
Visi Brooklyniečiai, į Masinį 
Mitingą Šiandien, Prieš 

Karo Pavojų
Biwklyno ir apielinkės 

lietuviai darbininkai turi 
būti svarbiame masiniame 
mitinge šiandien, ketvergo, 
vakare, balandžio 11 d., 
Royal Palace svetainėje, po 
num. 16 Manhattan Avė., 
ties Broadway, Brooklyne.

Tai prieš-imperialistinis, 
prieš-karinis mitingas. Jį 
suruošia komunistai išvien 
su Prieš-Imperialistine Ly
ga. Nieks neturi sakyt, būk 
tai paprastas dalykas ir ne
svarbu. Nejaugi nėra svar
bos tame, kad Amerika ir

Pirmas Lietuvių Darbi- ♦
ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldieniy

No. 86 Telephone, Stagg 3878

Nuo Baduoliy Kauly
Baltuoja Laukai ir

Keliai Gongo j e
kitos imperialistinės įalys! Belgijos Congoj, Afrikoj, 
galvatrūkčiais ginkluojasi siaučia vienas iš baisiausių
ir rengiasi i naują pragariš- bet kada buvusių pasaulio 
ką pasaulinę skerdynę? Ne- badų. Tūkstančiais išmirę 

darbiniu-j vergai juodukai; nuo jų 
karn^užinot, ką jie turi da- kaulų baltuoja visos aikštės 

ką veikt, kad spirtis ir visi keliai, kuriais eidami 
prieš tą pavojų, ir kokia bus tie vargšai mėgino dasikas- 
jų pareiga, kuomet imperia- ti į vietas, kur girdėjo, kad 
listai vėl pradės mušt į ka- galima būtų gaut maisto, 
ro bubnus? i Ypač daug yra badu išmi-

Kalhės Robert Minor, ex- rusių moterų ir kūdikių, 
kareivis kankinys ir kovoto- Belgai imperialistai moka 
jas Paul Crouch ir eilė kitų tik kruvinai išnaudot Congo 
pirmos rūšies kalbėtojų,

Lietuviai darbininkai irgi jiems.

jaugi nesvarbu

vergus, bet ne pagelbėt

&
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GRUPĖ NUKENTĖJUSIŲ NUO POTVINIO
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turi pasirodyt, kad jie nėra 
molio Motiejai bei kanapių 
Pilypai. Visiems vieta šį 
vakarą dalyvauti tame reik
šmingame masiniame mi
tinge; visų darbininkiška 
pareiga prisidėti prie mobi- 
lizuotės prieš rūsčiai šnai
ruojantį karų pavojų.

Am. Darbo Federacijos 
Šnipai Liudija Prieš

151 Komunistų
MINNEAPOLIS, Minn.— 

Areštavus penkioliką komu- 
nistų"“trž’ pikietavimą prie 
didelio statomo namo, kurio 
darbininkai . sti’eikan išėjo, 
vietiniai Darbo Federacijos 
vadukai patys prisismeigė 
prie teismo, kaipo liudinin
kai prie komunistus. Tie 
niekšeliai tauškia, būk ko
munistai norį įvest ginklu j- 
tą gengsterizmą tarp staty
mo darbų darbininkų. Bet 
dalykas tame, kad, nežiū
rint samdytų gengsterių iš 

®arbo Federacijos pusės, 
komunistai pradeda įleisti 
šaknis ir statybos darbuose. 
O tai juk pavojus federaci
niams nenaudėliams.

Badauja 16,000,000 Chinu
“Daily Telegraph” Nan- 

kino korespondentas rašo, 
kad chiniečių vyriausybė 
pasiuntė į Honano, Shensi 
ir Kansu provincijas sveika
tos minister}, kurs vietoj iš
tirs badaujančių gyventojų 
padėtį. Šiomis dienomis 
sveikatos ministeris jau 
pranešė, kad Honano. pro- 

jvincijoj badauja 7,500,000 
'žmonių, Shensi — 6,250,000 
ir Kansu — 2,500,000. Iš vi
so vien tose provincijose 
badą kenčia 16,000,000 žmo
nių.
SOVIETU UKRAINOS 

MOKSLO VYRO
SVARBUS IŠRADIMAS

Brooklyn, N. Y.— Teisė- Įanį
jas Brown duoda po šešis 
mėnesius kalėjimo vyrams 
už mušima pačių; o jeigu 
vyras puolasi savo “prisie
ks” mušt, bet ta išsisuka 
arba jis nepataiko, tuomet 
vyrelis gauna mažesnę baus
mę — tiktai tris mėnesius į 
cipę. s

Washington.—Praėjusiais 
met01* s iš Jungtiniu Valsti
jų išvežta ir kitose šalvse 
nnrduota orlaivių už $3,664,-
723.’ ' • >

Svarbus Philadelphijoj 
Susirinkimas Jaunimo

Klausimui Spręsti
Labai svarbus susirinki

mas įvyksta ateinantį ne- 
dėldienį, baland. (April) 
14 d., 2 valandą po/pietų, 
Skandinavų Kliube, 8th 
St. ir Fairmount Ave., 
Philadelphijoj. Bus ap
tariama gyviausi reikalai 
jaunuolių klausime. Ku
riems rūpi jaunuolių atei
tis, visi privalo atsilankyt 
į' tą vietą. Ateikite visi, 
subrendę vyrai ir mote
rys, ir jaunuoliai bei jau
nuolės.

Kviečia Komitetas.
(86-87)

Bombos Išsproginimo Kaina Chicago j s
Yra $25 iki $150, Sako Areštantas

Ukrainos Mokslo Akade
mijos narys Plotnikovas su
rado būdą chemiškai gry
nam aliumini j ui gauti iš pa
prasto ir net smarkiai su
teršto aliuminijaus, varto
damas skįstą paprastos tem
peratūros elektrolizą. Aka
demiko Plotnikovo būdas 
pagrindiniai pakeičia aliu
minijaus apdirbimą. Varto
jant šį būdą nebereikia 
vargti žaliąją medžiagą va-

CHICAGO.—Pereitais me
tais Chicagoje buvo išsprog
dinta virš 100 bombų. Apart 
kitų vietų, bombos buvo pa
dėta po namais senatoriaus 
C. S. Deneen ir buvusio po
licijos galvos Ch. Fitzmor- 
ris.

Dabar areštuotas Joseph 
Cero prisipažino, kad jis 
pats bombomis anardęs sep- 
tynes vaisių ir kitų valgo
mųjų daiktų krautuves bei 
valgyklas, kurių savininkai 
buvo italai.

Bombininkas Cero buvo

samdomas tam darbui tūlo 
Peterio Fiorettos; bet jis 
dėliodavo bombas ir be 
“darbdavio”, pats tiesiogi
niai uždarbiaudamas. Už 
bombos išsprogdinimą gau
davo $25 iki $150. Biznie
riai samdydavo jį, kadį oran 
išneštų jų biznio konkuren
tus (varžytininkus); politi
kieriai naudodavosi Cero 
patarnavimais, kad išbom- 
barduotų jų politinius prie
šus; bombos buvo dėlioja- 
mos ir asmeninės bei meiliš
kos pagiežos sumetimais.

Sukilėliai Galį Išprovokuot Ameriką
į Karą su Meksikos Respublika

Su Revoliucinėmis Dainomis 
Ėjo j Policijos Stotį 20 
Areštuotą Streikierią

BOSTON.— Areštavo dvi
dešimt streikuojančių mote
riškų drabužių darbininkų. 
Jie pikietavo prieš siuvyklą 
po num. 35 Kneeland St. 
Tarp areštuotų buvo dvyli
ka jaunų mergaičių. Beve
dant, į policijos stotį, pikie- 
tiriinkai dainavo revoliuci
nes dainas.

Streikui vadovauja kairio- Meksiką.

MEXICO CITY.—.Gene
rolo Escobaro sukilėliai 
prieš Meksikoj prezidento 
Gillo valdžią jau bėga iš 
Chihuahuos. O Chihuahua 
valstija buvo bene tik di
džiausia sukilimo atspara. 
3,000 besitraukiančių atgal 
sukilėlių ketina sustot ties 
Sonora, maišto gimtine, ir 
duot griežtą mūšį valdžios 
kariuomenei. Jie taipgi 
dar ketiną panaujint savo 
ataką prieš valdiškas jėgas 
ties Naco. Sukilėliai dar 
tebelaiko savo rankose Jua- 
rezą. Tai yra miestas, apie 
kurį būvb susidaręs net po
sakis: kas laimi Juarezą, 
tam lemta laimėt ir visą

gali kilti įvairūs nesusipra
timai ir kivirčai tarp tųdvie
jų šalių; tai būtų preziden
to Hooverio valdžiai prieka
bė kištis į vidujinius Meksi
kos reikalus.

Nevalia Bus Kanadiečiam
Uždarbiaut Pasieniniuose

Jungt. Valstijų Miestuose

ji Industrinė Adatos Darbų 
Unija. Ji karštai varo or
ganizavimo darbą, kurį bu
vo visiškai apleidę socialisti
niai vadai buvusios Tarp
tautinės Moteriškų Drabu
žių Darbininkų Unijos.

Sustreikavo Wilkes-Barre
Dviejų Dirbtuvių Audėjai

Drg. M. Žaldokas mums 
telegrafuoja: H. H. Gold
smith dviejų dirbtuvių au
dėjai išėjo j streiką. Laiko

mi gerai. Tikimasi kitu išei
nant. Reikalauja 8 valandų 
darbo dienos, trisdešimt 
nuošimčių pridėt uždarbio 
ir pripažint Nacionalę Au
dėjų Uniją.

18 Jungtinių Valstijų ka
riškų, bombomis apginkluo
tų orlaivių skrajoja pasie
niais. Jie, sakoma, pasiry
žę stot į mūšį su bile katra 
puse, kurios kareiviai ar or
laiviai pereitų per sieną, 
Jungtinių Valstijų pusėn.

Argentinos laikraštis “La 
Raon” sako, kad Meksikos 
sukilėliai galį ir tyčia per- 
bėgt per Jungtinių Valstijų 
siena; tegul paskui ameriko
nai juos vejasi gilyn į Mek
siką. Sukilėliai, girdi, tuo 
būdu galėtų padaryt nesma
gumu ir dabartinei Gillo 
valdžiai Meksikoj. Nes jei
gu sykį įsibriauja Jungtinių 
Valstijų kariuomenė į Mek
siką, 1 tuomet savaime jau

WASHINGTON.-^ Augš- 
čiausias Teismas nusprendė, 
kad pasieniniai Kanados pi
liečiai neturi teisės iš savo 
krašto pereidinėt į Jungt. 
Valst. pusę ir dieną atidir
bę vėl grįžt į savo gyvenimo 
vietas Kanadoj. Iki šiol bu
vo tūkstančiai kanadiečių, 
kurie gyvendavo Kanados 
pusėje, o uždarbiaudavo 
Detroite, Buffalo j ir kituose 
plieniniuose Jungt. Val
stijų miestuose.

Žemesnis teismas pirmiau 
buvo nusprendęs, kad kana
diečiams leistina taip dary
ti; bet dabar Augščiausias 
Jungtinių Valstijų Teismas 
atmetė tą nuosprendį.

