
* ĮVAIRIOS ŽINIOS
Varšava.—Lenkijos prezi

dentas Moscickis žadąs atsi
statydinti ; nesutinkąs su 
Pilsudskio perdaug cariška 
politika. Pilsudskis spaudo
je vėl išgerkliojo seimą, 
kaip paskučiausią mazgotę.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart
v 
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Boston.— Areštuota 20 
kriaučių, streiko pikietuoto- 
jų. “už bastymąsi ties už- 
streikuota dirbtuve,” kaip 
kad sako policija.

' Anglijoj pradėjo sparčiai 
skleistis influenza. Anglų 
laikraščiai išsireiškia, kad

Valstijų.

IHinois seimeliui įteikta 
sumanymas leist tos valsti- 
jos piliečiams referendumu 
išbalsuot, ar valstijinė vy
riausybė turi panaikint vie
tinius blaivybės vykdymo 
įstatymus, ar ir toliau juos 
palaikyt.

Chicago.—Penki ginkluoti 
piktadariai išplėšė $75,000 
iš 80 izraelitų, susirinkusių 
pasimelst į rumuniškųjų žy
dų sinagogą.

. New York.—Gatvių valy
tojas Frank Muolino rado 
blokinę su 25 gabalais dina
mito, griovelyje, prie šali
gatvio, ties 240 East 111 St. 
Dinamitą perdavė policijai, 
kuri dabar jieško, kas yra 
jo savininkas.

No. 85 Telephone, Stagg 3878

Gaisras Odų Fabrike 
Šiauliuose

Pranešama,' kad Šiauliuo
se buvo užsidegęs vienas iš 

i didžiausių odų fabrikas. Su- 
įdegė daug odų ir mašinų. 
Gaisras kilęs nuo susijungu
sių elektros laidų. Nuosto
lių esą padaryta apie 650,- 
000 litų.

Del Užkankinto Komunisto Kūno Sušaukta 
Rumuną Artilerija ir Ugniagesiai

Social-Republikonai Me
te Dvi Bombas Indijos “Ž

BUCHAREST.— Rumu- 
rių valdžios žandarai ir ka
reiviai su kanuolėmis ir kul
kosvaidžiais užpuolė komu
nistu centra Temesvar mie
ste, kad atimt pašarvotą kū
ną komunistų vado Johanno 
Fonogyi’o, kuris buvo už
kankintas Ploesti kalėjime. 
Sulig pranešimų, į šermenis

Seime [darmerijos dąvė tris šūvius 
“zalpu” iš šautuvų į komu
nistų centro langus. Komu-

DELHI.— Du jauni vyrai nistai gynėsi. Kovoje likę 
indusai sviedė po vieną bom-; sužeisti policijos vadas ir 8 
bą nuo Indijos seimo gale-j kiti kareiviai bei žandarai, 
rijos, taikydami į vietą, kur iš vienos pusės, ir 6' komu- 
buvo susėdę augštieji valdi- nistai, iš kitos. Pašaukta

ves į komunistų vietovę, ga
lų gale, užgesinę pastarųjų 
pasipriešinimą.

Po to, liko suimta 120 čia 
buvusių komunistų vyrų, 60 
moterų ir 90 vaikų. Kiti pa
leisti, o 47 padėti po areš
tu; juos teis pusiau-kariš- 
kas teismas/

Pasinaudodamas tuo nuo- 
tikiu, Rumunijos ministeris 
pirmininkas Maniu pareiš
kė, kad visiškai būsią toj 
šalyj uždrausta bet kokia 
komunistų organizacija; ko
munistai būsią baudžiami 
kaip kriminalistai ir turėsią 
būt su šaknimis išnaikintos 
visos komunistinės bei kai-

Lietuva Jau Pasiūlė su Len
kais Susitarti

Lietuvos vyriausybė va
kar per Lenkijos pasiun
tinybę Berlyne įteikė lenkų* 
vyriausybei laikino ekono
minių santykių sutvarkymo 
projektą tarp Lietuvos ir

LAUŽYS PIETINIU AUDĖJU STREIKĄ 
PATI AMERIKOS DARBO FEDERACIJA
Audyklą Savininkai Pasikvietė ir Papirko Viršylas Ame

rikos Darbo Federacijos, kad Iškrikdyt Streikus 
ir Išplėšt Audėjus iš Komunistų Intakos

ASHEVILLE, N. C.—Va-; nių judošių ir kapitalistų
Dešimt Volęos Upė s<Iai.Ameri?os.. Darb01Fe<;]e;' r rnnnnQ cirvn yiiinio 'iiwvr

Plėšikų Pasmerkta
Minim

Anna Pavlova, garsi šoki
kė, turi blogą vardą Sovietų 
Rusijoj, iš kur jinai yra ki
lusi. Valstybės operų komi
sija nutarė sugrąžint Pavlo
vai atgal $750, kuriuos ji 
buvo prisiuntusi naudais 
menkiau apmokamų operos 
šokikių. Pavlova pavadin- i

ninkai. Sužeista anglas sei
mo narys, Sir George Schus
ter, žymus finansinis Ang
lijos vyriausybės valdinin
kas Indijoj, ir keturi kiti. 
Tuo pat laiku nuo galerijos 
pasipylė žemyn lapeliai. La
peliuose vadina Anglu im
perialistus Indijoj “plėši
kais, korikais” ir šaukia 
liaudį sukilt ir išvyt laukan 
tų svetimųjų nevidonų vieš
patavimą.

Bombos trūko kaip tik tuo 
laiku, kada seimo pirminin
kas Patel ėmė skaityt įsta
tymo sumanymą, kuriuota “myletine ir linksmintoja <kalaujama •kad’ iš Ind5. 

nedoros ir isgamiskos kapi- jog būtųJ išva’ryti visi komu. 
talistmes publikos Europoj ; A t krašto
ir Amerikoj.

New York.—Per vieną tik 
naktį penkiuose užpuolimuo
se New Yorke ir Jersey Ci- 
tyj plėšikai pasigrobė $4,000 
pinigais ir $68,000 vertės 
brangių kailių.

Apleisti ^Elgetos

gaisrininkų komanda, palei- riosios, komunistams prita- 
dę smarkiąsias vandens srio- riančios darbininkų unijos.

Tik 3 Mėn. Kalėjimo) 
Šimtus Miliony Dol

WASHINGTON.— Trims 
menesiams kalejiman nutei
stas Harry F. Sinclair, Tea
pot Dome valdiškų žibalo 
šaltinių šmugelninkas. Jis, 
veikdamas išvien su parsi
davėliais.. Hardipgo valdžios 
ministeriais, buvo išsukęs iš 
valstybės žibalo šaltinius, 
vertus šimtų milionų dole
rių. Bet dar ir dabar jis nė
ra baudžiamas už suktybes, 
o tik už tai, kad paniekino 
Jungtinių Valstijų senatą.

Nušmugeliaviisiam 
erių Valstybės Turto
Mat, senatinė komisija buvo 
pašaukus Sinclairį pasiaiš- 
kint; o Sinclairis atsisakė 
duot atsakymus į jam stato
mus klausimus.

Trims mėnesiams jį į “pa
prastą” kalėjimą siunčia 
Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausias Teismas, kuris, 
apart to, uždeda jam dar ir 
$500 piniginės pabaudos.

Bet tai tik juokas, o ne 
bausmė tokiam valstybinio 
turto vagiui.

Geriausia Esą Mirt Nesulau
kus 50 Metų

Vidutinis Rūkymas Nekenkia 
Moterų Sveikatai

PANEVĖŽYS.— Respub
likos gatvėj, prie buv. Paš- 
kovienės namų, sėdi aklasis. 
Jaunas vyras, praradęs re
gėjimą odų dirbtuvėje, ku
rios savininkas išdūmė Af- 
rikon — ir aklasis liko be 
nieko. Dabar, dideliam šal
ty, skarmaluose, visų apleis
tas elgetauja. Tenka daž
nai matyti ir moterį be 
abiejų kojų šliaužiančią ša
ligatviu.

Į juos domės nekreipia po
licija, miesto valdyba ir 
bendrai organai, kuriems 
privalo panašūs dalykai rū
pėti. Kiek teko girdėti, 
miesto valdybos dispozicijoj 
yra sklypas, paaukotas uba
gams, bet miesto valdybos 
išnuomotas privatiniam 
meniui.

piliečiai.
Kapitalistinių laikraščių 

antgalviuose blofinama, būk 
tas bombas metę komunis
tai. Bet tuose pačiuose 
laikraščiuose toliau skaito
me žinios papildymą, kad 
bombininkais yra nariai 
“Hindustano Socialistų Re-

ipublikonų Armijos,” kurios 
organas garbina bombų 
sviedėjus, prilygindamas 
juos “narsiesiems francūzų 
anarchistams-kankiniams.”

Anglijos vyriausybė nau
dojasi tuom bombų nuoti- 
kiu. Anglų imperialistų 
laikraščiai ragina dar griež
čiau prispaust Indijos-gy
ventojus. Tuo pačiu žygiu 
Britanijos buržuazija stau
gia, būk bombų metimas tai 
esąs vaisius Sovietų propa
gandos. Nors bombin’inkai 
neturėjo nieko bendra nei 
su komunistais nei su Sovie
tais.

-Abudu bombamečiai tapo 
suimti ir prisipažino kaičio
je.

Radio pranešimu, žinomas 
anglų mokslininkas Arthur 
Keithas nepritaria žmonių 
gyvenimo pailginimui. Per 
vieną savo paskaitą jis pa
reiškė, kad ideališkiausia 
būtu mirti nesulaukus 50 
metų amžiaus.

Kiek Kurios Tikybos Žmonių
PARYŽIUS.— Francūzų 

katalikų laikraštis “La Vie 
Catholique” paduoda jėzui
to Gilberto tikybų statisti
ką. Įvairių rūšių pagonių 
yra 785 milionai, katalikų 
301 milionai, mahometonų 
227 milionai, protestonų — 
212 milionų, pravoslavų ir 
kitų krikščionių atskalų — 
157 milionai.

BOSTON.— Amerikiečių 
Daktarų Kolegijos prezi
dentas Dr. J. H. Musser įro
dinėjo tos draugijos posėdy
je, kad vidutinis rūkymas 
nekenkia moterų sveikatai. 
Tas jo tvirtinimas esąs pa
remtas skaitlingais moksliš
kais išbandymais.

Iš Dr. L. Brown’o prane
šimo paaiškėjo, jog nuo 
džiovos dar miršta po 90 
asmenų iš kiekvienu 100,- 
000/

MASKVA.— Baigėsi teis
mas Kuznecovo, vado šaikos 
40 piktadarių, kurie per ke
lis metus apiplėšinėjo Vol
gos upės laivus, šaika pa- • 1 — v V j _ • _ _ _ Vi__:— - 
nių ir padarius 37 didelius I 
apiplėšimus.

Dešimt kaltininkų tapoI 
pasmerkti mirti; bet paskui 
penkiems iš jų mirties baus
mė pakeista dešimčia metų 
kalėjimo kiekvienam. Kuz
necovo mylėtinė gražuolė 
Voronina taipgi gavo desėt- 
ką metų kalėjimo.

Teismas patarė vykdoma
jai vyriausybei, kad dovano
tų Kuznecovui gyvybę, ka
dangi jis pagelbėjo teisė
jams, išduodamas savo sėb
rus, plėšikus-žmogžudžius.

Teisme, be kitko, buvo 
skaitoma *fr Kuznecovo laiš
kai, rašyti jo mylėtinei Vo- 
roninai. Jie parašyti taip 
gyvai, jautriai, paprastai ir 
vaizdingai, kad vienas iš 
teisėjų negalėjo atsistebėti; 
ir tarė, kad Kuznecovas turi 
panašius literatinius gabu
mus, kaip garsiausias šian
die ■ rusų rašytojas Maksi
mas Gorkis. O ir gyvoji 
Kuznecovo kalba buvo to
kia, kad rodos, ne žodžiais 
sako, bet paveikslus rodo.

racijos atvažiuoja laužyt 
streikus audėjų. Tūkstan
čiam kovojančių audėjų iki 
šiol vadovavo ir organizavo 
kairioji Nacionalė Audimo 
Darbininkų Unija. Komu
nistai ir jiems artimi kairie
ji veikėjai stovi pirmose 
eilėse mūšių, prieš fabri
kantus, prieš policiją ir ki
tokius išnaudotojų tvarkda-

' planai pavyktų, tai, supran
tama, visa ligšiolinė darbi
ninkų kova vėjais nueitų; 
audėjai būtų priversti ver
gaut senosiomis ir veikiau
sia dar blogesnėmis sąlygo
mis.

Kairioji Nacionalė Audė
jų Unija reikalauja pridėt 
darbininkams bent 20 nuo* 
šimčių uždarbio, sutrum- 
pint darbo valandas, pripa
žint uniją ir tt.

Dabar jai teks tęsti pa
sunkintą kovą, nę tik prieš 
fabrikantus, bet ir prieš 
jiems parsidavusią Ameri
kos Darbo Federacijos ma-

as- Pučiasi Diplomatiškos Katės Washingtone, Nepasidalin
damos “Garbe” Bankietuose 1

Muštynės del Darbo

ŠĖTA.— Šėtos apylinkėj 
eksploatuojamam miške ap
linkinių kaimų ūkininkai 
net pešdamiesi veržiasi iš
kirstus medžius išvežti. 15 
d. vasario susipešė Garniš- 
kių kaimo ūkin. Pilipavičius 
Kazys su Ivanausku Juozu 
iš Gaižūnų kaimo; pastara
jam gerokai apdraskvtas 
veidas ir sukramtyti pirštai.

Miško pirkliai, matydami 
panašias varžytines, nusta
to rriinimales kainas.

WASHINGTON.— Kam 
turi priklausyt pirmesnė 
vieta diplomatiniuose ban-? 
kietuose — ar. pačioms kitų 
šalių atstovų, ar seseriai 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidento Curtis’o? Tuo klau
simu kvaršina sau galvas 
europiniai diplomatai Wash
ingtone; juom susijaudinęs 
vice-prezidentas ir jo sesuo 
Ed. Ev. Gannienė.

Pirmiau buvęs Jungtinių 
Valstijų valstybės ministe
rs Kelloggas patvarkė, kad 
diplomatiniuose pokiliuose 
Curtiso sesuo turi užimt-že
mesnę vietą, nekaip žmonos

svetimų šalių atstovų. Tuom 
labai įsižeidė vice-prežiden- 
tas Curtis;, pasipūtė, kaip 
katė, ir jo sesuo. Anglijos 
ambasadorius Esme How- 
ardas dabar buvo pasišau
kęs ' diplomatus, kas daryt, 
kad patenkint tų poniškų 
“bobų” garbę. Dalykas pa
liktas išspręst Amerikos 
naujai valstybės ministeri
jai, su Stimsonu priešakyje. 
O demokratas sendto'rius 
Hef linas sako: jeigu reikės, 
aš kreipsiuos ir į visą šalies 
kongresą, kad palaikyt gar
bę vice-prezidento ir jo se
sers. ’

Tyrinėja Blaivininkų .Šūvį 
Norvegų Laivą

WASHINGTON.—Norve
gijos atstovas pradedą tyri
nėt nuotikį su savo šalies 
laivu .“Juan,” į kurį iš ka- 
nuolės šovė pakraštinis A- 
merikos blaivybės laivas. 
Amerikonų kapitonas davė 
ženklą, kad norvegų laivas 
sustotų ir pasiduotų kratai; 
spėjo, kad tuo laivu gabena
ma alkoholis į Ameriką. 
Kuomet norvegų laivas ne
sustojo, tai amerikonai ir 
paleido šūvį iš kanuolės. 
Šūvis tačiaus jokios žalos 
niekam nepadarė. Dar ne
užbaigtas dalykas su bom
bardavimu kanadiškio lai- 
vuko “I Am Alone,” kur žu
vo ir vienas žmogus; o čia 
vis nauji nesmagumai ame
rikiniams blaivybės vykinto
jams.

sirodė užmušus tuziną žmo- j rius_ Tuom Nacioįalg Audi. 
imo Darbininkų Unija įgijo 
i didelio- pritarimo ir pasiti
kėjimo tarp ‘audyklų vergų. 
Ši unija baigia mobilizuot 
streikan didžiąsias Chad
wick-Haskins ir Manville- išiną.
Jenckes audyklas, ir ruošia- į ——----------
si iššaukt kovon dar 15 fab- N. Y. Valstijoj Automobilistai 
nkų audėjus ir verpėjus. M„L5e pn 9 fonh. T-L-,.

