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ŠELPKIME LIETUVOS BADUOLIUS
Į Visus Lietuvius Darbininkus ir Geros Valios Žmones
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Sudegė Trys

Sovietų Sąjungoj >4

moterys davė puikų pavyz- f

dį, kaip ir moterys gali, rū- Crozet’ui, nurodydami, kad 
pintis derliaus^kėlimu. jo politika veda prie social-
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[Vaikas, kuomet Smith nušo
vė jo motiną.

AJ

M. Biržiška minėję 25 metu 
jubilėjų savo literatinio darba
vimosi. Jį, tarpe kitų organi
zacijų, sveikino fašistinė Neo- 
Lituania, kunigas Tumas ir ki-
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Daugelis atstovu atsakė

primena socialistų

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Biržiška sudegino tiltą į savo 
praeitį. Dabartiniai jo sėbrai 
yra didžiausi Lietuvos nevido
nai. •

Sovietų Sąjungoje tuojaus 
būs pradėta statyti milžiniška 
automobilių dirbtuvė, kuri kas 
metai išspjaus po 100,000 auto
mobilių.

Kol kas tai yra tiktai nuta
rimas, bet Sovietuose nutarimai 
vykinami.

LITHUANIAN DAIDM

es >
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Trockio knyga prieš Staliną”.
Išeina taip, kad Trockis at- 

■ kartoja tą, ką socialistai jau 1 
senai sakė. Socialistų , dienraš-

Pirma* Lietuvių Darbi'

ninku Dienrašti*

Jau išėjo 12 didžių tomų so
vietinės enciklopedijos. Iš viso 
išeis 50 ar daugiau tomų. Mū
sų redakcijoms ištikrųjų verta 
užsisakyti*tą enciklopediją. Per 
ją visą pereina marksistinio 
metodo gijos. »

, . ,. . . , , dirbtl [laikytos _ --- ------
socl^llstllns darbus. M. balsavimo stočių (viso yra 

2,759), parodo, kad už blai
vybės įstatymo panaikini-

Anksti rytą valstiečiai \ ' 
žiuoja girion uždarbiaut, o i 
jų žmonos važiuoja drauge 
ir veža valyt sėklą. Vaka-

f

Vienok fašistai savo budeliškais darbais padėties neUrą valstiečiai, grįždami 
pataisė. Badas .pradėjo paliesti ir šiek tiek pasiturin- m0( pasiima ’ sau išvalytą

H

ką.
Blaivybės agentas randa

si ligoninėj sužeistas. • Jį 
ty Leipziger Volkstimme tūla Pefsove Dėkingo 12 metų 
rusų menševike rašo, kad visus i Valkas, kuomet Smith nuso- 
savo obalsius Trockis pasiskoli- JO motiną, 
no iš socialistų..............

Šie pareiškimai Trockį 
peilio pjąuja!

nią paduota 205,<812 balsų, j vaikutis, užsidegus jų na-' 
prieš 103,092.

Aš turiu savo archyve M. 
Biržiškos laiškų, kuriuos jis 
man rasė iš Vilniaus 1912 me
tais—kaip sunku jam

Amerikos finansinis patarė
jas prie Lenkijos valdžios Mr. 
Dewey sako, kad Lenkija ir jo
sios pramonė šiuo tarpu yra ge
rame stovy.

Tai yra kazionas optimizmas. 
Dar visai nesenai Lenkijos se
nate buvo graudžiai dejuojama, 
kad Lenkijos pramonė gyvena 
labai sunkų krizį. Dirbtuvės 
užsidaro, vidujinė rinka mažė-

bedarbių skaičius auga.

Apie Trockio knygą, kurioj 
jisai polemizuoja su Sovietų 
Sąjungos vadais, žinomas Bel
gijos oportunistas ir buvęs mi
nisteris Vandervelde rašo: 
“Tiesą pasakius, niekas taip ne- puolimas ant Dėkingo namo, 
primena socialistų prakalbų Fairchild taipgi tapo sua- 
prieš buržuazines valdžias, kaip reštuotas už kreivą prisie

jo politika veda prie social- ( 
va- demokratijos.

Apeliacija į šv. Petrą. 
100,000 Automobilių. 
Sovietinė Enciklopedija. 
Apie L. Trockio Knygą.

Rašo L. Pruse.ika

Darbininkai Visų Salių

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re*

Vieno užmušto Meksikos su
kilėlio kišeniuj rasta sekamas 
raščiukas: “šventas Petrai, ati
dalyk dangaus vartus šiam 
žmogui, nes jisai žuvo beginda
mas Kristų Karalių.”

Tarpe Meksikos sukilėlių cir
kuliuoja žinia, 'kad popiežius 
siunčia Meksikon 100,000 karei
vių.

Tai seniau popiežius galėjo | mėnte grupė reakcinių at- 
organizuoti kryžiokus prieš Lie- j stovų deda pastangas pra- 
tuyą ir siųsti savo kariuomenę | šalinti iš parlamento Her- 
prieš eretikus. Ne tie laikai I nan Laborde, komunistų 
dabar. | atstovą,, už tai, kad jis pa-
u ------- (smerkė Hooverj, kuomet jis

keliavo į Lotynišką Ameri
ką.

Tuo klausimu parlamente 
patiektas bilius.

Balto Prašalinti Komu

nistą iš Parlamento

Wisconsin’e Didžiuma Balsų 
Paduota Prieš Blaivybės 

įstatymą
MILWAUKEE, Wis.—An

tradienį referendumo balsa
vime blaivybės priešininkai i 
laimėjo. Didelė didžiuma bal 
su paduota už panaikinimą 
valstijos blaivybės įstatymo.

Balsavimo pasekmės, ap-

Blaivybės Agentas Sulaikytas 
už Žmogžudystę

GENEVA, III.— Mirties 
priežasties tyrinėjimo džiū- 
rė . išnešė nuosprendį, kad 
grand džiūrė tyrinėtų 
žmogžudystės kaltinimus 
prieš blaivybės agentą Roy 
Smith, kuris nušovė mote
riškę Lillian Deking, Auro
ra miestely, kovo 25 d., pa
darius blaivybės agentams 
užpuolimą jieškant degti
nės.

Eugene Boyd Fairchild, 
blaivybės agentų nusamdy
tas šnipas, prisipažino, kad 
jis padarė melagingą afida- 
vitą (raštišką ^paliudijimą), 
kad jis pirkęs degtinės Dė
kingo namuose. Sulig jo liu
dijimo buvo padarytas už-

Kunigas Sako, Anglija Stu
miama prie Karo su Amerika

.BRIGHTON, Anglija. — 
Kunigas R. J. Campbell, ku
ris tik ką sugrįžo iš Jung
tinių Valstijų, kalbėdamas 
čia pereitą sekmadienį pa
reiškė, kad Anglija stumia
ma prie karo su Jungtinė
mis Valstijomis. Sako, kad 
jis pastebėjęs, jog Amerika 
pasiryžus eiti iki kraštuti- 
nybių su Anglija, 
reiškė:

“Yra elementas, 
apkenčia Anglijos ir priima 
mintį a ta kuo t ją; kuomet 
kitas elementas nenori ypa
tingai karo, bet pasiryžęs, 
kad Amerika turi pakeisti 
Angliją, kaipo jūrų valdo
nas.”

ROCHESTER, N. Y. — 
Chila Station, netoli 
čia, trečiadienį žuvo 
gaisro E. Leonard, 39 metų 
amžiaus, jo duktė Lavina, 
15 metų, ir Eugene,i 4 metų

mui. Motina ir 12 metų 
amžiaus duktė iššoko pro 
langą nuo antro augšto. Jos 
randasi ligoninėj.

Leonardas pats liuosu lai
ku buvo pastatęs stubą. Tai 
buvo šeimynos visas turtas.

MEILĖ YRA LIGA, SAKO 
PRANCŪZAS PROFESORIUS
PARYŽIUS. — Profeso

rius Pierre Vachet sako, 
kad meilė yra bloga liga. 
Jis mano, kad meilės reikia 
saugotis, kaip rauplių ir ki
tų baisių ligų.

Meilė yra užkrečiama li
ga ir tie, kurie yra užsikrė
tę ta liga, gali užkrėsti ki
tus, ir del to jų reikia sau
gotis, sako profesorius.

Trys Amerikos Lakūnai Per- 
sisamdė Meksikos Sukilėliam

>

Sovietai Pagerbė Kalininą

Jeruzolime per Velykas įvyko 
daug sorkįų. Žydai, mušulrho- 
nai, katalikai ir pravoslavai pe
šėsi už šventąsias vietas.. Kaip 
kur skaldė vieni kitiems galvas, 
o kaip kur baikavo. Vienas 

‘popas užrakino bažnyčioje ka
talikų kunigą su visa jo klika. 
Tie meldėsi, kad dievas juos 
paliuosuotų, bet paliuosavo 
licija.

Juo arčiau prie dievo, 
mažiau dieviškumo.

po-

tuo

MASKVA.— Antradienį 
specialė Sovietų valdžios se
sija buvo laikoma paminėji
mui dešimtmetinių sukaktu
vių Kalinino pirmininkystės 
Sovietų Sąjungos Centralį- 
niam Pildančiam Komitete.

Kalbėjo Rykovas, Voroši- 
lovas, Petrovski ir kiti.

NEWARK, Ohio.— An
thony Minerich, Nacionalės 
Mainierių Unijos pildančio
jo komiteto narys, trečiadie
nį tapo įkalintas ant 45 die
nų už laužymą prieš pikie- 
tavimą išduoto indžionkši- 
no. Jį išdavė federalis tei
sėjas Benson Hough.

Teisėjas Hough, kaipo ka
syklų kompanijų tarnas, lai
ke pereito didelio mainierių 
streiko patvarkė, kad mai- 
nieriai negali pikietuoti 
mainų. Minerich atvyko į 
Ohio ir sakė prakalbas mai- 
nieriams varde Unijos Gel
bėjimo judėjimo. Jis ragi
no streikierius masiniai pi
kietuoti. . .

Mainieriai stojo masiniai 
pikietuoti ir privertė kom
panijas uždaryti kasyklas. 
Bet .kompanijos per savo 
teisinus už tai nubaudė Mi- 
nerich.

READING, Pa.— George 
Bodine, 22 metų, sūnus Pre
kybos Buto sekretoriaus; 
Curtis Fegley, 22 metų, ir 
Paul Kemmerer antradienį 
iš čia išvyko į Meksiką pa
dėti kariauti sukilėliams.

Visi trys jie čia dirbo kai
po lakūnai , Reading-Pitts
burgh-New York 'orlaivių 
Unijoj. '
į Jie sake, kad sukilėliai 
jiems mokės $125 į dieną.

Čaplinas Žada Nelošti
Kalbančiuose Judžiuose

HOLLYWOOD, Cal. — 
Čia garsus krutamu paveik
slų komedijantas Charles 
Chaplinas pareiškė, kad jis 
negamins kalbančiųjų ju- 
džių ir juose neims dalyvu- 
mo kaipo aktorius^ Jis sa
ko, kad jam nepatinka kal
bantieji judžiai.

Jis dabar gamina naujus 
judžius “Miesto šviesos”. 
Tai bus nekalbantieji ju
džiai. Apie penki mėnesiai 
laiko ims juos užbaigti.(Jis 
išsireiškė, kad po to laiko 
vyksiąs į kelionę aplihk pa
saulį. '•: ;

Devyni mėnesiai tam atgal iš Lietuvos atplaukė 
nios, kad teų užėjo dideli šalčiai ir nukrito sniegas ant 
Lietuvos žemės.' Tai buvo birželio mėnuo (pereitais me
tais), kuomet vasarojus ir žieminiai javai, buvę pačiam 
buinume, tapo šalčio ir lietaus sunaikinti. Šita nelaimė 
užvis daugiausia palietė šiaurinę Lietuvos dalį: Biržus, 
Šiaulius, Panevėžį, Rokiškį ir apielinkes. Bėda visiems i 
tos apielinkes gyventojams, bet užvis daugiausia bied- 
nuomenei. Ūkininkai, pajutę nedateklių, atleido tarnai
tes ir bernus nuo tarnystės. Šitas sudarė skaitlingą bū
rį gyventojų, kurie tapo paaukoti bado šmėklai.

Stambieji ūkininkai, buožės bado nekenčia; jie tik 
rūpinasi įsigyti sėklai javų ir dargi valdžia tam tikslui 
paskyrė 10 milionų litų. Per ištisą žiemą meą gavome 
laiškų nuo atskirų žmonių, kuriuose buvo apščiai nusi
skundimų; platesnių žinių apie bado padėtį fašistų gele
žinė cenzūra nepraleido ir Amerikos visuomenei tikra 
padėtis nebuvo žinoma.

Badas pirmučiausia palietė samdomuosius darbinin
kus. Dabar pasiekė mažažemius valstiečius ir kasdien 
plečiasi vis daugiau, apimant visuomenės didesnius 
sluoksnius. Ir šiandien tenykščia mūsų brolių padėtis 
apverktina.

Fašistų vyriausybė per visą laiką nesnaudė. Jinai 
veikė ir veikė judošiškai. Tik paimkime pastarųjų de
vynių mėnesių valdžios rekordus ir mes nerasime niekur 
tiek provokacijų, areštų ir ilgiems metams nuteisimų, 
kiek Šiaulių, Panevėžio ir visoj bado paliestoj apielinkėj. 
Kalėjimai ir koncentracijos stovyklos pripildyti politi
niais^ kaliniais. Badas ir visokios ligos pjauna ir siunčia 
į amžinystės., kapus Lietuvos biednuomenę. Ko bado 
šmėkla neįveikė su laiku, tą fašisto budeliška ranka da- 
baigė, palaidodama savo aukas visam amžiui gyvųjų ka
puose—kalėjime.

čius. Jau ir saviškiams pasidarė riestai. Ir ve, kruvi
nasis- Antanas Smetona nuskiria komitetą Šiaurės Lietu
vos Baduoliams Šelpti, kurio priešaky pastato už pirmi
ninkę ištvirkėlę savo pačią Z. Smetonienę. r Šitas komi
tetas savo darbą pradėjo ir jau pasekmės mums žinomos 
—biednuomenė, tikrieji baduoliai tam fašistiniam komi
tetui svetimi; jie šelpia stambiuosius ūkininkus, tik sa
vuosius. Tie, kurie ištikro badauja,'iš fašistų komiteto 
negalina nieko. Pagaliaus iš jų nieko negalima nei ti
kėtis.

Todėl prieš Amerikos lietuvių darbininkišką visuo
menę šiandien stovi didelė užduotis, milžiniškas darbas. 
Lietuvos baduolių šelpimo klausimas šiandien mums vir
to vyriausiu dienos klausimu. r 
cijų Priešfašistinio Susivienijimo Centro'Komitetas ima 
šį darbą į savo rankas ir mes pasitikime, kad Amerikos 
plačioji lietuvių darbininkiška visuomenė tame mums pri
tars. Pagaliaus pagęlba tuč-tuojaus reikalinga teikti 
tiems, kurių duondaviai seniai jau palaidoti gyvųjų ka
puose. Žilagalviai seneliai ir maži 'kūdikiai, kurie netgi 
ubagaut neišgali, badauja. Jų duondaviai jei dar nesu- 
šaudyti, tai kalėjimuose sukišti pūsta.