Kiek Australijoj Gyventojų
Reuterio žiniomis, 1928 

m. statistikos daviniais, 
1928 m. gruodžio 31 d. vi
soj Australijoj buvo 6,336,- 
777 gyventojai.* • . < u

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

NEPALIAUJAMAI KYLA AUDĖJU
STREIKU BANGA PIETUOSE

Sustreikavo Dar 1,000 Audėju North Carolinoj; Streikas 
nukentėju- (jręSia Apimt Visus Audimo Centrus South ir North 

Carolinoj; Darbininkai Įnirtę Prieš Miliciją

yra paveikslėlis gru- 
asmenų

nuo didžiųjų potvi- 
pietinėse valstijose.

nukentėjo

čia 
pės 
šių 
nių
Daugiausia 
negrai; šimtai jų žuvo; 
tūkstančiai liko b 
kios pastogės.
buržuaziniai 1 a b d a r i a i 
davė pašelpos tiktai 
baltiesiems, ir tai geriau 
pasiturintiems.

Susipešė ir Užmušė

GASTONIA, N. C.— Tei- 
ėjas Townsend, pasikalbė

jo, jęs su miesto valdininkais, 
.. kreipės į North Carolines 

<l 1CJ1 gubernatorių, kad atsiimtų 
iš čia miliciją, kuri buvo at- 

I siųsta prieš 2,000 streikuo- 
Ijančių audėjų. Atrado, kad 
[milicininkai perdaug žiau
riai elgėsi su ramiais strei- 
kieriais, pikietavusiais didį
jį Lore fabriką. Milicijos 
buvimas iriame audimo cent
re ir gyvuliški jos žygiai su
kiršino ir daugeli kitų dar
bininkų, ne vien tik audėjus.

Minėtas teisėjas ir miesto

Darbėnų miestely susipešė 
keli žmonės. Per muštynes 
vienam iš dalyvių, Juozui 
Alinšteikai iš 
kaimo, buvo sunkiai sužeis
ta galva. Po dienos sužeis
tasis mirė.

Kaltininkas Juozas Mic
kus policijos sulaikytas ir 
tardomas. Jis prisipažino, 
kad Alinšteikai kelis kartus 
sudavęs.

teks šiuo tarpu policijos ir 
.specialių šerifų prieš strei- 
kierius; o jeigu reikės, taiLU JUOZUI w ivinvu, viAJi

šniukščiu galėsią pasišaukt talkon
2 milicininkus.

Charlotte, N. C., sustrei
kavo 1,000 audėjų. South 
Carolinoj, Greenville Union, 
Woodniff ir Anderson mie
steliuose streikuoja 4,000 
audimo ir verpimo darbinin
kų. New Yorko Herald

Tribune pranešimu streikas 
gręsia greit apimti ir visus 
kitus tųdviejų valstijų mie
stus, kur tik esama audimo 
pramonės dirbtuvių.

Nors Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai pasiskelbė, 
kad jie tuojaus važiuoja 
peri m t streiko reikalus į sa
vo “gaspadoriškas” rankas, 
kur juos kviečia patys au
dyklų fabrikantai, — ta- 
čiaus visa eilė minėtų strei
kų energingai eina vadovy
bėje kairiosios naujos Na- 
cionalės Audėjų Unijos. * 
Kuomet Darbo Federacijds 
lyderiai daro suokalbius su 
fabrikantais ir valdžia, kaip 
čia būtų geriau apmonyti 
darbininkus, sulaužyti strei
ką ir išrauti klestinčius dai
gus Nacionalės Audėjų Uni
jos, — tuo pačiu laikų kor 
munistiniai šios unijos vei-i ' 
kėjai neshausdami darbuo
jasi, elektrizuodami pietinių 
valstijų audėjų minias, teik
dami joms kovos įkvėpimo 
ir kurdami industrinę jų ko-

j

Vilką Pavojus Kaunui?...
Kauno laikraščiai nuo kai 

kurio laiko smarkiai sieloja
si tai vienokių, tai kitokių 
vilkų pavojumi. Mano iš
manymu tai tuščia baimė, 
nes Vidūno alėjoje ties Nr. 
10, prie šaligatvio, jau du 
mėnesiai kaip guli pastipęs 
šuo ir jo jokie vilkai nelie
čia.

Washingtori.—Valdiško ži
balo šmugelninkas Harry 
Sinclair, nuteistas trims 
mėnesiams kalėjimo, kad ne
sutiko atsakyt senatoriams 
į jų statomus klausimus, 
dar galėsiąs gaut 6 mėne
sius priedo už tai. kad ban
dė papirkt prisiekusius tei
sėjus (džiurimenus).

Šimtais Areštuoja Indijoj
Komunistus ir Kairiuosius

BOMBAY.— Anglijos vy
riausybė šimtais areštuoja 
kairesnius darbininkus Kal- 
kuttoj, Poonoje ir kituose 
Indijos miestuose. Po to, 
kai du social-republikonai 
metė bombas Indijos seime, 
anglai valdininkai gavo 
priekabę delei naujų masi
nių persekiojimų prieš ko
munistus ir šiaip klasiniai 
pažangesnius darbininkus.

Sovietai Kast 65 Mylių Ilgio 
Kanalą

STALINGRADAS.— 1930 
metas Sovietų vyriausybė 
pradės kasti kanalą tarp 
Volgos ir Dono upių. Kana
las bus 65 mylių ilgio, jo už
baigimas numatoma 1935 
metais. Tuo kanalu laivai 
galės iš Kaspijos jūros Vol
gos upe perplaukt į Doną, o 
iš Dono į Juodąją jūrą.

Nuima Trockio Vardą Plėtojasi Streikai Tarp
Nuo Miestų W. Va. Mainierių

LENINGRADAS. — Le
ningrado gubernijoj buvo 
pirmiau pakrikštyta Troc
kio vardu vienas miestas ir 
viena apskritis. Dabar Troc
kini bus nuimta ta garbė. 
Leningrado rajono suvažia
vimas nutarė duot Raudono
sios Gvardijos vardą tam 
miestui ir apskričiai. Ka-

MORGANTOWN, W. Va. 
— Sustreikavo 700 mainiė- 
rių, dirbusių keturiose Purs- 
glove Kompanijos kasyklo
se, kuomet kompanija pa
skelbė uždarbio nu kapojimą. 
Streikui vadovauja naujoji 
Nacionalė Mainierių Unija.

Tarp West Virginijos ang
liakasių šiuo laiku darbuo- ••a «• b • • ••dangi ir. įvairiose kitose vie- jasi tos kairiosios unijos or* 

tose Sovietų Respublikoj sa- jganizatoriai C. S. Close ir 
vo laiku buvo tūliems mies-|V. Kemenovich.
tams bei miesteliams suteik
ta Trockio vardas, tai Le
ningrado rajonas kreipiasi 
į juos, kad taipgi apsivaly-’ 
tų nuo tokio vardo. Nes 
Trockis pastaruoju laiku 
užėmė 
liucinę poziciją prieš Sovie
tų Sąjungą ir tos šalies Ko
munistų Partiją.

atvirai kontr-revo-

Sovietų Kasyklų ir Ži
balo Pramonė Žygiuoja

MASKVA.— Maskviškio 
Sovieto kongrese, drg. Bau- 
mannas, miesto komunistų 
organizacijos atstovas, pa
brėžė, jog angliakasyklų ir 
žibalo pramonė šalyje spar
čiai žygiuoja pirmyn; ir ne- 
pertoli esąs tas laikas, kuo
met sovietinė gamyba tose 
pramonėse pasivys augš- 
čiausiai stovinčius kapitalis
tinius kraštus.

KAUNAS.— Liaudies na
muose lenkų kultūros ir 
švietimo draugija “Pochod- 
nia” buvo surengusi vaidini
mą. Bevaidinant įletuviš- 
kai-patriotiški piktadariai 
nupjovė elektros laidus ir 
pro langą įmetė akmenį. 
Įtariamuosius seka policija.

Antrą streiko dieną 27 
mainieriai buvo 
ban; bet unijos 
kai jų neprileido.

Kuriasi streikai ir kitose 
vietose šioj apylinkėj. Nau
joji Nacionalė Mainierių 
Unija ne juokais organizuo
ja angliakasius, kurie buvo 
netekę jokios unijos, per 
pardavikišką apsileidimą 
Lewiso ir kitų Darbo Fede
racijos lyderių.

Nubaustas $100, kad Vėliava 
Apdengė Karpetus

ATLANTIC CITY, N. J,. 
— Maliorius John Nolan tu
rėjo teisme užsimokėt $100 
pabaudos už Amerikos vė
liavos paniekinimą. Malia- 
vodamas kambarius, jis vė
liava užtiesė karpetus, kad 
jie neapsidrabstytų malia
vomis. x /

atėję dar- 
pikietinin-

Suimtas
Telšių nuovados / teismo 

tardytojo įsakymu suimtai 
geležinkelių vyresnysis poli
cininkas Br. ščiukas. Jis 
kaltinamas, kad savo bute 
išžagino jauną mergaitę. 
/ .akas esąs atleistas iš 
Tarnybos.
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Austrijos Socialdemokratų Keliai
Austrijoj labai smarkiai 

vystosi svarbūs įvykiai. Ten 
drąsiai ir tiesiog vulkaniš- 
kai kelia galvą juodašimtiš
ki fašistai. Pastaromis die
nomis fašistų ginkluota or
ganizacija Heimwehr atvi
rai kalba apie įsteigimą fa
šistinės diktatūros ’ Austri
joj. Generolas Krassamas 
pareiškė: “200,000 Heim
wehr su ginklais rankose 
prisirengę ištisai Austriją”. 
Fašistai atvirai sako, kad 

e neužilgo maršuos ant 
ienos, Austrijos sostinės, 

ir paskelbs fašistinę dikta
tūrą.

Pačiam Vienos mieste gin
kluoti fašistai, maršuoja 
gatvėmis ir skelbia savo 
obalsius. Jie savo spėkas 
koncentruoja 
darbininkų 
miesto dalyse, idant pa
traukti darbininkus prie sa
vęs. Vadinasi, Austrijos 
fašistai atvirai ruošiasi prie 
paskelbimo fašistų diktatū
ros.

Austrijos fašistai pasimo
kino iš Italijos, Jugo-Slavi- 
jos, Lenkijos ir Lietuvos fa
šistų. Jie žino, kad paga- 
liaus ginklai išriš klausimą, 
kas turi viešpatauti Austri
joj: darbininkai, arba bur
žuazija. Buržuazijos vieš
patavimo visi galai apirę. 
Darbininkų ■ judėjimas vis 

> daugiau ir daugiau linksta 
komunistų pusėn. Tuo bū
du ginkluoti buržuazijos 
būriai,, tai yra, fašistai, mik
lina savo spėkas, uoliai ruo
šiasi prie ateinančio, mūšio. 
Kaip Italijoj, arba Lietuvoj, 
vieną gražią dieną jie už
klups darbininkus, išskers 
jų geriausius vadus ir pa
skelbs nuogą, ginkluotą fa
šistų diktatūrą.

O kas Austrijoj fašistams 
ragus išauklėjo? Kas skina 
kelią prie fašistų diktatū
ros? Ogi tie patys socialde
mokratai.

Austrijoj socialdemokra
tai yra didelė spėka. Didžiu
ma darbininkų tebepasitiki 
tiems išdavikams. Vienos 
miestas yra socialdemokra
tų rankose. Bet nuo pat 
Austrijos respublikos įsikū
rimo, Austrijos socialdemo
kratai sąmoningai ir tiks
liai ėjo išvieno su buržuazi
nėmis; partijomis, rėmė juo
dojo .klerikalo kunigo Seipe- 
lio valdžią, darė viską, kad 
nuginkluoti darbininkus ir 
padaryti juos bejėgiais aky- 
Vaizddj keliančio galvą fa
šizmo.
Vienos 
kę kai|t w 
virą sųkįlimą. Ir ne kas ki
tas, kaip socialdemokratai 
sutriuškino šitą darbininkų 
sukilimą. Socialistų val
džios policija paskerdė ke- 
HasdeŠimts darbininkų ir 
Užkimšo ligonbučius sužeis
tais.