Prieš Kairiąją Uniją
Greenų ir kitų pardavikų; 

vadovaujama Amerikos

Mokės Po 2 Centu Taksy 
nuo Galiono Gazolino

ALBANY, N. Y.—New
Darbo Federacija miegojo Yorko valstijos gubernato- 
tol, kol neišsijudino platus 'Hus Roosevelt pasirašė 
i._______________________” . _ _ v _

pietinėse valstijose; kol au- kurį turės mokėti po du 
dėjai nepradėjo masiniai centu taksų nuo kiekvieno 
burtis po kairiųjų Naciona- galiono gazolino visi auto- 
lės Audėjų Unijos kovos ve- mobilistai. Įstatymas jeiua 
liava. ABet kada tie ponai 
pamatė, kad kova platėja ir 
smarkėja; kuomet jie įsiti
kino, kad fabrikantai nepa
jėgia nuslopinti kovingų 
streikų bangą, — tai ir par- 
davikiški Darbo Federacijos 
lyderiai išlindo, kaip paša- ■ 
kiškas velnias iš i

streikinis audėjų judėjimas i Hewitt-Pratt pilių, pagaly 
___ ~~  1 _ 1 1 __ ! Ir 11 V*1 4“ 11 V/W *'V1 X TA /A <411

dėjai nepradėjo masiniai centu taksų nuo kiekvieno

galion nuo gegužės 1 d. Iš 
tų mokesčių valstija turės 
$26,000,000 extra įplaukų į 
metus. '

5 4»
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Baisi Žmogžudystė
Vežionio Vienkiemy

Kovo 21 d., dienos metu, 
Vėžionių vienkiemyj Kupiš
kio valse. Adolfo Moskevi- 
čiaus namuose nužudyta 
tarnaitė Paulina Jonuškevi- 
čiutė, 45 metų amžiaus.

Nežinomi žmogžudžiai, 
pasinaudoję proga, kad šei
mininkai išvažiavo Kupiš
kiu į turgų, užpuolė likusią 
namie tarnaitę ir kirvių 
smūgiais ją nužudė.

Sakoma, kad nužudytoji 
tarpduryje žmogžudžiams 
pasipriešino ir tuojau gavo 
pirmą smūgį kirvio penčia 
kakton taip, kad net par
krito. u Matomai,t dar buvo 
gyva, tai paskum apversta 
kniupščia ir 'sukapotas kir
viu pakaušis, net smagens 
išvirtę. . Ten pat rasti du 
kruvini kirviai. Troboje 
viskas sujaukta, išversta, iš 
ko sprendžiama, kad žmog
žudžiai norėjo apiplėšti.

Tų namų šeimininkė Da
rata Moskeyičienė skun
džiasi, kad jai išvogta 
dol. pinigų.

Blogi Gešeftai

15

Biržai.— Ne tik ūkininkai, 
bet ir prekybininkai nusi
skundžia blogais metais. 
Girdi skolų ūkininkai nemo
ką, nieko neperką.

SVARBUS ORLAIVIO
PATOBULINIMAS 

kiškas velnias iš užpečkio; i ,v LONDONAS.-— Jau gania 
ir jie prašneko apie reikalą į }st^)U\inVls /°^s orlaivis, 
“patarnauti” streikuojan-,^ac^ ^a^ai palengva gali bo
tiems audėjams, išplėšti 
juos iš “raudonųjų” i 
ir sutaikyti darbininkus su 
samdytojais.

Apie tokį sutaikymą su iš
naudotojais atvirai kalba 
Th. F. McMahon, paskilbęs 
federacinis audėjų streikų 
laužytojas; taip šneka ir 
vietiniai vadukai Amerikos 
Darbo Federacijos-North iri 
South Carolinose.

New Yorko Times’* 
nešimu (bal. 9), patys au--tos kelios komunistų prokla- 
dyklų savininkai atsikviečia macijos.

veik stačiai ant žemės nusi- 
intakos PavoJaus lakūnams.

To įtaiso pamatinė esmė, tai 
tam tikros durelės bei atvd- 
ras lėktuvo sparne.

Nuodugnūs tam išbandys 
mai dabar buvo padaryti -sū 
mažiuku Moth rūšies lėktų? 
vu„ Cricklewood Airdrome.

Komunistų Lapeliai Bažnyčioj
Vilkaviškio katalikų baž- 

o pra-jnyčioj “Spavėdnyčioje” ras-

dyklų savininkai atsikviečia 
Darbo Federacijos vadus; 
jie pasitiki su tų vadų pa- 
gelba atlikti tai, ko nepajė
gė atlikti su policija — su
laužyti streiką, prigauti 
darbininkus ir 
juos atgal į dirbtuves.

Jeigu tię bendri federaci- niams Italų imperialistams.“

Albanijos karalius Zogu 
paskyrė- Italijos generolą 
Palianį augščiausiu virši
ninku savo karinės ministe- 

su t raukti rijos. Tas karaliukas yra 
visutėliai parsidavęs fašisti-

Kirviu Drožus į Stuobrį, Išbiro $3,300 Paslėptų Jame 
Dolerių, Pusdolerių, Kvoderių

MOUNTAINSIDE, N. J. 
— Farmerys Jacob Dunber 
kirviu kirto į kieme dryb
santį medžio stuobrį, ir pra
dėjo byrėti sidabriniai dole
riai, pusdoleriai ir kvode- 
riai. Pasirodė, kad tai bu
vo sudėti į iškiurintą stuob
rį jo brolio pinigai, kuris 
mirė trejetas mėnesių atgal. 
Stuobryje iš viso rado $3,- 
300; po to pradėjo jieškoti 
namuose daugiau pinigų, ir 
užtiko dar $2,700, sukaišio-

tų į įvairius plyšius.
Kadangi brolių tėvas ka

daise buvo praradęs visus 
bankan padėtus pinigus, nu-, 
sibankrutavus tam bankui, 
tai jis toliau nepasitikėjo jo
kiai bankais ir slapstė pini
gus namie, tą sekretą ati
dengdamas tiktai vyresniam | 
broliui; o pastarasis mirda
mas buvo nusinešęs, kaip 
matome, tą paslaptį į kapus, | 
ir tik iš netyčių jaunesnysis 
brolis užtiko tą turtą.

f
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Liaudininkai ir Socialdemo f et dabar, matote, “Liet. 
• Žinios atvirai tą tiesą pri
pažįsta.

AUDĖJŲ STREIKAS
Ir vėl Amerikos nacionalė -cialistai, darbdaviai, valdžia 

gvardija ir milicija turi pro- Voniioiictn
gą. pasižymėti streiklaužia- 
vime. Susipratę darbinin
kai, komunistai, visuomet 
pabriežia, kad visos buržua
zinės valstybės ginkluotos 
spėkos — nacionalė gvardi
ja, milicija ir armija — yra 
darbdavių įrankis. Kuomet 
yra reikalas, tas ginkluotas 
spėkas kapitalistai naudoja 
triuškinimui silpnesnių žmo
nių užsienyje, vedimui ka
ro. Bet kaip greitai darbi
ninkai sukyla namie, tie ka
reiviai, tie baltgvardiečiai, 
tie milicijantai ir jų ginklai 
esti atkreipti prieš darbi
ninkus.

Pietinėse valstijose audė
jai sukilo prieš nepakelia
mas darbo ir gyvenimo są
lygas. Jau netgi buržuazi
nė spauda pripažįsta, kad 
pietuose audėjų algos yra 
taip žemos, jog darbininkai 
negali žmoniškai gyventi. 
Ar gali, pavyzdžiui, darbi
ninkė pragyventi iš penkių 
ar aštuonių dolerių savaiti-

lir visos kitos kapitalistų įs
taigos. Tik komunistai šau
kia darbininkus laikytis vie
nybes ir klasinio solidaru
mo.

Šelpimas Audėju ir Mainierip

nių valstijų audėjos teuž
dirba.

Ir štai tie audėjai ir audė
jos išėjo į streiką, reikalau
dami pakėlimo algų ir pri
pažinimo unijos. Kitokios 
išeities jiems nebeliko. Strei
kas smarkiai plečiasi. Kas
dien naujos dirbtuvės užsi- 
'daro. Streikieriams vado
vauja nauja Nacionalė Au
dėjų Unija.

Bet ant audėjų gula visos 
darbdavių spėkos. Streikie
riams karą paskelbė val
džia. North Carolinoj pa
šaukta nacionalė gvardija 
ir milicija ginklais nuslo
pinti darbininkus. Streiko 
apimtose vietose paskelbtas 
tikras karo stovis.

Tai amerikoniška “demo
kratija” darbininkams. Rei
kia atminti dar ir tas fak
tas, kad pietuose streikuoja 
amerikoniški audėjai, čia 
gimę vyrai ir moterys. Pa
prastai, iškilus streikui ry
tuose, buržuazija užbliauna, 
kad “foreinieriai” (ateiviai) 
tik visą triukšmą kelią, o 
amerikonai darbininkai yra 
ramūs, nuolankūs ir ištiki
mi. Bet prieš pietų audėjus 
netgi ir šito “argumento” 
darbdaviai negali panaudo
ti. Vienatinis jų argumen
tas liko, tai brutališka, gin
kluota spėka.

Yra tokių ateivių darbi- 
ninkų^kurie neretai išsireiš- 
kia, jog niekados niekas ne
išeis iš amerikonų darbinin
kų. Bet jie klysta. Ameri
kos darbininkų praeitis yra 
revoliucinė. Jokioj kitoj ša
lyje nėra buvę tokių aštrių 
ir didelių streikų, kaip A- 
merikoje. Ir toli gražu ne 
vien tik ateiviai tuos strei
kus vedė. Ekonominės są
lygos verčia visus darbinin- 

-\.^US ginti.savo reikalus. O 
išėję kovon, darbininkai tuo- 
jaus pamato, kam ištikrųjų 
tarnauja Amerikos buržua
zinė * demokratija. t North 
Carolines ginkluoti ‘ unifor
muoti streiklaužiai atidarys 
akis tūkstančiams addėjų.

Audėjų streike, kaip ir vi
suose pastarųjų kelių metu 
streikuose, priešakyje stovi 
Amerikos Komunistų Parti
ja, Prieš streiką eina Ame
rikos Darbo Federacija, so-

Streikuojantiems audė
jams pašelpa būtinai reika
linga. Šimtai šeimynų atsi
dūrė sunkioj medžiaginėj 
būklėj. Visos Amerikos dar
bininkai privalo pasiskubin
ai su pašelpa tiems kovojan
tiems darbininkams.

Taip pat tūkstančiai ang
liakasių šeimynų randasi 
kritiškoj medžiaginėj padė
tyj. Reikia jas sušelpti.

Audėjų ir mainierių šelpi
mo darbu rūpinasi organi
zacija Darbininkų Tarptau
tinės Pašelpos (“Workers 
International Relief”). Iš
tikrųjų, tiktai nacionalė, di
delė organizacija ir tegali 
tinkamai sušelpti streikie- 
rius. Todėl reikia remti D. 
T. P. pastangas.

D.T. P. ruošia trijų dienų 
rinkimą aukų dėžutėmis 
(“tag day”), gatvėse, palei 
stubas, štorus ir tt. Tai bus 
ateinantį penktadienį, šešta-

kratai Dirba Fašistams
Tarpe Kauno klerikalų 

“Ryto” ir liaudininkų “Liet. 
Žinių” eina ginčai delei ben
dradarbiavimo su fašistų 
vyriausybė? “Liet. Žinios” 
(kovo 22 d.) sako, kad liau
dininkai nebendradarbiauja 
su fašistų vyriausybe taip, 
kaip yra priprasta bendra
darbiauti, tai yra, koalici
jos formoje. Bet, iš antros, 
pusės, “Liet. Žinios” pripa
žįsta, kad atskiri liaudinin
kų vadai uoliai padeda fa
šistams smaugti Lietuvos 
liaudį. “L. Ž.”, sako: '

Paytijų bendradarbiavimą 
su vyriausybe reikia škirti nuo 
atskirų partijų narių darbo 
valstybės įstaigose. Tokiu 
“bendradarbiavimu* ’ galima 
be valstiečių liaudininkų kal
tinti ir krikščionius demokra
tus ir socialdemokratus ir tt.
Pasakyta visa burna. Ofi

cialiai krikščionių demokra
tų, liaudininkų ir socialde
mokratų partijos neva nusi- 
stačiusios prieš fašistų kru
viną vyriausybę, bet tų par
tijų vadai bendradarbiauja 
su vyriausybe. Ir ponai so
cialdemokratai padeda fa
šistų vyriausybei lakti krau
ją ir prakaitą Lietuvos žmo
nelių. 1

Mes tatai nuolatos mur
dydavome. Bet mūsų sma-1 
laviriai iš 
“Naujienų” 
1 a i mi i n 
čiai ne tik pykdavo ant įriiū- 
sų, bet ir keikdavo h)ųš(už

“Keleivio” ir 
ir mūsų n e- 
g i sandarie-

tiškų gabumui Jo ūžmegsti 
ryšiai buvo labai platūs. 
Kartą į savaitę jisai važinė
jo iš New Yorko į Washing- 
toną ir smarkiai darbavosi 
už tai, kad Amerika pripa
žintų Sovietų valdžią.

Prieš komercinę Sovietų 
atstovybę Amerikoje, nuo 
tos dienos, kuomet ji įsikū
rė, šios šalies reakcionie
riai vedė aštriausią kovą ir 
jeigu ta atstovybė išsilaikė 
kelius metus, tai didelis nuo
pelnas už tai priklausė d. 
Nuortevai. <

Kuomet atstovybės štabą 
išdeportavo iš Amerikos, tai 
sykiu su juo išvažiavo ir d. 
Santeri ' Nuorteva. 1 1 Naujoj 
šalyj jisai taip pat greitai 
iškilo. Jis mirė, kaipo vadas 
Karelijos autonominės so
vietinės respublikos.

Nebus pro šalį pažymėti, 
kad d. Santeri Nuorteva iš
kėlė aikštėn avantiūristą 
Frainą, kuris savo laiku 

gija šv; Kazimiero vardu, ku--'giIej0Sj prie komunistų, at- 
nos visi nariai yra vagys, LjęS prie ju įg Socialist La- 
banditai, komunistai, j--1-—- 
kai, latrai. Geriau būtų, kad 
jie figūruotų po piktosios dva
sios vardu. Tokius bolševikus 
reikia ištremti užrubežin į 
Bolševiją. Vis tiek taip bus tam

Kunigai Apie Kunigus
Kauno Klerikalų “Rytas” 

(kovo 19 d.) rašo sekamai 
apie lenkų kunigai blevyz
gas:
1 Lenkų kunigų Šmeižtai prieš 

lietuvių draugiją. .
i .• “Vilniaus Rytojus” patiekia 
neretą Vilniaus krašte pavyz
dį, kaip lenkų kunigai konevei- 

? kją į lietuvių šv. Kazimiero 
draugiją. Rodunės klebonas 
kun. ščemirskis per pamokslą 
Šitokiais žodžiais, išplūdo Vi- 
gonių Šv. Kazimiero draugijos 
skyrių: “Vigonyse yra drau

^s^|bor Party. Tuo laiku (1920 
m.) pas daugelį buvo abejo
nių, ar turi Nuorteva užten
kamai dhvinių, kad įtarti 
Fraina. Vėliaus galutinai

pravadyriui, kuris tenai dau- paaiškėjo, kad Nuorteva ne
iš piršto išlauže savo irody- 

Nuo to laiko Fraina

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS •
LIGOS KASOS \

Ligos Kasų Veikimas

PANEVĖŽYS—Faktas,

ku, kad darbdavys nieko jiems 
nepadėjo. Ligonių kasų kon
trolierius vos-vos negavo muš
ti. Reikia pradėti kovą, kad 
darbininkus atleistų nuo mo
kesčių ligonių kasoms.

Darbininkų vienybė neblo
ga. Beveik visi įrašyti į Mais
tininkų Profsąjungą ir aktin
gai dalyvauja darbe. Admi
nistracijos elgesys būtų pa
kenčiamas, jei nebūtų vieno 
“prikaščiko,” kuris, kaip šuo, 
kir^ba prie darbininkų ir kei
kia^ moteris paskutiniais žo
džiais.

kad 
ligonių kasos su socialdemo
kratų pagelba paverstos į fa
šistinės valdžios aparato dalį, 
Panevėžio darbininkams pasi
darė visai aiškus. Jeigu pir-

> miau darbininkai tikėjosi 
“naudingo socialio draudimo,” 
kaip socialdemokratai sako, iš 
tokių ligos kasų, kuriose sėdi 
buržujai ir jų draugai social
demokratai, tai dabar net kla
sinio susipratimo neturinčios 
moterėlės pamatė tą fašistinį 
kromelį po ligos kasų priedan
ga.