Lietuvos baduolių šelpimo klausimą, pastatykime 
pirmoj vietoj visų mūsų darbų. Pasirodžius spaudoj 
šiam atsišaukimui, geros valios žmonės kelkit šį klausi
mą savo organizacijose ir paskirkite kiek išgalite iš savo 
iždų ir patys paaukokite sušelpimui Lietuvos baduolių. 
Išrašykite čekį, bei jšpirkite “money orderį” J. Alekšio

Sovietų Sąjungos Komunistą Į Francijos KomunistlJ ; 
K.nfere»cijaW<S šj Mėnesi į partijcs Kon venci ja

MASKVA.— Antrądienįj 
“Pravda” pranešė, kad So-' 
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos konferencija prasi
dės balandžio 20 d. Joj bus 
diskusuojama trys svarbie
ji klausimai: ,

1. Penkių metų planas ša
lies ekonomijos vystymui.

2. Būdai pagerinimui ag
rikultūros ir sumažinimui
taksų vidutiniams valstie
čiams.

3. Tuojautinės problemos 
kovai prieš biurokratiją.

Į Partijos konferencijas 
suvažiuoja sekretoriai ir 
viršininkai be rinkimo] Į 
Partijos Kongresą 
renkami atstovai. Į šią 
ferenciją suvažiuos 
1500 Partijos viršininkiį.

PARYŽIUS.— Nežiūrint 
policijos puolimo, Francuos 
Komunistų Partijos nacio- 
nalė konvencija laikoma St. 
Danis miieste. .

Monmousseau atidarė 
konvenciją. Savo prakalboj 
jis pasmerkė skepticizmą ir 
oportunizmą partijoj.

Fraction raportąvo apie 
tarptautinę padėtį ir nuro-/ 
dė karo pavojų; nurodė? 
kaip Francijos imperialistai 
rengiasi prie karo«prieš So1- 
vietų Sąjungą.

Partija buvo raginania 
vesti kovą prieš dešiniud-būna ** 1 ucDuuuv-

• sius elementus ir taikyto
jus.

Po to sekė diskusijos. De
šiniuosius gynė Crozet, ku- 

’ris pareiškė, kad kapitalis
tinė stabilizacija pasidarius 
tvirta ir kad nesimato karo 
pavojaus greitoj ateity. Jie* 

Moterys Duoda Pavyzdį taipgi protestavo prieš "ul- 
Puchavičių rajono, I\[Iin- tra-kairiąją Partijos krypr 

skcfr apygardos kaimo Bąby tį.

sėklą. Kaimas jau išvalė 
savo sėklas ir drąsiai laukia 
pavasario sėjos.

Geras pavyzdys kitiems 
kaimams.

Kailinių Dirbtuvė
Kuznecke (Samaros gub.)’ 

baigiama statyt kailinių 
dirbtuvė, kuri kasmet paga
mins 400,000 kailinių. Dirb
tuvė aprūpinta naujausio
mis mašinomis. Veikti pča-

Valstiečiai Uždaro Cerkv 
Po Spalių revoliucij 

miestuose darbininkai p 
vertė ne vieną cerkvę į kul
tūrinę įstaigė, kaip tai m 
ziejus, Idiubus ir tt. Dab 
ir valstiečiai jau prade, 
suprasti religijos blėdingu- 
mą ir sekti miesto darbinin
kų pavyzdį. Tokį pavyzdį 
galime rasti už Saratovo 
ant dešiniojo Volgos kranto 
rusų kaime Ulichi. Šių me
tų vasario 3 dieną įvyko vi-' 

vardu ir siųskite adresu: J. Weiss, 393—12th St., Brook- so kaimo gyventojų tikinčių 
lyn, N. Y. , . ir netikinčių susirinkimas ir

Šiandien Lietuvos biednuomenės padėtis serioziška ■ netikinčių susirinkimas ir 
svarstė cerkvės uždarymo 
klausimą. Kad paversti 
cerkvę liaudies namu balsa
vo 333 piliečiai gi prieš, bal
savo tiktaį 65 piliečiai. Ir 
tokiu būdu cerkvė* tapo už
daryta. Greitu laiku bus 
paversta liaudies namu ąr 
mokykla. Šis atsitikimas 
jau nebepirmas kaimo gy
venime, bet jis mums aiškiąi 
rodo, kokia dalis yra tikin
čių nekuriose SSRS vietose. 
Ateis laikas, kad ir lietuvių 
gyventojai susipras ir pa
vers savo bažnyčias į kultū
ros įstaigas.

ir jokių atidėliojimų negali būti, turime veikti tuojaus. 
Šaukite organizacijų ,susirinkimus, kad sukelti kiek ga
lint pinigų. Aukokime patys ij* reikalaukime kitus auko
ti. Kurie nenorite, kad eitų kovai prieš kruvinąjį fašižmą; 
o vien tik sušelpimui ibaduolių, tai siųsdami pinigus-aiš
kiai pažymėkit. Mes ’ užtikrinam,, kad pinigai bus su
naudoti tam, kam aukota. ų : . ,

Amerikos Lietuvių Organizacijų Priefašistinio 
Susivienijimo Centro Komitetas:

A. Jankauskas, Pirmininkas.
J. Weiss, Sekretorius.
J. Alekšis, Iždininkas.

V. Paukštys, K. Petrikienė, Ig. Bėčis ir V. Jakštys, 
J > Komiteto Nariai .

.................. ' 1 " . ............................. ,......... V" 
į

Mussolini ir Chamberlain
Slaptoj Konferencijoj

v ROMA.—Sir A. Chamber
lain, Anglijos užsienio reika
lų ministeris, ir ltaliios fa
šistinių diktatorius Mussoli- ‘ 
ni antradienį turėjo 
slaptą konferenciją <

rence mieste, ir, sulig ofi- 
cialio pranešimo, jie “vėl 
užtvirtino draugingumo 
sanktikius tarp Anglijos ir 
Italijos fašistų” ir suradę, 
kad Anglija 'ir Italija pil
niausia sutinka visais svar- 

Hgą.besniais politiniais klaūsi- 
I Flo- Imais.

is} 2000 Tik 600
“S.” rašo, kad 1922 

Kaune buvo 2000 batsiuvių, l 
dabar jų esą apie 600,"Smul
kiuosius batsiuvius nukon
kuravo batų fabrikai, kurie 
veikia Kaune ir Šiauliuose.

m.

Sukilėlių Armijos Su- ■ 
muštos; Pasitraukė iš

Jiminez 1
MEXICO CITY.— Pasak 

valdžios pranešimo, sukilė
lių spėkos tapo galutinai nu
galėtos Jiminez mieste po 
dviejų dienų mūšio. -Val
džios lakūnai ir kavalerija 
dėjo pastangas perkirsti su
kilėliams kelią trauktis 
šiaurių link.

Generolas Calles praneša, 
kad sukilėliai neteko apie 
600 kareivių.

Centralinė gelžkelio sto
tis liepsnojo Jiminęz mieste 
ir ten žuvo nemažai sukilė
lių kareivių. ±

Valdžios spėkos keliose 
vietose sunaikino tiltus ir 
sukilėlių bėgimas tapo su
trukdytas.

Vienas sukilėlių vadų, ar 
tai generolas Luis Gutierrez 
ar jo brolis gen. Eulalio Gu
tierrez, tapo užmuštas Jimi> 
nez mieste, sako praneši- v 
mas;

Mūšis buvo smarkus, kuo
met sukilėliai, bandė persi- 
mušti per valdžios spėkas, 
kurios buvo apsupusios mie
stą. . .

Philadelphia, Pa.
l. Priešfašistinis Komitetas 
rengia vakarienę .ir balių, 
6 d. balandžio, Lietuvių. 
Tautiškoj Svetainėj, Moya- 
mensing Avė. Maisto bus 
pagaminta ekstra, todėl ant 
baliaus galės įsigyti tikietus 
tie,. kurie neturės tikietų iš-' 
anksto. Tik į balių įžanga 
bus 50 centų. Ant rytojaus 
toj pačioj svetainėj bus di
delės prakalbos. Kalbės d. 
R. Mizara apie Pietų Ame
riką. Dainuos Lyros cho
ras.

.te

Komisija.
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AUDĖJŲ KOVA UŽ GERESNE BŪKLĘ
Netaip jau klasių kovos 

dangus apsiniaukęs Ameri
koje, kaip bevilčiams atro
do. Tiesa, milioninės darbo 
masės dar nesiūbuoja; tie
sa, didelės armijos darbo, 
žmonių dar tebesnaudžia
saldžiai buržuazinėj yygėj ; audgj unija rincm Irnd ”bet taip pat tiesa, kad atei
nančių didelių mūšių ženk
lai jau reiškiasi. Sistema

ville, South Carolinoj, 2,500 
audėjų paskelbė karą savo 
darbdaviams; miestelyj 
Wooqruff, tos pačios vals
tiją 800 darbininkų metė 
darbą.

Ten darbuojasi naujoji 
’J , Darbininkai 

reikalauja sutrumpinimo 
darbo valandų, pakėlimo al
gų ir pripažinimo unijos.

Bažnyčia ir Jos Galybė 
Amerikoje. *

Chicagos kunigų “Drau
gas” (bal. 1 d.) apskaičiuo
ja, kaip galinga yra Ameri
koje katalikų bažnyčia. Sa
ko:

Anot šiomis dienomis pa
skelbto raporto, visoj šaly yra 
2,133 atskiri religiniai kūnai, 
visi kartu turį 54,624,976 na
rius. ’ < .į ; . ' '

Iš tų visų Katalikų Bažny
čia yra didžiausia; Ji tyri 
18,940 bažnyčių ’ ir< 18;605,0Q3 
narius. ; . • ’ : ' 1 i j r

Einant raportu,' New Ybr4 
ko valstybė katalikų ir jų baž- 
nyčių ,skaičiumi užimą, pirnįą-į

kąi, kuomet beveik kiekvie
nas turėdavo priklausyti ir 
priklausydavo prie kokios 
nors bažnyčios. Taigi, iš 
vienos pusės, šitas raportas 
parodo bažnyčios baisią ga
lybę ir įtaką, iš kitos pusės 
—mes matome, kad milionai 
žmonių nebepaiso tos tam
sybė ir,apgaudinėjimo įstai
gos. Tai visgi progresas. 
Palyginus su tais laikais, 
kuomet; bažnyčia buvo visa
galinti, kuomet ji galėdavo 
net žmones ant laužo degin
ti, žmonijos jau nužengta be

. r. . , -i \ .. ii pi iijclzjiihiiu uiuiub.
■«Streikai vedami ; planingai,

jr kovingai. Visur vartoja-'1* ; ■ Pennsylvania valstybe yraj JUOKAI NE JUOKAI

jų klasei*prieš darbo liaudį, 
prieš darbininkų klasę, ku
rie nuspjauna ant to judėji
mo, kuriam jie pirmiaus pa
tys dirbo. Tokius niekšus 
tiktai Malinovskio likimas 
ir gali laukti.

Bet yra darbininkų, kurie 
ir prie gerų norų padaro 
žalos, perdaug būdami ne
atsargūs, perdaug išsiplepė
dami ir pasitikėdami ten, 
kur nereikalinga. Atsarga, 
darbininkų judėjimo staty
mas augščiau už save, rūpi
nimasis ne savo kailiu, o 
ateinu darbininkų judėjimu 
—tai yra sąlygos, kurios 
būtinos tam, kas nuoširdžiai 
dirba darbininkų klasės pa- 
siliuDsavimo darbą.

D. M. šoloinskas

Yra šnipai, kurie įsigaunA 
į darbininkų tarpą tam, kad 
Šnipinėjus viduje, kad grio
vus darbininkų vienybę ir 
organizacijas. Ir nuo tų 
gaivalų apsisaugoti ne taip 
lengva.

Atsiranda vienas kitas 
niekšas, kuris, pirmiau dir
bęs judėjimo labui, vėliaus 
suniekšėja, sunachalėja, pa
virsta judošium ir pradeda 
išdavinėti pirmesnius savo 
draugus, su kuriais dirbo, 
veikė ir protavo.

Atsiranda kartais vienas 
bei kitas ’ iš 1 organizacijos 
narių, kuris netiksliai, per 
savo, kvailumą, neatsargu
mą atlieka, išdavystę ir pa
sitarnauja klasiniam prie
šui.

Ypatingai ten lenda šni
pai, kur veikimas yra nu
grūstas į palėpę, kur perse
kiojama darbininkai vien 
tik už prigulėjimą prie savo 
klasės partijos. Bet ir ten, 
kur yra laikinai viešas vei
kimas, ir ten ypač partijie- 
čiai, bolševikai turi būti at
sargūs, nes negali būti pa
sitikėjimo buržuazinei “de
mokratijai” ir laisvei, nes 
šiandien viešas veikimas, o 
greitoj ateityj jis gali atsi
durti palėpėje. Kiek neat
sargu ir perdidelis atviru
mas yra blėdingas, parodo 
kad ir šis įvykis.

1880 metais čarįstinėje 
Rusijoj gavo didelį [ smūgį 
tuomlaikinė revoliucinė par
tija
(Liaudies Valia), nes vienas 
iš jos - veikliausių . narių 
Grigorij Goldenberg, kuris 
buvo areštuotas 14 d. lapk., 
1879 m., suteikė žandarams 
žinių. Daugelis stebėjosi, 
kaip tokis ištikimas parti
jos narys galėjo, atlikti tokį 
blėdingą, Tiesiog i judbšišką 

I darbą. Ir taip tas veik ir 
pasiliko; slaptybėje, kol po 
bolševikų revoliucijos liko 
paimti policijos 
kurie atidengė 
skraistę.

G. Goldenberg 
dalyvauti revoliuciniame ju
dėjime 1874 metais. Per ke
lis metus veikimo jis pakilo 
iki partijos vadų ir atsidūrė 
net centro komitete. 1879 
m. 9 d. vasario jis užmuša 
Charkovo gubernatorių ku
nigaikštį Kropotkiną už jo 
žiaurų apsiėjimą su politi
niais kaliniais. Balandžio 
mėnesį buvo padarytas pa
sikėsinimas ant caro Alek
sandro Antrojo. Goldenber- 
gas jame irgi dalyvavo; 
paskiau jis . dalyvavo pasi
kėsinimuose ant to paties 
caro, Odesoj, Ąleksandrov- 
ske ir Maskvoj?",

Lapkričio ? 14, d. 1879 m. 
Goldenbergas vežė dėžę di
namito iš Odesos į Maskvą, 
tikslu išprpgdinti caro trau
kinį. Stotyj ’ Elisayietgrad 
Goldenbergą areštavo žan
daras 'Vasiljevas. Padary-) 
ta krat.a ir atrasta dėžėje 
apie 60 svarų dinamito. Gol
denbergas pasidavė vardą 
Stepono Efremovo,; f / i

■ ‘ į B t!
žandarų Pinkles

, 1880 m. 21 d. sausio 
darai susekė siūlus, 
Steponas Efremovas 
niekas kitas, kaip jų

išdaviku, apie ką Golden
bergas dar nieko nežinojo. 
Kalėjimo viršininkai Kuri- 
ciną pasodino į vieną kame
rą su Goldenbergu., Golden
bergas atviras buvo linkui 
buvusio draugo ir jam pa
pasakojo visas slaptybes a- 
pie partiją ir save. Kurici- 
nas, gavęs tas žinias, perda
vė jas žandarams, ir 15 d. 
sausio, kada buvo; daromas 
Goldenbergui kvotimas, jis 
patsai labai nustebo, iš kur 
ir kaip palicija taip daug 
žino apie jo ir partijos vei
kimą. Pirmiau laikęsis kie
tai, dabar pradėjo dvasioje 
pulti irj pagalios,; prokuro*- 
rui Dobžinskiui i suteikė 
daug žinių apie kitus revo
liucionierius. Pasirodo, kad 
Goldenbergas nustojo pasi
tikėjimo į teroristų pasise
kimus ir per Dobžinskį ma
nė išprašyti dovanojimą l 
jiems, ką pastarasis veid-1 
mainingai prižadėdavo, kad [ 
tik daugiau išgavus žinių...

