jis nemano, jog jis per- 
senašlr jam sveikata nebe
leis išbūti diktatorium dar 
penkis metus, ir del to jis 
nuo dabar nori prirengti 
dirvą kitam diktatoriui. Jis 
sako, kad parlamentariz
mas negalima sugrąžinti.

Sakoma, kad jis žada pa
sitraukti 1931 metais. Jis 
dabar yra 59 metų amžiaus.

Vegetarionas advokatas Ab
raham Vogei, 239 Broadway, 
New Yorke, organizuoja Iš
mintingo Drabužių Dėvėjimo 
Sąjungą. Tos organizacijos 
programoj yra, kad vasaros 
laiku vyrai-vaikščiotų be skry
bėlių bei kepurių, kad nedė
vėtų bruslotų, o šiltame ore 
vaikščiotų ir be švarkų, tiktai 
su lengvomis, palaidomis bliu- 
zėmis.

Už Keturių Sūmj Mirtį— 
$5,000

Long Islando Gelžkelio 
traukinys pereitą rudenį už
mušė keturis lenko J. Wolins- 
kio sūnus, užvažiuodamas ant 
skersai relių ėjusio jų auto
mobilio. Dabar tėvas susitai
kė su kompanija, gaudamas 
$5,000 atlyginimo.

Kriaučių Šapą Delegatą 
Metinė Konferencija 
Šiandien Vakare

$80,000 Už Akies 
Praradimą

Mineola, L. I., Augščiausias 
Teismas priteisė, kad San Ma
rina Virgine Draugija išmokė
tų $80,000 Leonui Jacksonui, 
13 metų negrui berniukui, už 
praradimą vienos akies regėji
mo. Laike tos draugijos pa
rodos buvo leidžiama “fajer- 
krekės” ir mėtoma nedidelėj 
bombos. Radęs tokią bombą, 

1 1 ją pasiėmė, o ji
jo rankoje, išmuš- 
nkį.

Šiandien vakare visi kriau
čių dirbtuvių darbininkų ko
mitetai (šhop committees) 
turi pasiųst savo delegatus j 
visuotiną adatos pramonės de
legatų konferenciją, kuri įvyks 
Webster Hall svetainėje, llth 
St. ir 3rd Ave., New Yorke. 
Šaukia naujoji industrinė Ada-

tos Pramonės Darbininkų Uni
ja.

Labai svarbu dalyvaut toj 
konferencijoj. Lai tik pamano 
kriaučiai, prie ko privedė 
juos senųjų socialistinių vadų 
politika, o supras, kad amži
nai negalės tęstis dabartinė 
bosų sauvalia ir pardavikiška 
geltonųjų lyderių taktika.

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 ligohinėje).

MANO YPATI6KA ATY- (?iA PA 
DA IR PATARNAVIMAS > 10 JĮ8 
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

DETROITO LIETUVĄ UARBININKŲ APTIEKUS
Cią randasi dvi lietuviuos ąptUkos, kuriose galima pirkti vai& 
tu*? daug prieinamesnę vainp, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M, KĮSUON.
87«1 JOp. CAMPAU AVE., ir 504? CHbNB 8T., DETROIT

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA 
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo 1

. URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. I., 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 DOLERL už 
kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ______ —--------------------------------------------- --------
No______________________________________ St. or Ave.
Miestas State_

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

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! ^aike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A 
"Aliui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Jv vvIlUf

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vande 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

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



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS TEATRAS DAINOS-MUZIKA
b

BROOKLYN PARAMOUNT

Ketvirtadien., Kovo 28, 1929

A L. D. L. D. 1 Kuopos 
Nariai, į Susirinkimą 
Šį Vakarą!

d.• Šį vakarą, ketverge, 28 
kovo, 8 vai., “Laisvės“ svetai
nėje, įvyksta A. L. J). L. D. 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas.

Visi ir visos, neužmirškite 
būti šiame susirinkime. Jeigu 
bus laiko, galėsime dar kaip 
ką padiskusuoti.

A.L.D.L.D. 1 Kp. Org.