Paimkime ligos kasų darbą 
Panevėžyj. Valdyba įsigijo 
stalus, kėdės ir kitokius bal
dus, ne prastesnius, kaip pas 
Smetoną kąbinete, prisodino 
raštininkų, direktorių, kasinin
kų ir kitų, apsidraudė algomis 
ir idžiaugiasi “naudingu dar
bu.” Bet darbininkas, kuriam 

i iš algos išskaitomi nuošimčiai 
ligos kasoms, paverstas tose 
kasose, kaip ir visame fašisti
nės tvarkos aparate, beteisiu 
sutvėrimu. Ateina darbininko 
šeimos narys reikalauti rašte- 

: lio pas daktarą, sėdintis rašti
ninkas klausinėja, ką skauda, 
ir priduria: “Tu sveikas, eik 
namo.” Kitas, išgavęs raštelį, 
nueina į ligoninę, bet iš ten iš
veja. Nueina dantį ištraukti 
—liepia sumokėti, nuo kai ku
rių ir už vaistus paima pini
gus. Vienu žodžiu, visi darbi- 

» ninkai sako—padarytas kro- 
melis. Darbininkas kartą su
sirgęs, nuėjęs į ligos kasą gau
ti paramos gydytis, daugiau ir 
žiūrėti į ją nenorės, kiekvie
nas sako: “Jodo ir ricinos ir 
be jų loskos nusipirksiu.” To
kį “naudingą” darbą dirba 
Panevėžio ligos kasa, socialde
mokratams vadovaujant.

Darbininkai ligos kasomis
Valsty-

Balsas

BINGHAMTON, N. Y.
Brazausko Ristynės

4 d. balandžio, Lictuynf Sve
tainėj, įvyko ristynės. Y Tarpe 
kitų ristikų debiutavo ir lietu
vis Brazauskas (Andy Brown), 
brooklynietis. Jis ritosi su Gil 
Mario, rochesteriečiu. Bra
zauskas savo oponentą pirmu 
sykiu parito į 36 miliutas, o 
antru sykiu į 24 miliutas. Bra
zauskas išėjo laimėtoju. Abu 
ristikai vienodo svorio—po 
195 sv.

Vietos ristynių rengėjai ke
tina neužilgo suporuoti Bra
zauską su kiti ristiku, Niek 
Boziniu.

giausia darbuojasi ir veda tą 
partiją. Ištrems ten, kad jis mus. 
daugiau to 'sodžiaus nematys, buvo palaidotas, kaipo vei- 
Kad visi šv. Kazimiero dr-jos kėj 
nariai taptų po velnio, tai yra 
piktosios dvasios vardu, • nes 
uždeda šėtoniškas, bolševikiš
kas draugijas.”

Tuo tarpu—pastebi “Vil
niaus Rytojus ’ ’— Apaštališka
sis Sostas šv. Kazimiero drau
giją yra apdovanojęs gausio
mis malonėmis, 
kunigų šmeižtai 
katalikui lietuviui širdį krau
ju apipila. • ; ■ • •

= mūsų pusės jokių pri- 
|ųipkų nereikia. ' Tai šitaip 
liežuviais plakasi to .paties

Toki lenku 
kiekvienam

dienį ir sekmadienį (bal 12,primetimą, socialderhO'
13 ir 14 d.). Klasiniai są- kratams ir Imudminkapis.

SA.X l'l.Kl XCOI’TKVA
moningi darbininkai, vi$i, 
kurie pritaria audėjams ir 
mainieriams, privalo leistis 
darban laike aukų rinkimo. 
Padėkime alkį kenčiantiems. 
Ištieskime jiems ranką. Te
gul jie žino, kad mes esame 
su jais.

PHILADELPHIA, PA
Balandžio 1 d. įvyko L. D. 

S. A. 11 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė nedaug. Bet 
visgi susirinkimas buvo pasek
mingas. Nutarta prisidėti prie 
apvaikščiojimo pirmos gegu
žės ir išrinktos delegatėm Mer
kienė ir Jonikienė. Svetainė ir 
diena bus pranešta vėliau. Iš 
raportų pasirodė, kad kovb 
mėnesį negalima buvo sureng
ti paskaitą, nes moterys tarp
tautiniai rengė, todėl mūsų 
kuopa prisidėjo prie to ap
vaikščiojimo. O visi nedėl- 
dieniai buvo užimti. Bet mes 
vis tiek nepasiliksime be pa
skaitos. Nutarėme paskaitą 
surengti 14 d. balandžio, 2 v. 
dieną, skandinavų svetainėj, 
701—8th St. Paskaita bus 
svarbi, todėl visos ir visi šio 
miesto “Laisvės” ^kaitytojai 
dalyvaukite.

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
svetainėj Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlė rengia diskusijas, į 
į kurias pakviesta iš Brookly- 
no drg. Jeskevičiūtė ir kuri 
pasižadėjo būti. Todėl visi ir 
visos atsilankykite,, nes kaip 
paskaita, taip ir diskusijomis 
pasitenkinsite. U. Š.

Pragertą 119,000,000 Litų

Kaunas.— Statistika ro
do, kad per tris metus 
(1926-1928 metais) Lietuvo
je parduota akcizuotos deg
tinės už 119,368,8.59 lit., 1926 
m. parduota degtinės už 37,- 
124,242 lit., 1927 m. už 40,- 
680,720 lit. ir 1928 m. už 
41,563,897 lt. O kiek išger
ta namie darytos ir kontra
bandines deginės?

as.
L. Pruseika.

ANEMIJA
Anemija, arba kraujo stoka, 

pasirodo, kuomet kūnas neturi 
jėgos daryti kraujo. Liga gali 
būti padalinta į dvi klasi—pra
dinė ir antrinė.

Anemijos apsireiškimai visuo
met vienodi, ir priguli nuo . li
gos smarkumo. Kvapo trumpu
mas užpuola ižmogų, . kuomet j labai nepasitenkinę.
kraujas neša maziaUs^ pxygeno,jbčs monopolio ir kitų dirbtu- 

, • •! trill /J n vkininlzimen m n n

dėjo baisus teroras. Tuomet 
buvo nužudyta apie 20,000 
Finliandijos revoliucionie
rių. Ir nors ^Amerika tuo-1 
met kariavo su Germani j a, 
nors aišku buvo visiems, 
kad įsikūrimas baltosios 
Finliandijos yra Vokiečių 
imperialistų darbas, vis tik 
Washingtono administracija 
ėjo su baltaisiais. Žinoma, 
ji vadavosi ne kuo kitu, kaip 
savo klasiniais sumetimais. 
Veltui d. Nuorteva prirodi
nėjo, kad prasišalinusioji iš 
Finliandijos raudonoji val
džia yra legalė valdžia ir to
dėl jisai turėtų būti pripa- 

smarkiai pakilo kultūriniu žintas, kaipo legalis tos val- 
atžvilgiu. džios atstovas Amerikoje.

Pereitą nedėldienį N. Y. 
“Times’o” korespondentas 
trumpai pranešė apie mirtį 
d. Santeri Nuortevos, vado 
Karelijos autonominės res
publikos, kuri yra dalis So
vietų Sąjungos.

Karelijos sovietinė respub
lika, kuri randasi į rytus 
nuo Finliandijos ir į šiaurę 
nuo Onegos ežero, labai ma
žai kam težinoma. Iš viso ji 
turi kokius 300,000 gyvento
jų, karelai yra finų kilmės 
žmonės. Finliandija bandė 
užgriebti Kareliją, bet tas 
jai nepasisekė. Ši maža ša
lelė, prie sovietinės valdžios,

negu normališkaii Tas aiškiai; 
matosi, kuomet anemija sergan
tis žmogus lipa trepais arba į 
kalną. Su kvapo trumpumu 
širdis pradeda greičiaus plakti, 
oda ir lūpoS pagelsta ir sergan
ti^ lengvai apalpsta.

Anemija gali būti pradines 
arba antrinės klases. Kuomet 
antrines, tai reiškia, kad žmo
gus serga kokia nors kita liga, 
kuri privedė prie anemijos, ar
ba kad žmogus netinkamai val
go, kad valgo perdaug saldainių 
ir saldžių daiktų, vieton vaisių 
ir kitų žalių daržovių, kurios 
kūnui reikalingos, kad serga 
inkstų liga arba geltlige. Ane
mija sergantis turi eit pas ge
rą gydytoją, ir pasilikti jo prie
žiūroj per kiek laiko, įies tik ta
da jis galės sužinoti priežastį ir 
tinkamai išgydyti.

Pradinės anemijos yra dvi 
rūšys: viena lengvai išgydoma, 
kita neišgydoma. Išgydoma li
ga pasirodo jaunose mergaitėse 
tarpe keturiolikos ir šešiolikos 
metų. Liga paprastai pasirodo, 
kuomet mergaitės netinkamus

vių darbininkuose eina agita
cija įprieš mokesnį ligos ka
soms.

Darbininkų frakciją ligos 
kasos taryboj sudaro 5 darbi
ninkai, bet( toji frakcija ne
veikli. Iš karto nežinojo, kaip 
reikia laikytis, bijojo perskai
tyti savo deklaraciją. Tik 
paskiau įsidrąsino. Darbinin
kui Kalvišui pradėjus skaityti 
tarybos posėdyj deklaraciją, 
socialdemokratai su buržujais 
pakėlė didžiausią lermą ir ne
davė baigt skaityti. Deklara
cijoj buvo pažymėtos t. p. 
frakcijos padarytos klaidos 
tolimesnio darbo platforma.

ir 
ir

atžvilgiu. " džios atstovas Amerikoje.
Drg. Santeri Nuorteva sa- Washingtono administraci- 

vo laiku buvo plačiai žino. iai buvo nepalyginamai mie- 
mas Amerikoj. Ligi 19X8 lesnė budelio Mannerheimo,.... . ---- .............. ..
m. jisai buvo redaktorius valdžia, kuri rėmėsi vokie-1 darbus dilba, pei sunkiai dirba 
Fitchburg, Mass., ėjusio fi- čių durtuvais. ■' 

1919 m. Rusijos So'yietų 
valdžia paskyrė > Ąmęrikoje 
savo komercinį atstovąL. 
Martensą. Visi atsimenam, 
kiek daug 191Q-20-21 metais 
buvo rašyta ąp.įė “MirtęijŠd 
biurą.” Šnipai feH I 'daitė 
“raidus,” kapitalistinė spau
da. būbnijo apie Sovietų pro
pagandą. Dalis komunistų 
taip pat buvo susirūpinusi 
Martenso biuru, nes norėjo 
jį... kontroliuoti.

Martenso biuras užmezgė 
pirmutinius biznio ryšius su 
Amerika ir labai daug pa
darė Sovietų vardo išgarsi
nimui. Biuro leidžiamas 
savaitraštis “Soviet Russia” 
buvo pirmutinis tos rūšies 
leidinys ^Amerikoje.

Drg. Santeri Nuorievą vi
są laiką dirbo Martenso 
biure, bet kąįpi man rodosi, 
jišai buvo tiki’ūo j u komerci
nės atstovybės vadu. Jau 
tuomet paaiškėjo, kad jisai 
turi labai didelių diploma-

nų socialistų dienraščio 
“Tyomies.”, Jei neklystu, ji
sai jau tuomet simpatizavo 
kairiajam sparnui Socialistų

1918 m. pradžioje d. San- 
teri Nuorteva buvo paskir
tas atstovu Finliandijos So
vietinės Respublikos. Tuo 
būdu-jam teko garbė būti 
pirmutiniu atstovu sovieti
nės valstybės Amerikoje. 
Žinoma, jisai nebuvo pripa
žintas, bet Wilsono valdžia 
bent kelis mėnesius nekliu
dė jam įsisteigti ofisą New 
Yorke ir veikti gerovei jau
nutės respublikos. Man teko 
tuomet kelis lygiai kartus 
būti jo ofise ir ji^ai jau tuo
met skundėsi, kad šnipai ly
di kiekvieną jo žingsnį.

• Pavasarį 1918 m., Finlian- 
dijos baltagvardiečiai, su 
pagelba kaizerio valdžios 
atsiųstos okupacinės armi
jos, nuvertė Sovietų valdžią

ABELIŲ DVARAS, Rokiškio 
apskr.— Dvaro užveizda mote-! 
rims, dirbančioms prie linų, mo- į 
ka po LŲo lito dienai. Lapkri
čio mėnesy darbininkės sustrei
kavo. Buvo ir pora streiklau
žių, bet streikuojančios darbi
ninkės griebėsi šakių, grėblių ir 
prispyrė strciklaužes mesti 
darbą. Darbininkės strei
ku privertė pridėti joms y> li
to dienai ir stojo darban.

.. Darbininkė.

Aušriūtės Koncertas

5 d. balandžio įvyko daini
ninkės Aušriūtės koncertas, 
kurį surengė keli asmenys. 
Koncerto pirmininkas pasakė, 
kad koncertą surengė dailės 
mylėtojai su pritarimu vietinės 
publikos. Bet koks buvo pub
likos pritarimas, tai pasirodė 
iš jos atsilankymo į šį kon
certą; atsilankė apie pusė šim
to asmenų. Tiesa, tą vakarą 
buvo lietus, tai visa kaltė puo
la jam; bet kas norėjo ateiti, 
tai lajėjo, kad ir iš toliau, o 
kašrine—tai ir prie pat svetai
nes gyvenantieji neatėjo.

Ar publika užsiganėdino 
koncerto programa ? Dauge
lis sako, kad ne, nes, nežiū
rint, kad Aušriūtė, kaipo dai
nininkė, yra gera, lavintu bal
su,—ji dainavo daug nelietu
viškų dainų ; K. Savickas-?— lie
tuviškos nei vienos. O lietu
vių publikai svetimos dainos— 
ne pyragai. Angliškų dainų 
ji girdi bile teatre. S. Vainei
kis sudainavo tris lietuviškas 
dainas, bet jam dainavimas šį 
sykį, rodos, nevyko taip gtj 
rai, kaip kitais sykiais. Bene 
geriausiai publikai patiko-1- 
tai smuikininkas Macrayanis. 
Jam suteikta aplodismentų 

Į daugiausia.
Kitas dalykėlis, tai rimtame 

koncerte vieno kito asmens vo- 
deviliškas aktinimas, pavyz
džiui, išstūmimas dainininko 
scenon ir kt., atrodo visai ne
vietoje.

ir netinkamai valgo. Jos per 
riša1 dieną sėdi netinkamai ve- 
dmtuose kambariuose, su mažai 
šviesos.! 'Tokių mergaičių kva
pas labM trumpas ir jeigu tik 
truputį sunkiaus padirba, ap
alpsta. > .Liga, . svarumui neken
kia, kartikis | Sergantieji ■ dau- 
gifc/įiš 'tūh'ka. i(£)da. tampa; žaliai 
geltona, todėl liga kartais pa
vadinta “žaįia <• Ųiga. ” Veidai 
paprastai išsipūtę,! slėpsnos ap- 
tinę. Toki žmonės visuomet 
nuliūdę, greitai įerzinami. Ape
titas esti keistas: užsimano ne
girdėtų daiktų — raugytų agur
kų, kreidos ir net žemės. Pie
tuose tokius vadina molio-val- 
gytojais. Išgydymas lengvas, 
bet vidurių sureguliavimas už
ima svarbią rolę, nes jų vidu
riai baisiai sukietėję.

Antra rūšis anemijos beveik žarnų kraujagyslių, 
visuomet pražūtinga.^ šita ane
mija pasirodo viduriniame žmo
gaus amžiuje ir del jos išgydy
mo nėra. Gydymas pagelbsti, 
bet neišgydo,

Kita anemijos forma užpuola 
kūną, kuomet kirmėlaičių ran
dasi žarijose^ Tos kirmėlaitės 
gyvena čiuįpdamos kraują iš • 4 • 1 l

Engelmano Alaus Fabrikas

KAUNAS.—Pas mus dirba 
91 darbininkas, iš jų 30 mo
terų. Darbininkai uždirba 
nuo 7 iki 9 litų dienai. Ėen- 
doriai gauna po 12 litų, mo
terys uždirba 4-5 litus. Mū
sų padėtis žymiai pablogėjo, 
įkūrus ligonių kasas. Turėjo
me ir anksčiau medicinos pa- 
gelbą, o už praleistas del ligos 
dienas kontora užmokėdavo 
pilną laiką.- Dabar turime 
mokėti ligonių kasoms, o už 
pirmas tris ligos dienas niekas 
nemoka. Darbininkai išrinko 
savo komitetą, kuris nuėjo del 
to kalbėtis su darbdaviu. Aiš-

Tas bai
siai apsilpnina žmogų ir jis ne
pajėgia, dirbti.^ šita liga baisiai 
išsiplėtojus pietuose ir tropi
kuose, bet ne taip daug šiau
riuose, kur žmonės yra drūtes- 
ni.

