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GASTONIA, N. C.—Tre- Gręsia Išmetimas iš Stubų

i

Gold.
Komunistu Partijos atsi

šaukimas sako:

Anglijos Karaliaus Sūnus 
Vyksta Japonijon

n

dynės, New Yorko miesto nupirko degtinės, pabėgo 
darbininku niasės turi atsa- I<uomet. Pries lį buvo pada-

104 Metų Senis Smerkia 
Prohibiciją

'fe

BALTIMORE.— Du kali
niai valstijos kalėjime čia 
išrado naują įtaisą vandens 
jėga gaminti elektrą. Val
džia išdavė jiems patentą.

težins, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Sandara” ir “Naujienos” 
oficialiai pasveikino savo nelai
mingus skaitytojus su katali
kiškomis velykų šventėmis. Be* 
to, “Sandara” ant pirmo pus
lapio uždėjo paveikslą, kuriame 
parodoma, kaip Velykos veda 
žmones prie “apšvietos”. Gri
gaitis savo “Naujienose” neįki
šo jokio velykinio piešinio. Toks 
tik ir skirtumas beliko tarpe 
“Sandaros’r ir “Naujienų”.

Kaip toli tie žmonės nupro- 
gresavo! Iš bedievių ir socia
listų virto šinkoriais katalikiš
kos vieros burtų. Mat, anglų 
priežodis sako: “Business is 
business”. Sandariečiai ir sma- 
laviriai savo idėjas jau senai 
išmainė ant dolerio. Be apgau
dinėjimo savo skaitytojų, nieko 
daugiau jų spaudoj nebeliko.

f

KRISLAI
Sandariečių ir Smalavirių 

Velykos.
Religinės Atraugos.
Ūkininkų Sąjungos

Bankrotas.
Reikia Rengtis Prie

Gegužinės.
Menševikų Džiaugsmas.

Rašo .4. B.

SUEZ, Aigiptas.—Anglijos 
karaliaus trečias sūnus, 
Gloucester kunigaikštis, pa
buvęs Aigipte, ketvirtadienį 
išplaukė laivu Morea į Ja
poniją imperialistiniais tik
slais. Anglijos imperialis
tai, sudarę su Japonija su
tartį prieš Jungtinių Vals
tijų imperializmą, stengiasi 
palaikyti su Japonija drau
giškus santikius.

Kaliniai Išrado Naują 
Įtaisą Gaminimui 

Elektros

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jū» Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

Milžiniška Anti-Karine Demonstracija 
Rengiama New Yorke Rytoj po Piety

Tačiaus religinių ceremonijų 
atraugų tebesama dar ir pas tū
lus progresyvius žmones. Štai 
pereito sekmadienio Brooklyn© 
vaikų surengtame vakarėlyj, 
kaip matyt iš aprašymo “Lais
vėje”, tikrai velykiškai buvo 
daužoma kiaušiniai. Bovijos 
dideli ir maži. O juk tai gry
nas katalikiškas žaislas. Jeigu 
vaikai nesisarmatino, tai dar 
atleistina. Bet kuomet ir su
augę progresyviai žmonės, vie
toj vaikams paduot pavyzdį, 
vietoj išgalvot ką nors, kas pa
juoktų religinius burtus, irgi 
bovijos su margučiais, tai jau 
daugiau negu juokinga.

Kaip sau norite, bet man at
rodo, kad iš tūlų žmonių religi
nės atraugos baisiai sunkiai ko- 
šiasi. O reikia prieš jas kovo- 
ti. ‘ Tai vis našta supuvusios 
praeities.

Lietuvos klerikalinė ūkinin
kų Sąjunga prilipo liepto galą. 
Jos likučiai tapo pavesti naujai 
klerikalų ūkininkų kooperatyvų 
sąjungai. Pasirodo, kad ta są
junga pernai neatmokėjo šve
dams nuošimčių už paskolą. 
Švedai prikibo prie Lietuvos 
valdžios. Valdžia patraukė ko
operatyvų sąjungą teisman ir 
"eismas 'nubaudė sąjungą ant 
apie šimto tūkstančių litų. Bet 
iš alkano šuns juk kaulo neiš
plėš!. Todėl reikalaujama, kad 
su kooperatyvų sąjunga susiri
šęs Centralinis ūkininkų ban
kas išmokėtų fašistų valdžiai tą 
sumą. Bet veikiausia ir pats 
bankas neturi iš ko apmokėti.

Ir taip irsta visi fašistiniai- 
klerikaliniai galai Lietuvoje. 
Taip sakant, žuvis žuvį gaudo 
ir ėda.

Už nebepilno mėnesio bus 
tarptautinė darbininkų Šventė, 
pirmoji gegužės. Reikia rengtis 
prie jos apvaikščiojimo. ,Lietu- 
vių darbininkų organizacijos 
turi tuojaus griebtis už darbo. 
Beveik visur masinius susirin
kimus šaukia Amerikos Komu
nistų Partija. Reikia prie jos 
parengimų prisidėti.

Menševikai labai džiaugiasi 
Trockio sugrįžimu prie savo se
nojo tikėjimo, tai yra, menše- 

į vizmo. Tegul džiaugiasi. Tai 
naujas jų rekrutas. Bėt Troc
kis savo lojimu komunistų . ju
dėjimui nepakenks. Renegatai 
niekados nesudarė jokio rimto 
judėjimo ir nesudarys. Juos 

_ pasiima buržuazija, iščiulpia, 
kaip lemonus, ir paskui nume
ta už tvoros.

SHEBOYGAN, Wis.—čia 
tūlas pilietis turi laikrodį, 
kuris tik vieną kartą buvo 
sustojęs taksėti per 100 me
tų.

100 METU LAIKRODIS— 
GERAI EINA

Trečiadienį Komunistų 
Partijos New Yorko Dist- 
rikto pildantysis komitetas 
išleido pareiškimą prieš 
Jungtinių Valstijų imperia
listų rengimąsi prie karo. 
Pareiškimas ragina New 
Yorko darbininkus dalyvau
ti anti-karinėj demonstraci
joj, šeštadienį, balandžio 6 
d., 4 vai. po pietų, ant llOth 
St. ir Fifth Ave. Tą dieną 
sueina dvylika metų, kaip 
Jungtinės Valstijos prisidė
jo prie pasaulinės skerdy
nės.

J. Louis Engdahl, “Daily 
Workerio” redaktorius, ku
ris nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos, kalbės anie im
perialistų rengimąsi prie 
karo prieš Sovietu Sąjungą.

Komunistų Partijos New 
Yorko Distrikto pildantysis 
komitetas šiuo paskelbia 
šeštadienį, balandžio 6 d., 
kaipo Raudonąjį šeštadienį 
kovai prieš imperialistinį 
karą. To kiš turi būt atsa
kymas New Yorko miesto 
darbiųinkų 1 Armijos Die
nos proklamaciją, kurią iš
leido New Yorko valstijos 
gubernatoriijs Franklin D. 
Roosevelt, buvęs laivyno se
kretoriaus pagelbininkas 
prie prezidento Wilsono ad
ministracijos laike pasauli
nio karo.

Tam begėdiškai drąsiam 
militarist™, s kuris šaukia 
darbininkus (apvaikščioti ba
landžio 6 d. Amerikos prisi-j 
dėjimą prie pasaulinės sker-

SALT LAKE CITY, Utah. 
—Moses B. Greves, 104 me
tų amžiaus, seniausias Utah 
valstijos pilietis, smerkia 
blaivybės įstatymą.

“Blaivybės įstatymas ne 
tik atima nuo mūsų asme
ninę laisvę, bet didžiumą iš 

įmūsų padaro kriminalis
tais,” sako senis.

Jis sako, kad po biskį įsi
geria—kada tik gauna.

Pabėgo Šnipas, Kuris Netei
singai Apkaltino Dėkingą 

Būtlegerystėj

8BILIZU0TA KARIUOMENE 
LAUŽYTI TEKSTILIEČIŲ STREIKĄ

Streikas Plečiasi; Keturi Str eikieriai Suareštuoti; Bosai 
Grasina Unijos Organizatoriams * :

Išradėjai yla Frank L. Al-, Kiti kalbėtojai bus Robert 
lers, narys Norris žmogžu- Į Minor, Paul Crouch, Ben 
džių šaikos, ir Raimond R. 
Scott, nuteistas astuoniems 
metams už vagystę.

Kaliniai sako, kad tuo jų 
išradimu labai pigiai bus 
galima pagaminti elektrą. 
Jie sako, jų įtaisu gaminant 
elektrą kalėjimui kainuotų 
tik $1,000 į metus. Dabar 
kainuoja $70,000.

Jiedu bendrai dirbo tą iš
radimą po sargų priežiūra. 
Dienomis dirbdavo kalėjimo 
rakandų dirbtuvėj. Vaka
rais jie studijavo ir darė 
bandymus savo kamerose. 
Scott, kuris yra apsipažinęs 
su elektros jėgos gaminimo 
įmonėmis, panaudojo tam 
savo praktikinį žinojimą. 
Allers buvo teoretikas. Jie 
padarė tris planus. Du pir
mieji nepavyko. Jie nega
lėjo turėti dirbantį modelį 
sulig savo plano ir turėjo 
apsiriboti braižiniais. Už
baigę braižinius pasiuntė 
tūlam advokatui į Washing- 
toną. Jis padarė dirbantį 
modelį sulig tų planų. Ant
radieni Allers ir Scott an- 
laikė laišką nuo Patentų 
Komisionieriaus, kad jų iš
radimas tapo užpatentuo
tas.

Jų išradimas tapo išban
dytas ir atrastas praktišku.

Vienas Suvalgė 300 Svarą 
Kiaulienos į 10 Dieną

LONDONAS.—Herr Fritz 
Sohner, iš Berlyno, vienas 
suvalgė 300 * svarų kiaulie
nos į dešimts dienų. Kitas 
vokietys suvalgė pusaštun- 
to jardo dešrų į pusvalandį.

Francesco Marini, italas, 
suvalgė vienu kartu suvirš 
dviejų mylių ilgio “spaghet
ti” (makaronų).

Tūlas paryžietis į 23 se
kundas išgėrė du galionu 
alaus. ’ !

Tai pereitų metų čampio- 
nato rekordai.

700 West Virginijos 
Mainieriu Sustreikavo

Rezignavo Lenkijos 
Premjeras

VARŠAVA.— Trečiadie
nį kabineto susirinkime 
premjeras Casimir IB artel 
pareiškė, kad jis įteikė re
zignaciją prezidentui Mos- 
cickiui.

Manomą, kad jį paseks 
keli kiti ministerial, jų tar
pe prekybos ir darbo minis- 
teris.

Prezidentas Moscicki ban
dąs prikalbinti Bartel, kad 
jis pasiliktų ministerijoj.

Rochester, N. Y
šią subatą, 6 d. balandžio, 

G. Dr-jos salėj, 575 Joseph 
Ave., LDSA. 26 kuopa ren
gia linksmą balių. Visas ba
liaus pelnas skiriamas poli
tiniams kaliniams, todėl ti
kimasi, kad ne tik šokių ir 
linksmų laikų mėgėjai, bet 
visi lietuviai darbininkai ir 
jų draugai dalyvaus.

Eisiu,

kyti milžiniška anti-karine 
demonstracija.i-------------------------------------- ------------------------------------------

Kunigas Seipel, Austrijos
Kancleris Rezignavo

VIENA, Austrija.— Ka
talikų kunigąs Ignaz Sei
pel; kuris peK ilgą laiką bu
vo Austrijos kancleriūm, 
trečiadienį rezignavo.

Spėjama, kad Vatikanas 
patarė jam rezignuoti. Nuo 
karo užbaigos atsimetė nuo 
tikėjimo suvirš 100,000 Au
strijos katalikų, ir aiškina
ma, kad kunigo Seinelio po
litinis'veikimas padarė tuos 
žmones bedieviais.

Seipel pasižymėjo darbi
ninkų spaudimu ir perse
kiojimu.
fašistus būdamas valdžioj.

GENEVA, Ill.— Eugene 
Boyd Fairchild, blaivybės 
agentų pasamdytas šnipas, 
kuris sudarė melagingą kal
tinimą prieš Dėkingą, Au
rora miestely, liudydamas, 
kad jis Dėkingo namuose

Čiadienį čia tapo atsiųsta 
valstijos kariuomenė laužy
ti t tekstilės darbininkų 
streiką. . • I

Kariuomenė apsupo visas 
dirbtuves. Streikieriai ver
žėsi per kareivių eiles pi- 
kietuoti dirbtuves, 
pikietuotojai, naria: 
nalės Tekstilės Dar 
Unijos, tapo suareši 
bandymą persimušti 
licijos eiles.
po paliuosuoti po $100 kau
cijos kiekvienas.

Streikas plečiasi 
S. C., dviejų t___

Keturi
Nacio- 

bininkų 
tuoti už 
per mi- 

s jie ta-

rytas šiomis dienomis kalti
nimas už kreivą prisieką.

Vaduojantis jo melagingu 
liūdijimu, blaivybės agentai 
užpuolė Dėkingo namą, su
mušė Dėkingą ir nušovė jo 
žmoną, kuomet ji puolė gel
bėti savo narmuštą vyrą.

Šerifai jieško Fairchild’ą 
trįjuose miesteliuose, kur 
jis kartais gyveno--bėgy pe
reitų kelių mėnesiu, bet ne
suranda. Fairchild pasakęs 
savo draugams, kad jis “to
li išvyksta”.

Albert J. Kelley, Dėkingo 
advokatas, sako, jog jis ma
no, kad Fdirchild buvo dau
giau kaltįis nužudyme Dė
kingo žmonos, negu blaivy
bės agentas Roy Smith, ku
ris ją nušovė.

jciasi. Union, 
tekstiles dirb

tuvių darbininkai sustreika
vo.

Bosai grasina unijos or
ganizatoriams. Darbininkai, 
pastebėję apie grasinimus, 
pranešė organizatoriams 
Beal ir George Pershing, 
kad daroma suokalbis prieš 
jų gyvastį., Vienam grasi
nančiam raštely sakoma: 
“Daug dalykų atsitinka
tamsoj”.

Daug darbininkų gyvena 
kompanijai priklausančiose 
stubose. Kompanija grasi
na išmesti streikierius iš 
stubų. J. H. Kesler, vie
nas iš prašalintų darbinin
kų iš darbo už priklausymu 
prie Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos, gavo 
nuo Manville-Jenckes kom
panijos pareiškimą, kad jįp 
bėgy trijų dienų nuo prane
šimo išsikraustytų iš kom
panijos stubos. O jeigu to 
nepadarys, tai bus išmestas. 
Jis toj kompanijoj išdirbo 
septynis metus. T

Darbininkai reikalauja, 
kad jiems būtų mokama mi
nimum $20 į savaitę. Nors- 
ir tiek neužtenka su šeimy
na pragyventi, net pačios 
valdžios aprokavimu, ta
čiaus kompanija nenori nei 
tiek mokėti. Kiti darbinin
kų reikalavimai: panaikinti

I1

Jis karštai rėmė jęenori Mazgoti Vyrui Ko

Teisia Agronomus ir žemės 
Tvarkytojus

Už klasinės linijos iškrei
pimą tvarkant žemę Kuz- 
necko apyg. (Sibire) nuimti 
nuo darbo ir atiduoti teis
man Krapavinsko rajono 
agronomas ir 4 žemės tvar
kytojai. Žemes tvarkytojai 
girtuokliavo su buožėmis, 
ėmė kyšius ir tt. Partijos 
atsakomybėn traukiamas ir 
bu v. partijos_rajono komite
to sekretorius. >*■..,

PITTSBURGH, Pa. — 
Pursglove Mining Kompa
nijos kasyklose, Scotts Run 
srity, West Virginijoj, tre
čiadienį sustreikavo septyni 
šimtai mainieriu po vado
vyste Nacionalės Mainieriu 
Unijos. Darbininkai su
streikavo prieš algų nuka- 
pojimą. Streiką. vadovauja 
West Virginijos Nacionalės
Mainieriu Unijos Distrik^f. 
tas.