Svečiai

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

ir tragedija. Apart kitų, vai
dinime matome ir žymiuosius 
rusų artistus, S. Borisovą, Au
na Wojzik, W. Jaroslavcevą 
ir kitus.

Veikalas irgi dar pirmu kar
tu terodomas Jungtinėse Vals
tijose.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PASIRANDAVOJA šviesus, didelis 
frontinis kambarys. Yra visi įtai

symai ir parankamai. Matyt/gali
ma nuo 6 vai. vakare. Mrs. Solob, 
345 Grand St. (pirmos lubos), 
Brooklyn, N. Y. 73-75
PASIRANDAVOJA 3-4 kambariai, 

yra maudynės, elektra,, 2 šeimynų 
name. Randa prieinama. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel., 
Jamaica 7394. 69-74

Ateinančią velykinę savaitę 
bus rodoma kalbantysis judis 
“Chinatown Nights,” brookly- 
niškiame Paramount Teatre, 
Flatbush Ave., ties DeKalb. 
Publika matys slaptus opiumo 
rūkymo urvus, įvairius pože
minius chinų rūšies kanalus, 
kur varoma nelegalis biznis; 
“tongų” (chiniečiii biznio sai
kų) mirtinas kovas. Paaiškės 
scenos ir iš slaptingo New 
Yorko chiniško gyvenimo, su 
vaizdais iš Doyers ir Pell gat
vių. Vyriausias roles šiame 
judyje lošia Wallace Berry ir 
Florence 
cl ail iš k a 
grupė;
Alex Morjrisono 
sportų 
Ash, 
muzikos artistas su 
kestra;
Crane, Wilton Crawley, Olive 
Faye, Briand McDonald, Al- 

į Columbijos Universitetą ir bertinos Rasch šokančios Mer- 
areštuotų visus 30,000 jo stu- ginos ir kiti pirmos rūšies ar
ei e ntų. ’

Kaip jau buvo sykį minėta,] ______
studentai nušvilpė Whaleno ( 
prakalbą pereitą penktadienį,!“SUKILIMAS PAVOLGĖJ” 
kuomet jis bandė kalbėt, būk! 
reikalinga esą vartot “trečia
sis laipsnis,“ tai yra, kankint 
areštuotus žmones policijoj, 
kad išgaut iš jų prisipažinimą

4 iki 8 metų kalėjimo už tai, 
kad susibarus užmušė 67 
V. Spitzerį.

Galįs Areštuot 
30,000 Studentų

senį (Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI

Columbijos Universiteto 
laikraštukas “Spectator” vadi
na policijos komisionierių 
Whalena prastu sportu. Sako, 
jis nepakenčia žodžio laisvės 
ir spiegia prieš tuos, kurie ne
sutinka su jo politika. Laik
raštukas peikia Whaleno poli
cijos daromas ablavas, kur 
areštuojama daugiausiai nieko 
nekalti žmonės, bedarbiai ir 
šiaip piliečiai. “Spectator’io” 

, kad ne- 
ibūtų stebėtina, jei policijos

Sekmadienį, kovo 24 d., at- šiaip piliečiai. “£r, 
važiavę į T. D. A. 17 kuopos j redakcija išsireiškia, 
surengtą koncertą, Labor Ly-|būtų stebėtina, j J r___
ceum svetainėj, užėjo “Lais- komisionierius už šitokį jo pa- 
vęs“;*-įstaigon draugai žolynai kritikavimą vieną gražų rytą

Be to, bus 
i gražuolių 

golfininko 
“vasariniai 

taipgi Paul 
džiazzinės 

savo or- 
Myrtle Gordon, Cliff

Vidor, 
merginų 
gabaus

triksai,” 
smagiausias

ir M. Grabauskienė iš Hart
ford, Conn. Apžiūrėjo namą 
ir mašinas; viskas gerai pati
ko. Besišnekučiuojant užsimi
nė, kad galėtų paaukot po ko
kį dolerį, bet nežino, kam bū
tų reikalingiausia. Paaiškinus, 
kad vasarą reikės ištaisyti vir
šutinę svetainę ir reikės pusė
tinai daug pinigų, “na, tai,“ 
sako, “gerai, aukosim pataisy- j primetamuose jiems nusikalti
mui svetainės.“ Aukojo O.lmuose.
Vilkaitė, M.Grabauskienė ir|---------------------

tistai.