Goldenbergas likosi per
vežtas į Peterburgo politi
nių kalinių Petro ir Povilo 
tvirtovę ir pasodintas į Tru- 
beckio bastijoną. Atvyko 
ten ir prokuroras Dobžins- 
kis, ir pavėlino Goldenber
gui aplankyti kitus politi
nius kalinius, manydamas, 
kad jis patrauks ir juos sa
vo keliu. Tačiaus kaip tik
tai Goldenbergas 

1 su kitais politiniais kali- 
Iniąis, taip greitai jis sužino- 

“Narodnaja Volia”|jo> kad jo parodymai pra- 
‘ vionns žudė desėtkus draugu ir

Bažnyčia ir Piktadarystė.
■ Tai faktas, kad kur baž- 

/mtroje vietoje—1,730 bažny-|nyčia tvirčiausia, ten mora- 
x:u o 104 ooo 4xIliškas žmonių gyvenimas 

,064 baž- stovi žemiausią. Pavyzdžiui, 
tikinčiųjų. Tennessee valstija bene bus

ją vietą—1,783 bažnyčią; i r 
' 3,115,412 tikinčiųjų.į naujų mašinų įvedimo keliu 

fc. atliuosavimo darbininkų iš 
į darbo, kaip amerikonai sa- 
į ko, “for good”, pradeda da- 

siėsti alginiams vergams iki
f gyvo kaulo. Ir pakils jie 
re anksčiau ar vėliau. Prie to į 

veda sąlygos. Į tą stumia
; kapitalistinė “racionalizaci- 
k ja”

Šiandien ateinančių kovų 
■ ryškius ženklus matome au

dimo pramonėje. Tai vien 
£ pramonių, kurios daugiau- 

’ šia smaugia darbininkus. 
y Tąįp pat viena pramonių, 

• kuriose racionalizacija pa
ir sfekė augščiausį laipsnį.
//Taip pat viena pramonių, 
^kuriose darbininkai iki šio

lei buvo veik visiškai neor? 
ganizuoti. Audėjų sąlygos, 
tuo būdu, pasidarė visai ne
bepakeliamos, ypač pietinė

je se valstijose.
O audimo pramonė kaip 

tik ir kuopėsi pietuose bė-
I gyje paskutinių kelių metų, 
p Didieji audėjų streikai 
' - /Laurence, .Nashua, Pater- 

I son, Passaic, New Bedford, 
B ‘ Fall River ir tt., šiek tiek 

pažebojo darbdavius, šiaip 
f- taip apkarpė sparnus sau- 

valingų bosų. Tuo būdu di-
i džiosios audimo firmos pra

dėjo statyti dirbtuves pieti-
į nese valstijose—ten, kur ža- 
1 lių darbo spėkų didžiausi 
K šaltiniai tebėra nė nepaju- 
£ dinti; ten, kur industrija 

tik tebekyla ir kur nuo dar-
I bininkų galima nulupti lai

kinai visus 'devynius kailius.
Į tas naujas audimo dirb- 

r tuves nepakeliamų gyveni-
k ipo sąlygų rykštė suvarė Į
I ir vaS WSSma0Stet7 ibrikos prataria-
9 oa VrV kt - auctv; -S t0 'to kovoms vadovauja ir va-l;se dirbtuvese pasidaro :ne-j d Amerikos Komunis-

j tų Partija. Todėl visi kla
siniai sąmoningi darbinin- 
kai turi stoti po Komunistų džioj Kauno kalėjimo viršinin- 
Pąrtijos vėliava. Tie, ku- kas buvo nuvažiavęs į fortą ir 
rie priklausome prie tos kalbėjo su plečkaitininkais. Tie 
partijos, turime darbuotis, nuolankiai prašė perkelti juos ir

Dide- Pasižadėjo daugiau negriešyti.
’ - ^.<3 IKada viršininkas priėjo prie Į

ma metodą masinio pikieto. 
Iki šiolei apsnūdę, dvasiniai 
pritroškinti darbininkai ir 
darbininkės pasiryžusiai 
metasi į mūšio lauką ir puo

lia priešą. Prieš mūsų akis, 
storai apsiniaukusiuose pie
tuose, kur streikų beveik 
niekuomet nebuvo 
verbuojąs! nauja, 
kovotojų armija.

Šitie sporadiški 
audimo pramonėje 
džiausios svarbos. Kaip jau 
sakėme, visų pirma, jie yra 
ženklai būsimų didelių mū
šių tarpe darbo ir kapitalo. 
Jie yra tiesioginis darbinin
kų atsakymas į kapitalisti
nę pramonės racionalizaci
ją, kuri yra varoma išimti
nai darbininkų lėšomis. Tai 
darbininkų p'asipriešinimas 
racionalizacijai, kuri yra 
dalim Amerikos imperialis
tų prisirengimo prie naujo 
karo,/ : i. i u. h - > ’ 

.. Audėjų kovja neišvengia
mai plėsis. • Netolimoj atei- šita didelė spėka yra 
tyj gali užliepsnofi visa au- džiausiąs darbininkų klases 
dimo pramonė; gali visąą neprietelius. Prieš ją reikia 
milionas audinyčių , veįrgų1 
stoti į karą su savo grobo- 
niškais išnaudotojais. Pas
kui, iš audimo pramonės ko
vos obalsiai pasieks darbi
ninkus kitų pramonių. Mat, 
visose kitose, pramonėse 
taip pat kapitalistinė racio
nalizacija dąsiėdė darbinin
kams iki gyvo kaulo. Visur 
kitur darbo ir gyvenimo 
našta pasidarė jau perdaug 
slegianti, perdaug sunki.

i O dabartinėms ir būsk

čiiį ir 2,124,382 tikinčiųjų.
Trečią xlllinois—-1, 

nyčios ir 1,352,719
Massachusetts valstybėje yra religiškiausia visoj Ameri- 

vos 705 bažnyčios, bet tikin- — —l' Tennessee buvo 
pirmutinė valstija, kuri pri
rėmė įstatymą prieš mokini-

girdėtis, 
galinga

streikai
turi dl

Čiųjų daugiau už Illinois, bū
tent, 1,629,424.

Minnesota, Michigan, Wis-U“^
consin, Ohio, Texas ir Califor- evolluCiJ°s Viešoje 1110- 
nia valstybės kiekviena turi. ^7klose.. Ten kunigai, mi- 
daugiau bažnyčių už Massa-; nisteriai, popai ir ^rabinai 
chusetts valstybę, bet nei vie-;Yra ......................... ’ ......
na jų neturi tiek, kiek Massa- Ten 
chusetts tikinčiųjų.

Sekmadienių mokyklų rubri
koj pažymima, kad 8,239 ka
talikų bažnyčios tose mokyklo
se turi 1,201,330 mokinių. To- 
sę mokyklose 49,498 mokyto
jos ir mokytojai.

16,254 katalikiškų bažnyčių;
vertė 837,271,053 dol. paduo
ta. 5,361 bažnyčią paduoda 
turinčios 129,937,504 dol. sko
lų. ' ' • . . I j H

Be abejonės, katalikų įąž- 
nyčia yra didėlė spėka, [ffid 
niekas > nebando užgirį^tįį 
Bet taip pat yfa Taktas, kad

' . dL

beveik visagalinčiais, 
krikščioniška religija 

tartum iš tvorų trykšta. 
Bet už tai Tennessee valsti
ja stovi pirmoj vietoj ir 
žmogžudysčių klausimu. Ir 
tai nėra joks- išmislas.

Jungtinių Valstijų rapor
tas už 1928 metus apie kri- 
minalystes nušluosto kuni
gams nosį. Dar kartą pasi
tvirtina tas faktas, kad re- 
ligįj.a, tik silpnina žmonių 
valią; o ne stiprina ją, kaip 
bįndpma įkalbėti bažnyčio- 

’Šeį iš Rūkyklų. Mieste Men> 
.pljiįsį Tennessee valstijos 'So
stinėj, pereitais metais’ buvo| 
115 užmušimų, arba 60.5 | 
užmušimai ant kiekvieno 
100.000 gyventojų. Tai ne
girdėtai didelis nuošimtis.visais būdais kovoti.

Šitame raporte^ beje, yra Netgi tokioj Chicago j, kur 
vienas įdomus dalykas, ku- razbaininkų šąikoš mašini- 
rio “Draugas” nepabriežia nėmis kanuolėmis žmonesrio “Draugas 
ir nenori pabriežti. Būtent 
štai kas: iš apie 120 milionų 
gyventojų, tik 54 milionai 
tepriklauso prie bažnyčių. 
Vadinasi, didžioji pusė A- 
merikos žmonių nepriklauso 
'prie parapijų. O buvo lai-

užmušimai teiš- 
a' 15.8 ant kiekvieno

galąbina, 
n 
lOfrOOO gyventojų.

Tai matote, ką davė Tev 
nessee valstijai krikščioniš
ka bažnyčia ir religiniai fa
natikai.

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS

Oi

Nenori Būt Kvailesne
Onutė: Noriu eit kur 

’ nors, kibą į judžius?
Katriutė: Eik į bažnyčią.
O-nutė: Aš ir taip ganasusidūrė •;

1 v c. . .[bažnyčią eiti.

kad jis per savo kyailumą 
ir silpnumą atliko bjaurią iš
davystę, kad caristinė z val
džia dar labiau dūksta 
žudo* revoliucionierius.

ir

arehivai, 
slaptybės

pradėjo

Ant Kalnelio, Tai Augštes- 
ne

Virėja: Kodėl iš šito kra
po vanduo leidžiamas ne
spėja nubėgt?

Stalų patarnautoja: .pa
lauk,: aš tuoj pasakysiu, į 
kiek minutų šitas indas, bus 
pilnas vandenio, iš priežas
ties nespėjimo nubėgt.

Jinai pamieravo krano 
atvarą, apatinės triūbelęs 
atvarą, indo didumą ir pa
sakė: “ims devyniolika mi
nučių.”

Virėja: Iš kur tu tą ži
nai?

Patarnautoja: Aš Vokie
tijoj lankiau augštesnę mo
kyklą ir mokinausi algeb
ros.

/ svietiškas. O kapitalistų 
pelnai kalnais krovėsi. 
Darbdavių taškaregių, vis
kas atrodė puiku. Pelnai 
(jideli, dirbtuvėse ramybė!

Bet keli mėnesiai tam at-

Į Fortą
KAUNAS.— Į fortą perkėlė 

politinį kalinį drg. G. ir kelis 
plečkaitininkus. Sausio pra-

r.fe

gal susiorganizavo nauja lacionalė . Audėjų Unija. § .
Didelėmis e-alimvbėmN nri- ?rg' Gng' lr PradeJ° su J110 yiaeiem s gaiimypem s pnvkalbėti, 'pažadėjo grąžinti, jį, 

jei jis pasižadės’^ daugiau taip 
pęsielgti — plakatu per šventes 
nepiesti ir panašia^ tDrg. Grig-/ 
pafflhkS, kad jis nieko negali ža- 

•į dėti, ije& tik prie altoriaus pa- 
’ bailus duoda; b Jis ;s(il rirŠii|ipku 
yestis hemaųo;4f P^idį neduo
da. ViršinihkMs užsigavo to
liau laiko forte uždarytą drg.

Jos priešakiu atsistojo ko
munistai. Jos vadovybė ka
ringa. Ir štai ši unija gar
siai iškėlė kovos obalsg Ji 
pasakė: Audėjai turL susi
organizuoti ne tik šiauriuo
se, bet ir' pietuose. • Išmušė 
valanda audėjų kovos už ge
resnę būklę.

Ir tas i 
pasiekė pietinių

tvinkųs laukia mus mūsų 
ateitis.

“Myli Artimą”
NAUMIESTIS (šakių aps,). 

Elgeta Ašmutis sutikęs kanau
ninką Vizgirdą prašė išmaldos. 
Kunigas ne tik nedavė nei cen
to, bet ėmė lazda grasinti i r 
šaukti, kad greičiau nešintųsi 
nuo jo. Matyt, tam pilvūzui 
kunigėliui * pats jp dievas taip 
yra įsakęs ’elgtis su varguoliais. 
\ < U-L šluota.

•/

j Pasigėrė ^Dželoj”

ŠPRINGFIb4d, Mass
naujos junijčs sukis Už 15 minutų po to,, kaip 

pasieKe pietinių valstijų au- jjs tapo paliuosūotas iš Ra
dėjus. Jie išgirdo balsą, įėjimo, Thomas MacGregor.. y . * O • . JLVJJLIIAU* J- 11V11ACVO 1 ve vx ♦ # .

šaukiantį į kovą. Ne visi, 65 metų amžiaus, tapo sua- DleVo Ar 'žvalgybos Agentas.

Saužudyste i
Goldenbdrgas pamatė, kaip 

bjauraus išdaviko rolę jis 
suvaidino, prie kurios jį pri
vedė jo pasitikėjimas Kuri- 
icinu ir Dobžihskiu. Tada 
Goldenbergas ant cigaretų 
gilzių popieros parašė šešis 
sekamo turinio raštelius:

“Meldžiu jūsų nekleimuo- 
ti ir nevadinti manęs išda
viku; jeigu aš tapau auka 
apgavystės, tai jūs esate au
kokis mano kvailumo. Aš 
esu jūsų ištikimas Grigo- 
rius ir mąstau tiktai apie 
jus, kaip masčiau per šešis 
metus... Jūsų Griška.”

Goldenbergas pasivaikšti
nėjime ant kiemo išmetė 
raščiukus, manydamas, kad 
jie pasieks jo draugus, bet 
šnipai atydžiai sekiojo jį ir 
laike pasivaikščiojimo, ir vi
sus tuos raščiukus surinko. 
Goldenbergas dar kelis kar
tus bandė vienokiu ar kito
kiu būdu 'pasiteisinti drau
gų akyse, bet iš to nieko 
neišėjo.

Pagalios, atsistojo prieš 
jo akis visas baisumas juo-' 

i do darbo, kurį jis atliko per 
Isavo. kvailumą. Tada Gol
denbergas parašė sayo “iš-, , 
pažintį”, kas atvedė jį prie lis važiuoja, 
niekšiškos išdaviko rolės, 15 lempos t’;
d. ličpos 1880 metais jis bai-j šviesa ir automobilis , susto-

Amerikos augštesnėse mo
kyklose manding nemokiną 
algebros.