Austrijos socialdemokra
tai, naudodamies valstybės 
aparatu ir iš seniau turėda
mi savų rankose profesinių 
sąjungų vadovybę, visokiais 
būdais'terorizuoja ir perse
kioja komunistus, kurie vie
natiniai tikrai kovoja prieš 
fašizmą. Vienoj socialistų 
valdžia, vardan susirinkimų 
“laisves”, leidžia fašistams 
laikyti demonstraciją, gin
kluotiems maršuoti gatvė
mis, o I tuo tarnų komunis- 

i < j: ! t . • ■ .> m.

daugiausia 
apgyventose

tams neduoda nė pasijudin
ti. Komunistų susirinkimai 
išdraskomi. Komunistams 
griežtai uždrausta ruošti 
priešfašistines demonstraci
jas.

Vadinasi, Austrijos social
demokratai priruošė dirVą 
fašistinei diktatūrai. Ir da
bar jie tebesilaižo apie, kle
rikalą kunigą Seipelį, kuris 
pasitraukė iš premjero vie
tos ir veda derybas su krik
ščionių socialistų partija dė
lei vietų kabinete, o tuo tar
pu fašistų ginkluoti būriai 
tik siuva, tik zuja visais 
kampais.

Akurat taip buvo Lietuvo
je 1926 metais. Socialistai 
ir liaudininkai siuvo aplin
kui valstybės lovį, o smeto
niniai galvažudos ir klerika
lai ginklavosi ir ruošėsi per
versmui. Darbininkai buvo 
nuginkluoti. Tuo būdu fa
šistams buvo lengva sukilti 
ir padaryti galą socialistų- 
liaudininkų sorkėms ir iš
taškyti darbininkų judėji
mą.

Ką gi tas parodo? Tas 
parodo, kad socialdemokra
tai visam pasaulyj yra di
džiausi darbininkų nepriete
liai. Jie sąmoningai ir tie-1 
sioginiai padeda buržuazi
jai. Jie yra tas įrankis, ku
rio pagelba buržuazija su
naikina darbininkų judėji
mą. • I ‘ ' 1 L L I

Socialdemokratų, išdavys
tė anaiptol nepasibaigė su 
imperialistiniu karu. Jie 
išdavine j a darbininkus kiek
vieną dieną. Tuo būdu ko
va prieš socialdemokratus 
turi būt vedama nuolatos, 
visur, kur tik jie turi šio
kios tokios įtakos. Nes lai
mėjimas kovos prieš kapita
lą negalimas be iššlavimo iš 
darbininkų judėjimo social
demokratijos.

Komunistų Internacionalo 
VI Kongrese buvo ypatin
gos domės kreipta į šitą 
.klausimą. Bile koks nusi
leidimas išdavikams social
demokratams, bile koks su- 
silpninimas kovos prieš juos, 
yra oportunizmas, iškrypi
mas iš leninistinės linijos.

Socialdemokratija yra di
džiausia darbininkų klasės 
nelaimė. Jinai neša darbi
ninkams fašistinį marą.

Lietuvių Poniutes ir Jų 
Kraujas

Rodosi, kad Kauno nutu
kusios poniutės turėtų la
biausia nesigailėti savo 
kraujo mirštančiai moteriš
kei, nes jos jo užtenkamai 
turi. Bet kur tau. Joms 
gyvybės negaila. Kraują 
turi parduoti tos pačios var
gingos darbininkės, Kauno 
bedarbės.

Vienas Kauno laikraštis 
praneša tokį atsitikimą:

Raudono Kryžiaus; ligoninėj 
buvo gydoma apie '■ 60 lųėtų 
moteris, serganti anemijai gy
dytojai konstatavo, kad jai Tfei- 
kalinga perlieti kraujo iš ikitjos 
moters. Tai pirmas toks Lie
tuvoj atsitikimas. Kur paga
liau gauti kraujo? Apsistota 
ties Darbo birža, kur kiekvie
ną dieną susirenka po kelias 
dešimtis, ieškančių darbo mo
terų, dažniausia pasisiūlančių 
tarnaičių.-

čia buvo paklausta, ar kuri 
nesutiktų parduoti savo krau
jo. Už tai gaus 100 litų. Ne
žiūrint to, kad mūsų žmonės 
daugumoj 
rado net 
parduoti 
patikrinę,
miningą” ligonės kraujui krau-

bijo operacijų, atsį-. 
kelios sutinkančios 
kraujo. Gydytojai 
kuri iš jų turi “gi-

BAYONNE, N. J.

Užpernai, 1927 m 
darbininkai, joritrū- 

rybės, išsiveržė į at-

•>

Svarbi Paskaita
A. L. D. L. D. 212 kuopa 

rengia labai svarbią paskaitą 
nedėlioj, 14 d. balandžio, L. 
A. U. KliuboJ svetainėj, 197 
Avė. E ir E. į'9th St. • »

Paskaitos tema: “Rūkyt ar 
nerūkyt?”: ‘Aiškins Dr.A. Pe
triką; prasidės 6 vai. vakare.

Nepraleiskite šios puikios 
progos, ateikite visi,*’ yįja’tin- 
gai rūkoriai. Nes rūkymas ir- 
gi rišasi su sveikata.

Įžanga veltui Visiems.
Užkviečia visus, Komitetas.

Saužudystė
Balandžio 8 d., apie 8 vai. 

vakare, nusišovė Jonas Radu- 
šis, apie 26 metų amžiaus, sa
vo krautuvėj, 84 Andrew St., 
Bayonne. Buvo nevedęs.

Spėjama, kad nusišovė del 
nevykusio biznio ar meilės.

Velionis turi čia savo tėvus, 
brolius ir seseris, taipgi ir 
daug giminių. Buvo gerai vi
siems lietuviams žinomas, ra
maus būdo jaunuolis.

“Laisvės” Kor.
• . ■’ ! »’■ f X < •

įdirbta su, vienu “tėvynės 
i išdaviku”.
i 1917 metais Rusijoj nu- 
| verčiama caristinė valdžia, 
! Anglijos imperialistai pa
imate, kad rusų armija pa
kriks. Ir štai jinai pasiun- 

j “darbi- 
” į Rusiją, 

kad perkalbėti Rusijos dar- 
.bininkus toliau lieti savo 
kraują už Anglijos imperia
lizmo interesus. Tos dele
gacijos priešakyje stovi tas 
pats budelis Arthur Hen
dersonas. Nuvykęs į Rusi
ją, Hendersonas sušilęs 
stengiasi įtikinti Rusijos 
darbininkus, kad jie turi 
tęsti karą, kad įvykinus gy- 
veniman cąro valdžios plė
šikiškus i planus. Liepos 

įrajbho, Vokietijos Komu- im^n'*?Hendersonas 
nist

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
A_______________

ją, pasirinko 19 metų mergai- įaįp vadinamą 
tę zin <°vaitę. x ninku delegaciją'

Is jos buvo paimta 100 gra- - - v J “
mų kraujo ir perlieta ligonei.
Kauno bedarbės moterys, 

kad išsigelbėjus nuo bado, 
gatavos parduoti viską 
tingiems kupčiams.

tur-

Vokietijos Komunistų 
Konferencija

Maskvos “Pravdoj” (kovo
20 d.) tilpo plati ^ korespon-

nistų Partijos,, pusmetinę sugrįria atgal į Angliją ir 
konferenciją. Tąi buvo la- ®a\° saldžiai raportuoja, 
bai sėkminga konferencija . Rusijos darbininkai 
visais atžvilgiais. ’Dalyvavo labal entuziastiškai pritaria
2,180 delegatų. Iš jų tik 24 
tebuvo dešinieji. Konferen
cija užgyrė teisingą pąrti- 
jos centro komiteto leninis- 
tinę liniją.

Pasirodo, kad kelių inteli
gentų nuėjimas Trockio ke
liais partijos nė biskučio 
nesusilpnino. Priešingai, 
partijos organizacija nuola
tos stiprėja. Sekretorius 
savo raporte pažymėjo, kad 
nuo pereitos konferencijos į 
partiją tame rajone įstojo 
6,050 naujų narių.

Socialistų Internacionalo Vadas Budelis
Socialistų Internacionalo 

prezidentu yra jo didenybė 
Arthur Henderson. Ir pa
saulio socialistai, be abejo
nės, laiko už garbę turėti 
savo didžiuoju vadu tą di
delį poną. , i
I 'Pono. Hendersono ^karje- 
ra yra labai panaši visų 
stambiųjų socialdemokrati
jos t?adų, karjerai, būtent

narchiškos valdžios kari
niam aparate. Karo reika
lams jis dirba pasiryžusiai 
ir ištikimai. O čia darbi
ninkų kraujas liejasi upe
liais. Hendersonas, kartu 
'ąų Skitais džingbistais, stąu-, 
įgiąį: “Visi karo, frontan! 
Daugiau darbinįnkų kraujo 
už tėvynę!” - .

budeliška. Hendersono ran- Hendersonas Atviro Bude- 
kos taip pat;kruvinos, kaip 
ir Vokietijos Noskės bei 
Šeidemano. Ir, žinoma, jei
gu Hendersonas nebūtų bu
delis, tai jis negalėtų būti 
nė Antrojo Internacionalo 
prezidentu.

Visų pirma, Hendersonas 
buvo didelis šovinistas laike 
imperialistinio karo. Dau
giau negu kitas kuris darbi
ninkų išdavikas, Henderso
nas padėjo sublokšti Angli
jos darbininkus į karo nas
rus. Dieną ir naktį jis dir
bo, kad daugiau darbininkų 
sumobilizavus valdžios pu
sėn.

Anglijos monarchistinė 
valdžia puikiai įvertino so
cialisto Hendersono veikimą 
plėšikiško karo naudai. 1914 
metais, išmušus pasauliniam 
karui, MacDonaldas rezig
navo iš pirmininko vietos 
Darbo Partijoj. Jo vieton 
tapo išrinktas Arthur Hen
dersonas. Būdamas Darbo 
Partijos pifmininįų,;. s jis 
tuoj aus pasuko visą parti
jos mašiną padėti valdžiai 
vykinti gyvenimai! karo 
planus^ ’ 1915 metaįs Hen- 
dersoną karalius Jurgis pa
skiria į valdžios kabinetą. 
Duoda jam vietą Švietimo 
Tarybos prezidento. Nuo 
šios valandos socialistas 
Hendersonas tiesioginiai 
prisidedą prie vykinįmo val
džios karo planų. Jis daly
vauja Jurgio kabinete ir 
svarsto, kaip kuodaugiau- 
sia darbininkų sušėrus ka- 
nuolėms.

1916 metais premjeru 
tampa “liberalas” Lloyd 
George. Hendersonas tam
pa pąaugštintas: ' George 
paskiria jį į taip vadinamą 
“Karinįį Kabinetą”. Vadi
nasi, spcialistas Henderso
nas pasiekia patį stogą mo- 
? \ jr J. I *• 1 ■*" z » * AJ

lio Rolėj
Velykų savaitėj, 1916 me

tais, Dubline įvyksta darbi
ninkų demonstracija. Tos de
monstracijos priešakyje sto
vi ’ revoliucionierius James 
Connolly, kuris tuomet va
dinosi socialistu, o dabar; 
vadintųsi komunistu.