Tik gydytojas gali gydyti ši
tą ligą.

Drama “Žmonės”—Ateinantį 
Penktadienį

Ateinantį penktadienį, 12 
d. balandžio, Lietuvių Svetai
nėj, bus suvaidinta drama 
“žmonės.” Dramos turinys 
imtas iš paprasto žmonių gy- 

1 i veninio. Joje pinasi jaunos 
neturtingos porelės meilė. 
Merginos girtuoklis tėvas ne
turtingo žento nenori. Jis su
randa savo dukterci turtingą 
jaunikį. Vienok, laikui bė
gant, pasirodo, kad turtingasis 
pasiima merginą ne apsivedš 
mui ir šeimyniškam gyveni* 
mui, bet tik laikinam asme
niniam naudojimui, o pats ki
tur turi pačią ir vaikus. Su- 
vilta mergina jieško išeities, 
pasitraukia nuo turtingojo. 
Pas ją sugrįžta pirmasis jos 
mylėtinis ir tariasi apsivesti. 
Mergina jausdamos! esanti 
turtingojo nuskriausta, suvįl- 
ta, ir nenorėdama girdėti ant 
savęs ir savo mylimojo publi
kos pajuokos, pasirenka sau 
kelią išsiskirti iš gyvenimo.

Veikalas įdomus. Tikimasi, 
kad jis bus gerai suvaidintas.

Po lošimui bus ir šokiai. Vi
si vietos lietuviai kviečiami at
silankyt;. J.



ETROITO ŽINIOS bus bal-

darbinin-
Andriulis

rečiadien., Baland. 10,1929

(Pabaiga)
Visai neteisingai mums prime- 

streikų mes

'r*--**'

Puslapis: Trečias

Litvinovas Išvyko GenevoU
LIETUVIS GRABORIUS

kiekvienas Kas M‘ M^inovas . ,iŠVYk°

CASTON ROPSEVICH

>4

M. Ž.

Lietuviška Akušere

pada-

Mass.

I

Notary

public

Telefonas:

Stagg

5043

I

r

Maskva.— Sovietų Sąjunv 
gos užsienio reikalų komisa-

Veikalas yra 
garsaus rašė-

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

L, D. 136 Kuopa

IR TĖVYNĘ”

Tel., Greenpoint 5765

e.
Reikale

‘GERAI PATAIKOT’

Genevon į nusiginklavimo 
konferenciją.

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0804 W.
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina |

mM

Pastaruoju laiku yra išleisti 
lapeliai ir dalinami prie dirb
tuvių šaukiant darbininkus or
ganizuotis į N. A. U. Audiny- 
čių darbininkai labai žingei
džiai ima lapelius. Bosai vi
saip gązdina dalintojus ir dar
bininkus, kad neskaitytų la
pelių. Bet darbininkai nekrei
pia domės ir sako: “Senai 
mes laukiam, kad kas pradėtų

dar niekad nebuvo taip daug 
areštų šioj apielinkėj, kaip 
dabar. Ypatingai streikieriai 
puolami be pasigalėjimo. Tad 
daug nekalbant, kiekviena mū
sų organizacija, 1________
darbininkas turi pasirūpinti at
eiti kuogreičiausiai su pinigi
ne pagelba, kad galėtume ve
sti darbą, kad galėtume ap
ginti streikierius. Visų strei- 
kierių bylą veda T. D. A., 
samdo advokatus, o advokatai 
nedirba uždyką. Dar kartą 
sakau, labai reikalinga para
ma.

Organizacijos ir pavieniai 
siųskite pagal išgalę šiuo ant
rašu : T.D.A. See. M. Rucienė, 
304 Commerce Bldg., Wilkes, 
Barre, Pa.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių • 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu «uge* 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- ■ 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk, 
sinį kalną parodytum, tai jam malo 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. l'aigi, 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 ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomaru 
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. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport. N. Y.

čius pareiškia, J<ad 
savimas: ar atsako 
Komunistų Partija 
kams, kaip drg. V.
nušvietė faktais apie jos vei
kimą. Baltrušaičio susaidės 
“ekstrinių” pirmininkas ponas 
J. J. Bimba pradeda rėkti, 
kad pirma reikia ne balsuoti 
už A. J. V. Komunistų Parti- 

su-iją, bet už jų specialiai pada-

ta, kad laike 
siunčiame vadus skaldyti' dar
bininkų vienybę, 
sakyti, kad tokis argumentas 
atitinka tik Baltrušaičio . . . -
saidei, nes ji taip yra užsibrė-l rytą rezoliuci ją. Jis nervuo- į organizavimo darbą. Unija vi- 
žusi: kur tik streikai iškiloj jasi ir pats nežino, ką šūkau-Įsur labai reikalinga.” 
tofcsusaidės žmonės ne tik ne- ja.
re^č' streikuojančių darbinin
kų, bet priešingai—agitavo nei

fccento jiems neduoti! Yradau-j 
gelis šioj svetainėj, ypač ang-l 
liakasių darbininkų ir gali pa-

' Būdyti, kad Komunistų Parti-į 
įjos vadai neskaldė darbininkų j 
/Vienybės laike streikų, bet gy- 
[ nė labai daug. Ir suorgani- 
' zavo mainierių unija. Nors 
ĮLewiso reakcioniški agentai 
į daužė galvas darbininkams ir. 
L-rfiaYį| t/kelią pastoti, bet ne-i 

(Svetainėje didelis 
Vieni atsako: Taip,

Reikia pa-

Balandžio 2 d., vakare, pi- 
kietuojant prie Weaving Co.,

i Publika Nušvilpia J. J. Bimbą Vėl tapo areštuota N. A. U w f c* ■ • v • 1 .Nuo Steičiaus j organizatorė, C. Michelson, 
kaltinama už betvarkės kėli
mą. Balandžio 3 d. buvo ty
rinėjimas policijos stotyj. Pa-

I imtas adv., James McQuade.
Byla eina Į augštesnį teismą, 
Org. Michelson paliuosuota už 
$500.00 užstato.

Permatydama publika, kad į 
ekstrinių” pusės pirmininkas | 

I be jokio reikalo daro suirutę,] 
‘pradėjo išsireikšti: “Sėsk tu,!
Judošiau, tu rėksnį, ko čia da
bar draskaisi ir suirutę keli.” 
Taip nuūžė svetainėj publikos

I balsai, o ponas Bimba, užsidė-! ... _ ...
jes rankas ant savo veido, nu-j V,soms Organ.zac.jom.
ėjo į vidų steičiaus perbalęs, j Dar niekad nebuvo taip rei- 
Eina prie balsavimo. Pirmi-j kalinga parama del T. D. A., 
ninkas drg. J. Vaitkevičius pa-j 
skiria iš publikos keturis bal-j 
su skaitytojus—du iš “ekstri-!

£ nių” ir du iš darbiecių. Už |
J. V. Komunistų Partiją, 
atsako darbininkams, pa- 

visai su-ĮCjuoįa ] balsai ir 53 balsai.

pavy 
plojimas. Vieni atsako: Taip, 
tiesai Kiti—“Yes’”)

Drg. V. Andriulis tęsia to-1 
liau. Tu, žmogau, per visą 
savo kalbą kliedai apie nebū-į^ 
tus ir negalimus būti daiktus.! ar 
O dabar, pabaigoje, °” 
klydai ir neįrodai, kodėl A. J.'kad neatsako Komunistų Par- 
V. Komunistų Partija jums,, tijn darbininkams. Paskelbus 
tik “ekstriniams,’ negera ? ; balsavimo pasekmes, publika 
Baigdamas kalbėti drg. And-;!ramiai skirstosi, o J. J. Bim- 
riulis pareiškia, kad kas bu-jba, ant pagrindų atsistojęs, 

: “Kas dabar nori dis- 
apie Komunistų Parti

ją?” Einant publikai per du
ris, veik visi nusikvatojo, ki- 

: tam žmogui kas 
dirbti A. J. V. Komunistų Par-, Įaj gaįVoj vartosi.
tijoj, kaipo III Internacionalo i Reikia pasakyti, kad “eks- 
sekcijoj. Nurodė, kaip Kas-: triniai” nebūtu daugiau gavę 
parka nevykusiai išvarto pa-j balsų, kaip tik savo “traicę.” 
statytus klausimus. Paaiškino jįe vartojo demagogišką 
iš Lenino raštų, kokie yra trys politiką. Atsivedė išmestus iš 
marksizmo uždaviniai, kurių ą j y Komunistų Partijos, 
“ekstrinių” susaidės pirmaeilis (kurie dabar skelbiasi canno- 
narys nežino. Bet tai ir ne- niečiai> “trockiniai.” Juos 
stebėtina, tokioj susaidėj vis- publikoj susodino išskirstę, 
kas galima pamiršti. Kas lie- Todėl lyg būtų pasamdyti bal- 
čia jo atskaitas, kurias cita-iSavo prieš A. J. V. Komunistų 
vo iš Zabulionio seniaus para-:Partiją, kaipo del atkeršijimo, 
^’tų laiškų per “Keleivį, tai kurie vos-ne-vos sudarė 53 
žinote, gerbiamieji, kur tas balsus. Ir tai faktas yra, nes 
“teisingasis” žmogus šiandien pati pubnka patyrė, kad sve- 

Ohio valstijoj kalė- timtaučiu buvo. • • i • v -i ii v »

r ’ . Į U",) ClllV

vo keli metai senesnio Barti-: klausia : 
joj, x likosi pataisyta. Dabar,' ktisijų 
nb,o nsios konvencijos, reikia vi- į 
siems ir visų tautų darbinin- į 
kams suglausti savo spėkas ir jj juokavo:

r
e už kriminališkus darbus, 

nestebėtina, kad tokių 
pnių “faktus” “ekstrinių” 

vas Kasparka vartoja.
vienokis užsibrėžimas, 

tikslas. (Publika
Balsais atsako: Taip, 
Mano laikas jau pasi- 
Spręskite, draugai ir

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

471$ N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

B. z : I

Darbininkas.

WILKES-BARRE, PA.
A. D. F. Vadai Provokuoja 

Streikierius

a
Mat,
vienokis
ploja.
tiesa.) 

j baigė.
draugės, patys pagal sayo su
pratimą mano įrodytus faktus 
apie A. Ji V. Komunistų Par
tijos atsakymą darbininkų ju
dėjimui ir apie Baltrušaičio 
susaiaas žmogaus visus “ar
gumentus,” kurie neturi jokio 
pamato. Tik labai negerai 
perstatyti save tokiais, kokiais 
nėra. Tai yra begėdiškas ir 
desperatiškas “ekstpnrų” tik

usias. Baigiant drg.* Andriuliui
kalbėti, “nukryžiavojant” sa
vo oponentą D. J. Kasparka, 
garsus buvo svetainėj publikos 
plojimas.

Kalba Kasparka tretį kar- j0 per kelias dienas.
tą 15 minutų. Jis vėl paįvai- tuojaus sušaukė kelius masi- 
rina Lietuvos darbininkų rė- nius mitingus ir aiškina, kaip 
mimo atskaitas ir priešfašisti- turi

^nį veikimą, šūkauja, kad ren->kad būtinai turi susiorganizuo- 
kUį auk-as ir vadai vagia pini- ti į N. A. U. Lokalus likosi 

daugiau nieko. Veidmai- suorganizuotas skaitlingas. Ir 
f mai visi esat, patys pasisako, kaip gi nenervuos jų, kuomet 
kad marksizmas jiems perse-1 N. A. U. tik pradėjo darbą 
nas, tai jie pataiso Komunistų varyti ir turi pasekmes geras, 

(Partijoj. Rankoje knygutę su- o A. D. F. nieko neturi. Ir 
gniaužęs, kaip kokį skudurą, negali turėti, nes jie yra ne or- 
parodė, kad tai yra Lenino ganizavimui audėjų ar bile 
raštai. Jis galėtų juos disku-* kurios kitos industrijos darbi- 
suoti dieną, naktį ir visą sa^ ninku, jie yra darbininkų de- 

Vvaitę. Lenino raštais galima moralizavmui.
'eiti^e5s^ ir Nieko Kovo 26 d. jie šaukė susi-
neat^Ąkė į Andriulio statomus rinkimą streikieriu toj pačioj 
klausimus. Pradėjo ^aiškinti svetainėj, kur N. A. U. laikė, 
publikai, kad jis atsikreipia į ir manė pasigauti streikierius 
sunkaus darbo žmones, turįs savo tarbon. Bet, ant nelai- 

į su savim nuo senų laikų pada-]mės, vargšai skaudžiai apsi
rytą A. D. A. D. susaidės re- riko. Atėjo tik keli streikie- 
zoliuciją, ją perskaitysiąs ir'riai. Nesulaukdami daugiau 
puI^ka supras, ko jie trokšta, streikieriu, apleido svetainę 

/Perskaitė rezoliuciją, kuri bu-J murmėdami, kad jie neleisią 
/vo specialiai del šių debatų bolševikam gyvuoti čia ir or- 
’ padaryta, vien tik frazių pri- ganizuoti N.
rašyta, kas stebino ir jų pa- *’ 
čius narius, kuomet skaitė.

^Tas galima buvo sėdint pub
likoj patirti, nes vienas kitas 
Jrf^narių stebėjosi ir kalbėjo-

pe savęs: “Iš kur jis to- 
reklamą yra ištraukęs?” 

Pabaigus Kasparkai kalbėti, 
pirmininkas drg. J. Vaitkevi-

“LAISVĖS”

7 Liepos (July), 1929
šiemet “L.” piknike bus 

daug senų veikėjų revoliu
ciniame darbiniųkų judėji
me, nes tai bus nepaprastas 
piknikas, bet

Jubilėjinis
Sukanka dešimts metų, 

kaip “Laisvė” eina dienraš
čiu. Dešimts metų, kaip 
mūsų judėjimas apsivalė nuo 
b u r ž ų a žinių pašlamokų— 
Grigaičių, Michelsonų, Ba- 
gočių ir kitų.

“ TARPININKAS ”
(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

SU SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
40 Puslapių, Didelio Formato

“Tąrpinipkas” duoda $200.00 arba 
laivakortę į Lietuvą ir atgal dovanų. 

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

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

Leidėjas
A. J. KUPSTIS. .

Būkime Visi!
Visi būkime piknike ir 

sveikinkime savo dienraštį 
dešimties metų jubilejumi. 
Išanksto organizuokim gru
pes vykimui į pikniką.

darbininkai išėjo j 
reikalaudami dides- 
ir trumpesnių darbo 
geresnių sąlygų ir

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo 

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

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

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

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 ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

! John i Naujokas Pa^ drg. S. •. Rei- 
I kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
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 °onai 
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 išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

TEATRAS ir KONCERTAS
Rengia A. L. D.

“UŽ DIEVĄ
DRAMA KETURIUOSE VEIKSMUOSE

Sukatoje, 13 d. Balandžio (April), 1929
A. L. P. KLIU1BO SVETAINĖJ

Kearny, N. J.134 Schuyler Avenue

patarnavimo 
kreipkitės: ,

A. Gorhalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

Wilkes-Barre'' Weaving Co. 
naktiniai 
streiką, 
nių algų 
valandų,
pripažinimo Nacionalės Audė
jų Unijos. Streiką paėmė va
dovauti N. A. U. Ir streikas 
pasekmingai ėjo. čia, Wilkes- 
Barre, yra suorganizuotas A. 
D. F. komitetas iš 15 narių 
organizuoti audėjus. Bet tas' 
komitetas nematė tų audėjų ir, 
apie jų streiką nieko negirdė- 

. N. A. U.

būti vedamas streikas,

. A. U. Tenka 
tiems ponams ve kas pasakyti. 
Jūs jau kelius kartus apgavo- 
te darbininkus, daugiau jau 
neapgausite, jie jau nesiduos. 
Kol kas streikas eina pasek
mingai.

Daugelio lietuvių tėvų' vai
kai dirba šilko audinyčiose ir 
labai už menką atlyginimą.

Pradžia 7:30 valanda vakare
Gerbiami vietos ir apielinkės lietuviai! 