Patam.: Kogi tos ameri
konų augštesnės mokyklos 
vertos: .kuri ant kalnelio, tai 
ta ir augštesnė.

Turi Lygias Teises
Aną dieną turčių šeimy

noj buvo tolus atsitikimas. 
Šitie buržujai yra pripratę 
automobilyj vežiotis didelį 
šunį, kurio vieta šalę šiofe- 
rio.

Šitas šuva ramiai užsilai
ko tol, kol ant gatvės dega 
žalios lempos ir automobi- 

, bet kaip tik 
lempos blygsteli radona

Veliąvos
Mūsų miestelį 27 gruodžio 

buvo iškabintą. Raudona vėliava 
ir gerai išplakti atsišaukimai 
žuvusienjs nUiy fašistų kulkų 
draugams paminėti. Susirihki- 
nle mes tą dieną minėjome su
šaudytus draugus ir pasižadėjo
me tęsti jų. darbą.

Tylius.

gė' rašyti paskutinį puslapį 
ir tą pat dieną Goldenber
gas pasismaugė ant krano.

Kiekvienas darbininkų 
klasės darbuotojas turi ži-

ja, šuva loja ir staugia. Šio- 
feris užpykęs, paspyrė šunį, 
kad tylėtų. Dama įsižeidus 
suriko ant vežėjo: “Nenau
dėli, mano šuva, kaip ir aš, 
turi lygias teises, o staugi
mu jis tik pasako, kad nori 
važiuot.”

Kitą dieną dama pranešė 
savo šioferiui, kad skubiai 
pribūtų. Šiofęris privažia
vo prie namo,' bet į vietą 
damos atbėgęs šuva įlipo 
į vežimą ir pradėjo lot. 
Šioferis paleido karą va
žiuot ir sugrįžo po šešių va
landų ir klausinėjamas at
sakė, kad, esą, jūsų mylista, 
šuva to reikalavo.

K. S; Lietuvaitė.

zan- 
kad

ilgaiįnoti, kad ne tiktai kalėjime, 
mėdžioitas Grigorij Golden- bet dr laisvėj nėra reikalo 
berg; pagalios pribuvo gu- kalbėti apie tai, kas 
bernatorius. Totleben ir atė- kenkti mūsų judėjimui, 
jęs pas Goldenbergą į kalė
jimą pareiškė: “Arba pri
sipažink prie visko arba bū
si pakartas!” Grūmojimai 
nenubaugino Goldenbergą; 
tada šnipai sugalvojo kitą 
planą ir pervedė Goldenber
gą į Odesos kalėjimą, kur 
tųom .laiku sėdėjo buvęs re- 
vį)liu>ciohieriųs F. P. Kurici*- 
nak ii* jad patapęs bjaurių

tiesa, bet dalis audėjų jau reštuotąs už girtuoklystę.
SRprnt0, tą-balsą naujos au- pasigėriau pirma, nė- 

gu Egėjau iš kalėjimo,” jis 
aiškinosi teisme.

Padarius tyriifėjimą at- 
rasta, kad kaliniai tam tik
ru būdu pasidarydavo svai
ginantį gėrimą.

1ėjų unijos. • :
. Turim jau ir pasėkų. Ke
lios savaites atgal penki 
tūkstančiai audėjų išėjo j 
streiką Elizabethtone, Ten
nessee valstijoj, O šiomis 
dienomis išsiveržė klasių 

? Šovos vulkanas miestelyj 
<’ Gastonia, North Carolinos 
į valstijoj. Į kovą stojo irgi 
t arti penki tūkstančiai audė- 
z ju. Vėliausi gi pranešimai 
f sako, kad miestelyj Green-

aiškinosi teisme.

LONDONAS.— Chemika
lų Darbininkų Unija, atsto
vaujanti 20,000 darbininkų, 
reikalauja pakelti darbinin
kams algas.

PAUPYS (Šimkaičių valsč.). 
Paupio kunigajs Gudas; pas 
tnud vadinamas “pani”, sekma
dieniais pamokslų metu ragina 

» ‘‘aveles” pranešti' jam, ar 
policijai. apie visus tuos, kas 
tik nei&tikįmas “dievui, tėyyhei 
ir valdžiai’’, žmonės juokiasi, 
kad kunigas bažnyčią pavertė 
žvalgybos agentūra, šis faktas 
aiškiai liudija, kad bažnyčia da
bar gina fašistų-budelių valdžią 
ir meldžiasi už kruvinąjį Sme
toną, o seniau meldėsi už bude
lį carą. '

Buy,. Katalikas.

Nesiseka, Darbininkus Mulkinti
KRAKĖS. Kalėdodama^ ku

nigas kalbina ’ išsirašyti, kuni
gišką šlamštą—-laikraščius, bet 
darbininkai neklausei. Darbinin
kai sako, kad šiemet jiems rei
kėtų nueit pas kunigą kalėdoti, 
o ne kunigui pas jdos, Drau
gai darbininkai, kai tas ilga
skvernis kitą kart ąįtęįs kąlėdot, 
varysime jį laukan;/ :
i !W|I |

(“BAlsaš”)' ' ‘ '
K J

apie tai,
O 

ypatingai atsargumo reikia 
kalėjime: ten išnaudotojai 
sodina greta su revoliucio
nieriais njekšus, apsimetė
lius, kad pastarieji šnipinė
tų. . . I

Nėra bjauresnio sutvėri
mo, kaip niekšas išdavikas. 
Jų: atsiranda tokių,kad nuei
na'tiksliai dirbti išnaudotą



l LIETUVIS GRABORIUS

CASTON ROPSEV1CH

ką kitą ro-

Lietuviška Akušerė
'<■

iš to duoną, valgo. įsu turčių klase davė jam progą; M kiekvienas geltonlapi 
datos galvoja, kaip ir praturtėti, gerai gyventi. To-talpintų.

ti-

ne-

O

.tik,rą Ųžmušste mano gyvenimą

I

Oi! kaip puiku, kaip seilės tę-

•.<

mulkinimas, 
taip nėra ir

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

X13 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Toliaus kalbama, kaip tas

Dabar važiuojam ne kaip

8 

w...- .<-A
■. V:;

Ketvirtad., Baland. 4, 1929

Ne Gydytojas, o Budelis

■-

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ

IŠSIKALBĖJIMAS DARBININKO SŪ KUNIGU I “GYVENIMO BANGŲ 
KRITIKA

Nesenai per “!
' apysaka “Gyvenimo Bangos,- 
Į tai įdomiai supintas rašinėlis; 
j bet joje yra perdaug buržuazi
nių minčių ir, reikia pasakyti, 

į kad autorius būtų galėjęs to iš- 
! vengti, jeigu būtų apie tai pa
galvojęs. Todėl čia keletą tų
■ minčių nurodysiu, kas ir pačiam 
Į autoriui gali būti naudinga at- 
ieityj. Štai jos:

“Jonelis nors buvo neturtin
gas, darbininkų tėyų sūnus, bet 

•jis turėjo įtekmę augštojoj mo
kykloje, nes jis buvo gabus | mus taip, kaip jštikro yra gy-

■ sporto mylėtojas: jį visi gerbė 
ir mylėjo, ir tokiu būdu jam 
buvo proga susipažinti su turčių

■' klasės vaikais ir su augštais po-
■ litikieriais. ”

Toliaus nurodo, kad Jonelis

siasi beskaitant tokias “puikias, 
kiltas” mintis!

i šitokių vaizdų pilna buržua- 
izijos spauda, pilni judžiai, tik 

Laisvę" perėjus i iš t? turčių

kiu ar kitokiu būdu pasiima 
beturčius į savo rūmus ir tar- 

Inais .apstatę padaro “laimin
gais.” O tai tik rašte, tik ju
driuose tie saldūs sapnai, sva
jonės, darbininkų 
Pačiame gyvenime 
nebus.

Į. Gyvenimas visai 
do.

Kodėl autorius negalėjo nu
piešti tuos įdomius susipyni-

sibaigia judviejų senosios rolės 
ir prasideda naujas darbininkiš- 
kai-klasinis veikimas.” Kokį 
darbininkiškai-kUsinį veikimą 
gali veikti kasyklų savininkas 
su teisėju? Ar autorius dabar 
galėtų nupiešti tą jų naują kla
sinį veikimą, kaip jie veikia?

Norintieji go, 
riausio patar-' 
navimo ir už; 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

Puslapis Trečias

—r?egul bus pagarbintas, i yra didžiausiais pasaulyje j 
Jonai.

—O ką šiandien pasaky- 
», kunige?
—Well, Jonai, viena kar-

. f tu man sakei, kad tu ne- vjeqas jš tokjų kunigų gu_ 
; galvoja “stebuklą” apie zo- 
koniką. Daugelis tamsių 

i žmonelių, be abejonės, tiki 
•tarą stebuklui f 
pasiduoda kunigams. su jais 

■—Kaip aš matau, Jonai,-patapti turtingu, 
tai tu stataisi save didžiau
siu žmogum pasaulyj.

—Nieko panašaus aš 
darau, kunige.

—Jes. darai, Jonai.
—Kaip tai?
—Ogi štai kaip: Tu

melagiais. Jie ant to tik ir 
i stovi ir
Jie nuolatos galvoja, 
kokiais būdais apgauti 
kinčius žmoneles. Ir

ki į jokius stebuklus.
—Taip, sakiau.

z■' -^-Bet ar tu esi šiur, kad j 
' netiki į jokius stebuklus?

.—^Žinoma, kad netikiu.
Xjfeet aš tau, Jonai, pa

duosiu iš istorijos tokį ste
buklą, į kurį tu negalėsi ne
tikėti.

—Nonsensas, kunige.
—Bet tik tu paklausyk, 

Jonai.
, —Na, gerai, duok še.

—Šiomis dienomis, Jonai.

ivenime, kaip ištikro toks Henri
kas, išauklėtas kapitalistų kla
sėj ir tapęs kasyklų savininku 
supranta, kad jam svarbiau jo 
klasė ir sėbrai, su kuriais jpra-1 
leidžia linksmai laikus, negu su-' 

per tai gauna gerą darbą su ge- vargę tėvai, kurie nei apsiėjimo 
ru užmokesčiu ir tuomi baigia 
mokslą ir tt.-

Tai gryniausia amerikoniškai- , 
buržuaziška mintis. 1 
susipažinimas,

nemoka su turčiais. Jis jų ne- 
’ pažinių, matyt nenorėtų.

čia niekas kitas, kaip tik ka-
Sportas ifipitalistų geraširdystė ir žmo- 

usibičiuliavimas j aiškumas parodyta, ir tą apysa- 
s su no-

kias mintis skiepija Amerikos! Pati pabaiga apysakos, ta tei- 
mokyklos mokiniam, o tie' taip į sėjo Jonelio revoliucinė prakal- 
ir sapnuoja apie pakilimą, gerą'ba bereikalingai prilipinta ir ji 
gyvenimą ir tik' per “gerašir-i ten visai nesiklijuoja, netinka, 
džius” turčius. Labai daug yra i Būtų geriau, kad iki galui būtų 
net ir suaugusių, viduramžių |taip ir nupiešęs geltona spalva 
žmonių, kurie vis dar tebetiki, i apysaka; nebuvo reikalo ja kai

li- lengviau kad gyvenant tarp turtingų iri po tokią puošti revoliucinėmis 
susibičiuliavus galima I prakalbomis. Juk dienraštyj 

_ • i retkarčiais ii* tokios apysakos
Toliaus nurodo jų tikrąjį sū-įgali tilpti del Įvairumo.

nu Henriką, kurį pavogęs kasy- Dabar štai kas ten padaryta.
klų savininkas, kapitalistas ir 
išauklėjo kapitalistiškoj dva
sioj. Bet kaip jis, suradęs var
gingai gyvenančią savo tikrą 

.motiną džiaugėsi, ir tuoj parsi-
d^“ j vežęs į savo turtingus namus su

> piiėmė! Oi, koks tOjStajga> kaip ir iš dangaus iškri-
> geiurnas priejtęs, tapo revoliucionierium ir

. . v. ■ alū viso įsako prakalbą. Nejaugi jis ga-Nesenai turto n/turčių klasės ranka nu-1’-- ....................... - -
it 4* n %-v * m n i o 1 m’ In 4 i V w-» i n 4n id

aš suradau labai seną kny- j ^)ai’_įsmekmai knygą apie tarnais priėmė! 
gą, išleistą dar Vilniuje ^^uklus, o andai_ supeizo- milionieriaus p 
1879 metais. Ta knyga va- Jaizlul.?k, kas vargšės motinos! 
dinasi “Pekla su giesmėmis, atitik o su biblija. .
Stebuklai Dievo. Šventos Amerikos procentu tapo;™^ > e t'k tun.
dūšios čvšei'nm” Stpbūkhs padarytas ponas Hooveris, mes, sulipiatę daibinmkai, ge-ausios cysciaus. stebuklas f j mokvtas žmogus rai žinome> kad kiekvienas ka-8|tmas yra toksai: Bernar- į“Ueiis, moKyias žmogus., it H t snįaus ant aiminin ir’aTnln 'zAknntnVnc/ T ndvi’knc Bet ]is darydamas pnsiegąi. . -Pjaus ant gimimų n(ūmų zokonmkas Dudvikas - < • V).,hllxiavb tėvų, jeigu jie nebus jo klasės 
Mankei, kuns visuomet mel-tPaen]^ 2 11 , P Duclavo... , .į1 ,žmonės. Tokiem biznis, kani- 
dėsi%už dūšias čyščiuje 
esančias, kartą ėjp vėlai 
nakti. Tuo tarpu šalę kelio 
tykojo du razbaininkai jį 
užpulti ir apiplėšti. Bet 
kuomet Monaci prisiartino

,prie jų, tai jie pamatė, kad 
su juo eina baisiausias vais- 
kas. Razbaininkai persi
gando ir paspruko. Monaci 
nuėjo į kaimą pernakvoti. 
Razbaininkai nuėjo į kaimą 
ir klausia žmonių, kur din
go taįfci didelis vaiskas. 
Žmonės sako, kad jokio vai- 
sko jie nematė, kad į kaimą 
atėjo tiktai vienas pavargė
lis. zokoninkas Monaci. Ir 
vot. Jonai, pasirodė, kad tos 
dūšios iš čyščiaus pribuvo

išgelbėjo zokoninką. Tą 
suprato ir razbaininkai, to
dėl jie nuėjo pas Monaci, 
puolė prieš ii ant keliu ir 
tano p-erais Jėzaus Kristaus 
pasėkėtais. O ką tu dabar 
sakai, Jonai?

' pabučiavo bibli- Vir neb?*.s J.° klas®s
O tu, brace, nenori bib- j talas t *: Dirn1oT'viPtn-niS’-v v .. Italas tai pumoj vietoj, o viskas 

j—UZ šventą kitas ant žemės—niekis.
,ią.
Ii jos pripažinti uz i 
raštą. Ar matai, kaip tu 
pasistatai save didesniu ir 
už Amerikos prezidentą, bū
damas paprastu mužiku?

