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BERLYNAS.— Penkta-
sisekusio “pučo” per Vokie-(dieni Vokietijos policija už- 
tiją paspruko į lenkus ir [puolė laidotuves . Vokietijos 
tenykščio sukilimo dalyvis, [Komunistų Partijos nario; 
po nenusisekusio “pučo” per | sužeidė keletą maršuojan- 
Vokietiją paspruko į lenkus1 čių darbininkų.

vergis- 
prieš ba- 
sako, kad namie.
i bus pa-i Iš to galima spręsti, kaip

ALBANY, N. Y. — Gu
bernatorius Roosevelt penk
tadienį pasirašė bilių suma
žinimui taksų nuo įplaukų. | 
Tuomi paliuosuojama nuo
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■fs- Kedys Nuteistas iki Gyvos 
< • Galvos, o Paulauskas— ' 

15 Metų
KAUNAS.— Kovo 11 d. 

fašistų kariuomenės teismas 
Kaune nagrinėjo plečkaiti- 
ninkų J. Kedžio, P. Paulau
sko ir Al. Navicko bylą. Jie 
kaltinami už veikimą Lenki
joj, o Navickas už bendra
darbiavimą su jais Merki
nėj. Jis buvęs šaulys ir per 
sieną teikdavęs žinias apie 
Lietuvos politinį judėjimą ir 
šaulius.

Pr. Paulauskas, Tauragės 
mokytojų seminarijos III 
kurso mokinys ir tenykščio 
sukilimo dalyvis, po nenu- •

Vokietijos Policija Nužudė 
Komunistą; Užpuolė 

Laidotuves

€ - v

redakci- Policija naudojo buožes j 
i prieš laidotuvių dalyvius, j 

Kedį ir kad išardyti laidotuvių de- 
” . Sakoma, dar-

' I

joj redaktoriumi.
Kaltinamuosius

Paulauską gynė p ris. adv. monstraciją. Sakoma, dar- 
pad. L. Šmulkštys ir Navic- Jnninką užmušė tūlas poli-| 
ką—-pris. adv. Požėla. Teis- ■ cistas užpuolus policijai ant i 
mo pirmininkas—pulk. En-1 darbininkų susirinko čia. 
gleris, kaltina kap. Gudavi-! 
čius.

Teismo sprendimas buvo 
paskelbtas vakaro 10 vai. 
Juozas Kedys nuteistas ka
lėti sunkiųjų darbų kalėji
me iki gįrvos galvos ir Pr. 
Paulauskas—15 metų. Na
vickas išteisintas.

Pasirašė Bilių Sumažinimui 
Taksų nuo Įplaukų

BERKELEY, Cal.—' Bal- $2,500 į metus, tie turės mo
tieji šovinistai pradėjo keti. Apsivedę ir su šeimy- 
skleisti naują mintį apie nomis mokės tik nuo $4,000 
“sumažinimą” negrų. Pro- įplaukų. Iki šiol tos kate- 
fesorius Samuel H. Holmes, gorijos asmenys turėjo mo- 
iš zoologijos i 
Calif orni jos

♦ pareiškė, kad jis stoja už
• 1 • J • *1 ’

7 j . > U </ M

departmento'keti taksas nuo $3,500 įplau- 
Universitete, kų.

Tas bilius paliuosuos nuo 
įvedimą verstinos gimdvmo [taksų mokėjimo apie 100,- 
kotrolės tarp negrų, kad su- 000 asmenų ir taksos suma- 
stabdyti negrų veisimąsi. žės nuo $5,000,000 iki $6,- • 

Tas reakcionierius pareiš- 000,000 į metus. Tas bilius 
kė, jog negrų gyventojų paliečia taksų mokėjimą už 
skaičius gali susilyginti su 1928 metus, balandžio 15 d., 
baltųjų skaičiumi šioj šalv, ir kurie jau sumokėjo tak- 
o tai vra “baisus daiktas”, sas, galės atsiimti, jeigu 
Jiš siūlo po prievarta sulai-'juos tas įstatymas paliečia. 

4tyti negrus nuo turėjimo [ Pasirašydamas tą bilių, 
vaiku. I. 1

Californijoj jau yra įsta-[jis sutinka su Valstijos 
tymas padarymui nevaisin-1 Taksų Komisija, kad tas įs- 
gais tu, kurie “netinkami” jtatymas esą? 
turėti vaikų, ir tik dabar iTačiaūs jis 

peiktu kokinm nors teismui tijos finansai leidžia tokią 
reformą padaryti.

LITHUANIAN DAILU

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio (Aprils?-------
----------------------------------------- . . ------ -i-------------------------------------------------- Z Oa J.

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykite*! Jū* Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

DĖS PASTANGAS SUORGANIZUOTI 
300,000 TEKSTILES DARBININKŲ

Weisbordas, Nacidnalės Tekstiliečiu Unijos Sekretorius, 
Sako, Darbas Jau Pradėtas Pietinėse Valstijose

NEW YORK. — Albert (septynis metus. Jie turi 
Weisbord, sekretorius Na-į tris vaikučius. Per abu jie 
cionalės Tekstilės iDarbihin- algos uždirbdavo' .^15.40 į 
kų Unijos, penktadienį iš- savaitę,'iš ko jie turėjo už- . 
leido platų pareiškimą del laikyti vaikučius 
organizavimo tekstilės pra
monės darbininkų pietinėse 
valstijose, kur dabar prasi
dėjo didelis darbininkų 
bruzdėjimas prieš 
kas darbo sąlygas, 
davimo algas. Jis 
visi unijos šaltiniai 
švęsti vedimui plačios orga- blogos darbininkų sąlygos 
nizavimo kampanijos pie- pietinėse valstijose, 
tuose, ir “darbas 
baigs tol, kol 300,000 tėkšti-i 

[lės darbininkų

ir patys 
pragyventi, užmokėti $10 į 
mėnesį ramios už stubą. Jie 
dirbo 11 valandų į naktį 
(naktimis dirbo abu), še
šias naktis į savaitę, ir tu
rėdavo palikti vienus vaikus

i pietinėse 
vĮalstijose nepanaikins ne
pakenčiamas vergystės są
lygas ir neįsteigs; tvirtos 
savo unijos apginti tuos lai
mėjimus.”

Weisbordas išaiškino, kad 
prasidėjo 
Carolina

neužsi- i---------------- -
Amerika Siunčia Karo 

Laivą Meksikon

streikų banga 
North ir South 
valstijose kaipo pasekmė 
kelių mėnesių nuoseklaus 
darbavimosi Naciori. Teksti
lės Darbininkų Unijos orga
nizatorių, kurie palengva 
ten subudavojo uniją, 
'pačiu sykitr darbdaviai 
liaus tęsė spaudimą 
bininku, 
skubinimo .sistema ir nuka
podami algas.

WASHINGTON.— Penk
tadienį pranešta, kad vals
tybės sekretorius Stimson 
Įsakė. laivyno departmental 
pasiųsti kita karo laivą į 
vakarinį Meksikos pakraštį.

Manoma, jog karo laivas 
siunčiamas del to, kad suki
lėliai užgriebė Standard A- 
liejaus Kompanijos reikme
nis Guaymas porte.

Įvesdami naują Anglijoj Automobiliai Užmu
1 4- XX, -..-.zx .. 1 r X, V> _ » ZA « * aršė 6,138 i Metus

ius

ji r< ra i • VlCIlcl S/lvcULt; d JiSpartanburg, S. 0., penki ni • • Valiioi 
ntai darbininku, dirbam Y,A 'LnQQn/lmn ^neanlzh valdo šį automobilių miestą, | kad jie vengtų paliesti Ame-

udllUHliJ uiulv uUodunU praneše, kad 1928 metais jiirikos teritoriją kariaujant I
Konferenciją

I

t>ivorsai Didėja Kanadoj į Meksikos Sukilėliai Bė
gai Kalnus

400 Užmušta Chinijoj
Cunard Kompanijos Pelnas

Numirė 148 Metu Anglas
. Tun-

E ari 
tos 
per

su u Meksikos valdžios spė
komis. Sukilėliai antru kar
tu numetė bombas Ameri
kos teritorijoj netoli Naco, 
pereitą trečiadienį.

LONDONAS.— Nothing
ham mieste numirė seniau
sias Anglijos žmogus Wil
liam Walker, 148 metų am
žiaus. ' ‘

MINNEAPOLIS.— Vėlai 
penktadienį smarki audra 
siautė Minnesota, Wiscon
sin ir Iowa valstijose; žuvo 
devyni asmenys.

reikalauja, kad kongresas 
• specialėj sesijoj abelnai per
taisytų muitų įstatymus, su- 
varžytų tavorų įgabenimą

WASHINGTON.— Sena
torius Borah, Hooverio rė
mėjas, penktadienį pranešė, 
kad jis įneš kongreso gruo- 
džio sesijoj rezoliuciją pri-

Išdeportavo Kaizerio švo- 
gerį

gos. : , v .•. -r 
Senatorius Borah yra. pirĮ- 

mininkas senato užsienio 
reikalų komiteto.

“nemokslinis” 
mano, 1

Madrid, Ispanija.
iiey, buvęs pasaulinis bok
so čamnionas, davė $500 
universitetui, steigiamam 
arti šio miesto.

Brest. Francija.— Franci
jos karinis laivas gabena 
Amerikon ambasa'doriaus 
Herricko lavoną.

1 Paryžius.— Penktadienį 
čia atvyko Frank B. Kel
logg, buvęs Jungtinių .Vals
tijų valstybės sekretoriįis.

Pardavinėja Valdžios 
Darbus

WASHINGTON.— Sena
torius Brookhart penktadie?’

Washington.— Čia kalba
ma, kad veikiausia genero
las J. J. Pershing bus nu
skirtas J. V. ambasadorium 
Franci j o j.

TJatvarkvti, kad negrai “ne
tinkami” turėti vaikų, ir 
kamnaniia prasidėtų romi-; 
jimui negrų.

kinson, streikierę. Paskui 
olicistai ja suareštavo 

. Ta-

•bininkų 
kad | 

dvokatą 
su-
uz

WASHINGTON.— Ame
rika persergsti Meksikos su- 

FLINT, MICH,— General jkilėlius, esančius prie rube- 
Motors Korporacija, kurilžiaus, netoli Naco, Ariz.,

I gubernatorius pafeįškė, kad . -

Milžiniškus Pelnus Iš- Sukilėliams
kad”"į-įsunkė iš Alginiy Vergą
v i n f n i n I

padarė pelno $276,000,000.
Kompanija milžiniškus 

'pelnus susikrovė bjauriai 
išnaudodama darbininkus.

> pa
vergtos dirbti už $16.50 į 
savaitę (pusė darbininkių 
uždirba dar mažiau, o pusė 
daugiau).

9 žuvo Nuo Audros

TEGUCIGALPA, Hondu
ras.— Pranešama, kad Au- Darbininkės moterys 

nį įskaitė į rekordus įrody- -gustino Sandino, Nicara- 
mus apie republikpnų orga-[guos sukilėlių vadas, pasiū- 
nizacijos pardavinėjimą Jo sušaukti Lotyniškos 
pašto darbų keturiose vals- Amerikos šalių konferenci- 
tijose: Mississippi, Alaba- ją. Jis savo pasiūlymą pa- 
ma, Arkansas ir Tennessee, siuntė Argentinos preziden- 

-------- jtui Hipolito Irigoyen. Taip- 
Chicago.— Fabrikantai iš I gi jo sumanymo kopijos is- 

trijų valstijų, Illinois, India- siuntinėta visoms Centrali- 
na ir Wisconsin, penktadie- nes Amerikos respublikoms 
nį čia savo suvažiavime pri- ir pasiųsta į Jungtines Vai-: 
ėmė rezoliuciją, kurioj jie stijas. 
reikalauja, kad kongresas! Buenąs Aires miestas siū

loma kaipo vieta konferen
cijai.

LONDONAS. — Cunard 
laivų kompanija praneša; 
kad 1928 metais ji turėjo 
gryno pelno $3,705,830. Tos 
kompanijos darbininkai jū
reiviai yra labai išnaudoja
mi; vidutiniai gauna no $10 
į savaitę, o turi dirbti ilgas 
valandas.

CHEFOO, Chinija.— Liu 
Chen-nien, nacionalistų ko- 
mąndierius Shantungo pro
vincijoj, sako, kad jo ka
riuomenė nužudė 400 mar
šalo Chang Tsung-chang ka
reivių mūšy prie Ninghai- 
chow miesto, kurį Changas 
atakavo.

Chiang Kąi-shekas forma
liai užėmė Hankow miestą.

Washington.— Praneša
ma. kad prezidentas Hoover 
greitai paskirs komisiją ty
rinėjimui piktadaryscitj

WINNIPEG, Kanada. — 
Kunigas Hugh Dobšon pa
reiškė, kad bėgy pastarųjų 
kelių metų divorsų skaičius 
Kanadoj žymiai padidėjo. 
Bet nepaisant padidėjimo, 
Kanadoj vistiek dabar vra 
mažiau divorsu, negu bile 
kokioj kitoj šaly, sako Dob- 

dsonas. Iš 111 apsivedimų 
būna tik vienas divorsas.

MEXICO CITY.—Sumuš
tos sukilėlių spėkos bėga 
nuo valdžios kariuomenės; 
bėga linkui kalnuoto krašto 
Sonora valstijoj ir. Jungti
nių Valstijų rubežiaus.

Generolas Calles mano, 
kad valdžios spėkos be pasi
priešinimo užims Chihua
hua, Juarez ir kitus, sukilė
lių punktus..

Sukilėliams didelis smū
gis tapo užduotas prie Ji
menez ir Reforma miestų. 
Dabar jau bus visai lengva 
su jais apsidirbti, sako ge
nerolas Calles.

Nuo Blaivybes Įvedimo 
Nužudyta 190 Žmonių

WASHINGTON. — Iždo 
ministerija oficialiai penk
tadienį paskelbė, kad nuo 
blaivybės įvedimo 1920 me
tais, devyni metai htgal, nu
žudyta 190 žmonių, bevyki- 
nant blaivybės įstatymą. Iš 
jų buvo 135 žmonės, ku
riuos nužudė blaivybės agen 
tai; 55 blaivybės agentai li
ko užmušti.

2 Žuvo nuo Vokiečių Šovinio i 
Francijos Karo Lauke

PARYŽIUS.— Senas vo- 
kiečių šovinys, paleistas į 
francūzų tranšėjas prie 
Douaumont, netoli Verdu- 
no, suvirš 12 metų atgal, 
penktadienio vakarą eksplo- 
davo; du studentai žuvo, o 
pustuzinis sužeista..

Studentai buvo nuvykę 
apžiūrėti garsaus karo lau
ko. Vienoj vietoj jie susi
kūrė ugnį. Jiems bebūnant 
prie ugnies dideliu smarku
mu eksplodavo šovinys.

Tarptautinis Da 
Apsigynimas pranešė, 
jis pasiuntė savo a 
į Gastonia, N. C. ginti 
areštuotus streikiei 
pikietavimą.

Streikas plečiasi.

šimtai darbininkų, _____
čių Andterson Cotton Mills 
itonpanijoj, sustreikavo 
prieš . skubinimo sistemą, 
prieš nepakenčiamas dar
bo sąlygas. Dąrbininkai su
organizavo. streiko komite
tą. Jie pasiryžę kovoti, iki 
privers kompaniją išpildyti 
jų reikalavimus.

Greenville, S. C., streikuo
ja 2,000 darbininkų prieš 
Brandon kompaniją. Guber
natorius Richards žada pri
siųsti kariuomenę laužyti 
streiką.