Vincent < Kamenovich ir 
Charles Close, nariai Nacio
nalės Mainieriu Unijos pil
dančios tarybos, ir Charles 
Guynn, tos unijos organiza
torius Ohio valstijoj, randa
si streiko vadovybėj.- '

Pikietuotojų eilės jau ta
po sudarytos ir ūpas pas 
streikierius karingas. Ti\k 
27 mainieriai pasiliko dirb
ti.

Pereitą mėnesį šeši šimtai 
tos kompanijos mainieriu 
streikavo Powhatan, Ohio, 
po Nacionalės Mainieriu 
Unijos vadovybe.

Pursglovę kompaniją kon
troliuoja tie patys kapita
listai, kurie: kontroliuoja ir 
Kinloch kasyklą, kur nese
nai žuvo 47 mainieriai įvy
kus eksplozijai. G - ; '

jas, Jieško Div’orso

WORCESTER, Mass. — 
Moteris, Mary Georgeson 
užvedė prieš savo vyrą di- 
vorso bylą. Ji savo skunde 
nurodo priežastį, del ko ji 
nori gauti divorsą. Sako, 
kad ji jturėjcf mazgoti savo 
vyrui’kojas šešis kartus į 
savaitę; vyras nupirko jai 
pianą, bet neleido imti lek
cijų. Ji kartą paaukojo sa- 
laveišių armijai 25 centus ir 
už tai vyras ją apmušęs. 
Del to ji nebenori su tokiu 
vyru toliaus gyventi.

Meksikos Sukilėliai Sumušti, Generolas 
Escobar Pabėgo su Grupe Kareivių

EL PASO, Texas.— i Ge
nerolo Escobar vadovauja
mas sukilimas Meksikoj ta
po sukriušintas trečiadienį, 
pasak pranešimo Meksikos 
generalio konsulo E. Lie- 
kens. Valdžios spėkos su
ėmė kelis sukilėlių trauki
nius su kareiviais prie Re
forma miesto, Chihuahua 
valstijoj, už 15 mylių į šiau
rius nuo Jiminez miesto.

Generolas Juan Andreau 
Almazan^ valdžios divizijos 
komandierius, pranešė kon
sului, kad generolas Esco
bar ir kiti sukilėlių viršinin
kai apleido savo traukinius 
su kareiviais, kuomet vai-

__ v . darbą nuo šmotų; įvesti 40
Sargvba iš darbininku Iv- valandų darbo savaite; pri- 

di streiko vadus, kurjtik jie pažinti Nacionalę Tekstilė 
eina. 1 . ” Darbininkų Uniją. .

I • * f A

A. D. F. Viršininkai Vėl 
Rėkia prieš Sovietą Sąjungą

WASHINGTON.— 
riko s Darbo Feder 
viršininkai vėl pradėjo rėk
ti prieš Sovietų Sąjungą. 
Trečiadienį jie pasiuntė sa
vo pareiškimą naujam vals
tybės sekretoriui Henry L. 
Stimson, ragindami jį to
liaus tęsti buvusio valstybės 
sekretoriaus Hughes nusta
tytą politiką nepripažini
mui Sovietų Sąjungos.

Ame- 
acijos

Išgelbėtas iš Niagara Upės 
Prigėrė Vanėj

džios kareiviai juos apsupo; 
ir pabėgo su grupe kareivių 
į šiaurius linkui Chihuahua 
miesto.

“Sukilėlių kareiviai gynė
si, kuomet juos vadai aplei
do”, pranešimas sako, “šim
tai jų tapo nužudyta ir pa
galios sukilėlių spėkos liko 
priverstos pasiduoti.”

Konsulas Liekens sako, 
kad iš militąrinio atžvilgio 
sukilimas jaū tapo sukriu
šintas. “Escobar ir jo ka
valerija gal pasitrauks į So
nora, bet svarbiausia suki
lėlių armija tapo suimta 
prie Reforma miesto,” sako 
konsulas. - . $9 j dieną.

BUFFALO, N. Y.—John 
H. Olst, 22 metų amžiaus, 
apie savaitė laiko atgal ta
po išgelbėtas . nuo žuvimo 
Niagara vandenpuoly, kuo
met jo valtis apvirto Niaga
ra upėj ir vanduo jį buvo 
benešąs linkui vandenpuo-! 
lio. Bet sekmadienio, nak
tį jis prigėrė vanėj, apart- 
mente, kur jis dirbo kaipo 
dženitorius.

Medikalis egzaminuoto jas 
sako, kad Olst buvo ap^roš- 
kęs gazo garais ir įkrito į 
vanę pilną vandens.

žuvo 8 Mainieriai

BRUSSELS, Belgija. — 
Astuoni mainieriai žuvo nuo 
eksplozijos kasykloj netoli 
nuo Paturages.

Laimėjo Pęnkių Dienų 
„ Darbo Savaitę

SPOKANE, Wash.-SPOKANE, Wash.— Tin
kuotojai ir tęplioriai čia lai
mėjo penkių dienų darbo sa
vaitę ir pakėlimą algų $1 į 
dieną. Dabąr tinkuotojai 
gaus į dieną $12. Tęplioriai

Numirė Baigdamas Gerti r 
Dešimts Galioną .Vyno

STOCKTON, Cal.— Hen
ry van Steenberger iš Hat* 
mony Grove, netoli nuo čia, 
sudėjo laižybas su savo 
draugu, kad jis gali išgerti 
dešimts galionų vyno vienu 
pradėjimu. Jis pradėjo ger
ti pereitą šeštadienį. Jis 
gėrė iki pirmadienio vaka
ro. Kuomet jau beliko ma
žiaus kaip stiklas vyno iš 
dešimts galionų, jis parvir
to ir numirė. Daktaras sa
ko, kad jis mįrė nuo alkoho
lizmo.

Paliko žmoną ir penkis 
vaikus.

K

Nusipirko Grabą, Apžiūrėjo 
Kapą, Paskui Nusižudė

NEW ORLEANS, La. — 
Vito Longo, 55 metų 'am
žiaus, nuėjo pas graborių, 
nusipirko brandų grabą, nu
vykęs į kapines apžiūrėjo 
kapą, o paskui nusižudė. Jo 
žmona ir vaikai negalėjo 
paaiškinti jo nusižudymo 
priežasties.

t

Philadelphia, Pa
Priešfašistinis Komitetas 

rengia vakarienę ir balių, 
6 dieną balandžio, Lietuvių 
Tautiškoj Svetainėj, Moya- 
mensing Avė. Maisto bus 
pagaminta ekstra, todėl ant 
baliaus galės įsigyti tikietus 
tie, kurie neturės tikietųiš- 
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. \ Komisija.

1'1
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ŽVALGYBININKIŠKAS LIAUDININKŲ 
VADU VEIDAS

Jau praėjusį kartą, rašy- lykas įpa gauti geresnį 
“ 11 x " 1-----’■ —iš laisvėsdamas apie “septynių mūro kąsnį; gautuoju

sienų” ąrtisto i'Omaną, de- daviniu jie dažniausiai nesi- 
damą “Lietuvos Žiniose”, dalina dargi su valstiečiais, 

' aš pasaldau, kad ir geriau- darbininkais ir kareiviais iš
šiai mokami žvalgybos savo pačių bylos. Visai kas 
agentai nebūtų sugebėję ge
riau apšmeižt 'bolševikų,
kai-p tas niekšas. Apie jį ne- nors gaunama, eina visam 
verta būtų njei rašyti, nes kolektyvui, t. y. visiems jo' 
be abejonės, tas artistas jau nariams.
Viena koja, o gal ir abiem,' Toliau liaudininkų inteli- 
stovi žvalgybininkų eilėse; gentėlis tyčiojasi, išdidžiai 

' vienok tas, ką septynių mū- niekindamas nemokšas dar- 
ro sienų liaudininkas rašo, bininkus ir varginguosius 
o kiti spausdina, rodo visų valstiečius, šaipydamasis iš 
jų tikrąjį veidą. Yra viso- kolektyvo narių mokymosi, 
kių kelių iš “septynių mūro rašo įskundimą (sausio 24 

į .šienui pakliūt į žvalgybą ir d.), kad kalėjime cenzūros 
‘laisvę”: vienas kelias—tie- sritis esanti visai apleista, 
siogine judošystė, savo I lead kalėjimo kapelionas lei- 

^d r augų išdavimas ir perėji-j džiąs į kalėjimo knygyną 
mas tarnaut žyalgybon; ži- viską, ko tik komunistai už-

kita yra pas komunistus: 
ten viskas, kas yra kieno

Gijas, turiu paduot dar vie- 
ųą ištrauką iš jo rašto,—ku
ri savo šlykštumu ir niekin
gumu gali susilyginti tiktai 
su jo paties šmeižtais,—-del 
malonės prašymų, apie ku
riuos 
kartą, 
šmeižtus 
tai kai kuriems savo na
riams liepia kartu tar
nauti žvalgybai ir partijai, 
o» paskui juos niekingai iš
duoda tai pačiai žvalgybai. 
Tokius šmeižtus ypatingai 
mėgo leisti seniau s-d. va
dai. Dabar liaudininkų ar
tistai iš septynių mūro sie
nų tai faktais stengiasi 
įrodyti, štai ką jie rašo 
neva ąpie tokią komunistų 
auką:' “... “b. k.” mane įkal
bėjo stoti jų partijom” Dar 
daugiau: “jie man įkalbėjo^ 
kad aš tuo pačiu metu dirb- 

“b. k.” ir tarnaučiau 
špionaže. Girdi, jiems rei-

aš rašiau praėjusį 
Turiu omeny jo 

, kad komunis-

in’čiau “b. k.

AP2VALG
Lietuvos Vyskupai ir 
Smetonos Valdžia.

Chicagos kunigų “Drau
go” korespondencijos iš Lie
tuvos rašo:

Valdžios konferenęija su 
vyskupais vasario pradžioj pa
sibaigė fiasco: Augustinas ba
rė vyskupus už kunigų neišti
kimybę valdžiai, o vyskupai 
aštriai skundėsi del daugybės 
trukdymų’ sdsirinkimams K. 
V. C. ir tt. UDel nieko nesusi
tarė ir išskyrė gerokai susipy
kę. Telšių, Panevėžio ir KAi- 

.ląėdorių vyskupijoms nębeišmo- 
ka 1929 m. prideramų sumų.

Vadinasi,' klerikalai ir fa- 
šistai tebeniaūjasi. Kleri
kalai būtinai veržiasi prie 

o fašistai 
nenori prileisti. Tai ir rie-

'na del tam.' tikrų grybelių 
(“fungi”), ilyį kokių fpelėsių; 
ką įsiveisia odos sluogsniuose. 
Iškanabyti tie grybeliai netaip 
lengva. Prisieina plaukai trum
pai kirptis ir galvos oda anti- 
scptiškomis mostimis bei skys
timais teplioti. Siera mosties 
pavidale arba sieros druskų 
skiediniai paprastai duoda ne
blogų pasėkų.

| Jei viduriai nepaslankūs, tai

JUOKAI NE JUOKAI ’ (

listų revoliucionierių nebeli
ko, išskyrus saujelę slaptai 
veikiančių chuliganų ir te
roristų. Bet užsienyj pa
bėgėliai kontr-revoliucionie-1 reikia daugiau daržovių, žalie- 
riai tebesivadina Socialistų nOs, vaisių, uo^ų, džiovintų ir 
Revoliucionierių Partija. O pamirkytų vaisių bei uogų. Rei- 
Černovas tebėra jos negin-|kia ir gerti dainiau, ypač na
ci j amų lyderių.

Smalavirių “___ v____
Černova pasitiko labai iš- te^ul JQsV sūnus’ parsineša iš 
kilmingai. Balandžio 1 d. vaistįnės' psilos; grūdų—“psyl- 
laidoje Pijus Grigaitis išlie- lium , Tll 8’ali- . y y , ‘ t n un I oniilrofnli Ir r»
Jči Visą VIGUIų, savu meusu-!k . np ,3
vikiškų ašarų delei' Černovo |n;ke^|a, 0 gl.^iai išjudina 
likimo. Girdi: “Jei ne bol-'^VQ\,Qu 
ševikų perversmas, černo
vas būtų Rusijos demokra
tines respublikos premjeras 
arba prezidentai’. Akurat 
taip: .visą gišeftą Černovui 
ir- kitiems darbininkų ne
prieteliams sugadino tie ne
labieji bolševikai. Ne vien

iKia ir gei
Imu darbo limonado. Vieton 

Naujienos” ; vartoti kokius smarkius vaistus,

ja visą viedra savb‘ menše-j!na.valgyti ,?° “*li ke!et^ „X__  jx..._____ 'kartų per dieną. Nieko visai
ir

_ valstybės lovių, 
kia turėti savo žmonių slap- \ .
tojoj ir žinoti, kas ten da- į u

- - --- f Smetonos valdžia jau iri™ :
rosi. Tarnavau, apgaudi- Į 
nėjau ją ir už tai ėmiau pi
nigus. r 
meluoti. Judošiaus sidabri
nius dalinausi su “b. k.” Aš 
viską dariau taip, kaip man i 
sake “b. k.”... Slaptojoj tar
naudamas, “b. k.” daug dir
bau: organizavau jaunuo
menės kuopeles, platinau li

noma, žvalgyba ima tik to-įsimaną: ir Gerceną, Plecha- teratura,«instiakcijas.ir tt.

pravalo vidurius.

LAIŠKAS IŠ BIRŽŲ 
APSKRIČIO

plika 
ir jo

0^
PIRMU KART IŠPILDĖ PA

ČIOS REIKALAVIMĄ
Įbėgo moteris į policijos 

stotį ir sako: Malio vyras kur 
tai dingo, jis neparėjo namo 
nei vakar, nei užvakar.

Policijos viršininkas: O 
kaip jūsų vyras atrodo?

Moteris: • Mažiukas, 
galva, pilkai apsirengęs,
nęsis raudona, lygiai taip, kaip 
ir jūsų. ■

Viršininkas: Tokis žmogus 
randasi lavoninėj. Jį radome 
prigėrusį.