—Tas Hooverio pasielgi
mas, kunige, dar nepadaro 
biblijos šventu raštu. Visų 
pirma, Hooveris yra didelis. , , . _ .t - , -vpidmninvq nori naci |Prezidentu’ d^ar busite darbi- veidmamys. Jis nou pasi inkų ir kasyklų prezidentu.” 
rodyt tikintiems, jog jis ir-|Sustoja prie dl.apanų f krautu.

vės ir ten nuperka drapanas, 
apiedo, ir tuomet vėl važiuoja 
namo, o tėvas aprėdytas, auto-

tūvą iš kalėjimo išima ir auto
mobiliu vežasi į savo palocius ir 
ten sako:

“Dabar, tėve, nebebus taip: 
nebereikės jums vergauti. Ka- 

jdaise buvote darbininkų lokalo

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtaa 
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 ligip 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūši) 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 visuose 
miestuose.

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

Tas Jonelis per turčių klasę, 
per sportą, pasiekė net teisėjo 
vietą, ir visame jo gyvenime 
nesimatė nei kibirkštėlės revo- 
liucioniškumo, • ar bent kokio 
veikimo su darbininkais, ir tik

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

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

Reikale

Įėjo susiprasti tik iš to, kad su
žinojo, jog jis teise .savo tikrus 
tėvus ?

Stebuklai, daugiaus niekas. 
Rodos, kad nei buržuaziški be
letristai, tokių stebuklų negali 
nupiešti. O tfąr tik kelios mi
nutės prieš tą revoliucinę pra- 
k ai bą jis sako: “Ji užaugino ir 
padarė mane laimingu. Dabar

j, mano 
laimę.” čia aišku, kad jis de
juoja, verkia teisėjo vietos, ge
ros duonos, gyvenimo. ’ Tai tau 
revoliucionierius!

Paskutinėse dviejose eilutėse 
štai kokia mintis: “Su tuo už-

•-VAle, Jonai, kad tai tik
ras stebuklas.

—Melas, kunige, nuo pra
džios iki galo.
j —Bet, Jonai, taip rašte 
vaduodama. Ir neužmiršk, 
Jonai, kad šita knyga apie 
stebuklus išleista labai se
nai, kol dar bolševikų nebu
vo ant svieto. '
—tiesa, bet dar tas 

nepasako, kad toj knygoj 
kalbama teisybė.
g —Tai kaip, Jonai, tas 
^štas apie Monaci. galėjo 
atsirasti, jeigu tokio stebūk-

b —Tu pats, kunige, gerai 
žinai, tik tyčia mane klausi. 
Tu žinai, kad tos visos kny
gos apie stebuklus, pekla ir 
čyščių yra kunigu sugalvo
tos išgąsdinimui tamsių

f ^Negalimas daiktas, Jo-

į —Taip, galimas, kunige. 
Reikia atmint, kad kunigai

gi tiki burtams, o kuomet! 
jis jiems netiki. Antra, kri
minalistas George E. H. , ...___
Taylor, kuris tapo nuteis- mobilyj sėdėdamas sako:’ 
tas mirtin už nužudymą ma
žos mergaitės, eidamas j j mainieriai, bet kaip Jensonai,
elektros krėslą Charlestown lctc7. ,e*c-.

1 kalėjime, irgi pabučiavo bi-l 
bliją. Well, jūsų logika va
duojantis, visi, kurie bu
čiuoja bibliją, yra lygūs 
žmogžudžiai Tavlorui. Ir 
biblija, tuomet, būtų nebe 
šventas raštas, bet raštas 
žmogžudystės.

—Kibą tu našiu tai. Jonai.
—O man atrodo, kad tau, 

kunige šiandien ko nors 
trūksta.

—Su ponu dievu, Jonai, 
aš jau einu.

—Gudbai, kunige.

KĖDAINIAI.— 1928 m. lap
kričio mėn. į Kėdainių ligoninę 
atvežė darbininką su peršauta 
ranka. Ligonis buvo neturtin
gas ir prašėsi, kad jį priimtų į 
ligoninę, o vėliau jis pristaty
sią# liūdymą iš valsčiaus val
dybos. Fašistas gydytojas 
vargšą ligonį išvijo laukan, sa
kydamas: “Tam, kas pinigų 
neturi, čia ne vieta”. Nelai
mingasis su baisiais sopuliais 
turėjo grįžti namo. Taip ūki
ninkas su savo šunim nesielgia, 
kaip fašistai su darbininkais.

Valstietis.

Smoklyn LABOR IYC0»
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

oalės dėl Balių, Koncertų, 
kietų, Vestuvių, Suairinkimų h t fe. 
Pulkuu steičius su naujaisiais 
twi*ias„ Keturios bobų alleys.

< AINOS PRAEINAMOS 
W--959 Willoughby Aw .

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

John Naujokas Pa^ drg. $. Rei- 
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 pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
f Brooklyn. N. Y.

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo, i 
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZLN8
Specialistas 25 Metų Patyrimo 

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

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais..į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOO1 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

I . e
| Naujausios Mados Žemiausia Kaina

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda- 

Ime negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
| statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno auielinkėie.
| Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
Į me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkitei

te

!

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372
Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



DETROITO ŽINIOS
yra išsiunti-

6 d. balan-

K. B.

PHILADELPHIA, PA.

Darbininkių

i

Prie to, tikimės turėti daug

pri
mes 
p r i-

sados budėjome ir vaktavpme mūsų šeimi
ninkų kiekviena žingsnį, kąį žinoma, ir mų-

Vakarienė su koncertine 
programa bus subatoj, 6 ba- 
landžįo-April, 1929, Liet. Tau-

tiškoj svetain 
yamensing A\ 
dės 7:30 vai. 
tas vakarienei
kiams vien 50c. 
šios vakarienės 
politiniams kaliniams.

Kviečia A. L. D. L. D.
141 Kuopa.

__ spaudą ir dar 
remsime. Mūsų priešų puoli
mas ir deginimas mūsų spau
dos nesustabdys mūsų žengi
mo pirmyn.

Del to ir yra šaukiamas mi
nėtas susirinkimas, kad išdir
bus tinkamus planus delei at- 
mušinųartp riešų užpuolimų ant 
“Vilnies.” Taigi, ir kviečia
me ne vien valdybas, bet vi
sus narius ir nares dalyvauti 
šiame susirinkime.

Tą viską duos A. L. D. L. D. 
52-ra ir 188-ta k p. Būkite 
kaip 5 :30 vai. vak., kad gau
tumėte kur atsisėsti.

Ilgaliežuvis Reporteris.

STATO SęENOJE AIDO CHORAS, vadovaujamas 
— M. Meškienas-Jablc'nskmtės

Kubiliū- 
. nas, smuikininkė Stella Jasins- 

. Po koncertui bus 
Mat, nedėlioj, 7 d. ba-1 šokiai prie geriausios orkest- 

, yra rengiamas kon- ros.
certas Lietuvių svetainėj, 25

svečių iš kitų kolonijų, su ku
riais bus mums malonu pasi
matyti.

Kad draugai iš kitų miestų 
dalyvaus, tai tam yra ir pre
tenzijų. A. L. D. L. D. Aps
kričio komitetas
nėjęs visoms veiklesnėms kuo
poms tikietų del 
džio. Tikietų esama parduo
ta ne kelios dešiiptys, bet ke
li šimtai.

Tik bostoniečių pareiga bū
ti subatos vakare, 26 Lincoln 
St. ir pasitikti svečius, -kaip 
pridera.

Ar negražu bus matyti teatru , muziejus, knygy- < 
nūs ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei | 
kaipo apšvietus įmones? z

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

PAMATYKITE RAUDONĄJĄ ARMIJĄ, KURI GINA 
PROLETARINES REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS
$303 IŠ NEW YORKO J 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 pasfdengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes* skiriame 30 dienų SOvietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa«j.

. būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais. •

fkhįursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
ultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietukų 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim turės 

vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės’’ 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
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.

Puslapis Ketvirtas

Gamtos Sūnus. *

Visuotinas Detroito ir Ham- 
tramck’o lietuvių progresyvių 
organizacijų susirinkimas į- 
vyks 6 d. balandžio, 7 :30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėj, 
24 ir Michigan Ave.

Draugės ir draugai! kas tik 
būsite liuosi nuo darbo, daly
vaukite šiame susirinkime, nes 
mums, kaipo darbininkams, 
reikia rūpintis savais reikalais. 
Mums visiems žinoma, kad 
mūsų susibankrūtavę priešai 
užpuolė ir padegė mūsų ‘ 
nieš” dienraščio raštinę ir 
darė daug nuostolių. Bet

Mes 
sugulėme ir užsnudome, bet du'draūghi vi-iYa,°'mG. savo presams parody- _______ x^™;_lti, kad kovojame su. priešais 

’ ne vien'prieš darbininkų' klasės 
7 pavėrgejus, bet ir už: mūsų

Įteris atsakė, kad daugiau nieko neturi, 
'kaip tik raugintų,grybų ir bulvių. Paval
gius taip nepaprastai skanius pietus, sene
lis nulipo nuo pečiaus ir mandagiai papra
šė mus lipti ant pečiaus ir sušilti. Vieni

- Ketvirtad., Balana. 4, 1929

gatvė ir Vernon Highway. 
Koncertas, tai koncertas, kas 
čįa tokio. Juk mes esame ma
tę daug kbncertų ir visados 
buvo geri. Bet dabar aš nu
girdau iš rengimo komisijos, 
kad bus ne taip, kaip pirmiau 
buvo. Sako, mes darysime sur- 
prizą. Aš liežuvį patempiau 
ant apatinės lūpos ir klausau, 
kas čia bus. Sako rengimo 
komisija, kad mes turime Ai
do Chorą, kuris dabar dainuo
ja naujas dainas ir labai žin
geidžias; turime ukrainų sty
gų orkestrą, susidedančią iš 
milžiniškų spėkų; St. Rimka 
dainuos dar negirdėtas dainas; 
u k r a i n i e čių duetas—Alex 
Ya.wny ir Polly Richiewska, 
K. Karpus, J. Skulevičius, E. 
Kvietiniskaitė, D a uzb a r iūtė, 
Anckaičiūtė, Pangoniūtė. Bet 
dar ne viskas,, dar bus viena 
solistė, kurią Detroito publika 
dar nėra girdėjusi. Naujas 
solistas bus drg. V. X. Modo
ms, tas Medonis, ką mokina 
iš 75 nariu Aido Chora. Bet v c

(Tąsa)
Nors aš pats ir labai myliu grybus, bet be 
druskos gero ’skonio neturėjo ir ant šir
dies darėsi šlykštu, užtektinai baravykų 
privalgius. Ligi šio laiko kaipo rudenio 
oras buvo nepaprastai gražus ir šiltas, bet 
po pietų ketvirtą dieną po mūsų pabėgimo 
pradėjo rinktis į dideles kupetas juodi de
besys ir ta saulę, kuri mums suteikė šiluma - -I • • -. — > , . .. . . 1— . .......ir linksmybę, pradėjo uždengti. g;lsl>ad«'lal gerar suprato, ir jie, ar tai paudą> kuri gina darbininkų

a A -iv. . bijodami musų, ar su kitais kokiais įsroka-;klasės reikalus ir nušviečia iu1 v 1 * """ 1 1 1 — • i i vimais niekur iš stubėfes''toli‘nėjo,’jeigu Apolitinius nusi'bankrūtavimus^
krastį miško ir susėdę laukėme prietemos, įr eidąV0> tai vienas kitam balsiai pasaky-' Mes pasiryžusiai rėmėme “Vil- 
kada, išėję is miško mažu keleliu, kims (]avOj Ęur eįna įr kacĮ tuojąus pargrįš, taip
vingiavo į vakarų pusę, galėsime eiti. Čia mes girdėtum Žodžiu iie visi paliko Balsą” ir kitą darbininkų kla- dar turi ir daugiau, tik gaila, 
besėdint, kur ten toli gilumoje miško pasi- hplnisvini. * ’ 1 !s«s spaudą ir dar daugiaunespėjau, vardus^ paimti,
girdo griaustinis, kaipo ženklas prisiarti-1 
nančios audros, ir jo aidas nudundėjo per’

•visą mišką, sudrebindamas orą. Pradėjus 
temti, mes išėjome iš miško ir pradėjome 
eiti tuo mažu peleliu į vakarų pusę. O žaL , 
bas tai taip nušviesdavo, kad galima apie T . ,.v , ■ 1 . 
sekundą laiko matytį kaip dieną. Matyda- Jį :v.

iš mūs sulipome ant pečiaus, kiti ant suolų'neprivalomG nutilti.

čj? kad mes girdėtum, 
mūsų belaisviai.

Rytmetį pradėjome rengtis į kelionę ir 
paprašėme, ar jie neturi kai kokio valgio 
mums įduoti ant kelio. Gaspadinė apgai
lestavo mūsų ir savo likimą ir pradėjo 
mums skųstis, kad daugiau nieko neturį, 

. Paklausus, kiek reikia už 
mi, kad prisiartina audra su lietumi, mes nak-vy.n« mumS p1agamino>. ;it‘
pradėjome greičiau eiti ir jieškoti prie- ;safe -k.ad kaPe!k^“es padavėme vieną 
glaudos, kad pasislėpus nuo besiartinančios!™ į?1’ ? , e av lseJ° • , I 'Tol 4-nlnn Hniro v-oiion iai i,vii <-> r.audros.