Perdiem pietinėse valsti
jose darbininkų sąlygos la
bai blogos. Net South Ca-

LONDONAS.— Raportai 
i parodo, kad pereitais mė
liais Londone 1,237 asmenys 
žuvo ir 54,461 sužeista gat
vėse, daugiausia nuo auto- 
fnobilių ir trokų’nelaimių.

Apie 3,000 asmenų buVo 
užmušta arba sužeista kiek
vieną savaitę ant kelinį An- 

škotijoj 
arti 300 asmenų užmušVaar 
sužeista į savaitę.

Visoj Didžiojoj Britani
joj per metus laiko nuo au-, 
tomobilių ir trokų žuvo 6,- 
138 žmonės; sužeista 164,?- 
838. Užmuštų 809 daugiau,, 
negu 1927 metais. '

Senatorjus Borah Reikalaus , 
Pripažinti Sovietų Sąjungų .

rolina valstijos atstovų bu- pažinimui Sovietų Sąjuų 
to įstatymų komitetas pęnk 
tadienį pareiškė, kad dirb
tuvių savininkai biskį per- 
toli nuvarė savo vergus, 
perdaug išnaudoja.
Kareiviai Sumušė Moterį
Gastonijoj, kur tūkstančiai 

darbininkų streikuoja prieš 
Manville-Jefickes Kompani
ją, valstijos policija įoradė-

PARYŽIUS.— Aleksand- jo brvitališkai pulti streikie- 
ras Zubkovas, rusas, buvu- rius. Vienas kareivis šautu- 
sio Vokietijos kaizerio švo- vu sumušė Bertha Thomp- 
gerįs (jis nesenai apsivedė 
su kaizerio seseria), ketvir
tadienį vėl susidūrė su nau
jais - keblumais. Francijos 
valdžia jį išdeportavo, išsi
baigus jo: laikinai vizai.

Kiek laiko atgal jis buvo 
išdeportuotas iš Vokietijos.

du nolicistai ją suarė 
už “betvarkės kėlimą”, 
po paliuosuota po $100 kau
cijos.

Ji ir jos vyras 
Thompkinson dirbo 
kompanijos dirbtuvėj

Ottawa, Kanada.— Prem? 
jeras Mackenzie King veda 
susirąšinėjimus su Vincent 
Massey, Kanados atstovu 
Washingtone, del nuskandi- 
nimo Kanados laivo “I’m 
Alone”. ^Amerikos pakraš
čio sargybiniai laivai jį nu
skandino). Bus pasiųsta at
stovybė tartis su Washing- 
tono valdžia tuo klausimu^.
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U. M. W. of ,A. Pirmo Distrikto Progresyviy Ei 
liniy Mainieriy Programa ir 

Kandidaty Surašąs

Mes šaukiame jūs, kad padary
tumėte galą jų pragaištingaii 
politikai. Kovokite patys už 
save, už visus mainierius, už 
visus darbininkus. Būdami su
vienyti, mes laimėsime; būdami 
pasida|inę, mes pralaimėsime.

Jeigu jūs sutinkate su virš 
paduota programa, tai balsuo
kite už sekamus kandidatus ir 
darbuokitės delei jų išrinkimo:

President, Joseph Christian, 
Local 900, Nanticoke.

Vice-President, Boris Vod- 
neff, Local 844, Carbondale.

Secy-Treasurer, I. J. Klevins- 
kas, Scranton.

International Board member, 
N. C. Borich, Local 466, Wil
kes-Barre.

Tauta Maža, Kalba Plati
krinka, 

sucemen-

įvedi- 
patsai 
kalbi- 
tikra

Jau ne-

savininkų 
pasižada-

i mušimui kasyklų 
puolimo sąlygų. Mes 
me kovoti už laimėjimą naujos 
ir geresnės sutarties kietosios 
anglies pramonėje. Mes stoja
me už sekamus reikalavimus.

1. Už visišką pašalinimą Le
wis-Kennedy-Boylan vadovybės 
ir už atmetimą jų politikos.

2. Vienybė su minkštosios an
glies mainieriais budavojime 
karingos eilinių^ narių unijos.

3. Viena nacionalė sutartis, 
kuri padengtų visus distriktus.

4. Už 6 valandų darbo dieną 
ir už 5 dienų darbo savaitę. Pil
nos dienos užmokestis mainie- 
riui taip greitai, kaip jis nuei
na į kasyklą dirbti, nežiūrint, 
ar jis išdirba pilną pakaitą 
(“šiftą”), ar ne.

5. Atmetimas arbitracijos vi-
i jos formoj, ypatingai 

“Taikymo Tarybos”, ir visų

1st Inspection District. . . .
2nd Inspection Disk, Casimo 

Tedesco, Local 1296, Old Forge.
3rd Inspection District, John 

Former, Local 1703, Pittston.
4th Insp. District, Patrick 

Brennan, Local 1432, Ashley., .

Auditors:
Peter Gallia, Local 

Plains.
J. V. Stanis, Local 1174, Ply- i 

mouth.
D. Goodrich, Local 

Pittston.

1616,

I
Lietuviška kalba 

Kaunas, kuris turėtų 
tuoti literatinės kalbos tradicijas
ir reguliuoti naujadarų 
mą literatinėn kalbon, 
save nesusigaudo. Kiek 
ninku—tiek autoritetų,
keturių vėjų politika, 
kalbam apie kauniškės kalbos 
stilių—štyvai kanceliarišką, ne
įmanomai sunkų “Lietuvos Ai
de”, žargoniškai nepastovų 
'“Lietuvos žiniose” (su preten
zijom prie amerikoniško extra) 
ir atbukusiai pedantišką kleri
kalų “Ryte”. J

Tie iš Amerikoj laikraščių, 
kurie protarpiais susižavėjo 
Kauno madomis, pradėjo “kal
tisekamus posakius: “Einant 
tokiai emigračįjos eigai” (“Tė
vynė’’), “iš to aišku, kad apie 
Lietuvos eigą”... (“Tėvynę”). 
Einant eigai! Kur toliaus ga

Tellers:
John Torrence, Local 

Ashley.
B. Zaleskas, Local 838, 

ticoke.

Žemiau pasirašę kandidatai į 
United Mine Workers of Ame
rica I-mo Distrikto viršininkus, 
kreipia visų narių domę į kri
tišką padėtį mūsų organizaci
jos. Kadaise buvus tvirta U. 
M. W. of ,A.Z unija, šiandien 
faktinai yra sunaikinta, ačiū 
Lewis’o mašihos išdavystei ir 
anglies kompanijų užpuoli
mams. Oficialėmis skaitlinė
mis remiantis, šiandien mažiau 
kaip 30 nuoš. anglies tėra iš
kasama unijinėse % kasyklose. 
Tuo patim7" tarpu prieš Lewisui 
užimsiant unijos vadovybę, net 
70 nuoš. .anglies būdavo iškasa
ma unijinėse kasyklose.

, Kas liečia minkštosios anglies 
pYamohes, be keliato išsimėčiu
sių lokalų, tai jau visai nieko
nebeliko iš U. M. W. of A. O J 
tuos kelius lokalus reakciniai | .
vadai ii* kasyklų savininkai 
naudoja, kad nedaleidus eili- , 1 , , . . . ,
niams mainieriams susiorgani- i būdų, kurie yra savininkų nau- 
zuoti į karingą uniją, kuri pa
jėgtų apginti jų reikalus.

Padėtis mūsų distrikte ir vi
suose kietosios anglies distrik- 
tuose kas dienA blogėja, 
bent eiliniai nariai paims vis
ką į savo rankas ir iššluos lau
kan kasyklų savininkų agentus, 
kurie yra unijos viduje ir ku
rių visas darbas susideda iš iš
davinėjimo mainierių reikalų 
savininkams, greitu laiku mes 
atsidursime tokioj pat padėtyj, 
kokioj dibar. randasi mūsų bro
liai minkštosios anglies srityse. 
Algos kapojamos, bedarbė ple
čiasi, kantraktine sistema bujo
ja, sutartis * laužoma, vis dau
giau ir daugiau naikinama uni
jos kontrolė ir tt.

Taip vadinama “Taikymo Ta
ryba’* (Conciliation Board), 
kuriai perduodama visi skundai, 
yra niekas daugiau, kaip unijos 
biurokratų ir kompanijų įran
kis.

Bet dabartinės nepakenčia
mos padėties kietosios anglies 
pramonėj negalima prašalinti 
be kreipimo domės į visos ang
lies pramonę. Uniją visai su
naikino minštosios anglies pra
monėj kaip tik ta pati reakcinė 
vadovybė, kuri privedė prie 
dabartinės padėties kietosios 
anglies mainierius. Tiktai su
vienydami visas tas mainierių i 
spėkas ištisai šalį, visoj anglies 
pramonėj, kurios kovoja už su- 
budavojimą galingos unijos, ku
ri atšakytų eilinių narių inte- 
resams, ir kuri būtų po karin
ga vadovybe ir paremta ant 
klasių kovos principo^—tiktai 
taip gal|me tikėtis atremti ka- 

’ sykių savininkų puolimus ant 
mūsų, tiktai taip sugrąžinsime 
unijines sąlygas į kasyklas.

Dabartinė Boylano vadovybėj 
kuri vėl kandidatuoja del išrin
kimo, tęsia .politiką buvusios 
niekšiškos Cappelinio administ
racijos. ‘Sitį vadovybė yira pra
gaištingą. Ji ipį( tųH bū£ pra
šalinta. | I H f? rt j j rt ;

Taip vadinama “opozicija” 
dabartiniams viršininkams yra 
tiktai žodžįaiš 1 opizięija. Visa 
jų prograntįa ^įsideda iš troš
kimo įsiskverbti į viršininkų 
vietas, o būdami viršininkais, 
jie tęs pragaištingą Lewis’o po
litiką. Tai yrą .’apgayingi “pro
gresyviai”. Juos reikia griež
tai atmesti.

Žemiau pasirašę kandidatai 
stoja už karingą ejlinių narių 
programą ir pasižada už ją ko
voti. Šita programa 
griežtą ir galutiną atmetimą 
Lewis’o išdavingos politikos. 
Mes stojame už vieną uniją vi
soj anglies pramonėj—už uni- 
»ja, parengtą klasių kovos prin
cipu. Mes stojame už sumobi- 
lizr.vimą visų angliakasių at-

reiškia

pastovūs, greičiau priilsta irtt. 
Į Kaįi j gimtinių oĮrarų JuipS ne
bėra,' tai yra galima ta Spraga 
bent dalinai užkišti. Yra gali
ma vartoti ilgesnį laiką ovari- 
niy liaukų preparatai, pavie
niui arba da geriau sąjungoj 
su tokiomis liaukomis, kaip ti- 
rodinė ir posmegeninė, nes ir 
šios dvi savingai valdo ir nusta
to moteriškumą ir jo prievoles. 
Jūs galėtute paprašyti vaistinė- 

prives musįje “ovarian tablets” arba “ova- 
vartoja rian substance”, tabletėlių ar- 

Laikraštis — tai vis ba kapsulių pavidale, 5W granų 
Mums didumo. Tokių tabletėlių gali- 
Kauno te imti po vieną arba tūlą laiką 

ir po dvi 3—4 kartus per die
ną. Kartais da geriau esti var
toti tokios tabletėlės nepavie- 
niui, be su kitomis liaukomis. 
Vaistininkas Jums gal galėtų 
pateikti “ovarian compound
tablets’ ’ arba “thyro-ovarian 
compound. ”
> Tokių preparatų Jums reikė
tų vartoti keltą mėnesių ir net 
metų, laikotarpiais 
stojant, paskiau vėl 
vartoti.

Ilgainiui,-*' tokius 
bevartojant, kitos liaukos atsi
gauna, susieina į lygsvarybę, ir 
iš to visam organizmui lieka ge
riau. Liaukos reiškia visa ka.

Valgykite sočiai ir sąmonin
gai: pieniškų, kiaušinių (po 6 
—12 per dieną), daržovių, vai
sių. Pasilsėkite dažniau, gau
kite daugiau įvairumo visame 
kame. Vienodumas, monotoni
ja žmogų labai ’ slopina, kad ir 
da su gerai nervais tebesantį

Tūlą laiką Jums gal da ir 
šiaip kokių vaistų vartoti būtų 
pravartu. Nervams apraminti 
bromo druskos yra neblogas 
daiktas (“bromides”). Jos rei
kia vartoti gerai ištarpintos 
vandenyj, geriau šiltame.

Be abejo, maudynės, saulės 
šviesa, ultra-violetieji spindu
liai, masažas, diatermija ir ki
tokios fizinio gydymo priemo
nės, kaip ir visuomet, taip ir 
šiuo žygiu būtų labai vietoj.

šioji tendencija, jei- 
paže- 

skoniu,

ba šiaip jau by 'kurioje litera- 
tinėj priemenėje, tai ;tab 'ųe-' 
leistina vedamuosiuose ir ap
žvalgoje.
gu nebus sulaikyta ir
bota geru literatiniu 
jeigu iš anglų kalbos bus ima
ma ne tik tai, kas joje yra pa
žymiu tarptautinunlo, tarptau
tiniai žinomos patarlės ir šiaip 
jau tinkami kalbos prašmatnu
mai, šioji tendencija, sakau, 
logišku būtinumu 
prie kalbos, ’kurią 
“Saulė”.
tik ne “Zoo-Parkas”. 
nėra reikalo vaduoties 
karštligėmis, mes galime (ir 
turime) paimti iš kauniškės li
teratinės kalbos tik tą, kas ten 
jau tikrai prigijo, bet tuo pa
čiu sykiu mes negalime, be ato
dairos, be susivaldymo, smukti 
prie trejų devynęrių gatvinės 
kalbos arba prie tų perlų san- 
dėlyno, iš kurių kupinom rieš
kėm stiprina savo leksikoną 
gaspadinės i.r “burdingieriai”, 
kuomet jie pradeda savo kas
dieninį duelių. Kas tinka vo
deviliui, tas netinka laikraščiui.!

tas, rajonas, agrar punktas, 
komsomolka, okružkomas, spe- 
cas, kulokas (prasmėje buožė). 
Tai tik iš vieno numerio. Bet 
analogiškų naujadarų yra ne
palyginamai daugiau.

O kaip su mumis, gyvenan
čiais Jungtinėse Valstijose? Na- 
bašninkas Džian Bamba savo 
laiku buvo priimtas kampinin
ku “Keleivin’L Bet šiuo laiku 
pas mus ir vedamuosiuose 
straipsniuose (editorialuose) ir 
apžvalgose užėmė drūtas pozici
jas ir pasiliuosavo iš globos vi
sų svetimženklių tokie zbitkau- 
ni žodžiai: nunakino, steičius, 
triksas, gudbai, blofas, faituo- 
jasi, skymas, pryceris, fonės, 
auto, trafikas ir dar keli tuzi
nai pavyzdžių naujos literatinės 
produkcijos. Nedaug' laiko tė- 
ims, !kol prieisime prie sekan
čios instrukcijos, kurią nesenai 
davė vienas lenkas savo vaikui: 
“Majk, kup orenzuw we 
štože”, arba—“bende się 
towac za moją pejdę”. /

kiek ajSsi- 
pradedant

preparatus
f rut 
fai-

I ' °ilima nueiti?
Pora metų atgal kaip iš gau- 

I7oa Esybes rago pradėjo byrėti: dar- 
' ’ buotė,' grupinio te, vaizduotė,

vakaruotė... Užėjo tikra epi
demija ir kas mechaniškai ban
dė pamėgdžioti kauniškę madą, 
tam gręsė “durnavotė”. Dabar 
ta epidemija atslūgo. Paskui 
atėjo gadynė ‘davinių” “eigos’!, 
“Pabaltijų” ir “šarkiejų” 
(Sharkey-Šarkiejus, kaip kadai
se pas Tumą Cicero* Ciceronie- 
jurn,. . .). Ir visus tuos žodelius 
linksniuoja be micros, be saiko, 
tarytum, geležėlę radę. Praeis 
vieni azarto metai, prasidės ki
ti.