Anglijos valdžia sutriuš
kina tą demonstraciją. Tai, 
girdi, “tėvynės” išdavikų 

Čia karas verda,

Plečkaitininkų Nesutikimai
Tarp plečkaitininkų (visoj 

Panevėžio socialdemokratų or
ganizacijoj) nesutikimai vis 
didėja. Kada visi darbinin
kai, taip pat ir esantieji social
demokratų partijoj, pamatė, 
kad socialdemokratų vadai iš 
ligos kasų padarė “lavočką,” 
fašistinio aparato kromelį, 
pradėjo iš vadų reikalauti pa
sišalint iš ligos kasų. Vadai, 
Kusinas ir Morkūnas, ramina 
eilinius narius, bet šitie kelia 
lermą ir grąsina iš socialdemo
kratų partijos išstoti, jeigu so
cialdemokratai neišeis iš šių 
kasų ir nereikalaus naujų rin
kimų. Socialdemokratų vadai 
keikia komunistus, kam jie 
agituoja eilinius plečkaitinin- 
kus.

Muralis pinigu^ atrado pas save 
kišenių j.

Fašistams valdant buožės 
tiek įsidrąsino, kad gatvėje prie 
policijos daužo bernus, ir niekas 
jiems nieko nesako. Tuoj buo
žės savo bernams ims įsakinėti 
lipt į medį, ir kukuoti, o jie 
šaudys, tuomet atgims Lietuvos 
senovė, kurią fašistai taip gar
bina ir taip jos siekia. Bet fa
šistai susilauks nuo savo muša
mų bernų tokio laiko, kokio jie 
dar niekados nėra matę.

Bernas.

tęsimui karo”. Tik, ot, gir
di, saujalė bolševikų juos 
kursto prieš karą.

1924 m., kaip visiems ži
noma, Anglijos valdžios va
delės patenka į Darbo Part, 
rankas. Hendersonas vėl 
tampa kabineto nariu. Dabar 
jis užėmė vietą vidaus rei
kalų ministerio. Vadinasi, 
Hendersonas paėmė ant sa
vo pečių darbą malšinimo 
Anglijos darbininkų. Kar
tą tais metais, prie Darbo 
Partijos valdžios, lokomoty
vų inžinieriai pagrūmojo 
streiku. Hendersonas, kai
po vidaus reikalų ministe- 
ris, paskelbė šalyje “nepa
prastą būklę” ir traukinių 
vaikštinėjimą pavedė mili- 
tarių spėkų priežiūrai. Dar
bininkų kova tapo sutriuš-l 
kinta.

Tai šitokia, maždaug, yra 
karjera p. Hendersono, da
bartinio prefzidento Socialis
tų Internacionalo. Tiek dar 
galima pridurti, kad Hen1- 
dersonas yra “pryčeris” 
(kunigas), pasak Londone 
išeinančio “Sunday Worke- 
rio”. Stambiosios buržuazi
jos laikraštis “Morning 
Post” pastebi, kad Hender
sonas savo pamaldas atlie
ka su “vertingumu ir pa
garba”. Tai visai paprastas 
dalykas. Kiekvienas darbi- 

I ninku budelis moka puikiai 
melstis.

WORCESTER, MASS.
darbas.
čia reikia pagauti kaizeris^JL-p. A. 13 Kuopos Nariams, 
o čia namie “tevvnes išda- ^as Link Korespondento ir

Polemikų

ROKIŠKIO DVARAS.— Fa
šistinė valdžia leido buožei nu
mušti darbininkų algas ligi pu
sės. Išnaudojimas čia nežmo
niškas: dirbam po 16 valandų į< 1 
parą, o žiemą po 8 valandas.; 
Nei gydytojo, nei medicinos pa- 
gelbos darbdavys ' neapmoka. 
Darbininkas susirgęs kur nori, 
ten ir dėkis. Pietums tik pus-y*| 
valandį duoda. Darbdavys dar 
grąsina nei namo neleisti pietų 
valgyti. Algą išmoka grūdų at- 
puolomis, pašarą duoda supuvu- 

tfk’kurstydami si’.° j.6? ka nusuk.a tai darbinin-

kaip atsiliepia apie žemės ūkio 
darbininkų padėtį buožių reika- - • 
lų gynėjų spauda. “1 
žinios” Nr. 283 rašo: 
bininkams dar blogiau (negu 
ūkininkams). Darbų visai nė
ra : ištisos šeimynos gyvena vi
sai be duonos. Jauni, pačioj 
sveikatoj darbo vyrai, skurdo 
nukamuoti vaikšto po kaimus; 

prašydami, ūkininkai 
irgi maža teduoda. 
įsivyrauti didžiausias

___  Iš tikrųjų padėtis ga- apsk.). 
na rimta, nes daugelis darbiniu- 
kų tiesiog badauja, 
ka pabrėžti, kad

Žemės Ūkio Darbininkų 
Vargai

Kada komunistų spauda pie
šia sunkią žemės ūkio darbinin
kų padėtį ir kviečia darbinin
kus į kovą, tai komunistų prie
šai paprastai atsako, kad komu
nistai taip daro 1 
darbininkus. Todėl pažiūrėkim. kai bijo pasakyti. Darbininkų 

i butai kiauri, lietus 
perlija, o jei prašom, kad darb 

Lietuvos <lavys. bLltl-!s lai,jis,ty]
Dar-lcl0jasi 1S darbininkų, sako, kad

dabar taip nebus, kaip anksčiau 
buvo ir dar gąsdina: palaukit, 
kas jums kitais metais bus. 
Draugai darbininkai, tiktai or
ganizuotai kovodami mes pa
sieksim geresnio būvio.

išmaldų 
išmaldų 
Pradeda 
kerštas.

Sunki Būklė
MOCKŪNŲ dvaras (Raseinių 

Čia dirba 6 ordinari- 
Kiekvienas gauna po 

Be to, ten- ISO litų metams ir 100 pūdų 
darbininkai javų. Javai duodami 2 rūšies, 

.nors ir badaują, bet laikosi ga-įt- y- tokie, kokiais ponas kiau- 
I na rimtai. Plėšimų labai mažai Pes šeyia* Ordinarija išmoka- 
girdėti. Bet jei valdžia nesi
ims priemonių bado pavojui sa
lint, tai visko galima laukti."

Taip rašo buožių ir buržujų 
laikraštis hė iš’ užuojautos dar
bininkams, O iš'baimės susilauk
ti “didžiausio keršto,” nes “vis
ko galima laukti.’* Liaudinin
kai bijos, ’kad aštresnių kovų 
banga iš Vakarų Europos ne- 
persikeltų ir į Lietuvą. Jie “vis
ko laukia” ir todėl maldauja, 
valdžios, kad ji užbėgtų už akių 
prisiartinančiam “didžiam kerš
tui,” ir nuramintų darbininkus 
trupiniais ir kitomis fašistinė
mis priemonėmis.

žemės ūkio darbininkai nepri
valo laukt tų trupinių, bet tuo- 
jaus visu platumu turi imtis 
kovos ir reikalaut duonos ir 
darbo ir rišt tą reikalavimą su 
kova prieš fašistų valdžia. Te
gu dreba fašistinė valdžia ir vi
sa buožija. . 5. P.

ma nelaiku. Pernai metais ordi
narininkai per rugiapiūtę pri
trūko duonos' ir ėmė . prašyti 
dvarininko. Tas atsakė: “Dar- 4l 
ban, lačhudros, badu nedvėsit, 
velnias jumis negrius”. Dva- ' . 
ro užveizdas Roška visaip ordi- yf 
narininkūs persekioja ir meta 
iš dvaro. Visiems grasina: 
“Aš jums, žalčiai, skūrą nulup
siu”. Turim organizuotis ir ko
voti už geresnes darbo sąlygas. 

Ordinarininkas. 
(“Balsas”)

Dvarininkas Gudrauja
> NOLIŠKIO DVARAS, Utenos 

Nenoriu tikėti, kad žodžiais apskr.— Pas dvarininką Žulį 
skerdė 14 nekaltų darbinin-ir pasakymais yra žeidžiama,, jau antrus metus tarnas ganė 
kų. Ir ta skerdynė, žino- ypač kritikose ir polemikose, arklius, o jo vaikas galvijus, 
ma buvo suruošta no “ka- p tos aibės polemikų del ma- Buože Žulys, pamatęs, kad daug

o čia namie “tėvynės išda
vikai” triukšmą kelią. Toj ■ 
demonstracijoj valdžia pa-
< 1 I" -I-Ii- I

kų. Ir ta skerdynė, žino-

rinio kabineto” vadovybe— 110 Pastabėlės “Laisvės 48. 
kabineto, kuriame sėdėjo p. n!’m‘ 
Hendersonas. as’

yra bedarbių, kuriuos galima 
perėjo net draugiškumo j pasisamdyti tą darbą atlikti 

Kaip “Mylimo Drau-|tik “už pilvą,” liepos mėnesy 
taip ir dalies kuopos ko- tarną pavarė. Tas žmogus nę-

Bet tai dar ne viskas. Po niiteto raštai visai neatatinka turi dabar kur dėtis, o badas į I * » • • 1 1*1* 1 * v • — •
skerdynės, valdžia suareš
tuoja darbininkų vadą 
James Connolly, kurį poli
cija sunkiai sužeidė, ir' ati
duodą karo teisrpui. Be 
didelių ceremonijų, Connol
ly randamas kaltas, kaipo 
“tėvynės išdavikas” ir nu
teisiamas mirįin. Bet kiek
vieną tokį mirties dekretą 
turi užtvirtinti valdžios ka
binetas. Ir štai socialistas 
Hendersonas, kartu su ki
tais karinio kabineto na
riais, užgiria nuteisimą su
šaudymui darbininkų vado, 
tikro socialisto Connolly.

Bet Connolly sunkiai su
žeistas. Jis dar negali ant 
kojų pastovėti’; idant būtų 
galima pastatyti’ prie sienos 
ir'sušaudyti. Tuo būdu bu
deliai paima tą darbininkų 
vadą, pririša prie krėslą ir 
sėdintį kareiviai sušaudo. 
Budelis Hendersonas ■< tai

ceisybei, nes veik kiekvienas 
sakinys—piktas užsipuolimas, 
diskreditavimas ir šmeižtas 
manęs. Jau buvau pacitavęs 
“Laisvės” 63 num. eilę negra
žių sakinių, dabar, “Laisvės” 
76 num., kuopos dalis komite
to atrado, kad aš su kolčakiš- 
ka drąsa ir taip begalės ne
pamatuotų užmetimų, neišlai
kančių mažiausios kritikos.

* Bet ką vertas - būtų ■ mano 
kalbėjimas vieno prieš “pen- 
kius.” Geriausia bus užbaigti 
šį nelemtą ginčą ir keno pik
tas liežuvis kad būtų prikąs
tas, tai visi kuopos nariai ma
lonėkite atsilankyti į sekafną 
reguliarį kuopos susirinkimą 
balandžio 14 d., ryte, Lietuvių 
Svetainėj. Jūs didžiuma tar
site žodį ir užteks kelių eilu
čių. Aš nenorėčiau būt ski
riamas fašistams be niekur 
nieko.

■ T,Q.Ą. 13 Kp. Koresp.
P. S. Stebėtina, kad ižd. 

židžiūnas pasirašė tą iš temos 
išklypusį raštą, kuomet fin.

akis žiūri.

Išvaro ir Uždarbį Nusuka
NOLIŠKIO DVARAS.r—Dva-i 

ririinko Žulio tarnaitė, kuri dir-j
bo prie pieno, pareikalavo, kad 
šventėms jai būtų poilsio, už tai 
buožė ją išvarė nesumokėda
mas nei uždirbtų centų.