Nepraėjo gal ir trys minutds, kaip lie
tus su didžiausia vėtra pradėjo pilti, kaip ! 
iš viedro ir mus sugavo 
Nei krūmų nei pastogės.
Truputį vėliaus, lietus pradėjo kristi, SU

Tai tokis buvo mū$ų pirmas susitiki-Į 
imas su žmonėmis po pabėgimui.
S' Išėję vėl įlindome į mišką ir ėjome dvi I 

i atvirame iauk^ valandas. Prievakary priėjome kraštą., 
nei prieglaudos.*' Priešais mus stovėjo didelis laukas ir to- į

- ■ ■ ■ ’ liaus matėsi sodžius. Prietemoje perėjome i

abejoti, ar begafem išlikti gyvi. . . . r.
Beeidami, suradę truputį augštesnę visą naktį be jokių kliūčių laukais. -Ry-,

vietą, nutarėme susėsti į krūvą ir glausda- Prie_ kelio yel radome mišką, kuriame
miesi vienas prie kito padarėme neva prie- ........ ............
glaudą, apsigynimui nuo ledų, bet ir čia 
vanduo mus apsėmė ir tarsi upelis pradėjo' 
bėgti apačia mūs. i . . „ v._ ; _

Pagaliaus tas viskas aptilo ir vėjas at- 3ma #Pasislepti. Bet is miškelio žiūrint už 
sisuko nuo šiauriu pusės ir sustojo taip kokios pbros verstų matėsi didelis imsljas , 
smarkiai pūtęs. Nors lietus dar visai ir kalP tlk aįį mūsų kelib vakarų pilyje! 
nenustojo lyti, bet pasidarė daug mažės- Nors jau saulė įtekėjo ir buvo labai šviesu, 
nis. Didžiajai audrai praėjus, sumanėme į16® sumanėme pereiti skersai lauką ir j 
eiti, gal užeisime mišką ar kokią triobą, poįsikelti į tą mišką, viena, kad dideliame 
kur galėsime prisiglausti. Oras pirmiau. mi^ke ramiau laikas praleisti, o ant- 
buvęs šiltas, dabar atvėso ir šaltis pradėjo ra n^reikės uzdyką laikas leisti, bet galė- 
glamonėti. O jau tie dantys! Nesėdi ra-!sl™ ir clį?^ keliauti. Kad persikelti i tą 
miai gerklėje, bet kiek tik gali vienas i ki- Pllska’ r^kia pereiti ne tik pęr. atvirą, lau-1 
ta kalena ir susičiaupus nei kokiu būdu i k^’ ir skersai vieškeli. Išėję is miske- 
pabūti negalima. p10 pamatėme, kad visai netoli vieškelio di-

Taip beklampodami, priėjome mišką;,^plėje pievoje keletas vyrų gaūo didelį bū- 
įlindę giliau sumanėme sukurti ugnį, čia arkllll (mat? , ^uvo ; nedėldiemo. rytas), 
vėl beda: visi medžiai ir jų nudžiūvę šakos Pakol mes pasiekėme vieškeli, jie nieko ne
permirkę vandeniu, degtukai taipgi labai sakė, nes manė,, kad mes į vieškelį einame, 
sušlapę. Bet vargais negalais ugnį suku- ;k?^.kac*į pradėjome eiti skersai kelią į-tą | 
rėme. Besidarbuojant, lietus sustojo lijęs,, i ckchjl mišką, tai J<ad pradės tie arkiiaga-1 
debesys pradėjo skirstytis ir iš tarpo su- ?iaj Derzite j'orov i razboinmkov.
skilusiu debesų mėnulis pradėjo rodytis. I (sulaikykit vagis ir žmogžudžius). Mažai

Pagauti šilumos, suvargę, šlapi, alka- būtlU?e kreipę atydos j jų riksmą, nes ge
ni ir nemiegoję, ' pradėjom?, bekalbėdami ™ka<* tie biedm vargšai rėkia 

<. ' sapnuoti ir snausti, nes per paskutines trisįį? baimes kad mes neitume jų ar_khų vog- 
keturias naktis visai mažai buvome miego-i t1’ Jei nebūtų pne vieškelio stovėjęs stul- 
ję. Pagaliaus, nepastatę nei jokios sargy- Pį?’ ant kui.io buvo uziasyta, igi mies- •. 
bos, visi saldžiai sumigome. Bemiegant, ‘teko J’ra vienas verstas (vardo miestelio | 
ugnis nekurstoma priblėso ir sustojo šil- į Pcbeatmenu). Tas aut musų daie blogą 
džius, o miegančius ir vėl šaltis pradėjo '^pųdi .Bet kadai praėjome pro salį jų ark- 
čiupinėti savo begailestingais nagais. Kad * .ia ?! Jaugėme; eiti j . didįjį ibiską, ji.e .susto- 
gelbėtis per miegą nuo šalčio, kiekvienas 
pradėjome glaustis artyn ugnies ir kaipo 
to pasekmė mažne visi tapome padegėliais,.- , .V1
nes vienam pradegė drabužiu nugąra, ki. Paėjus kolų verstą mišku, pn _ 
tam kelinių blauzda ir tt. Ant laimės di-i Pa^rode sekantis reginys: stovėjo 
deli drabužių šmotai neišdegš, nes šlapi! tuS-l’ni? P®lk?’<A-:.-—- 
buvo, bet kuomet sukilome, tai atrodėme/! 
kaip iš degančio namo pabėgę.

Prieš auštant ir vėl mėnulis pradėjo 
slėptis už tirštų debesų f

sumanėm praleisti dieną.
aušo, apžiūrėjome savo buveinę. Pasirodė, įiandžio, 
'kad šis miškelis yra visai mažas ir, jeigu 
. atsitiktų kokis pavojus, jame nebūtų gali-

• 1 — . • 1 t ■ __ * %...

$1.50. So-
Pelnas nuo 

eis Lietuvos

Supper with a Musical 
Program

Saturday, April 6, 192£I^ at 
Lithuanian Hall, 928 E. 
mensing Ave.; dancing begins 
7:30 P. M. Ticket for sup
per $1.50; for dancing only, 
50c. All proceeds for the 
benefit of political prisoner 
in Lithuania.

All are invited by the
A.L.D.L.D. Br. 141.
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Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

BOSTONO IR AP1ELINKĖS
ŽINIOS

Lietuviu Frakcija. BOSTON, MASS.
---------  Į A. L. D. L. D. 2-ra kuopa 

Traukia už Liežuvio 'ren«ia koncertą ir šokius nau- 
Idai 7-to Apskričio. įvyks (> d.' 

Jokiu būdu negaliu nutylėti, | balandžio, 7:30 vai. vakare, 
kas man teko savo ausimis gir-!Lietuvių salėj, 26 Lincoln St., 
dėti. Tegul sau mano, kas (Brighton, Mass.
kaip nori, bet tokius dalykus Į Koncertinę programą išpil- 
užtyleti, kaip slaptai rengiasi dys geriausi dainininkai—Ade- 
Detroito publikai padaryti su- lė Mickevičiūtė, Ig.

I prizą, aš negaliu. Tik, 
Tr , . .v biamieji, tėmykite, kas čia da-'kiūtė ir kiti.Kada gerai is- :rosp ;

nei kokiu būdu ; ka, bet ir skersai vieškelį. Išėję iš miške-

Besidarbuojant, lietus sustojo lijęs, i di.d»i mišk%> tai kad Pradg.s tie, arMiaga ■ 
nrnfUin cVirafvHc i5 bamn O11' i mai i’ckti: “Derzite vorov i razbommkov

priėjome pakraštį ir pamatėme ant pieve lę, kadangi kiekviėno rato diametras yra

vome valgę, o maitinomės gamtos paga
mintu valgiu, laukiniais obuoliais, grybais “kazionyja sapogi” (kalėjimo batai)

KETURIŲ AKTŲ ĮDOMUS VEIKALAS

linijoje ant mūsų kelio. Dabar mes susto-i
- - j , j

jo rėkę, nes, mat, jie tur būt persitikrino, 
kad savo riksmu pergąsdino “vagis” ūr iš- ’ 
gelbėjo savo arklius. Įėjus į kitą/mišką ir; 

ūsu akis 
i didelė į 

tuštuma—pelkė, apaugusi samanomis ir 
kur-ne-kur išsimėtę' iiidžos puselės‘ir kiti 
pelkių augalai. Pelkė' (bala) iš visų pūsiu 

j apsupta mišku..' Balos vidurys guli tiesioje 
linijoje ant mūsų kelio. Dabar mes susto-i 

n’ PracieJ0 Jyti- ję pakrašty tos fcalos darome išrokavimus, 
_Apw 10 vai.ryto, belįsdami per mišką, ar mišku aplink balą, ar tiesiai per ba-! 

priėjome pa-kraštį ir pamatėme ant pieve- kadangi kiekviėno rato diametras yra 
lės besiganančią kumelę su mažu kumeliu- trumpesnis 3 1-7 sykių už patį ratą, tai 
i '.v._ Pra^ėjome žiūrėti ir per mig-,meS) sutrumpinti savo kelionę ant 4-7 
Išžiūrėjome trobeles, o toliaus vėl matėsi (keturių septintadalių) nutarėme eiti po 
miskas. Kadangi nuo to laiko, kaip iš ka- tiesia linija.(per balą). Pradėjus eiti, iš 
Įėjimo pabėgome, , civilizuoto valgio nebu- sykio dar nieko, bet vėliaus mūsų čeverykai 
mintu valgiu, laukiniais obuoliais, grybais, ** . . , . . _ _ , . , .
uogomis ir riešutais, ir alkis baisiai kanki- taip _pei muko n pnsiseme vandenio, kad 
no, tai nusprendėme eiti į grintelę prašyti prisiėjo kojos nusiauti ir basiem eiti, nes-
ką valgyti. i permirkę čeverykai pradėjo kojas kruvinai;

Įėję j vidų ,radome moterį, tris vaikus, į tarkuoti. Eidami toliaus, pradėjome susi- 
ir vieną vyrą j tikti, dar neužaugusių didesnių ir mažes- 

__ _ Pamatę mus jšinių ežerėlių->( balos akių). Eiti samanomis
nepaprastai sunku, ir nespartu, nes klam- 

** pasida- P°jb k^amP°R kalną ir vis ant vietos. |

senelį, gulintį ant pečiaus ir vieną vyrą 
kokių 35 metų amžiaus. Pai 
sykio visi, o ypatingai vaikai, nusigando ir 
pradėjo prie savo motinos glaustis. Vė
liaus kada apsipažino su mumis ir' 
re drąsesni, mes paprašėme valgyti. Mo-

Trys broliai, vienas buožė, antras studentas revoliucio
nierius, o trečias kareivis. Kiekvieno iš jų skirtingos 

idėjos ir jie kaujasi už jas.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 Endicott Street, Worcester, Mass.
Svetainės durys atsidarys 6-tą valandą vakare, lošimas 

prasidės 7-tą valandą.
Apart trijų brolių kovos už idėjas čia matysite gražų 

meilišką romansą. Bus įdomių skurdo 
vaizdų ir saužudysčių.
Vaidinime dalyvauja:

Sukoskienė, Vilčinskas, Vaitelis, Kalakauskas, Dubickas, 
Kyžis ir visas didysis Aido choras, susidedantis iš jaunimo 

ĮŽANGA $1.00, 75c. ir 5Oc.

Aš sutinku važiuoti 
vietų Sąjungą, kuri

Va rrln r

su “Laisvės” organizuojama ekskursija į So- 
rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 metų.

Antrašas

Mipsf.aR

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne----------------------- - -----
Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite: 

“LAISVĖ,” 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų 

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

526

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarui taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



visi j

Ta i

Organiz.

PLYMOUTH, PA

kokia nors programa,■

Lokalas gali tik vieną si prie mainierių unijos ir rei-
gera programą, kurią galima, urėdą nominuoti. Tai kur tik kalauja, kad vyrai suvaldytą

iš

Adantis turėtą balsuoti už pro- Daug moterų 
" L- u n rl i rl »> f n a nvnioa i »• n4i

MONTELLO, MASS. MONTELLO, ‘MASS.
“LAISVĖS”

7 Liepos (July), 1929

^Kampas Vine ir No. Main St.,

Būkime Visi!

Dirba tik po tris 
savaitę, tai mainierių

Damon Runyon, 
Populiaris 

Sporto Rašytojas.

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia. rąndasi dvi lietuviškos aptLkos, kuriose galima pirkti vaif* 
tue daug prieinamesne ’-aipa. negu kur kitur dabartiniu laiku 

A. M. KISHON. Aptjekorh’s Savininkas 
87®1 JOS. CAMPAU AVĖ., ir W4fl CHtaNE ST., DETROIT

Šiemet “L.” piknike bus 
daug senų veikėjų revoliu
ciniame darbininkų judėji- 

,me, nes tai bus nepaprastas 
piknikas, bet

Jubilėjinis
Sukanka dėšimts metų, 

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

už antrą, ir visi sako- 
bus geri eiliniams na-'

'gresyvius kandidatus.
Štai kokia tvarka šitame 

distrikte vartojama nominaci- merginų

dainininkai.
Wilkes-Barre 

Šį kartą ir 
mumis.\ Tai visi 

skaitytojai būkite

Nekurie 
bas ant 
negali

Ir daug kitų reikalavi- Daugelis

/

Ketvirtad.. B aland. 4, 1929 Puslapis Penktas

D. 30-ta kuopa sumažėjo ke-Į 
liais nariais, todėl šiemet 
nariai turės pasidarbuoti, kad į 
kuopą nariais padidinus, 
galima atsiekti, tik reikia pąsi-! 
darbuoti. Juk kiekvienas na
rys gali gauti po vieną naują 
narį, jeigu tik dės pastangų.

Sekantis A. L. D. L. D. 30 
kuopos susirinkimas įvyks 7 d. 
balandžio, Kliubo knygyne, 2 

W.J. po pietų. Visi nariai tu-Į 
rite dalyvauti tame susirinki- j 
me, nes yra daug svarbių d a-1 
lykų, kuriuos turėsime apsvar
styti. Taipgi nariai galės 
gauti paskutinį pereitų metų 
Draugijos leidinį “Karų ir Re
voliucijų Gadynė.”
- Draugai “Laisvės” skaityto
jai, kurie dar nepriklausote 
prie šios apšvietos draugijos, 
atęikite į šį kuopos susirinki- 

ir prisirašykite. Kiekvie- 
. no darbininko ir darbininkės 
Pareiga prisidėti prie šios or- 
grttAacijos ir bendrai su tais, 
kurie jau priklauso, darbuotis.

Kovo 29 d. U. M. W. of A. 
lokalas 1174 turėjo susirinki
mą. Dabar svarbiausia politi
ka, tai rinkimų kampanija į I 

o viršininkus. Todėl 
politikieriai ateina ir

agituoja tai už vieną kandida
tą, tai 
si, kad 
riams. 
na su
kad pagerinus mainierių būvį, 
kaipo patrumpinimą darbo 
dienos iki 6 valandų, kad pa
kėlus mainieriams algas, nes 
dabar daug mainierių, išdir
bę dvi savaites, gauna apie 
trisdešimts dolerių algos. Nei 
vienas politikierius į distrikto 
viršininkus nepašisako, kad 
numažins viršininkams algas, 

-kad sulyginus mokestį bent 
zWkiek arčiau angliakasio algos.

Mat, jie visi eina ne del darbi-Į 
’ nįnkų gerovės, o tik del geros I 

vietos ofise ir geros algos. Kai, 
kurie eina ant neprigulmingo! 
tikieto. Bet didžiumoj orga-1 
nizuotai. Boylano grupė tu-! 
ri savo mitingus ir tik kalba | 
už tam tikrą grupę. Cappel-I 
lini savo saiką susiorganizavo’ 
ir tą patį daro.

Tik progresyvių grupė turi joms.

remt kožnam mainieriui. Tai 
6 valandų darbo diena ir 5 
dienos į savaitę; pakėlimas al
gos jauniems darbininkams, 

' kuijį’čia dirba daug ir ma
žai apmokami; lygus darbo 
padalinimas tarpe kasyklų; 
sumažinimas algos viršinin
kams; nutraukimas ryšių tar
pe unijos ir anglių savininkų, 
tai yra, kad unija nebūtų po 
įtaka baronų asociacijos; pil
na galia ir laisvė nariams, 

• kaipo nusprendime algų “ska
lės” ir kitų sutarčių tarp bo
sų ir darbininkų, ne taip, 
kaip būdavo iki šiol—viršinin
kai daro vieni, be narių ži
nios.
mų, kurie būtų naudingi mai- 

firnierams. Tai kiekvienas d'r-

Užsirūkykite Lucky JUOZAS KAVALIAUSKAS
rara

kada užsinanote riebinaniia , dalyku

© 1929.
The American Tobacco Co., 

Manufacturers

•i v ;

Damon Runyon, 
Žymus Sportų Autoritetas

“Atletikos srityje žmones temt ja 
kiekvieną priemonę delei pasilai- 
kymo fiziniai tinkamais. Viena pa
prasta taisyklė delei tinkamo kūno 
svorio išlaikymo atrodo bendrai pri- 
imta: Užsirūkykite Lucky, kada 
užsimanote riebinančių dalykų. Biz
nieriai taipgi, kurie nori būt pasek
mingais savo darbe, prisiėmė tų 
malonų apsisaugojirho būdą—ste- 
bėtinasai Luckies apkepinimo kvap- 
snys žadina normalį. apetitą prie 
sveiku valgių.”