1432,

Nan-
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III.

Iš amerikoniškos lietuviu
buržuazijos' mes nei kal

bos negalim pasimokinti.
Manau, kad mes turime geres
nių literatų. Mūsų kalba turi 
būti turtinga žodžiais ir posa
kiais, kad ji žibėtų, kad ji būtų 
geraį išgaląstas agitacijos ir 
propagandos įrankis, kad joje 
glaudžiai sugyventų nusistovė
jusios taisyklės su legališkai 
atmioruotais naujadarų • žiups
niais, kad būtų saikas ir pro
porcija, o ne mišiuginiškas cir-

per viso-, kas. Rusų komunistų vadai, 
as* \isa eūe an g- man puikiai moka rusų 

Bandykime ir mes ge
resnę, tobulesnę lietuvių kalbą 
susikurt.

Minske einąs “Raudonasis 
Artojas” irgi turėjo įsileisti į 
savo skiltis tūlą žiupsnį naujų 
revoliucinių terminų, bet pas 
juos tas daroma 
mus yra vietos 
šiame fronte.

kito-Nors nežmoniškai, bile 
niškai! Iš to, žinoma, nereikia 
daryti išvedimas, kad Ameri
koj, arba Argentinoj, arba 
Baltgudijoj gyvenanti lietuviai 
galėtų apsitverti chiniška siena 
nuo vietos kalbos įtakos. Mes , 
ją galime vyti per duris, tai ji 
prasimuš per langą, 
kias 
liškų žodžių vartojama tai"ptau-į kalba, 
tiniu 
ko: 
traktoriai. ‘

Bet man išrodo, kad pas mus 
čienios nėra, nėra davado, kad 
mes balalaikiniu būdu literati- 
nam viską, kas tik ant galo lie
žuvio pasimaišo. Antra vertus, 
kas leistina juokų skyriuje, ar
ba pasikalbėjime, su kunigu ar-

tas
dojami pavergimui mainierių.

6. Už pilną darbo unijų ju
dėjimo vienybę.

7. Mes pripažįstame, kad kla- 
šių kova yrą politinė kova ir
tuo būdu pasižadame remti vi
sus darbininkų judėjimus už 
išreiškimą jųjų klasinių reika
lų politinėj dirvoj ir daryti ini
ciatyvą už įtraukimą mainierių 
į tokius judėjimus.

Labai nesmagu skaityti 
korespondencijas, kuriose mū
sų draugai bando vienas ki
tam daryti primetimus. Ką 
gerą mes galime išgirsti nuo 
mūsų priešų, kuomet ir patys 
bandome suirutes tarpe savęs 
kelti.

Paimkime, kad ir “Laisvės” 
No. 74, kuriame neteisingai 
daromi tūliems draugams už- 

I metimai ir dar tiems drau-
8. Už prašalinimą specialės gams, kurie rūpinasi draugijų 

kontraktinės sistemos, už išme-.labu. Toje korespondencijd- 
ti.mą kiekvieno kontraktoriaus je tūlas Vėjalis sako, kad Vi
ii; kompanijos įrankio iš unijos. " “

9. Įsteigimas pilnos <demokra- 
Vijos unijoje, pilnas įtraukimas 
eilinių narių 
vedimą.

10. Prieš 
ringų unijos 
kompanijos arba unijos virši
ninkų. Mes stojame už sugrą
žinimą išmestųjų su pilnomis 
unijos narių teisėmis.

11. Už pilną vykinimą su
tarties, kas liečia algas ir dar
bo Sąlygas. Už naudojimą 
streiko kaipo geriausios prie
monės privertimui savininkų 
laikytis sutarties.

12. Lygus padalinimas dar
bo tarpe įvairių kasyklų tos pa
čios kompanijos.

13. Už pakėlimą algų jau
niems darbininkams.

14^ Mes pasižadame bendrai 
darbuotis su darbininkais visų 
pramonių; mes stojame uzž sis
temą socialės apdraudos, kuri 
pilnai apgintų mainierius prieš 
nedarbą, senatvėje, ligoje ir ne
laimėje. O pinigus delei tokios 
apdraudos turi sukelti kompa
nijos ir valdžia, bet juos kon
troliuoja unija.

15. Padalinimas darbo bedar
bės laikotarpy j.

16. Už iššlavimą kompanijų 
įtakos ir visokių papirkimų ir 
apgavysčių.

17. ,Už griežtą atsiskyrimą 
mūsų unijos ir jos viršininkų 
nuo Chamber Of Commerce, nuo 
Anthracite Cooperative Asso- 
ciationį it nuo visų kitų streik- 
laužįškų; bosų agentūrų.

18’. Unijos viršininRai teturi’ 
gauti vidutinę mainierio algą 
ir tiktai tikras išlaidas, pada
rytas ’ unijos reikalais.

19. Prieš skyrimą unijos or
ganizatorių; už tai, kad jie bū- 
tiĮ narių renkami.

20. Mes stojame už organiza
vimą neorganizuotų mainierių 
ir pasižadame dėti visas pastan
gas, kad juos suorganizavus.

21. Kasyklose vietos turi būt 
padalintos po unijos kontrole.

Broliai mainieriai! Tai tokia 
yra eilinių narių programa, už 
kurią mes stovime.

Distrikto Pirmo Mainieriai! 
Mes raginame jus sutraukyti 
ryšius su apgavingais vadais, 
kurie randasi unijos viduje.

: ' t “ ! ' ' 1 •

į unijos reikalų

persekiojimą ka- 
narių iš pusės

Ii j os choras pakeitė mokyĮęją, 
išsirinko kitą—jauną, gabią 
merginą. Tas teisybė. \ Bet 
sakydamas *tą, Vėjalis toliau 
išeina iš ribų. Jis toliau ra
šo, kad senasis mokytojas vie
ton veikti bendrai, dalyvauti 
chore, tai griebiasi tverti nau
ją chorą, kad tik gavus vado
vybę ir užkenkus Vilijos Cho
rui. Matomai Vėjalis taip už- 
sivėjavo, kad atėjęs į choro 
pamokas net nemato, kas cho
re dalyvauja. Juk buvęs mo
kytojas kiekvienose choro pa
mokose >būna ir tenoruose dai
nuoja. Toliaus Vėjalis smer
kia ir tuos darbininkus, kurie 
dedasi prie naujojo choro. Tu
riu pasakyti, kad naujo choro 
niekas netvėrė ir netveria. Ne
galima vadinti choru, kuomet 
tveriamas tik kvartetas ir ne 
Vilijos Choro 
Reikia neužmiršti, kad 
draugai visada rėmė Vilijos 
Chorą, jeigu tik buvo kokis 
parengimas, jie prisidėjo ir su 
darbu, platino tikietus. Aš 
nesuprantu, kodėl jiems pavy
dėti, jeigu jie nori daugiau 
prasilavinti dainavime? Juk 
tokis jų darbas pagirtinesnis, 
negu kad jie prie kazyrų arba 
prie mūnšaino laiką praleistų. 
Smerkti, kad jie nemoka iš 
gaidų dainuoti irgi neverta. 
Juk mes visi neįžengėm ;į Jų 
pašaulį mokėdami, todėl ir jie, 
jeigu dabar nemoka, tai pra
moks, bile tik noras bus.

Tokios korespondencijos nei 
dąrbininkų judėjimui ant vie
tos, nei pačiam laikraščiui 
naudos nedaro, nes tik suer
zina skaitytojus ir iššaukia pa
sipiktinimą tarpe tos publi
kos, kuri į dalykus žiūri rim
čiau, o ne taip, kaip Vėjalis. 
Todėl patartina • Vėjaliui ge
riau nerašyti erzinančių ko
respondencijų. • "

Sena Waterburiete.

Berods, naujadarų kalimas 
nėra vienatinė Kauno literatų 
pramoga. Dabar madoj ameri- 
kanizacija—o iš to ne tiktai 
amerikoniškas “biznis” įgijo 
Kauno spaudoj pilietines teises, 
bet ir faifoklakai (penktos va
landos arbatėlė), rafinuotas 
(ręfined), raundai,, limitas, tro
fikas , .. žinoma, nereikią būti 
fdijcIdmentalistaip, bet įr šiū 
kryptim .reikėtų saiko. Kuo
met iš vienos pusės s atsiranda

I pėrdidelis apetitas ąmermoni- 
zuoti kalba, o iš kitos puses, 
tūli kalbininkai perša “moko
vus”- (vieton žinovus), “buit- 
pieša” (biografija), “dievovė” 
(bažnyčia), “mirčioraša” (ne
krologas)—tai susidaro didžiai 
neskani kombinacija moderniz
mo ir ultrafundamentalizmo. 
Ne be reikalo Lietuvos provin
cijos žmonės sako, kad Kauno 
laikraščių jie nesupranta!

Pereisiu dabar prie kitų 
dų kalbinio fronto.

bė-

II.
Lai pabando skaitytojai 

prasti šiūos žodelius: priegada 
(pavojus)

-------- __ --- laikraščio), 
užkenkimui. ! nuomaras

tie

NEW YORK.—Amerikos 
Civilių Laisvių Unija pa
siuntė telegramą North Ca
rolina valstijos gubernato
riui Gardner, protestuoda
ma prieš naudojimą valsti
jos kareivių prieš tekstilės 
streikierius, Gastonia mies
te. i

su-

laiškas (prasmėje 
pakajus (taika), 

(ūpo nupuolimas), 
pustės (paštas), skyrimai (rin
kimai), gelžkeldvaris (gelžkelio 
stotis), bažma pinigų (daugybė 
pinigų), nauji smerties prasudi- 
jimai (niirties nuosprendžiai), 
visas pasišventimas “būtų ša
lin” (veltui).

Visa tai imta 
numerio 
vio 
ba.

Atsimenu, kad • prieš:. kokius 
25 metus d. V.. Kapsukas' davė 
“Drauge” p'a'vj/zd^iiį Prūsų lie
tuvių tarmės. Kokia, j i {buvo, 
tokia ji likp. . Gotiškos, raįdės, 
vokiečių kalbos konstrukcija ir 
Kuršaičio seriovė. Stebėtinas 
konservatyvumas,’ toks' jau, kp- 
kiuo senis Bačkauskaš užkerėjo 
Mahanojaūs “Saulę”. Anei iš 
vietos.

Šuoliu šoksime Tilžės į Bu
enos Aireb (Argentiną). Tik 
viename {“Rytojaus” numery 
randu sekamus žodžius, kurių 
mes jau negalim suprasti: fon
dą (restoranas), kvadros (kvar
talai), bpenos tardės, Pedro 
(labą rytą,’ Petrai), amigo 
(draugas), frigorifico (mėsos 
šaldytuvas), Adios (sudiev), 
fortalesa (tvirtovė), kensina 
(alga). ! •

Brazilijos lietuviai labai pla
čiai vartoja: fazenda (dvaras), 
estado' (valstija) ir tt.

Paimkime Minske einantį 
sipJso{vio- 

. h ■ * > " >

iš vieno tik 
Naujojo Tilžės Kelei- 

Tai Prūsų lietuviai kai-;

Raudonąjį Artoją”:

plotu. Net Maskvoj sa-1 
blofas, triksas (trink),

su saiku. Pas 
savikritikai ir

L. Pruseika. KORESPONDENCIJOS IŠ 
LIETUVOS

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

liaukų tarpe, ir iš to jai daug

Kauneckas* Darbuojasi
ŠIAULIAI. — Liaudininkų 

“Jaunimo” redaktorius Kau- 
neckąs, Šiaulių kalėjime sėdė
damas, veltui laiko neleido. Jis 
plačiai šnipinėjo politinius ka
linius, skundė viršininkui kalė
jimo sargus, kam tie palaiko 
ryšius su kaliniais, vogė taura- 
giečių maistą, spekuliavo su kri
minalistais. Kaunecko darbuo
tės išdavos aiškios: ėmė keisti 
sargus, daryti kratas kamerose, 
įvedė naujus politkalinių varžy
mus. Tauragiečiai sako, kad 
kuomet jie sučiups Kaunecką 
tai jam sprandą nusuks, matyt 
ne veltui Kaunecką išvežė į 
Kauno kalėjimą.

Liaukų Pakrikimas.
Drauge gydytojau, malonėki- 1;as Persimaino viso organizmo 

u . ... . . _ 'eigoje. Ir tokia staigi perinai-te duoti man patarimą per mu-|na papras{ai daug griežčiau ir 
sų “Laisvę”. Aš esu 43 metų|daUg. skaudžiau atsiliepia į mo- 
moteris, nedidelio ūgio, sveriu terį, negti normalią], gamtiniu 
tik 120 sv. Turiu du vaiku, keliu
Aš jau ir pirmiau nesijaučiau taip vadinamas gyvenimo per-

Labiausia viduriai man sikeitimas arba gyvenimo per- 
Eidavau pas gydyto- mainu. Paprastai sveikai mo-

Dujteriai toji gyvenimo permaina 
gydytojai sakė, kad aš turiu ei- pasidaro apie 45 metus jos am- 
ti ant operacijos del mano gim- žiaus. , Daugelis stambesnių ir 
dos bei gumbo: esąs nesveikas, lytiškai veiklesnių moterų te- 
Tai aš ir paklausiau. beturi savo mėnesines net

Dabar jau 6 mėnesiai, kaip 48—50 metų.
Vadinas, Jums, Drauge, chi- sukaktuves mes minėjome dai- 

to laiko aš suvisu nebeturiu sa- rurgo peilis iškarto 
vo mėnesinių; nė baltųjų nieko laiko padarė tą nelemtąją gy- 

ir

gerai.
nedirba.
jus, ir niekas nepagelbėjo.

man padarė tą operaciją. Nuo

nebeliko. Būtų taip gerai, 
viduriai geriau dirba, tik va ki
ta nelaimė. Mane pradėjo pil
ti šiluma i su prakaitu,—užeidi- 
nėja kas valanda ir dažniau. Ir 
pradėjo rankų ir kojų narius 
skaudėti,—-rankas per alkūnes 
ir pirštų narius, o kojas per ke
lius. Kartais ir galvai nege
rai, ir svaigsta; naktį negaliu 

ašmiegoti. Patarkite, kaip 
turiu užsilaikyti. Ačiū.

Atsakymas.—
Jums, Drauge, ta operacija 

padarė didelių permainų orga
nizme. Gal ji ir buvo reikalin
ga, o gal ir ne: tai tam chirur
gui žinoti, kurs'ją Jums pada
rė. Tiesa, juk esti nuotikių, 
kur reikia išimti moteriai jos 
vidujiniai lyties organai—gim
da ir ovarinės liaukos. Del tos 
gimdos tai da būtų pusė bėdos, 
kad ją ir išėmus, bet visai kas 
kita su ovarais. Ovarai yra pa
tys esmingieji, patys vyriausie
ji moters ir moteriškumo tvar
kytojai. Ovarai yra eilėje kitų 
aklųjų liaukų, kurios valdo ir 
kontroliuoj-a visą-visutėlę žmo
gaus asmenybę.