žingeidus, parašytas darbininkiškoj dvasioj 
jo Seno Vinco, atvaizduojantis nliotikius 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.

Todėl visi j minėtą parengimą.
Jžanga 50 ir 75c Užkviečia Rengėjai.. .

GRABORIUS
Patamauju visiems be skirtumo 
jsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dien’ą ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
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JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
STIPRUS VALGYDAMI
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Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

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

_me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome į namus visoje New Yorko ir 
| Brooklyno anielinkūie, _
iTurime didelį štomiimj, kuriame laiko-1 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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



MM

puslapis Ketvirtas Trečiadien., Bąland. 10,19K

fLAISVOJI] 
SAKYKLA

:nilįįį||į||į|IIIHilUlt
KNYGA “KARŲ IR REVO

LIUCIJŲ GADYNĖ”
Knyga “Ęarų ir Revoliucijų 

Gadynė,” kurią drg. L. Prusei- 
ka parašė, savaime yra istorija 
ir istorija klasių kovos, išnau
dotojų — buržuazijos meklerys- 
tės ir kriminalizmo. Laikotarpis, 
apie kurį joje yra kalbama, ap
ima apie šešiasdešimt metų; 
bet didžiuma knygos pašvęsta 
dvidešimtam šimtmečiui.

Kas geriausia pas autorių, 
tai kad jis visur pasiremia fak
tais, darydamas savo išvadžio
jimus. Kuomet raštas yra pa
remtas tokiais aiškiais faktais, 
tai skaitytojui nereikia visai 
laiko gaišinti, kad padarius tik
ras išvadas; o prie to dar, toks 
raštas pasidaro taip lengvas

skaityti, kaip kokia apysaka. 
Nors tų šaltų faktų ir daug yra, 
vienok autoriaus lerigfya kalba 
išlaiko interesą iki galo.

ši knyga yra darbininkams 
lekcija ir kovos elementorius. 
Susipažinęs su jos turiniu, dar
bininkas lengvai galės atskirti 
savo priešus nuo tikrų draugų 
net ir labai tolimoj ateityj; 
taipgi jis galės atspėti, kas ir 
kada bus buržuazijos rengiama 
ant jo sprando. O thi yra to
dėl, kad knygos autorius vaduo
jasi senais komunistų patyri
mais dėstymui savo išvadų. 
Taip štai, supratimas apie pra
sidėjimą paasaulinio karo.

Kai kurie sako, kad pasauli
nis karas todėl kilęs, kad Aus
trijos įpėdinis buvo nušautas^ 
Serbijoj, ir kad Serbija atsisa
kė patenkinti Austrijos reikala
vimus. Bet šioj knygoj yra pa
duodama ir parodoma, jog bol
ševikai (tų laikų kairieji socia
listai) jau 1912 metais sakė, 
kad karaš labai greit įvyks ir 
labai didelis. Ir kaip jie tai

žinojo? Perskaitęs šią knygą, 
gali tatai Sužinoti.

Šią knygą turi, perskaityti 
kiekvienas darbininkas. O ne
perskaičius jos, darbininkas ne
sužinos to, kas jam būtiniausm 
reikia žinoti ir kuo jis galėtų 
pasinaudoti kas metai, kas mė
nuo, kas diena.
Nereikėtų Gailėtis Negimusių 

Kūdikių
Autorius, paduodamas žmo

nijos x nuostolius pasauliniame 
kare, priskaito prie nuostolių, ir 
tuos dvidešimt milionų kūdikių, 
kurie būtų galėję gimti, jeigu 
ne ta baisi skerdyne — pasauli
nis karas. Jeigu jau šiuos pri- 
skaityti prie nuostoliu, tai rei
kia priskaityti ir tuos, kurių 
didžiumą žmonės tiksliai negim
do del ^kdnjommiti ir' kitų i§ro.-, 
kavimų. čia j ūk ir “hūbštor 
liai”... Bet taip negalima kal
bėti. . I . > . A v ,

Khip toj pačioj knygoj yra 
prirodoma, tai'pasauliniame ka
re kariavo, buvo armijoje, aš-

Kaip Mes, 18-ka Politinių Kalinių, 
Pabėgome iš Kalėjimo

----------------------------------------Gamtos Sūnus.--------------------------- --------------

o vokiečių pusėje karčiama ir priemiestis 
Lauksargės miestelio. Karčiamoje turėjo- 

•me nakvoti ir laukti traukinio, kuris ryte 
! nuveš į Tilžę. Pribuvus ant Tilžės gele
žinkelio stoties, išlipom ir nuėję į miestą
! suradom kvaterą. Iš čia greitai parašiau 
I laišką į Ameriką, kad kaip galima greičiau 
’prisiųstų kelionei pinigus.

Pinigus gavau per telegramą ir išsi- 
I pirkęs laivakortę atvažiavau į šią “aukso 
i šalį.” - •

Visai prieš išvažiuojant iš Tilžės į A- 
;meriką, gavau iš Lietuvos laišką, kuriame 
rašė, kad šiaučius tapo paliuosuotas, bet 
pristavas už paliuosavimą paėmęs 25 rub
lius ir Litų išlaidų turėjęs apie/25 rublius. 
Žodžiu, policija mane, nors ne tiesioginiai, 
išvažiuojantį į Ameriką apipiešė ant 50 
r u b.

Čia atvažiavęs, iš pradžios, negauda
mas darbo ir pergyvendamas sunkias gyve
nimo valandas, labai tankiai apgailestau
davau, kam aš bčgau iš caro kalėjimo. Nes 
čia būnant, reikėjo dėti didžiausios pastan
gos, kad pakliūti į kapitalistų kalėjimus— 
susmirdusias dirbtuves, iš kurių ne tik kad 

!nėra nei jokios galimybės pabėgti, bet nie
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(Pabaiga)
Biednas žmogelis, nežinodamas, už ką 

jis tapo areštuotas, dar labiau nusigando. 
Kada jį policija ant stoties pradėjo klausi
nėti apie pinigus, jis atsakė, kad jokių pi
nigų neturįs (mat, tie pinigai, kuriuos jis 
mums vežė, buvo gerai paslėpti ir jis ma
nė, kad jis nesuras). -Bet kada jį nusivarė 
pas Kupiškio antstolį ir padarė generališ- 
ką kratą, tai atrado 200. rub. Policija su
uostė, kad jis yra biednas žmogus ir gyve
na svetimoje grintelėje ir tiek pinigų turė
ti negali. Dabar mūsų vargšas šiaučius 
atsidūrė tarpe kūjo ir priekalo. Pasisaky
si keno tie pinigai, blogai; nesisakysi—esi 
vagis ir plėšikas. Ir policija stačiai pra
dėjo džiaugtis, kad į jos rankas pakliuvo 
vienas iš Aleksandrijos dvarelio plėšikų. 
Kada šiaučius pristatė liudininkus, kad jis 
tame laike, kada tas apiplėšimas įvyko, sa
vo bakūžėlėj siuvo čelfatus, ir kada mažne 
viso Vikonių sodžiaus gyventojai paliudijo, 
kad jis yra vienas iš teisingiausių žmogus, 
tai policija jo vis tiek nepaleidžia ir klau
sinėja, kur tu gavai tuos pinigus, jeigu esi 
toks teisingas.

Mums tikrai sužinojus apie likimą mū
sų pinigų ir Justino Širvinsko, kito išėjimo i 
nebeliko, kaip tik važiuot į Vokietiją su į 
tais 35 rubliais, kuriuos mano sesuo pri-i 
siuntė. Paprašėme savo šeimininko, kad 
jis vežtų mus toliaus. Nuvežė ligi Kelmės, 
pas nekurį Puidoką, o pastarasis nuvežė į 
Tauragės priemiestį ir perdavė kitiems va
dams. Ten radome daugiau emigrantų ir 
vadai per miestą mus visus pėsčius vedė. 
Kadangi Tauragėje dieną buvo turgus ir 
man miestas buvo labai gerai pažįstamas, 
tai aš su savo draugu vieni du ėjome į pa
skirtą vietą. Eidami per miestą, susitiko
me policijos uriadninką, kuris kiek laiko 
tam atgal buvo uriadninku Šimonyse ir la
bai gerai mane pažino. 'Einant pro šalį, 
nors susitikome nosis į nosį, jis neatkrei
pė jokios atydos, nes aš buvau plukais ap
žėlęs su barzda ir buvau daugiau panašus 
į misionierių kapuciną, negu į civilį žmogų.

Mums praėjus, jis pradėjo greitai pas
kui mus sekti ir su švilpuku šaukti dau
giau policijos sau į pagelbą. Bet mes grei
tai nėrėme į tarpkelius, pasislėpėme ir lai
mingai nuėjome į mums paskirtą vietą.

Čia paėmė nauji vadai vokiečiai Šmi- 
thai, kurie susodinę į vežimą nusivežė į sa
vo namus. 'Jų vienkiemis visai prie Vokie
tijos rdbežiaus, nameliai ant kalnelio, o pa
ėjus į pakalnę kokius 200 žingsnių—ir ru- 
bežius. Sulaukus 5 vai. po pietų atsivėrė 
tvartelio durys ir tarpdury pasirodė mūsų 
vadas, kuris mudu pasišaukęs pareikalavo 
po 5 rublius, nes jam reikia padengti ko
kios ten nepaprastos išlaidos. Ir norint 
mūsų ponui Puidokui, kunigo broliui, buvo 
užmokėta b’gi Tilžės už viską, bet turėjo
me pridėti dar po penkinę, nes, priešingai, 
vadas atsisako vesti per rubežių. Mums 
jau ir taip buvo trumpa su pinigais, o čia 
vadas dar apskuto ant 10 rublių;

Vokietijos pusėje paėję kokį 100 žings
nių rusų parubęžiu, priėjome kelią, ant kū
no stovėjo rusų pusėje Rusijos kordonas,

kas Yiei nesvajoja pabėgti, bet laikosi, kiek 
tik galėdami.

Tiesa, caro kalėjimuose kūnas buvo su
rakintas retežiais, bet siela buvo laisva; 
jos negalėjo sukaustyti, ir ji (siela) apsi
šarvavus revoliucinėmis idėjomis lakiojo 
augštai, kaip aras. Ten mes buvome sykiu 
visi idėjos draugai ir dvasiniame gyvenime

'ti^oniasdešimtas nuošimtis su 
magaryčioms darbininkai, o |ik' 
apie dvidešimts nuošimtis 
buržuazijos, čia galime drąsiai 
sakyti, jog apie devyniolika mi
lionų tų negimusių kūdikių bū
tų buvę skurdžių vaikai. O jei
gu skurdžių vaikai, tai nebūtų 
nužengę toliau, kaip ir jų tėvai: 
jie būtų vargę ir tą pačią naštą 
nešę, kaip ir jų gimdytojai. Jei
gu taip, tai kokis gi čia nuosto
lis? Jie negimė ir nejaučia; jų 
nėra ir nereikia.

Nors autorius taip ir nepa
reiškia, vienok priskaitymas ne
gimusių kūdikių prie; nuostolių 
kaip sakyte sako: kiek yra, tiek 
tegul ir byra, čia skamba pa
našiai: “Nors aš nei vieno ne
turiu, bet tu turėk tuziną.”

Nors buržuazija ir priskaito 
negimusius kūdikius prie nuo
stolių, vienoj šios ^knygos autoj- 
rius to visai, turėjo neminėti. 
Vien tik (pripažinimas (to* ' už 
nuostolį skamba agitacija už 
daugvaikystę.

Argi Reikia Ginti?
Kur kalbama apie komunistus 

ir karus, autorius sako: “Jeigu 
plėšrusis Lenkų baltasis erelis 
rytoj įsigeistų skristi į Lietuvą, j 
jeigu ant Lietuvos patrauktų 
Lenkijos kariuomenė, tai komu
nistai pasisakytų už gynimą 
Lietuvos nepriklausomybės...’ ’

čia skamba, jog Lietuvos ko
munistai tokiame atsitikime im
tų šautuvus ir—frontan ginti 
fašistų tėvynės... Ten nuėjus, 
jie, be abejonės, prarastų ran
kas ir kojas. O kas gali užtik
rinti, kada jie, pargrįš iš fron
to, kad jiems savoji buržuazija 
nenukirs ir galvos už ’teisingus 
reikalavimus? Tas jau yra pa
tirta.

Ar ne taip atsitiko Chinijoj? 
Kada pas Chinijos liaudį pasi
rodė nusistatymas prieš savuo
sius reakcionierius — generolus 
ir svetimšalius imperialistus, 
tai Chinijos komunistai pasisa
kė už Chinijos gynimą ir buvo 
širdis ir muskulas kovoje, gul
dė galvas už ją masiniai. Ten 
komunistai prarado daugelį 
ranką ir kojų, bet kovą prieš 
savuosius atvijus pardavikus 
generolus laimėjo. O kada kova 
buvo laimėta ir kada darbinin- 
kai-komunistai pareikalavo iš 
savosios buržuazijos to, kas bu
vo teisinga, kas darbininkams 
priklausė, tai ką buržuazija pa
darė? Nagi, tūkstančiams ko
munistų nukapojo galvas ir^ pa
simovę ant pagalių, nešiojo 
Šanchajaus ir kitų miestų gat
vėmis. Tai buvo savosios bur
žuazijos užmokesnis darbinin- 
kams-komunistams už “tėvynės” 
gynimą!...

Vėliaus Chinijos komunistai 
tą klaidą pamatė, jog jiems ne
reikėjo dėtis išvien su buržua

zija, kada Chinijos liaudis buvo 
nusistačiusi prieš reakcionie
rius ir pasirengusi ginti savo 
teises, bet reikėjo liaudį traukti 
prie savęs ir tada tik stoti į 
kovą, neduodant ir savai bur
žuazijai ragus auginti. Toks 
jau yra buržuazijos elgimasis. 
Kada ji, yra pavojuj, tada ji 
tau širdį rodo; o kada tu jos 
kovas laimi, tada ji tau ragus 
ir nagus parodo.- Taigi tą paty
rė Chinijos komunistai; pavyz
dys ir kitiems.

Buržuazija, mažos ar didelės 
šalies,' turi tuos pačius pagei- 
daVimūš. Po laimėjimui, ji 
virsta imperialistinė, nors ji ir 
būtų buvus mažos, silpnos šalies 
buržuazija. If jos visos atsimo
ka tąja pačia ugnia darbinin
kams.

ĮNa, jeigu > Lietuva laimėtų 
kąfe> su Lenkiją, iar'ji nevirstų 
imperialistine? žinoma, kad 
virstų. Lietuvos buržuazija už
giedotų, kad Gudija yra “Lietu
vos žemė nuo pat Gedemino 
laikų”; taipgi apie Prūsiją ir 
Latviją. seilę varvintų, juk tai 
“Lietuvos žemės”. O tada tų 
šalių darbiu, turėtų pasisakyti1 
“už gynimą tėvynės” ir guldytų' 

■galvas prieš lietuviškus impe-l 
rialistus, kuriems pagelbėjo jųl 
broliai darbininkai-komunistaij 
Lietuvos buržuazijai karus lai
mėti. čia jau būtų perdaug no
rima iš darbininkų.

Mes jokiu būdu negalime sa-* 
vo galvų guldyti nei už jokią 
buržuaziją, ar ji būtų mažos; 
šalies ar didelės. Darbininkams 
prie bet kokios šalies buržuazi-i 
nes tvarkos ta pati velniava. Ir 
darbininkams visai ne lengviau 
kovoti už savo reikalus prie sti
prios, imperialistinės buržuazi
jos valdžios, negu prie silpnos, 
mažos šalies buržuazijos; tas 
pat ir kolonijose. Kas reikia 
daryti darbininkams, tai kovoti 
visur už buržuazijos pralaimėji
mą, o darbininkų laimėjimą.