: ■ Ramunė.

“Nauja Era”
BAJORIŠKIO DVARAS, Ute

nos apsk.— Pas buožę Sukaną 
tarnaitė gauna 10 litų mėnesiui, 
buožė gi “naujos eros” susilau
kęs norėtų, kad tarnaitė ir visai 
veltui dirbtų. Kampilis.

mato ir žino įr džįaųgiąsi, r^ininko nėra’pasirašyta, 
kad sėkmingąjį jtąpo )t apsi- . r _Koresp;

Buožės Muša Varguolius
REMEIKIAI, Juodupės vals. 

— Du pusvelčiui buožėms tar
naują bernai ėjo Juodupei). Pa
keliui užsuko pas. buožę Kazį 
Muralį. Bernams išėjus Mura- 
lis ėmė rėkti, kad bernai pavo
gė jam 100 litų. Pasiėmęs dar 
du šarlatanus, jis nuėjo Juodu
pei), kur sutikęs bernus pradėjo 
lazdomis mušti juos, paskui nu
varė. į policiją. Policijoj buožė

EDWARDSVILLE, PA.
Šis kampelis labai tamsus ir 

paskendęs bažnyčiose. Todėl 
žmonės turėtų būti geri. Be£ 
juo didesni katalikai, tuo pra-*’ 
stesni žmonės.

Kingston Coal Co. turi tik 
tris “brekerius,” bet unija la
bai stipri. Kompanija du 
brekeriu sustabdė, o trečią pa
liko dirbti. Dirbantieji darbi
ninkai sušaukė mitingą ir pa
reikalavo, kad jeigu viena dir
ba, tai turi ir kitos dirbti. 
Kompanija matydama, kad 
darbininkai laikosi vienybės, 
tu o j aus uždarė kasyklas ir iš jų 
mulus iškėlė. Dabar nežinia 
kada jos pradės dirbti.

Ir štai’’ dekinbosis Petras 
Naujalis gavo laišką, kuriame 
rašoma, kad jis bus nužudy
tas 5 ar 6 dieną balandžio ir 
todėl turi nueiti išpažinties. 

|Tas parodo, kad rašė tą laišką' 
geras katalikas, kuris rengiasi 
žmogų užmušti ir paliepia jam 
išsispaviedoti. , Mat, Naujalis 
visą laiką stojo už darbininkų 
reikalus ir todėl gązdinamas 
net mirčia.

Joe. Batis.

MONTREAL, CANADA
Kovo 25 d., vakare, St. Luc 

ligoninėj, numirė Bronius Jur- 
čius. Jis sirgo inkstų liga. Bu
vo laisvų pažiūrų, skaitė CLai- 
svę,” kada gyveno East Milli
nocket, Me., Jungtinėse Vals
tijose. Bronius numirė sulau
kęs 33 metų amžiaus. Jis 1925 
metais buvo nuvažiavęs į Lie
tuvą, ten metus ■ išgyveno ir 
paskui atvyko Kanadon, kur 
ir užbaigė savo amžį.

Balandžio 5 d. jo kūnas ta
po sudegintas krematorijoj ir 
pelenus išsivežė brolis A. Jur- 
čius į Lynn, Mass. •<

' v E. U. h



Puslapis Trečias

del mūsų organizacijos.
remiant tokiomis 
įstojimo išlygomis, naujų na
rių Kan. bus galima gauti, tik 
reikės dirbti. To viso darbo 
naštą turės panešti niekas ki
tas, kaip tiktai Kanados

Detroit,

A. L. D. L. D. REIKALAI 
KANADOJE

Kanada—nauja “ t ė v 
Lietuvos, biednuomenei. 
to laiko, kada imigracija 
sulaikyta 
ja^ Liet

yne 
Nuo 
tapo

; sulaikyta į Suvienytas Valsti-
jflk Lietuvos vargo liaudis
p/adėjo traukti Kanadon. Per

i 10 metų laiko ten plaukė ir
dabar dar plaukia Lietuvos 
beturčiai vyrai ir moterys.

'i Lietuvių darbininkų ir darbi
ninkių skaičius Kanadoje, r"

iTstaruoju laiku, žymiai padidė-|
jo ir galima drąsiai sakyti, į

! kad užima pirmą vietą po
Suvienytų Valstijų.

Kaip Suvienytose Valstijo- j‘gyvenimo
i se, sjiip ir Kanadoje, kur tik-

Pasi- • Balandžio 18 d., Saginaw, 
lengvomis Mich.

Balandžio 19x d., Ham
tramck, Mich.

Balandžio 20 
Mich. z.

Prie pabaigos dar turiu pri
minti, kad ne visos kuopos yra 
užsimokėjusios į apskritį už 
visus narius už 1928 metus. 

, čekius ar 
į money ordeųįus išrašykit ap- 

skaičių, tat Centro Komitetasį Nors vajus už gavimą naujų įskričio iždininkės N. Astraus- 

 

pirmame savo susirinkime, į narių į A. L. D. L. D. Kana-Įkienės va^'du ir prisiųskit fi- 
šiais metais, nutarė padaryti! 
specialį vajų naujų narių ga
vimui Į A. L. D. L. D.

Kad dar daugiau Kanados draugai ir draugės, todėl jie 
-------- ---------------- .. ------ ■ jau išanksto turi prie to pri-

Juo geriau bus prisi-

I nau ucn uaugiau iianauuo

i lietuvius darbininkus ir darbi-
i ninkes išjudinus prie veikimo sirengti.
ir, žinoma, tuo pačiu sykiu pa- rengta, to geresnės bus darbo į Siunčiant duokles, 
didinus A. L. D. L. D. narių pasekmės. į 1 '

leidžianti vaikus pas davatkas 
mokintis, turi mokėti po dolerį 
nuo kūdikio į mėnesį. Perka
si knygas ir taip visokių aukų 
del eibės šventųjų.

Mat, čia dangus neuždyką, 
kad ir del gero kataliko.

Murniko Sūnus.

CASTON ROPSEVICH

LIETUVIS GRABORIUS $1,000 Tik Už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidinių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū-. . 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, paraikius minėtas ligas.

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

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

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

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

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

4715 N. Sth Street
PHILADELPHIA, PA.

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

doje nėra dar oficialiai pa-Įnansų sekVetoriui: J. Terza, 

 

skelbtas, nors šis pranešimas j 9025 Manuale Ave., Detroit, 
Išdirbti nėra dar oficialiu vajaus pa- 

visi planai to vajaus varymui skelbimu, bot vienas faktas 
pavesta Centro Sekretoriui, ži- yra aiškus ir žinomas, kad to- 
noma, jo išdirbti planai turės į kis vajus bus ir, tokiu būdu, 

tz rejkia pradeti rengtis prie jo.

Kiekviena A. L. D .L. D. kuo
pa, gyvuojanti Kanadoje, ar
timiausiame savo susirinkime 
privalo ši klausimą apsvarstyti 
ir išdirbti atatinkamus planus 
naujų narių gavimui. Truks 
laikys, Kanadoje A. L. D. L. 
D. turės gauti bent 500 naujų 
narių.

!ix"|būti priduoti Centro Komitetui 
galutinam apsvarstymui ir už- 
gyrimui.

Išidrbti
ypatingai

tinkamus planus, 
nežinant tų vietų 
sąlygū ir apystovų,

\ se» >llP. Kanadoje, Kur tiK-įyra gana sunku. Kad nors 
/tai susibūrė krūvon lietuvių j^ek tinkamiau juos apdirbus 

dar^ink^ ’r daybininkių bū-įjr bent dalinai pritaikius prie 
Kanados lietuvių darbininkų 
sąlygų ir aplinkybių, tat aš čia 
ir paskelbiu tų planų sąstatą 
veikiančiųjų draugų žiniai, 
kad jie galėtų matyti, kokie, 
maž daug, tie planai bus ir 

i. jų supratimu, būtų rei- 
<. nors pataisyti ar

relisjftuoj pradėjo organizuo
tis į įvairias pašelpines ir eko
nomines organizacijas. Da
bar Kanadoje yra įvairiausių 
draugijų ir kliubų, šalę kurių 
randasį ir šešios kuopos Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li-;jejgU> ; ‘
teratūros Draugijos. Kadan- kalinga ką '] ...
gi minėtos organizacijos rei-įdadėti, kad turėtų‘progą tatai 
kalai man gerai žinomi ir, tuo'padaryti, 
pačiu sykiu, jie rūpi man, tat 
apie juos tik ir kalbėsiu.

Kaip jau augščiau minėjau 
ftjkadoje, šiuo tarpu, gyvuo- Jau’ lu™s uuu pnuuou .ism. «..««».. p,, 
ia* Šešios A L D L D kuo-|Centro Komitetui apsvarstyti, dos darbininkams ir darbiniu-

žios įstojimo išlygos yra per
daug lengvos; ypatingai tas 
gali pasireikšti pas draugus, 
gyvenančius Jungtinėse Vals
tijose. Man rodos, kad atsi
žvelgiant į tas gyvenimo sąly
gas, kokiose gyvena lietuviai 
darbininkai ir darbininkės

Tie, mano pagaminti, pla- Kanadoje, ypatingai naujai 
nai, kaip jau augščiau minė-' pribuvę iš Lietuvos, jos yra 
jau, turės būti priduoti visam tinkamos ir priimtinos. jKana-

Mich.

L. Jonikas,
661 Fairfield\ Ave., Ferndale, 

Mich.

PHILADELPHIA, PA.

pos. Didžiausia kuopa ran
dasi Montreal mieste, nes turi 
netoli šimto narių. Kitos kuo
pos yra kiek mažesnės, bet, 
abelnai paėmus, visos gyvuo
ja gerai. Visas A. L. D. L. D. 
narių skaičius Kanadoje sie
kia netoli trijų šimtų.

Trys šimtai narių yra ne vi
sai maža skaitlinė, bet del tiek 
lietuvių darbininkų ir darbi
ninkių, kiek jų yra Kanadoje, 
tai permaža. Ten lengvai ga
li būti bent 1,000 narių.

Kad dabartinis A. L. D. L. 
f D. narių skaičius Kanadoje, 

palyginus su skaičium ten gy- 
vez^nčių lietuvių darbininkų 
ir crarbininkių, yra permažas, 

r tat tą gerai permatė ir supra
to A. L. D. L. D. visuotinas 
suvažiavimas, kuris buvo pra- 

r ėjusiais metais. Tos spragos 
užkimšimui ir A. L. D. L. D. 
narių skaičiaus padidinimui, 
minėtas suvažiavimas vienbal-i

■ šiai nutarė pasiųsti generalįi . . . ... ....
organizatorių Kanadon bent taipg'tbe. Jok'<; 'S‘0Jlm” UZS" 
ant 6 mėnesių laiko, organi- 

' zavimui ten gyvenančių lietu-.
vių darbininkų ir darbininkių 
ir tvėrimui naujų A. L. D. L. 

, D. krftpų. Tarimas įvykdinti 
gyvemman tapo pavestas Cen
tro Komitetui.

• Cenero Komitetas tam tari
mui mielai pritarė ir dėjo di
džiausių pastangų įvykinti gy- 
venifinan. Veik nei vieno susi
rinkimo nebuvo, kad nebūtų 
buvę kalbama apie tą tarimą 
ir daromi planai, kaip ir ko-- 
kiu būdu jį būtų galima įvy
kinti gyveniman. Įvykinti gy- 
veniman, pakol kas, Centro 
Komitetui jis nepavyko todėl, 
kad jokiu būdu nebuvo gali- 
ma surasti tinkamą draugą, 

^uris sutiktų važiuoti Kana- 
’ ^on ir apsigyventi ten bent 

tūlo laiko. Ar tą tarimą 
» bus galima įvykinti gyveni

man ateityje, tai tik ateitis ir 
jį parodys.