Moteris: Ar taip! Tai pir
mu kartu jis padarė tą, ką 
aš jam liepiau. Užvakar aš 
jam liepiau kišti galva į ake
tę. Matomai, jis taip* ir pa
darė. Ęet kas per atmaina? 
Jis niekados manęs neklausy
davo, o dabar paklausė.

Vienas mūsų skaitytojas 
pridavė gautą iš Lietuvos, Bir
žų apskričio laišką, kuriame, 
apart asmeninių reikalų, ve 
kas rašoma.

Dabar aš noriu papasakoti 
apie Lietuvos vargingosios 

■ liaudies gyvenimą ir apie kle-
Dabar 

labai 
Perei-

Klerikalai randa kad:tik černovas> bet tas Pats Klerikalai i atida, kad Kerepskis ir^ da kiti Qrjgai. 
Ičio didvyriai šiandien sėdė- 

-’itų ant Rusijos liaudies 
Isprando ir laktų jos kraują 
ir prakaitą, jeigu ne lapkri- 
čio revoliucija, kuri visus į rikalų vyriausybę,
tuos frakuotus ponus pa- Lietuvos biednuomenė 

suvargusi ir badauja.

Oficierius ir Kareivis
Oficierius klausia kareivį:
—Kuris yra pirmutinis . kar

eivio privalumas valant šautu
vą ?

—Pažiūrėti į numerį.
—Kodėl?
—Kad per klaidą neišvaly

tum kito kareivio šautuvo?

Bet delei to Romos agentai! 
neturėtų dejuoti. Juk fa
šistai įsigalėjo tik dėka kle
rikalų. Gruodžio 16, 1926, 
kunigai ir davatkos šau
tuvais ir peiliais apsiginkla
vę ėjo Kauno gatvėmis ir 
reikalavo kraujo nekaltų 
žmonių.

sitmtė šunims šėko pjauti;
Ir ištikrųjų baisu ir liūd- tą savaitę mes buvome Bir- 

na: Černovas šiandien būtų žuose ir savo akimis matėme, 
rokuotųsi kaiP suvargusi, nuplyšusi ir 

juo Anglijos karalius, bado prispausta biednuomenė
didelis žmogus 
su v
Amerikos prezidentas ir 
Amerikos Wall Strytas, jei 
ne bolševikų perversmas. O 
kas dabar jo paiso? Niekas, 
visai niekas. Na, paverks 
Grigaitis, dar kartą liūdnai 
apdūmos rusų kontr-revo- 
liticionierių likimą Socialis
tų Partija, tai ir viskas. 0 
tos Grigaičio ašaros, juk . tė
ra, vertos lietuvišką gaidžio, 
ašarų. '

Ilgainiui “b. k.” pradėjo ma
nim nebepasitikėti ir neap
kęsti manęs. Kaltina už tai, 
kad per maža aš dirbęs jų 
partijai. Aš stengiausi, bet 

“abu T daugiau nebegalėjau. Paga
liau jie nutarė atiduoti mąr

tamsta, ką jie padarė?! Ąpk 
krovė mane literatūra: j 
pranešė policijai, ką a^įfe ; 
fįs. 'Mane areštavo, įHėtČ 

Tzu.- • * - r j- • i , kalėjiman. Ta^dotnas aš • fttoj vietoj Naudininkų Jki^ vi teisybę... Už 
žvalgybininkas - provokato-i1 v J Y !
rius rašo (gruodžio 15 d.), 
kad komunistai įsitaisę ka
lėjime spaustuvę. “Aš lai
kau visai bereikalinga pa- 

I sakyti

ktus judošius, nuo kurių ti- novą, Zolią, Verbicką, Sei- 
kisi ‘laisvėj” daugiau gauti, Ifuliną, Ruso. Ypatingai ne- 
negu sėdint jiems kalėjime, patinka jam, kad Ruso bu- 
Antras kelias — parašyti ves įleistas. Jis rašo įskun- 
žvalgybai savo: ,autobiogra-. dimą, kad slapta buvo atga- 
fiją ir pilną gyvenimo išpa- benti į kalėjimą ' _.L„ __ , 
žintį, išsižadėti visos savo'mai” “Valstybės ir revoliu-

• i • ♦ • • y 1"*£**vAf1*l** ‘    J ’
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praeities ir pasižadėti ištiki-! cijos” (iš tikrųjų “Valsty- ™e i policijos rankas. Tai? r . . T -E- ___ •„ • . . J . v ..J ,, J tamsta ka iip nadaroVI Aru.mai tarnauti “tėvynei” ir 
'“tautai”, nieko bendra netu
rėti su revoliucinėm * ir net 
opozicinėm partijom ir nu
žemintai maldauti preziden
to pasigalėti ir dovanoti 
bausmę. Trečias kelias — 
kuo bjauriausiai iskonevei- 
ki spaudoj komunistus, pri- 
simetus nekalčiausiais avi
nėliais, šlykščiausiai juos

bes ir revoliucijos” yra pa
rašytas tik vienas nedidelis 
tomas) ir kitos knygos iy 
brošiūros.

Jeigu Bolševikai Klausytų 
Menševikų.

Chicagon atsibaladojo Vik
toras Černovas, vadas rusų 
Socialistų Revoliucionierių 
Rąrtij'os, kuti nuo lapkričio 
reydliučijos 1917 metais vir
to .paprasta kontrrevoliuci
ne ^organizacija ir' prlęglaų- 
Įdd |yis|į baltgvąMiečių:' Pa
čioj Sovietų Sąjungoj sočia-

Skėtra

O Kas Bus Paskui?
—Tėveli,—sako d u k t ė,— 

Jurgis sakė, kad aš esu visoj 
parapijoj gražiausia ir protin
giausia mergaitė. Del to jis 
ir nori mane vesti.

—Vaikeli,—atsako' tėvas— 
netekėk už jo. Juk, jeigu 
prieš vestuvės taip į akis me
luoja, tai, kas bus po vęstu- 
vių. , , ,

kruvinomis' . ašaromis šaukia 
pagelbos, maldauja gelbėti 
puo bado, reikalauja ne ko ki
to, bet duonos. Baduolių mi
nia buvo susirinkus prie Bir
žų miegto valdybos ir man rei
kėjo eiti į valstybės banką, 
tai turėjau kelias minutas su
trukti, kol perėjau per tą ba
duolių minią. Pasikalbėjus su 
tais baduoliais, išgirsti įvairių 
nuomonių. Sehesnieji pasako': 
kaip'dievas'dups, taip ir bus, 
bet’jaukesnieji kitaip pasako
ja. Jie sako : laukiame to lai
koj kada pribręs proletariatas 
ir dar labiau prispaus visą 
biednuomenę, tuomet visi bus 
priversti stoti kovon, kad išsi
gelbėjus nuo bado mirties, kad 
iškovojus sau teises gyventi, 
kad iškovojus laisvę. Bet mes 
vargiai to sulauksime, grei
čiau atsidursime katorgos ka
lėjimuose, nes jau daugelis at
sidūrė, kurie tik drįso viešai 
pareikšti savo nuomones ir 
pasakyti, kaip biednuomenė 
gali išsiliuosuoti iš vergijos; 
daugelis atsidūrė kalėjimuose 
tų, kurie, priversti bado, pra
bilo prieš valdžią. Atsiranda 
ir tokių, kurie kaimuose eina 
į vieškelius ir ten žmones api
plėšinėja, o miestuose veržia
si į krautuves tuo tikslu, kad

i

WORCESTER, MASS.
tai, kad aš pasakiau teisybę,; 
“b. k.” laiko mane provoka
torium, išdaviku, niekšu. 
Net melagiu jįje mane vadi-; 
na. Tai jau perdaug. O jie 
patys tiek man melavo! Ža
dėjo jei bus man bloga, iš-, 
gabent mane užsienin. Ap
gavo...” ir tt.

šmeižti, įskundimus ant jų I spausdinamąja mašinėlę da- 
spaudoj rašyt, provokacijas................ . * *
skelbti ir p. ir tuo būdu už
sipelnyti žvalgybos malonę. 
Šitą pastarąjį kelią, matyt, 
pasirinko liaudininkų “did
vyriai”, pakliuvę, už septy- 
ųių mūro sienų.

Aš čia paduosiu tik kele
tą perlų iš didelio liaudinin
kų artisto romano, 
tęsėsi per daugelį “Liet Ži- vė ir gana primityviška ir žvalgybininkas ir jol^s pa- 
nių” numerių.

Pirmiausia, štai kaip api- dinant barška, sudaro dide- nemokės geriau apšmeižt ir 
budina jis komunistų gru-, lio pavojaus pakliūti. Jokiu purvais apdrabstyt komuni
nę: “Čia pat aš turiu pa- būdu Skėtra : ..............
brėžti, kad “b. k.” C

limis kalėjiman įsinešė,— 
rašo jis:—“Tai kiekvienas 
lengvai gali suprasti, atsi
minęs,, kiek “b. k.” turi 
draugų ir bičiulių kalėjimo 
prižiūrėtojų tarpe”. Toliau

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo J. J. KAŠKIAUČIUS

341 Walnut Street, Newark, N. J.

Sužalota Nosis
. Ar galima nueit toliau to- j Gydytojau, malonėkite 

’ ' [ teikti patarimą apie manokių šmeižtų ir komunistų 
partijos purvais drabsty- 

rašo, kaip kaliniai komunis- i mo? Kur, kada, ką siuntė 
tai atsišaukimus rašą, kaip:komunistų partija, tarnaut 
kalėjimo spaustuvė veikian- žvalgyboj? To niekad ne- 

kuris ti: “Nors Skėtros spaustu- buvo ir nėra. Tikrai, joks

su- 
sū- 

naus nosį. Bus jau kokie 6 me
tai, kaip jam smarkiai sužeidė 
nosį, prie mašinų dirbant. Net 
nosies kremzlė liko kreiva tru
putį. Po tam tūlą laiką nieko 
tokio nejautė, bet dabar jau an- 
'tri metai, kaip pradėjo krankšt

visai mažutė, tačiau spaus-1 samdytas žvalgybos agentas jg nosu, spjaudyt, ir galo nesi-
V • I V VI 1 1*1 Z ™ i T * • v • v •

Skėtra nepaleidžia stų. Taip gali daryt tik 
(belševi- spaustuvės po patikrinimo, paskutinis niekšas ir kartu 

ka-komunistų) grupėje di- rytą anksti ir apskritai jo didžiausias klasinis komuni- 
desne dalis žydų. Ir kai pa- “fabrikas” nedirba tuo me- stų priešas. Ir už tai atsa- 
tenki į 7-ąjį skyrių, tai lyg'tu, kai kalėjime judėjimas ko ne vienas tik, “septynių 
į Palestiną atvažiavęs:'sumažėja., Skėtra darbo mūri ;sienų” artistas Kau- 
marma, ginčijasi tarp savęs,imasi pačiu dienovidžiu, pa-!neckis, o ir visi jo draugai, 
žydai ir pilna silkių ir čes-'čiu vidurdieniu, taip apie i kurie ir nemano atsiriboti | 
nako kvapo”. Bet‘'čia dar pietus.” t i nuo to niekšo žvalgybiniu-1

Klausimas, kam gi reikė- ko-provokatoriaus; užti# įžanga, kuri rodo buo-
žišką liaudininkų žydų nea- jo liaudininkų artistui-žval- atsako ir. viSjį liaudininkų 
pykantą, antisemitizmą. To- gybininkui tokias kvailas šulai, Jairie deda tokius raš- 
liau: “Daugelis žydų (poli
tinių husikalt,ėlių) į kalėji
mą atsineša tflin (rytmeti
nių maldų įrankius) ir cice- 
liūs”. Tik stodami į kolek
tyvą, priversti esą atsisaky
ti tflin ;ir cicelių... Kur, 
į>as kokį politinį, kaltinamą 
priklausymu, ^omunistų par-

'■ tijai, kas matė ^kada tikybi
nius amuletus — cicelius, 
škaplerius, ar ką kitą?

Į kolektyvą, anot liaudi
ninkų artisto, stoja nemok
šos darbininkai ir valstie
čiai tik del geresnio duonos 
kąsnio. Ir tik tas jį sulai-1 ninku ponai *1 T--1 f 1 S t 1 1 V • I

provokacijas rašyti, o jo sė
brams skelbti, jas “Liet. Ži
niose”?’ ^Atsakymas į tai 
gali būti tik vienas: jam 
rūpėjo atkreipti, kieno rei
kia, dėrriėsio į , “j

*Kovo 24 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 11 kp. susirinkimas. Na
rių susirinko . neperdaugįau- 
siai, bet susirinkimas buvo 
gyvas. Tarpe kitų kuopos rei
kalų, buvo išdubtas komisijos 
raportas iš buvusio teatro 17 
d. kovo, kuris surengtas del 7 
Apskričio naudos ir suvaidin
tas Bostono aktorių. Iš ra
porto paaiškėjo, kad davė pel
no 32 dol. su centais. Komi--’ 
sija nusiskundė, kad nariai ne
tik nepadėjo jai dirbti, bet ir 
patys neatsilankė į parengi
mą. Taip negražu, draugai, 
nes kiekvienos kuopos paren
gimas, yra mūsų visų ir jo pa
sekmės1! priklauso nuo mūsų 
darbavimosi. Stengkimės tas 
klaidas atitaisyti ateityje.

Dar vienas peiktinas daly
kas, tai nekurie draugai apsi
ima į komisijas, bet neateina 
į susirinkimą ir paskui vienas 
narys turi išduoti raportą už 
visus ir susirinkimas negali ži
noti, ar jis teisingas, ar ne.

Tą pačią dieną, po pietų, 
buvo rengiama: paskaita A. L. 
D, L! D, 11 kp.1 Tūrėjo skai-

Bos priežastie^ ne- 
, „.vietoj pfakjalbą,

kus, užbrinksta ir ausų viduji
niai kanalai, ką jungia gerklę su 
ausies vidum. Ir ausyse pra
deda ^ypti ir kartai klausos 
laipsnis pasidaro žemesnis.

Kai del tų galvoje pleiskanų 
ir vidurių sukrikimo, tai jau čia 
turės būti nuo taip ko, nebūti
nai ryšyj su anuo7 nosies suža
lojimu.

Kas daryt tai nosiai? Ogi 
reikia ji greičiau sutaisyti, su
tvarkyti. i 
sūnus nueina 
specialistą. Jei nosies 
bei kremzlės tebėra iškrikę, ne

mato. Ir jaučia cypimą per 
ausis, ir galvoj pleiskanos labai 
vysta. Viduriai taipgi prastai 
veikia: dažnai turi vartoti kar
čiosios druskos. Valgį taiko 
pagal jūsų patarimus. Amžiaus 
jis dvidešimtus metus eina. Pa
tarkite per “Laisvę”, kas daryt.

Atsakymas.— : x
Į Veikiausia^ Jūsųs sūnui tuomet

• nosį vidaus pusėje. 
Sakot, net ' jam kremzlė liko' 
kreiva. Nosies kremzlė yra 
lanksti'ir kitaip ji nesusikrei-

ei- 
čiausiait taip ir įvyko. Gal' 
kremzlę kurioj vietoj įlaužė-, o 
gal ta kremzle bent dalinai at-) 
plyšo nuo nosies kaulų. Beje, 
ir patys nosies kaulai neretai 
perlūžta ir iškrypsta iš savo 
normalios vietos.