Ir jei moteriai pirma laiko 
jšiįną ovarus, tai jai ištaigiai 
įvyksta pakrikimai likusiųjų

ir laipsniškai įvykstąs

Povilas.
iki j / Mes Minėjome

11 metų Spalio Revoliucijos

ir pirma

veninio permainą. Be ovarų 
jau visai kitaip moteriai jaučia
si. Jei ne ta operacija, tai 
Jums gal ovarinčs liaukos būtų 
buvę normaliai veiklios net iki 
45—48 metų. O dabar \ va — 
nębėra ovarų, tai nebėra nė mė
nesinių, nė baltųjų; nė papras
to gamtinio motęriškūm'ch ; ‘ ■

Del tų ovarų nebuvimo Jums 
ir1 darosi taip karšta ir šalta, 
užeidinėja Jums ta 'šiluma su 
prakaitu, ir dadėčkupiečio j asi, 
Jums skauduliai tai šihn tai 
ten po sąnarius. Kraujas, ma
tot, jau nebėra toks gaivuš be 
ovarinių syvų^ , Del tos pat 
priežasties Jums ir abelnai ne
jauku, neramu; nervai pasida
rė perarzūs, miegas 
galva 
deda.
. Ką 
Ovarų
—ovarų syvų Jums kaip tik la
biausiai ir trūksta. Be gimdos 
būtų galima apseiti neprasčiau
siai, bet va tie ovarai,—jų nė
ra. Be ovarų kitos aklosios 
liaukos pasidalija padidėjusiu 
darbu, vis dėlto be taip svarbių 
talkininkų, kaip ovarai, liaukos 
apseiti gerai negali. Todėl ir 
įvyksta kraujo. (apytakoj nere- 
gulingumų, nervai pasidaro ne-

nebelenda, 
svaigsta ir skaudėt pra

gi dabar čia padarysi ? 
atgal negibeįdėsi. O jų

nuodami revoliucines dainas ir 
prisisegėm raudonus ženklelius. 
Drauge su mumis spalio revo
liuciją minėjo ir geresnė buvu
sių Tauragės pučistų dalis. Tik 
plečkaitininkai, provokatoriai ir 
maksimalistai laikėsi nuošaliai, 
mat, mes provokatorius ir jų 
sėbrus boikotuojame.

Mes Prieš Provokatorius
Mes reikalavopą išvesti- 4$? 

mūsų kamerų provokatorius ir 
ĄvalgyboSi į agentus. . Adminis
tracija atsisakė tai padaryti. 
Tuomet rūes,> susbkę, kad J. 
Bružas teikia žvalgybai žinių, 
užklupome ir apkuteno.me jo 
pašonės. Administracija Bru
žą iš., mūs iškėlė, bet tris mūsų 
draugus įmetė karceriu. Mes 
paskelbėme protestą ir admini
stracija grąžino mūsų draugus.

Kalinys.
“Balsas”

Planuojama Nauja < 
Subvė \

Daromi planai steigimui 
naujos subvės, kuri jungtų ry
tinę New Yorko miesto.dalį,su 
Brbnxu ir Brooklyno linijom. 
Iš viso tas darbas lėšuosiąs 
apie $600,000,000. Kai tik 
projektas bus užgirtas, tuojau 
prasidės darbas. Gal būt kad 
subvė eis Second Ave.
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MŪSŲ KORESPONDENCIJOS
Korespondencijos laikrašty-,tvarkė, kaip viskas išrodė ir 

je lošia labai svarbią rolę. Jos t. t. Bet ar tas skaitytojams 
nušviečia kolonijų visą judėji- žingeidi! ? Visai ne.
mą, parodo, kaip kurios kolo- Na, 0 jeigu kur jau įvyko 
nijos darbininkai veikia, koks j kokia nors programėlė, tai nei 
jų susipratimas ir t. t. Ge-jgalo, nei krašto nėra rašymui, 
ros korespondencijos pakelia | Sužymimi ir nesvietiškai išgi- 
koloniją ir net padaugina skai-,riami ne tik programoj daly- 
tytojų skaičių. Įvavę, bet ir visi ką nors pirš-

Bet ar mes galime

Bet ar tas skaitytojams

Na, o jeigu kur jau įvyko

pasi- tu dasilytėję. Jeigu vienas. VU i * cvoz 4 j uv | Y" •

džiaugti savo korespondenci- korespondentas pažymės akto- 
Ar mūsų korespon- rius, o nepažymės tvarkytojų, 

d uncijos tokios, kokios turėtų .tai jau kitas korespondentas!; 
būti darbininkiškame laikraš-'išplūs pirmąjį už nepažymėji-js 
tyje? jmą jr paskui visus sužymės, j

Aš nepriklausau prie kraš< Dar daigiau. Jeigu viena- 
tutinių vadinamų darbininkiš- me mieste lošia vieni aktoriai, 
kų davatkų ir todėl nėstoj u 0 kitame kiti tą patį veikalą, 
už tai, kad korespondencijos tai jau tų miestų korespon- 
būtų šimtą nuošimčių vien tik dentai pradeda rašyti, kad 
iš kovos lauko. Bet jau pra- mūsų Maryte geriau lošė už 
deda pritrūkti kantrybės mūsų jūsų Marytę ir atbulai. Mū- 
korespondencijas skaitant, o'siškiai aktoriai kur kas su- 
daiųfribiau jas tvarkant. Dau-loš arba sulošė geriau, negu 
gelį^e kolonijų mūsų korės-(jūsiškiai. Mes turime geresnį 
pondencijos virto reklamomis, mokytoją bei režisierių, negu' 
Drądjįystė ar kuopa nutaria i jūs ir t. t. Ir kas įdomiausia, j 
surengti vakarienę. Na ir, kad dažnai tokius dalykus ra- 
prasideda visų šventų litanija, šo patys mokytojai arba re- 
Pirma parengimo nieko kito žisieriai.
nerašoma, kaip tik reklamuo-j Prie ko tokio pobūdžio ko- 
jama vakarienė, komisijos na- respondencijų rašymas veda? 
riai, tikietų platintojai ir gas-1 Nežinau, ’ kaip kam 
padinės.
jos vėl seka ta pati litanija, išsigimimu, garbės jieškojimu, 
kaip stalai buvo apkrauti ge-;norėjimu girti ir girtis, 
riauriais, puikiausiais valgiais, bininkų tarpe to neturėtų būti, 
kaip gaspadinės dirbo, kaip Baliai, vakarienės, vakarė- 
jos išrodė, kas peilius padėjo, liai turi būt trumpai pažymi- 

šaukštu s, kas vandens at-imi, kaipo faktas, bet ne to- 
reklamos, kaip dabar 
Aktorių didelis garbini-

Ar mūsų korespon- rius, o nepažymės tvarkytojų

išrodo,
Įvyko vakarienė. Po' bet man jis kvepia kokiu tai

Dar-

šaukštus, kas vand 
našN ir t. t. Ar tokios rekla-ikios 
mos skaitytojams naudingos ir yra. 
žingeidžios? Net ir vakarie- mas irgi nereikalingas. . Vie- 
nėse buvę skaitydami tokias ton 
korespondencijas p r a^d ėda geriau 
spjaudyti, ypatingai tie, 
riems po tokių “puikių” 
rienių reikia eiti vaistinėn ir kio 
nusipirkti ką nors vidurių iš
plovimui. r

Draugystė ar kuopa nutaria! žinoma, negalima sakyti, 
surengti paprastus šokius—ba- kad iš visų kolonijų būna to
lių. čia per kelius numerius kios korespondencijos, kaip 
rašoma apie būsimą balių, j augščiau . nurodinėjau. Yra 
koks jis bus puikus, kaip bus: kolonijų, iš kurių aprašomas 
linksma, smagu ir daroma:visas mūsų judėjimas prisilai- 
/yarbiausiu įvykiu mūsų judė-,kant saiko ir masto, bet iš 
jime. Praslinkus baliui, vėl (daugelio 1 
didž iausia reklama, vėl rašo-j dencijos turi būt keičiamos, 
malkas jame dirbo, kas ką! Antras blogas dalykas,

tokių korespondencijų, 
i rašyti iš darbaviečių, 

ku- iš kovos lauko, apie darbinin- 
vaka- kų ir darbdavių sątikius. To- 

turinio korespondencijos 
visiems naudingos ir jų turi 
būti kuodaugiausia.

žinoma, negalima

neteisingai dalykų 
masj ir asmeniškumas, 
gelis korespondentų 
mėgsta dalykus perdėti, išpųs- 

• ti, neteisingai aprašyti. To- 
■kios korespondencijos stačiai 
;blėdingos mūsų judėjimui. Rei
kia stengtis kuoteisingiausiai 
dalykus aprašyti. Visuomet 
atsiminkite, kad skaitytojai 

i neteisingas korespondencijas 
i smerkia ir į laikraštį prastai 
j žiūri.

Bet dar blogesnis ir blėdin- 
gesnis dalykas, tai bereikalin- 

igai užkabinėti asmenis, pa
liepti juos ir dar prisidengiant 
Į slapyvardžiais.
respondencijos 
tarpinius vaidus 
su judėjimui.
pondentai, kurie draugus už
kabinėja, niekados savo kolo
nijose judėjimo nepakels, bet 
atbulai—jį nupuldys. Vieton 
užkabinėti draugus per laik
raštį, daug geriau tuos klau
simus išrišti draugijų bjri kuo
pų susirinkimuose.

Kaip sakiau, geros kores- 
'pondencijos teikia naudą ko- 

. lonijoms ir blogos—blėdį. To
dėl korespondentų pareiga ra
šyti tokias korespondencijas, 
kurios neštų naudą. Todėl 
trumpiau apie balius, vakarie
nes, įvairias pramogėles* rek
lamas asmenų, o daugiau iš 
dirbtuvių, iš abelno darbinin
kų gyvenimo. Mažiau savo 

[draugų užkabinėjimų, pašai
pos, daugiau draugiškumo, su
sitarimo ir bendro darbo. Ma
žiau tuščių, beverčių polemi
kų, daugiau konstruktyvio dar
bo. Tuomet mūsų korespon
dencijos bus tikrai tokios, ko
kios privalo būti darbininkiš
kuose laikraščiuose.

Švenčioniškis.

aprašy- kraują. Rusijos darbininkams 
Dau- nebuvo kitos išeities—ar nu- 

labai

Tokios ko- 
sukelia savi- 
ir kenkia mū- 
Tokie korės-

T0R0NT0, ONT, KANADA
Romos Katalikų Trusto Agen

tūra Jau Įsteigta
Toronto katalikų labai susi

teršė sąžinės, tai skubiai pa
sikvietė kunigą, kad apvalytų.

kolonijų korespon- Kiek jis apvalė sąžines, tai

braukti savo engėjus nuo že
mės ritulio arba vėl likti jų 
jų vergais.

Tą pačią dieną, po pietų, 
vėl buvo kunigo prakalbos ir 
pinigų rinkimas. Čia jau ku- 
nigužte visai kitaip kalbėjo, 
neužgaudamas kitokių pažiū
rų žmonių, tur būt buvo keno 
painformuotas, kad reikia 
švelniau kalbėti, kad daugiau 
dolerių surinkus. Susirinki- 
man atsilankė nemažas skai
čius žmonių, bet veik pusė bu
vo tik taip atėję pasiklausyti, 
kurie nebetiki bažnyčios bur
tams ir neremia tokios įstai
gos.

Patiešino kunigužis katali
kus, kad nebijotų parapijos 
steigimo. Apipirksim, sakb, 
bažnyčią už $40,000,’ o paskui, 
palengva, išmokėsime. O pra
džiai . net Toronto vyskupas 
aukoja $500
melagystė, nes vie 
rinkime pat

BUCHAREST, Rumuni
ja.*- Čia gauta pranešimas, 
kad 20 asmenų žuvo ir 60 
sužeista, kuomet Kishineff- 
Bucharest ekspresas nuvir
to nuo relių netoli Buzen, 
už 60 mylių nuo čia.

LIETUVIS GRABORIUS $1,000 Tik až 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligut 'J* 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), pergalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugražins sveika
tą, panaikins minėtas ligas,

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

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

M. ZUKAITIS
2S Gillet Road, Spencerport. N. Y.

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 

Jmane, 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 irz už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukites 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška AkušerėTai begėdiška 
jame susi- 

švento Jono 
draugijos diktatorius yra pa-( 
sakęs, kad mes turime 500 
dol. pas vyskupą, tai reiškia, 
kad vyskupas grąžina tuos pi
nigus, o ne aukoja. Dar vie
nas smarkuolis, J. Krasauskas, 
norėdamas kunigui įtikti, pa
šoko ant tribūnos, šaukia vi
sus emigrantus remti katalikų 
bažnyčią (žinoma, doleriais) 
ir ant galo pridūrė, kad kata
liko mažas vaikas daug gud
resnis, negu baigęs universite
tą bolševikas. Matyt, tas ne
laimingas žmogelis visai iš 
galvos išsikraustė, kad tokias 
nesąmones pradėjo kalbėti. 
Po tokio išsireiškimo turėjo 
kunigas šiek tiek nudailinti, 
kad žmonės nepasipiktintų.

Vargiai čia kunigėliui biznis 
seksis, nes Toronto emigrantai 
gerai pažįsta tokius ponus, ne
betiki kunigų pučiamiems bur
bulams. Susipratę darbinin
kai geriau išsirašo laikraščių 
ar knygų, o ne aukoja kuni
gų bizniui. Juk tikyba tai 
yra kapitalistų agentūra; su 
jos pagelba stengiasi kuodau
giausia padaryti vergų, ištiki
mų kapitalizmo tarnų, kurie, 

pomirtinių kančių,

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

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

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, 
įsisenėjusia kataro ir žaizdų, išsi
pūtusiu) 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 Patyrimo

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

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

negalima pasakyti, nes viskas'bijodami
tai buVo atlikta tyliaį, i ausį. Betpasiduoda pakutavoti jų di-

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Schuylkill ' Avenue,

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir iSmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirhystės 
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-j 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

i kaip pradėjo valyti dolerius, 
Įtai tas aiškiai buvo galima 
j matyti. Paaiškino visiems, kad 
'ant šios ašarų pakalnės nerei
kia turtų krauti ii’ lepniai gy
venti, "bet prisirengti viską 
amžinybėn, pomirtiniam gyve-! 

!nimui. Katalikai, įgazdintij 
velnio baidykle ir pomirtinėm j 
kančiom, 
aukoja.
darbių ir biednų žmonių, bet 
vis gi per tris dienas sukolek- 
tavo apie 75 dolerius.

Sekmadienį, 24 d. kovo, 
bažnyčios skiepe buvo lietuvių 
katalikų kunigo pamaldos ir 
pamokslas. Perskaitęs evan- 

Igeliją, paskui keliais žodžiais 
I plačiau paaiškino katalikiš
koms avelėms, kad geriau su
prastų dievišką galybę. Po 
tam pradėjo kalbėti savo 
agentūros reikalu, sako, kas 

i neduoda bažnyčiai, tas ir 
Ipats neturi, q paskui išliejo 
|visą klerikalinę tulžį ant bol- 

. . •gg.yjkų Sako, bolševikas toks
DAILY WORKER, 26 Union Square, New York City lpaį žmogus, kaip ir katalikas, 

■ .tik tame skirtumas, kad jis 
velnio apsėstas. Tikrai kuni
giška logika. Pažiūrėkite, sa- 
^o, į Rusiją, ką ten bolševikai 
(padarė: tikėjimą pamynė po 
i kojų ir keturis 
nių išžudė.