DAMON RUNYON

įf'olM 'Y U®.
1 XvX’X’Xv’.

TAI yra šiandieninė išmintinga prie
monė—imk Lucky vietoj riebinančio. 
saldumyno. Tūkstančiai tatai daro—vyrai! 

tuo būdu palaiko savo sveikatą ir drū
tumą, o moterys išlaiko savo figūras dailiai 
laibas. Lucky Strike, puikiausi tabakai,,
mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui apv 
kepinti, kadhišdirbt tokį kvapsnį, kurią 
smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebiA 
nančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies ma
žiau teerzina rūkytoją, negu kiti ciga- 
retai. Štai kode! žmonės sako: “Tai yra 
geras daiktas rūkyti Luckies.”

Žinovai pripažįstą, kad 
v ——e milžiniškas padidėjimas

rūkimo Cigaretų paeina iŠ pagerinimo 
Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant prie 
to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais1 
Lucky Strike Cigaretų naudojimas pakilo 
augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon ■ 
sudėjus. Tas, neabejutiškais žodžiais pat
virtina visuomenės pasitikėjimą Lucky 
Strike viršenybe.

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldumyno

lokalą reakcionieriai valdo, 
ten savo plauko nominuoja 
kandidatus, o kitiems negali
ma, nes jie mažumoj.

Minėtas lokalas paaukojo 
75 dolerius Anglijos mainie- 
riams, nes sako, kad Angli
jos valdžia duos dolerį ant 
kiekvieno amerikoniško .dole
rio aukoto Anglijos mainie- 
riams.

Darbai labai sumažėjo šioj 
apielinkėj.
dienas į

“It’s toasted”
IJNei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Kas sukatos vakaro per v&Jio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą tokias 
*’Melodijas kurios Broadway padare Broadway.” Ta muzika po visa šąli, 
nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcasting , 

Company tinklu. i
o

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main.
Bell Oregon

9669
5136

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

<|>

o>

<?>

<♦>

•>

<!>

Bell Phone, Poplar 7548

A, F. STANKUS

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 
kuogeriausiosc vietose ir už Žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

savo moteris, kad nedirbtų pi
giau, negu pirmiaus darbinin
kės dirbo. Bet čia sunkus 
klausimas. Stuba eina prie li- 
citacijos, tai skundai, daugiau
sia, būna be pasekmių.

Dabar biskį apie ateinantį 
teatrą ir koncertą, kuris bus 6 
d. balandžio, 404 Main St. Ši
tą pramogą surengė A. L. D. 
L. D. 97 kuopa. Kiek aš pa
tyriau, tai teatras bus labai 
juokingas, nes susidės iš tri- 

į jų komedijų, dialogo ir mono-

VIETOS ŽINIOS
NEW YORKO ŽINIOS 

pusi.) 
keli persi- j

, parvyko atgal į New YorkĄ 
ir tiem, kurie jo užklausia, jis 
nieko neatsako, tik nusijuokia, 
pamoja ranka ir tiek, šią ži
nią užtikau Lietuvos laikraš
čiuose, ir kiekvienam vykstan
čiam į Lietuvą turi būt lek
cija kad nesivežti daug pini-

! <ru.
Dz. Rep.

<♦>

<t>

<♦>

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bęt 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!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homcopatiškų irs 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

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

kitokių

Skaudūs

padėtis pusėtinai pablogėjo. .Koncertą išpildys geri 
. ‘urSJ° !luslPirk« .^'smuikininkai ir 

lAido Choras iš 
i puikiai dainuoja, 
jię ■ bus su 
“Laisvės” 
parengime.
landą vakare. Įžanga 75 ir 
50 centų.

išmokesčių, tai dabar 
nei taksų sumokėt.

nori parduoti, bet 
kupčių nesiranda, nes visus ta 
nelaiminga bedarbė palietė.

■ų eina į šilko audi- 
nyčias ir užima darbus pigiau 
puo ten dirbančių unijisčių 

Tos, žinoma, kreipė-

(Tąsa nuo 6-to
New Yorko jau 

kėlė į Brooklyną.
Mano Pažįstamo

Patyrimai Lietuvoje
Mano geras pažįstamas new-, 

yorkietis nuvyko į Lietuvą. Jo 
pavardė Alb. Rad^inauskas. 
Pinigus, kuriuos buvo išsive
žęs, Virš septynių tūkstančių 
dolerių, Pilviškyje nakvoda
mas susuko juos popieroje ir 
pasidėjo po galva. Atsikėlęs 
apleido viešbutį, pamiršdamas 
pinigus ten, kur pasidėjo. At
siminęs grįžo atgal, bet jau 
pinigų nerado. Pranešė poli
cijai, kuri padarė patvarkymą, 
kad pinigai pamesti. Bet lai
kui bėgant pastebėta, kad tū
li Naujamiesčio gyventojai, V. 
Grajauskas ir A. Janušaitis, 
pradėjo plačiai ūžti, sakyda
mi, kad išlošę didelę sumą pi
nigų Raud. Kryžiaus loteri
joj. _Bet kaip tik tuom thrpu 
jie dirbo netoli Vilkaviškio ir 
puolė nuožiūra, ar tik nebus 
tie Radvinausko pinigai pas 
juos. Kamantinėjant jie pri
sipažinę, kad radę tuos pini
gus ir pasidalinę pusiau. Tas, 
kuris pirmas pastebėjo, gavo 
daugiaus, antrasis — mažiau, 
nusipirkdami po ūkį, miško 
ir dar gerą dalį pasidėdami į 
banką. Pilietis Radvinauskas

Lietuvaitė Fotografistč Į 
Fotografuoju, Didinu ir Numalia-| 

vojų Visokiom Spalvom i 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
ncdėliomis nuo 9;30 iki

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg. 
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGEN T 2177-0474 “Mokykla su Reputacija

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus i 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
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DIDELIS KONCERTAS
DEL NAUDOS NUPIRKIMO NAUJO PIANO

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

Nedėlioję, 7 d. Balandžio (April), 1929
, Pradžia 2:30 vai. po pietų

LIETUV. TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖ
, Montello, Mass.

Programą išpildys mūsų dailės artistai :
K. Menkeliuniutė-Januškienė'ir F. Stankūnas iš Brooklyn.
Ig. Kubiliūnas iš Roxbury, Mass.
A. Mickevičiūtė iš West Lynn, Mass<
M. Banevičiūtė, J. Vaičiulis ir L. Zabarauskaitė, visi iš 

Montello, Mass.
ĮŽANGA 75 CENTAI IR 50 CENTŲ

t Gerbiamieji! Šis koncertas bus geriausias ir puikiau
sias ir visus kviečiame atsilankyti. Rengėjai.

TURKIŠKA

FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FALaAAlUl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ.

Panedoliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

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

išsikalbėti su to-

ren-
9

Visokiu Rūšių Šviežus

Rengėjos.

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

bu- | TEATRAS DAINOS-MUZIKA
J. LEVANDAUSKAS

107 UNION AVENUE

Telephone, Stag! 44M

A. RADZEVIČIUS

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimti.

STAMFORD, CONN.
L. D. L. D. vietinė kuopa

kuopoms, tai per- 
mūsų vietinės 23

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.

namus, 
atlieka- 
taisome 
Reika- 

S., 114 
’ Tel. ?

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Draugai! Gana ilgai mūsų kuo
pos nariai ramiai snaudė, nieko nę- 

Nuo šio laiko reikia vi- 
. Pra

dėkime nuo skaitlingų kp. susirin- 
Į minimą susirinkimą turi

kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai.

(79-80)

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

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

PAJIEŠKAU merginos1 apsivedimui, 1 
nuo 25 iki 30 metų (amžiaus. Mel-i 

džiu atsišaukti. S. P. Douglass, 2454 ! 
N. Mole St., Philadelphia, Pa.

(79-80)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

ĘASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. K ANTON
3481 Third Ave.
Pirmas Floras,

PARSIDUODA farma! 135 akrai že
mės. Gera proga pigiai pirkti pui

kią farmą. Klauskite daugiau in
formacijų laišku šiup adresu: Joe. 
Bender, R. D. 2, Esperance, N. Y.

j (80-85)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East
Tarp Park ir 

NEW Y

PARSIDUODA general krautuvė, lai- I 
koma visokių daiktų. Biznis į- 

dirbtas per 5 metus. Yra 4 kam
bariai gyvenimui, taipgi lysas ant 2 
metų) Randa $30.00 į mėnesi. Gera 
proga pigiai pirkti, nes turiu greit 
parduoti. Kreipkitės po No. 167 
Hobart Ave., Bayonne, N. J.

(78-89)

nors
rimtesniu jis neparem-

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

MANO YPATIŠKA ATY-(T»-f A AA 
DA IR PATARNAVIMAS > I (MII I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Širdingai kviečia Komitetas.
(80-81)

PITTSBURGH, PA.
Visi A. L. D. L. D. 33 kp. nariai 

tėmykit! Nepaprastai 
kp. susirinkimas įvyks subatoj, 6 d. 
balandžio (April), .1929 metais, 8-tą

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Sekantį sekmadienį, kai 
“Laisvės” svetainė-

STANLEY ALEXIS
Suveda Elektrą ir Įveda Elektri- 

kiniūs Prietaisus Namuose, 
Krautuvėse ir Dirbtuvėse
Industrial Electrical

Installer
House Wiring and Repairing

Windsor 3465

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 ir 188 kuopos 

rengia bendrai didelį koncertą ir šo
kius nedėlioj, 7 d. balandžio, Lietu
vių svetainėj, arit Vemor ir 25 gat
vės. Pradžia ' 5:30 vai. vakare. 
Koncertas bus labai puikus, daly
vaus S. Rimkus, J. Skulevičia, K. 
Karpus, A. Skraskis, B. Kvietins- 
kaitė, solistai; ukrainų garsusis du
etas, stygų orchestra, Aido Choras 
ir daugelis kitų įžymių veikėjų. Po 
koncertui bus šokiai abiejose sve
tainėse—viršutinėj ir apatinėj. Įžan
ga į koncertą 75c, vien į šokius 50c. 
Tat

svarbus 33

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “fridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Pavalgius čia malonu hūti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit I

Mof- 
pa?i-!remtl

Buvęs prezidento Wilsono: 
dešinėji ranka, pulk. E. M. 
House, randasi New Yorke, 
Harbor Hospital, kur jam 
vo padaryta operacija.

JUNIPER 7646
RALPH KRUCH ^ 

FOTOGRAFES 
65-2'3 GRĄ , 

'MASPe^'fe'W

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Amer. Piliečių Kliubo kvarta

linis susirinkimas bus pėtnyčioj, 5-tą 
balandžio, Kliubo kambariuose, 220 
Leonard St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai malonėkit atsi
lankyti. Sekretorius.

(80-81)

PRA»1AI1ŠK!TUR

Ten, pagaliau, vie- 
gais- 
die-

Tel., Triangle 1450 ’
Lietuvis Fotografas j 

IR MALIORIUS į
Nufotografuoja Į 

! ir numaliavoja* 
visokius p a- į 
veikslus jvai-1 
riomis spalvo-!

■ mis. Atnau-| 
ji n a senus ir i 
kr a j a vu s ir į 
sudaro sui 
amerikoniškais į

nrio dorhn Snlrn imi dnhnr1™ Ave,; PraSKie& vai- va" prie aaroo. bako, jau etapai ^are jr trauksis iki 12 vai. nakties, 
bedarbė, bet ji bus neužilgo Orkestrą grajys amerikoniškus ir 
didesnė. Senų niekas nenori į lietuviškus šokius. Įžanga 50 centų, 
ir jie nėra reikalingi. Išsunkę: • • 1 • 1 J ~ 1

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Šiandien East New Yorke Partijos Nariams, Kurie 
Paskaita

Neužmirškite, kad šiandien 
įvyksta L. D. S. A. 111 kuopos 
paskaita svetainėje 218 Van 
Siclen Avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Paskaita parašyta drg. 
Abeko specialiai moterų klau
simu. Kviečiame visus ir vi
sas atsilankyti, nes išgirsite 
daug .naujo. Kuopos narės 
privalo anksčiau ateiti, kad 
aptarus savo reikalus, nes no
rima 8 vai. jau pradėti paskai
tą.

Visi nedirbanti fabrikuose 
Partijos nariai raginami būti 
šiandien Distrikto Antro ofise 
(Darbininkų Centre, Unijos 
Aikštė, New Yorke) svarbiam 
Partijos darbui. Būkit tarpe 

ir 11 vai. ryto.
Ben. Lifshitz,

Veik. Distrikto Sekretorius.

Orlaivių Lekiojimas Tarpe 
New Yorko ir Pittsburgho

Ruošiasi Statyti 
“Pavyzdingus Namus”

Rytinėj daly New 
ruošiamasi statyti didelis ap- 
artmentnamis, kuriame galė
sią sutilpti 400 šeimynų. Na
mai taisomi sulyg New Yor
ko valstijos namų tarybos. Esą 
numatoma, kad visi kamba
riai bus moderniški ir kiekvie
nas kambarys lėšuosiąs ne 

$12.50 mėnesiui

Manoma, greitu laiku bus į- 
steigta orlaivių linija tarpe 
New Yorko ir Pittsburgho. 
Bus vežiojama pasažieriai ir 
esą bus galima nulėkti iš vie
no miesto į kitą per 3 valan
das.

Tiems, Kurie Norite Girdėti 
Dr. Kaškiaučiu

Prieškarinė Demonstracija; 
New Yorke

Jaunųjų Darbininkų (Ko
munistų) Lyga ruošia anti-mi- 
litaristinę demonstraciją, kuri 
įvyks sekantį šeštadienį, kai 
4 vai. po pietų. Vieta 110th 
St. ir Fifth Ave., New Yorke. 
Tai bus paminėjimas^vylikos 
metų sukaktuvių nuo Ameri
kos paskelbimo karo Vokieti-

Kalbės eilė gerų kalbėtojų, 
tarpe kurių bus J. Louis Eng- 
dahl, Robert Minor, Ben Gold, 
Sasha Zimmerman ir Paul 
Crouch.

Kiekvienas darbininkas ra
ginamas dalyvauti ir pareikš
ti savo protestą prieš imperia
listines žmonių skerdynes, 
prie kurių pasaulio imperialis
tai vėl galvatrūkčiais ruošiasi.

Wilsono Patarėjas Serga 
New Yorke

šiamo veikalo, bet savo kai
mynus parėmėme pinigiškai.

Yra naujų lietuvių, kurie 
apsigyveno atvykę, iš provin
cijų, ir, kaip pasirodo, skaito 
dienraštį “Laisvę,” bet nėra 
mūsų A. L. D. L. D. 23 kuo
pos nariais. Jūsų, draugai, 
užduotis yra nevilkinant, arti
miausiame kuopos parengime 
prisirąšyti, arba jeigu "priklau
sėte kitoms 
sikelti prie 
kuopos.