Tokio sužalojimo pasėkų esti 
visokių. Visų dažniausia no
sies viduje pasidaro siauresni 
oro kvėpojamięjitl takai ; sun
kiau pasidaro kvėpuoti nosim, 
ir nosys nuo bile, priežasties, 
kaip regi, tau ir užbrinksta, lyg 
tau būtų kokia sloga įsimetusi. 
Be to,1 pačios hosų vidaus plė
ves bei pamušalai, del tokių ne
laimingų nuotikių, susižeidžia, 
išpųršt^, išbrinksta. Tada ne
tik kad kvėpuot esti sunku no
sim, bet ten prisidaro ir per
daug gličių bei skreplių—^nosy
je dr gerklėje; H i

Kvėpavimo takams užbrin-

Ali’' l • - j
Įaį sužalojo

tus “L. Žinięsę.”
kartą ir dar įąįšĮįaiįi Fcįdo jų 
pusiau fašistišką sniikį ’ Tai 
rodo, kad su jais jokių su
tarčių, jokio bendro Z fronto

Tai dar lcvlliVOV1 -11u \ uai vūliuosJ jei neperlau^i. Gre: vndn m v.__ .2 .-. ... .. , _ ~

per daug ne f kalėjime, nei laisvėje ne
laisvą” komunistų laikymą’ gali būti, o tik kovą,, atkakli
kalėjime. Mes žinome, kad 
ačiū tiems liaudininkų 
pliauškalams jau prasidėjo 
Kauno kalėjimo administra
cijos ataka prieš politinius 
kalinius, žinoma, pirmiau
sia prieš komunistus, ir tai 
jau privedė prie politinių 
kalinių badavimo. Liatldi- 

■ gali pasi- 
, Kas del kolektyvo, džiaugti savo įskundimu ir 

tai, gal put, iš tikrųjų liau- provokacijų vaisiais. Fašis- 
dininkų ir s.-d. inteligentai, tų žvalgyba neužmirš atsi- 
pakliuvę- už septynių mūro lyginti jiems.
sienų, tąip ir supranta rei-l Baigdamas, ‘rašyti apie 
kala priąid.eti pęie jo: jiemįS liaudininkų artisto Jšmeiž- 
iš tikrųjif ’ svarbiausias da-1 tus, įskundimus ir provoka-

kąs...

-  ' i >. . . i \ ''
kova. Tai (Jąr kūrtą rodo, 
kaip klydo- savo laiku kai 
kurie mūsų draugai, , many
dami, kad Pajaujai, K^Įinec- 
kiai ir kiti ęsą tikri kovoto
jai prieš fašistų diktatūrą. 
Ir kalėjime sędėdanp, jję 
lieka faktinais jos reriiėjais.

Tai turi .rnųsų draugai iš
aiškinti ir tiems vargingie
siems valstiečiams ir karei
viams, kūne da pasitiki 
liaudininkams, ir -išplėšti 
juos iš tų pusiau-fašistų ir 
žvalgybininkų įtąkųs., / >. v 
, < Kąpsukas. .

“Balsas”

Geriausia tegul Jūsų Pakliuvus į kalėjimą, nes ge- 
pas nosies ligųlra^ žino, kad ten gaus svarą 

kautai duonos ir porą kvortų van- 
dens. Ir nemanykiteMkad taip 

vietoj, tai gydytojas galės tai. įar? noi’s 
atitaisyti operacijos keliu. Kar- ^tvn kėliai,^kui le^ dnbti neno- 
tais priseina šis-tas iškarpyti, i 
išpjaustyti arba prideginti.; 
Opetacijukės bijotis nėr ko: tdi ■ 
menkniekis, jokio pavojaus, nė- r h
ra; nereikia nė'migdyti. į ;Pį- ,"Wa-neva 
įprastai tik tam tikrais vaistais , .. v .
nosies vįdįų gydytojas išteplioja Ju?’ za a Ta{s ren’ . bj j j f./.jka' dūkas sūsėlpimm.v Bet tų ir pa$kuij jau tūlam laikui i 
skausmo nesijaučia. Po opera-1 
cijai keletą dienų tenka nosies 
vidus ir -A gerklė antiseptikais 
plauti, gargaliuoti, kol plėvės 
vįsai užgyja ir susitraukia.

■ fKai del pleiskanų, tai jų esti 
kelių rūšių. Jei taip sau pa
prastos pleiskanos, ^paeinančios 
del odos sausumo,Hąf jos, išnai
kinti netaip sunkti. Reikia tada 
galva mazgoti1 poitą-tre j etą kar
dų į savaitę, iĘ pirma to iš va
karo galvos oda lengvai vazeli
ną nutepti, Išpraušus galvą, 
gerai da esti ji suyilgyti kad ir 
borakso skiedinį^, ištarpinus 
šaukštuką bor^ks.O' milčiukų į 
puoduką karšto vandens. Taip 
suvilgius galvą5, nęreikia šluos
tytis, bet i’ank^lu'osčfų apsigau
bus,'pagulėti įpsįsędėti, kol 
skystimas savaįmę - riįį^Įtist’a.

Jei pleiskanai pdėiita del de- 
derinių, tai jąu kebliau jų at
sikratyti. Dedervines, ypač 
piktosios (“ring worm”), paei

dens. Ir nemanykite, xkad taip

Iri. Taip daro tikri Lietuvos 
'darbininkai. Lietuvoj uždar- 

į ‘bių nėra; nei už pavalgymą
I negalima darbo gauti, niekas 
' v> aS o TPo o i ctLi i iTnldnri'n imtrn

!.dą'rbuojasi, 'kad'užbosijus‘ba-įtyti drg. ;Ąįįfiraška^^U^ne
žinia dęl 
pribuvo.?
sakė drg. J? Karsonast ■ Vir
inu atveju kalbėjo, kodėl di
dėja bedarbė Amerikoje; ant
rą atveju kalbėjo—Lietuva ir 
Amerikos lietuviai. Abiejuo
se atvejuose kalbėjo gerai, riš
damas klausimus nuosekliai.' 
Prie pabaigos prisiminė apie 
priešų užpuolimą ant “Vil
nies” ir sunaikinimą raštinės. 
Tam tikslui buvo renkamos 
aukos. Surinkta $12.28. Au
kojusių vardai; po $1.00: J. 
Davidonis, K. Kibirkštis, J. J. 
Bakšys; po 50 centų: M. Sta- 
liulionis, A. Brazauskas, M. 
Kižiene, II. Stankus, P. Mar
gis, J. Ašmonas, A. Rutkaus
kas, P. Jucius, A. Staniulis, V. 
Pacieša, J. Lukas, Kazys Dau
gėla, F. Paroll, V. Žitkus ir 
V. Gurskas 35 centus. Smul
kesnės aukos nebuvo rašomos. 
Aį. L. D. L. D. 11 kp. taria šir
dingai ačiū aukojusiems.

ika': dūkas sušelpimui. • Bet tų 
laukų labai1 inaždi suplaukia ir 
! nieku būdu negali sušelpti 
tiek,' kiek šiandien pašėlpos 
reikalauja./ ’ Vienok' 1 Valdžia 
gerai žino, kad jeigu nieko ne
darys, nei pažadais1 darbinin
kų neboyys, tai baduoliai gali 
sulįijfc • i • O dabar didžiuma 
vis'dar laukia tų pažadų, tiki 
valdžios gražiems melams.

Tai ctokia dabartinė Lietu
vos biėdnuomeųės padėtis. Ar 
ilgai baduoliai kęs ir tikės val
džios pažadams, tuo tarpu 
sunkų pasakyti.

Tavo R.

Birmingham, Anglija. — 
Čia > sustreikavo .4,000 darbi- 
ninku;’-. dirbančių Sir Her
bert I ^Austin automobilių 
dh^tuvėj*. /

SKAITYKITE IR į
PLATINKITE “LAISVĘ” i, Koresp.

<♦



Penktadien., Balana. 5, 1929 Puslapis Trečias '

orcesterio Fašistų Klumpakojis LIETUVIS GRABORIUS

PAKVIETIMAS

KLVMPAKOJO ĮŽANGA šį mėnesį eina nominacijos

Norintieji ge-, 
riausio patar

si navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:Na, Antanai, Antanėli,

Tu fašistų bijūnėli,
Eikš arčiau Į eilę stokim,

• Klumpakojį padainuokim.
Nedidžiuokis, nebūk ponu, 
Tu dainuosi baritonu, 
Nedidžiuokis, nebūk ponu, 
Tu dainuosi baritonu.

Jons Darbelis užims baso, 
O Klimukas nuo “matraso” 
Užims antro baso vietą 
Ir sutversime kvartetą.

Mūs Žilvinskis bus tenoru, 
Kaipo dainius geni norų. 

'Mūs Žilvinskis bus tenoru, 
Kaipo dainius gerų noru.
mūs balso drebūs mūrai, 

Būsim tikri trubadūrai, 
Kur dainuosim, visur plos, 
Visas svietas mus žinos.

Tad greičiau į eilę stokim, 
Klumpakojį padainuokim.
Tad greičiau į eilę stokim, 
Klumpakojį padainuokim.

Dlvmn IMLZ syvi“ Pro8ram%- Bet> ko1 kas’
į1 llHlO 1/lSll 1K10 Inai“ dar jy vardai neskelbiami, kol 

o pasirašys po programa. ši
Kvarku / grupe susideda iš mainierių ir iHvI ICHiSld OVuIrIU jie nekandidatuoja, kad gauti 

|Vieta^, bet kad neleidus galu- 
--------- [tinai suardyti mainierių uni- 

šį mėnesį eina nominacijos^0? ^*. f'ew^sJ,L kad tuomi 
distrikto viršininkų. Tad gQy.^ubudavojus^paciu eilinių na- 
lanas ir jo visa kompanija lak
sto po visus lokalus, kad vėl 
distrikte pasilikus. Jis žino 
gana gerai, kad nėra narių 
rinktas ir kad jis neatstovauja 
mainierių, bet anglių kompa
niją, visus biznierius ir J. Lew- 
iso politiką, kuri yra anglių 
viešpačių politika. Nors šioj 1 
apielinkėj mainieriai atsilikę 
labai toli nuo progreso, vienok 
šiandien mato, kas yra jų tik- 
rasai priešas, kas parduoda 
juos kompanijoms, . kas laužo 
jų - teises, kas kapoja algas, 
gas griauja mainierių uniją. 
Todėl Boylanui teks daug pa
dirbėti, kad išlaikius savo vie
tą.

Antrą grupę organizuoja 
Cappelini. Jis visus šiltų vie- 

’ tų ligonius susižvejojo į savo 
tarpą, .skverbiasi į lokalus ir 
maldauja, kad jį vėl išrinktų. 
Jis 'dar kartą suvils nemažą 
dalį mainierių, bet jį neišrinks. 
Taipgi yra daug atskirų indi
vidualų, kurie, prisidengę 
progresyve skraiste, peršasi 
mainieriams būti gerais vadais 
ir ginti jų reikalus. Bet jie 
jokios platformos, jokios pro
gramos neturi ir neturės. Nes 
jų tikslai yra ne ginti mainie
rių reikalus, bet tik gauti šil
tas vietas.

Trečia grupė iš pačių mai
nierių . susiorganizavo ir jau 
turėjo kelius susirinkimus. No
minavo savo kandidatus į dis
trikto vietas ir pateikė pro
gramą, kurioje yra tarpe kitų 
reikalavimų sekami: visiškai 
prašalinti L. Lewisa iš unijos, 
pašalinti visus kontraktorius, 
6 valandų darbo dienos ir 5 
dienos savaitėj. Viso reika
laujama 21 punktas.

Balandžio 1 d. buvo vienas 
iš tų susirinkimų, kur buvo 
perskaityta progrąma ir kan
didatų vardai. Mainierių bu
vo iš viso distrikto kafnpų mie
stų. Visi entuziastiškai disku- 
savo programą ir visą unijos 
padėtį. Pasirodė ir Boylano 
agentas Figlock. Jis bandė 
prisidengti savo veidą nekaltu 
avinėliu ir teisinti Boylaną ir 
jo visą kompaniją, taipgi kom
panija “Chambers of Com
merce” ir kitas kompanijas 
prisimynęs gynė. Bet nei vie
no pasekėjo nerado susirinki
me. Joseph Christian, karidi- 
datas ant progresyvio tikieto 
į pirmininkus, tvirtai argu
mentavo prieš Figlock sklei
džiamas nesąmones ir nurodė 
distrikto viršininkų darbus. 
Frank Vitaric irSML žaldokas 
taipgi nurodė Boylano darbus 
ir kokioj padėtyj randasi mai
nieriai. Aiškiai pasirodė, 
kad Figlock tiksliai buvo at
ėjęs išardyti susirinkimą. Bet 
nieko 

’savo 
; tęsėsi 
i karo.
I tai:

Prezidentas Joseph Chris
tian, unijos lokalo 900, Nanti
coke, Pa.

Vice-Prezidentas Boris Vod- 
neff, unijos lokalo 844, Car
bondale, Pa.

Sec. Treasurer L J. Klevin- 
skas, lokalo 844, Scranton, 
Pa./

Inter. Board nariu N. Bo- 
rich, unijos lokalo 466, Wil
kes-Barre, Pa.

Inspection Distr. Board na
riu: (1) .......... (?); (2).
Cosino Tedesco, unijos lokalo 
1296, Old Forge; (3) John 
Fornier, unijos lokalo 1703, 
Pittston; (4) ^Patrick Bren-' 
nan, unijos lokalo 1432, Ash
ley.

Auditors: Peter Gallia, uni
jos lokalo 1616, Plains, Pa.; 
J. V. Stanly, unijos lokalo 
1174, Plymouth, Pa.; ' D. 
Goodrich, unijos lokalo 1703, 
Pittston, Pa.

Tellers: John Torrence, u- 
jnijos lokalo 1432, Ashley, Pa.; 
B. Zaleskas, unijos lokalo 838, 
Nanticoke, Pa.

Dvi vietos dar neužimtos, 
bet kiek yra žinoma, kandida
tuoja du iš skirtingų kolonijų i 
ir jie sutinka priimti progre-.

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

stebūklingų žolių vertės tūkstantio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurią 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.

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

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

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

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

Ir jei teismą išlaimėsi, 
Dešimts tūkstančiu turėsi.” 

Kad ta viską man atsiekti, 
Bolševiką kad supliekti, 
Advokatą pasamdžiau, 
Šimtą rublių jam daviau.

“Svietkų” aplink mane yra, 
Visi “frentai”: vyrs į vyrą. 
“Svietkų” aplink mane yra, 
Visi “frentai”: vyrs į vyrą. 

Sausio dvidešimts devintą, 
Visi teisman pavadinta 
Ir prieš džiūry, prieš teisėją 
Aš pradėjau gaudyt vėją.

O, brolučiai, kad žinotum, 
Jūs net rankomis suplotum. 
O, brolučiai, kaęl žinotum, 
Jūs net rankomis suplotum.

Kiek galėjau melavau, 
Dalį “svietkams” palikau, 
O daugiausia prezidentui 
Naujam geram mano “frentui”.

Drožk, Joneli, jam i ausi,z z V v vz
O nuo manęs rublį gausi.
Drožk, Joneli, jam į ausį, 
O nuo manęs rublį gausi.

Bet po biskį darės tyla, 
Mat iš maišo lindo yla. 
Bolševiko advokatas 
Pliekė mumis lygi kotas.

Ašaros ėmė riedėti, 
Kad reiks teismą pralaimėti. 
Ašaros ėmė riedėti, 
Kad reiks teismą pralaimėti. 

Ir ant galo baigės tuom, 
Kad nuėjom mes tuščiom.
Bolševikas išlaimėjo 
Ir jam “svietkų” nereikėjo.

Keli šimtai mano žlugo, 
Kad net boba atsirūgo.
Keli šimtai mano žlugo, 
Kad net boba atsirūgo.

rių uniją. Tad visi lietuvi iU 
mainje^iai dalyvaukite savo lo\ 
kalų ^susirinkimuose ir nomi
nuokite viršui nurodytus kan
didatus. Iki 18 dienai šio mė
nesio turi būti visi nominuoti 
kandidatai. Komitetai yra iš
rinkti ir eis per lokalus ir per
statys programą ir kandidatus 
mainieriams. Dar kartą pri
menu, kad visi lietuviai daly
vaukite susirinkimuose ir žiū
rėkite, kad visi būtų nominuo
ti eiliniai mainieriai.

Mainierys.

Tel

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

GREAT NECK, N. Y Lietuviška Akušerė

r

Naujausios Mados Žemiausia Kaina
!
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praktikavosi di- 
miestuose Euro-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

nepešdamas, apleido su 
frentais. Susirinkimas 
nuo 2 iki 6 valandai va- 
Nominuoti šie kandida-

1
da.
jusiu pavardės.
nienės turėjo būt Petrauskie
nė, o vietoj Stadulienės turėjo 
būt Skridulienė aukojo po 50 
centu. K. L.t

Tel., Greenpoint 5765

* * *

NEPAPRASTAS, ŽAVĖJANTIS, PAMOKINANTIS, DIDELIS

Tarpininkai KONCERTAS

paaiškins, 
muziką abelnai.
F. STANKŪNAS, 
Yorko, sudainuos

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

t>

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Grybaitė, S. Paura, Adelė 
Mickevičiūtė, Ig. Kubiliūnas, mūsų vietiniai geriau
si talentai.

Nuo muzikos žemė drebės, nuo dainų padangė skambės! To- 
jZKio parengimo Bostone niekad nebuvo. Ateikite visi ir nesivė- 

' iuokit, nes Benas pirmiausia pradės programą lygiai 7:30 v. vak.

m

i 
g
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KLUMPAKOJIS
Aš kriaučius, ne kriaučiukas,
Ilgakojis ne mažiukas,

^Bolševikų didis priešas 
Ir melagius stačiai viešas.

Moku trypti, moku šokti 
Ir munšainą Khubo vogti. 
Moku trypti, moku šokti 
Ir munšainą Kliubd vogti.

Nors Šių r-Penas ir pagavo,
Bet agurkų jis negavo,
Nes visi jie taip kvepėjo, 
Kad pauosčius vemt reikėjo.

Turiu protą, turiu mintį, 
Kaip agurkus užrauginti. 
Turiu protą, turiu mintį, 
Kaip agurkus užrauginti.

* Tiktais viena yra bėda,
Kad Žilvinskis lig pelėda

3 Valy Maikio vardą, 
užkabino man lig tarb'ą.

Iš to visi juokus daro,
; . O mane iš proto varo.

Iš to visi juokus daro, 
O mane iš proto varo.

Del to mano gero “frento”
Aš nustojau prezidento
Naujoj kuopoj S. L. A.
Aš likau už asilą.

Mano vardas jau sunyko 
Ir kaip utėlė paliko.
Mano vardas jau sunyko 

jf Ir kaip utėlė paliko.
“Savo garbę kad atgaut
Reik Šiur-Pėną teisman traukt,” 
Šitaip tarė vienas “frentas”, 
Bolševikų oponentas.

“Ir jei teismą išlaimėsi.
Dešimts tūkstančių turėsi.

POEZIJA FAŠISTAMS
Jūs, Vitaičiai, Širvydukai, 
Ir iš Usterio murziukai, 
Klumpakojį visi traukit, 
Bliauti, šokti nepaliaukit. 
Ši daina visiems jums tinka, 
Todėl gaukit “katarinką”, 
O jei jums to nepakanka, 
Tai nupirkite šarmanką, 
Tad galėsite važiuot 
Šerus—bonus išparduot.

Ve, tai šitaip eilės rašos, 
Kur jos pačios dainuot prašos. 
Bet ne taip, kad jūs “Vienybėj” 
Pliurpiat, ko nėr tikrenybėj. 
Kur tos eilės jūsų tinka, 
Jei bent bepročiams patinka— 
Ir tik tokie jas talpina, 
Vargšų smegenis manna. 
Jūsų protas—razumėlis, 
Lygiai Kristaus avinėlis, 
Guli šiene palaidotas, 
Žulikystėmis užklotas.—

Merkinėj Pisorius

7 d. Balandžio-April, 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.
Programą išpildys parinktieji muzikos talentai:

KONCERTINIS BENAS grieš pagarsėjusią pasauly 
overturą “William Tell” ir kitus geriausius vei
kalus, maršus, klasiškas polkas.

Komp. MIKAS PETRAUSKAS 
tf’ “William Tell” ir apie

K. MENKELIUNIUTĖ ir 
ję dainininkai iš New 
sias dainas.

TAIPGI DAINUOS: M.

Klaidos Atitaisymas
“Laisves” laidoj balandžio
d. įsiskverbė nemaloni klai-

Negerai užrašyta auko- 
Vietoj Tete-

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

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

/John Naujokas drg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah,, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
dausi cigarai Amerikoje po 10 
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- 
'yne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
ūk pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
oiznieriams ir privatiškiems žmo- 
lims, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
tas apmokame.

Adresas:

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

GRABORIUS

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

Reikale

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULTAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

s

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais. į trumpiausj 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. Nedėldientais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J., 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

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

734 Grand Street
Brooklyn* N. Y.

ORNICIAI 
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkėie.

Turime didelį štorruimj, kuriame laiko 
j me daugybę puikių rakandų del pasirin 
kimo. Užeikite ir persitikrinkite.'

Dabar gaunami is fabrikų šie daiktai: Room
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitcnen 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
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DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
I.. PRŪSKĮKA, Piriaininlcae 3. ALKKSIS., Sekretorių

15/Union Square, New York City 157 McKinley <*ye., Brooklyn, N. Y.
1 IG. BACHUS, Iždininkas, Box IM, Union Co., Union, N. J.

A. L. D. L. D. 12-to Apskričio 
Nariams

Išlaidų jokių nebuvo sausio men., 
už tai 1 d. vasario ižde buvo $2,- 
966»67.

J. ALEKŠIS, 
A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.

\ IG. BACHES,
A.L.D.L.D. Centro Iždininkas.

Jersey City, N. J.— wisi 
American Can kompan^os 
šoferiai sustreikavo, reika
laudami pakelti algas.

72 Great Neck, N. Y., per
A. Talandzevičių 
Aurora, 
Visgaitj 
McAdoo, 
gaitį 
Bayonne, N. J., 
Kaziliauską

88 Chicago Heights,
B. Gatch

77 Cliffside, N. 
Katiną

116 Warehouse Point, 
per S. Kičą 
Plymouth,* Pa., per 
Stanislovaitienę 
Los Angeles, Cal., 
Pauliukonį 
Brooklyn, 
Kaziliūną 
Brooklyn, 
Baltaitį 
Brooklyn, 
Blažaitį 
Pav. J. Dirvelis, Brooklyn, ; 
N. Y. ' <
Pav. K. Churas, Justice, 

, ' Ill.
14 Minersville, Pa.,^ per J. 
Zilioni
Chicago, Ill., per J. Griš- 
kėną 
Waukegon, Ill., per J. A. 
Damijonaitį 
Benwood, W. Va., per A. 
Potroškį 
Detroit, Mich., per L. Jo
niką 
Jersey City, N. J., per J. 
B. Paserpskj 
Paterson, N. J., per J. Pe- 
tronį 
Portland, 
Korsak

12.75
171

120

III.,

Pa.,

per C. K.

J. Štai-
19.90

per

NEW HAVEN, CONN. NEW HAVEN, CONN.

DIDELIS KONCERTAS
KURĮ RENGIA

LIETUVIŲ NAMO KOOPERATYVE BENDROVE 
Įvyks Nedėlioj

7 Dieną Balandžio (April), 1929
Pradžia 2 valandą po pietų

; PULASKI HALL
State Street New Haven, Conn.

ĮŽANGA: DIDELIEMS 50c, VAIKAMSl 115c
Užkviesdami gerbiamą lietuvių visuomenę pranešame, jog turėsime 
progą išgirsti New Haveno Dainos Chorą ir visą eilę žymiausių vie
tos ppėkų, dainoje ir muzikoje išsilavinusių.

Širdingai užkviečia RENGĖJAI.

10.70
Draugai! A. L. D. L. D. 12 

Apskričio veikiančio komiteto 
laikytam pošėdyj buvo nu'tar- 
ta visom kuopom surengti pa
skaitų maršrutą. Paskaita 
bus skaitoma literatūros klau
sime, parašyta drg. šolomsko. 
Paskaitą skaitys draugas Vit- 
kūnas ir Stankevičius. Marš
rutas prasidės su balandžio 7 
diena. Visas kuopas aplan
kys vienas iš minėtų draugų, 
išskyrus Binghamton. Ten pa
tys draugai turės išpildyti.

Maršįrūtasiprasidės su seka
ma kolęnįja:.
Balandžio 7, Inkerman,

2-rą vai. po pietų. 
Balandžio 16,

7 :30 vai. vakare.
Balandžio 17, Edwardsville, 

Pa., 7:30 vai. vakare.
Balandžio 18, Plymouth, Pa., 

7 :30 vai. vakare.
,Balandžio^J.9, Nanticoke, 7 :30 

vai. vakare.
Balandžio 21, Wilkes-Barre, 

I 7 :30 vai’ vakare.

i matėm miško, ir tas apsireiškimas mūsų 
kelionę pradėjo drumsti ir sielose kelti ne
ramumą. Jau 5 vai. ryto, o miško kaip nė
ra, taip nėra. Jau ir saulė pradėjo tekėti. 
Ypatingai mumyse kėlė neramybę tas, kad 
kelias, kuriuo mes einame, veda į miestą 
Drują ir tiesiai į rankas policijos, sargybi
nių ir dragūnų, o ligi paties miesto bebuvo 
tik 9 verstai. Dabar mes nutarėme eiti vi
si sykiu (mat, naktimis mes eidavome pasi
dalinę po 2 bei 3, nes pulko keleiviai bijo
davo ir su; mumis mažai kalbėdavo), nes, 
jeigu būtuihe užpulti, tai geriau galėsime 
gintis nuo Užpuolikų. Bet tas mūsų nuta
rimas visgi darė blogą įspūdį ant manęs, 
nežinau, kaip ant kitų draugi}. Nes^ąš per 
visą savo gyvenimą taip nenorėjau gyventi, 
kaip šioje valandoje, ir rodėsi kokia nema
toma jėga viliojo ir traukė prie gyvenimo, 
kaip niekados pirmiau.

Saulė jau gerai pakilo ir mes, eidami 
vieškeliu, priėjome stulpą, ant kurio buvo į 
parašyta, kad ligi Drujos yra tik 6 verstai, Balandžio 23, Scranton,

7 :30 vai. vakare.
Balandžio 24, Throop, 

7:30 vai. vakare.
Balandžio 25, Forest 

Pa., 7:30 vai. vakare,.
Balandžio 26, Lee Park Ave 

7 :30 vai. vakare.
Balandžio 28, Parsons, 

2-rą vai. po pietų.
Jei kuopoms paskirtos 

nos nėra parankios, tai grei
tai duokite atsakymą sekreto
riui. Kur negalima 'surengti 
svetainėj, tai tokia paskaita 
turėtų būti skaitoma kuopos! 
narių susirinkime. Paskaita j 
yra labai pamokinanti apie li
teratūros istoriją.,

Del mažesnių kolonijų 12 
Apsk. padarys plakatus ant 
virš paskirtų dienų (plakatuo
se bus paliktos tuščios vietos 
pažymėjimui, kur bus paskai- 

o-i-j • * • j • 11 .i _ 1 -.i..,, t tos ir kada, tai .turės dapil-bededami miške užgirdome, kad argumentams vietos nėra), kad įeiti dviem: ^ytį kuopų komitetai).
Pasitikiu, kad visos kuopos 

išpildysite' 12 Apskr. konferen
cijos tarimą.

Draugiškai,
A. L. D. L. D. 12 Apskr.

. Sek r. J. Vilkimas.

(Tąsa)
Jau ir vakaras, katile metą mums paskuti
nius atsisveikinimo spindulius, o mes var
giai ir pusę balos perėjome. Pradėjus tem
ti, pasidarė pavojinga eiti, nes tamsoje ga
li pakliūti į balos akį ir numarmėti po liū
nu, tai viena. O antra vienas draugas žy
das taip pavargo, kad pradėjo sakyti: “Aš, 
draugai, guliu ant jūsų pečių kaipo sunke
nybė (nęs mes jį po truputį panėšėdavo
me) ir sulaikau nuo greitesnio ėjimo. Ver
čiau jūs, draugai, mane nušaukite ir pasi- 
liuosuokite nuo tos naštos.”

Žinoma, jo pasiūlymo niekas nepri
ėmė. Visos augščiau minėtos aplinkybės 
mus privertė šioje baloje apsinakvoti, to
dėl pamatę netoli augštesnius samanų kal
nus, priėję susėdome, nes ir visi buvome 
nepaprastai pavargę. Susėdus reiktų val
gyti, bet tas valgis, kurį buvo nusipirkę, Į 
senai pasibaigė, o čia visų viduriuose “mu
ša dvylikę.” Tiesa, aplink auga spalgenos 
uogos, bet prietemoje nesimato. Visgi ap- 
čiupinėję samanas po kelias uogas radome 
ir “sočiai pavalgėme.”

Visą naktį turėjome stipti ir klausyti 
vilkų “giedojimo,” kurie aplinkiniuose miš
kuose nuolat staugė ir alasavojo.

Pittston,

212

97

145

216

24

185

K.

Conn.,

per

Ill.,

J., per

Conn., 

M. D. 

per J.

F.

13.50

per

per

per

per
12.20

1.50

7.00

16.95

34.05

1.75

12.55 
s. /

16160

2.00

607

Pk. 2.00

Pa
16.80

79

17, Edwardsville, 140

38

52

16

84

20.55

6.00

17.55

28.95

18.00

6.10

EKSKURSIJA J SOVIETU S|JUNC£
parašyta, kad ligi Drujos yra tik 6 verstai, 
reiškia einame tiesiai į mirties nasrus. 
Praėję tą stulpą, užėję ant kalnelio, pama
tėme visai netoli vieškelio vienoje /pusėje 
daug triobesių, kurių priešakyje stovi gra: 
žus ir puikus gyvenimo namas su trim, ka- 

Ant’ rytojaus/kaip tik praaušo, pasi-' minais, dangtis (stogas) rausvai maliavo- 
rinkome spąlgenų uogų ir pavalgę leidomės' tas, gonkai stikliniai, langai dideli, ir tt. 
į kelionę. Einant ir vėl atsikartojo: drau-;Kitoje pusėje kelio stūkso mvenkptė, sukly- 

. gas Šabasovas verkdamas prašė, kad jį pa- pus bakūžėlė, kiemelyj prie bakūžėlės stovi 
” liuosuotume iš to vargo. Bet mes kiek ga-' senas samanomis apaugęs medinis kryžius.

Įėjome jam padėjome ir per didelį vargą,! Visi eidami tylėjome ir kiekvienas mis- 
: kaip dvi valandos po pietų, išsikapstėme iš Ii jom kokiame kritiškame padėjime atsi- 

tos balos. ’ įdursime, nes aplinkybių verčiami su kiek-
Eidami mišku, priėjom kraštą ir pama-i vienu žingsniu vis arčiau einame į mirties 

e tėme pamiškėje dar nenukąstų bulvių, ku-‘ žiotis. Vienas draugas pertraukė tylą ir 
rių pasikasę, atsinešę į mišką kepėme ir sako:
valgėme sp laukiniais obuoliais. Pavalgę,: —Reikia užeiti pas tą turtingą buožę- 
kad beleisti uždyką taiko, traukėme mišku dvarponį ir prabūti ligi vakaro.
į pietvakarių pusę, bet saulei-slenkant že-j čia mūsų tarpe iškilo greitas mintimis

* myą. mes pasiekėme miško kraštą ir toliaus pasidalinimas ir tuojaus priėjome prie nu
eiti jau nebuvo galima; turėjome laukti tarimo (mat, kokiuose momentuose ilgiems 
vakaro. . ’ w_‘ ‘ /

. lauke, pakraštyje miško, kas ten žemais į tą suklypusią grintelę ir paprašyti valgyti 
balsais dainuoja. į ir, jeigu grintelės savininkai sutiks duoti

Atsargiai priėjome į pakraštį miško ir^ valgyti, tada pasakyti, kad ant kelio yra ir 
už kokio pusvarsčio pamatėme puikius dva-' daugiau mūsų draugų. Kaip jau augščiau 
ro trobesius, o visai pamiškėje dvaro darbi- minėjau, mes parinkdavome įleisti draugus 
ninkės kasė bulves. Radę tankumyną ma-' tokius, kur kokie tikdavo. Pas žydus—žy- 
žų eglaičių, sulindome į jį ir gėrėjomės jų dus, pas latvius—latvius ir tt. Čia gi pir- 
dainų balsais. Saulei nusileidus, pametė mieji turėjo įeiti tie, kurie gerai suprato 
darbą ir susirinkę į būrį atėjo pamiškėn ir,visas vargšų katalikų apeigas su jų prie- 
pradėjo dainuoti revoliucinę s dainą, kuri tarais ir burtais.
taip pakėlė mūsų.ūpą, kad .rodosi kokia Draugai patarė man ir vienam lenkui 
tai nematoma galinga spėka pradėjo mūsų eiti į bakūžėlę. Tik duris pravėrus mum 

\krūtinėse įjudėti. * x Įmetėsi į akis “dievo mūka” su viena nu-
Visai sutemus, jos nudainavo į dvarą, laužta ranka, ant langelio pastatyta. To-į 

o mes leidomės į savo kelionę. Perėję vie-, del, žengdami per slenkstį, abu sutartinai 
ną didelį sodžių, du draugai, gerai apsigin-'augštu balsu tarėme: “Niech bendzie po- 
klavę užėjo į galinį kiemą, gavo nusipirkti chvaliony Jėzus Qhrystus”. “Na yieki viekov

* valgių ir išėję į lauką gerai pasistiprinome.' amen,” atsake pusamžė moteriškė. Baku- 
Suradę vieškelį, einantį į pietų pusę, į ku-/ėlėje buvo vienas vaikutis, kurio išdžiuvu- 
rią mum reikia, su nepaprastai pakilusiu si kūnelį dengė skylėti marškinėliai. Mu- 
ūpu pradėjome žingsniuoti. Šią naktį, kaip mis pamatęs vaikutis nusigando ir pribė- 
ir kitados, einant keliu, užveja pėsti ir va- gęs prie motinos pradėjo glaustis. Ant 
žiuoti žmonės, su kuriais išsikalbi ir patiri kiek mes patėmijome, nusigando ne tik 
iš netyčių, kur koks kelias eina, kokie mie- Į vaikutis, bet ir moteriškė. Na, dr kaipgi 
štai ir miesteliai priešakyje yra, ir tt. Šią nenusigąsti, kuomet mes buvome daugiau j 
naktį iš keleivių sužinojome, kad prieš mus panašūs į pasakišką Robinsoną Kruzo, ne
stovi pavietąvas (ujezdny) miestas Druja gu į civilizuotus žmones. Mūsų drabužiai 
ir jame būsiąs didelis jomarkas, sykiu su buvo suplyšę ir skylėti. Plaukais apaugę; 
tuo katalikų bažnyčioje būsią net per tris per paskutines 12 dienų negalėjome barz- 
dienas keturių dešimtų valandų atlaidai. į dų nusiskusti. Žemėm apskretę, mažai mie- 
Katalikų bažnyčioje esą trys kunigai su'goję, nepaprastai suvargę ir kaip jau sa- 
klebonu Gruzelevskiu priešakyje. Po atlai- į kiąu, kojos buvo nutarkuotos ir išbrinkę, 
dų, ant rytojaus, pradėsią maliavoti iš vi- tai į čeverykus netilpo. Kadangi basi ke-

« daus ir oro pusės bažnyčią. Taip pat ke- 
: lehriai papasakojo apie santykius klebono 
7- su parapijonais. Pas kleboną visus reika- 

lūs vedanti jo “sesuo” panelė Magdalena. 
Sužinojome gerąsias ir blogąsias kunigų 
puses. Vienas keleivis papasakojo, kad ir 

;; apie q klebono Gruzelevskio “seserį” £arpe j 
blogos valios žmonių eina kalbos, kad ji į 
(Magdalena) esanti ne klebono sesuo; kadi • e *• •* -w w -t «

Pa.,

Pa

City,

Pa.,

die-

A.L.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA UŽ SAUSIO 

MĖNESĮ, 1929 METŲ

Įplaukos
Miestas.Kp.

68 Hartford, Conn., per J.

172

Suma.

35

11

19

22

32

86

Bertašių
Yonkers, N. Y.,
Žiurinską
South Bend, Ind.,
Bagdoną
Worcester, Mass.,
K. Karaziją
Chicago, Ill., per
maną
Cleveland, O., per J. N.
Simans
New Haven, Conn., per J.
Didžiun
Chicago, Ill., per F. Sa
kalauską

per

per

A.

J.per

J. El-

$26.05

18.50

18.40

18.35

4.60

15.30

7.75

10.60

10,60
Ore., per4

189 Portland, Me., per A. Lik-
torą 10.85.

19 Chicago, ifl., per J. El-
maną 25.60

149 Philadelphia, Pa., per V.
Vasiliauską 13.60

151 Buffalo, N. Y., per J.
Dielnikaitį 40.10

10 Philadelphia, Pa., per J.
Vaitkų 7.90

166 Stamford, Conn., per V.
11.00

16.00

19.50

Ramanauską
2 So. ’ Boston, Mass., per J.

Tamulionį
216 Brooklyn, Conn

Kaziliūną
38 Benwood, W. Va., per A.

Potroškį
140 Waukegon, Ill., per J. A.

Damijonaitį

per F.

11.05

14.10

1 Brooklyn, N. Y., per K.
Tamošiūną 15.35

131 Saginaw, Mich., per M.

Pa.
8.Arminą

87 N. S. Pittsburgh, 
per J. Gatavecką . 3.80

ą7 Lawrence, Mass., per M. '
Stakionj 14.00

50 Rochester, N. Y., per G. >
švedą ■! 27.00

1 Brooklyn, N. Y., per a.<
Deikų • 23.20

34 Rumford, Me., per S. Pui-
doką 25.00

$688.10
mė-

2,278.57

Viso įplaukė sausio mėnesį 
Ižde buvo iš gruodžio 

nėšio, 1928 metų

Viso sykiu $2,966.67

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik na ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Doksnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, Įdek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kuiną 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

boksais Ciatmoat Co.
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

i I IfUDCTK 332 WEST BROADWAY
1. J, HUI mIM So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

liti paeiti negalėjome, tai kojas, apvyniojo
me visokiais skarmalais, o čeverykus vieni 
ant pečių įsikabinę nešemės, kiti ant lazdų 
persvėrę ir ant pečių užsimetę ėjome, taip 
kad atrodėme tikrais čiučelaiš. Ir kasgi 
tokios išžiūros žmonių gali nenusigąsti?

Pirmi mano žodžiai prie tos moteries 
buvo tokie:

1 , .. —Ar neturi, gerbiama ponia, kai ko
- visai dar nesenai pas Magdaleną lankėsi i valgyti
•; garnys, bet ji prieš garnio atsilankymą iš- jj lenkiškai atsakg kad ka čia galinti 
... važiavusi pas savo gentis } Varsavą kame del duoti kad k d iau nieko6netu- 
... ir garnio dovaną palikusi, o dabar klębo- rinti> kaip tik duonoJs ir b*lvių

nas tam bernmkui-kudikiui duodąs pragy- kjau> kad bus gerai ir pridūriau, kad lauke 
venirną. v , ant kelio yra daugiau? mūsų draugu ir jieŠią naktį taip buvo gražus ir tykus nori val ti. M^eris ats^kė ai

Z;, oras, kad negalima buvo jausti menkiausio eį|.į : vįįn jr jįe
—IBet kurgi ponai keliaujate?—ji už

klausė.

, venimą.

Z vėjelio dvelkimo.
IBet viena šios nakties ypatybe buvo, 

'• būtent ta, kad eidami vieškeliu nuo 9 vai. 
•• vakaro ligi 3 vai. ryto niekur šalę kelio ne-

Aš atsa-

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

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

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinant mortgičius namams ir

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

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti-darbo. 
Naujai 
vidaus.

Tek:

ištaisytas iš laliko ir iŠ 
Kreipkitės tuo jaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

Prauge Darbininke! Ką geresnio gali noreli, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kuri valdo tavo draugai 1 
darbininkai? /

Ar negražu Bus matyti teatru., muziejus, knygy- 
nūs irj mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 
kaipo apšvietos įmonės?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų valdq^W 
mus, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbiniir jį 
klasei.

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJA, KURI GINA i 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS
$303 IŠ NEW YORKO J MASKVĄ IR ATGAL

“Laisve” nori suorganizuoti ekskursiją į SoVietų Sąjungą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 

xsu “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 $3t>3. Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Soviptų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasfdengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami j 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės paįjr. 
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, daijįp, 

darbininkų poilskf rietas ir aplankyti lietau 
.s Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim tiį’ės 
uris viską išaiškins lietusių kalboje.

kultūroj
kolonijas Baltgudijoje 
vadą, ki
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
su ekskjursija 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.

Laisves

ursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome
____Y • . _ J____ __  *____ XT

Tik išpildykite že-

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

Vardas

Antrašas

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

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

-Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų *

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi AI 
per pašta išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



Korespondento Gizelis.

RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ
MOTERIMS

Panėdėliais 
utarninkais

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

A. P. L. A. REIKALAI PHILADELPHIA, PA
Y

J. Gataveckas.

D-vės Darbininkas.

VIETOS ŽINIOS
NEMYLI TEISYBĖS

- ^AND IMPRo^

CASTON ROPSEVICH

MONTELLO, MASS. MONTELLO, MASS.

tUETUV. TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJ

7
Penktadien., Baland. 5, 1929

. iš
ir

tik
47.
su-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant Jamai
kos. Norintieji, kdd jūsų vaikai’ 
tų:gerais smuikininkais, kreipkitės, | 
rhane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės .šiuo adresu:

į 4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Kampas Vine ir No. Main St., Montello, Mass.
Programą išpildys mūsų dailės artistai:

K. Menkeiiuniutė-Januškiene 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, Mase.
JŽANGA 75 CENTAI IR 50 CENTŲ

Gerbiamieji! šis koncertas bus geriausias ir puikiau
sias ir visus kviečiame atsilankyti". Rengėjai.

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo

DIDELIS KONCERTAS
DEL NAUDOS NUPIRKIMO NAUJO PIANO 

Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 

Nedėlioję, 1 d. Balandžio (April), 1929
Pradžia 2:30 vai. po pietų

Šokiai prasi-
Tikie- 

šo-
Pelnas nuo

eis Lietuvos

Puslapis Penktas

A. P. L. A. Centro komite
to rinkimas sekantiems dve
jiems metams .prasidėjo su 1 
kovo, ir baigiasi su 30 d. ba
landžio, 1929 m. Bčt per ko
vo mėnesį dar tik -14 kuopų 
atlaikė balsavimus, arba daly
vavo centro komiteto rinkime. 

M' Tad balandžio mėnesį turė- 
Yą stengtis visos kuopos daly
vauti centro komiteto rinki
me ir sušaukti skaitlingus su
sirinkimus, kuomet eis balsavi
mas ant centro komiteto, kad 
visi nariai žinotų apie rinki
mus.
Labai Svarbu į Sekantį Seimą 

išrinkti Delegatus
Delegatus išrinko dar 

dvi* Tuopos, būtent, 3 ir 
r^atingai 47 yra išrinkta
manūs draugai. Taipgi kuo- 

turėtų stengtis išrinkti su
manius draugus delegatais i 
sekantį seimą, nes šitas sei
mas bus labai svarbus tuomi, 
kad jame bus priimta /nauja 
konstitucija, tai yra, bus pa- 

naujas pamatas mūs

Vakarienė su koncertine 
programa bus subatoj, 6 ba- 
landžio-April, 1929, Liet. Tau
tiškoj svetainėj, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. 
dės 7:30 vai. vakare, 
tas vakarienei $1.50. 
kiams vien 50c. 
šios vakarienės 
politiniams kaliniams.

Kviečia A. L. D. L. D. 
141 Kuopa.

Supper with a Musical 
Program

Saturday, April G, 1929, at 
Lithuanian Hall, 928 E. Moya- 
mensing Ave.; dancing begins 
7:30 P. M. Ticket for sup
per $1.50; for dancing only, 
50c. All procbeds for the 
benefit of political prisoners 
in Lithuania.

All are invited by the 
A.L.D.L.D. Br. 141.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TUOJAUS SIUSKIT UŽSAKYMUS!
Laisvė” Jau Rengia Spaudai Brošiūrą

KAS TAI YRA TROCKIZMAS
Paraše A. Bimba

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

1439. South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: v ,
Keystone_____ _______ Main
Bell---------------------- - -- Oregon

9669
5136

tiest
draugijos ateičiai taip, kad ji 
ateityje galėtų augti ir bujoti, 
tad yra reikalinga, kad šiame 
seime dalyvautų daug delega
tų, sumanių draugų, kurie per 
eilę metų dirbo ir dirba del

x Draugija Auga ir Didėja
Pastaruoju laiku pradėjo 

smarkiai rašytis nauji nariai į 
A. P. L. A. draugiją, kas reiš
kia draugijai gerą^ateitį, kuo
met taip plaukia į draugiją 
nauji nariai.

žinoma, tik dalis kuopų dar
buojasi prirašydami ’naujus 
narius į A. P. L. A. Jeigu 
taip dirbtų visos “kuopos, kaip 
dirba dalis kuopų ir gautų tiek 
naujų narių, tai būtų labai 

* puiku, šiais metais naujų na
rių gavo šios kuopos: 5, 9, 10, 

M 11, 12, 17, 24, 26, Easton kuo
pą, 33, 40, 42, 41, 47, 49, 50, 
51,ir 52. Ųaugiausia gavo nau- 
jw»ariy šios kuopos: 17, 40 ir 
47. Taipgi tveriasi ir naujos 
kuopos. Tik ką susitvėrė nau
ją kuopa Shenandoah, Pa. 
Šiame mieste yra lemta išaug
ti didelei A. P. L. A. kuopai, 
nes Čia yra didelė lietuvių ko
lonija ir garsi tuomi, kad tū
los pašelpinės organizacijos 
viršininkai su policija nelei
džia narių į susirinkimus, ži
noma, A. P. L. A. to nėra ir 
nebus!

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Kaip visur, taip ir čia dar-; 

bininkų gyvenimas su kiekvie
na diena vis eina sunkyn ir 
sunkyn. Kuo tolyn, tuo dau
giau darbininkų atleidžiama 
nuo darbo. Minėtoj apielin- 

I kėj yra nemažas skaitlius di- 
! dėlių dirbtuvių; didžiumoje. 
I gaminančios geležinius išdir
binius, klijonkinius ir kitokius, j 
Bet kiekvienoj darbininkai iš-j 
naudojami kiek tik galima.! 
Darbas beveik kiekvienoj yra 
nuo šmotų, su labai maža kai
na, kad darbininkas per ištisą 
dieną turi dirbti prie mašinos1 
ar kitokioj vietoj, nesidairyda-] 
mas ir kuomet vakare padaro; 
išdirbtos dienos atskaitą, pa-; 
sirodo, kad atlyginimą tegau- i 
na visai, mažą. Yra darbinin-j 
kų, išdirbusių po tris ir ketu-! 
ris desėtkus metų, nuo pat 
jaunų dienų iki senatvės. Ku-į 

i rie turi įsidirbę keletą centų! 
daugiau mokesties, didžiumo-j 
je atleidžiami'nuo darbo, o jų i 
vieton priimami jauni, su1 
daug mažesniu mokesčiu, šioj 

iapielinkėj randasi keletas lie-! 
tuviškų draugijų, bet darbi-! 

įninkiškoj dvasioj mažai ką 
veikia. Taipgi randasi A. L. 
D. L. D. 136 kp., kuri suren
gia darbininkiškas prakalbas, 

.paskaitas, paaukoja pagal sa- 
ivo išgalės šiek-tiek pinigų 
i darbininkiškiems reik alams. 
'Minėta kp. po velykų rengia 
i teatrą ir koncertą. Drama 
keturiuose veiksmuose: “Už 
Dievą ir Tėvynę.” Parašyta 

'garsaus rašėjo, Seno Vinco.
Dalyvaus Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Oktetas Ufa 
iš Brooklyn, N. Y., ir solistai 
smuikininkai. Viskas bus 13 d. 
balandžio, A. L. Politikos 
Kliubo svetainėj, 134 Schuyler 
Ave., Kearney. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Pelnas bus pa- 
skirtytas darbininkišjkiems rei
kalams. Kviečiame visus atsi- 

i lankyti.

Trockis Nudardėjo Į Kontr-revoliucionierių 
Abazą! Pasmerkė Jį Milionai Klasiniai Sąmonin
gų Darbininkų Sovietų Sąjungoje! .Pasmerkė Jį 
Viso Pasaulio Proletariatas! , Darbininkų Spau
doje Trockis Dabar1 Tik Škreplė, Gi Buržuazi
nėje Spaudoje Jis Yra Sapniška Sensacija.

Užtat “Laisve” pasirūpino duoti platų aprašymą Tnoįckio 
elgimosi ir darbų nuo pradžios revoliucijos iki šių dienų, Tai 
bus vaizdas nuo pradžios iki tragingios mirties Trockio revoliu
cines karjeros ir pradžia jo kontr-revoiiucinės darbuotės.

I. 
H. 
III.

VI.
VII. 

VIII.
IX.

XI.
XII.

XIII.

BROŠIŪROS TURINYS:
Leon Trockis—Revoliucijos Prieplaka. ,
Lenino Kova su Trockiu.
Trockis ir Lapkričio Revoliucijos Istorija.
XIV Bolševikų Partijos Konvencija ir “Opozicijos Blokas”. 
Darbininkų Klasės Santikiai su Valstiečiais. 
Budavojimas Socializmo Sovietų Respublikoj. 
Sovietų Respublikos Socialistine Kūryba. 
Trockistų Šaltiniai Sovietų Respublikoj.
Partijos Disciplina ir Trockistai.
Trockistai ir Komunistų Internacionalas.
Trockizmas Kaipo Oportunizmas.
Trockio Ištrėmimas ir Buržuazijos Pasitikimas. 
Amerikos Komunistų Partija ir Trockizmas.

64 Puslapių, Gražiais Viršeliais, Kaina 20 centų

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 egzempliorių, kaina 15 cen
tu, kurie ims nemažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. Kurie 
atsiųs užmokestį kartu su pareikalavimu kalbamos Brošiūros, 
tiems “Laisve” apmokės persiuntimo kaštus.

KIEK SPAUSDINTI ŠIOS BROŠIŪROS?
Šios brošiūros spausdinsime tiek, kiek gausime užsakymų iš pla

tintojų. Todėl klausiame Jūsų, draugai platintojai, kiek spausdinti. 
Į tą klausimą galite atsakyti tik šiaip: Prisiųskite mums Brošiūros 
“Kas Tai Yra Trockizmas” tiek ir tiek (numeriu pažymėdami skai
čių). Ant kiek gausime užsakymų iki 13 d. balandžio tiek ir tespaus- 
dinsime.

Jei pasivėlinsite su 
kaitykite “Laisvę”, bet 
laukti kuopų mitingų, 
duoti užsakymus.

užsakymais ir Brošiūroj nebegausite, tai ne
kaltinkite patys save. Tam reikalui nereikia 
Pačios valdybos pasitarę su platintojais gali

Brooklyn, N. Y

Varšavoj Įsteigta Bedie
viams Kapines

V A Rš A V A.— V aršavos 
miestas atidarė naujas ka
pines laidojimui asmenų, 
neturinčių nieko bendro su 
jokia religija. Pirmas, ka
pas iškastas Sovietų Sąjun
gos legacijos 7 darbininkui, 
ikuris čia numirė.

vičiukui daromus užmetimus, kaip p. Smithas už iį faituoja- 
bet netgi nepareikalavo, kad si.
Basanavičiukas atsistotų ir pa
siaiškintų. ■' ha, o juk Basa
navičiukas taip pat susirinki
me buvo ir visą laiką klausėsi,

Eii

O

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 
pondentui padavęs iškarpą 
vietinio. “Jersey Journal” 
korespondentui pasakęs, kad 
Basanavičiukas yra | Lietuvių 
Piliečių Kliubo nariu , ir, ga
lop, pridūrė: “Taigi, jei ma
tot, kad ta korespondencija 

(yra neteisinga, tai kaltinkit ir 
bauskit mane.”

Kaip ten nebūtų, bet man 
rodos, kad šitokis desperatiš
kas pono Smitho užsispyrimas 
ir šokinėjimas, kaip tik jį patį 
ir pastato juokdario rolėje, 
nes jaučiasi esąs galingesnis 
ir už kitados buvusį pašto mi
nister! Burlesoną, pagarsėjusį 
darbininkiškų laikraščių ėdi
ką, ir kaipo tokis, jis mano, 
jog galėsiąs išgaudyt ir sukišt 
į kalėjimą visus koresponden
tus ir tuo būdu uždaryt laik
raščiams burnas, kad šie ne
drįstų rašyt tą, kas p. JSmithui 
nepatinka. O antra, jis ver
kia,.. kad aprašymas apie Ba- 
sanavičiuką baisiai žemina L. 
P. K. vardą. Ir netiktai jis 
nieko neužsiminė apie Basana-

Lietuvaitė Fotografiste
| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Rooip 32, Weitzencom Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Newarke Naujiena
Kiekvienam vietiniui ir atvyks

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

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J.

FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r D 
LiAllul. jęuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J U vCulŲ

°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

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VISKAI-ANGL1SK AS

IT

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim,; Bile 
reikalui esant, j i srėbus jū 
sų geriausias papelbėiojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA |1.25e

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

AIŠVT

<>

<
< >

o

< >
o

< >

< >

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.DIDŽIAUSIA LIETUVIU ■ APT1EKA

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

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

URBO LAX TABS
(25 tentai už skrynutę) 

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

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth
Telephone: Juniper 9796

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

151 Metropolitan
________________ !___  ORDER BLANK:

Aš, žemiau pasirašęs, 
kurį malonėsit man prisių 
URBOLA, su visais nurod 

Vardas 
No_
Miestas

Avenue, Brooklyn, N. Y.

siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už 
Įsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
ymais, kaip vartoti.

____St, or Ave.
State.

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

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus Į trumpą taiką. 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

Trys 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, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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



Pripažįsta, kad

Alkoholį

šitai

New

9

atsižiūrint į miesto didumą ir lankyti.

L.

ne-

su

BŪK stiprus, tai BŪSI ir sveikas

rankų 
kitos- 

tikslui

bus su Morganu, ma- 
Dabar tik vie-

Bet jeigu ir tėvui, tai 
įstatymas yra laužo-

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

liriis susirinkimas bus pėtnyčioj, 5-tą 
balandžio, Kliubo kambariuose, 220 
Leonard St. Pradžia 7:30 vai. va- 

•kare. Visi nariai malonėkit atsi-
Sekretorius.

(80-81)

PRANEŠIMAI IšllTUR

C. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 8 balandžio, Ger- 
vės svetainėj, 85 Hudson Ave. Pra
džia 7:30 viri, vakare. Visi nariai 
ateikit, turime svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskit ir naujų narių.

Sek r. M.

Tai yra įdomus klausimas,

BINGHAMTON, N. Y.
D. S. A. 23 kuopos susirinki- 
bus nedėlioj, 7 balandžio, pas

' Bing-
Pradžia 2 vai. po 

pietų. Visos draugės ateikit, yra i ------- • . •
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskit Pirktl*
ir naujų narių.

Org. M. žvirblienė.
PHILADELPHIA, PA.

A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 
j bus nedėlioj, 7 balandžio, švedų Kliu- 
be, 8th St. ir Fairmount Ave. Pra-

Taipgi turė- 
Todel visi 

nariai ateikit, nes po praktikų ture-f 
sim eiti į Mizaros prakalbas.

Komitetas.
81-82

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

balių subatoje, 6 d. balandžio-April, 
1929, J. Tankaus svetainėje, 139 Elm 
Point Ave.; prasidės 6:30 vai. pa
karę ir trauksis iki 12 vai. nakties. 
Orkestrą grajys amerikoniškus ir 
lietuviškiis šokius. įžanga 50 centų, i 

Maloniai kviečiame vietinius ir iš 
apielinkčs atsilankyti į šį balių, o 
mes užtikrinam, kad būsite užganė
dinti. \

Širdingai kviečia Komitetas. » 
• • (80-81)

•' Puslapis šeštas Penktadien., Baland. 5, 1929

VIETOS ŽINIOS
Dr. J. J. Kaškiaučiaus1 
Paskaita

Sekančio Sekmadienio 
Pramoga

Restorano Darbininkai 
Skelbia Kovą

Sekantį sekmadienį, balan
džio 7 d., 2-rą vai. po pietų, 
“Laisvės” Svetainėje, Dr. J. J. 
Kaškiaučius skaitys paskaitą, 
temoje apie nervų suirimą. Dr. 
Kaškiaučius labai gerai žino, 
kad daug darbininkų serga

Viešbučių, Restoranų ir Ka-,nervi^ ligomis ir daugeliui yra 
feterijų Darbininkij Unija Pr°ga Pasigydyti, tik reikia ži- 
New Yorke pradėjo didelį or- no^» kaip. Prelegentas kaip 
ganizacinį ir streikų vajų už duos nurodymus ir pata- 
pagerinimą darbininkų būvio rimus. Kiekvienas atėjęs į pa
tose darbavietėse ir už suorga^^^^tą, galės statyti klausimus, 
nizavimą jų. New'Yorkas di-*J--kariuos prelegentas atsakys, 
delis miestas, su tūkstančiais' Paskaitą rengia A. L. D. L. 
restorami ir kafeterijų, todėl

Kol dar oras šaltas, išvažia
vimų dar nėra, tai turim sueit 
ir linksmai laiką praleisti sve
tainėse. Nedėlioj, 7 balandžio, 
bus puiki pramoga “Laisvės” 
svetainėj, tai Aido Choro meti
nė vakarienė su šokiais ir pro
grama. Laike vakarienės Aido 
Choro geriausi dainininkai: M. 
česnavičiutė) L. Kavaliauskiutė*/ nėra lengvas darbas ir kovoti, 

su- Viską ant syk net ir apimti ne- 
i operetės galima. ‘Todėl kalbama unija 
Toji daina pradėjo kampaniją distriktais.

Busl Pereitą ketvirtadienį, pav., u- 
Esam nija išleido lapelius, šaukda

ma į kovą restoranų darbinin
kus, dirbančius tarpe 25 ir 29 
gatvių, ir šeštosios ir Devin
tosios Avenue, New Yorke. Ši *
vieta pradžiai parinkta, todėl, i i paskaitą, 
kad čia valgo daugiausiai rūb-l 
siuviai, kurie y/a organizuoti.! 
Jie pagelbės unijai atsiekti sa
vo tikslą. v

suorganizavus šitame dist- Kongresmanas Smugehavo 
rikte restoranų darbininkus, 

(iškovojus jiems geresnes dar- 
’bo sąlygas ir algas, unija ims

A. Velička ir J. Nalivaika 
daiguos kvartetą iš 
“Bailus Daktaras”. ' 
publikai geriausia patiko, 
ir solistų dainininkų, 
tikri, kad atsilankiusieji bus 
pilnai patenkinti, kaip vakarie
nę, taip ir programa. Gaspadi- 
nės stengiasi taip pagamint val
gius, kad paskiau nebūtų girdė
tis pakampėm kalbant, jog “va
karienė buvo prasta”, šokiai 
Prasidės 6 vai., vakarienė—8 v.