Kad nors ir dalinai tą su
važiavimo tarimą išpildžius, 
tat Centro Komitetas, pabai-' 
goję 1928 metų, pasiuntė drg. ........ ., . .v
R. Mizarą į Montreal miestą. elstl, Patinkamus agitatyvis- 
Jis ten išbuvo 3 dienas ir pa
šakny tris prakalbas, 
prakj/bos, kaip pranešimai ro
dė ir patsai kalbėtojas pasa
kojo, buvo pasekmingos ir at-

I nešė kaip moralės, taip ir ma
terialės naudos. Taipgi, tas 

] pats drg. R. Mizara, važiuo
damas

kas bus reikalinga pataisyti,, kėms daug sunkiau yra už- 
mums, 
už tai 

prieina- 
į mūsų

arba dadėti. Čia yra tiktai dirbti doleris, negu 
projektas tų planų, kuris, ka- Jungtinėse Valstijose, 

i jiems 
įstoti

da bus galutinai sutvarkytas rėkia suteikti 
ir užgirtas, gal kiek nors ir mesnes progas 
pasikeis. į organizaciją.

Štai tie planai, kuriuos ašįŠtai tie planai, kuriuos ašį J. Alekšis,
manau pasiūlyti Centro Ko- A.L.D.L.D. Centro Sekretorius, 
miteto užgyrimui: Vajus už! _______________
gavimą naujų narių į A. L. D. j _ _ _ __

I *T 'TA 1 * 1 — J *L. D. Kanadoje turėtų prasi-,D. x APSKRIČIO
KUOPOMSdėti su 1 diena gegužės mene-! 

šio ir trauktis iki 1 dienai rug-į 
pjūčio mėnesio. Vadinasi, va
jus už gavimą naujų narių tu-1 
rėtų eiti per tris mėnesius lai- į 
ko. Naujai įstojantieji nariai,' 
kurie įstoja kaipo atskiri na
riai ir pagal draugijos įstaty- paragįntj kuopas, kad dėtų 
™xus..gurėtų mokėti 50 centų pastangas padaryti šį maršru

tą pasekmingu.
Momentas labai svarbus. 

Fašistų nuteriotą Lietuvą dar 
ir badas palietė. ______ ___

tuvos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės nelaimės fašis
tai bandys ir vėl pasinaudoti

įstojimo mokesties ir $1.50 
metinių duoklių, turėtų būti 
priimami be jokio įstojimo ir 
tik už $1.00 metinių duoklių. 
Vedusios moterys, kurių vyrai 

įjau priklauso prie A. L. D. 'L. 
(D., turėtų būti priimamos

Ar

Užsirūstino

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0804 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

Drg. V. Andriulio prakalbų 
maršrutas prasideda su balan- 
Idžio 13 diena. Apie tai jau 
yra kuopoms laiškais praneš
ta. Prie progos norime tik 

i. kad dėtų

Kils “Revoliucija” pas 1 
Čepukaiti?

Šiuom klausimu daug kas į- 
domauja ir plačiai kalba, 
žmogus, kuris tik ką “prikė
lė dievo sūnų” iš numirusių 
ir paskelbė įvykusį “atpirki
mą” iš nagų šėtono, užsitrau
kė rūstybę nuo griešninkų, 
kurių “griekai” nebus atleisti, 
kol nesumokės reikalaujamų 
dolerių sumą.
“dievo” slūga ir baudžia grie- 
šnų tėvų vaikus. Besiartinant 
velykinėms iškilmėms, čepu- 
kaitinė “armija” vaikučių bu
vo apspitusi visus kampus ir 
kiekvieną praeivį kalbino 
“Please, take a chance!” Tai 
būta kaziono įsakymo, kad 
kiekvienas jų mokinys parduo
tų laimėjimų už $2.60. Bet 
tūlų buvo nelaimė, kad neiš- 
pardavė ir po velykų vaiku
čiai grąžino kortas tam šven- 
tablyvajam, kuris jas buvo į- 
teikęs. Tai kilo skandalas. 
Nevalia esą grąžinti. Jei ku
ris nepardavė, tai tėvai turi 
sumokėti po $2.60. Prie to, 
atsirado . ir tokių, kurių tėvai 
nepajėgia sumokėti, nes kurių 
du ar trys vaikučiai leidžiami 
į šventinyčią, susidaro nema
ža suma. Tuomet dievo slū
ga įsako, kad tie vaikai, kurie 
grąžino neišparduotas kortas, 

j nustojo teisių mokytis. Atėmė 
iš jų knygas ir nemokina. To
kis vaikų baudimas sukėlė

‘GERAI PATA1K0T’
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 
CIGAĖŲ 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.”

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitoj.
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, 
krūtines, 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. Z I NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų. • ' ■

♦ -I

mokant vien tik 10 centų me
tinių duoklių. Kiekvienas nau
jai įstojęs narys turėtų gauti; 
po vieną knygą dovanų iš se
nesniųjų A. L. D. L. D. leidi
nių. žinoma, knygos būtų 
duodamos tokios, kokių Cent
ro knygyne dar randasi, o ne 
tokios, kokių įstojantieji na
riai pageidautų. Jeigu dides
nės A. L. D. L. D. kuopos, gy-Į 
vuojančios Kanadoje, vajaus!

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausi laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 
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.

M; J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
keliolįką šimtų 
phsitraukia. Taip

John Naujokas Pa^ (lr£- S. Rci- 
kauskas, i 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose piarduoda; 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 krautuves ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais 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: ■<

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Iš šitos Lie- griešninkus ir jie zurza, žada 
skustis miesto apsvietos virši
ninkams, kad jų vaikų nemo
kina. Tai iš to ir pasklydo 
kalbos, kad kilsianti “revoliu- 

pas Chipakitį (Chipaki- 
„j—tai kunigėlio pavardė, pri-

Jie jau ir komitetą turi įstei-i .. 
gę rinkimui aukų neva sušel-į^.1^
- ■ ■ ----- < duota policijai laike arešta-pimui nuo bado nukentėjusių. 
Bet^ar mes galime užsitikėti 
tam komitetui, kuris susideda 
iš aršiausių mūsų, priešų, 
Smetoniene priešakyje? 

I šaudo ir kalėjimuose 
(Lietuvos darbininkus, 
įmius ir mažažemius, ar ne tie’ 
patys “komitetininkai”—Sme- 
tona-Smetonienė ir kompani-

su j 
O kas 
pūdo 
beže-

vimo, kuomet girtas automo
bilių kėravojęs Mount Hali, 
N. J., balandžįo 7 d., 1925 
metais. Jis tepasimokėjo 
$500 pas teisėją, Jos. C. King- 
don, kurių paskui ir išsižadė-
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laiku numatytų reikalą su- Ja\. Uz, tai ,masp’ (Ame"?“s 
rengti prakalbas, tat Centro darbintnkų, obalsis tun būta: 
Komitetas turėtų parūpinti !?“ v,en<? cento ’ hruv,nas fa‘ 
ValkainSa AfcVlvi rl a rhn nf i SlSt V ran*{a8-kalbėtoją. Atskiri darbuoto-i 
jai, kurie darbuosis naujų na
rių gavimui, turėtų gauti do
vanas už narių prirašymą. . v ...
dovanos, mano supratimu, tu-|pr!eslp Musų paaukota centą, 
rėtų būti sekančios: daugiau- nels per pon,os Smeton.enes

Mes rėmėme ir remsime Lie
tuvos baduolius, bet ne per 

‘ 1 rp^s I tarpininkavimą mūsų mirtinų
mano‘supratimu, tu-|priešlp Mūšy paaukoti centai

šiai naujų narių gavęs drau
gas turėtų gauti $10.00 dova
nų, pirmas po jo—$5.00, o 
antras po jo—A. L. D; L. D. 
išleistų knygų vertės $5.00. 
Vadinasi, trys asmenys, gavu
sieji daugiausiai narių, turėtų 
gauti dovanas. Taipgi, jeigu 
būtų numatomas reikalas iš

\ kus lapelius tuo reikalu, tat 
Viqnq Centro Komitetas, turėtų parū

pinti tokius lapelius.
Tai tokis yra tų planų pro

jektas, kuris bus pasiūlytas 
Centro Komitetui užgirti. Jei
gu Kanados veikiantieji drau- 

. --------- , -------- (gai numatytų dar ką nors rei-
i su prakalbų maršrutu kalinga pridėti ar pataisyti, 

deflfAmerikos Lietuvių Organi- tat tuoj tegul praneša apie tai 
zacijų Priešfašistinio Susivie
nijimo Centro Komiteto, užsu
ko ir į Kanadą. Tuo laiku jis 
aplankė Toronto ir Hamilton, 
Ont., miestus ir pasakė net ke
turias prakalbas. Prakalbos 
taipgi pilnai pavyko ir atnešė 

'nžjfeidžai moralės ir materialės 
n^||įos. Taipgi, kaip Montre
al, taip ir Toronto gauta ne
mažai narių į ten gyvuojančias 
Ą. L, D. L. D. kuopas.

KanadosCentro Sekretoriui, 
veikiančiųjų draugų reikalas 
ir pareiga yra šį projektą 
taipgi apsvarstyti, nes jie, o 
niekas kitas daugiau, turės 
dirbti naujų narių gavimui, 
pasinaudodami tomis koncesi
jomis. Vajus turėSf būti gy
vas ir platus ir visi A. L. D. L. 
D. nariai, kurie gyvuoja Ka
nadoje, turės būti įtraukti į 
darbą ir rinkti naujus narius

rankas.
Mes^ nežiūrint aštrios Lietu

vos f \istų cenzūros, iki Išiol1 
palai jne tiesioginius ryšius 
su mūsų broliais Lietuvos dar
bininkais ir mūsų pasiųstų au
kų iki šiol dar nei vienas cen
tas nėra patekęs į mūsų prie
šų rankas.

•Taigi, draugai, šiose prakal
bose reikia stengtis parinkti 
kiek aukų sušelpimui nukentė
jusių darbininkų bado palies
toj Lietuvos dalyj. Visas su
rinktas aukas priduokit kal
bėtojui drg. Andriuliui.

Kurios kuopos turi pinigų ir 
išgali, būtų gerai, kad pačios 
pasidengtų prakalbų išlaidas, 
kaip tai: svetainės ir apgarsi
nimų, o kuri kuopa neįstengs 
to padaryti, tai lai priduoda 
apyskaitą apskričio sekreto
riui ir apskritys apmokės.

Maršrutas
Balandžio 

Mich.
Balandžio 

pids, Mich.
Balandžio 

Mich.
Balandžio

ter ir Šcottville, Mich.

Dabar klausimas ar ištikrų- 
jų jo buriutės ’ sukils, kaip 
kad buvo sukilę Kaulakio avu
tės, kurio pasekmė—išdygo 
nepriklausomas žukauskis?

Galima visaip manyti, bet 
tokių prajovų gal dar nesusi
lauks šis dievulio slūga. Da
lykas tame, kad tie nobažni 
dievulio tarnai labai pakant
rūs. Kuomet juos skaudžiau 
sungyba, tai pazurza,;bet kur 
tu eisi, kas gi dūšelę išganys?