Nuo Red.
Drg. Gilmanas, kalbėdamas 

apie Chinijos revoliuciją, įpuo
la į trockizmą. Visai panašiai 
ir Trockis smerkė chinų komu
nistus už veikimą tūlą laiką iš
vien su smulkiai-buržuaziniais 
ir viduriniai-buržuaziniaiš cle-

1 .Lietuvaitė Fotografistė
1 Fotografuoju, Didinu ir Nuinalia- 1 
I vojų Visokiom Spalvom 
| Paveikslus
i Studija atdara kiekvieną dieną 
■ nedėliomis nuo 9;o0 iki 
Į 5 vai. po pietų.
1MARGARETA VALINČ1US
! Room 32, Weitzencorn Bldg.,
• PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

ir

NEWARK, N. J. NEWARK, N. J.

mentais kovoje prieš svetimuo
sius imperialistus ir jų parsida
vėlius įrankius chinų generolus. 
Bet, kaip Komunistų Interna
cionalas įrodė, tai buvo momen
tas, kuomet toks jungtinis fron
tas buvo reikalingas. Paskui 
padėtis pakitėjo ir komunis
tams su kairiaisiais darbinin-

kais prisiėjo užimti, a^kirą 
griežtą poziciją. Bet tuonxJko- 
munistai ne kokią klaidą HĮinsė, 
o tik nusistatė taip, kaip reika
lavo naujas momentas. Drg. 
Gilmano rašinyj yra ir kitų nu
klydimų, į kuriuos galima bus 
toliau atsakyt.

i 
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. ! 
Klauskite gamtos. ‘‘Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haažflkm 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me- ' 
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su ‘‘New and Improved^ 
Gold Medab Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

tf.V/ANDIMP«okĄ)

haarlęm oil

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal'\ 
imkite kitokių.

EKSKURSIJA Į SOVIETU SĄJUNGĄ
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kuri valdo tavo draugai 
darbininkai?

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

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkclius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus*ir duodančius naudą darbininkų 
klasei. ,4’V

PAMATYKITE RAUDONĄJA ARMIJA, 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 drenų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pą- 
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais. ‘ Jį
Ekskursiją pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
kultūros, clarbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuvių 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim twės 
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.

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

Vardas

Antrašas

Miestas

gan gerai jautėmės. Nors laisvės ir nebu
vo, bet buvo daugybė draugų pasiryžusių 
ir savo gyvybę aukoti, kad įgyvendinti savo 
idėjas. Ten kasdieną būdavo paskaita, re
feratas iš revoliucinio darbininkų judėjimo 
ir kitų mokslo šakiį,

Čia gi, atvažiavęs į mažą miestelį, to 
nieko neradau ir dvasiniai turėjau mirti. 
Kalėjime savo draugui socialistui-bolševi- 
kui buvo galima ir paskutinė slaptybė pasi
sakyti ir ji tik pas jį pasiliks. , Čia gi atva
žiavęs radau neva draugus, kurie tik ir 
klausinėja, kad kas išgauti ir išvertus aug- 
štyn kojomis per pantaplinį paštą išplatin
ti. Kalėjime, tik kriminalistai ir kiti žmo
nijos atmatos gerdavo degtinę, jei kada 
kur gaudavo. Čia man tik atvažiavus, ne
va idėjos draugai pirmą sykį pasitikę, vai
šina tais nuodais. Čia atvažiavęs, išbuvau 
aštuonius mėnesius be darbo ir gręsė pa
vojus, kad būsiu išmestas ant gatvės po at
viru dangumi—ant lietaus ir šalčiu. Ir jei 
nepakliūsiu į kapitalistų kalėjimą-airbtuvę, 
tai turėsiu nusprogti badu. Ten, caro kalė
jime, ne tik negręsė išmetimas po atviru 
dangumi, bet saugojo kaip įmanydami, kad 
tik patys neatsidurtumėm po atviru dan
gumi.

Tai tokie buvo mano pirmutiniai įspū
džiai atvažiavus į šią “laimės*’ šalį.

Bet su laiku apsipratau ir prisitaikiau 
prie vietinio gyvenimo aplinkybių. Gavau 
darbą, įstojau į kovojančių darbininkų or
ganizacijas, kuriose dirbdamas persitikri
nau, kad tik sykiu su kitais darbininkais 
bus galima pasiliuosuoti ir iš šio; kapitalis
tinio kalėjimo.

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

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

Rengia Palangos Juzės Pašelpinė Draugija
Vaidins Lyros Choras iš Maspeth, N. Y.

Įvyks Nedėlioję

14 d. Balandžio-April, 1929
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE • • >

704 S. 14th Street f Newark, N. J.
Prasidės punktuališkai 2:30 valandą po pietų

Apart operetes, Lyros Choras ir kvartetas Ufa dar 
sudainuos keletą linksmų dainelių

Apie šios operetės gerumą nėra reikalo daug aiškinti. Ji 
yra truputį gražesnė ir už operetę “Grigutį.” Tai opere
tė, kuri pilna gyvumo, juokų, dainų ir visko. Choras ap
sirėdęs puikiomis meksikoniškomis drapanomis, perdėm 
juda, maišosi: tai įeina ant estrados, tai vėl išeina. O tų 
dainų—gyva galybė.
Kiekvieno pareiga atsilankyti į šį nepaprastą įvykį, nes 
Newarke tokie parengimai yra retenybė. Būtinai visi bū
kite pažymėtu laiku.

Visus nuoširdžiai užkviečia—P. J. D. KOMITETAS

ĮŽANGA: $1.50, $1.00 ir 75c; vaikam žemiau 12 m. 25c.

Kelrodis: Hudson Tubes į Netvarką; nuo Washington 
ir Market gatvių busas Nq. 26 arba gatvekaris No, 25 su 
užrašu “Springfield Avė.” priveža iki vietai, 

t ‘ 0

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

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

užsakymus (orderius).

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų i

Vidurys vien tik iš”importuotų tabakų,

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.
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PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

pardavimo—mirtis šeimynos

INSURANCE

greitai ir gerai, daPom biznj

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGEUIN

visuomet pasitark su mumis, 
tik perkam, parduodam, betir 

ir

žastis 
tėvo.

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

8 KARVĖS 
ant šitos 17 akrų farmos, gera že __ ~ ~__ ___  _____ ?
<me, puikus pušynėlis, geri budip; rjų farmeriai daro pragyvenimą 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- šiame krašte, 
lės. nuo Bostono. Parsiduoda vlž

TreČiadien., Balandi 10,19 .‘9 t \
Puslapis Penkias

augš-
I nter-

Subvės Peras Pasiliko 
Tas Pats Penktukas

Jungtinių Valstijų 
čiausias teismas atmetė
borough kompanijos New Yor
ke reikalavimą, kad jai būtų 
leista pakelti fėras nuo pen
kių į septynius centus. Esą, 

b tuo klausimu federalis augš- 
* čiausias teismas neturi teisės 

kalbėti; tegul pasako savo 
nuosprendį valstijos augščiau- 
sias teismas.

To pasekmėje, Inter borough 
Šerai biržoje smarkiai nupuo
lė, nežiūrint, kad ir su penk- 
tukiniu fėru daug biznio pa
darydavo ir pelnai dideli lik
davo.

Taigi New Yorko darbinin- 
«kai kol kas dar galės važinėti 

penktuką, nors patarnavi- 
' mas labai prastas: vakarais ir 
Rytmečiais baisi kimšatė 
kiniuose.

Tai Kiek Paliko Turto
1925 metais New Yorke 

miręs kapitalistų laikraštinin
kas Frank A. Munsey paliko 
daug turto, bet iki šiol niekas 
nežinojo tikrosios jo sumos. 
Tik šiomis dienomis paaiškė
jo,' kad, apmokėjus skolas ir 
kt. skyles užlopius, jo turtas 

|Siekia $19,747,687. Iš tos su
omes, kaip žinoma, apie 17 mil. 
dolerių yra paskirta Metropo
litan Dailės Muzėjui.

Svarbios Paskaitos 
Apie Sovietų Dramų

Darbininkų Mokykla
Yorke ruošia visą eilę lekcijų
apie Sovietų dramą. Sakys 
nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos kritikas Harry Dana. 
Viena tokia lekcija jau buvo 
balandžio 5 d. ir ji buvo la
bai pasekminga visais atžvil
giais. Dar bus balandžio 12, 
19 ir 26 d. Po to bus duo-

darni referatai apie Sovietų 
teatrą, judžius, etc.

Darbininkų Mokykla šitas 
paskaitas rengia Darbininkų 
Centre, 26-28 Union Sq., New 
Yorke.

80 Restoranu Darbininkų i 
Suimta Viena Diena

greit jį prarado. Vėliau pa
stojo dirbt restorane už stalų 
patarnautoją, bet susirgo ir il
giau dirbti negalėjo. Sveika
ta prasta, pinigų nėra, nesi
jaučia. Mergaitei šeimininkė 
įsakė (tai buvo pereitą šešta
dienį) užsimokėti už butą, bet 
ji neturėjo pinigų. Išvarė iš 
buto. Katriutė trankėsi po 
gatves, neturėdama kur eiti, 
ką veikti. Čia apalpo iš bado, 
nes buvo nieko neturėjusi bur
noje nuo šeštadienio rytmečio.

Gydytojas Magiūre (iš 
Knickerbocker Ligoninės) pri-

Svarbu Visiem Brooklyno 
Darbininkam

Duncaniūtės Šokikės 
ir Vėl Šoks New Yorke JUOZAS KAVALIAUSKAS

ketvirtadienį, t. y., 
11 d., Royal Palace

ant Manhattan
21

Pereitą pirmadienį streikuo- 
pažino, kad mergaite 'del ba
do susirgo. Tokis tai likimas 
jaunos mergaitės mieste, tur
tingiausiam pasaulyj.

jautieji restoranų darbininkai 
New Yorke padarė didelius* 
pikietus ir todėl iš darbdavių 
pusės jie buvo skaudžiai puo
lami ; darbdaviams, aišku, tar
navo policija ir pasamdyti mu
šeikos. 80 asmenų tapo su
areštuota. Keietas smarkiai 
sumušta. Pav., Albert Resi- 
nere, jaunas vaikinas, taip 
skaudžiai buvo sumuštas, kad 
turėjo būt nugabentas į Belle
vue Ligoninėn.

Jau apie 20 restoranų savi
ninkų ir vėl kreipėsi pas uniją 
del taikymosi. Jie sutinka su 
išstatytais darbininkų reikala
vimais.

Mergaitė Miršta Badu; 
Išmesta Gatvėn

Tarpe kitų dramų ir trage
dijų (kurios daugiausiai paei
na iš skurdo arba didelio ne- 
ištekliaus) New Yorke pereitą 
pirmadienį galima įterpti se
kančią: ant Broadway ir 100 
gatvės kampo puolė jauna 
mergaitė ir apalpo. Greit pri
buvo policija ir ją nugabeno 
į policijos nuovadą, kur pa
aiškėjo, kad jos vardas yra 
Katrė King. Ji paeinanti iš 
Bostono. Ten negalėjo sugy
venti su patėviu, nes pastara
sis labai žiauriai su ja apste 
ėjo.

Mergaitė pametė savo na
mus Bostone 
Yorkan. Tai 
vaitės atgal, 
ofise kaipo

ir pribuvo New 
buvo apie 6 sa- 
čia gavo darbą 
stenografė, bet

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, 

ir
South Bostone 

kiti skyriai
BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tėl. 228

PAVASARIO BARGANAI
GROCERNB IR BUČERNĖ Į pat N. Main Gatvės, paršiduoda 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir!$5,200.
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar- j uvnv papitf
ta siekia iki $1,300 į savaitę; HYDE I ARKE
daug tavoro ir pigi randa. Del 13-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
nesutikimo tarpe partnerių pri- ir 1 akeris žemės, barnė del 3-jų 
versti greitai parduoti. Kaina tik į karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
$3,500. kas, apie 20 vaisinių medžių. Na-.

mas su visais moderniškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 

. Apie 5' minutės ėjimo iki 
i miesto centro. Randų neša $1,212 

Kaina $13,000, bet par-

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba- ' ^?rntIS* 
riai, visi vėliausios mados įtaisy- i -••cr.t" - 
mai, priskaitant 3 štymo pečius. ' l metus. 
Randų neša į metus $1,440. Par- <Juos uz geriausj pasiūlymą. Prie- 
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 1 

kambarių namas ant geros gatvės ’ 
su visais įtaisymais, 3 furnace I turi m .
šilumos pečiai, pilnai paranduotas | akenu ir sieks iki 500 akerių: 
ant metų gauha $1,368.00. ,r / ~~ ...... -------------'--------- 1'1""
ninkas, norėdamas apleisti šį mic 
stą, parduoda tik již $10,000.

FA RM A 
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

Savi- ■ Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras-—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių.

i Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku-

SOUTH BOSTON
v nuiiw’irarA'riM? 2 šcimyn4 namas, po 6 kąmba-E. BRIDGEWATER irius, su visais moderniškais' įtai- 

rių na-' symais, 2 karų garadžius, namas 
miesto' vanduo, stovi puikioj vietoję City Point, 

barnė, 8 priepat byčių. Parsiduoda už

Farma, .'18 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto ' van ‘ 
elektra, funacev šiluma, I 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; visi 
įrankiai žemės darbams, ant gero 
Kelio. Kaina tik $8,500.

MONTELLO*
2 šeimynų^ 5-5-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie ,

$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 
automobilių savininkams. Mes atliekam 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, 
gausi geriausj patarimą, nes. mes ne 
mainom biznius, farmas ir namus.

Sekantį 
balandžio 
svetainėj, 
Avė., prie Broadway, įvyks di
delis ir svarbus masinis mitin
gas, kurį ruošia Brooklyno ko
munistai su Anti-Imperialisti- 
nės Lygos skyrium. x Kalbės 
visa eilė geriausių kalbėtojų, 
kaip tai, Robert Minor, Paul 
Crouch ir tt.

Kiekvienas lietuvis darbi
ninkas raginamas būti šiame 
masiniame mitinge. Pradžia 
8 vai. vakare.

Balandžio 18, 19, 20 ir 
d., Manhattan Opera Housėj, 
34th St. ir 8th Ave., New Yor
ke, Isadoros Duncan šokikės- 
mokinės šoks paskutiniu sy
kiu pirm apleisiant New 
Yorką. Po to išvažiuos į Eu
ropą. Nauji "numeriai pridėti 
prie jų .senesnio repertuaro, 
būtent, “Jaunasis Sargybinis” 
ir “Pionierių Maršas.”

Šitos šokikės verta pamaty
ti šokant kiekvieną#, kuris 
tik šiek tiek domisi šokiais ir 
bendrai daile.

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,

TELEFONAI:
Keystone___ —_______ Main
Bell ___________________Oregon

Pasekmės Rinkimų A. L D. L. D. Centro Komiteto 1929 Metams
. . . A i I

' KANDIDATU VARDAI IR PAVARDĖS
I PILDOMĄJĮ KOMITETĄ Į ALTERNATUS
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24 14. 14 12 14 13 14 3 1 5 6 13 14 14 3 9 ■' -I..—

25 14 16 12 15 14 11 10 4 2 3 15 14. 12 7 10 5
26 5 8 3 7 3 8 6 5 4 2 8 8 5 ■ "1 ■“ ■« 3 5
27 9 9 9 9 — 9 — 9 9 — 9 9 9 " 1 ■ ■ 9 w—
28 32 32 26 31 16 29 19 29 15 21 27 32 26 10 10 25
29 18 18 14 18 15 13 7 4 4 17 14 7 7 9 11
30 10 10 10 10 10 10 ■........ — 10 10 10 10 — —
31 12 11 11 9 13 * 9 7 > 8 G. 13 9 8 8 5 8
32 10 10 10 . 10 10 10 — — — 10 10 10 10 10 — —
34 7 8 9 6 8 9 6 , 3 4 3 5 — 6 9 8 8
35 8 8 8 8 8 -- - 8 8 — 8 8 8 ■ ■ - 8
37 18 15 14 10 . 13 14 5 4 17 5 15 11 9 '5 13 16
39 184 21 8 19 12 21 11 7 20 5 14 20 *3 9 17 1.2
43 7 11 9 6 . 5 7 3 7 5 10 9 8 4 7 8 6
46 7 7 7 7 7 7 -— . ■■■ 1— 7 —— 7 7 -- - 7 — 7
50 9 .15 12 19 11 19 10 • 19 2 6 16 20 20 2 3 18
52 33 27 26 26 23 28 22 12, 19 11 28 30 17 11 24 16 _
54 15 15 11 14 1 13 12 4 12 8 13 13 9 4 12 10
55 7 6 4 7 3 ' 4 4 5 6 2 — 7* 6 1 5 6 5
56 9 13 10 H 6 3 ■ i 9 i. >6 6 6 12 14. 9 . 1 i H 6
59 1 12 12 12 12 12 > 12 >12 i 10 > 3 5 • 13. 13 4 .. 3 6, 4 ,
61 8 8 3 7 8 2 7 3 5 7 7 7 7 1 -- - 6
62 9 ■ ■ 1 ■ 9 9 9 — 9 ■ 1- ■* 9 9 9 9 9 7 — 2
63 8 21 20 22 3 18 2 16 14 18 21 13 14 —- 15 15
68 16 14 14 17 9 . 13 7 2 12 4 13 13 9 2 11 4
70 7 8 8 8 8 7 1 1 8 8 8 5 -- - 3 8
71 19 19 19 19 19 19 19 ■ 1 < ■ -< — 19 19 19 — 19
72 10 10 10 10 4 12 9 5 4 5 8 8 12 4 10 8
73 6 6 6 6 6 — 5 6 1 6 6 3 2 1 6
74 9 7 9 6 7 9 6 4 2 4 7 9 7 7 5 1
77 10 10 10 10 4 10 6 ■ 10 — — 10 10 10 10 —
79 31 30 20 ' 32 16 22 13 15 13 11 30 31 18 2 9 20
81 6 8 6 ,7 8 6 7 1 4 4. 8 8 4 4 4 4
84 19 11 8 13 10 15 5 8 9 3 6 17 14 4 8 H i
85 rz i 9 7 1.1 3 10 4 '■ 5 10 0 O 1® 11 5* 6 2 9
86 13 14 6 15 13 11 10 1 3 5 12 9 3 4 1 H
88 13 13 13 13 13 13 13 13 — 13 13 13 13 — — 13 !
90 5 4 5 5 3 1 4 1 3 2 5 5 3 3 •1 3
91 8 8 8 8 8 8. 11 " --. 8 — 8 8 8 ■ 1»' 8
92 13 13 4 13 7 11 11 __ _ — — 1.1 10 11 11 3 1
94 16 17 8 17 12 7 13 4 —— 13 15 12 9 ■ -« 7 13
99 7 7 7 7 7 7 — — «11 7 7 7 7 — — > 7