W. žolynas po $1; J. TumosajV; • Vnmilll;Qh] 
$2. Gerai, kad draugai ne- V,S1
pamiršta savo įstaigos.

Aido Choro Metinė Vakarienė

RIDGEWOODO LIETUVIŲ ŽINIAI;mėnesio
A. L. D. L. I). 55 kuopos susirin

kimas atsibus 29 d. kovo, penktadie
nio vakare, 7:30 vai., po num. 147 
Thames St., Degulio svetainėj. Visi 
nariai šiame susirinkime būtinai tu
ri dalyvaut, nes šio susirinkimo die
notvarkėj vienas ypatingai svarbus 
reikalas bus apsvarstymui. Organiz.

. 73-75

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

io; gali randavdti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, graži'ai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisąkyti.

G. M. KANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.
3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

REIKALAVIMAI
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 11 kuopos susirinki- dai 

bus panedėlį, 1 balandžio,
L. 

mas 
Liaudies Name, 1214 Spring Garden 
St. Pradžia . 8 vai. vakare. Visos 
narės ateikit, yra svarbių reikalų ap
kalbėti kas link Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo bazaro, nes mes irgi 
turime prisidėti. Org. 
jienė.

mes
K. Aleksie- 

74-75

.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

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

že-

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS,

Telephone, Stag< 44M

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

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.

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

DR. A.LCEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

107 UNION AVENUE

PARSIDUODA farma—85 akrai
mės, puikioj vietoj, prie Lincoln 

Highway (U. S. Route 30), tarpe 
Pittsburgh ir East Liverpool; 8 kam
barių namas, barnė 28x64, vištinin- 
kas 20x48, ir kitos trobos. Bėgąs 
banduo stuboj ir prie barnės. Dide
lis jaunas sodas, upelis bėga per 
farmą. Visa žemė dirbama ir labai 
vaisinga, visą gairina dirbti su trak
torium. Gera vieta del gasolino biz
nio, nes tūkstančiai mašįmj. ir busų I 
eina pro duris; 15 minutų iki mo
kyklų. Kaina $10,500. W. J. Bealles, 
R.F.D. 1, Hookstown, Pa.

' JUNIPER. '7646r<:

RALPH KRUCH f’

FOTOGRAFAS
i. • ■ •.v.

.. 65-23vGRANp AVENŲĖ'
1 ? MASPETH.,N. Y/

DETROIT, MICH.
Aido Choro Balius-Šokiai

Nedčlioj, kovo 31, taip vadinamo
je velykų dienoje, Aido Choras ren
gia balių-šokius su koncertine pro
grama. Įvyks Lietuvių Svetainėje 
(žemutinėje). Pradžia 6 vai. vakare. 
Programa susidės iš dainų ir muzi
kos.
Ii štai ir 
daineles, 
muzikos, 
kandžių, 
na mūsų 
tienė. 
silankyti.

A. RADZEVIČIUSAteinantį šeštadienį, kovo 
30 d., pasirodys rusų maišti
ninkas Pugačovas paskiausia- 
me sovietiniame judyje “Re
volt on the Volga“ (Sukili
mas Pavolgėje), Film Guild 
Cinema Teatre, W. 8th St., 
New Yorke. Piešiama įvykiai 
iš rusų, totorių, mongolų ir ki
tų tautų masinio sukilimo 
prieš carienės Katrės žiaurų 
viešpatavimą. Tame sukilime 
taip pat pamatinis obalsis bu
vo “Dunos ir Laisvės!“ Judy-/ 
j e perstatoma beveikiančios 
didelės vargšų valstiečių mi
nios. Visas vaidinimas daro 
tikrumo įspūdį.; Gyvai piešia
ma tas stambus istorinis įvy- 

cinio skyriaus viršininkas drg.įkiš su savo drama, romansu 
Bęrt Miller. • > • . A i > -

Organizatoriai Turi Būt 
Susirinkime

Apart choro dainų, mūsų so- 
duetai padainuos linksmas 
Paskui šokiai prie geros 

o pasišokus bus skanių už
kuriuos specialiai pagami- 
choro rėmėja drg. Mačiulai- 

Kviečiame visus ir visas at- 
Aido Choro Komitetas.