Tą kunigėlį 
palyginti- prie 

I šviesoj nemato, o tik tamsu- 
Imoj. Kodėl jis neprisimena 
tų žmonių, kurie buvo nužu
dyti per “pasaulinę žmonių 
skerdynę,” apie septynis mi-l 
lionus del kelių asmenų kar
jeros, sėdinčių valdžios viršū
nėse. O kunigai laimino, kry
žius iškėlę prašė dievą, kad 
geriau sektųsi • žudyti savo 
brolius, tokius pat, kaip jie 
patys. Kiek jaunų vyrų žu- 
^o, palikdami savo šeimynas 
didžiausiame skurde. Kodėl 
jis nepasako, kur buvo nužu
dyta apie vienuolika milionų 
i viduramžių inkvizicijos lai- 
įkuose vardan “dievo ir tikė
jimo.”

Rusijos darbininkai, kovo
dami už teisybę, nužudė savo 
kraugerius-siurbėles, kurie per 
Ištisus šimtmečius buvo paver
gę darbininkus ir gėrė jų
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GYVYBĖ
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO: 
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLŪS

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir maldnus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite; 
“Gold Medai” vardo kiekvieno-^, 
je dėžutėje.

^ANOIMPRo^

HAARLEM OIL

J Naujausios Mados Žemiausia Kaina
1a
0II
I

TEATRAS if KONCERTAS
Rengia A. L. D. L. D. 13S Kuopa

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ”
DRAMA KETURIUOSE VEIKSMUOSE

pabūtoje, 13 d. Balandžio (April), 1929
A. L. P. KLIUBO SVETAINĖJ

Kearny, N. J.

Veikalas yra 
garsaus rašė-

134 Schuyler Avenue
Pradžia 7:30 valandą vakare

JGrerbiaim vietos ir apielinkės lietuviai!
Žingeidus, parašytas darbininkiškoj dvasioj
jo Seno Vinco, atvaizduojantis nuotikius iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo.

Koncerte dalyvaus Sietyno- Choras iš Newark, N. J., 
oktetas Ufa iš Brooklyn, N. Y.; Anna De Hart, pianistė, 
ir Hedwig’Danil, smuikininkė, iš Hillside, N. J.; taipgi ir 
vietiniai smuikininkai.

odei visi į minėtą parengimą.

Užkviečia Rengėjai.T Jžanga 50 ir 75c

milionus žmo-

t ikrą i galima 
apuoko, kuris

Lietuvaite Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

7 vojų Visokiom Spalvom
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINCIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC square 

WILKES-BARRE, PA.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rcumatizma, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudojitna, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau- 
dėjimą, ir toip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde 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 aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Šoksnis Ointment Co. 
518 MAIN 8T. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. 8. A.

iYIathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

! PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
' PO $1.00 arba $2.00 f SAVAITĘ 
|lš priežasties daugumo stako parduoda- 
|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
1 statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkeie.
HTurime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
gme daugybe puikių rakandų del pasirin- 
j kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

NOTARY

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

I* Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room a 
g Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372 a
Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte ikl‘8 v. vakare p

i

I i

I
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Pabėgome iš Kalėjimo
Gamtos Sūnus.

nakvojome. Laimingai perėjome^per miestelį ir til-

p" ‘vieną minutę pribūti ir areštuoti mus. iš jos vienatinė išeitis tai la-
"I T% ff' • • V ~ V —• 1 t •• t T1 va 1 m n ft 1 nlr A 1 rt i 1 i
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B at

kastų bulvių. Pasikasėme ir nusinešę į

MHMVVMHMNMHMMIB-

(cių

vinimasis skaityti geros litera
tūros.

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

MynUBORUCEIHt
DARBININKŲ IŠTAIGA.

»m16s dėl Balių, Koncertų, Batter 
fidetų, Vestuvių, Susirinkimų Ir U 
JPulkus steičius su naujaisiais ItaM’’- 
main. Keturios bolių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS,

$49—959 Willoughby Ao 
'Tat m?

Puslapis Ketvirtas

Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kaliniu,

(Tąsa)
Dabar, praslinkus tam pavojui ir iš

vengus susitikimo su policija, pri^š mus 
stovėjo dai* viena kliūtis: persikėlimas per 
upę Dysną. Mes gerai žinojome, kad Dys
na yra viena iš didesnių upių, kuri įpuola

lio daržų, štai po kairei pamatėme kelelį, 
vedantį į kalnelius. Greit išsisukome juo- 
mi. Tik truputį paėjus, pradėjo kyšėti iš 
už kalnelio pušių ir eglių viršūnės. Užėję 
'ant kalnelio pamatėme, kad pakalnėje ran
dasi miškas. Mes greit įsiskubinome į miš- Ucl jid viuia ivuxajpuuia , Pnqirndp k«d qfnvi ant- iš kairės pusės į Dauguvą ir po tokiu di- ,1 as^oae> Kaa S1S diskas stovi ant

dėlių lietum ji yra netik pakilus, bet vie
tomis ir per krantus yra išsiliejus. Per 

r- tiltus mes eiti negalėjome, nes ne tik iš pa-

kranto kito ežero (ne to, kurio pakraščiu 
mes atėjome). Apžiūrėję savo naują prie
glaudos vietą, patyrėme, kad miškas yra

tyrimo bet ir nuS k&ų teko ^žino£ ne Plat"s> te‘ ^as ir d«ekiasi P??že< v _ ' . . . c . ' v»n iv 'zinnma rr'in rrovm rrnlimo naciclonrikad ant tiltų yra pastatyta sargyba.
Bet per Dysnos upę pavyko persikelti
• « • • v 1 v • • 1

re ir, žinoma, gan gerai galima pasislėpti 
nuo žmonių akių ir praleisti jomarką. Vi
sa bėda, žinoma, tame: jeigu kas mus ma

labat lei?gvai.t iš netyčių viena vakarą j- įeinant į mišką ir suprato, kas mes per
4-- 1 - «• /-. inlrr\ inmn nviniAvn n nnn A m t- It- v»n i.. c _ _ Q . A xtik iš miško išėję priėjome upę. Ant kran
to stovėjo nedidelis kaimelis.

Užėję pas vieną gyventoją nusipirkti 
valgio, pradėjome teirautis, kokia čia upė. 
Atsakė, kad tai Dysna. Mes jam pasakė
me, kad einame ant plento akmenų skaldy
ti ir mum būt tiesiausis ir arčiausis kelias 
ligi mūsų darbo vietos, tai persikelti čia 
pat per upę. Kaip pasirodė, jis . pilnai 
mum patikėjo ir jis mums davė tokį pata
rimą:

—Kur gi jūs dabar čia naktį blūdinė- 
site: štai pernakvokite mano daržinėje ant 
šieno, o rytoj ryte persikelsite per upę.

| w* —— w JL /

žmonės, tai gali pranešti policijai. Bet 
ir tai,' turint ginklus, dar galima atsiginti 
policijos puolimas ir slapstytis ligi nakties. 
Todėl čia ir apsibuvome. Tas draugas, ku
ris sakėsi turįs miestelyje pažįstamų, užsi
metė būtinai juos aplankyti. Bet eiti į 
miestelį, į jomarką, to draugo drabužiai 
buvo labai nekermaŠavi, todėl nutarėme jį 
aprėdyti tais daiktais, kuriuos tik turėjo
me panašesnius.

Praėjo visa diena. Visi užsimanė val
gyti ir jau laikas eiti, bet mūs pasiuntinio 
vis nėra. Jau buvome beeiną iš čia, mes 
pradėjome abejoti begu jis sugrįš. Tik štai

Dabar mano valtimi perplaukė į aną pusę; miške pasigirdo nukritusių lapų šlamėji- 
Mikolas Ivanovicius._ Naktį ar anksti ry-imas ir žabų traškėjimas. Draugas sugrį- 
toj jis pargrįzs ir jūs tada galėsite persi-i^o. Atėjęs sukomendavojo, kad mes greit 
keltL j turime eiti iš čia kiton pusėn miesto. O jo

Kadangi mes tame atvirame baltgudy- draugai ten visko nunešią.
je nei kokios nuožiūros nepatėmijome, tai. v. . ■ Ir mes, pasiskirstę po du, apleidom tą
su JO širdingu pasiulymu sutikome ir per- gražų gamtOs kampelį.

Pirmadienis, Baland. 8, 1929

SAKYKLAHnimmimHiHun laikotarpio iš kapitalizmo į so
cializmą. : Tačiaus Partija1 tik 
tuo vienu klausimu nekalba ir 
nesirūpina^ Ji turi visą eilę 
klausimų, surištų su darbinin
kų būvio pagerinimu. Ji stoja 
užzsutrumpinimą darbininkams 
darbo valandų, už socialę ap- 
draudą, už stiprias darbo uni
jas, geresnes darbo sąlygas fa
brikuose, etc. Vadinasi, ne tie
sa, kad mes, mūs judėji
mas, yra nukreiptas tik į poli
tiškus klausimus. Ekonominiai 
ir politiniai reikalai yra ankš
tai surišti ir todėl geras mark- 
sistas-leninistas tatai gerai ži
no.

Drg. M. sako, kad mes turi
me gvildent ir (okius klausi
mus, kai “taupumas”, “žmoniš
kumas” ir “pažinimas tikrojo 
gyvenimo”. Tai irgi perdaug

darbininko ,ękqn.ominį gyveni
mą ir mūsų visą klasinį judėji
mą. “Pūlrūmiai” taipgi; yra 
išnaudojimas mūsų visuomenės. 
Ne vienas mūsų draugas ten 
palieka savo paskutinius cen
tus.

“Paryžiaus” bei buržuaziš- 
kos mados taipgi kenkia darbi
ninkų klasei. Tas ne tik mo
teris išnaudoja, bet užtektinai 
ir vyrus. Darbininkams sekti 
paskui buržuaziškas madas yra 
labai neišmintinga.

Kur mūsų-kooperacijos? Tu
rime spiestis į jas, nes koopera
cijos yra naudingos i'h neša ge
ras pasekmes, jei tik yra gerai 
tvarkomos. Ar negalima koope
ratyviškai įsigyt ūkius ir patiem 
juose gyventi? Visgi būtų ne
palyginamai gyvenimas tinka
mesnis ir laisvesnis, negu būti 
vergu kapitalisto, žinoma, to
kiems žygiams ir tokiam gyve
nimui reikalinga tokių draugų, 
kurie moka patys save tvarkyti, 
kurie . pažįsta draugijinį bei 
bendrąjį gyvenimą. Mes turi
me mokintis bendrojo gyveni
mo, praktikuoti jį, o po revoliu
cijos turėsime stoti į pirmąsias 
eiles, ir būdavot proletarinį ūkį. 
Reikia kad mokėtume visi ben
drai sugyventi.

O kur mūsų darbo unijos ir 
jų organizavimas? Unijos tai 
yra mūsų įrankis, kuriuo mes 
apsiginame nuo priešų išnaudo
jimo, ir kuris drūtina mūsų 
ekonominį gyvenimą. Kur ki
tos organizacijos, kurios gina 
darbininkų interesus? Kur mū
sų apšvieta ir literatūra, kuri 
keltų mūsų susipratimą ir nu
rodytų kelius prie tikrojo gyve
nimo ir prie laimingesnės atei
ties? čia irgi reikia pridėti 
organizatyvio darbo. Taigi, jei
gu mes prisilaikytume nuo tų 
viršminėtų kenksmingų papro
čių ir tų netinkančių madų, o 
vietoj to, vykdintume į gyveni
mą naujas geresnes progresy- 
viškas madas, aš užtikrinu, kad 
mūsų ekonominis gyvenimas 
ant šimto nuošimčių pagerėtų 
ir mes afit šimto nuošimčių su- 
drūtintume mūsų klasinę . kovą 
ir greit mes nugalėtume mūsų 
priešus, greitai paliktume lai
mėtojais. ■

S. R. Map tunas.

abstraktis pasakymas, nepritai- | 
komas prie mūsų judėjimo.^jfcą 
reiškia taupyba, žmoniškurtfcs, » 
tikrasis gyvenimas ? Susipratętikrasis gyvenimas ? Susipratę 
revoliuciniai darbininkai atsa- | 
kys, kad jie kaip tik tai ir gvil
dena. Jie stengiasi perduoti 
darbininkams visus turtus, ku
riuos jie uždirbo; jie darbuoja
si, kad panaikinus nežmonišką 
išnaudojimą ir įvedus socialis
tinę sistemą, kurioje nebus kla
sių ir pasiliks laisva žmonija 
(tai bus žmoniškumas) ir tik 
tuomet galima bus pažinti pat
sai gyvenimas. - jfr--

Apskritai, drg. M. perdaug 
atitrauktai .nuo gyvenimo kal
ba. Ir šį straipsnį talpinome 
tik kaipo diskusinį, su kurio 
daugeliu išvedžiojimų negalima 
sutikti, kaipo ne su marksisti
niais.

EKONOMINIS KLAUSIMAS
Pas mus politikinis klausi

mas stovi pirmoj vietoj. Kur 
nepasisuksi, susirinkimuose, ar 
parengimuose, ar draugiškuose 
susitikimuose, visur išgirsi ri
šant politinius klausimus, bet 
apie ekonominį gyvenimo klau
simą tai visai mažai arba'visai 
negirdėsi. Man rodos, kad ir 
ekonominis gyvenimo klausimas 
tarp pat yra svarbus ir naudin
gas darbininkų klasei. Juk mes 
ir po revoliucijos visi nesutilp
sime politikoj, o reikės didžia
jai daliai pasilikti prie ekono
minio darbo, žinoma, politika 
yra mūsų ekonominio gyveni
mo pamatas (Klysta d. M.: 
yra kaip tik atbulai.—Red.) įr 
mes turime statyti į pirmąją 
eilę, bet .reikia kartu gvildenti 
ir ekonominiai klausimai, tokie 
klausimai, kurie mums mokina 
taupumo, žmoniškumo, pažint 
tikrąjį gyvenimą ir kad mūsų 
gyvenimas būtų žmoniškesnis ir 
materiališkai našesnis, o tokiu 
būdu bus mum jpatiem naudin
ga ir visam mūsų klasiniui ju
dėjimui. Kiekvienas mūsų kla
sinis kovos žingsnis sujudina 
mūsų priešų eiles. O kiekvie
nas mūsų priešų susijudinimas 
neša mūsų aukas. Areštai, tei
smai, kalėjimai ir teroras. Kiek
viena ta mūsų auka šaukia mū
sų draugiškos pągelbos, morali
nės bei materijalinės.

Taigi, jeigu mes nesuprasime 
ir nemokėsime ekonomiškai gy
venti ir nepajėgsime sudurti 
galo su galu, tai iš kur gi mes 
galėsime tą viską padengti bei 
užglostyti tas mūsų mūsų poli- 
tikines skyles. Juk mes negy
vename ant mėnulio, bet gyve
name kapitalistiniame surėdy
me. Mes turime taikintis prie 
gyvenimo aplinkybių ir daryti 
tinkamesnį pragyvenimą. Mes 
veikiai nepajėgsime nuversti 
kapitalizmo surėdymo, gal pra
eis keletas metų, o gal ir desėt- 
kai metų. Bet šiandieną reikia 
mums gyventi ir su juo kovoti. 
Reikia mums turėti daug spė
kų kaip protinių, taip ir fizi
kinių, o ypač dolerių, kad mes 
būtume drūti ne j tik atremti 
mūsų priešų atakas, bet ir juos 
pačius sunaikinti. Šiandieną 
doleris yra galingas, su jo pa- 
gelba daug ką galima nuveikti. 
Darbininkui labai yra sunku 
prasimušti ir išbristi iš to už
burto ratų, nes jam yra užties
ti kapitalizmo žabangai. Gerai 
tiems, kurie moka išsisukinėti 
nuo tų žabangų, bet dauguma 
patenka į juos ir dingsta, kaipo 
kapitalizmo aukos. Didžiausi 
.kapitalizmo žabangai, tai yra 
religija' ,alkoholis, kazyrės, etc.