103 8 8 8 8 8 — -■ 8 8 — -- . 8 8 8 — 8
104 12 12 11 12 5 7 3 2 • 2 4 7 9 9 4 2 2
105 12 12 12 12 12 12 12 __ — —-. 12 12 — — 12 12
115 r 5 4 4 5 2 5 6 2 4 5 6 6 3 3 3 3
117 10 10 10 10 10 9 9 , ■ 1 2 —• — .. -
120 11 11 11 r 11 11 11 — JI ---- - —< 11 11 11 ' ' * 11 —
121 11 11 11 11 8 3 1.1 _ _ — — 11 11 -— 11 — 11
125 8 8 8 8 8 3 8 5 — — 8 8 8 3 -- - 5
131 6 8 9 5 5 6 5 1 3 6 7 9 1 — 4 7
135 9 9 9 9 9 9 9 .... ..II ‘ —— 8 9 9 9 — — /
136 11 11 11 6 2 11 — . ■ ,, 7 11 11 11 2 — 6 11 ’
138 9 9 9 9 — — 9 9 9 2 9 9 8 — 2
140 7 7 7 5 8 3 7 1 3 3 6 6 6 4 3 3 1
142 2 4 4 11 7 2 10 11 4 11 11 11. 4 10 4 ' 9 |
145 24 31 4 27 9 32 15 10 5 30 32 29 23 12 22 22
147 10 10 10 10 5 10 8 5 II ■ ■ II ■ ‘ 10 5 9 8 2 6 -i
148 11 13 10 13 9 11 9 10 4. 6 13 13 H 6 8 4 i
149 21 2.3 23 23 23 2 23 8 15 23 23 23 23 t
150 8 8 8 8 8 8 — __ 2 5 8 8 5 — 3 8
151 17 17 17 17 17 M—M 17' __ _ - 17 17 17 17 —— 17 >
158 3 6 6 1 3 6 11 1 5 1 6 6 3 4 3 3

i 159 9- 9 i 9 9 9 - . 9 _ _ 9 9 9 —— . ■ ■ 9 9
; • 160 6 9 8 9 2 7 8' 1 9 4 3 4 6 5 2 8

161 15 14 13 15 , 15 15 S 4 .. - -- - — 15 /l.o — 15 — 15
162 i 15 16 9 16 2 t 15 Į 4 11 15 5 12 14 8 12 17 4.
167 14 14 — 14 14 14 14 14 — 14 14 14 — 14 —

x <170 13 14 13 3 15 10 : H . ; 9 14 5' 12 10 zl4 10 15 4
176 3 3 3 3 3 3 (3- 3 3 3 1 —‘ — 3
177 10 10 10 10 10 10 10 ■ — 10 10 10 10 —
185 21 15 12 21 12 16 11 13 5' 14 7 13 18 6 8 20
187 5 7 4 7 3 7 5 2 2 3 7 3 ' 3 3 2 7
188 18 15 20 11 ■11 18 14 9 6 9 20 - 6 16 3 13 15
189 7 7 ■ i 7 6 • 7 ■ 6 5 ■ 7 --------- . 6 6 -- - 7 4 5
193 10 10 7 8 4 5 9 3 4 4 10 7 10 2 5 5
195 8 8 . 8 8 8 8 8 - .. 1 1 1 1.— '■ 8 8 8 8 — ——
198 9 9 10 10 10 10 10 _ _ ■ ■ « — 10 10 10 — 10
199 17 19 15 18 17 10 12 5 9 2 18 19 17 — 4 17
200 8X 8 8 8 8. 8 — 8 1 ■» ——. 8 8 8 ---------- 8
203 3 2 2 7 4 1 2 4 1 1 6 2 3 3 1
205 7 7 7 ■ 7 7 7 7 .. - .. 7 7 7 7
207 Hz 11 11 11 ——. 11 11 11 — 11 —< 11 ' ■" ■ —

212 11 11 11 11 ——- 10 7 8 , - ■ ■ ■ . ■ 11 11 6 — 10 —
218 8- 8 8 8 8 8 — 8 8 3 5 8
217 10 9 13 8 13 13 5 3 13 4 13 12 2 13 11 1
222 7 7 '■ 7 7 7 »»■» , 7 1 . ■ » 7 7 7 — — 7 7
225 9 9 9 9 9 8 ■ ■ ■ Į - - - 8 1 9 1 9 9 8 9
229 9 9 6 9 3 2 7 6 3 9 3 6 7 6 5 9
231 19 — 19 ... I 19 — __ 19 — ■ 1 19 — 19 19 —

Pav. 1 1 1 1 1 ■ » — 1 1 .... .  II « ■ UI ■■■ 1 1 1 1 -- -
Pav. 1 1 1 1 1 — ■H 1 i 1 1 1 1
Viso 1,246 1,239 1,061 1,224 942 1,006 822 522 605 502 1,166 1,091 881 553 550 764

Kaip matote, daugiausia balsų gavo į
. Tauras, Ig*. Baches ir P. Buknys ir, tokiu uuuu, uugsciuu paminėtieji uiaugai ir tupu imhiku j ruųumitjĮ nvnu-..
I tetą 1929 metams. Į alternatus daugiausiai balsų gavo J. BondžinskaitŽ, K. Petrikienė, J. Buivydas ir P. šo-' 
I lomskas ir jie liekasi alternatais 1929 rnetams. .

Balsavime dalyvavo 105 kuojos ir du pavieniai nariai. 3 vkp. balsai nepriskaitytą* už tai, kad pervėlai 
atėjo, nes balsų skaitymo komisija buvd jau savo darbą atlikusi.

| Balsus suskaitė ir patikrino A. L. D. L. D. i kuopos išrinkta komisija, kuri susidėjo iš sekančių kuopos na-
; rių: A. Deikus,. M. Vaicikauskiūtė, I*. Lileikis. • \
I • J. ALEKŠIS, A. L. D. L. D. Centro Sekretorius.

Pildantįjį Komitetą 'L. Prūseika, A. Bimba, R. Mizara, J. Alekšis, V. 
būdu, augščiau paminėtieji draugai ir tapo išrinkti į Pildomąjį Komi-,

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETU VISKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bilę 
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

A * 3 A

Bell Phone, Poplar 7545

9669
5136

PA.

A. F. STANKUS

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TĄBS
i * (26 centai už skrynutę) 1 . .■ . 1 •

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti R»s—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

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

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

Vardas --------- - ------------------------------------------ —-—No______________________________________ St. or Ave.
Miestas ____________________________ State---------------

AUTOS SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474

Būkite Savystoyūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs ir 
turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių,' mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

Mokykla su Reputacija”

FYTRAI haike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA "Aliui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v Vvllllį
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTQ^ VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdėliais it 

utarninkais

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

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



LAISVE Trečiadien., Baland. 10,1929

VIETOS ŽINIOS
Šį Vakarą T.DA. 17 Kuopos L. D. S. A. Pirmos Kuopos 
Svarbus Susirinkimas Susirinkimas

Amerikos Lietuviu Darbinin-
Susivienijimo 1 kuopos

Draugai ir draugės, būkit 
visi ir p/akalbint ir atsiveskit j kių 
naujų narių, nes tas labai len- svarbus susirinkimas įvyks ke- 
gva padaryt. Juk prie tokios tverge, 11 d. balandžio, “Lai- 
organizacijos gali prigulėt į- svės 

nes St., 
nei gini 7:30 vai. vakare.

Narės kuoskaitlingiausia 
nes esame už- 

ar( kvietę Brooklyno kitas L. D.

’ svetainėj, 46 Ten Eyck 
Brooklyne. Pradžiai ly-

'kraujo užnuodijimo rūgštimis, 
palaikyt jį šarmiškumo (gai

lumo) stovyje, ir tt.
, Nors prelekciją buvo ilga, 
oras gi karštas, tačiaus publi
ka domingai klausėsi. Po pre- 

I lekcijai dar užsiliko virš šim
to žmonių, pasiklausyt prele
gento atsakymų į klausimus.

Kažin ar bent kada buvo Į 
taip tirštai publikos “Laisvės” 
svetainėje, kaip šiuo atveju. Ir 
tai i nežiūrint gražiausio, sau
lingo oro, kuris viliote viliojo 
žmones į pajūrį, į parkus. Ta
tai liudija draugo Daktaro

PHILADEI pilIA, ‘lU.

L. D. S. A. 11 kuopa rengia pa
skaitą nedėlioj, .14 balandžio, švedų 
Svetainėj, 701—8th St. ir Fairmount 
Avė. Pradžia 2 vai. po pietų. Kvie
čiame visus atsilankyti, ”
svarbių dalykų. Rengėjos.

išgirsite 
85-86

WORCESTER, MAS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne
dėlioj, 14 balandžio, Lietuvių Sve
tainėj, 29 Endicott St. Pradžia 
10:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit 
ir naujų narių atsiveskit. Organiza
torius. 85-86

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

vairių pakraipų žmonės, 
ši organizacija neskiria 
vieno, pakliuvusio į kapitalis
tų rankas, kovojant už darbi- dalyvaukite, 
ninku reikalus streikuose a. Li^vn.i.y.iv
kur’kitur—visus lygiai remia.iŠ. A. kuopas dalyvauti mūsų 

. 'Man pakalbinus per Aido Islame susirinkime. Todėl pa- 
šiel rodykime, kad mes skaitlingai 

ir

ELIZABETH, N. J.
Paskaitą temoje “Alkoholis 

ritiniai gėrimai” rengia A. L. D. L. 
D. 54, kuopa penktadienį, 12 balan
džio, Lietuvių Laisvės Svetainėje, 
269-271 Second St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Prelegentas—Dr. J. J. Kaš
kiaučius iš Newark, N. J. Gerbia
mieji: Sveikata yra brangi jauniem, 
seniem, dideliem ir mažiem. Ką mes 
girdėsime iš gerbiamo daktaro Ka.š-

, ------- ...---------- -------- - ------ _/

---- ....... Alkoholis yra
|nri, kad jis turi gerų i 
ypatybių. Prelegentas išaiškins, kuo
mi alkoholis yra geras ir kuomi blo
gas. Taipgi palies i** lipina >

pasireiškia iš priežasties

ir spi-

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 14 balandžio, Draugijų 
Svetainėj, 24th St. ir Michigan Ave., 
10 vai. ryte. Visų narių pareiga at
silankyti ir apsvarstyti draugijos rei
kalus. Atsiveskit ir naujų narių. 
Sekr. J. .Povilaitis. 85-86

Choro vakarienę, prisirašė 
darbininkų kovos rėmėjai 
užsimokėjo už 5 mėnesius 
kalno: S. Titanis, J. Juška, 
Mingels, V. Chepulis, A. Ma
tulis, V. Keršulis, J. Aleksai- 
tis, V. Vilkauskas, V. Matulio
nis, C. Urbom Šie draugai 
prisirašė' be jokių agitacijų, 
nes jie supranta šios organiza
cijos tikslą ir svarbumą joje 
prigulėti. Nekurie pasakė, 
kad senai rengiasi prigulėti, 
bet vis neprisirengė. Beje, vie
nas pasiturintis “lendorius” 
pasakęs, kad nenorįs pinigų 
visur “mėtyt. Tai jau buržua- 
žiškas gaivalas. Mes kviečia
me kiekvieną darbininkų prie- 
telių ateit ir prisirašyt prie 
šios darbiningų gynimo orga
nizacijos. V. Januška.

P. S. T. D. A. 17 kuopos 
mitingas prasidės 8 vai. vaka- 

svetainėj. Ku- 
neužsimokėjote,

lankome susirinkimus. Greitai 
užbaigę kuopos reikalus, visos 
galėsime linksmai laiką pra
leisti prie užkandžių ir arba
tos.

Kviečiame ir ne nares atsi
lankyti i šį mūsų susirinkimą.

1 Kp. Valdyba.
(85-86)

Apie Dr. Kaškiaučiaus 
Paskaitą

kad

re, “Laisvės’ 
rie draugai 
esate užvilkę mokestis—atei 
kit užsimokėti. V. J.

T X V 1 • V • 1 • • | f-, v«v*»J * j V- A A71CA11JVZ VCVlKclŠkillUČiclUS populiarumą mi- .kiaučiaus, tas mum visiem bus ant 
iriose. O kai del publikos są- j naudos, 
stato, tai ji didžiumoje susidė
jo iš žmonių,, kurių paprastai 
nematai mūsų parengimuose: 
................. .... ..................j, tautininkų, be parti
nių, nekalbant jau apie visuo
met moksliniais klausimais į- 
domaujančius bolševikiškus 
elementus.

Prelekciją surengta rūpes
niu A. L. D. L. D. pirmos kuo
pos, ypač gi rūpesniu organi
zatoriaus drg. Jankūno, kuris 
ir pirmininkavo šiame paren
gime. u

Tikimasi, kad Daktaras 
Kaškiaučius neatsisakys ir at
eityje patarnaut brooklynie- 
čiams savo pamokinančiomis 
prelekcijomis įvairiais kitais 
specialiais sveikatos klausi
mais.

A. L. D. L. D. pirma kuopa‘Lri. 
Kaškiaučiui šir-

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopa, laikytame 

susirinkime kovo 29, nutarė rengti 
balandžio 13, M. 

j, 185 Jersey Ave. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Paskai
tos tema bus labai Įdomi—apie gam- 

Tat kviečiame visus.

. svarbus tuo- į paskaitą subatoj,*’
. j} . 1 Mažeikos svetainėj

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

ir ligas kurios tos Įstatymus. ____ ____ _______
•*•'■3 alkoholio, atsilankyti, nes tokios paskaitos dar 

nurodys, kaip jas gydyti ir kaip nuo niekad čia nebuvo. " "
jų apsisaugoti. įžanga veltui 
Kviečia rengėjai.

visiems. 
85-86

84-85 Jei Jūs Kenčiate ELECTRICIAN

išreiškia Dr.
dingos padėkos už tokią ver
tingą prelekciją apie netvus.

Vieša Padėka

Reikėtų jaučio skūros, 
surašyt visas naudingas žinias 
ir patarimus, kurių draugas 
Daktaras Kaškiaučius patiekė 
savo gabioj ir ilgoj prelekcijoj 
pereitą sekmadienį, “Laisvės” 
svetainėje. Laikraštiniame 
pranešime^ tegalima tiktai 

i “prabėgant” pažymėt keletas 
I klausimų, paliestų toj turinin
goj prelekcijoj, iš kurios leng- 

. vai susidarytų virš šimto pus-
I lapių brošiūra, jeigu būtų žo- 
Idis žodin nurašyta Dr. Kaš- 
ikiaučiaus kalba.