74-75

SALES—PARDAVIMAI

GRABORIUS
(Undertaker)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

PARSIDUODA kendžių Storas arba 
reikhlinga partnerka. Daroma ge

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
NEWARK, N. J.

A. L. D. L. D. 5 kuopos susirin
kimas bus pėtnyčioj, 29 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 naują knygą. Org. B. Sutkin.

73-7.4

Visų Komunistų Partijos 
vienetų organizatoriai turi 
penktadienio vakarą, kovo 29 
d., 8 valandą, susirinkt Work
ers Centre, 26 Union Sq., New 
Yorke. Juos šaukia organiza-

Aido Choras kasmet suren
gia puikią vakarienę, kurioje 
dalyvauja visa Brooklyno pro- 
gresyvė, visuomenė. Tai būna 
ne vien tik vakarienė, bet/kar
tu, ir šokiai,, nes paimama abi 
“Laisvės” svetainės: vienoj 
rengiama stalai, kitoj prieš ir 
po vakarienei šokama.

Šių metų vakarienė įvyks 
nedėlioj, 7 d. balandžio, “Lai
svės” svetainėj, šokiai prasi
dės nuo 6 vai., o vakarienė— 
8 vai. Įžanga $1.25 ypatai. 
Aidietės ir aidiečiai, kurie ap
siėmė į komisiją ąurengt šią 
•vakarienę, sako; kad Aido va
karienė 'subytins visas šiais 
metais buvusias vakarienes.! 
Taigi stengkitės nusipirkt ti-j
kietus išanksto. Galit gaut! v
“Laisvės“ ofise' ir pas aidie- j Valia Užmušt Žmogų 
čius. Kom.

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

68-75

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVATel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Užmušė Girtą Moteriškę

lUž Balandžių Vogimą

Orlaivių Linija j Argentiną

Linksmas Vakarėlis

John

žadama įsteigt iš pradžių 
orlaivių pašto, o paskui ir or- 
laivinių pasažierių tiesioginę 
liniją tarp New Yorko ir Bue
nos Aires, Argentinoj.

pik- 
iš 

raš-

Keturi Metai Kalėjimo
Už Senio Užmušimą

Automobilių vertelgą
New Yorke, nuteistas

UŽEIGA

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

!$:

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

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

Your 
Easter Shoes Are Here

If you want your Easter shoes becoming to you—you’ll 
be coming to us, for we haye just received a shipment of 

the newest styles in all leather shoes—made by the largest 
.Manufacturer of shoes in the world. Insist orj these shoes — look 
for the Sundial trade mark—it is your projection against substitutes 
for leather—and more—they wear longer. To prove this to your
self, write the date of purchase in your shoes. Sundial shoes 
are ready for everybody—a style and price to fit every purse.

Stop in our store today—we are sure you will be pleased 
with the attractive prices on all leather footwear.

IT WILL PAY YOU TO PAY US A VISIT

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Džentelmanai Plėšikai 
Pasižymėjo Newarke

Keturi -“džentelmanai” 
tadariai > išplėšė $4,000 
Grant Lunch Kompanijos 
tines Newarke, bizniškiausioj 
miesto dalyj, po num. 199 
Market St., pačiame vidurdie
nyj, tuo laiku, kai gatve vaik
ščiojo tūkstančiai žmonių. Plė
šikai buvo puikiausiai pasipuo
šę ir darbavosi be jokio sku
bėjimo. Surišo ir guminėmis 

, “boliukėmis” gerkles užkim- 
\šo kompanijos prezidentui, ka

sininkei, vienam darbininkui ir 
keturiems pašaliniams žmo
nėms, atėjusiems su reikalais. 
Vi»i jpašaliniai irgi buvo api- 
ylėšti.