Religija-yra priešas progreso 
imo. 

sužinojusieji išnaudoja žmogų ne tik ma- 
. teriališkai, bet ir protiškai. O

Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?
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Ryte anksti atsikėlę, jiadėkavojome Už tilto susitikome jo du-draugus, ku- 
uz nakvynę, užmokėjome uz vakarienę n’jrje mumįs nuvedė ant kapinių, bet valgyti 
paprašėme valties. jjįe su savjm ūel mūs nieko neturėjo. Ta-

Jis išvedė mus per savo kluoną, parodė įda tie jo draugai sako:
savo valtelę, į kurią mes jau buvome bese- < —Duokite mums pinigų ir laukite čia,
dą, bet pastebėjo, kad mes esame septyni 0 mes nupirkę mieste atnešime jums viso- 
zmonės, o valtele daugiau nekelianti, kaip valgių.

Mes dar turėjome pinigų 8 rublius. Iš 
j jų 4 rub. padavėm tiems bundo organizaci
jos nariams (kaip jie save vadino) ir pa
prašėme, kaip galima greičiau, atnešti 
mums valgių. Jie nuėjo, prižadėdami grei- 

'čiausia sugrįžti.
Nuėjo 8 vai. vakare, o mes, būdami su 

j nabašninkais, išlaukėme ligi 11 vai. nak- 
-; ties, bet tie greitieji “draugai” su valgiu 
■ i vis dar negrįžta. Pagaliaus, mums į)esiba- 
’ ■ rant ir nekantraujant jie atėjo. Abudu 
įgirti, “kaip šiaučiai”. Ir mums alkaniems, 

’Ijau apie dvi dien.as nieko nevalgiusiems, 
atnešė ne valgio, bet silpnos valios žmone
lių numylėto skystimėlio pusę kvortos deg- 

ižinoma, bijodami, kad-kartais nuo mūs ne- 
vo o xxcxulxxv uto x woxvxv ow-! &autU 1 kaili tokį “gerą ir draugišką” 

vo guberniją, ant tiek įsidrąsinome, kad i P^rnavimą, jie; sumanė bius pagązdinti — 
nutarėme eiti nakties laiku tiesiai per Sla- 11 R^sa 5.e. tokį^tiiksą, kad buk reikią mums ir mūsų viso klasinio judeji 
bados miestelį, kas mums laimingai ir pa-< e1^ ls c1^’ ne? ,P°JlclJa T'
vyko. Jau 19 parų praėję nuo mūsų 
gimo, tai ir policija bent kiek aprimo. Z v . ’7" ~ ' " ” ’ ” \ , ’.T
rėję miestelį, eidami toliaus, išaušus pama- ^es &1 s?y°, Pu?e? paprašėme, kad jie
tėme nelabai toli baltuojant bažnyčios f1111?8 sugrąžintų pinigus, keturius rublius 
bokštus. Supratome, kad tai yra Pe-1 iriuos mes jiems padavėm ~ O tą savo| Alkoholi 
rejaslavlio miestelis, nes naktį mumis ap-,namy etos monopolkos buteliuką neštųsi 
lenkė keli vežimai su tavorais (prekėmis), atgal,_nes degtine^mums nereikalinga. Jie 
kuriuos vežė į Perejaslavlį jomarkan ir i atsake, kad pinigų pas juos jau nesą, nes

I sakė, kad Perejaslavlis esąs už 10 verstu |Jie ^ave tris rublius unadmnkui, kad jis 
i nuo Slabados L neitų ant kapų mus paimti. Vienas musų

Baigiant eiti prie miestelio, vienas i -au£as, Raginskas, karštas reyoliucionie- 
draugas žydas pasisakė, kad jis turįs Pe-Irius> P1^0 maiM aa8l kukzdeti.taip: 

' rejaslavly pažįstamų, kurie 1905 m. buvę Į ”As .^tom dvmm
bundistais. Pasiūlė eiti į miestelį ir pra-1 
būti per-dieną pine jo pažįstamų. Bet mesi 
vienbalsiai atmetėm jo pasiūlymą, nes argi 
galima eiti per miestelį šviesoje taip pasi- 
rėdžiusiems ir dar jomarko dieną?

Tik viena bėda buvo tame, kad mies
telis aplenkti nei jokiu būdu nebuvo gali
mas, nes jisai stovi ant krantų dviejų di
delių ežerų ir už miestelio ežerai yra su-

* keturius, todėl pirma reikia pervažiuoti 
keturiems ir vienas sugrįžęs paims likusius 
tris. Valtelė reikianti palikti anoje pusėje I 
upės, nes koks ten jo “zemliakas” žadėjo ! 
pas jį ateiti, tai tas atplauksiąs pas jį vai-; 
tele.

Kadangi buvo dienos laikas, tai ne taip; 
smagu buvo eiti per atvirus laukus. Bet: 
apie valandą laiko paėję įėjome į apaugu-Į 
sias krūmais ganyklas, o vėliau įėjome į i 
didesnį mišką, kurį dienos šviesoje perėję 
pakraštyje laukėme vakaro. Ir taip, be jo- j 
kių kliūčių persikėlę per Dysną, manėme 
kad daugiau ant kelio nebesutiksime gam-

• tinių užtvarų.
Eidami vieną naktį dideliu keliu, nuol,. _ . . . .. -v ..

keleivių sužinojome, kad jau visai nebetoli Į ?.nes ir Pąpn °sų pakelį uz 3 kapeikas. Ir 
Kauno gubernija, ir kad netoli esąs Slaba-j™™° 
dos miestelis, esąs Kauno gub. Pasiekę sa-1 
vo guberniją, ant tiek įsidrąsinome

Redakcijos Prierašas.—Mums 
išrodo, kad drg. S. R. Maptū- 
nas, kaip ir daugelis kitų drau
gų, daro labai stambią klaidą 
supratime mūs judėjimo. Ne 
tiesa, kad mes perdaug kalbam 
apie politiką, o mažai apie eko-! 
nominius klausimus. Paimkim i 
pavyzdžiui Komunistų Partiją,: 
politinę-revoliucinę darbininkų 
organizaciją. Už ką ji stoja 
daugiausiai? Kuriais klausi
mais jinai rūpinasi? Vyriau
sias Partijos tikslas—privedi
mas darbiu inkų klasės prie po-; 
litinės galios laimėjimo—prie 
proletariato diktatūros iškaria- 
vimo, kaipo prie pereinamojo

Ar negražu bus matyti teatru™, muziejus, knygy
nus ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei 
kaipo apšvietos įmones? zy

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

PAMATYKITE RAUDONIJA ARMIJĄ, KURI GINA * 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS
$303 Iš NEW YORKO Į MASKVĄ IR ATGAL

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

L

I

yra dar didesnis 
mūsų priešas, ne tik mūsų kas
dieniniam gyvenimui, klasiniam 
judėjimui, bet ir pačiai mūsų 

Čia nereikia vartoti 
ale agitacija, 
Čia reikia pa-

—Aš pragręšiu šitom dviem bačkom 
j degtinės skyles su brauningo kulkomis.;.

Bet aš trumpai pasikalbėjęs su kitais 
draugais atsakiau, kad brauningo kulkos 
yra daug brangesnes, negu šie du indai, 
pripilti degtinės ir reikia palikti juos čiely- 
bėj.

Ir taip, pasidėkavojant jiems, mes tu
rėjome visą naktį keliauti alkani. Tik tiek 
dar jiems buvome dėkingi, kad nors polici-

uvavvvuc cm v

i Kelionę nuo Pčrejaslavlro miestelio tu- 
| rėjome gerą. Auštant pamatėme mišką, į 

UnkVvienV‘iš''dv^ju ežerųrkaTdieMsIaikė kurį nutarėme eiti praleisti .dieną.
buvo padaryti labai rizikauna. žodžiu, įė- f ?lsk>. sa.ly.keho r^d?n?e kokl°
jome į dviejų ežeru įlanką, kai į kokį bu- ai apsileideho (tingi,mo) gyyentojaus ne-

1 1 kastų bulvių. Pasikasėme ir nusinešę į
Baigdami eiti prie miestelio keliu, ku- sukūrę ugnį kepėme. Miške dar ra- 

1 hayha onnii T'MirinvTi mil _ Innoin iv Jz-nrr

vienyti upe, per kurią yra pabudavotas pos pįJJS*
tiltas. Jeigu aplenkti miesteliu, tai reiktų: ° inr>-
.grįžti atgal kokie 8 verstai, kad apeiti ap- - - - -

ris ėjo ežero pakraščiu, pradėjome neri
mauti ir dirbti planus, kaip čia padaryti. 
Miško arti .nesimatė, kuriame būtų galima 
praleisti dieną^ Priėjus prie paties mieste-

dome senų rudeninių grybų—lepšių ir kaz 
lėkų—kūrinos taip pat kiek pakepinę vai 
gėme su bulvėmis.

(Tąsa bus)

gyvybei. 
fizikinė spėka, 
protinė spėka, 
keisti mūšų papročiai ir ta, ne
tinkanti mada, o tik tada reikia 
laukt geresnių pasekmių. Kiek 
alkoholis atneša darbininkų 
klasei žalos! Kiek jis nuvaro 
be laiko darbininkų į kapus! 
Kiek sunaikina darbininkų tur
to ir spėkų. Kiek sulaiko mūs 
draugų nuo judėjimo!

Musų susirinkimai bei paren
gimai neturi būti karčiamose, 
bet švariose svetainėse ir mes 
neturim su alkoholiu nuodyti 
mūsų publiką. O jei mes tai 
darome, pasirodome ne progre
syviais, bet atgresyviais ir to
kiu būdu mes negalime įgyti 
nuo publikos simpatijos ir pa
sitikėjimo. Kova su alkoholiu 
turi mums būti dienos klausi
mu. Kiekvienas mūsų suma
nus darbuotojas turi kelt balsą 
ir aiškinti mūsų progresyvei vi
suomenei alkoholio kenksmingu
mo pasekmes. Tokiu būdu nors 
kiek atgrasinsime, pagerinsime

Vardas

Antrašas

Miestas

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

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite

%'■ t-

Juos išdirba

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

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” duoda $200.00 arba;
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų. 
Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Mėrgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto' rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyriuhi, 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” tu 'au, 

 

tai sužinosit, kaip tą galima pa\lar 
ryti.

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne

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

Kurių Jūs rageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Sąlig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo j 

užsakymus (orderius).
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^Pirmadienis, Baląnd. 8,1929

Protokolas iš Angliakasį 
i Šelpimo Buvusios 

Konferencijos

)

a

Brooklyn, N. Y

M

•-

o
< > 
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oJei pasivėlinsite su 
kaltinkite “Laisvę”, bet 
laukti kuopų mitingų, 
duoti užsakymus.

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

KIEK SPAUSDINTI ŠIOS BROŠIŪROS?
Žios brošiūros spausdinsime ti£k, kiek gausime užsakymų iš pla

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

kiniai už darbininkų ir valstie-| pintas prieš dainininkę 
čių reikalus. Mes pasižadam1 cal Courier” r

! “Mu- daug dainininkei kainavę i'e' 
žurnale , kas putacija. f

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

W ■ X J

susirinkimuose, tik išskyrus 
du, kur del tam tikrų priežas
čių negalėjau dalyvauti.

J. CJataveckas, 
S.A.L.S.š.K. Iždininkas.

i pasitaisyti. 'Kaliniai, protes-

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

Varpas Bafery, 54 Wujer St., Brooklyn, N.
Ą. M. Įialchiinas, Savininkas. Tęl. Stagg @533

Rosalinda traukia
teisman Ottp H. Kahn, yęifcą- 
laudąjną iš jo $25,0,000 už

Esą ' labai hepalan-

' L
‘■M ..■? j T;

Angliakasių šelpimo Antra 
konferencija, laikyta 24 d. va
sario, 1929 m., A. P. L. A. 2 
kuopos svetainėj, McKees 
Rocks, Pa. Konferenciją ati
darė komiteto pirmininkas 
drg. J. Miliauskas 2-rą vai. po 
pietų. Mandatus sutvarkyt 
paskirta šie draugai: G. Urbo- 

Jpnas ir J. D. Sliekas. Delega- 
<tai atstovavo šias draugijas: 

nuo A. P. L. A. 2-ros kuopos, 
McKees Rocks,—J. Mažeikis; 
nuo A. L. D. L. D. 121-moš 
kuopos, Braddock,—R. Beniu
šis; nuo A. P. L. A. 14-tos 
kuopos—G. Urbonas; nuo S. 
L. A. 128-tos kuopos, Carne
gie,—J. Žukauskas; nuo A. P. 
L. A. 3-čios kuopos, Carnegie, 
—J. Taurozas ir J. Manskis; 
nuo A. L. D. L. D. 4,0 kuopos, 
®cKees Rocks,—F. Rodgers 
ir K. Miliauskienė; nuo A. P. 
I^A. 7-tbs kuopos, Pittsburgh, 
—J. D. Sliekas; nuo L. D. S.
A. 60 kuopos, North Side'nėtų blankų, taigi aukų rinki-' 
Pittsburgh,—II. Kairienė; nuo mo blankos buvo padirbtos 
S. L. A. 265 kuopos, Cuddy, ■ paveiksluotos. Keletą kartų | 
J. Padubonis. Delegatų da-j buvau Pittsburgh© pas Nacio-1

Raportas Streikuojančių Mai
nierių Šelpimo Lietuvį 

Komiteto Pirmininko
26 d. vasario, 1928 m., su

važiavus Pittsburgh© ir apie- 
linkės nuo įvairių 19-kos drau
gijų atstovams ir sutverus šį 
komitetą, kurio tikslas yra 
šelpti visais galimais būdais 
streikuojančius angliakasius, 
aš užėmiau pirmininko vietą 
ir darbavausi šiame komitete 
tiek, kiek mano spėkos leido. 
Iš mano veikimo nors dalinai 
galiu pažymėti štai ką.

Susitvėrus šiam komitetui, 
.buvo .nutartą pagaminti blan
kas aukų rinkimui, kurias, 
kaip- galėdamas, sutaisiau, 
taipgi pasiskolinau klišes iš 
Nacionalio Streikuojančių An
gliakasių Komiteto del at
spausdinimo paveikslų ant mi-

Kill LU | 
U. 1 dUUUUino. U<1- UUVėlU KIlLSUUrglit: pas NaClO-1

lyvavo 13 nuo 10 draugijų.! nalį Streikuojančių Angliaka-! T T • 1 i 1 11 >_ > • n •*! • 1 1 •/»Komiteto du nariai nedalyva-'šių Lpmitetą reikale informa- 
pirmininko pagelbininkė cijų ir kitais reikalais. Vie-

U. Načajiene ir turtų kohtro- ną kartą lankiausi šėtrose 
lierė M. Savukaitienė, iš prie- streikuojančių a n g 1 i a kasių, 
žasties ligos negalėjo dalyvau-jPgh Terminal Coal Co. mainui 
ti.

4 A Konferencijos pirmininku iš- 
r^ynktas drg. J. Miliauskas.
-T>rotokolas iš pereitos konfe

rencijos perskaitytas ir priim
tas. Komiteto raportai išklau
sytą ir priimta, t Kasierius 
pranešė, kad per šf komitetą, 
tai yi;a, per lietuvių skyrių, vi
so aukų pinigais ir- drabužiais 
suplaukė vertės $3,722.24. Vi
si pinigai ir drabužiai perduo- ir kontrolieriai.
ta mainieriams. Buvo dar Ii- sų veikimo įvykius irgi nemi-j 
kę pinigų pas kasierių, kurie nėšiu, nes tą atliks užrašų raš- j 
vėliau buvo prisiųsti $17.80, tininkas. Posėdžių šis komite- Į 
tai nutarta likusius pinigus pa- tas turėjo 10 ir kiekvieną kąr-- 
siųst į Tarptautinio Darbiniu- j tą visi sutartinai ir pasišventu-:

. kų Apsigynimo tarybą. Nu-|Siai dirbom gelbėjime streikie-1 
* tarta pasiųsti kasieriaus rapor- ŪM-

tą į spaudą, taipgi ir pirminiu-!v Prie pabaigos turiu pareikš*-^

vo,

N2, N3 ir Coverdale N8 apie-j 
linkėj. Įspūdžius iš streikie- 
rių' gyvenimo, vargų ir jų su- 
šelpimo rašiau “Laisvėj” ir 
“Vilnyj.” Parašiau atsišauki-! 
mą į visuomenę reikale strei
kuojančių mainierių, kuris til
po “Laisvėj” ir “Vilnyj.”

Bėgyje to laiko kiek surink-j 
ta aukų, neminėsiu, nes tą at-1 
liks iždininkas, finansų rast. ■ 

Bendrus mū- ■

ko raportą pasiųst į spaudą, j ti, kad visas savo kelionių iš- 
Komisija išrinkta peržiūrėji- laidas, štampų ir t. t. paauko-!
mui knygų iš šių draugų: J. 

• Mažeikis, J. Manskis ir J. 
Taurozas.

Toliaus buvo plačiai kalba
ma, ar dar reikalinga palaikyt 
šelpimo komiteto lietuvių sky
rių, ar likviduoti. Apsvars
čius, nutarta likviduoti, ka
dangi dabartiniu laiku nėra 
reikalo palaikyt tokį komitetą, 
o kuomet bus reikalas, tai tuo
met ir vėl darbas bus varomas 
pirnayn.

iffioj konferencijoj delegatai 
ištarė visiems angliakasių rė
mėjams ir aukotojams širdin
gą ačiū už tokį prakilnų dar
bą.

Aukos tarpe delegatų į Ap
sigynimo tarybą: J. Mažeikis 
$1; J. Žukauskas 50c; H. Kai
rienė 25c; R. Beniušis 50c; N. 
N. 25c; N. N. 10c; G. Urbonas 
50c; viso $3.10.

šiuomi konferencija užsida
rė.

Pirm. J. Miliauskas, 
Sekr. A. K. Sliekiene.

jau streikieriams, nepaimda- 
mas nei vieno cento atlygini-;
mo.

Streikuojančių Mainijg’rių 
Šelpimo Liet. Komit. 
Pirmininkas J. Miliauskas.

P r o t e s to Rezoliucija Prieš 
Lietuvos Fašistus Budelius, 

Politinių Kalinių 
Kankintojus

Mes, Hartfordo darbininkai, 
susirinkę į masinį mitingą 17 
d. kovo, 1929 m., reiškiame 
didelį pasipiktinimą budeliš- 

■kais fašistų kankinimais poli
tinių kalinių ir griežtai pro
testuojame prieš atėmimą sa
nitarinių sąlygų ir grūdimą į 
vienas kameras politinių kali
nių su kriminalistais.

Politiniai kaliniai, nepakel
dami vartojamų žvėriškumų ir 
atėmimą savęs apsivalymo į- 

, rankių, kaip Vai skustuvų, žir-
.Jlf. STREIKUOJANČIŲ ANGLIA-1 klučių ir avalams bei rūbams

KASIŲ
RIAUS ŠELPIMO KOMITE- ituodami prieš brutališkumus,
TO IŽDININKO RAPOR- ...................................................
TAS II KONFERENCIJAI

. < '■ . ~~~ -sDraugai ir draudėsi

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TUOJAUS SIŲSKIT UŽSAKYMUS!
Laisve” Jau Rengia Spaudai Brošiūrą

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone  ______ Main
Bell---------------------- - -- Oregon

9669
5136

Paraše A. Bimba

•Trockis Nudardėjo Į Kontr-revoliucionierių . 
Abazų! Pasmerkė Jį Milionai' Klasiniai Sąmonin
gų Darbininkų Sovietų Sąjungoję! Pasmerkė Jį 
Viso Pasaulio Proletariatas! Darbininkų Spau
doje Trockis Dabar > Tik Skreplė, Gi Buržuazi
nėje Spaudoje Jis Yra Sapniška Sensacija.

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

II.
III
IV

VI.
VII. 

VIII.

XI.
XII.

XIII.

BROŠIŪROS TURINYS:
Leon Trockis—Revoliucijos Prieplaka. ,
Lenino Kova su Trockio. '
Trockis ir Lapkričio Revoliucijos Istorija. /
XIV Bolševikų Partijos Konvencija ir “Opozicijos Blokas”.
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.

64 Puslapių, Gražiais Viršeliais, Kaina 20 centų

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

remti jus moraliai ir materia
liai kovoje su kapitalizmu ir 
jo agentais—fašistais.

Mitingo Komitetas i
O. Giraitiene.

V. Kazlauskiene.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir •
ANGLIšfcALLIETUVIšKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c 

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

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 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo 1

URBO LAX TABS 
( (25 centai už skrynutę) P ;

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

Lietuviškų, Bulgariškų, 'Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gautį pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y»

Telephono: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

Siųsdami pini^tis su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__________________  ORDER BLANK: ___________________

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

Vardas 
No___
Miestas

Kas

151

____St. or Ave.
State__________

M

į inkvizicinius kankinimus ir sa- 
Įnitarinių. sąlygų panaikinimą, 
į paskelbė bado streiką. 7

T Jau; Nuo bado streiko du kali- 
beveik metaj laiko bus> kaipiniai numirė, gi kitų kalinių 
jūs mane išrinkote į iždinin-'pakrikdyta sveikata baigiama 
kus angliakasių šelpimo komi-!visai sunaikinti. Kamerose, 
teto, tat aš per tą laiką dir-ikur prie caro valdžios būda-
bau, kiek galėjau, pagal sa- vo sodinama po 7-8 kalinius,

: ir esu tai fašistai į tas pačias grūda
tą visą lai-J po 25 kalinius ir daikte su'

ką pinigais viso $2,742.24, kriminalistais. Atėmimas sani- 
^rapanomis ir čeverykais ver-; tarinių sąlygų ir net rūbų 

. . tės už $980. Drapanas ir če- j pataisymui įrankių, tai yra tik- 
verykus tuoj, kaip tik aplaikė-'sius fašistų darbas, kad pa- 
me, perdavėme ten, kur buvo į versti politinius kalinius į bai- 
Jpbk"iqia reikalas, per nacio- į dykles ir užleisti ligų perais, 
^alį kęmitetą; pinigus visus i idant savo politinių priešų su- 
perdavėme ir išmokėjome ten,įpykusią sveikatą išplėšti ir 
kur labiau buvo reikalas, su- ■ grūstį į kapus.
moję viso išmokėta $2,724.44. ’ .Mes kviečiame Amerikos 
Dar kasoje yra $17.80 ir kaip darbininkus protestuoti prieš 
šita konferencija nutars, kur; fašistų žvėrių brutališkumus. 
juos, dėti, tai jie bus tuoj per-i šalin budelių rankas 

^cįuoti. Viso pinigais ir drapa-’politinių kalinių!
Jgnomis aplaikyta $3,722.24 ver-i Mes, Hartfordo 

j kai, reiškiam savo 
t

v<M geriausią supratimą 
A Raikęs aukų per tą v

VIETOS ŽINIOS
Joseph Powell, (Povilaitis), 

31 m„ mirė bal. 4 d., bus pa
laidotas balandžio 8 d., 10:30 
v. ryte," Trejybės kapinėse. Pa
liko savo senus tėvelius, moterį 
ir mažą dukrelę liūdnystėj. 
Gyvenęs ilgą laiką Brooklyne. 
dabar apįe porą metų kaip 
apsigyveno Huntington, Long 
Island. Laidotuves? prižiūri 
grabo.rius Matthew P. Ballas.

Dainininkė Traukią Teisman 
0. H, Kąhuą -

nuo 
i

darbinin-
širdingą šmeižtą. Esą labai hepalan- 

Dalyvavau visuose komiteto1 užuojautą jums, draugai kan-’kus pąrpišUimas 'buvo patąl-

t’M

r. -, ,

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-Q474 “Mokykla su Reputacija

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j trumpą laiką.
nusiėmę. Būkite savystovūs ilr pelnykite didelius pinigus, 
turite amatą, .visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkė šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. ; \
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

Užtikrinta vietos pas mus išsiifaoki- 
Jei jūs ir

I O S MADOS 
1

FYTkAi Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n 
LtAlIVl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 3v vCDlų

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

MOTERIMS 
Panėdčliais 

utarninkais

Trys gariniai kambariai de ei išsipėrimo: 
garo vanojimosi kambarys. P" _____
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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

: Rusiškas, Turkiškas ir 
Didelis, oringas miegojimui kambarys;



Pats Pasidavė

Jefferson 4815.

46

107 UNION AVENUE

ir
SALES—PARDAVIMAI

Telephone, Stagr 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Į Tel., mangle I4bu

Lietuvis Fotografas!
IR MALIORIUS Į

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

New

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue Maspeth, N. Y.

Te).: Greeripoint 9632

K. M. S

I ):<rb$

Nau- 
biznį.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

istoriją, apalpo.
Vo nugabentas į ligoninę.

Brownai gyvena po numeriu 
1379 Paęific St., Brooklyne.

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

kainos.
sekančiu adresu:

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.

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai dęl pa-/ 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

644 Driggs‘Avenue
Ridgewoodo Skyrius: 253

FOR RENT
PA SI R ANDA VO J A

remti.
.Taigi, nepamirškite!

Org. V. Januška.

PA SI RA N D AVOJ A storas—g.
ir bučernė su visais Įtaisais.

storo yra kambariai. Randa pigi. 
Kreipkitės pas savininką, po 5 vai. 
vakare. L. Wagner, 41 Broad St., 
Maspeth, N. Y. Phone Juniper 2754 

( (82-87)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

jis
Lo- 
ku-

JONAS STOKES į 
f 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.j

ir šeštadienį. Iš viso randasi
JUNIPER 7646 ,' .. i;Ą

RALPH KRUCH 6
FOTOGRAFAS

kambarys 
karinama 

Randa la- 
didelių.

JIEŠKAU kambario Williamsburgho 
apielinkej,’netoli Broadway elevei- 

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

(82-84)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

Dar daugiau restoranų 
viešbučių darbininkų, kovo
jančių streiko lauke, tapo su-

revolveris—
mi
tai,

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

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

i (80-85)

Pereitą penktadienį, apie 11 
vai. nakties, Brooklyną ir New 
Yorką aplankė smarkus anks
tyvas griaustinis ir skalsus lie
tus. •

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

MANO YPATISKA ATY-H»i/\ 
DA IR PATARNAVIMAS > Į II III I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

Kreipkitės į 
81-86

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA general krautuve, lai- 
.. koma visokių daiktų. Biznis į- 
dirbtas per 5 metus. Yra 4 kam
bariai gyvenimui, taipgi lysas ant 2 
metų. Randa $30.00 į mėnesi. Gera
proga pigiai pirkti, nes turiu greit 
parduoti. Kreipkitės po No. 167 

i Hobart Ave., Bayonne, N. J.
(78-89)

, ; - S-’ taksuojami I Union Ave., Brooklyn, N. Y.
■’ į Stagg 0452.

PAJIEŠKAU kaimyno Pranciškaus 
Štulo iš Lietuvos paeina kaimo 
Vensloviškių, Raseinių Apsk., Skirs
nemunės parapijos. Gyveno ’20-’21 
metais Martins Ferry, Ohio. Mel
džiu atsišaukti, ar kas žinote, pra
neškite. Turiu svarbių dalykų. Ta
riu išanksto ačiū! J. Miller, 3169 W. 
Monroe St., Chicago, Ill. 83-85

DR. A. L. CEASAR
DAKTARĖ 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 Ą'. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Nufotografuoja 
ir numaliavoja! 
visokius p a- | 
veikslus jvai-1 
riomis spalvo
mis. Atnau- j 
jinia senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

ELECTRICIAN
LIETUVIS ELEKTROS 

KONTRAKTORIUS

STANLEY ALEXIS
Suveda Elektrą ir Įveda Elektri 

kinius Prietaisus Namuose, 
Krautuvėse ir Dirbtuvėse
Industrial Electrical

Installer •
House Wiring and Repairing 

Windsor 3465

namus, 
pakliūva į ne-1 taisome senus, visokį darbą, atlieka- 

1 taisome
Reika- 

114 
Tel.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTER1S?

Mes budavojame naujus

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-i8 po piet. 
Ketvergais ir subatpmis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-1 
madieniais tik sulyg sutarties.

I Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu: |

n - ----- ----------------
' Tel., Triangle 1450

PARSIDUODA Coffee Pot restau
rantas, puikiausiai įtaisytas, labai 

bizniavoj vietoj, prie eleveiterio sto
ties. Yra lysas ant 5 metų. Randa 
pigi. Kas nupirksi ,tikrai padarys 
gražaus pelno. Pasinaudokit proga 
tuojau, nes aš del tūlų priežasčių 
turiu parduoti. Kreipkitės ypatiškai 
arba telefonu. Adresas: 809 Forest 

Į A ve., Ridgewood, L. I., N. Y. Phone 
Jefferson 4815. 81-83

j PARSIDUODA grosernė, geroj vie
toj, biznis įdirbtas per daug metų. 

Gera proga pirkti. 
“Laisvės” ofisą.

Puslapis šeštas Pirmadienis, B aland. 8,

VIETOS ŽINIOS
Nepamirškite T. D. A. 17-tos Nužudė Savo Numylėtinę ir 
Kuopos Susirinkimo

Pereitą penktadienį ryte, at
ėjo į Bedford Ave. (Brookly
ne) policijos nuovadą tūlas 
Harry Klynn, gyvenąs po num. 
145 North Ninth St., ir sako:

—Ar čia yra tikroji poli
cijos nuovada?

—T a i p,—j am buvo a ts a k y- 
ta.

—Matai šitą ?—rodydamas 
revolverį durininkui, sako

Balandžio 10 d., “Laisvės” 
svetainėje, įvyks Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos susirinkimas. Nariai 
ir organizacijų atstovai, būkit 
visi susirinkime, nes bus svar
bių pranešimų iš T. D. A. ir 
raportas iš atsibuvusio koncer
to. ■ j

Tarptautinis barbininkų Ap-
Klynn.

—Tai revolveris,—jam bu
vo atsakyta. .

—Taigi, taigi
kalbėjo Klynn.—Juomi aš 
žudžiau savo meilužę už 
kad ji mylėjo kitą.

Vėliau paaiškėjo, kad 
nušovė tūlą lenkę, Katrę

sigynimas yra didelis ginklas 
Amerikos darbininkų klasės 
rankose pagelbai tiems, kurie 
yra persekiojami už proleta
riato reikalus. Štai ir šiuo tar
pu.T. D. A. veda kovą už iš
gelbėjimą dviejų darbininkų 
iš reakcijos nagų. Vienas iš 
jų John Topalcąyani, skutėjas,

itocko, kuri buvo našlė, ir
jrią ’Klynn buvo baisiai įsimy
li ėjęs.

Per šešis mėnesius jiedu my- 
Įlėjosi. Bet pora savaičių at- 
jgal įsimaišė kitas vyriškis, į 
j kurį moteriškė pradėjo kreip
ei savo domę. Tas baisiai us> 
įgavo Klynną ir jis pasielgė 
taip, kaip pasielgė.

iš Harmony, Pa., o antras Ma
rio Giletti, esąs iš Comstock, | 
N. Y. Topalcsyani yra veng-| 
ras. Ačiū pasidarbavimui I 
Vengrijos valdžios ir Ameri-1 
kos reakcionierių, jam biivo 
atimta pilietines popieros ir! 
dabar grasinama ištrėmimu. | 
To paties laukia Giletti. šį- 
nori ištremti į Italiją, kur jam 
grūmoja 15-ka metų kalėji
mo.