Neprigulmingieji, kaip kal
bama, irgi nieko nepešė. Tū
li pinigiškai .dar daugiau pri
kišo, o su dūšelės išganymu 
visai abejotina, nes tūli kalba, 
kad tas neprigulmingasis ne
sąs nei kunigu. Girdi, barten- 
deris iš Brooklyno, tai gal die
vulis jo maldų Visai nepriima? 
Tai tokia kebli padėtis, žino
ma, čepukaičiui visai negrę- 
sia pavojum. Kiti mano, kad 
daugelis pasipiktinusių me- 
sią bažnyčią. Gal ir atsiras 
bent keli, kurie praregės, bet 
ir tai dar klausimas. Kad tie 
skurdžiai nesvietiškai lupami, 
tai jau visi žino. Apart visų 
nesuskaitomų rinkliavų, tėvai,

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

įvyks
13 d.,

14 d

15

sekančiai: 
Muskegon,

Grand Ra-

d., Hart,

16 ir 17 d., Cus-

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

baigs dSl Balių, Koncertų, 
Sdetų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
Pulkus steičius su naujaisiais įtaisu 
nais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
®49—959 Willoughby

Tai 8842 Stag*.

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

734 Grand Street
j Brooklyn, N. Y.
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| Naujausios Mados Žemiausia Kaina

IFORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
l Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
Istatome į namus visoje New Yorko ir 
j Brooklyno anielinkėie.
|Turime didelį štorruimj, kuriame laiko- 
I me daugybę puikių rakandų del pasirin- 
| kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

v

r

i

M

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

FJ
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Juodveidė “Prikibo”
(Iš Tikro Atsitikimo)

Mažo Vaiko Valgis 
ir Valgio Papročiai

Vieną pereito rudens rytą leidausi jieš-j nekėlė ir žmogelis užmokėjo $18 ir gavę 
Kadangi aš esu laikrodinin-'laikrodėlį, kuris, kaip sakiau, vertas apie 

$4.00 ir padarytas, kad gražiai tuom kart 
blizgėtų ir retkarčiais bent kiek klibėtų. 
Pasiėmęs laikrodėlį, jis ėjo lauk. Aukcionie- 
rius ir jo pakalikai palydėjo jį su judošiska 
šypsą. Vienas dar pasakė: “Niekam nero
dyk, dabokis, kad kas neatimtų. Tokis laik
rodėlis turėti tai ne baikos.”

__ , ___ ____  __________ __ o______ Leidausi ir aš per duris; pasipiktinęs 
darbą; nes tai laikas buvo prieš pat Kalė-1 tokia mekleryste ir norėjau tam žmogeliui

. Tik del to ir i pasakyti, kad jį apgavo, bet jis mane nesi
leido artyn ir nieko nenorėjo klausyti. Bi
jojo, kad jo laikrodėlį neatitnčiau. Jis taip 
buvo užhipnotizuotas. . ;

Paėjęs toliau, pasijutau, kad kas tai 
su kokia lazda sudavė palengva į petį. At- 

mi nesutiko, sakydamas, kad benčius (var-! sigrįžtu, tai pažįstamas policmanas. Jis, 
stotas), ant kurio reikės dirbti, yra labai šypsodamasis ir vartodamas amerikonišką 
apkrautas tuom kart nereikalingais daly- “gražkalbystę,” sako: “Kokią peklą tu čia 
kais ir ims keletą valandų laiko tą visą nu- veiki?” 
valyti, užtat greičiau nebus galima pradėti 
dirbti, kaip po pietų. Žinoma* su tuo turė
jau sutikti, nes kito išėjimo nebuvo, bet va
žiuoti namo ir vėl atvažiuoti taipgi nebuvo 
jokio išrokavimo.

Nusprendžiau tą pusdienį praleisti ant;__ .__ v__________ c _____
vietos, augštesnėje New Yorko miesto da-įtas, kurį taisei, eina puikiai, 
lyje, ant 47 gatvės, netoli 5 Avenės.

Palikęs automobilį pašalinėj gatvėj, 
vaikščiojau pėsčias. Perėjau garsiąją 5 
Avė. ligi 42 gatvės, bet ten man nebuvo 
nieko įspūdingo—nieko nesimatė daugiaus, 
apart augštos klasės krautuvių, kuriose tik 
turčiams prieinama bent kas nusipirkti. 
Užtat pasukau 42 gatve į šeštą Avė. ir ja 
pasukau po tiesei į šiaurę, šeštoj Avė. pir
maeilė pramonė darbininkų parsamdymo 
agentūros, šios įstaigos daugiausia ran
dasi vienais laiptais augštyn, o žemai turi 
iškabinę daugelį iškabėlių su užrašais, ko
kių darbininkų yra reikalaujama. Bedar
biai apstoję, tas iškabas skaito, kurie turi 
dolerį kitą—lipk į viršų darbų nusipirkti. 
Bet esti daug atsitikimų, kad ir nupirktas 
darbas neilgam, nes agentūra dalinasi pel
nu su dirbtuvių formanais ir juo formanai 
daugiau priimtų darbininkų atranda “ne
tinkamais” ir naujus jų vieton samdo, juo Į čokoladinę lėlę"pažaisti Y Eisiu su tam- 
daugiau būva pelno. Taipgi būva nuotikių, sta bile kur, kur tik norėsi ir sutiksiu ant 
kad samdomos merginos nesužiniai pakliū- visko, ko reikalausi. Aš taip puikiai jau- 
va į paleistuvybės nasrus. Ten yra ir kito- čiuosi, kad man norėtųsi su baltu vyru 
kios pramonės, vertos pažymėjimo, ten yra smagumą turėti, 
keletas laikrodžių ir auksadaikčių krautu-1 ; “
vių, kuriose vedama.žulikiška-licitacija, va-,vareižiu”/pasiųsti į peklą, bet susilaikiau, 
dinama “Public auction sale.” !nes ji man neišrodė tokia, kokia save per-

Delei žingeidumo įėjau į vieną tokią įs- Įsistatė. Vis vien neiškenčiau nepasakęs: 
taigą ir štai kaip aš ją galiu atvaizdinti: i “’Gaila, tamsta turi šunies drąsą, bet aš ne-

Durys ir žiemos laiku atdaros. Langai turiu šunies apetito.” 
išpuošti daugiausia mažos vertės blizgu- Ji tą išgirdus labai susigėdijo, užsigrį- 
čiais ir iškabomis su viliugingais apgarsi- žo, užsidengė akis nosine ir pasigaikščio- 
nimais. Viduje licituotojas,—geras saldlie- į dama pradėjo verkti. Tą pamatęs, nesiju- 
žuvis,—rėkia, tamposi, kraipo veido minas, 
■dirba kiek gali, kad pribuvusius užhipnoti
zuoti...

Iškelia kokį menkniekį, pradeda jį gir
ti ir klausia, kas kiek už jį duos. Jo paka
likai pas duris tuojaus pradeda kelti kainą, 
neva varžytis-lenktyniuoti. Man bestovint

koti darbo.
kas, ir to amato darbininkams reikia turėti 
daugybę nuosavių įrankių, tai man norėjo
si įrankiai pasiimti su savimi, kad, gavęs 
darbą, tuoj aus galėčiau pradėti ir dirbti. 
Del to man savo senu automobilium važiuo
ti buvo parankiau, ne£u gatvekariais. Nu
ėjau į vietą, kur buvo laikraštyje garsina
ma, kad reikia laikrodininkų ir gavau

das, pats sezonas to amato.
darbas buvo ne sunku gauti. Nedrįsau ša
ky^ kad turiu automobilį ir įrankius jame 
ir? kad tas randasi gatvėj; sakiau, kad į va
landą laiko atsigabensiu ir įrankius ir ga
lėsiu pradėti dirbti. Bet darbdavis su tuo-

“Atvažiavau darbo j ieškoti. Gavau 
darbą, bet pradėsiu tik po pietų, tai netu
rėdamas ką beveikti ir valkiojuosi aplin
kui.”

“Maniau dar vis dirbi pas Holthousen 
ir norėjau laikrodėlį atnešti pataisyti, nes... . ,,

“Jau senai ten nedirbu,” atsakiau jam. 
Tai pasakęs ėjau toliau, bet nenuėjau nė 
vieną tarpgatvį, kaip prieina juodveidė 
mergina ir sako į mane:

“Hello, sir! aš jus mačiau, bet niekaip 
negaliu atsiminti, kur, meldžiu atleisti už 
mano tokią blogą atmintį.”

Aš atsakiau: s
“Taip, tamsta mane matei pirmu kartu 

šitoje pat vietoje ir visai nesenai, nes tik 
užporytoj bus trys dienos, kaip jūs mane 
pirmu kartu matėte.”

Tą pasakęs nusišypsojau. Ji taipgi 
mėginę šypsotis, bet jos šypsą buvo tik ant 
lūpų, nepasiekė akių. Vėliaus ant jos vei
do matėsi baimė, pradėjo nervingai drebė
ti. Aš norėjau eiti toliau bet ji ir vėl ma
ne pasiviję ir sako':

“Klausyk tamsta!' aš turiu,Jjums pui
kią propoziciją, kaip mylėtumėt šiandien

Sutiksi?”
Norėjau ją pavadinti “tinkamu graž-

Ji tą išgirdus labai susigėdijo, užsigrį-

tik po biskį, pakol patys prašys 
daugiaus.

Pavargęs vaikas negali gerai 
pavalgyti, todėl yra svarbu pri
žiūrėti, kad vaikas miegotų nors 
dvyliką valandų į dieną. Ge
riausias laikas yra nuo septin
tos valandos vakare iki septin
tos valandos ryte. Ir po pietų 
tegul pasilsi vieną arba dvi va
landas. Prie tinkamo' valgio, 
užtektinai daržovių ir vaisių, 
nereik vaikams duoti vidurių 
paliuosuotojų.

Pavojus Suvalkų Tiltas^
Iš Seinų apskrities gautas 

pranešimas, kad pavasario 
potvinis gręsia nugriauti 
Macevičių ir Kareivonių til
tus, kurie yra Kapčiamies
čio valsčiuj. Abu tiltai la
bai seni (ir supuvę.

turbūt prižadėjo numest kokį 
kaulą. Tai jau ne pirmas pa
našus atsitikimas.

Tai tik pradžia užsimojimo 
mažinti algas, o kas bus to- 
liaus?

Nebūtų taip naivu, kad tie 
viršininkai nesivadintų darbi
ninkų draugais. Pasikalbėk 
tu su jais, jie persistato ge
riausiais darbininkų draugais, 
bet dirbtuvėje ėda darbinin
kams kailį daug geriau, negu 
kapitalistas.

Proletaras.

RIEBUMAI •
Riebumai atitaiso 

muskulus ir kitas kūno dalis, 
kurios susilpnintos ir sunaudo
tos kasdieniniame gyvenime.

Riebumai yr% dviejų rūšių— 
gyvuliniai (mėsiniai) ir daržo
viniai.

Maistai, turinti gyvulinių 
riebumų, yra sekanti:

Mėsa, kepenys, kiaušiniai, žu
vis, sviestas, pienas ir sūris, 
“cod liver” aliejus.

Maistai, turinti daržovinių 
riebumų:

Pupos, žirniai, ypatingai le- 
šukai, riešutai, alyvų aliejus, 
žemriešutų sviestas (peąnut 
butter), “cottonseed?’ aliejus, 
grūdiniai maistai, kaip kviečiai, 
avižos, komai ir rugiai.
KRAKMOLINIAI MAISTAI

Pristato šilumą ir energiją 
kūnui ir maždaug užima vietą 
riebumų, jeigu valgyje riebumų 
nesiranda.