Pasitaiko
kiais nariais, kurie gyvena ir 
dirba New Yorke, bet visuo
met palinkę priklausyti tik 
Brooklyno pirmai kuopai. Sa
ko, ten yra mūsų vadai, vei
kėjai, \taį ir kitas turi garbės 
priklausyti.

’ Tokia mintis yra’ klaidinga. 
Pavyzdžiui, kas būtų su tokia 
kolonija, kaip East New Yor- 
kas, Central Brooklynas, Ijei- 
gu veiklesni draugai visi su
bėgtų į pirmą kuopą? Mes į 
New Yorką nesame gavę nei 
vieno nario iš Brooklyno, bet

(Tąsa 5-tam pusi.)

A.
gia gražų koncertą ir šokius sųba- 
toj, 6 balandžio, Redmen’s Hali, 47 
Willow St. Pradžia 7-tą vai. vaka
re. Tai bus dar pirmas toks pui
kus parengimas šiame mieste. Pro
gramos išpildyme dalyvaus garsusis 
Oktetas Ufa, kurio dainos ir labiau
sia surūgusius pralinksmina. Taip
gi bus ir solistų. Gera muzika 
grieš įvairius šokius. Tat nei vie
nas vietos bei apielinkės lietuvis ne
turėti) praleisti to stebėtinai sma
gaus vakaro.

Kviečia Rengėjai.
(79-80)

LIETIMU VALGYKLA
Valgiai, Gaminami Lietuvišku, 

ir Amerikonišku Stilium

Atsiminkit, kad Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus paskaita apie 
sveikatą bus sekantį sekma
dienį ne vakare, ale 2 vai. po 
pietų. Ir tatai prasidės punk
tualiai garsinamu laiku, nes 
svetainė išduota tik iki 4 vai.

New Yorko Žinios GRABORIUS
REIKALAVIMAI

iagnozo ir Gydy-

SALES—PARDAVIMAI

6

Puikus Vakaras

per keletą metų, O senatvėje i'balių subatoje, 6 d. balandžio-April, __!_•_______ 1_ •__ __!• 1_____l,non T .... .. Jįpaliuosavo kaipo netinkama ! 1929, J. Tankaus svetainėje, 139 Elm 
darhn Rnkn iau dnhnv I Point Avė.; prasidės 6:30 vai. va-

4-

lietuvių

se ubagaudamas. 214 Perry Avenue
ir

209

i\

tadieniais ir sek- 
sulyg sutarties.būti kiekvie- 

būt bus pas-

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

ELECTRICIAN
LIETUVIS ELEKTROS 

KONTRAKTORIUS

1057 Hamilton 
vai. vakare.

Rengėjai.
(78-80)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D. L. D. 72-ra kuopa rengia

REIKALINGA patyrę moterys prie 
išrinkimo svederių skarmalų. —

I. EISENBERG CO., 55-57 Montrose
Ave., Brooklyn, N. Y. (78-80)

įlinkus su pačiu
parėmus chorą 
darbuose.

Pasistengkite
nas, nes tai gal
kutinę vakarienė šį sezoną.

Be skanios vakarienės, bus 
dainų, šokįų, etc.

Įsigykit tikietus išanksto.

34th Street 
■exington Avės. 
IRK CITY

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki
8 P. M. Nędėliomis 10 iki 1 P. M.

I vienoje dirbtuvėje visas spė-jmes užtikrinam, kad būsite užganė- 
:i---- i---- —i:------------------------ -- dinti.

PASIRANIJAVOJA KAMBARIAI
Pasirandavoja'• šeši dideli kampiniai 
kambariai su maudyne. Kambariai 
labai geri dideliai šeimynai. Atsi
šaukite: 262 Penn St., Brooklyn, N.Y.

' (79-81)

L■

K’

tikslui jau nu- 
ją užmokėta 

$500,000. Savininkais pro-

DIDELIS IR LINKSMAS

BALIUS
Rengia. A. L. D. S. 68 kp.
A. D. P. Kp., Cliffside, N.

/“V-vi

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone. Stagg 0788

1

daugiau, kai
nuomos.

žemė tam
pirkta. Už

jektuojamo namo yra Aaron | Paskui> kaip žinome, toj pa- 
Rabinowitz ir Herbert II. Leh-jeioj svetainėj bus “Aido” Cho- 
man* ; ro vakarienė. Už tai kiekvie

nas ir kiekviena, norintieji iš
girsti taip svarbią paskaitą 
apie sveikatą, būtinai ateikit 

■ ir būkit laiku, 2-rą vai.
Paskaitos diena: balandžio

7 d., 2 vai. po pietų.

Amerikos Lietuvių Piliečiy 
Šokiai

Lietuvių-Amerikonų Piliečių 
l Kliubas (iš Jersey City, N. J.) 

ruošia šokius, kurie įvyks 
penktadienį, balandžio 5 d., 
1929, 8 vai. vakare, Kliubo 
Svetainėje, 387 Grand St., Jer
sey City. Visi kviečiami da
lyvauti ir smagiai laiką pralei
sti. .

Aidiečiai Nenuvils Ty, 
Kurie Atsilankys

Iš East New Yorko 
Padangės

vai. vak., 
ije, įvyks Aido Choro metinė 
[vakarienė. Kas metai Aido 
į Choras ruošia vakarienes, kad 
supažindinus lietuvius darbi-

Aidu ir kad 
jo dideliuose

Pereitą sekmadienį A. L. D. 
L. D. 23-čios kuopos susirin
kimas neįvyko. Nežinau, ka
me dalykas, tačiaus manau, 
kaičia velykų. Iš tų draugų, 
kurie buvo susirinkę, tik kuo
pos komitetas priėmė narių 
mokestis ir vieną naują narį; 
tai ir visas darbas. Reikalas 
mūsų koncerto su baliumi, ku
ris įvyks 21 d. balandžio, sve
tainėje po num. 2075 Clinton 
Ave., Bronx, nebuvo aptartas 
ir nebuvo galima išrinkti dar
bininkai.

Visų mūsų A. L. D. L. D. 
23 kuopos narių būtų šventa 
pareiga pasimokėt už šiuos 
metus. Draugai, jau didesnė 
pusė narių yra pasimokėję, 
būtent 33, bet dar randasi 
virš 20 narių, kurie turi užsi
mokėti. Bet jau pas mus įsi
gyvenęs paprotys, kad turi 
kuopos komitetas su pagelba 
veiklesnių narių lankytis po 
namus išrinkimui mokesčių. 
Tokis dalykas vargina kuopos 
komitetą.

Kiekvieno nario pareiga rū
pintis garsinimu mūsų kuopos 
parengimo, kuris įvyks, kaip 
jau minėjau, 21 d. balandžio.

Kas Bus Senatvėje?
Kada susitinki su senesniais 

lietuviais darbininkais, tai vi
sų vienodas išsireiškimas: kas 
bus senatvėje? kur gausiu 
darbą? Ir pagaliais nurodo, 
kad jam gerai pažįstamas dir
bo toje ar kitoje dirbtuvėje

NETIKĘS JUDIS
Pereitą antradienį netikėtai 

pasitaikė būti Cameo teatre, 
New Yorke, kur buvo rodo
mas judis, “Godless Gi-rl” (Be
dievė Mergina). Tai paikas 
ir bjaurus žygis agitacijai už 
religiją, už pripažinimą die
vo. Ir toks “lengvas,” toks 
beprasmis, kad žiūri žmogus 
ir mąstai, kaip žemai tie di
rektoriai laiko judžių žiūrėto
jus. Viena studentė yra dide
lė bedievė, ateiste, ir mokyk
loje varo bedievybės propa- 

Fapatikai užpuola ant 
susirinkimo, iškyla

gandą.
bedievių
muštynės -ir, jose žūsta viena 
mergaitė, už .ką tampa trys' 
nuteisti į .kalėjimą (pataisos 
namus).
ną gražią dieną iškyla 
ras, . ir bedievė prisiima 
va—“patampa dievota.”

Tokis tai išvedimas,
nieku 
tas.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Kovo 30 d. plačiai vietos ir 
apielinkių lietuviams žinomi 
Kiburiai minėjo savo dukrelės 
šešiolikos metų sukaktuves. 
Tam paminėjimui buvo su
rengta labai smagi puota, ku
rioj dalyvavo apie 200 svečių,
buvo daug jaunimo, Frances .
Kiburiūtės draugių ir draugų, ZyflŲ KoįRUniSh] DlCliraSClO 
daug giminių ir pažįstamų. Vi
si gražiai ir smagiai linksmino
si. Svečiai pasitenkino drau
gų. Kiburių vaišingumu ir lin
kėjo jiems ir jų dukrelei ge
riausių gyvenime pasekmių. 
Kiburiai taria svečiams šir-

žydų komunistų dienraštis 
“Freiheit” 
jimą savo 
kaktuvių.

dingiausiai ačiū už atsilanky- šeštadienį, 
mą į pokylį ir sykiu už suteik- 
tas jų dukrelei dovanas.

Vietinis.

ruošia didelį minė- 
septynių metų su- 
Tai bus sekantį 
balandžio 6 < 

New Yorko Colisėųme, 177th 
St., prie Bronx upės, New 
Yorke. Pradžia 7 :30 vai. va
kare. Bus puikus koncertas, | 
nes pasamdyta eilė žymių ar-i 
tistų—dainininkų, 
kų, etc.

Norinti pasilinksminti ir pa- 
komunistinę spaudą,

1<U IEŠKOJIMAI
X

GRABORIUS 
(Undertaker)

3,000 Medelhj New Yorko 
Miesto Parkams

Kapitalistas, Samuel
fit, trokšdamas gerokai pUOl" i y • 1 • 1 1 4-*
garsinti, padovanojo New Yor-|Prasoml 
ko miestui apie 3,000 įvairių I 
rūšių medelių, kurie bus sodi
nama ’įvairiuose miesto par
kuose.

PAJIEŠKAU A. Jasuko, Akron, 
Ohio, St. Rikus, Cleveland, Ohio;

J. Geneikis, Chicago, Ill.; Ig Repšis, 
Jersey City, N. J.; M. Dobinis, 
Pbughkiepsie, N. Y.; (dabar New
ark, N. J.), V. Levitzki, Courtney, 
Pa.; V. Sepkus, Brooklyn, N. Y.; P. 
Koleda, Philadelphia, Pa.; A. Ber- 

_ . . . notavičia, Ault, Colo.; V. Draugelis,
i Maloniai kviečiame vietinius ir is Ansonia, Conn.; ir daugelio kitų, 
j apielinkes atsilankyti į_ ši balių, o kurje buvo užsisakę parvežt paveiks- 

.... lūs iš Lietuvos 1925 metais per V.
Stankų iš Easton, Pa. < Tie paveiks
lai yra mūsų studijoj, meldžiame at- 

[ sušaukti.—Valinchus Photo Studio, 9 
William St., Pittston, Pa. (80-81)

’ .w. . [kas, kapitalistai paliuosuoja 
smui m - be jokio aprūpinimo ateičiai.

Stenu Papročių Žmonės
Vieną sekmadienį su savo 

draugu leidomės po 
namelius jieškojimui A. L. D. ................
L. D. narių. Įėjus į namus, valandą vakafe, L. M. D. svetainėj, 
rodosi, iš (pasikalbėjimo lais- Pittsburgh, Pa. I » M n « -• . I / ’ » 1 AV* • 1V\ I F 1
vų pažiūrų žmonės, prijau- .
čiantr. darbininkų . judėjimui, veikdami.
Bet besikalbant jau prisipažįs- (la5bąl
ta, kad ex-cukerninkas kųni-
gas Šeštokas buvo jų namuo- ateiti kiekvienas kuopos narys, už- 

Kipkvipnn<? įmokėti už šiuos metus mokesčius, 
... v. j • • atsiimti knygas ir padėti kp. ko-sakosi davęs nemažiau dviejų mitetui atsakyti į Centro sekreto- 

dolerių ir, kas keisčiausia, tai griaus prisiųstus net- 21 klausimą, į 
jau visi išanksto Žjno, kurį' kuriuos turi atsakyti sekamame su- 
d . .. i i 1 sinnkime ir užvesti kp. naują gyvy-, vakarą ar dieną ubagas bus bę. Todėl, draugai, visi būkite lai-

Palengvinimas Tikybinėms su krapyla musių vaikyti ir
* dolerių kolektuoti. Tie visi

dar iš Lietuvos atvežtų papro
čių nėra nusikratę. Namelius 
apsišvarina, tik visa bėda, 
kad miestas didelis ir nėra 
eglių delei aprūkymo namų, 
kaip Lietuvoje kad daroma 
prieš kunigo atvykimą. Sėdi 
ir laukia neprašyto svečio. 1

Yonkeriečių Parengimas
Yonkeriečių parengimo, ku

ris įvyks sekamą šeštadienį, 
prisiųstu^ bronksiečiams tikie
tus nąriai išpirko. Nežinau, 
ar visi nuvyks pažiūrėti jų lo-

B

Brooklyno Prasižengimai 
Skaitlingėja

Pereitais metais Brooklyne 
buvo Suareštuota 430 ąsmenų, 
kaltinamų; Įvairiuose prasižen
gimuose, daugiau, kai 1927 
metais. 1928 metais išviso 
areštų buvo M,624, palyginus 

■su 4,194 areštais 1927 metais.

įvyks Nedėlioję

7 BALANDŽIO-APRIL, 1929
'A N. CARRELLO’S. SVET.
Walker St. ir prie Gatvekarių 

G'elžkelio, Cliffside, N. J.
• Prasidės 3 vai. po pietų

įžanga 50 centų Ypatai
■ Tai bus linksmas ir didelis 
balius, į kurį visus ir visas 
kviečiame atsilankyti. Muzi
ka bus puiki, po vadovyste 
V. Retikevičiaus iš Brooklyno. 
Tąipgi ir šiaip viso ko delei 
pasilinksminimo bus kupinai.

Sektoms
New Yorko miesto mokyklų 

superintendentas, William J. 
O’Shea "paskelbia, kad jis su
tinkąs leisti organizuotis vidu
tinių mokyklų studentams 4 
įvairias pusiau tikybines orga
nizacijas. Jau senai įvairių 
religijų pasekėjai bandė kai 
kuriose mokyklose susukti sau 
lizdus nuodijimui studentų I 
smegenų, bet daugelis direk
torių prieš tai išstodavo. Da
bar, vądinasi, jie negalės to 
padaryti.

ku nurodytoj vietoj ir pasirengę 
dirbti. Taip pat nepamirškite atsives
ti naujų narių prirašymui prie kuo
pos. ,

Draugiškai visus kviečia
Kp. Komitetas.

(79-80)

GRAND RAPIDS, MICH.
Teatras!—‘‘žmogžudžiai”

Penkių^ veiksmų gyvenimo vaizdas, 
parašytas garsaus rašėjo, Togoboč- 
nyi. Veikalas plačiai atskleidžia 
daugybę nepermatomų mums priežas
čių, delei kurių ir įvyksta toji baisi 
tragedija. Rengia Lietuvių Dailės 
Choras subatoje, 6 d. balandžio (Ap
ril), 1929, Liet. Sūnų ir-Dukterų 
Draugijos svetainėj, 
Avė. Prasidės 7:30

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

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

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavojan^e 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.