Plėšikams besidarbuojant, 
|ėjo tūla M. E. Eisenkindienė. 
Manydama, kad ir ji bus prie
vartą apiplėšta, Eisenkindienė 
pati numetė jiem savo krep
šelį su pinigais. Plėšikai, įver
tindami tokį jos mandagumą, 
atmetė jai krepšelį atgal.

Visi apiplėštieji sutinka, 
kad piktadariai buvo “tikri 
džeętelmanai.”

Ifienas iš surištųjų pasiliuo- 
savo už 20 minučių po to, kai 
plėšikai jau buvo pasišalinę. 
Jis pranešė policijai. Bet dau
guma newarkiečių mano, kad 
tas drąsiai-lėtas, beveik viešas- 
apiplėšimas buvo padarytas su 
policijos žinia. JCK.

Nežinia kas bonka užmušė 
Anna Yolk, 29 metų amžiaus, 
koridoriuj namo po num. 79 
Baxter St., New Yorke. Ties 
ja rado kelis tuščius butelius 
nuo degtinės. žmogžudystė 
įvykusi po kokiai tai girtai 
puotai.

Albert Scott New Yorke pa
galiu užmušė 16 metų berniu
ką Charlesą McCarthy, užti
kęs jį ant savo stogo beva
giant balandžius. General Ses
sions teismas išteisino A. Scot- 
tą.

Ateities žiedo Jaunuolių 
Draugijėlė, turės linksmą va
karėlį, sekmadienį, kovo 31 
d., “Laisvės” salėje. Prasidės 
5 vai. vakare; įžanga 35 cen
tai ypatai. Kiekvienas turėtų 
atsilankyti, pamatyti ir išgirs
ti, kiek vaikučiai yra išsilavi
nę dailės srityj ir kartu pa
remti tolimesni vaikučiu lavi
nimąsi. Kurie atsilankysite, 
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 visokiu spąlvų.

raugas.
(73-74)

MALONAUS PASIMATYMO

•f you aro looking for an extremely 
dressy Pump, of all-Ieaihcr quality, 
as an aiiranive price, come in and 
see our assortment of she season’s 
smartest styles. made in several 
leathers and heels.

The fast word in Boys' 
■ Stylish Oxfords—made on 
a last that will fit perfectly. 

Many other styles in Brown, 
'.Gun Metal and Patent Leather. 

Bonnie Laddie Shoes have all- 
' leather heels, counters and inner- 

soles and outersoles.

SUNDIAL’J
SHOES

MOKSL t ROGERS

The children will 
be delighted with 

the comfort and 
neat appearance of 

our Strap Pumps and 
Oxfords, available in 

several patterns. You 
will appreciate the high 

quality of these Shoes at 
aur moderate prices.

Up-to-the-minucc Styles in Men’s 
and Big Boys* high or low cuts, 
made in Gun Metal, Brown and 
Patent Leather. All widths 
and sizes. Sundial Shoes arc 
guaranteed All Leather,

We have fhe hits of the 
season in snappy one- 

strap'.Pumps and Oxfords 
for girls of all ages.' Narrow 

toe for big girls and wide toe 
for Misses, as illustrated. Bon-

The same kind of 
a Shoe as Daddy 
wears Is ready for * 
the Little Boys. A 
good looking Shoe of 
unusual wearing qual
ities. ComfortaSle round 
toe last. Other styles ready 
for your selection.

Meldžiu kreiptis į vieną iš sekančių vietų:

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc
(PROGRESS SHOE CO.)

197 Grand St. (Vienybes Name), Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth, L. I., N. Y.
6Š-3J Grand Ave., Maspeth, L. I., N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

Prekybos vedėjas S. A. MIL

214 Perry Avenue,

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje, turi viso- j 
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 it- “kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. C

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų > j
čepronėlių
Čobrių ' ,
čyščių ' ■ j
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Džiugelių

« Dagilių
x Debesilų ,

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

mane, o aš visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

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.

t

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunšlių 
Seneso plokščiukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių




