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Sako, jog Sovietų valdžia tiek 
pinigų išleidžia tyrinėjimui Le
nino smegenų, kiek reikėtų pa
statymui ir įrengimui karinio 
laivo. Tai yra gana didelė su
ma pinigų.

Taip, bolševikai visuomet su
tiks greičiau išleisti milioną do
lerių mokslui, negu vieną dole
rį žmonių žudymo pabūklui.

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsii
Pasaulį!/

KRISLAI
Nesigaili Pinigų Mokslui.
Paminklas Abėcėlei.
Karas žiurkėms.
Išilgai Amerikos Konti

nentą.
Mažai žino.

Rašo A. G.

Blaivybės Agentai Nužudė 
16 Žmonių į 15 Mėnesių

Turkijos valdžia pastatysian- 
ti didelį paminklą iš marmuro, 
volo formoj, vardan abėcėlės. 
Tai bus pirmas tos rūšies pa- 

^minklas pasaulyje. Ant jo bus 
/^iškaltos visos dvidešimts aštuo- 

nios lotyniškos raidės ir paauk-Į 
suotos.

Iki šiol Turkijoj buvo varto
jama arabiškos raidės, kas su
darydavo daug keblumų ir truk
dydavo spartumą moksle. To
dėl 1928 metais Turkijos val
džia panaikino vartojimą ara
biškų raidžių ir privertė visus 
savo piliečius mokintis lotyniš
kas raides ir jas vartoti visuo
met. Taipgi 10 d. rugpjūčio 
kas metai bus švenčiama visoj 
šalyj “Alfabeto Diena”.

WASHINGTON. — Sey
mour Lowman, iždo sekre
toriaus pagelbininkas, penk
tadienį pranešė, kad bėgy 
pereitų 15 mėnesių blaivy
bės agentai bevykindami 
blaivybės įstatymą nužudė 
16 žmonių. Į tą patį laiką 

i žuvo septyni blaivybės 
Į agentai ir du raitieji muiti- 
Įnių inspektoriai. Juos nu
žudė asmenys, kuriuos jie 
norėjo suareštuoti.

Sako, jog Philipinų saloj esą 
dvylika milionų žiurkių; ten 
tiek pat randasi ir gyventojų. 
Kaip yra žinoma, jos yra dide
lės ligų nešiotojos. (O mano 
motina liepdavo man valgyti j 
žiurkės nugraužtą duoną, ?—J 
tvirtesni dantys būtų.) Todėl 
tos salos sveikatos viršininkai 
apskelbė karą žiurkėms^, ir dės 
visas pastangas, kad tik jų 
daugiau išgalabijus.

*

STOKIME VISI I PAGELBĄ MŪSŲ 
DIENRAŠČIUI “VILNIAI”

Amerikos lietuviams darbininkams jau žinoma, kad 
vasario 25 d., anksti rytą, fašistiniai gaivalai su gink
lu rankose užpuolė ir uždegė mūsų dienraščio “Vilnies” 
namą. Nors piktadariams nepavyko atsiekti savo tikslo, 
galutinai sunaikinti “Vilnies” namą ir spaustuvę, tačiaus 
gaisras padarė nuostolių už tūkstančius (dolerių. Nuos
tolius negalima padengti apdrauda, kokią. mūsų dienraš
tis turėjo. į

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Centro Biu
ras, matydamas, kad mūsų nukentėjusiąm dienraščiui 
tuojautinė ir didelė parama reikalinga, 'karštai ragina

Amerika Siųs Notą Anglijai 
Del Atrastos Žemės

Suareštavo Blaivybės 
Agentų Šnipą 

Fairchild
AURORA, III.— Eugene 

Boyd Fairchild, blaivybės 
agentų pasamdytas šnipas, 
kuris melagingai prisiekė, 
kad jis pirko degtinės Dė
kingo namuose, Aurora 
miestely, ketvirtadienio va- 

kadIkarą tapo suareštuotas.. Jis
buvo atrastas jo tėvo 
muose, Odell, III.

Fairchild pareiškė, 
jis buvo blaivybės agentui 
apgautas ir kad dabar jis 
viską išpasakos, ką ztik jis 

_____  ___ ..... žino sąryšy su užpuolimu 
joj) metai ir pusė atgal išilgai Dėkingo namo ir nušo- 
Amerikos kontinentą ir tik Ua- vimu Dėkingo žmonos, 
bar tepribuvo į Mexico City, iš* Jis sako, kad jis net ne- 
kur jie baigs savo kelionę. į skaitė warranto, po kuriuo 
New Yorką.______________ i jįs pasirašė ir kuriuo va-

Tas parodo, ant kįek yra ii- duojantis blaivybės agentai 
~ ~ 7. . ? X. \ ..[užpuolė Dėkingo narna jieš-jeigu ne greiti laivai ir kitos i koti degtinės.
priemones, tai susisiekimas ° . v. .

Keturi automobilistai išvažia 
vo iš Rio de Janeiro (Brazil!

gas Amerikos kontinentas.

žmonėms iš vieno galo konti
nento su žmonėmis kitame gale 
būtų neapsakomai sunkus ir re
tas.

John J. Leary, ,Jr., rašo 
jjįVorld’e”: “Mainieriai -Natio- 
al Unijos, suorganizuotos 
Save the union” grupės, kurie 

"kovoja už kontrolę U. M.^ W. 
unijos, streiklaužiauja atvirai 
Bicknell, Ind., kasyklose/’

L__________ , -- -____ .
savo kepurę suvalgyti. Vienok I 
būtų gerai, kad draugai, kurie 
apie tą vietą randasi, praneštų 
apie tikrąjį dalykų stovį. Nes 
gali būti, jog šis Leary’o prane
šimas yra kaip tik atbulai.

na-

kadj1

“Ašz pasirašiau affidevitą, 
nes man liepė pasirašyti 
Walter Millar, vyriausias 
tyrinėtojau (blaivybės agen
tas),” pareiškė Fairchild. 
“Aš jam sakiau, kad aš 
pats nepirkau ten degtinės, 
bet kad kitas vyras gavo, ir i 
jis sakė, kad nėra skirtu-

visas mūsų komunistinio judėjimo organizacijas, visas įjos valdžiai, 
darbininkiškas organizacijas, pašelpines draugijas, kuo
pas, chorus, kliubus, visas mūsų judėjimui simpatizuo
jančias organizacijas ateiti į pagelbą darbininkų dien
raščiui “Vilniai”. Suteikite finansinę paramą, kokią tik 
išgalite. Taipgi mes prašome ir pavienių draugų ir drau
gių parodyti savo užuojautą mūsų dienraščiui. Paauko
kite, draugai ir draugės, kiek kuris bei kuri išgalite. Kad 
ir, mažiausia auka bus parama.

Fašistiniams priešams mes užduosime didesnį smū
gį, pastatydami “Vilnį” ant dar tvirtesnio pamato. To
dėl, draugai ir draugės, visi stokime į pagelbą!

Parodykime fašistiniam gaivalam, kad jų tas tero
ristinis užsimojimas ant mtfsų įstaigos dar labiau sudrū- 
tino mūsų eiles! /

Amerikos Komunistų Partijos Liet. Frakcijos
Centro Biuras.

WASHINGTON.— Žinių 
agentūra United Press pra
neša, kad Jungtinių Valsti
jų valstybės departmentas 
parengė notą Anglijai prieš 
Anglijos savinimąsi Byrdo 
atrastos žemės pietiniame 
poliaus krašte. (Amerikiečio 
Byrdo ekspedicija dabar 
darbuojasi pietinio poliaus 
krašte).

Sakoma, kad nota bus 
greitu laiku pasiųsta Angli-

Francijos Imperialistai Iškil
mingai Išlydėjo Herricko 

Lavoną
PARYŽIUS.— Ketvirta

dienį Franci jos imperialis
tai iškilmingai išlydėjo A- 
merikos ambasądoriaus My
ron T. Herrick lavoną.

Kojas į Klumpes Įšalo Vilkas Užpuolė Girininkus

GASTONIJOS GELŽKELIECIAI GELBSTI 
TEKSTILES STREIKIERIAMS

Darbininkai Nepaiso Valstijos Kariuomenės; Dešimts 
Streikierių Įkalinta už Pikietavimą

GASTONIA, N. C.—Gelž- 
kelio “svičmanai”, nariai 
vietos gelžkeliečių unijos lo- 
kalo, ketvirtadienį atėjo į 
pagelbą streikuojantiems 
tekstilės darbininkams: jie 
sulaikė du vagonus su me
džiaga iš Manville-Jenckes 
dirbtuvės, užrakindami 
“svičius” (gelžkelio išsu-

Vietos darbininkų unijps 
žada teikti streikieriams pa
ramą. Del to streikierių 
upas pakilęs.

Apart gelžkeliečių darbi
ninkų unijos, Piedmont Ge
ležies Darbininkų Unija pa
sižadėjo remti streikierius 
ir net nutarė siusti broliš-

kieriai nepaiso milicijos ir 
tęsia pikietavimą. Jau de
šimts streikierių tapo įka
linta.

Gubernatorius Max Gard
ner paleido valstijos streik- 
laužišką mašiną į darbą, 
kad sulaužyti streiką. Pats 
gubernatorius yra savinin
kas vienos dirbtuvės streiko 
srity, ir tos dirbtuvės dar
bininkai taipgi gali sustrei
kuoti bile dieną.

Keli tūkstančiai darbinin
kų streikuoja. Nepaisant 
milicijos, jie bando masiniai

Naumiesčio (Taur.) Gu
daičių kaimo gyv. Balčytis 
vežė į ’Tauragę malkas ir 
nušalo JęojasbrKai užėjo pas 
pakely gyvenantį ūkininką 
į trobą, tai kojų negalėjo 
ištraukti iš klumpių. Buvo 
prišalusios. Išėmė pildami 
į klumpes šiltą vandenį. Gy
dytojas mano, kad reikės 
daryti operaciją—nupjauti 
kojas.

Bijo Sovietų

KARMĖLAVA. — Kovo 
7 d., 9 vai. vakaro, einant 
Turžėnų girininkui Ž. su gi
rininku G. na&no plentu ga
liai Karmėlava,"‘staiga , iš 
krūmų išlindo didelis vilkas 
ir grieždamas dantimis slin
ko prie ėjusių. Tuo metu 
Turžėnų girininkas išsi
traukęs revolvėrį paleido du 
šūviu į vilką, bet nepataikė. 
Vilkas pabūgęs šūvio ir 
miestelio šunų lydimas pa
bėgo miškan.

Premjeras Poincare savo ^ug delegatus į streikierių 
prakalboj atžymėjo, kaip di- 
delis buvo Francijos (Fran-I 
ei jos kapitalistų) draugas ' 
ponas Herrickas.

Herrickas būdamas Fran-
cijoj padėjo imperialistams 
daryti planus rengimui ka-l 
ro prieš darbininkų respub
liką—Sovietų Sąjungą.

Kreiseris Tourville išga
beno < Herricko- lavoną 
Jungtinės Valstijas.

susirinkimus.
Milicija sukoncentruota 

apie Manville-Jenckes kom
panijos dirbtuvę, bet strer-

Streikieriai dalina atsi
šaukimus j miliciją. Juose 
raginami milicijos nariai 
parodyti darbininkišką soli
darumą streikieriams.

, Darbininkų Tarptautine 
Pagelba prisiuntė telegra
mą, žadėdama teikti strei
kieriams materialę pagelbą.

I

Sukilėliai Nušovė Orlaivį

Baugina Streikierius
Iškėlimu Dirbtuvės

Austrijos Fašistai Ren
giasi Paimti Galią

I

GENEVA, Šveicarija. — 
Imperialistų atstovai Tautų 

kad “nėra “skirtu- Lygoj yra susirūpinę del 
gandų, kad Maksimas Litvi- 
novas, Sovietų Sąjungos už- 

ckneii, ind., kasyklose. j qipyiig vpi'k’pliiKad čia melas, tai galėčiau IdVI MOTERYS SAVINA- jga] pakelg L^os prirengiaI 

mosios nusiginklavimo ko
misijos susirinkime, kuris 
įvyks čia balandžio 15 d., 
klausimą apie Sovietų atsto
vybę Lygos Susirinkimo 
Trečiame Komitete. Tas 
komitetas yra Lygos galuti
nas kūnas diskusavimui nu
siginklavimo reikalu. Sovie
tų valdžia jau kritikavo im
perialistų politiką ^apėjimui 
Sovietų pašiūlymų del' nusi
ginklavimo. Sovietų valdžia 
nurodė, kad jos teziai gali 
būt pirmyn pastūmėti Pri
rengiamajam Komitete, bet 
pasiliks visai neapginti Tre
čiajame Komitete, Sovietam 
neturint jame atstovybės.

Kada buvo užklausta dešimts 
skirtingų ypatų, tarpe kurių 
buvo ir policmanų, kur New 
Yorko didysis knygynas randa
si, tai tik du pasakė teisingą 
vietą. Paklausus keliolikos 
žmonių, kur randasi New Yor
ko gamtos muzėjus, tai iš visų 
nei vienas ne tik nenurodė tik
rosios vietos, ale siuntė visai į 
kitą dalį miesto.

Woolwortho namą, rodosi, 
reikėtų daug kam žinoti, nes 
jis ne tik tokioj žymioj vietoj

nrandasi, bet ir matyti jį gali- 
ma iš daugelio vjetų. Vienok 
du iš dešimties užklaustų tik te
nurodo arčiausią vietą; o už
klausus vieno požeminio gelž
kelio (subway) pinigų mainy
tojo, jis atsakė, kad apie tokį 

A namą nei girdėti negirdėjęs, ir 
užtikrino, jog tokio namo New 

i Yorke nesą.

Žydų organizacija “Ort”, ku
ri rūpinasi deklasuotais žydais 
Rusijoje ir biednesniais žydais

mo.

SI NEGYVĄ VYRĄ

CHICAGO.— William H. 
Fish išgėrė nuodų ir nuga
bentas į St. Luke's ligoninę 
numirė penktadienį. , Prie 
jo atėjo dvi moteris. Kiek
viena jų savinasi jį kaipo 
savo vyrą. Abi smarkiai su
sikirto. ’’

Viena moteris yra Mild
red Fish, kita Ida Fish. Pa
staroji sako, kad Mildred 
Fish, pirmoji jo pati, nebu
vo legališkai su juo apsive- 
dus ir kad ji nėra gavus di- 
vorso nuo savo pirmojo vy
ro.

kitose šalyse, sako, jog jų ama- 
tinėse mokyklose, kurias jie už
laiko, mokinasi beveik tiek pat 
moterų, kaip ir vyrų mechani
škų amatų: staliorystės, įran
kių dirbimo, ir mašinų susta
tymo.

Tas labiausia esą Rusijoje. 
Ten labai daug moterų užsiima 
sliesoryste. Tūlose didesnėse 
dirbtuvėse moterys užima net 
iki 50-to nuošimčio mechaniškų 
darbų, kuriuos pirmiau vien tik 
vyrai dirbdavo.

20,000 žydų Išvyko j Loty
nišką Ameriką

NEW YORK.— Žydų imi
gracijos draugijos sako, kad 
20,000 žydų, kurie manė at
vykti į Jungtines Valstijas 
1928 metais iš Europos, ne
galėjo atvykti del kvotos įs
tatymų. Didžiuma jų išvy
ko į Argentiną ir Braziliją, 
kur daugelis jų tapo far- 
meriais>

Potvinis Detroite
DETROIT.— Pakilus van- 

deniui Connors; Creek upėj 
šimtai šeimynų 
miesto daly tapo 
apsupti namuose, 
penktadienio rytą, 
nepaprastai pakilo 
žasties didelio lietaus, 
kuriose vietose ant gatvių 
buvo penkios pėdos vandens 
ir 1 daugelis šeimynų buvo 
priverstos sueiti į savo ma
mų antrą augštą.

NACO, Sonora, Meksika. 
—Du Meksikos, valdžios la
kūnai žuvo 1 ketvirtadienį, 
kuomet netoli čia sukilėliai 
nušovė’ jų Orlaivį, iš kurio

WARREN, R. L— War
ren Narrow Fabrics Kom
panijos viršininkai trečia
dienį bandė nugąsdinti 
streikuojančius darbinin
kus, savo pareiškimu, kad 
kompanija perkels savo ma
šineriją į pietines valstijas, 
jeigu darbininkai čia ne
klausys kompanijos ir'tęs 
streiką toliaus. Bet tas dar- 

l ypa-

rytinėj 
vandens 

anksti 
Vanduo 
iš prie-

Ne-

jie bombardavo sukilėlius, jbininkų nenugązdino, ypa- 
Žuvę lakūnai buvo kapito-> tingai kuomet dabar ir pie

nas Juan Gutierrez, 28 me- tinėse valstijose darbinin- 
ir leitenantas kai pradeda bruzdėti—ke

6 Suareštuoti už Pagrie
bimą Unijos Agentų
ELIZABETHTON, Tenn. 

—Šeši' žymūs biznieriai čia* 
tapo padėti po areštu sąry-. 
šįr su pagriebimu E. Mc
Grady,’ Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovo, ir - Alfred 
Hoffman,’ United Textile 
Workers of America Unijos 
organizatorių, f .

Nuo Hoffman, aplaikyta 
pranešimas iš Asheville, N. 
C. Taipgi pranešta, kad 
McGrady > randasi Bristol 
miestely. Hoffman - sako, 
kad jis ir McGrady ketvir
tadienio rytą per spėką bu
vo iš viešbučio paimti. Apie 
20 vyrų juos užpuolė ir prie
varta įsisodinę į automobi
lių išgabeno. « ,

tų amžiaus, :
J. Gaona, 24 metų.

Jie buvo iškilę penktu | Suvirš 100 
kartu bombarduoti 
liūs. Jiems buvo įsakyta dabar streikuoja po Nacio- 
neskraidyti žemiau kaip 
4,000 pėdų sukilėlių srity. 
Bet matomai jie skraidė 
neaugščiau, kaip 2,000 pėdų.

800 Sukilėlių Užmušta
La Reforma mieste, Chi

huahua valstijoj, trečiadie
nį 800 sukilėlių liko užmuš
ta. Krūvos Gavėnų guli 
prie gelžkelio., . Tųkstantis 
sukilėlių , sužeista. Keturias- 
dešimts du valdžios karei
viai žuvo. ,

sukilė-

liose vietose streikuoja.
darbininkų,

kurie dirbo toj kompanijoj,

i nalės Tekstilės. Darbininkų 
Unijos vadovybe. Jie visi 
yra susirašę į naujai suda
rytą tos unijos lokalą.

Darbininkai reikalauja pa
kelti algas ir abelnai page
rinti darbo sąlygas.

Trockis Vėl Prašo Įsileisti 
; Vokietijon '

BERLYNAS. — L. Troc
kis, už kbntr-revoliucinį vei
kimą išvytas iš Sovietų Są
jungos, vėl prašo Vokietijos 
valdžios įsileisti 'jį Vokieti
jon ant tūlo laiko. Per sa
vo advokatą Berlyne jis įtei7 
kė prašymą Vokietijos val
džiai, sakydamas, kad jis 
nori atvykti Vokietijon tik 
gydymosi tikslu, ir kad ap
leis Vokietiją taip greitai, 
kaip jo padėtis pagerės.

Nacionalistų Armijos Arti
nasi Prie Hankowo

SHANGHAJUS. — Nan- 
kingo valdžia praneša, kad 
nacionalistų kariuomenė ar
tinasi prie Hankow miesto. 
Nacionalistai užgriebė nuo 
priešininkų Hangchow mie
stą, už 35 mylių nuo Wu
han.

Pulkininkas Max Bauer, 
buvęs Vokietijos generali
nio štabo narys, kaip pra
nešimas sako, gelbsti 
Chiang Kai-shel$ui> vesti ka
rą prieš Hankowo sukilė
lius.

Sakoma, kad sukilėliai 
užtaisę minas Yangtze upėj, 
už 10 mylių nuo Hankowo, 
kad nedaleisti atplaukti na
cionalistų kariniams lai
vams.

VIENA, Austrija.-— Re
zignavus kunigui Seipel iš 
kancleriaus vietos, Austri
jos fašistai pradėjo atvirai 
kalbėti apie įvedimą fašisti
nės diktatūros Austrijoj.

Fašistų organizac. Heim- 
wehr organas “Doetz” pa
reiškė, kad padėtis “reika*- 
Jauja tvirto valdono”— fa«- 
šistinio diktatoriaus.

Fašistuojantis laikraštis 
“Neuesweiner Journal” ra
šo, kad parlamentinė val
džia gali būt panaikinta.

Rauter, vienas fašistų va- • 
dų, pareiškė savo pasekėjų 
susirinkime Graz mieste, 
kad bile bandymas socialde
mokratų ir krikščionių so
cialistų (klerikalų) susitar
ti ir sudaryti koalicinę val
džią būtų per spėką sulai- , 
kytas. Fašistų vyriausias 
ofisas Vienoj ketvirtadienį 
išleido sekantį oficialį pa
reiškimą: . /

“Mūsų nariai gali būt už
tikrinti, kad kabineto kri- 
zis, kuris yra ištikrųjįį krL 
zis parlamentarinės siste
mos, nebus išrištas jokių 
neprielankiu būdu mūsų iš
tikimu pasekėjų intere
sams.”

Tas parodo, kad fašistai 
smarkiai darbuojasi įvesti 
fašistinę diktatūrą^

$
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Nankin go Spėkos Užėmė 
Hankowo Miestą

PEKINAS, Chinija.’ 
Penktadienį valdžia praneš 
še, kad nacionalistų valdžios 
spėkos, po vadovyste gene
rolo Chiang Kai-sheko, ūžė' 
mė Hankowo miestą be pa
sipriešinimo iš sukilėlių pu
sės.

Šiandien, 4 Vai. po Pietų, Ruošiama Milžiniška Anti-Karinė Demonstracija New1 Yorke, ant 110th St. ir 5th Avė., prieš Mililaristu Rengiamą Panti-
Jį/ y į nejimą 12-kos Mėty Sukaktuvių nuo Amerikos įstojimo j Pasaulinę Skerdynę. Visi Darbininkai’Dalyvaukite!

a
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pasidarys kartu,

cinius darbininkus laike ka ne

apsimoka dar karta pabrėž

“Dr

■
civili-

Per year ______
Foreign Countries

Popams, 
Lietuviš-

(

savi-. 
Nors 
dide- 
duo- 
tame

Entered as second class mat/er March 11, 1924, at the Post Office at 
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laiku, .kuomet imperialistai 
garsiausiai kalba apie nusi
ginklavimą, jie kuosmar- 
kiausiai ginkluojasi? Jie 
pasirašo Kelloggo “amžinos 
taikos paktą”, bet tuo pa
tim kartu nutaria statyti 
naujus karinius . laivus, di? 
dinti savo ginkluotas spė
kas. , . ; ,

Pasaulinis karas subren-* 
dino Amerikos kapitalizmą. 
Kas būtų ėmę ištisą gent- 
kartę, tapo atsiekta bėgyje 
kelių trumpų metų. Viduji
nės -kapitalizmo kontradik- 
cijos pasidarė tokios aštrios, 
kad jau pradeda plėšyti pa
čią sistemą. Kad išlaikyt 
kompeticija pasaulinėj rin
koj, kad prisiruošt prie 
naujo karo, buržuazija pra
dėjo dar negirdėtą pramo
nės racionalizacijos darbą, 
įvedama nesvietiško skubi- 
nimo sistema darbe, steigia
mos naujos mašinos, kon
centruojama ir centralizuo
jama pramonė visais galais, 

ti tą fakta, kad nemažiau Seka kapojimas algų ir iš- 
kaip'300,000 Amerikos dar-metimas iš darbo milionų 
bininkų klasės sūnų tapo 
paskersta imperialistinio 
karo lauke. O kiek Ameri
kos armija išžudė Europos 
darbo žmonių, tai negalima 
nė įsivaizdinti. Tai visa per
daug gerai mums jau žino- 
ma;

Svarbiausia mums nuola-1 
tos turėt omenyj tas faktas, 
kad žmonija vėl galvatrūk
čiais yra grūdama į naują 
pasaulinę skerdynę. O vy
riausia spėka, kuri prie to 
veda, yra kaip tik tos pačios 
Jungtinės Valstijos, kaip tik 
tie patys mūsų Morganai, 
Rockefelleriai, Schwabai ir 
kiti parazitai.

Pasaulinis karas Ameriką 
iškėlė į “padanges”. Iš sko
lininkės Amerika virto viso 
pasaulio kreditore. Ir dar 
kokia kreditorė! Į Ameri
kos kišenių stačiai prasme-

Balandžio 6, 1917 m., ly
giai dvylika metų tam at
gal, Jungtinės Valstijos įs
tojo į pasaulinį karą. Tai bu
vo didžiausios svarbos pa
saulinis įvykis. Tuoj aus ka
ro svarstyklės pasviro nau
dai talkininkų — Anglijos, 
Francijos ir Italijos.

Jungtines Valstijas įbloš- 
kė į karą Amerikos stambu
sis kapitalas. Visos tos Wil- 
sono garsiai skambančios 

, deklaracijos apie “morališ- 
/fekjėgą”, apie “gynimą tau
tos unaro” ir tt., buvo vie
na didelė veidmainystė pa
dengimui Wall Stryto gro- 
boniškų interesų. Amerikos 
patriotizmas, kaip ir visoks 
patriotizmas, buvo tik ap- 

1/ gavystė.
Neapsimoka čionai dar 

kartą priminti tą Amerikos 
buržuazijos dūkimą ir šėli-

darbininkų. Šiandien Ame
rikoj gyvuoja nuolatinė be- 

Į darbe. Milionai darbininkų, 
■išmesti iš pramones per ra
cionalizaciją, nebeturi jo
kios vilties gauti darbą. Ir 
ta chroniška bedarbė yis( di
dės. ‘ ’ ” / ' *

Dabar kyla klausimas, 
kaip ilgai Amerikos darbi
ninkai kentės tuos buržua
zijos smūgius? Kol kas jie 
dar kenčia, bet pati nedar
bo ir vargo rykštė privers 
juos stoti į kovą. O pirmie
ji ženklai ateinančių kovų 
jau ryškiai rodosi. Audimo 
pramonėje sporadiški strei
kai virįo dienos klausimu. 
Čeverykų pramonėj taip 
pat, angliakasiai irgi prade
da išnaujo bruzdėti.

Tai visa komunistai nuro
do ir pabriežia. Jie sako, 
kad darbininkų klasė turi

go visa buržuazinė Europa, ruoštis pasitikimui ateinan- 
Nemažiau, kaip $25,000,-i čio karo, idant būtų galima 
000,000 Europa šiandien ; tą karą paversti į revoliuci- 
yra skolinga Amerikai. Juk' 
tai neregėtas ir negirdėtas 
kapitalo kalnas. Nei Vo
kietija, • nei Anglija, nei 
Lenkija, negali nė piršto pa
judinti be Amerikos val
džios direktyvų.

Amerikos produktai išgi
nė arba baigia išginti Ang
lijos produktus iš pasauli
nės rinkos. Iš Pietų Ame
rikos Jungtinių Valstijų ka-

nį karą' prieš buržuaziją. 
Reikia • neorganizuotoms 
darbo masėms mobilizuotis 
į naujas karingas unijas. 
Organizuoti darbininkai į 
senas reakcines unijas turi 
vyti laukan iš savo tarpo 
išdavikus, kaip Woll, Green 
ir Hillman. Reikia stiprin
ti Amerikos Komunistų Pai> 
tija, kaipo vienatinis revo
liucinis vadas visoms darbi-

pitalas persimeta į Aziją ir ninku kovoms. ,
• ^ '5 1 T • 1 • ♦ 1 1 • i 'itenai muša laukan dirbinius 

kitų imperialistinių valsty
bin

is antros pusės, buržuazi
ne Europa jau vėl laikinai 
atsistojo ant ekonominių 
kojų. Jinai nebegali ramiai 
žiūrėti, kaip Ajnerikos dir- 
biniai vejaJhiikan jos dirbi- 

\nius. Ypatingai Anglija ne- nurimti tol, kol vienas Š__ 
' begali nurimti. Ir štai kyla tadalis pasaulio priklauso 
nesvietiška kompeticija už darbininkų klasei.

prasided^įšiasi prie ginkluoto puolimo 
ant darbo žmonių tėvynės. 
Todėl gynimas Sovietų Są
jungos turi būt visuomet 
mūsų veikimo dienotvarkėj, 
kaipo vienas pamatinių 
punktų. Buržuazija ir so
cialdemokratija prieš Sovie
tų Sąjungą; darbininkų kla
sė už Sovietų Sąjungą. Kla
sė prieš klasę!-

rinkas. __ ___
rietenos 'delei pirmenybes. <

Tai pagrindas ateinan
čios naujos pasaulinės aud
ros. Visos diplomatų kal
bos sukasi apie šitą tašką. 
Tos visos meliodijos apie 
nusiginklavimą yra tik mui
lo burbulai, leidžiami į dąr- 
bininkų klasės akis. Argi 
ne faktas, kad kaip tik tuo

Antra, kapitalistinis pa
saulis griežia dantį prięš 
Sovietų Respubliką, kuri 
yra nenurijamas kaulas ka
pitalizmo gerklėje. Ameri
kos, Anglijos, Francijos, Ja
ponijos, Italijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Lietuvos ir tt., im-
perialistiniai plėšikai negalį 
nurimti tol, kol vienas Šeš-

Jie ruo-

Biblija ir Barbarizmas j
Katalikų biblija duoda pa-( 

tarimą vyrams, kaip pasi
elgti su neištikimomis pa
čiomis. Vyras, girdi, paste
bėjęs neištikimumą iš savo 
pačios pusės, turi nutempti 
ją pas kunigą. O kunigas 
turi paimti “švento van-, 
dens”, įmaišyti dulkių nuo 
bažnyčios aslos ir prakeikti 
jį. Toliau: >

Ir kuomet vyras privers ją 
išgerti tą vandenį, tai: pasida
rys taip,: kad jeigu jį bus nėr 
čysta ir bus papildžius praši-'

Juo toliau, tuo baisesnės 
žinios ateina iš Lietuvos. 
Pasirodo, kad badaujančių 
žmonių armija siekia daug 
desėtkų tūkstančių.' Ypa-: 
tingai šiaurinės Lietuvos, 
dalyj visuose kampuose bar 
dalijančių varguolių pilna.'

vice-prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos ir pirmi
ninkas kapitalistinės Nacio- 
nalės Civilės Federacijos. 
Dar kartą jis garsiai už
bliauna prieš Sovietų Res; 
publiką ir komunistus. __ u___ ,_o_____ ______

Taip vadinamas Užsienio O ta baisi bado ranka pa- 
Politikos Susivienijimas iš- liečia išimtinai bežemius ir 

mažažemius valstiečius, ber
nus, mergas, piemenis 4 ir 
miestų darbininkus. AįskuS 
dalykas, kad nebadauja nei 
ponai, nei kunigai, nei val- 
dipinkąi, nei fabrikų

/nederlius pernai buvo 
kąlbamailis, bet didžiažemiams

į jos vidurius ir jai igęrklęję valdžios pripažinimą. Jis strioko jiems 
pasidarys kartu, ir, .^ūomėt'purpto, Įęacį vįsį užsienio vienas 
jos pilvas ištins, ir jos šlau- reįkalų buvę sekretoriai, 

pradedant Colby ir bai
giant Kelloggu, buvę prie
šingi pripažinimui Sov. val

leido brošiūrą, kurioje prie
lankiai išsireiškiamą apie 
pripažinimą Sov. valdžios. 
Woll pasiuto iš piktumo. Jis 
tuojaus parašė ilgiausį laiš
ką į Jungtinių Valstijų užsie
nio . reikalų'
Stimšonj ' reikalaudamas,

mui savo moters ištikimy
bės. s • -

Bet štai Dr. Livingston 
paduoda pavyzdį iš elgesio 
puslaukinių žmonių šiauri
nės dalies žemės Zambesi. 
Livingstonas sako:

Jeigu vyras nužiūri, kad 
viena iš jo pačių apraganavo 
jį, tai jis pasišaukia daktarą- 
burtininką ir visas savo pa
čias suvaro į vieną vietą ir 
palieka jas ten pasninkauti, 
kol esti sutaisytas skystis iš 
medžio vadinarho “go ho.”! 
Tuomet visos pačios tą skystį 
geria, kiekviena laikydama 
augštai iškėlus viena ranka 
ir prisaikaudama savo nekal
tybę. Ir tos, 'kurios vęmją; 
yra skaitomos nekaltomis,’ »oį 
tos, kurios ąievemia> kiįrtipms 
ta$ skystis tik { vidurinį į -iš
plauna, yra skaitomos ’Ita’Rd-l 
mis ir sudeginamos.
Kaip matote, tai labai ma

žas skirtumas tarpe “šven
tojo rašto” (biblijos) siūlo
mos “gyduolės” ir metodų 
tų Zambesi žemės laukinių 
žmonių. O vienok kunįgai 
drįsta bibliją piršti 
zuotiems žmonėms.

Ir Vėl Pragydo
Buržuazinė Asilyčia

Kur buvęs, kur nebuvęs 
ir vėl išlindo, kaip yla iš 
maišo, ponas Mathew Woll,

i eiti tuo pačiu 
keliu.

Be to,. Woll pasigiria, kad 
jis kalbąs varde trijų milio- 
nų organizuotų darbininkų, 
kurie sudaro Amerikos Dar
bo Federaciją. Tas sutvė
rimas baisiai nekenčia So
vietų Respublikos ir komu
nistų. Mat, jis priklauso 
prie parazitų. Gi Sovietų 
Respublikoj parazitams 
leidžiama gilinėti.

Kunigai ir Popai 
Sovietų Respublikoj

v ■ ;Chicagos kunigų__ o__ __au
gąs” :(bal. 2 d’.) ! iš Rygos 
paduoda sekamą be galo 
millžą’; žinią; ... .......
j į | Rpįsijos bolšeyikąi i^Toles- 
1 hrii' hepajiaūja kovoję cerkvės 
. ir krikščionybės.', ■/, A j!

šiomis Velykomis bolševikų 
valdžia išvakaro parėdė visus 
teatrus per naktį ir rytmetį 
turėti atidarytus.

Aktoriams įsakyta taip pat 
per naktį teatruose išbūti ir 
cerkvių nelankyti. Už neklau
symą grasinta juos pašalinti.

O nuo savęs “Draugas” 
sušunka: “Jų beprotybei 
galo nesimato”, 
vadinasi, riestai 
kiems kunigams jų irgi bai
siai gaila. Mat, toki tokius 
pažįsta.. “Draugas” ži io, 
kad bolševikai neglosto ir 
katalikiškų mulkintojų.

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
Spalių Revanucijos šventė
VARNIŲ STOVYKLA.—Per

eitų metų lapkričio mėn. 7 d. 
įviso pasaulio proletariatas šven
tė 11 metų SSRS laimėjimo su
kaktuves. Neatsilikome ir mes 
varniškiai. Nežiūrint adminis
tracijos represijų, ta diena bu
vo mūsų švenčiama demonstra
tyviai. Rytą, Vos: auštant, pri
sisegę raudonus ženklus paminė- 
jom tą dieną Referatais, paskai
tomis ir' sudainavome Interna
cionalą, Bet Vos spėjo fašistų 
budeliai pamatyti mus. pasipuo
šusius raudonais ženkliukais, pa
būgę atlėkė į kameras,; ėmė 
rėkti, koliotį ir stumdyti, reika
laudami nusiimti ženkliukus. 
Mes, žinoma^ nei nemanėm to 
padaryti. Tada administracija 
pradėjo pati plėšti, daužyti ant
ausius ir mus visus, apie 50 
žmonių, sugrūdo, kaip silkes, 
karceriu, gi švenčiančias mote
ris užrakino po spyna kameroj.į 
Karceryj keletą draugų smar
kiai sumušė. Vėliau tyčioda
miesi atnešė mašinka ir liepė 
nusikirpti plaukus, nežiūrint, 
kad pas visus plaukai buvo 
trumpi. Mums kirptis atsisa
kius, senai pasižymėjęs budelis 
viršyla Ųrniežas su savo padė
jėjais pradėjo po du vesti1 iš

karcerio koridoriun ir ten muš
dami norėjo priversti viens ki
tą nukirpti. Bet veltui. Tada 
minėtas budelis pradėjo pats ne 
kirpti, bet rauti plaukus, bady
ti su mašinka galvas, spardyti 
ir daužyti' pagaliais. Kada mes 
'sugrūsti karceriu išgirdom dąu- l 
žomų draugų riksmą -J stichi
niai visi kartu pradėjom rėkti. 
Ęilo j didžiausias triukšmas, 
pradėjo bėgti iš visiįjpusiiį .prię 
stovyklos žmpnė^ ’ Įžiūrėt},j kAs 
čia daromi, ir tada tik tie bude
liai liovėsi mušę ir atėjus vaka-

i i , ' "rui iš karcerio išleido. Taip, 
draugai, mes praleidom šią 
šventę. Pažymėtina, kad kuo
met administracija mus, darbi
ninkus sugrūdųs k^rcerįn ‘dau
žė, tai socialdemokratų stovyk
los vadai džiūgavo ir į mūsų 
šauksmą atsiliepė tyčidjimusi. 
Bet tiek to. N'ors mus ir dau
žo, kankina, bet mes to nepa- 
būgsim ir tvirtai laikysime 
augštai iškėlę raudoną darbinin
kų kovos vėliavą,, imdami pa
vyzdį iš tų, kurie grūmėsi 1917 
m. Saplių 7 d. ir. kuriuos šian
dien mes minim, 1

“Balsas*’ / /

Jokio
nebus. ' Nė 

iš jų nevaikątinėja 
ir nevaikštinės alkanas.

Badas naikina varguolius, 
kuriems jau ir derlingais 
metais galas su galu sunku 
suvesti. Jiems dabar visai 
blogai: nei duonos, nei ku
ro, nei apvalų, nei drapanų. 
Skina juos, kaip pjovėjas 
šieną su dalgiu, ne tik ba
das, bet ir iš to kylančios 
visokios ligos.

Liūdnas Vaizdas a, • 
Jau net fašistams patai

kaujantis Kauno “Socialde
mokratas” sekamai piešia 
Lietuvos vargingosios liau
dies baisią padėtį:

“Kas yra tikrumoje mies
tuose ir ypač Lietuvos šiaurės 
kaimuose biednuomenės tarpe 
sunku; net įsivaizduot. Vargo 
krikštytas ir augintas proleta
ras yra be galo- kahtrus' ir su
gebąs daug pakelti. . Pakelti 
tyliai, sukąstais dantimis >re- 
gįnj* .kaip1 jo mažučiai' vaikai 
nuo . bado; šalčio ir ligoš tirps- 
ta ; kaip žvakės ‘ ir Užgęsta, 

, kąip savaičių alkis -sekina' jų' 
pačių kraują,) pakerta kojas ir 
rankas, nepataisomai pakerta 
jų sveikatą ir be laiko daro 
invalidais, elgetomis visam 
amžiui.

“Kas 
ninkais 
lengvai 
žiauriai 
ta, negailestinga žiema, žmo
nės ateina darbo prašyti iš
blyškę, nudriskę, kartais ties
dami ranką išmaldos gal pir
mą kartą savo gyvenime. O 
jog Kaunas praėjusiais metais 
plačiai statėsi, miestas dirbo 
savo darbus, mieste buvo gana 
plataus ūkiško veikimo. Jei 
dauguma Kauno darbininkų, 
visą vasarą dirbusių, jau šian
dien yra prasiskolinę krautuvi
ninkams, nemokėję po du mė
nesius buto nuomos, tai kas 
gali būti kaimo proletaro lūš
noj, kuomet daugelį jų neder
liaus paliesti ūkininkai palei
do iš vasaros, paleido beveik 
tuščiomis rankomis.”
Ir kas gi šituos varguo

lius paguos, sušelps, paval
gydins ir aprengs? . Argi 
.kas nors jais šiandien rūpi
nasi Lietuvoje? Niekas, o 
niekas jais nesirūpįna. Fa
šistų valdžiai hėrūpi jų liki
mas. ? Ji pirmon vieton sta
to reikalus išnaudotojų, tui’; 
čių.; t Smetona, ir į* Voldema
ras galvoja šitaip: Tai kas; 
kad keli tūkstančiai tų 
“valkatų” badu pastips, bet 
jei tik mūsųx pusėj bus buo
žės ir fabrikantai, tai mes 
visvien pasilaikysime Val
džioje. Taip ir yra.

Smetonienės Komitetas
Nesenai fašistai įkūrė 

taip vadinamą Šiaurinei 
Lietuvai Šelpti Komitetą. 
Ir štai to komiteto pirmi
ninke ir visa vadove Smeto
na paskiria savo pačią, po
nią Smetonienę, idant,; ma
tote/ surinktos ‘ aukos eitų 
tiesiai į fašistų karmoną. 
.Smetopįenės p^gelbininkų 
ibevbepd^dąrbiu yrfa' l$ųnį-

gas ir keli kiti ponai. Argi 
šitiems sutvėriniams rūpi 
varguolių siišelpimas? Ne, 
nerūpi. Kas liks nuo to, 
kaip fašistiniai valdininkai 
apsidalins, tai eis buožių 
paramai.
J Jog tai nėra perdėjimas 
bei išmislas, tai parodo 
Smetonienės komiteto pir
mieji žingsniai. Tas komi
tetas jau -atvirai: pasirodė 
su savo darbais. Štai ką 
praneša tas pats “Socialde
mokratas’;’ :

: I 1 į, '
“Bet duonos mažai kas

; » a

gauna, kam ištikrųjų jos rei
kalinga duoti. Nors keli turi 
gerus namus ir, gauna iš* juo
se gyvenančių nuomas, be to, 
turį daržus) sodus, tie pašel- 
pą gauna, o darbininkai, ku
rie neturi duonos, nei kuro, 
nei buto, tie duonos negau
na ir turi badauti.

“Vienas, pav., turi paėmęs 
nuomon vėjinį malūną, bet 
taip pat gauna pašelpą, nors 
kiti dar vargingiau' gyve
na/. . ”

Tai šitokius elementus 
Smetonienės komitetas šel
pia. Ar bereikia didesnio 

‘pasityčiojimo iš baduolių, 
kurių neva šelpimui Smeto
nienės komitetas tapo įkur
tas?

Taip, amerikiečiai nepri
valo duoti nė vieno cento 
Smetonienės komitetui. Tas 
komitetas yra didžiausia fa
šistų apgavystė.

Rašo P. iBtiknys <
Šiom dienom gavome se

kantį laišką:
“Gerbiama Laisvės Adm.: 

—Prisiunčiu $6.00 prenume
ratą už dienraštį ‘Laisvę” 
ant visų metų. Per daug 
metų skaičiau ‘Keleivį’, bet 
nusibodo jis man, tai nu
sprendžiau užsirašyti ‘Lais
vę’. Meldžiu siuntinėti se
kančiu adresu: A. Andre- 
kus... Baltimore, Md.”

Ar ir dabar dar rasis 
draugų, kurie bandys įkal
binėti, kad sunku gauti nau
jų skaitytojų? Kad drau
gas Andrekus pats pasiry
žo užsiprenumeruoti “Lais
vę”, tai pakalbintas užsi
prenumeruoti, jis Joūtų su 
džiaugsmu tai padaręs. 
Daugybė yra akyvų darbi
ninkų, kurie 'jau šalinasi 
nuo buržuazinių gazietų ir 
greit užsiprenumeruotų 
“Laisvę” ar “Vilnį”, jei kas 
juos pakalbintų.

Draugas V. Tauras jau 
baigia priruošti tarptauti
nių žodžių žodyną, kurį 
“Laisvė” išleis šią vasarą. 
Darbas didelis ir bus nema
ži kaštai. Bet tai bus labai 
reikalingas daiktas darbi
ninkams. Iki šiol tinkamo 
tarptautinių žodžių žodyno 
lietuviai neturėjo.

Kaip Mes žiūrime Į Baduo- 
lių šeipiųią

Mes, amerikos lietuviai 
darbininkai,. negalime per 
pirštus , žiūrėti į Lietuvos 
badųolius. Juk tai mūsų 
broliai ir seserys ten žūsta 
nuo ba'do. Mūsų pareiga 
juos sušelpti šitoje baisioj 
jų likimo valandoj.'

Amerikos Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras jau atsišau
kė į Amerikos lietuvius de
lei šelpimo Lietuvos baduo
lių, Taip pat atsišaukimą 
padarė ir Liet. Darbininkiš
kų organizacijų Priešfašis- 
tinis Susivienijimas.

Mes karštai pritariam 
šiam kilniam darbui tų di
džiulių organizacijų. Mes 
raginame visus musų dien
raščio skaitytojus tuojaus 
griebtis už darbo delei su- 
šelpimo Lietuvos baduolių.

Svarbiausia, kad progre- 
syviškos darbininkiškos or
ganizacijos, kaip Komunis
tų Partijos frakcijos, Lite
ratūros Draugijos ir Darbi
ninkių ’Susivienijimo kuo
pos, tuojaus šauktų susirin
kimus tuo reikalu. Ypač 
didesnėse kolonijose reikia 
šaukti organizacijų bei 
draugijų konferencijas ap
kalbėjimui Lietuvos baduo
lių; šelpimo. Tai reikia da
ryti be jokio atidėliojimo.

Taip pat visos organiza
cijos savo <susirinkimuose 
turi pakelti ir apkalbėti ši
tą* svarbų klausimą.

Padirbėkime delei sušelpi- 
mo Lietuvos badaujančių 
varguolių. To reikalauja iš 
mūsų ir paprastas žmoniš
kumas ir klasiniai interesai. 
Tegul Lietuvos darbininkai 
ir vargingieji valstiečiai ži
no, kad mes, Amerikos lie
tuviai darbiniųkai, esame 
su. jais, ateiname jiems pa- 
gelbon. Mes remiame ir 
šelpiame politinius kalinius, 
kuriuos fašistai sugrūdo į 
bastiįijas ir koncentracijos 
Stovyklas. Mes šelpiame 
politinių kalinių šeimynas. 
Mes taip 'pat šelpsime ba
dųolius.' ’

Pereitą seredą užėjo į 
“Laisvės” raštinę draugai 
Bernotas ir Bernotienė, iš 
Ridgewoodo. Jisai nė “hel
io” nesakęs, išsitraukė 
pluoštuką pinigų ir sako P. 
Bukniui: “ ‘Laisvės’ svetai
nės pataisymo parengime 
nebuvau, negalėjau būti, tai 
dabar duodu dolerį tam rei
kalui ir dolerį ‘Vilniai’, nuo 
gaisro nukentėjusiai.”

Lai sako, kas ką nori, bet 
drg. Bernotas pasirodė taip, 
kaip ridgewoodieciui pri
tinka. Jis parodė, kuom tu
ri rūpintis Ridgewoodas ir 
visas Brooklynas.

Kovo 31 d. drg. Jonas Je- 
selevičius su savo šeimyna, 
iš Waterbury, Conn., sve
čiavosi Brooklyne pas Pet
rą Silicką. Atsilankęs į 
“Laisvės” raštinę, jis šiaip 
prašnekėjo: “Ilgai kalbėtis> 
neturiu laiko. Priimkit nuo ’ 
manęs dolerį aukų ‘Lais
vės’ reikalam, 50c. kovojan- 
tiem mainieriam ir 50c del 
politinių kalinių.”

Dar nėra metų, kaip drg. 
Jeselevičius lankėsi Brook
lyne, palydėdamas į Lietu
vą savo žmoną. Ir tada ap
dovanojo “Laisvę”. Mums 
malonu gauti aukos kovai 
už darbininkų klasės reika
lus, bet dar maloniau, kad 
draugai, atvykę *iš toliau, 
užeina pamatyti savo įstai-

Vienas dzūkas iš Worces
ter, Mass., parašę puikias 
eiles apie vietos fašistukus. 
Tas gerai! Satyra taip pat1 
yra skaudi darbininkų prie
šam, kaip ir rimta kritika, 
kada ji paremta teisingais 
įvykiais. “Laisvės” platin- 
tojai, išgirdę apie tūpimą J 
tokių eilių, tuojau užsisakė 
500 kopijų “Laisvės” su to
mis eilėmis del platinimo 
tarp vietos lietuvių. Geras 
būdas laikraščio platinimui, 
kada duodama raštų apie 
tokius dalykus, kuriais 
žmonės domisi. Tą turėtų 
pasekti ir kitų miestų drau
gai.

Mirė Sulaukęs 100 Metų
Kvėdarnos valse., Bokštų 

kaime mirė K. Jonelis su
laukęs virš 100 metų am
žiaus.
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? PIONEERS

2,500 IN NEW TEXTILE MESSENGER BOY KILLED 
WORKERS’ STRIKE ! BY TRUCK

(Cities of the Kamensky-Dne
propetrovsk District)

“We are against stroking, 
drinking and ignora

1 ranks and in our sc ol.” With 
this slogan the Pioj/eers of the 
Kamensky orga 
ed out on a “ 
tion.” On th 
temtar a gre 
of Thoneers, students, Young, 
Communists, and workers was 
held/KP* After the demonstra-1 
tion A meeting was arranged 
in the garden, where1 the en
tire District Committee of the 
Commuhist Youth League, 
workers, Pioneers, were pres
ent. At the meeting the Sec-

e in our

ization start- 
Itural expedi- 
29th of Sep- 
demonstration

the mill to begin the 
2,500 workers walked 
answer to the strike 
the NATIONAL TEX-

Jack Puryansky, 15, a West
ern Union Telegraph messen
ger was killed by a truck. 
The young boy rode his bi
cycle against the side of the 
truck, was thrown down, and 
killed.

In this country, the richest 
in the world, children only fif
teen are forced to work under 
the most dangerous condi
tions. This i is only one case 
of the kind. In many factories 
there are young boys and girls 
working at the most danger
ous machinery,
them are killed while 
ing at these machines, 
child workers must be 
ized together with all
ers’ children to fight against 
all child labor.

Many of 
work- 

The 
organ
work-

At 5 o’clock sharp, just be
fore the time set for the day 
shift to quit, a large crowd 
of workers, gathered at the 
mill gates of the Loray Plant 
in Gastonia, N. C. A thunder 
of cheering broke out when 
the day shift began pouring 
out of 
strike, 
out in 
call of
TILE WORKERS’ UNION.

An enthusiastic meeting of 
over 2,000 workers was held 
outside the factory. Fred 
Beal, . and George Pershing, 
who are the organizers for 
the Union, made speeches for 
the workers. That very night 
a picket line of over 200 was

retary of the Rayon Commit-! picketing around the mill, 
tee stopped smoking and ask-[ yhe 
ed the entire committee to fol-■ cause 
low his example. • ' joined

On the following day in the fjred 
grammar school, we all ar- throw 

id an evening devoted to their 
ultural campaign.

Strike broke out be- 
60 workers, who had 
the Union, had been 
The bosses wanted to 
these workers out of 

. - -- Liivu hc/mes. Their fellow,
, thė cultural campaign. The; worfcers stood by them, tho, Į 

evening was a huge success. Iand an went out On strike, 
The .whole 
taken 
Youth, 
paper.
signed a certain task to share |have been slaving under the 
in making the evening. Pne rnost miserable conditions, are 
group prepared the pecita-'fighting for a wage increase, . v. ,. . . , . , .« .
tions, another fixed the scen-'shorter hours> and recognition Ilas!rd,nga,>,todel cboras !SS1; 
ery, still another cleaned the of their Union —- — «
hall.
. That very week we 
ed” one of the schools which textile worker 
had been reported as dirty, L 
and always full of smoke, victory for all the workers. 
Manilai’ “raids” were made on £very workers’ child must 
community dining rooms, and'stand behind these miiitant; 
other places where there were į fighters! 
any^jefects. :

In the very first two days 
of the campaign six or seven 
students were gotten into the 
Labor schools.

On the proposal of the Pio
neers a Children’s Library was 
opened but as yet it only 
works ten hours a week, and 
there are not enough books 
for all thę children.

S. Libkind, 
Russian Pioneer.

so1 
was tying up the work in that-mill.l 
---- ; Now under the leadership!

programme 1 
from the “Pioneer; ’ * - .......................

I A1UVV U11UU1 LI1C 1 UGUUl Olli

our„ Russian Pioneer į of the National Textile Work-
Each group was as-|ers» Union, these workers who

Polemika ir Kritika
LAWRENCE^ MASS.

Liaudies Choras iki šiol ne
turėdavo savo korespondentą, 
del to apie choro darbuotę 
mažai būdavo parašyta į laik
raščius, arba ir visai nieko, o 
paskutiniu sykiu, kur buvo ap
rašyta apie operetės “Pepitos” 
perstatymą, net ir visai nemie-

.1 .'<' ’ ; . .

Rarlos rolę A. Kaupinas ir 
Romeros rolę F. Usevičius. Jie 
visiems jau senai žinomi, girt 
nėra reikalo, o peikdamas ne
išpeiksi.

Na, broli, S. V., aš mylėčiau, 
kad pasakytum, ko trūko 
viršpaminėtiems aktoriams?

Dabar kas link viso choro. 
- Visas dainas dainavo drilioda- 

mi (?—Red.), kaipo dalyviai 
toj scenoj. Taip išmokt yra 

. labai sunku, kiti chorai taip 
Inesimokina ir jie losią ne kaip 
operetę, bet kaip teatrą ir 
koncertą.

Tas nėra aktorius, kuris iš
mokstą rolę, kaip poterius,' ir 
išėjęs ant steičiaus, atsistojęs, 
kaip stulpas, atkalba. Ir cho
ras, operetę lošdamas, nepuri 
būt kaip choras, bet taipf kąįp 
pats veikalas rodo; todęl 
Liaudies Qh,oro mokytojui M. 
PauĮiukaičiui turim suteikt 
dideli kreditą už teisingą ir 
gerą išmokinimą 
Lawrence dar 
puikus siovas 
vo.

Drg. S. V.,
Pepitos suflioriūs, 
labai matė.

Drg. Pečiulka, kaip visuo
met, taip ir dabar, labai daug 
padėjo. Taipgi J. čiulada su 
“liže” daug patarnavo ir iš- 
kalno tikietų parduodamas lai
mėjo “pirmą praizą.” 

' Draugė Zulięnė pulkovniko 
vietoj chorą vesdama nepasi
klydo. Bravo už tai.

Draugam žilioniam daug sy
kių tariam ačiū už padėjimą 
mums su balsais ir visur.

J. Paulikoniūtei ir M. Stan- 
kiūtei ačiū už aukotus kostiu
mus, kurie kaštavo $5.

Kralikauskas irgi gerai dir
bo kas link išgarsinimo.

Kas link kitų, veiklių narių, 
kitą syk teks pakalbėti.

L. Choro Kor. F. U.

LIETUVIS GRAB0R1US

Pepitoš.” 
pirmas tokis 

(?_Red.) bu-

kaipo “buvęs
tu r būt ne-

Keliaujančių Lietuvių Atydai

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere
'1 'J <

51,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligą: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo,‘ nenoro ^valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
Yna), 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, nuomarį 
Širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimą

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

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

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arli Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

ALVA HOTEL
60—-KAMBARIŲ—60.rinko savo korespondentą, kad 

'būtų teisingai ir viskas apra
išoma.

Chorui ^nesuprantama, kodėl 
drg. S. V. taip gudriu aprašy
mu mėgina chorą taip paže
minti ? Man rodos, kad cho- 

iras to dar neužsitarnavo nei 
sceniškai, nei ideališkai.'

Dfg. S. V. matė tik du ak
torius gerai lošiant, o daugiaus 
visi “no good,’’ taip išeina.

S. V. norėtų pasakyt, kad 
montelliškiai ,sulošė “Pepitą” 
geriau, bet tas kreditas law- 
renciečiams priklauso. Tą la
bai getai žino ir S. V. Aš no
rėčiau žinot, kur pas mus blo-: 
gą buvo?

Pepitos rolę lošė M. Stan- 
Send in your own puz-|kiūt,g.,labai puLkiai’ g^umu ir 

corner—and we meihskumu. Ilepwortho rolę 
I. ciulada lose labai gerai. 
Akių ir žandų nekraipė be 
reikalo. Felipos rolę lošė J. 
Paulikoniūtė, kuri yra žinoma 
visiem, kaipo gera duetistė ir 
aktorka, turi stiprų, puikiai iš
lavintą balsą, vargiai kas ją 
gali “bytyti” scenoj. Pedros 
rolę F. Zuba lošė gerai. Tar
no rolę lošė A. Aleksionis, vie
tos juokingiausias komikas; 
jis visuomet žiūrėtojus užtek
tinai prijuokina, o dabar dau
giau negalima nei reikalaut. 
Jonės rolę lošė O. Večkienė; 
rolė' mažiukė, atliko gerai.

Į Comrades, this strike lis not1 
\aj^‘l°nly the strike of the southern 

_ _____ rs. This is our 
strike too, their victory means

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

PUZZLES
Some comrades are sure on 

the job in this Puzzle contest. 
Today we are printing two of 
the puzzles a comrade . from 
Massachusetts sent in. See 
how many of you can work it 
out.

jzle to the 
i will print it.

PUZZLE: SALWAYA EBA 
YREADA OTA DDEFENA 

Farmers Children Starve etha tsoviea nunioa.
TN * A * -Z* 1 •

hardly make enough for 
for their families. On 
' farms children at the 
of four and five, work

* In Conauauga Creek, a 
town of Tennessee, there are 
many exploited tenant farm
ers, who work day and night, 
and 
food 
such 
age
to help their parents make a 
miserable living.
rf Cobb Mannery, a tenant 
fAąner, toiled very hard but 
in-vain. Two of his children 
have just died from starva
tion. A third is on the verge 
of death. These farmer’s chil
dren died as result from eat
ing dirt, ashes, matches, ce7 
ment and leaves.

Directions for working it 
out: The last letter of each- 
word must be crossed out, and 
the first letter of each word 
must be placed at the end of 
the word. The whole spells 
a slogan/ that all workers’ 
children should carry out.

PUZZLE! HKIJV CICKPU- 
V DQUUGU YCTU.

Directions for working out 
puzzle: Take each letter of 
the puzzle and put in its place 
the letter that is two ahead 
of it in the alphabet. For in-1 
stance, take letter C, in its 
place should be A, for II it 
should be F, and so on. Send1“ 
all your puzzles and answers 
to 43 E. 125th St., New York,

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovani]. 
Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašykit sau ir ki
tiems. Sausio numery telpa labai 
puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai sužinosit, kaip tą galima pada
ryti.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

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

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j ♦, savo krautuvę 
kas menesis po 

' kblidliką šimtų 
’ pkšitrkūkia. Taip

John Naujokas Pa^ drg. S. Rei- 
kauškas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingaj 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J: Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conm, 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 i tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris' visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujoki] Cigaru Dirbėjai

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

These puzzles were sent 
by Comrade Anna Letuka, 

And yet we workers’ chil- Montello, Mass.
dren are told in our schools į 
abou^how wonderfully!
the L^4merican children arė1 
taken care of. There are |
thousands of other children,Į 1- Who were the Commun- 
in this, the richest country in 
the world, who live under the 
same conditions that resulted 
in the death of the children 
of ^firmer Mannery.

In Soviet Russia, the chil
dren are the first care of the 
government. That is because 
the Russian workers and poof 
farmers threw out their op
pressors. The workers and 
workers’ children in America 

■ do the same. The Young
JEeers are fighting for this!

Hr workers’ children must 
pin their ranks and fight with 
them.

QUESTION BOX

APPLICATION CARD

Bill Haywood? 
John Reed? 
Sun Yat Sen?

I want to join the ranks of the 
YOUNG PIONEERS OF AMERICA.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

ards?
2. Who were the Haymarket 

Martyrs ?
3. Who was
4. Who was
5. Who was

RINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

0

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

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

IBme negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėie.
||Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
Ime daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe B.edford ir Driggs Avenues

Tel. Stagg 6533 | ;

Namę .

Address

S-'
fe*

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

City_ ________ ______ State----------
Send this blank to 43 East 125th 

St., N. Y., N. Y. ■M

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



Puslapis Ketvirtas C A I S V Si < šeštadienis, Baland. 6,

i BOSTONO IR APIELINKES

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

Gamtos Sūnus.

(Tąsa) mes. einame į Drują taisyti ir maliavoti
Aš atsakiau, kad einame į Drują ant bažnyčią.

Tada dvarponis atsake:
—Jūsų tie svečiai nėra bažnyčių taisy

tojai ir maliavotoįai, bet yra didžiausi 
bažnyčių ir tikėjimo griovėjai, užmųšinė-

Trys Darbininkai Apdegė
Chemikalp Dirbtuvėj

POUGHKEEPSIE, N. Y. 
^-Pirmadienį po pietų išti

ko eksplozija Palatine 
mikalų Kompanijos 
vėj. Trys darbininkai 
degė, vienas mirtinai.

dziūnas, ft. Sarapas, Š. Tamo
šiūnas, O. Zarubienė, A. Zaru- 

įba, J. Gudaitis, X. ir M. Gri- 
Įgūnienė po 50c. Uždarė vaka- 
!ro programą B. Večiūtė ir N.

Nors ir suvėluota iš Tarp- Grigūniūtė, s u d a i nuodamos 
tautinio Darbininkų, Apsigyni- gražiai duetą, 
mo 58-tos kp. prakalbų ko
respondencija, bet visgi pami
nėsiu. 17 d. kovo T. D. A. 
58 kp. įvyko prakalbos, su pa- 
marginimais, paminėjimui Pa
ryžiaus komunos. Prakalbų 
vakarą'atidarė L. L. R. Vyrų 
Choras,' po vadovyste Izabelės 
Jarmalavičiūtės. Nors Vyrų 
choras nebuvo pilnas, bet su
dainavo net keturias dainas vi
sai gražiai. Prakalbą pasakė 
drg. Robert Zelpis, T. D. A. 
I ' Distrikto organizatorius. 
Kalbėjo ilpie Paryžiaus komu
nos painokas ir taipgi apie" Šių

ŽINIOS
NORWOOD, MASS.

Į NEW HAVEN, CONN, NEW HAVEN, CONI

1 DIDELIS KONCERTAS
1 KURĮ RENGIA
1 LIETUVIŲ NAMO KOOPERATYVE BENDROVĖI w
I įvyks Nedčlioj

I 7 Dieną Balandžio (April), 1929.į
I Pradžia 2 valandą po pietų
j PULASKI HALL
1 607 State Street , New Haven, Com

ĮŽANGA: DIDELIEMS 50c, VAIKAMS 115c
’ Užkviesdami gerbiamą, lietuvių visuomenę pranešame, jog turėsin 
I progą išgirsti New Ha^eno Dainos Chorą ir visą eilę žymiausių vi 
| tos spėkų, dainoje ir muzikoje išsilavinusių.
| . į Širdingai užkviečia RENGĖJA
•f.—— ■ — « — —U, — H~— M——u— m—n —H——H_—

, NORWOOD, MASS.
’ žymiausias Norwoodo kir- 
pikas ir skutikas S. Tamošiū
nas, ir klaida “Laisves” išlei
stame “Parbininkų Kalendo
riuje’’ už 1929 m. S. Tamo
šiūnas “Laisves” • išleistame 
“Darbininkų Kalendoriuje” 
garsino savo puikiai įrengtą 
barbernę. Bet tame pągarsi- 
nime yrą padaryta klaida. At
spausdinta 1126 Washington 
St., o tikrenybėj turi būti: 
.1146 Washington Street. Nors 
vietiniai gyventojai gerąi ŽL 
no ,S.. Tamošiūną, kaipo yidhą 
iš geriausių barberių Nor- 
woode ir paš^ jį eina veik visi 
lietuviai apsiąražinti, bet jis ki
tur* atvažiavę irgi turi žinoti, 
kad S. Tamošiūnas gražiausiai 
nukerpa plaukus ir švelniau
siai nuskuta barzdą. Todėl1 
visi turi pataikyti po num. 
1146 Washington Street.
Apgarsinimų Rinkėjas J. G.

Detroit, Mich. — Pirma
dienį čia balsavimuose di
džiuma balsų paduota prieš 
budavojimą “subway” (po
žeminio gelžkelio) pakeiti
mui gatvekarių ir busų1 li
nijų.

atlaidų, o po atlaidų mąliavosime Drujos 
bažnyčią, nes esame malioriai ir dar papa- 

~ šakojau jai apie Drujos klebono “gerus” 
darbus. < ..... - r v . •

Mes savo pasakojimais tai vargšei taip tojai kunigų, caro priešai, etc,. Ir mūsų
• galva apsukom, kad jai net akys nušvito, į švenčiausia priedermė, pakol jie : miega, .-j...™
- kad i ios nastoge užėio ne kokie blogi žmo- duoti žinių policijai ir tuo sA.vo! pasielgimu ldieh«i parbininkų, kovas ųz- gę-

skaičiau laikraščiuose, kad. is Strumų ka- 
Įėjimo su jpagelba revoliucionierių pabėgo tęsiantį 
daug kalinių.. Vakar aš su reikalais; bu
vau Drujoje pas pristavą (antstolį), kuris 
man sakė, kad dalis , tų pabėgusių kalinių 
persikėlusi per Dauguvos upę ir eina Dvin- 
sko link ir dabar jie (policija) saugo visus 
kelius. Pristavas ir manęs prašė, kad duo
ti kuogreičiausiai žinią policijai, jeigu sy
kiais pasitaikytų patėmyti nužiūrimus 
žmones. O šie jūsų svečiai ir yra tie patys 
pabėgėliai kaliniai, kuriuos mes dabar tu
rime savo saujoje.

—Aš nesutinku su pono išvedžiojimais 
—atsakė mūsų vargšė šeiirfyninkė.—Jeigu 
jie būtų ir tokie, kaip ponas sakai, tai aš 
vistiek esu priešinga jų areštavimui bei nu
žudymui, nes aš nežinau, iš kūr juos dievas 
čia atnešė ir kur juos dievas išneš.

Tam priešinosi šeimyninkės vyras ir 
jo brolis.

Dabar tam carberniui dvarponėliui ki
to išėjimo nelijo, kaip tik jam vienam, be 
sutikimo mūs šeimyninkų duoti policijai 
žinią, bet ir jam kinkos pradėjo drebėti. 
“O kas žino, gal kaip .tik aš išvažiuosiu pas 
pristavą su donosu, tie grintelninkai pakels 
iš miego kalinius ir pasakys apie tai; Jie 

* t ir nakties laike? gali sugrįžti ir 
judeginti mano nuosavybę ir mane patį su 
šeimyna gali nužudyti/’ manė jis.

Ačiū tam viskam , mes išlikome laisvi | 
ir gyvi. ’ - L į,

Trečią valandą po pietų atėjusi gaspa- 
dinė pažadino mus iš miego.

Gaspadinės pažadinti, visi išlėto atsi- _ 
kėlėme, apsiprausėme ir gaspadinės papra
šėme, kad pašutytų bulvių ir duotų rau
ginto pieno, o mes pavalgę eisime į Drują 

i ant mišparų. Mums su ja bekalbant, įėjo į 
(bakūžėlę stipraus sudėjimo ir rimtos išžiū-į ~ 
■ VW/'x /"t i n L\ ■» i ▼ v z"x -■ z~x rv ▼ vt -r ■»/*I") <1^10 0
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Uzklausmu, kiek reikia pamokėti, uz r0, ^acĮ dalyvavęs Rusų-Japonijos kare, vė- B 
valgį Ji js sykio sakė-, kad nuo pakeleivių; jĮaus rudenį, 1905 m., pulkas, kuriame jis i 
nenorinti imti, bet as jai paaiškinau, kad ;tarnaVęs ir kiti Sibiro pulkai buvę sukilę1^ 
mes siek tiek del pragyvenimo užsidirbo- - - - -
me, tada ji sutiko ir mes pamokėjome.

Toliaus aš jai sakiau, kad mes esame nugriovimą carizmo.
labai pavargę, o ant mišparų į Drują dar 1 
labai anksti, todėl ąr negalima būtų pas 
tamstas pasilsėti ir pamiegoti. Ant mūsų 
prašymo ji su mielu noru sutiko. Paprašė
me, kad ji mus pažadintų iš miego apie 3 
vai. po pietų.

Ir po 12 dienų ir naktų kelionės, kurio
je mums teko mažai miegoti, gavę tokią 
patogią vietą, užmigome saldžiu miegu.

Dabar pažiūrėsime, kas darėsi tame gus. Ir jis mus užpylė visokiais klausimais 
, Ta!ir su mūsų nurodymais ir išvedžiojimais 

pirmiau' pilnai sutiko.
1 Besikalbant, gaspadinė uždėjo valgį 

pas tą turtingą savo kaimyną nu- ant stalo. Pažvelgus per mažą langelį į 
Žinoma, tas dvarponėlis, išklausi-; orą, pasirodė, kad saulė jau nebeaugštai ir 

rengiasi prie nusileidimo. Kada mes bai
gėme valgyti, tai mūsiį gaspadinė ir jos vy
ras persakė visą augščiau parašytą istori
ją, kaip tas jų ponas norėjo policijai pra
nešti ir mus areštuoti.

Išeidami, nprs tie vargšai ir labai ne
norėjo priimti, padęjome ant stalo tris rub
lius ir atsisveikinę išėjome.

Paėję kokią pusę versto, priėjome so
džių, kurio gale buvo, kaipo šventaVakarį, 
'prisirinkę jaunimo. Jo tarpe vienas su ar
monika muzikantas, kuris ar tai del juoko 
ar taip sau mums prieinant prie jų, užgra- 
jino patikimą, o kada praėjome, palydėji
mo maršą. Perėję per sodžių, radome vin
giuojantį upelį, kurio pakraščiu ėjo mažas 
kelelis į vakarų pusę ir tnes įsisukėme iš 
didžiojo kelio. Paėjus tuo keleliu, iš vie
nos pusės, mus nuo žmonių- akių pradėjo 
dengti kalneliai, o iš kitos pusės, tankiais 
krūmais apaugę upelio krantai.

Saulei nusileidus, iš rytų pusės pradė
jo skleisti savo sparnus nakties tamsa.

; ? . - • (Tąsa bus)

’ - kad į jos pastogę užėjo ne kokie blogi žmo- 
♦ ~ neš, bet geri katalikai ir dar dievo namų

puošėjai.
Moteris mus paragino, kad greičiau pa- 

; - šauktume į vidų savo likusius draugus, o ji 
pagaminsianti, ką turėsianti valgyti.

Suėjo į vidų mūsų visi draugai. Už
klausus mūs, ko norime valgyti, atsakėme, 
kad užvis geriau tinka raugintas pienas su 
bulvėmis. Ji pašaukė iš daržo senelę ir pa
sakė,' kad ji paduotų mums vandenio nusi
prausti, o pati kur ten skubotai išbėgo, bet 
greit sugrįžo, nešdama gal kokią 3 ar 4 
gorčių rauginto pieno puodynę. Suprato
me, kad ji tą pieną gavo pas savo turtingą 
kaimyną. Pirmiau ji mums sakė, kad jos 
vyras dirbąs pas tą turtingą buožę-dvarpo- 
nelį padieniais, o vyro brolis pas tą patį po- 

’ ną tarnauja už berną. Pirmiau negu pra
dėjome valgyti, aš persižegnojau, nors jau 
buvau nesižegnojęs kokį 12 metų. Mano 
pavyzdį pasekė ne tik latviai liuteronai, bet 
ii* žydai. Valgant moteris užsiminė apie 
Drujos kleboną, koks jis (klebonas) yra 

. geras, bet nuo žmonių liežuvių nėra liue
sas ir kenčiąs šmeižtus... Aš atsakiau, 
kad aš senai pažįstu kleboną, kaipo tęisin- 
gą ir dievobaimingą kunigą. Ant tų mano

■ žodžių šeimininkė atsakė: '■ 1
—Ką padaryti, juk čia < 

džiausio neprieteliaus dievo ir žmonių, ku
ris kitaip negalėdamas pagauti į savo ža- 

> bangūs ištikimų ,dievo tarnų, gundina 
(kursto) blogos valios žmones, kad jie 
šmeižtų tuos žmonių piemenis.

Jai užbaigus, aš, pagal pirmiau mūsų 
. išdirbto plino, sekančiai atsikreipiau prie i 
• • tos moteries^

—Žinai, tamsta mumis taip gerai pa- 
; vaišinote ir taip skaniai pagaminote vai- ■ 

gius, kad gal ir velmožny (dauggaliai) po- ’ 
nai skaniau pagamintų valgių neturi Jros žmQ - Tai buvo jos

_ .2 • J .. Vpasislėps 
darbas to di- ^uJeeinti

ir atsisakę eiti malšinti Sibiro darbininkus 
ir valstiečius, kovojančius už savo teises ir 

. Bet vėliaus “usmiri- 
tel Sibiri” Sibiro malšintojas generolas Re- 
jnenkamfas, su pagelba ištikimų caro vai
zdžiai kareivių, apgalėjęs sukilėlius. Ir ka- 
| da sukilimas buvęs nuslopintas, tai be jo
kių teišmų sušaudė daugybę darbininkų, 
kareivių ir valstiečių ir jis pats buvęs pa
kliuvęs į kalėjimą ir tik per plauką išlikęs 
nesušaudytas. žodžiu, nors gal ir katali
kas, bet pasirodė esąs progresyviškas žmo-

laike, kada mes “ramiai” miegojome, 
biedna moterėlė, kaip mes ‘ir 
sprendėme, neturėjo rauginto pieno ir ji 
nuėjo ] 
pirkti.
nėjo'ją, kam jai reikalinga tiek daug pie
no. Vargšė, nieko blogo nemanydama, iš
pasakojo visą, kaip mes apsirėdę, kaip at
rodome ir abelnai mūsų stovį. Ir kada 
mes ėjome į daržinėlę gulti (o daržinėlė 
toje pačioje pusėje kelio, kurieje ir to buo
žės budintai), tai tas dvarponėlis vaktavo 
mus ir žiūrėjo, kas mes per vieni esame. 
Žinoma, jis suprato, kas mes esame. Ir ka
da jo šeimyna (darbininkai) parėjo pusry
čių, tai tas buožė greitai pasišaukė į atski
rą kambarį mūsų vargšės šeimyninkės vy- ■ 
rą ir jo brolį ir pasakė: eikite namo, pasi
kalbėti su savo moteriai ir greit atvykite 
man pranešti apie rezultatus (pasekmes) 
jūsų pasikalbėjimo. Esą^ pas jus yra sve
čių, kurie jau įlindę į bučių, tik reikia juos 
iš ten dabar išimti. Kada jie parėjo na
mo, tai vargšė pasakė savo vyrui ir jo bro
liui, kad ji turinti labai gerus svečius. Pa
sikalbėjimas traukėsi ilgoką laiką ir dvar
ponis, nesulaukdamas jų greit sugrįžtant, 
pats atėjo pasiteirauti. Mūsų šeimininkė 
ir..dvarponiui pasakė visą mūsų su ja, turė
tą ’pasikalbėjimą ir ant galo pridūrė, kad

buvusią kovą ir dabar tėbesi- 
j streikierių teismą. 

Kalbėjo labai gyvai—energin
gai. Antras kalbėjo drg. M. 
M. Plepys. Ragino vietos,dar
bininkus rašytis prie vietinės 
T. D. A. 58-tos kp. ir veikti 
sykiu su veikiančiais draugais 
del viso darbininkų judėjimo 
gerovės.

Parduota nemažai “Labor 
Defender.”

Gauta trys nauji nariai į T. 
D. A. 58-tą kp.

Aukų surinkta T. D. A. rei
kalams $11.30. Aukojo se
kančiai : J. Krasauskas, A. 
Vaitkevičius, J. Grybas ir J.

EKSKURSIJA Į SOVIETU SĄJUN^
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip p; 
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draug 
darbininkai?

The

I I
AniountAddressName

SEND IN YOUR GREETING
TO THE
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OF THE

only English Labor Daily that fights in the interests of all
• oppressed workers
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DAILY WORKER, 26 Union Square, New York City

DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIJA

Greičiausiu pasauly laivu

MAURETANIA ‘
Gegužės l-iuą Dieną

Iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ 
per SOUTHAMPTONĄ

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslu rodytojas
p. A. T. RAČIŪNAS

Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko
p. Stepono Bergerio

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

S X š ! .■ ! f » / . i /} ' 7
// • : ‘

Mūsų sekamos ąsmeniškąi vadovauja-
1 '• ' mos ekskursijos: ‘

1 BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8
. . puikiu didlaiviu AQUITANIA . . .

Informacijų teikia mūsų agentai, ar

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

25 Broadway, New York City

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviuos aptlfekoa, kuriose galima jirktį vais
tus daug prieinamesne fcaino. negu kur kitur dabartiniu laiku 

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
•7tl JOS. CAMPAU ĄVE., ir M46 CHbsNB ST., DETROIT

Ar negražu bus matyti teatrumuziejus, knyg; 
nūs ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klas 
kaipo apšvietos įmones?

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų vald1 
mUs, darbininkų vedamus ir duodančius naudą darbininic 
klasei.

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJA, KURI GINA 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS »
$303 IŠ NEW YORkO Į MASKVĄ IR ATGAL

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjung 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuo 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą ek 
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantą 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į ai 
pusi $303. čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasport; 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Si 
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laik

• mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdar 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės p. v 
būti ilgiau įr, vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, daili! 
kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lieūdM 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim tūri 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje. I
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENJ
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvei 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiui 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašorl 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pi| 
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite a 
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskl 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų. I

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į S< 
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio menesio, 1929 meti

Vardas __ ___ £------------- - -------------------------------------- -

Antrašas __’L______________________________________  ir’ I
■

Miestas ——______________ -_______________________

Pilietis Jungtinių Valstijų, ąr ne------ 5.------------- -----
Išpildę iškirpkite ir tuo jaus prisiųskite: j

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot iMENDELO

. Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų Ą

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien ’

Juos išdirba . 2į

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

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

užsakymus (orderius).
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9966

Brooklyn, N. Y46 Ten Eyck St *

Mokykla su Reputacija”

New York City

y

RUSIŠKA

50 Centų

nakties

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

3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIES:
Panedeliais ir 

utarninkais

’anedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 
Jtarninkais nuo 12-tos

sinis mitingas Ashland Audit- darbo visuomenėj, negu jis da- 
orium, kurį rengia Komunistų į bar yra. Mes mažai matom 
Partijos 8 Distriktaš, tai bus 1 SpaU(Įoje apie kuopos veikimą 
d. gegužės.

vai. dieną iki 12 vai.

Trys gariniai kambarį;
garo vanojimosi kambi 
taip pat RESTORANA;
29-31 Morrell St i

TIES, BROADWAY

PYTO A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki 
"Aliui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c

M. TEITELBAUM, Manadžeri8
Naujai perdirbta Rusiftkai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūruni vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Jei jūs ir 

ių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų,

PIRTIS turkiška
aibes pirties kaina nupigi
ryto iki 6 v. vak.: po 6 vj

šeštadienis, Baland. 6,. 1929

WATERBURY, CONN.

Ex-Mokytojas.

TORONTO, CANADA

suėjus su savo ide- žiūrint, kad kalbėtoja skundė-

to* w*~ — •• - j

tą dainą susimokinti, neremia šio smūgio bandė dar vienas Į
Ofelijos Choro ? Aš nuo savęs

mo.
O mū-

A.L.D.L.D. ŽINIOS

apie-

i

<♦>
O

o 
4>

& 
M

rolę lošia ir kiekybe.
Finksas.

Draugai! Ar ilgai kęsime

suomenei, jog čia pas mus 
! Waterbury nieko tokio ištik- 
jrųjų baisaus neįvyko ir, ti- 
' kiuos, kad , neįvyks iš mūsų

mažo iki seno. Tuomi pagel- 
b&sime mūsų veikiantiems 
draugams, nes tokiais atvejais 
svarbu ne tik kokybė, bet di
delę

PRAKALBOS
• ’ Rengia L. J. V. Kliubas

ĮVYKS PANEDĖLYJ, SEREDO./ IR PĖTNYČIOJ

Balandžio (April) 8,10 ir 12 d., 1929
KALBĖS*

KUN. M, X. MOCKUI.

LIET. TAUT. NAMO SVETAINĖJE
Kampas N. Main ir Vine Sts., Montello, Mass.

Ateikite visi ir atsiveskite savo draugus. Tai bus pirmos pra
kalbos apie Meksiką lietuvių kalboje. Visi žinote, kad dabar Meksiko
je eina didelis pilietinis karas. Kun. Mockus aiškiausiai nušvies visą 
Meksikos klausimą. Taipgi kiekvieną vakarą skrtingoj temoj kalbės. 
Įžanga 25c ypatai del padengimo lėšų. Pradžia kiekvieną vakarą 
7:30 vail. * ■*

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKASAtsakymas Vėjaliui
Kovo 28 d. “Laisvėj” tilpo šių kelių draugų pusės. 6 
šio miesto korespondencija, i kas link Vėjalio, tai reikia pa- -- i * • 9 j • v v • 9 j •

iš 
parašyta po slapyvardžiu tūlo'sakyti, kad jam gal ar tai su- 
Vėjalio. Vėjalis sako , kad sisapnavo, ar tai tik šiaip įsi- 
buvusis Vilijos Choro mokyto-, vaizdino sau kokį ' tai baubą 
jas, nustojęs tos garbingos iš to ex-mokytojo Vilijos Cho- 
jam vietos, griebiasi iš keršto ro. 
organizuoti naują;chorą. Tai
gi visuomenė, kuri nežino šių! 
smulkmeniškų dalykų, kad ne-i 

j^Įbūtij suklaidinta ta žinia, aš j 
r būdamas tas pats, kaipo bu-Į s ------  -------- ’ **-- r I 

stengsiuos atsakyti ant Veja-i 
lio korespondencijos.

Pirma.—Vėjalis sako, kad 
“ex-mokytojas nebedalyvauja 
ir nebeveikia sykiu,” tai ne
teisybė. Dalyvauja, kaip kad 
kiekvienas narys.

Antra.—Sako: “ g r i e biasi 
tverti naują chorą, kad tik 
gaivus vadovavimą ir paken
kus Vilijos Chorui^”—Lengvas 
vėjali! Ar tai tas galima pa- 
^Jjnti choru 4 ypatas, kurios 
nori susimokinti sau patinka
mą dainą, kaipo kvartetą? 
Ar tai tas yra ex-mokytojo 
blogas tikslas pakenkti Vilijos 
Chorui ?

Toliau Vėjalis net dar skai
tytojų klausia: “Ar tai geras 
pasielgimas mokytojo ir tų 
darbininkų, kurie pritaria nau
jai tveriamam chorui ?” Da
bar aš iš savo pusės paklau
siu : Ar gi tai yra prasižengi
mas to mokytojo ir tų, kurie 

iOri tą dainą šhsimokinti pa
dainuoti, kaipo kvartetą? Ar 
gi tai nebūtų daleistina, jeigu 
žmogui, būnant kaipo dailės 
mylėtojui, 
jos draugais panašaus am
žiaus, sudainuoti—žadinti kitoima- --

TU0JAUS SIŲSKIT UŽSAKYMUS!
Laisve” Jau Rengia Spaudai Brošiūrą

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

vusis Vilijos Choro mokytojas, Darbininkų Laisvės Rekordas
Ne vienas iš mūsų draugų 

■spaudoj pasigyrė, kad gyve
name iš savo malonės ir laisvi 
esame. Ne, draugai, visai iš
virkščiai ! Mes prispausti po 
mūsų išnaudotojų letena, kol 
nekrutame, tai esame laisvi, 
bet kada norime pažvelgti į 
plačiąją erdvę ar pasiliuosuoti 
iš po letenos, tada išnaujo su
spaudžia mus lyg geležinėmis 
replėmis ir tuomi žūna mūsų 
laisvė; jeigu norime laisvai 
kvėpuoti, tai kraugeriai reika- i 
lauja mūsų kraujo paragauti. 
Jausimės laisvais tik tuomet, 
kaip mūsų rankose plevėsuos 
vėliava, skelbianti žodžjo bei 
asmens laisvę.

Kovo 30 d.: 3:10 vai., po 
pietų, James St., įvyko darbi-! 
ninku masinis mitingas. Pir
mas kalbėtojas (mergąitė) 
pirmais žodžiais pabrėžė, prie ’ 
ko darbininkai prieis ir koks 
likimas jų laukia. Kalbėjo ne
ilgiau, kaip dvi minutas ir po
licija žiauriai nuvertė nuo 
krėslo, ironiškai stumdė, ne-

darbo brolio sielą? Ar gi jau 
nebūtų daleistina ir tam są- 
draugui, kuris apsiima tuos 
norinčius 4 draugus draugiš
kai sumokinti?

Toliau Vėjalis atsikreipia į 
draugus, šaukdamas remti ver
čiau vieną chorą, kuris tar
nauja darbininkams. Taigi aš 

i norėčiau paklausti Vėjalio: 
ar gi tie draugai, kurie nori

si skaudžiai užsigavus! virsda- 
Ilgai .nelaukus, tos 

pačios gatvės kitoj pusėj pa
sirodė kitas kalbėtojas, kuris' 
pradėjo pasakoti apie polici-1 
jos žiaurumą ir netaktišką at-! 
sinešimą į darbininkus. Smar-' 
kiai puolė policija prie kai- Į 
bėtojo ir pasigavę pradėjo j 
draskyti ir kojomis spardyti, 
lyg miško žvėrys, užtikę lobį.! 
Paskui, kumštimis lydėdami, 
nuvarė į policijos stotį. Po

kitas darbininkas kalbėti, bet 
i ištarti, 

tuojaus apstojo policija ir 
drąsesni draugai atsidūrė po-! 
licijos štabe. Iš susirinkusios 
žmonių minios kitokios pageU 
bos nebuvo vilties laukti, ap
art šauksmo: “Leave alone, 
leave? alone.”

Be to, tarpe minios pasirodė

turiu, pasakyti Vėjaliui, kad nespėjus nei žodžio 
remia ir dar nuoširdžiai re
mia. Toliau pasakyta, kad tie 
žmonės, kurie nori tą dainą 
susimokinti, niekad nedainavę 
ir negali dainuoti ir net dar 
palei “muziką,” o vien tįk pa
siryžimas to dainavimo yra iš 
“keršto” (reiškia, ne tik to 
mokytojo, bet ir tų, kurie dai-! vėliavėlės, skelbiančios darbi- 
nuos). ’Taigi' ir čia reikalas|ninku obalsį. Vos spėjo pasi- 
Vėjaliui pasakyti, kad a p (e tų rodyti, tuojau šnipai sudraskė, 
žmonių galėjimą dainuoti bus 
gaLtepa pasakyti vėliau, kuo- 
meStie draugai nuspręs sudai
nuoti. Iki šioliai daina dar 
tebekepama (tebemokinama). 
Aš nuo savęs, kaipo norintis 
tuos draugus sumokinti (t. y.
,tas ex-mokytojas), turiu pasa
kyti, kad pas tuos draugus, augštas kepures, šluostėsi pra- 
kurie nori tą kvartetą susimo- kaituotas kaktas ir didžiavosi, 
kinti, yra lašelis muzikališku- kad narsūs kariai, nes nugalė-

Toliau Vėjalis pučia: jo tik šauksmu pasipriešinu- 
kad prie Vilijos Choro esą už- šią darbininkų minią. U 
tektinai vietos kaip jaunimui, jsų areštuotieji draugai ilsėjo- 
taip ir ženotiems žmonėms, si už geležinių durų... 
Tas tiesa, kad yra. Bet aš no
rėčiau to paties Vėjalio pa- inkvizicijos kančias? Ar ilgai 
klausti (kadangi ypata man;miegosime letargo miegu ? Jau 
gerai žinofna), ar draugas Į laikas stoti į darbininkų kovo

jančias eiles už žodžio bei as
mens laisvę. Be kovos laisvės 
nei šešėlio hepamatysim! Tik 
organizuota kova gali padary
ti mus laisvais. Todėl, kuo
met sužinosime, kada bus dar
bininkų mitingas—eikime nuo

. gerai žinofna),
^Vėjalis vienas atstovauja Vili- 
* jos Chorą ? Ar vienas gali nu

sistatymą didžiumos jaunuolių 
ir šiaip kitų pakeisti, žadin
damas ženočius prie Vilijos 
Choro ? <

Taigi, lai būna žinotina vi-

KAS TAI YRA TROCKIZMAS
Paraše A. Bimba

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

Užtat “Laisve” pasirūpino duoti platų aprašymą Tnojckio 
elgimosi ir darbų nuo pradžios revoliucijos iki šių dienų. Tai 
bus vaizdas nuo pradžios iki tragingios mirties Trockio revoliu
cinės karjeros ir pradžia jo kontr-revoiiucinė^ darbuotes.

I.
II.
III.
IV.

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 
Darbininkų Klasės Santikiai su Valstiečiais. 
Budavojimas Socializmo Sovietų Respublikoj. 
Sovietų Respublikos Socialistinė 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.

Blokas”.

64 Puslapių, Gražiais Viršeliais, Kaina 20 centų

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 egzempliorių, kaina 15 cen
tų, kurie ims nemažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. Kurie 
atsiųs užmokestį kartu su pareikalavimu kalbamos Brošiūros, 
tiems “Laisvė” 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 fr tespaus- 
clinsime.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____ _______ Main
Bell Oregon

Labai Paranku^ Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

• I 
. !
,P

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuoj’aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $l.J5e

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE I 

"LAISVĘ”

Ajr

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

-i’DIDŽIAUSIA. LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinąs priešas?—Šaltis. Jiš ne tik sunkiausias i Liirin vnrfniftligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kūne vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius 
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių tebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluoki ; nuo savo* amžino priešo!

Urbo lax tabs 
; , (25 centąi už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš T„.. 
kiėtėjimą—kuris žmogui pagamina d&ug rūpesčių ir sunkių ligų.

kilą. ^mžina žmogaus priešą—vidurių

Bulgariškų, Homeopatiškų ir

už

Lietuviškų, 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y<

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., klamp. Clermont, Maspeth, L. I., N.*Y.
Telephone: Juniper 9796

151

nors greitai miklūs draugai 
susiūdavo, bengalų gale, liko 
tik skudurai. . .

Šis inkvizitoriškas tvarky
mas tęsėsi apie 20 minutų. Vė
liau šnipai lakstė po išblašky
tą minią ir rinko įtartinus as-j 
menis, o pergalėtojai, nusiėmę!

A. L. D. L. D. ir Gegužinė 
Šventė.

Pirmo Apskričio kuopos jau 
turėtų rengtis prie Pirmos Ge
gužės, nes jau nedaug laiko 
iki gegužinei. Gegužinė yra 
viso pasaulio darbihinkų šven
tė ir mes ją turime švęsti sy
kiu su viso pasaulio proleta
rais.

Todėl Ą. L. D. L. D. kuo
pos, bendrai su kitomis, orga
nizacijomis ar vienos turi 
rengtis prie paminėjimo ge
gužinės šventės.

Rockford, Ill., A. L. D. L. 
D. 29-ta kuopa, bendrai su 
L. D. S. A. 5rta kuopa, ren
giasi prie gegužinės šventęs 
apvaikščiojimo. Turės gerą 
programą.

Ką veikia Chicagos ir 
linkės kuopos, kol kas, žibių, 
neturime, tik žinome, kad pa
čioj Chicagoj bus didelis ma-

Apskričio Ekskursijos

Šiais metais bus rengiamos 
dvejos A. L. D. L. D. L Apskri
čio ekskursijos: viena į India
na valstiją, o antra į Wiscon- 
sino valstiją,Jiartu su A. L. D. 
L. D. 8-tu Apskričiu. > Diena 
ir vieta dar nepaskirtą.; Bet 
kuopos jau turėtų rengtis prie 

!e„kskursijų, ne|s jeigu męs ge
rai prisirengsime, tai ir'turė
sime pasekmes.

So. Omaha, Nęb., su A. L. 
D. L. D. 95-tos kp. valdyba 
pertraukti susirašinėjimo ry
šiai ir dabar nėra žinios, kas 
yra veikiama toj kuopoj. Bū
tų gerai, kad kas iš narių ar 
valdybos praneštų į apskritį, 
tai apskričio komitetas žino
tų, ką daryti, gal būtų reika
linga pagelba sustiprinimui 
kuopos. z

Sioux City, Iowa. A. L. D. 
L. D. 10() kuopa sjlpnai gy
vuoja. Dirva nebloga, tik vie
tos draugai turėtų daugiau 
prisidėti prie veikimo ir kuopą 
sustiprintų.

Des Moines, Iowa. A. L. D. 
L. D. 195 kp. veikimas galėtų 
būti daugiau žinomas plačioji

ir apie visą vietos darbininkų 
^veikimą. Drg. V. Kasakaitis 
yra kuopos sekretorius, bet jis 
mažai praneša į spaudą ir į 
apskritį apie kuopos gyveni
mą. Draugai kuopiečiai turė
tų imtis daugiau už darbo ga
vimui naujų narių į kuopą ir 
prie abelno veikimo.

Cedar Rapids, Iowa. A. L. 
D. L. D. 206 kuopa gyvuoja 
neblogai, pagal lietuvių kolo
niją. žinoma, ji galėtų ir ge
riau gyvuoti, jeigu vietos visi 
draugai daugiau prisidėtų prie 
kuopos veikimo. Ir mes iš ap
skričio visoms kuopoms pagel- 
bėtume, jeigu tik jos atsikreip
tų ir reikalautų pagelbos iš 
A. L. D. L. D. I Apskričio, o 
mes joms suteiktume moralę 
ir materialę pagelbą.

Washington,— Orlaiviai 
Jungtinėse Valstijose per
skrido suvirs 70,000,000 my
lių 1928 njetais, pasak pra.- 
nešimo- 
mentor

<|> 
<J>
< >

jphone: Juniper 979^ 
jus su savo adresu, užrašykite: 
A. URBAN’S PHARMACY 
litan Avenue, Brooklyn, N. Y.
ORDER BLANK:_______ -----------------

Aš, žemiau pasirišęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už 
kurį • malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nerodymais, kaip vartoti.

Vardas 
No___
Miestas

Siųsdami pini 
FRANK

151 Metropoi

____St. or Ave.
State---------------

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474

Būkite Savystovūs-^—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite’savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. J ' 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobr*---- 1 n...
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

ai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
rys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
S su geriausiu garantuotu patarnavimu.
reet, tarp Cook ir Debevoise SU, 
R FLUSHING AVE., BROOKLYN^, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090



417 Lorimer Street

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PAJIEŠKOJIMAI
107 UNION AVENUE

SALES—PARDAVIMAI Telephone, Btagg

A. RADZEVIČIUS
dar- GRABORIUStik _ L..

(Undertaker)

va-

Motkos Sūnus.

bus
MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGAJERSEY CITY, N. J

1

7. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue.PLATINKITE “LAISVĘ”

BŪK stiprūs, tai BŪSI ir sveikasir ci- Ad E-8

i

Pal-

New 
stikti,

(Ko- 
kam-

įžiūrimi
9 ryto iki 8 
nuo 10 ryto

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S„ 114 

Tel.

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

ELECTRICIAN
LIETUVIS ELEKTROS 

KONTRAKTORIUS

judė- 
pasi-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

KAM REIKALINGAS, 
KARPENTERIS? «

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

JIEŠKAU kambario Williamsburgho 
apielinkėj, netoli Broadway elevei- 

terio. Kas turit gerą kambarį, ma
lonėkit pranešti laišku. J. Kundra, 
4G Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(82-84)

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

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

' (80-85)

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

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

Pradžia 3-čią vai. po 
Puiki V. Retikevičiaus muzi- 

Kviečiame 
atsilankyti. Įžanga 50c ypa- 

Rengėjai.

į uniją, kaip 50 
darbininkų išėjo 
buvo pereitą ket- 
Vadinasi, atsilie-

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 Vartbti 
Jas galite gauti pas 
P. BALTRĖNĄ

91 Weldojh St., Brooklyn, N. Y.
i Tel., Applegate 8038

Taipgi reikalingi agentai jų pardavinėjimui. Duodame 
šimtj. Jei kam parankiau, atsikreipkite į “Laisvės” ofisą, 
ten.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

tam tikro? kompanijos daro 
planus įsteigimui po visą New 
Yorką tokių saldaininių, ku
riose bus pardavinėjami 
garėtai.

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.
medijos
nikis

ties Union
Avė. ir> Grąnd St., Brooklyne, 

aptieką po 
Ave., ties i

PASIRANDAVOJA 4 kambariai 
rakandais.

Į menesį.
Hope St,
N. Y.
PASIRANDAVOJA. Storas- 

ir bučernė su visais įtaisais.
Storo yra kambariai. ~
Kreipkitės pas savininką po 5 vai. 
vakare. L. Wagner, 41 Broad St., 
Maspeth, N. Y. Phone Juniper 2754 

' , (82-87)

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, ‘ Reumatizmą, Runku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su* 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptickorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

Atsiveskit ir nauju nariu. 
Seki'. M. Beal.

81-82

su 
Randa pigi, tik $16.00 

Kreipkitės po No. 95 
vienais trepais, Brooklyn, 

( 82-85)
grosernė 

Prie 
Randa pigi.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Paskaitą
1-ma

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaites arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St.
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

STANLEY ALEXIS
Suveda Elektrą ir Įveda Elektri- 

kinius Prietaisus Namuose,
Krautuvėse ir Dirbtuvėse ,
Industrial Electrical

Installer
House Wiring and Repairing

Windsor 3465

I Lietuvaitė Fotografiste
| Fotografuoju, Didinu ir Numalih-

1 vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

, Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki

5 valį po pietų.
MARGARETA VALINČ1US ■

I Room 32, Weitzencorn Bldg., k
1 PUBLIC SQUARE W 

WILKES-BARRE, PA.

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

mas bus panedėlj, 8 balandžio, Ger
ves svetainėj, 85 Hudson Ave. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, turime svarbių reikalų aptar
ti

Bus sulošta trys ko- 
“Tamas Įpainiojo,” “Jau- 

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- 
linkes lietuvius atsilankyti, būsite 
pilniausia patenkinti. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. Įžanga 75c ir 50c, vai
kams 25c.

Rengėjai.
. 81-82

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedčlioj, 7 balandžio, švedų Kliu- 
be, 8th St. ir Fairmount • Avė. Pra
džia 12:30 vai. dieną. Tąipgi turė
sime ir dainų praktikas. Todėl visi j 
nariai ateikit, nes po praktikų turė
sim eiti j Mizaros prakalbas.

Komitetas.
81-82

T Tel., Stagg 9105 

f Dr. A. PETRIKĄ 
Į LIETUVIS DENTISTAS 
3 X-Spindulių Ųiagnoza
Y (Priešais “Bridge Plaza” 
| 221 South 4th Street 
i Brooklyn, N. Y.
Y VALANDOS: 
1 10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
1 Ketvergais ir subątomfs iki 6 S valandai. Penktadieniais ir sek- 
3 madieniais tik sulyg sutarties.

Nufotografuoja 
ir nuąialiavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a ja vu s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adreąu:

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

Tel., Triangle 1460
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

CLIFFSIDE, N. J.
L. D. S. A. 68-ta kuopa ir A. D. 

P. kuopa rengia šaunų balių nede- 
lioj, 7-tą balandžio, N. Carrello’s sve
tainėj, Walker St. ir prie gatveka- 
rių gelžkelio. 
pietų, 
ka grieš įvairius šokius, 
visus 
tai.

BROOKLYN, N. Y.
Ateities Žiedo Jaunuolių Draugijė

lės mėnesinis susirinkimas įvyks pir-
Į, 

“Laisvės” salėj, 46 Ten 
Eyck St. Pageidaujama, kad skait
lingai tėvai atsilankytų, nes reikės 
plačiau aptarti Stygų Orkestros būk
lė. Taipgi atveskit vaikučius prira
šyti, kurie dar nepriklauso prie 
draugijėlės. O kurie norėtumėte sto
ti- prie Stygų Orkestros, atsilankyki-' 
te penktadienių vakarais į “Laisvės” 
viršutinę salę.

Sek r. P. Višniauskas.
(82-83)

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

MANO YPATIŠKA ATY-čp-g/Ą 
DA IR PATARNAVIMAS Mill 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai P 
OFISO VALANDOS: nuo

va), vakare. Sekmadieniais 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN S^., BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen, geroj vietoj, biznis įdirbtas.

Gera proga pirkti. Kreipkitės po 
No. 104 Grand St., Brooklyn, N. Y.

82-84)
PARSIDUODA-general krautuvė, lai

koma visokių daiktų. Biznis į- 
dirbtas per 5 metus. Yra 4 kam
bariai gyvenimui, .taipgi lysas ant 2 
metų. (Randą $30.00 į menesį. 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. ' 1 v -81-83
PARSIDUODA grosernė, geroj vie

toj, biznis įdirbtas, per daug metų. 
Gera proga pirkti. Kreipkitės į 
“Laisvės” ofisą. 81-86

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi- 
hiatyti. /

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

• Puslapis šeštas šeštadienis, B aland. 6, 1929

VIETOS ŽINIOS
Ar galite užginčyti, kad Basa- 
navičiukas nepriklauso prie 
Lietuvių Piliečių Kliubo? (Tai 
vienintelė organizacija, prie 
kurios iš lietuvių jisai priklau
so).

Ar jūs manote, kad esate

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Tai Rytoj Ta Garsioji 
Dr. Kaškiaučiaus Paskaita

Ta garsioji if visų laukia
moji Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
paskaita apie sveikatą bus, 
kaip sakyta, rytoj, balandžio 
7 d., 1929, kai 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” salėj.

Nesivėluokite 1 Būkite lai
ku. Atsiveskit savo pažįsta
mus ir gimines.

Reikia Padėti Draugų 
Žydų' Dienraščiui

Šiandien, balandžio 6 d., kai 
8 vai. vak., New Yorko Colis- 
eume (177th St. ir Bronx Riv
er Ave.) įvyks garsusis žydų 
komunistų dienraščio Freiheit 
pokilis—koncertas. P r ogra-
moj bus eilė garsių dainininkų 
—Nicholas Karlaš, Anna Sa-

Visiems svar- vina, etc.
bu pasiklausyti ir sužinoti apie iš Sovietų Sąjungos, 
savo sveikatą, kaip ją užlai 
kyti.

Įžanga veltui, 
ruošia A. L. D. L. D. 
kuopa.

Restoranų Darbininkai 
Sėkmingai Organizuojami

Bus rodomas judis 
Be to 

dainuos garsusis žydų Lais
vės Choras, vadovaujant ga
biam ir žymiam Kompozitoriui 
ir dirigentui, J. Schaefferiui.

Kas tik galite, atsilankykite 
j ši parengimą, nes tai bus pa
reiškimas solidarybės su 
darbininkų revoliuciniu 
j imu. Apart to, patys 
linksminsite.

Pakako išleisti pareiškimą į 
restoranų darbininkus, kad 
mestų darbus, skelbdami strei
ką ir stotų 
kafeterijų 
kovon. -Tai 
virtadienį.
pimas gausus ir į laiką.

Neabejojama, kad greitu 
laiku ir daugiau restoranų 
darbininkų paskelbs 
Organizuoti adatos darbinin
kai palaiko streikierius, neida
mi valgyti į.tas vietas, kur ap
skelbtas streikas ir savininkai 
neišpildo streikierių reikalavi
mų. Keliolika restoranų sa
vininkų jau siūlo taikytis.

Kova vedama aštri. Pirmą 
kovos dieną suareštuota kelio
lika pikietuotojų.

Vadinasi Viešbučių-Restora- 
nų ir Kafeterijų Darbmfrnkų 
Unija ne juokais pradėjo 
buotis.

Jaunųjų Darbininkų 
Lygos Kampanija

Ko Restoranų Darbininkai 
Reikalauja

Išėję kovon-streikan dalies 
New Yorko restoranų . darbi
ninkai reikalauja sekančio: 
(1) astuonių valandų darbo 

kovas.;dienos; (2) šešių dieni) darbo 
i savaitę; (3) nuo 22 iki 50 
dol. algos į savaitę (aišku, čia 
alga laipsniuojama sulyg dar-: 
bo sunkumo ir t. t.). Tai pa-'Esu įsitikinęs, 
matiniai reikalavimai, deleij; 
kurių darbininkai pasiryžę tęs-(“Laisvėje, 
ti kovą iki laimėjimo.

Restoranų darbininkų unijos parašys prisilaikydamas teisy- 
generalis ofisas randasi no bės, bet ir jūs turite parašyti, 
num. 133 W. Fifty-first St., 
New Yorke.

Lietuviai darbininkai, dirbą 
restoranuose, kviečiami prisi
dėti prie šitos kovos, kur 
jinai yra palietusi jus.

• j J • 1 • 1 1CS IlieiltJblIUb SUSI TiriKl įlieto IvyKb Till —miesto gaspadonus, kurio pa-lma<lienį> balandžio (April) 8 d. 8-tą 
tvarkymu nėra leistina garsiu-j vai. vakare,_ “Laisvės” salėj, 46 Ten 
ti anglį] spaudoje joki daly
kai? Juk esate policistas ir 
su įstatymais gerai apsipaži- 
nę,’ar ne? Būkit, vyras ir at
sakykit į šiuos pastatytus klau
simus, ir jeigu negalit rašyti 
lietuvių kalba, parašykit ang
lų. Esu tikras, kad “Laisvės” 
redakcija išvers į lietuvių kal
ba.

Dabar kiek man teko susi
pažinti su ta korespondencija, 
ten nieko nėra pameluota, o 
tik paimta tas, kas anglų laik
raščiuose buvo rašyta ir pažy
mėta, kad jis priklauso prie 
Piliečių Kliubo. Tai ir viskas.

Korespondentas nepamela
vo per laikraštį taip, kaip jūs 
pasielgėte prieš rinkimus pa
rašydami, kad Lietuvių Pilie
čių Kliubas esąs “Al Smith 
Club’\ir davėte suprasti, kad 

Į visi Jersey lietuviai balsuos už 
demokratą Smithą. Prie Pi
liečių Kliubo priklauso įvai
rių pažiūrų žmonių ir jie di
džiumoje balsavo, aš manau, 
prieš demokratą Smithą ir jie 
balsuos laike miestavų rinki
mų prieš jūsų mylimus demo
kratus, ypatingai miesto gas- 
padorių. Dabar norėčiau ir 
vėl pastatyti klausimą: “Kas 
jums davė įgaliojimą tai rašy
ti į anglų spaudą, kad Kliu
bas yra ‘demokratų kliubas’?” 

, jeigu minimas 
asmuo, apie kurį buvo rašyta 

bus rastas nekal
tu ar kaltu, korespondentas

Yonkerse Bus 
“Boba (Statinėj”

Šiandien, 6 d. balandžio, 
kare, A. L. D. L. D. 172-ra 
kuopa stato scenon juokingą 
veikalą “Boba Statinėj.” Ši 

sulošta pirmu 
Todėl visi

Jaunųjų Darbininkų 
munistų) Lyga pradėjo 
paniją prieš militarizmą. Kam
panija bus tęsiama per du mė
nesius—balandį Jr gegužį. Jau
nieji kovotojai deda didžiau
sių pastangų padaryti kampa- komedija bus 
niją. sėkminga, kad per ją į- sykiu Amerikoj, 
traukus kuodaugiausiai darbi-1 vietos ir apielinkių lietuviai at- 
ninkiško jaunimo į organizaci- silankykite. 
jas ir užkirtus kelią imperia
listams prie ruošimosi į naują 
žmonių skerdynę. . .

Ir Grosernių Darbininkai 
Rengias Streikuot

New Yorko Grosernių Dar
bininkų Unija nutarė greitu 
laiku pradėti kovą už organi
zavimą grosernių darbininkų 
ir už iškovojimą jiems geres
nių darbo sąlygų. Greitu laiku 
bus šaukiami į streiką visi virš 
minėtų įstaigų darbininkai.

Pritaiko Cigaretines 
Ir Del Moterų

New Yorke Randasi 
32,000 “Spykyzių”

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

gerą nuo- 
gausite ir

1 : .! j I flt

kad neteisybę parašėte, būk 
Kliubas esąs demokratų “Al 
Smith Club?’

Jūs esate darbštus Kliubo | 
narys ir vertas pagyrimo, ir 
niekas jūsų neužkabino, bet 
jeigu jūs pageidaujate kriti
kos bei jieškote tokių dalykų, 
kurių negalite surasti; tai jau' 
blogai. Kliubas turi pasiseki
mo. Nuo savęs- veliju jam' 
gerų lipkėjimų ir jam padėsiu! 
dirbti. Bet mes, kliubiečiai, | 
turime tėmyti, kad vienas as
muo nelaikytų ant jftoko visus 
kitus kliubiečius.

Kliubo Narys.

Rytoj visi būkit “Laisves” 
svetainėj Aido Choro vaka
rienėj. Bus puiki programa 
ir šokiai. Pradžia 6 vai. vak.

New Yorko mieste randasi 
32,000 “spykyzių” (vietovių, 
kur pardavinėjamas mūnšai- 
nas po priedanga kitko), sa
ko policijos komisionierius, 
Whalen. Tose lindynėse vei
siasi paleistuvystės ir kitoki 
nešvarumai. Esą, policija 
greit pradėsianti, kovą prieš j 
tai. Tik visą 
visuomet po 
paleistuvysčių 
si randa. Ar 
ir

bėda, kad veik 
tokiai “kovai,” 
dar daugiau at- 
ne panašiai

šiuo tarpu ?

Saldainių savininkai 
Yorke pradėjo galvą 
kaip čia geriau patenkinus 
moteris. Esą, nemažai jų at
eina išsigerti, sakysim, sodės 
arba suvalgyti “aiskrymo,” 
bet negali gauti nusipirkti ci- 
garetų. O daugelis motėrų 
pašėlusiai rūko. Sumanyta1 pOndenciją, kuomet likosi sua- 
tuos du dalyku sujungti, t. y., ireštuotas Basanavičiukas del 
f o m I’l Ir Ir Am nnniiAn rlnvm $ ... i — y *1 . . . i ?

Pastaba Smithui (Staniškiui)\
Pastarajam Amerikos Pilie

čių Kliubo susirinkime jis, 
Smithas, užsigeidė sužinoti, 
kas parašė į “Laisvę” korės-

Mitingas Brooklyne
Balandžio 11 d., Royal 

ace svetainėje, 16 Manhattan 
Avė., Brooklyne, įvyks masinis 
mitingas; kurį rengia Jaunųjų 
D ar b. (>Kom.) Lyga, Komunis
tų Partijos Brooklyno sekcija 
ir Anti-Imperialistinė Lyga, 
Kalbės visa eilė gerų kalbėto
jų, kaip tai, Robert Minor, 
Paul Crouch, ir kt. Pradžia 
8-tą vai. vak. Darbininkai 
kviečiami atsilankyti.

buvimo plėšikų kompanijoje 
laike saliūno apiplėšimo. Ne
žinau, kokis pono Smitho tiks
las sužinojimui koresponden
to, bet aišku, kad jis netikęs. 
Dabar aš noriu pastatyti se
kamus klausimus p. Smithui 
(Staniškiui) : (1) Kodėl ne- 
reikalavot Kliubo susirinkime, 
kad Kliubas išrinktų komisiją, 
kas parašė į “Jersey City 
Journal,” anglų kalba laik
raštį, apie tą nuotikį? (2) Ar 
negalima rašyti lietuvių bent 
kokiam laikraščiui, kas rašo
ma anglų kalba laikraščiuose, 
ypatingai, kuomet papildoma 
bent kokia piktadarystė? (3) 
Su kokiu tikslu jūs bandot ap
ginti. tokius nešvarius darbus, 
kurie verti papeikimo?. (4)

JUOZO LENKČIO NAUJA 
.APTIEKA j

---------  \ i 
Didelė Gausybė Lietuviškų
Šaknų ir Žolių

/Juozas Lenktis, lietuvis vais
tininkas, pirmiaus 
.Avė. ir. Grane
dabar vėl turi savo 
num. 2674 Pitkin 
Chestnut St. eleveiterio stočia, 
East New Yorke.

Būdamas gerai žinomas re
ceptų išpildymo specialistas, 
jis taipgi įsitaisė laboratoriją 
dirbimui jo garsių vaistų įvai
rioms ligoms; apart to, jis tu
ri didžiausią įvairybę šviežių 
lietuviškų šaknų ir žolių.

Reikalaujant kokių infor
macijų į arba duodant užsaky
mą kokių vaistų, galima laiš
kais kreiptis į J. Lehktį vir
šuj nurodytu adresu arba su
sikalbėti del to per telefoną: 
Cypress 3300 arba 3291, o jis 
mielu noru suteiks patarimų 
ir greito patarnavimo.

Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nervuotas?

•—■—■i—«—«4» i 
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Mis« Anna L. Hogf?, Korea, Ky., gavo 
puikias pasekmes nuo vartojimo Nuga-Tone. 
Ji sako: “Aš buvau visai nusilpusi ir ner- 
vuota, negalėjau nieko veikti, ir aš pasa
kau, kad Nuga-Tone padare man dąugiau 
gero, negu visi daktarai. Nuga-Tone mane 
išgydė. Tai tikrai yra geros gyduolės. Tūks
tančiai kitų žmonių turi tokius pat prane
šimus.”

Nuga-Tone turi suteikti jums užganėdini- 
mą, arba pinigai grąžinami. Bandykit jas 
del padauginimo svarumo, pataisymo ner
vingumo, nemigės, jautimo nuovargio iš ry
to, galvos skaudėjimo, svaigulio, prasto ape
tito, nevirškinimo, inkstų arba pūslės tru- 
belių, užkietėjimo ir panašių nesmagumų. 
Nuga-Tone suteiks jums stipresnius nervus, 
didesnį raumenų stiprumą ir atnaujins jė
gą ir energiją visų organų. Vaistininkai 
parduoda Nuga-Tone. Nusipirkit vieną bu- j

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

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)

JUNIPER 7646. - , .

RALPH KRUCH?;
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