Visų pirma, prelegentas su
pažindino skaitlingus klauso- 

j vus su nervų anatomija-sudė-
Aido Choro vakarienės ren-jtim, kaipo su savotiška “elek- 

gimo komisija, varde choro, [trinių” kūno vielų-vielukių 
taria širdingą padėką valgių sistema; nušvietė nuovargį, 
gamintojoms: draugėms Dei-Į kaipo nervų pajėgos išsi^ėmi- 
kienei, Čepulienei ir Vinikai-įmo ženklą; reikalavo tokiuose 
tienei. Taipgi draugėm A) d o-1 atvejuose nesunkti paskutinių 
nai Kairiūtei ir Onai Bičkūnai-! jėgos sulčių iš nervų energijos i 
tėi, J——* —1’;": ■ - • .
dirbo prie valgių gaminimo, ilsį0.
stalų sutaisymo ir patarnavi- [ nervais tokių 
mo prie stalų.

Jos visos atliko gana sunkią mas bei 
užduotį ir' užsitarnavo pagar- arba netinkamai parinktas bei 
bą nuo visų choro narių. blogai suderintas maistas, se- 

Taip 
draugam 
keptuvės 
kepsniai 
to, Balčiūnai paaukojo vaka
rienei gardžių “keikų.”

Vak. Reng. Komisija.

kurios taip pat sunkiai batarejos, bet duot jiems po- 
Perstate santikius su 

reiškinių, kaip 
i rūpesnis, pyktis, kūdikių arzu- 

netikumas,” blogas

pat esame dėkingi
Balčiūnam, kurių 

pečiuj buvo iškepta 
del vakarienės. Be

Brooklyno Darbininkai i 
Turės Tag Day

Sekantį penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį pažangie
ji New Yorko darbininkai tu
rės Tag Day—rinks aukas 
esantiems sunkioje padėtyje 
mainieriams ir tekstiliečiams, 
kurie dabar veda sunkią ko
vą pietinėse valstijose.

Tūkstančiai mainierių ran
dasi kritingoj padėtyj, 
str'eikui ir bedarbei, 
pat pozicijoj atsidūrė ir 
tančiai tekstiliečių darbininkų

ačiū

LIETUVIS ELEKTROS 
KONTRAKTORIUS ’Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 

skūros ligų, vidurių, Širdies ar jakiių li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš maho keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATIŠKA ATY-fl»-j/\ (\[\ 
BA IR PATARNAVIMAS Th I I M III 
IKI PAGYDYMO '

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi

DETROIT, MICH. 
: Tarptautiškas piirengimhs 
dėlioi, 14 balandžio (April) 
7 vai. vakare, i..., 1..
gan Avė, žemutinėj svetainėj, 
gia Komunistų Partijos 10 branduo
lys. šis parengimas tikrai bus ne
paprastas, bus programa, prakalbos 
ir paskui šokiai prie lietuviškos mu
zikos. Programoj dalyvaus ungarų 
jaunuoliai ir lietuvių jaunuoliai. Kal
bės drg. Shmies,' angliškai, žodžiu 
sakant, tai vakaras bus įvairus. REIKALINGAS dženitorius po num. 
Kviečiam visus atsilankyti ir kartu ~ ~ -
pasilinksminti; prie to paremsite Ko- Gaus kambarius ir algą, 
munistų Partiją, nes visas pelnas eis 

I partijos distriktui. Įžanga 35c ypa^ 
Kviečia komitetas.

nebus 
pradžia

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 ' 

Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. į 
Stagg 0452. w ? |

ant 24th Št. ir Michi-1 ?to?usJr uždedame naujus;.
Ren- *aujant gent pnbuname. J.J

REIKALAVIMAI

STANLEY ALEXIS
Suveda Elektrą ir Įveda Elektri- 

kinius Prietaisus Namuose, 
Krautuvėse ir Dirbtuvėse
Industrial Electrical

Installer
House Wiring and Repairing

Windsor 3465

85-86

322 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.
Del infor

macijų klauskite telefonu: Stagg 
4796. Mr. Freedman. 85-87

SPRINGFIELD, ILL.
L. D. L. D. 7 kuopos ekstra su

sirinkimas bus nedėlioj, 14 balan
džio, Carpenters Svetainėj, 7th ir 

'Adams Sts. Pradžia 2 vai. po pie- 
;tų. Draugai ir draugės, visi būtinai 
atsilankykit j šį susirinkimą, nes bus 

'atsiųsta A ..... : w
! Andriulis 
1 mūs kuopos dalykus.
k it

JIEŠKOJIMAI
A.

PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, 
i nuo 35 iki 46 meti} amžiaus, no
rinčios gyventi ant farmos, arba tu
rinčios farmą. Aš esu našlys, 46 
metų, turiu du vaiku ir pusėtinai tur
to. Rašykit šiuo adresu: J. S., 1204 
Lawndale Ave., Detroit, Mich. 85-86

Bus Paminėta Einšteino 
Jubilėjus

Sekantį antradienį Metropo
litan Operoje, New Yorke, bus;
suruošta masinis mitingas pa-j 
minėjimui garsaus vokiečių j 
astronomo-mokslininko Alber-1 
to Einšteino 50 metinių sukak
tuvių. Prie jų ruošimo p r i- j 
sidėjo visa eilė žymių asmenų. I

nos, pusiau nuodingos mėsos 1 
valgymas, mūnšainas, rūky
mas, nemiegas, mankšta arba 
gimnastika, protinis bei fizinis 
persidirbimas, dantų sugedi
mas, tonsilai, įvarios organi
nės ligos, bakteriniai užsikrė- j 
timai, širdies raumenų pakri
kimai; blogos pasekmės šian
dieninių bandymų “susiplonin- 
ti,” sulaibėti, įgyti madingą ] 
naujovišką “boyish” figūrą. < 
Prelegentas taipgi pabrėžė,’] 
kad didžiuma suniurimų, nusi- , 
minimų, bevilties, ūpo nupuo- i 
limų paeina nuo lyties gyveni-j 
mo netvarkos, ekscesų, nere-l 
guliarumų, nuo kurių kenčia! 
ne tik šiaip “singeliai,” bet 
net ir subrendę vedę žmonės, 
turintieji suaugusius vaikus. 1

Klausimai nemigo, krauja- 
gyslių-arterijų sukietėjimo, lį

Visiem Partijos Nariam < 
Brboklyne ( !.

Komunistų Partijos Brookly
no sekcijos visuotinas narių 
susirinkimas įvyks sekantį ket
virtadienį, balandžio 11 d., kai 
6:30 vai. vakare, 56 Manhat
tan Avė., Brooklyne. Visi na
riai privalo dalyvauti paskir
tu laiku, nes yra labai svarbių 
reikalų.

Bus daromas vardošaukis ir 
neatsilankiusieji bus pašaukti 
prie disciplininės komisijos.

M. Gordonas,
Sekcijos Organizatorius.

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyks sekantį 
ketvirtadienį, balandžio 11 d., 
“Laisvės” name. Visi branduo
lio nariai būtinai ateikite į su
sirinkimą. | Visi būkite laiku, 
7 vai. vakare.

Sekr, J. Siurba.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

š centro du draugai—V. 
ir J. Daujotas iš spręsti 

Tat įsitėmy-
ir atsilankykit. Sekertorius. ’PAJIEŠKAU kaimyno Franciškaus 

84-86 štulo iš Lietuvos paeina kaimo 
j Vensloviškių, Raseinių Apsk., Skirs- 
; nemunės parapijos. Gyveno ’20-’21 
i metais Martins Ferry, Ohio. Mel- 
džiu atsišaukti, ar kas žinote, pra- 

Ęa- neškite. Turiu svarbių dalykų. Ta- 
7th rju igan]<sto ačiū! J. Miller, 3169 W. 

Monroe St., Chicago, Ill.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

14

SPRINGFIELD, ILL.
Svarbias prakalbas rengia 

D. L. D. 7 kuopa nedėlioj, 
landžio, Carpenters Svetainėje,
ir Adams Sts. Pradžia 7 vai. 
kare. Kalbės “Vilnies” redaktorius 
V. Andriulis iš Chicago, Ill. Kvie
čiame visus atsilankyti, išgirsite ge
ru ir naudingu dalyku. Rengėjai.

84-85

va- 83-85

Telephone, Stagg 4461

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

I
I

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

MOLINE, ILL.
Gražus Teatras

T. M. V; ir M. Draugystė rengia 
nuikų teatrą ir šokius subatoj, 13 
balandžio (April), Bohemian Svetai
nėj, East Moline, Ill. Bus suloštas 
gražus veikalas. Po lošimui . bus 
smagūs šokiai, prie geros muzikos. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia
me visus įsitėmyti dieną ir atsilan
kyti. Draugijos nariai ne tik patys 
rėngkitės ateiti, bet kalbinkite ir 
savo draugus bei pažįstamus atsi
lankyti. Sekr. A. Trepkus. 84-85

Ad Iv— 9

Nuga-Tone Pagelbėjo jam 
įgyti geresnę sveikatą

Ponas W. Tj. Bennot.t, Rohwcr, Ark., tu
ri pareiSkimi) linkui sveikatos, kurį kiek
vienas sergantis ir nusiminęs žmogus tu- | 
retų skaityti. Štai jis yra: “Aš rekomen
duoju Nuga-Tone bile vienam, kuris ken
čia nuo silpnų inkstų, nervingumo, galvos 
skaudėjimo, prasto apetito, nevirškinimo, 
užkietėjimo, aš turėjau visus tuos/ ne
smagumus, kol nepradėjau vartoti pui
kias gyduoles. 
visus tuos nesmagumus, bet 
stipruma ir energiją.”

Nuga-Tone pagelbėjo virš .
ir moterų del įsigijimo daugiau sveikatos 
ir stiprumo. Jos sustiprino jų . 
vikrumą ir tuo būdu pagelbėjo įsigyti dau
giau laimės ir malonumo gyvenime. _ Jei jūs 
esate silpnas ir nuolat kenčiat e ir turite 
panašius nesmagumus ir kentėjimus, kaip 
Ponas Bennett kad turėjo, bandykit Nuga- 
Tone tiktai per koletą dienų ir jūs nusiste
bėsite, kaip greit jūs pasitaisysit. Nuga- 
Tone galite gauti bile kokioje krautuvėje, 
kurioje pardavinėja gyduoles. Jei jūsų ver
telga neturi savo sandėly, reikalaukit, kad 
jis užsakytų .jums iš olsclio vaistinės.

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del restauranto. Buvo karciama 

ir tebėra visi rakandai. Randa la
bai prieinama, vieta tarp didelių 
dirbtuvių. Krautuvė: 187 Harrison 
Ave., atsišaukite 58 Gary St., Brook
lyn, N. Y. 83-88
PASIRANDAVOJA 4 kambariai su 

rakandais. Randa pigi, tik $16.00
Į mėnesį. Kreipkitės po No. 95 
Hope St., vienais trepais, Brooklyn, 
N. Y. ( 82-85)
PASIRANDAVOJA Storas—grosernė 

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

(82-87)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320
■ ■ —■ ■ M — M ■■■■d M —— ■■ » »■■■ ■ ■■ ■ ““

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MAUORIUS

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaites arba 

mėnesio; gali’ randavoti vienas arba 
' . > gražiai

ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

.G. M. KANTON \ 
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.

nepradėjau vartoti pui- j ; , ’ " , . .
Nuga-Tone ne tik prašalino du draugai, atskiri Įėjimai, 

suteikė man 

miliono vyrų

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

jogą.

3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

SALES—PARDAVIMAI

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

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.

PARDAVIMAS
Labai gera proga atkeliavusiem iš 

tolimesnių miestų ir norintiem apsi- 
| gyventi Brooklyne įgyti 4 kambarių 
• rakandus už labai prieinamą kainą. 
Į Tik ateisi į stubą ir gyvenk, nes ga
lima ii* kambarius randavoti. Yra 
visi pąrankumai, randa tik $16.00 j 
mėnesį. Kambariai randasi po num. 
11 Marcy Ave., dasižinot galima po 
num. 292» Metropolitan Ave., Brook
lyn, N. Y. . 84-85

MALONAUS PASIMATYMOBROOKLYN, N . Y.
i Pranešu, kad aš atidariau vaikų— 
nuo 6 iki 18 metų—Įvairių drapanų

■ krautuvę. Meldžiu užeiti, būsite už- 
nimai eteriu bei chloroformu iganėdinti tavoru ir kainomis. J. 

Belskus, 540 Grand St., Brooklyn,

rp i • • I ov T UvJL 1J OUI11V vvj Ullvj

t Ak0*1 aPendikas> operacijos, apmari- r tuks- ,
ir žalingos to pasekmės;.skai-

e8an^^ lauke pietinė- įymas bevažiuojant gatveka-
se valstijose.

Juos gali ir turi paremti tik 
jų broliai darbininkai, kurie

riais, subvėmis ir įvairūs svar
būs “mažmožiai” buvo Dr. 
Kaškiaučiaus nuodugniai pa PRANEŠIMAI IŠ KITUR

dirba, kurie turi atliekamą jr klausytojams vaizdin-
centą kitą. Tam tikslui Tarp-1 
tautinė .’Darbininkų Pagelba 
^Workers’ International Re
lief) ruošia šitą Tag Day. 
Brooklyno darbininkai turi pri
sidėti prie šito darbo. Minė
tomis dienomis po num. 56 
Manhattan Ave. galės gauti vi
sas informacijas ir nurody-
lik 1

Ir Čia Aštri. Kova

UŽEIGĄ

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senąi matėmesL Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MJUSIC

ACADEMY
Mokiname l Piano,: Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šahniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

ir

PARSIDUODA saldainių krautuve 
tinkanti ir lengviem užkandžiam, 

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

(83-85)
PARSIDUODA general krautuvė, lai

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

(78-89)
PARSIDUODA grosernė, geroj vie

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

SHENANDOAH, PA.
Teatras “Blinda”

A. L. D. L. D. 17 kuopa rengia 
" puikų teatrą “Blinda—Svieto Lygin- 

griežtai I tojas.” Aktoriai iš Wilkes-Barre, 
vaistus 1 Perstatymas Įvyks subatoj, ba- 

’ landžio 13 d., High School Audito
rium. Durys atdaros 6:30, lošimas 
prasidės 7:30 vai. vakare. Tarpak- 
čiuose dainuos Lyros' Choras, bus ir 
duetas. Nepraleiskite šios progos, 
nes būsite pilnai patenkinti progra- 

Įžanga 50c, 75c ir $1; vaikams 
Kviečia rengėjai. 85^86

gai perstatyti.
Tapo iškelta ir kai kurios 

nesąmonės fanatiškųjų fiziko-' 
kultūrininkų, kurie 
atmeta bet kokius 
tvirtindami, būk pasninkavi- 
mu-badavimu galima esą vis
ką išgydyti. Daktaras prele
gentas priminė keletą tokių 
atsitikimų, kaip sifilis, pasiut
ligė (hydrofobija), geltonasis 
drugys, kur pasninkauk, kiek 
nori, o turėsi pančiakas pa
kratyt, jeigu nepanaudosi tam 
tikrų čiepų bei vaistų, kurie 
visuomet būna sėkmingi, jeigu 

darbininkų tik laiku panaudojami. Dr. 
nidvii^ii£ . 11.a0Aiauvj.uc>, taciaus, ne tik 
Jie pasiry-! pripažino, bet ir pakartotinai

paduodamų oficialių 
unijos ofiso, streikuo- 
grosernių 
pereitą pirmadienį pa- Kaškiaučius

Sulyg 
žinių iš 
jančių 
skaičius 
siekė virš 1,000.
žusiai kovoja ir tikimasi,' kad patarė naudotis naturalėmis 
greitu laiku laimės streiku, su- sveikatos priemonės, gamtiniu, 
stiprindami uniją ir pagerin- nesudarkytu maistu ir kt.; taip 
danai, padėtį. i kad apsaugot sveikatą, išvengt

214 Perry Avenue,

ma.
15c.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA M0STIS 

Gydo, Reutnatizma, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą* Dusuli. Galvos skuti*

Gera

VISI, kurie turėjote tikietus teatro 
ir koncerto A. L. D. L. D. 97 kuo

pos, Plymouth, Pa., malonėkit sugrą
žinti', įneš reikia prirengti raportą. 
J. V. Stanislovaitis, 307 Plymouth 
Ave., Wilkes-Barre, Pa. 85-86

NEWARK, N. J.
Jaunųjų Komunistų Lyga 

koncertą ir šokius .subatoj, 20 
džio, po num. 93 Mercer St. 
džia 8 vai. vakare. * Bus graži pro
grama ir gera muzika šokiams. 
Kviečiame visus atsilankyti. Įžanga 
35c. Rengėjai. i

rengia 
balan-

Pra-

n ivip VISOKIUS BKauuOJlnil|8 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra ilsigyde 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 pus aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
018 MAIN ST. BOX 302 
HARTFORD, CONN. U. 8, A.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

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

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

(80-85)

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

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.
(