Jeigu jų negins T. D. A. 
apsigynimas, tai kas juos 
gins? O jeigu mes, nariai ir 
visi darbininkąi neparemsime 
T. D.-A., tai kas jį parems ta
me taip svarbiame darbe ? Už 
tai kiekvienas privalo rūpintis . 
šita organizacija ir jos darbus areštuota pereitą penktadienį 

ir šeštadienį. Iš viso randasi 
apie 3,000 darbininkų streike. 
Jie pikietuoja, traukdami ki
tus į kovą už geresnes darbo 

‘sąlygas.
Viešbučių, restoranų ir ka

teteri jų Darbininkų Unijos 
generalis sekretorius Samuel 
Kramberg yra didelis opti
mistas. Jis mano, kad greitu 
laiku^bus laimėta visa eilė res
toranų. Be to, jis pasakoja, 
kad tūlas restoranui savininkas 
norėjęs papirkti vieną streiko 
darbuotoją, siūlydamas jam 
500 dol. kyšio ir manadže- 

sai Brown yra paprastas dar-'riaus vietą. Bet ans atsisakęs 
bininkas. Kuomet jis išeida-; priimti “dovaną.” 
vo į darbą, tai jo žmona, pasi-J 
likusi namie, melsdavosi die
vui, nepaisydama į jokias že
miškas 
turėjo 
gaites, 
Faith, 
motina 
aukojo

Dar Daugiau Streikierią 
Suareštuota

Brooklyne Randasi daug MASPETH, N. Y.
f

L. D. S. A. 91-mos kuopos susirin
kimas bus panedėlį, 8 d. balandžio/ 
National Hafl, 91 Clinton Ave. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visos narės 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti.

Org. K. Linonienė.
Aną dieną automobilių savi

ninkų susivienijimo pirih. Kro
ne išsireiškė, kad Brooklyno 
tūlos gatvės automobiliams ne
pakenčiamos. Duobėtos ir ne
lygios. Esą nejučiomis dažnai 
automobilistas __  ,
Inimp tik del M okiu keliu ' Ime gerai ir PigiaL- Taipgi lannę LIK Ctei LOKIU Kelių. j stogus ii> uždedame naujus.

IŠ gyventojų pinigai lupami, j laujant feerit pribūname. J. 
namų savininkai f 
ir vis skelbiama, kad tie pini
gai yra imami gatvių taisymui.
Jie, tačiaus, didžiumoje dings-' 
ta Tammany Hali politikierių' 
kišeniuose. : i

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

Fanatikė Negrė Tiksliai 
Sudegino Savo Kūdiki

Šiomis dienomis Brooklyne 
tapo suvaidinta sekanti fana- 
tltkh tragedija. Tūlo negro, 
Martino Brpwno, žmona sude
gino savo astuonių savaičių 
amžiaus dukrelę, pasiųsdama 
ją -‘dievuliui Ant garbės.” Pat-

“nopostis.” 
keturis kūdikius—mef 
Joyce, June, Fern ir

Pastarąją fanatikė 
iš pat pirmų dienų pa- 
“dievuliui.” j

Daugelis Užgiria Naują 
Subvės Projektą

. IO 111 Vz I * ) **

Daugelis įvairių biznierių, 
organizacijų, esančių New-.

Netgi* ir Yorke, rytinėj pusėj, smarkiai 
vardą jai davė Faith (Tiky- užgiria naujos subvės projek- 
ba).

Bet kad tikrai pąaukoti, tai 
reikia kas nors apčiuopiamo 
padaryti. Kuomet Martinas 
išėjo darban, Browniene aprė
dė Faith gražiomis drapanu- 
kėmis—gražiausiomis, kokias 
tik turėjo—ir pasakė vyresnė- 
sėms Faith sesutėms: “žiūrė
kit, kaip aš jūs jauniausią se
sutę pasiųsiu augštai, augštai 
į dangų, ‘pas patį dievulį.’ ”

Mergaitės žiūrėjo išsišiepę.
Tuomet Browniene pasiėmė 

jauniausią mergaitę, nusinešė 
j skiepą, įdėjo į degantį “furn- 
r.ce.” Ten ji supleškėjo.

Augštesniam augšte gyve
nantis Martino brolis sužino
jo apie tai ii’ pranešė polici
jai. Greit fanatikė moteris 
buvo suimta ir nugabenta į po
licijos nuovadą, kur* buvo ap
kaltinta f užmušėjystėje.

Sugrįžęs Brownienes vyras

tą. Kaip žinoma, nauja sub- 
vė turėtų sujungti rytinę mie
sto dalį su Bronxu. Niauja ge
ležinkelio linija turėtų eiti 
apačia Antros Avenue. Tai 
būtų didėlis biznio pakėlimas 
šitoj apielinkėj. Už tai biznie
riai ir pradėjo entuziastiškai 
džiaugtis ir reikšti viltį, kad 
tas kuoveikiausiąi būt įkūny
ta gyvenimam

Prie Antros Avenue linijos, 
veikiausia būtų prijungta 
Brooklyno subvės.

Sugriebė 900 Bonky 
Gėrimą Laive

Pereitą -penktadienį
Yorko blaivybės agentai už
puolė ant Munson Laivų kom
panijos garlaivio Munargo 
(esančių East upėj, 9 prie
plaukoj) ir užgriebė 900 bon- 

Martinas, sužinojęs nuo vaikų’^U įvairių gėrimų, šis laivas 
Jis greit bu- nesenai parp-laukė iš Ba

hama salų. Laivo kapitonas 
sakosi nežinąs, kokiu būdu 
tasai gėrimas galėjęs patekti 
ten. žemesni oficieriai sako 
tą patį.

Kapitonui grūmoja didelė 
bausmė: už kiekvieną bonką, 
einant tam tikru įstatymu, jis 
turėtų užmokėti po $3.

Eis j Teismą del 
Knygos apie Lytį

Marė Ware Dennet tukės eX 
ti į teismą ir pasakyti teisėjui, 
kodėl ji negali būti baudžia
ma už tai, kad bal. 23 d. ji 
išsiuntinėjo paštu savo knyge
lę po antrašte. “Gyvenimo Ly
tine pusė, arba Patarimas Jau- 
riiems.” Prisakantieji teisėjai 

v turės nuspręsti, ar ši knygelė 
turi savyje nedorybių, ar ne.

Griaustinis ir 
Lietus New Yorke

1 fr • nz« - t r _ j PAS [RANDAVO J A gerasK line manote Važiuot ; <iei restam-anto. buvo 
, - r • n Hr tebėra visi rakandai.Lietuvon' 4>ai prieinama, vieta tarp

1 dirbtuvių. Krautuve: 187 Harrison.
Kurie iš mano kaimynių ^'e”Iįltslyauklte 58 Gary st” Bg3-88 

(nuo Užuguosčio, Trakų ap-j—r—.— 
skilties) rengiatės važiuot rakandais. Randa pigi, tik $16.00 
Lietuvon aplankyti savuo-'i mėnesį. Kreipkitės po No 95 

. j • i -L -i i nope St., vienais tropais, Brooklyn,sius, tai butų gerai, kad su-i n. y. ( 82-85)
.sitartume kartu važiuot, i PASIRANDAVOJA storas—grosernė 
Del susitarimo rašykite, oi ir bučernS su visais įtaisais. Prie 
aš suteiksiu pilnas informa
cijas apie mano važiavimo 
laiką ir kitą ką.

P. šolomskas,
Ten 'Eyck St., t' 7

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.

Ateities Žiedo Jaunuolių Draugijė
lės mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, balandžio (April) 8 d. 8-tą 
vai. vakare, “Laisves” salėj, 46 Ten 
Eyck St. Pageidaujama, kad skait
lingai tėvai atsilankytų, nes reikės 
plačiau aptarti Stygų Orkestrus būk
lė. Taipgi atveskit vaikučius prira
šyti, kurie dar nepriklauso prie 
draugijėlės. O kurie norėtumėte sto
ti prie Stygų Orkestrus, atsilankyki
te penktadienių vakarais į “Laisvės” 
viršutinę salę.

Sekr. P. Višniauskas.
(82-83)

TAI TAS, KO JUMS 1 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON 
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
tinkanti ir lengviem užkandžiam, 

visi reikalingi 'įtaisymai. Parsiduo
da todėl, kad savininkė neapsidirba. 
.101 Mcserole St., Brooklyn, N. Y.

u (83-85)

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

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

82-84)

417 Lorimer Street

PAJIEŠKOJIMAI

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

ze-

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikęin- 
ait.—Pabandykit I

v

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMES

Populiariškiausias Vyras 
, Pasauly

Douglas Fairbanks
• ‘ h

z Matę vieną Douglas Fair
banks inspiruojančių dramų 
filmą, tukstanęiai paveiktų 
žmonių grįžo į jų dienos gyve
nimą žibėjimu akyse ir nauju 
jausmu širdyse, pasirįžusių ko
voti prieš monotoniškai nuo
bodų gyver^mą.

Tai yra del to, kad Fairbanks 
uždega ambiciją, sukelia norą 
manyti, jog vyras niekad nenur. 
galėtas, kol jis pats prisipažįsta' 
tai, ir jis pats tai pergyvena įsi
tikinimą, kad jis buvo vadina
mas “populiariškiausiu pasauly 
vyru.”

“Reguliariškai valgyk, regu- 
liariškai valandas miegok, 
mankštinkis, dirbk ir žaisk tam 
tikrą nustatytą laiką ir įgyji 
darbui miklumą,” jis sako. As
tuonias valandas kiekvieną nak
tį miegoti yra jo sistemai ganė
tina.

“Nejau Tamsta nevalgai sal
dumynų?” Eleanor Packer ne
senai paklausė “Doug,” besau- 
godama jį geriant puodelį arba
tos be grietinės, citrinos ar 
cukraus.

“Taip, valgau,” jis" atsakė, 
“Kai jaučiu noro ir kai mano 
svoris nukrinta žemiau norma- 
liško. Per daug saldumo sutin- 
gina, ir nei vienas negali pirmyn 
pažengti šiomis greitomis judė^ 
ti dienomis.”

“Ąš gaunu daugiau malonu-

mo rūkydamas Lucky Strike 
skanumą, nei kitus cigaretus,” 
Fairbanks nesenai sake kitam 
savo draugui. “Jie yra leng
vesni mano gerklei ir kvėpuoti. 
Del to aš ir rukau tik Luckies. 
Paspraginimas iš tikrųjų man 
daug reiškia. Mano paties paty
rimu patikrinu, kad paspragini
mas išima visus blogumus ir 
dargi padvigubina skonį.”

Gimęs Denver, Colorado, 1883 
m. ir principalinį mokslą baigęs 
Jarvis Military Academy, Den- 
vere dešimties ipetų amžiaus 
būdamas pamaži familiariškai 
pasakojo Shakespeare, it vete
ranas artistas.

Septyniolikos mettj sulaukęs, 
kai šeima persikraustė į New 
Yorką, vaikas tapo Shakespear
ean Repertory Company Frid
riko Wardo nariu, bet tai buvo 
ne nekvalifikuotumo pažymys. 
Jis nusigavo į Harvardą keletai 
mėnesių pasimokyti ir poilsis 
jam suteikė geresnę progą grįžti 
1901 m. į sceną. Jis pradėjo 
“Hawthorne of the U. S. A.,” 
“Frenzied Finance,” “All for a 
Girl,”“A Gentlemanfrom Miss
issippi” “Officer 666,” “The 
New Henrietta,” ir 1.1. Jo pas
kutinis scenoj veikimas buvo 
“The Show Shop,” teatralinio 
gyvenimo M. Cohano komedi
joje.

Sulaukęs 31 metų amžiaus, 
jis buvo vienas aukščiausiai 
kainojamų figūrų Amerikos 
scenoje. Kovo 28 d., 1920 m. jis 
vedė Mary Pickford. Tai jau 
keturiolika metų, kai jo balsas 
girdėtas scenoje.

1924 m. David Wark Griffith 
kvietė Douglas Fairbanks, mo
kėdamas $2,000 per savaitę, 
vykti į Hollywood, ir kontrak
tui pasibaigus, Fairbanksas su
organizavo savo nuosavą ben
drovę ir pagamino: “The Black 
Pirate,” “The Thief of Bag
dad,” “Robin Hood,” ir “The 
Three Musketeers,” kurie vai
dinti visuose pasaulio kraštuose.

Ir dabar “The Iron Mask,” 
jo antrasis veikalas nuo nemir
štamo romanso “Dūmas.” Tai 
atviras Sekretas, kad D’Ar
tagnan yra Fairbankso budo 
skonis, ir toji mikli, lanksti jo,

figūra, su j‘o dvidešimties kojų 
šokimu pro langą, ir jo keturias 
dešimties kojų šokimu į Athos, 
Porthos ir Aramis rankas, kaip - 
jis nepamainomai sugeba tą 
budo savybę atvaizduoti. Šis jau 
dešimtas Douglas Fairbanksui, 
Allan Dwano direktuojamas 
veikalas.

Kiekvienas Fairbankso pa
veikslas yra puikiausias, orga
nizuotai sutvarkytų artistų ir 
mechaniškai išleisti puikiai pa
veikslai. Tas vyras turi genia- 
liškumo sukurti ir organizuoti 
dramatiškus, artistiškus ir nie- 
chaniškus efektus ir detališku- 
mus. To viso studijos ir pa
veikslų pagaminimas nugabena 
į kitus pasaulius. Kitose indus
trijose jo talentas bizniui vesti 
jį pastatytų greta su tokiais 
lyderiais, kaip Mr. Gary, Mr. 
Schwab, ar Mr. Otto Kahn.

Pavyzdžiui, imkim “The 
Iron Mask.” Norėdamas užti
krinti, kad paveikslas atatiktų 
tikrenybei, dvasiai ir visoms 
Francijos istorijos smulkme
noms, Fairbanksas iš Francijos 
parsigabeno įžymiausią gyve
nantį autoritetą šiuo laiku, 
Maurice Leloir, veteraną piešė
ją, kurio vardas yra žinomas ir 
skamba skersai pasaulio, piešti 
kostiumus ir papuošalus. Ką 
pasaulis žino apie Dumas, 
D’Artagnan, Athos, PorthoS ir 
Aramis, apie Richelieu, ir Louis 
XIII teismus ir Louis XIVj 
daugumą piešinių ir iliustracijų, 
kurias Mr. Leloir šioj Francijos 
istorijos epochoj. Joks Durnas 
atvaizdavimas be jų bevertis.

Į jo draugų grupę, kurie tele
grafavo sveikindami didžiojo 
veikalo “The Iron Mask”.gam- , 
intoją, jię iš Hollywoodo tele- j 
grama atsakė: /

“AŠ LABAI PATENKIN-, 
TAS, KAD NEW YORKASj 
LABAI DOMISI IRON MAS- I 
KA IR TOKIO DĖMESIO. 
SUSILAUKIA (STOP) VISI-' 
EMS PASAKYKITE, KAD. 
ĄŠ LABAI ESU PATENKIN- I 
TAS MANO MYLIMAISIAIS 
LUCKIES, KAIP Aš PATS 
LINKIU BŪDAMAS NEW 
YORKE > 4

DOUGLAS FAIRBANKS.”

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvi.uią 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kaina.N

Mąliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.