’ikietus Įsigykit būtinai šian
dien. Galit gaut “Laisvės” ofi
se ir pas aidiečius laike pamo
kų šį vakarą. Tik i et as $1.25.

_ __ ___ ‘ kitus distnktus ir ten tą patį 
padarys.

Kiekvieno lietuvio darbinin
ko pareiga yra pagelbėti 
kovai.

D. 1-ma kuopa. Tikimės, kad 
bus svečių-klausytojų ne tik iš 
Williamsburgho ir apskritai 
Brooklyno, bet ir iš Great Nec- 
ko, Richmond Hill, etc. Dau
gelis jų,T paklausę paskaitos, 
vėliau eis į “Aido” Choro va
karienę, kuri įvyks tą pačią j 
dieną, vėliau, “L.” svetainėje, i

Todėl A. L. D. L. D. 1-ma 
kuopa ir kviečia visus pribūti

plačiai aprašyta apie suarešta
vimą Basanavičiuko, čia gimu
sio vaikėzo, kaltinamo už ko
kius ten kriminalius žygius. 
Nors minėta korespondencija 
yra teisinga ir joje melo nei 
su žiburiu nerastum, bet ka
dangi korespondentas paminė
jo, kad Basanavičiukas yra 
vietinio Lietuvių Piliečiui Kliu
bo nariu (na, o juk jis ir yra 
viršminėto kliubo nariu), tai 
tūliems kliubiečiams tas bai
siai nepatiko, ir del tos prie
žasties L. P. K. pereitame su
sirinkime kilo biskutis audros. 
Vyriausias kliubo lyderis p. J. 
Smithas (lietuvis policmanas), 
atkartotinai reikalavo, kad 
kliubas išrinktų komisiją suži
nojimui, kas tą koresponden
ciją parašė. Bet kada jam 
buvo pastebėta, kad “Laisvė” 
savo korespondentij slapyvar- 
džii] niekam neišduoda, tai jis 
sušuko: “Aš pats su komisija 
nuvažiuosiu į tos popieros ofi
są ir man turės pasakyti, kas 
tą parašė, šitaip negali būti, 
aš neduosiu žemint kliubo var
dą. Gerai, tą vyrą sureštino,

(tai sureštino, mes visi žinom, 
į kad jį sureštino ir aš jį išbė- 
lavau, ba manęs prašė, bet 
kam reikėjo paduot į popierą, 
kad jis yra mūši] kliubo mem- 
beriu ?”

Pagaliaus, pirmininkui visgi 
šiaip taip pavyko apgesint 
užsiliepsnojusį Smitho kraują, 
nurodant, kad visai neapsimo
ka tokią komisiją rinkt ir ją 
siųst į “Laisvės” redakciją, 
nes visvien ji nieko nelaimės, 
nes “L.” redakcija savo ko
respondentų slapyvardžių nie
kam neišduoda, nežiūrint nors 
dėlto prisieitų ir į teismą eiti, 
tai viena, o antra, tai jis (pir
mininkas) ir be to žinąs, kas 
tą korespondenciją parašė, 
nes, anot jo, jis pats kores- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97-ta kuopa rengia 

gražų teatrą ir koncertą subatoj, 6 
balandžio, Polish Alliance Home, 404 
W. Main St. Bus sulošta trys ko
medijos: “Tamas įpainiojo,” “Jau
nikis” ir “Brangusis Pabučiavimas.” 
Koncertą išpildys dainininkai iš She
nandoah, Pa. Taipgi dalyvaus ir vie
tiniai. Aido Choras po vadovyste 
naujo mokytojaus padainuos gražias 
dainas. Tat kviečiame vietos ir apie- 
linkės lietuvius atsiįankyti, būsite 
pilniausia patenkinti. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. įžanga 75c ir 50c, vai
kams 25c.

Rengėjai.
81-82

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus,
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?

Teisiamas Policmanas 
Už Šmugelystę

Kailiasiuviai Ruošiasi 
Prie Streiko

Policmanas John G. McInty
re, ilgus metus stovėjęs Cun- 
ard Laivų linijos prieplaukoje 
už sargą, pakliuvo į bėdą. 
Šiandien jis randasi teisme ir 
kaltinamas gelbėjime šmugel- 
ninkams Įgabenti brangdaik- vo platų susirinkimą, kuriame 
čius Į šią šalį slapta. Esą, jam buvo plačiai kalbama apie be
buvo pažadėta 25 nuoš. gauti] siartinantį streiką, prie kurio 
pinigų nuo visų tų daiktų, bet-unija rengiasi, 
jis negavęs. Kiti du šmugel- 
ninkų pagelbininkai pasislėpė.

Pereitą ketvirtadienį
Yorko kailiasiuviai turėjo sa-

Amerikos Ekspertas 
Vyksta Chinijon

Sovietą Teatras Puikesnis 
Už Kitą Kraštą

Aš galiu nesvyruodamas pa
sakyti, kad Sovietų drama yra 
įdomiausia, gyviausia ir svar
biausia už visas kitas dramas 
pasaulyj,” sake II. W. Dana,

BtMisis ' Erie geležinkelio 
k^ompanijos vięę-prezidentas, 
J*. *J.'Mantell, greitu laiku va
žiuos į Chiniją ir ten “moder-įkalbėdamas su Daily Worke- 
nizuos” Chinijos geležinkelius. 
Sakoma, kad jojo moderniza
vimas vyriausiai pasireikš ta
me, kad greitu laiku visi 
nijos geležinkeliai pasijus 
koše Amerikos kapitalo.

Tegul Skutėjai 
Pasisaugo

rio korespondentu, darančiu 
su juo interviu. Dana nese
nai sugrįžo iš Europos, kur jis 
išbuvo du metu. Sovieti] Są- 
jungoj^ išgyveno apie metus 
laiko ir, kaipo kritikas ir dra
mos žinovas, jis tyrė Sovietų 
teatrą ir lygino jį su kitų Eu- 

! ropos kraštų ir miestų teatrais.
“Bolšoj ir Malyj teatrai, sy

kiu su Meyerholdo ir naujais 
“Kairiaisiais” teatrais daro 

kad New geriausio įspūdžio,” sako Da
na. Juose yra kas tokio nau-

Chi- 
ran-

Miesto sveikatos departmen- 
to galva praneša, L__ ___
Yorke vaikšto tūlas asmuo # .
per skutyklas ir renka po $10 J°» įdomaus, gyvo ir nepapras- 
varde sveikatos departmento. t°. To visko niekur kitur 
Tai yra paprastas apgavikas, pastebėsi, 
sako pareiškimas, o ne jokis e ~
minėto departmento atstovas. į City Trust Co.
John McCormack Sutinka
Lošti Šnekiuose

žymusis airių tenoras, John savo 
McCormack šiomis -dienomis

,ąųgrįžo į Ameriką. Jis ilgą 
Taiką važinėjo po Britanijos 
imperiją su koncertais. Dai- 
riiniiikas sakosi sutiktų eiti Į 
judančius šnekius (talkies) ir 
imti juose roles—dainuoti ir 
lošti.

Jau Nebėra
I

DIDELIS IR LINKSMAS

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

Subankrūtavusis bankas 
-----> dviem skyriais—City 
Trust Co.—jau pasinaikino' 
kaipo tokis. Andai National 
City Bankas atpirko patį var
dą “City” ir užmokėjo $100,- 
000. Gi pati subankrutavusi 
įstaiga persikeičia į Mutual 
Trust Co.

Kiek gavo ar gaus iš suban
krutavusio banko jo depozito- 
riai, dar vis paslaptis.

Per Metus Sugauta 55 
Laivai su Alkoholiu

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

namus, 
atlieka- 
taisome 
Reika-

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

FOR RENT
PA SI R ANDA VO J A

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

Įvyks Nedėlioję

7 BALANDŽ10-APR1L, 1929
N. CARRELLO’S SVET.

Walker St. ir prie Gatvekarių 
MJelžkelio, Cliffside, N. J.
Prasidės 3 vai. po pietų
|žanga 50 centų Ypatai

Tai bus linksmas ir didelis 
balius, į kurį visus ir visas 
kviečiame atsilankyti. Muzi
ka bus puiki, po vadovyste 
V. Retiketičiaus iš Brooklyno. 
Taipgi ir šiaip viso ko delei 
pasilinksminimo bus kupinai.

New Yorko uosto užveizda 
pareiškė, kad nuo 1928 metų 
kovo 31 d. iki bal. 1 d., 1929 
metų, šito miesto vandenyse 
buvo sugauta '55 laivai, gabe
ną alkoholinius gėrimus. Kai 
kurie laivai buvo suimti ke
liais atvejais. Iš vienų 
jie būdavo perduodami 
na, ir vis tam pačiam 
naudoti.

Šiomis dienomis nemažai 
moterų buvo padavę aplikaci
jas del patapimo New Yorko 
miesto policmanais. 23 iš jų 
buvo nepriimtos tik todėl, kad 
turėjo blogus dantis—sugedu
sius.

J. V. kongresmanas W. M., 
Morgan, iš Ohio, pasižymėjo 
dideliu rėkimu už .blaivybės į- 
statymo palaikymą ir už dide
lių bausmių uždėjimą tiems, 
kurie jį laužo. Bet. ... sugrįž
ta šiomis dienomis pats Mor
ganas iš Panamos. New Yor
ke padaronia jo bagažiuj kra
ta, kur surandama dvi bonki 
šampano ir dvi bonki degtinės. 
Negražu Morganui. Sarmata. 
Visi juokiasi ir sako, štai ko
kis jis veidmainys. Už tai 
Morganas pasisako, kad tie 
gėrimai pargabenti jo senam 
tėvui, 
vistiek 
mas.

Kaip
tysim vėliau, 
nas aišku: J. V. kohgresma- 
nai ir senatoriai, darydami į- 
statymus, juos taiko tik iki- 
tiems. * Patys gi laužo prie pir
mos progos.

PĄSIRANDAVOJA KAMBARIAI
Pasi randavo ja šeši dideli kampiniai 
kambariai su maudyne. Kambariai I 
labai geri dideliai šeimynai. Atsi
šaukite: 262 Penn St., Brooklyn, N.Y.

(79-81)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

menesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedčliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.c. ”
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

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

MANO YPATISKA ATY- n*-g /X 
DA IR PATARNAVIMAS I I M III 
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.

ELECTRICIAN
LIETUVIS ELEKTROS 

KONTKAKTORIUS

STANLEY ALEXIS
Suveda Elektrą ir Įveda Elektri 

kinius Prietaisus Namuose, 
Krautuvėse ir Dirbtuvėse
Industrial Electrical

Installer
House Wiring and Repairing 

Windsor 3465

G. M. KANTON 
arti 168th St.

BRONX, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Kiek New Yorke 
Sunaudojama Gazolino

automobilių skaičių. Profeso
rius William J. Moore, iš 
Brooklyno Polytechniško Ins
tituto, sako, kad kiekvieną 
dieną visam New Yorko mies
te sudeginama 500,000 galio
nų gazolino. Ta šiluma (pa-jj. p,, Gabužiūtę, 102 Park St 
jėga), kuri susidaro iš ti] 500,-įhamton, N. Y. ~ 
000 galionų, galėtų pakelti 
vieną laipsnį 62,000,000 svarų 
vandens.

Be to, New Yorko miestas 
sunaudoja kasdien apie 50,000 
tonų kietosios ir 4.0,000 tonų 
minkštosios anglies. 1

Iš to profesorius daro išva- džia 12:30 vai. dieną. 1 
dą, kad seniau New Yorke simP ?r_prak-lkasl 
oras būdavo (žiemomis) šal
tesnis, negu šiais, laikais. Se
niau, esą, dažnai žiemos metu 
galėdavo žmogus pereiti East 
upės ledu, o šiandien to nėra. 
Tačiaūs kai kas .šitai išvadai 
prieštarauja.

Nemyli Teisybės
Jersey City, N. J .

Pora savaičių atgal “Lais
vėj” tilpo iš mūsų miesto ko
respondencija, kurioje buvo

Real.
81-82

kvarta-

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

J. Geneikis, Chicago, Ill.; Ig Repšis, 
Jersey City, N. J.; M. Dobinis, 
Poughkiepsie, N. Y.; (dabai’ New
ark, N. J.), V. Levitzki, Courtney, 
Pa.; V. Sepkus, Brooklyn, N. Y.; P. 
Koleda, Philadelphia, Pa.; A. Ber- 
notavičia, Ault, Colo.; V. Draugelis, 
Ansonia, Conn.; ir daugelio kitų, 
kurie buvo užsisakę parvežt paveiks
lus iš Lietuvos 1925 metais per V. 
Stankų iš Easton, Pa. Tie paveiks
lai yra mūsų studijoj, meldžiame at
sišaukti.—Valinchus Photo Studio, 9 
William St., Pittston, Pa. (80-81)

JUNIPER 764.6 . -r „

RALPH KRUCH; ;
fotografas

Telephone, Stag! 440

A. RADZEVIČIUS
( \

GRABORIUS
(Undertaker)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA general krautuve, lai

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

(78-89)
PARSIDUODA Coffee Pot restau-' 

rantas, puikiausiai įtaisytas, labai 
bizniavoj vietoj, prie eleveiterio sto
ties. Yra lysas ant 5 metų. Randa 
pigi. Kas nupirks .tikrai padarys 
gražaus pelno. Pasinaudokit proga 
tuojau, nes aš del tūlų priežasčių 
turiu parduoti. Kreipkitės ypatiŠkai 
arba telefonu. Adresas: 809 Forest 
Ave., Ridgewood, L. L, N. Y. Phone 
Jefferson 4815. 81-83

Tampykit jas kas rytas, vakaras arba by kada prigavęs 
laiko. Būsi raumeningas, stiprus, sveikas, 

linksmas ir turėsi gerą apetitą.
KAINA $4.00

Su Paveiksluotomis Instrukcijomis, kaip Vartoti 
Jas galite gauti pas

’ P. BALTRĖNĄ
91 Weldon St., Brooklyn, N. Y.

Tel., Applegate 8938
Taipgi reikalingi agentai jų pardavinėjimui. Duodame gerą nuo

šimtį. Jei kam parankiau, atsikreipkite į “Laisvės” ofisą, gausite ir 
ten. , , ■ . I i ) i:

PARSIDUODA groseme, geroj vie
toj, biznis įdirbtas per daug metų. 

’ ’ Kreipkitės į 
“Laisvės” ofisą. 81-86

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

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

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

(80-85)

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

J. KENTS
Barber Shop

209 East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J?

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

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindiilių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas!

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a-. 
veikslus įvai-1 
riomis spalvo-! 
mis. Atnau-| 
jina senus ir I 
kr a j a v u s ir | 
sudaro s u | 
amerikoniškais į 

Darbą atlieku gerai ir pigiai I 
Kreipkitės šiuo hdresu: i

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA '■

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja nunjiruslue 
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.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmesi. Būtų linksma pasi
matyti. ’ ’ ’’ ’ t

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

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, modemiški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznj. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. %

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

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

K. M. S.
I

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y
• ■ ‘ Ridgewootio Skyrius: 253 Grove St.