Krakmoliniai maistai—Duo
na, krekeriai, pyragaičiai, ir iš 
grūdų maistas, 
sirapai ir pan., 
bulvės, morkos, 
ir visi vaisiai.
MINERALAI

Kai kurie mineralai yra būti-į
nai reikalingi kraujui. Minera-1 visai kitaip maniau apie mini- 
lai stiprina kaulus. mą kooperaciją. Tiesa, biskį

žalios daržovės, pienas, kiau-1 žmoniškiau buvo elgiamasi su
šiniai, ir mėsos turi reikalingą 
augimui medžiagą.
VITAMINAI

Vitaminai reikalingi norma
liam augimui. Svarbiausi vita
minai yra:

Vitaminas A
Normaliam augimui

nai sveikatai.
Maistas, turintis šią 

gą—Pienas, sviestas,
kiaušiniai, “cod liver” 
kepenys, saldžioji gilė, žalios la
puotos daržovės, geltoni komai, 
saldžios bulvės ir morkos.

„Vitaminas' B
Apsaugoja kūną nuo įvairių i 

nervų Įigų.~ Augimui reikalin
gas. - '

Maistas, turintis šią medžia
gą—Pupos, žirniai, lešukai, grū
diniai maistai, pienas, daržovės 
kiaušiniai.

Vitaminas C
Nukreipia škorbutą.
Maistas, turintis šią medžią- j 12 dol. į savaitę, o jeigu kuris1 

gą yra:
Apelsinų sunka, citrinų sun- į savaitę, tai tu, brolyti, pusę 

ka, tematęs, žalios lapuotos dar- i 
žovės ir pienas. ‘

Vitaminas D
Išgydo ir nukreipia kaulų su

minkštėjimą.
Maistas, turintis šią medžia-

kaulus,

cukrus, medus, 
daržoves—kaip 
burokai, ropes,

ir abel-

medžia- 
sūris, 

aliejus,

tau, kaip savo tiesiąją ranką uždėjau jai 
ant pečių, su kairiąja paėmiau už jos tie- 
sėsės rankos ir, ramindamas, pradėjau 
klausinėti, kas yra. 'Bet ji per verksmą 
negalėjo kalbėti. Apstojo pulkas žmųnių 
ir ėmė klausinėti. Aš atsakiau, kad ji yra 

_ -v______ ______ - - desperacijoj delei man nežinomos priežas- 
ir betėmijant, licituotojas iškėlė pigųjį 23 j ties. Pakviečiau ją eiti su manim pusry- 
akmenų laikrodėlį, kuris yra vertas apie'eiauti. Sutiko ir nuėjome, palikdami būrį 
keturis dolerius ir sako: “Štai jums aiškus'žmonių, bežiūrint į mus. Beeinant, ji man 
faktas, kad pas mus nėra jokios apgavys-' sako': 
tės; kiekvienas iš jūs turite įvertinti jums j “Atleisk man, tamsta. Mano tikslas jus 
duotą progą pasinaudoti šituomi išparda-! užkalbinti buvo visai kitokis. Aš padariau 
vimu ir jei kas nesinaudoja, tai skriaudžia i didelę klaidą.” Ir vėl pradėjo verkti. Aš 
pats save. Štai laikrodėlis 23 akmenų. Ant | ją raginau nusiramint, o ’ 
jo yra raidės N. H. W. Co., kas pilnai reiš- man savo tikrą tikslą. 
Ida: “New Howard Watch Co.” Visi žino, I __  ę __  ___
kad Howard laikrodėlis kainuoja virš $50.-čių pasitarnavimo skyrius. . Bet, kuomet ..^.. ____ r__ ___
Daugelis iš jūsų, turite paprastus T akmenų j amerikonų etika reikalauja, kad įėjus suikerius ir kitus užkandžius, 
laikrodėlius ir esate mokėję virš $10. Kiek motere, patarnautojai turi1 patarnauti, tai' 
vertas šitas 23 akmenų laikrodėlis?” I susėdome prie stalo ir laukėm patarnautojo.

Jo pakalikai pradeda kelti kainą. Vie- Bet patarnautojai sulindo į virtuvę ir gin- 
nas senyvas žmogelis, nesuprasdamas šule-'čijosi, kuris turi eiti juodveidei patarnauti, 
rystės, varžosi su pakalikais, įkėlė ligi $18. ;Nė vienas nenorėjo. Skaitė sau už didelę 
Matomai pinigų daugiau neturėjo. Man gėdą. Manadžeris, sėdėdamas pas registe- 
vienas iš pakalikų patyka sako: “Užkelk rį, pasakė: 
keletą dolerių ir paimk tą laikrodėlį. Jei 
jis tau nereikalingas, nunešk į panšapę,

SKAITYKITE IR J* Į
PLATINKITE “LAISVĘ” |

[lai svojn 
i SAKYKLAI 
iininmmmnmnTu
BRIDGEWATER, MASS.

Keli Žodžiai apie “Darbinin
kų” Kooperaciją

Gal tūli .'lietuviai darbinin
kai mano
darbininkų kooperacijoj dar
bininkams labai gerai,

kad Bridgwaterio

nes, 
mat, darbininkų kooperacija.

Aš čia bandysiu keliais žo
džiais nušviest darbininkų pa
dėtį “darbininkų” kooperaci
joj.

Porą trejetą metų atgal aš

darbininkais, negu dabartiniu 
laiku. Tūli kooperacijos val
donai ir nekurie bosai jaučiasi 
lyg carukai ant darbininkų 
sprando. Iš jų lūpų gero žo
džio neišgirsi, jie darbininkus 
laiko už paskutinius pastum
dėlius, niekam nevertus sutvė
rimus. Jeigu bandysi pasi
skųst viršininkams, kad maža 
alga, negalima pragyvent, at
sakymą gausi: “Tai eik lau
kan, jeigu nenori dirbt už to
kią 'algą. Ateis kitas, nes 
daug darbininkų vaikščioja bė 
darb?.” > ' « • • , . , ' : •

Tie viršininkai buvo šiek- 
tiek švelnesni, kol .užsiaugino 

1 geras algas. Dabar gi,; turė
dami augštas algas, nebesi
skaito su darbininkais. Vienas 
iš jų gauna net šimtą dolerių 

jį savaitę. O vienok tas šim- 
’! tadolerinis iš - kailio neriasi, 
!kad tik darbininkams numa
žinti algas. Nemaža yra dar
bininkų, kurie dirba už 10-11-

nori, kad pakeltų kokį dolerį1

gą—“cod liver” aliejus ir kiau
šiniai.

Valgio Papročiai. Kartais 
netinkami valgio papročiai pra
sideda, kuomet vaikai serga. 
Nes tada motinos duoda, ko tik 
sergantis vaikas reikalauja. 
Sergantį reikia valgydinti 
gal gydytojo nurodymų.

Duok vaikui tris gerus 
gius į dieną ir prižiūrėk, 
jis reguliariškai valgytų.

pa-

val- 
kad

vplinn nasakvfi I i N<'Pavel-vl': valgyti'tarpe vai- vėliau pasakyki įegUj gerįa vandenio ar-
■~r. ' , “ ■ . ba vaisių stiukas. x invum.

Įėjome į vieną valgyklą, kur buvo pa- (j vandenį kelis kartus per die
ba vaisių sunkas. Pratink ger-

ną. Bet nepratink valgyti kre-

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus: daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku.

1 • A. M. KISH0N, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

.. ... ...

Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

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

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų va/čįor 
mus, darbininkų vedamus*ir duodančius naudą darbinvMrų' 
klasei.

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

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjungą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks- 

, kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais > 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką

, na e s skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami^ 
j ^ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa- 
; /būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
r t ' tEkskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, daį^s, 

kultūros, darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuvių 
kolonijas Baltgudijoje iu? kitur. Kartu su savim turės 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI
Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite^ ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

“Antanai, patarnauk prie stalo.”
Patarnautojas ėjo lėtai, lig tai botą 

gausi mažiausia $20, aš duosiu $5 už tikie- prieš vandenį traukdamas ir priėjęs sako: 
tą, nes aš senai svajoju apie įsigijimą tokio> “Labai nepaprasta matyti baltą žmogų 
laikrodėlio, bet neturiu giliuko ir dabar tu-įsu juodveide prie vieno stalo.” 
nu tik penkioliką dolerių, o tas ‘polakas’, Aš atsakiau:
įkėlė $18. Tokiam utėliui ir “reikia” tokio I “Taip, daug kas yra pasaulyje nepa- 
laikrodėlio.” įprasto ir nesąmoningo. Man išrodo labai

Aš jam atsakiau: !nesąmoninga laižytis, keliaklupčiuoti prieš
“Aš žinau jūsų lošį ir esu pęrgudrus, Į atkaklius savo priešus, kurie mūsų prakai- 

kad pakliūti ant jūsų meškerės. Aš pats 
esu laikrodininkas.”

Jis man atsakė:
“Tai žaisk atsargiai, kad vėliaus neap

gailestautum.”
Daugiau niekas už tą laikrodėlį kainos

tą spaudžia ligi* paskutinio lašo, o kartais 
ir mūsų kraujo ir gyvasties savo nepaso
tinamam godumui pareikalauja, o šalintis 
nuo kitos rasės žmonių, kurių likimas toks 
pats kaip ir ttiūsų.”

(Tąsa bus)

Pieno geriausia duoti, kuomet 
vaikas jau kitą valgį užbaigęs. 

• Tegul vaikąs ramiai užsilaiko 
prieš valgį. Nekalbėk apie mai
stą prie vaikų.

Nekalbink ir nepriversk vai
ką valgyti. Jeigu vaikas atsi
sako valgyti, atimk viską nuo 

! stalo' ir neduok iki kitam val
giui.

Saldumynus ir šaltakošę duok 
vaikui tik tuomet, kuomet už
baigė paprastą valgį.

Nepratink vaikus vartoti vi
sokių padažalų, raugytų daržo
vių, prieskonių, dešrų ir pan. 
valgio.

Vaikas turi gerti nors pantę 
pieno į dieną. Jeigu negeria, 
tai vartok tą pantę su kitu val
giu, kaip su grūdiniu maistu, 
su sriuba, su bulvėmis arba ki-' 
tomis daržovėmis. |

Norint pratinti vaikus prie 
kokio nors naujo valgio, duok i

metų vaikščiosi nuo Ainošiaus 
pas Kaifošių, kad gausi dolerį 
daugiau. Jiems neskauda gal
vą, kaip tu pragyvensi už de
šimts dolerių per savaitę.

Daug esu perėjęs dirbtuvių, 1 
gyvendamas šioje šalyje, bet 
tokio pasipūtimo, tokio darbi
ninkų, ypač jaunuolių, išnau
dojimo, tokio gramčzdiško su 
darbininkais elgimosi, ir tokio 
su darbininkais nesiskaitymo 
nesu matęs nei vienoje kapita-, 
listineje dirbtuvėje.

Juk tie pasipūtę viršininkai 
keletas metų atgal buvo darbi
ninkais, kovojo už didesnes ai- ■ 
gas. Dabar jie visai pamiršo, ; 
kaip sunku yra gyvent gau- ; 
nant mažą algą. Bet jie, tu
rėdami galią savo rankose, iš
naudoja darbininkus,/kol pa
starieji pradeda protestuot.

Panašus įvykis buvo 12 d. 
kovo. Kirtimo skyriaus dar-, 
bininkai, negalėdami pakęsti 
valdybos “mielaširdingumo,”j 
sukilo visi ir jau buvo beeiną ; 
namo. Bet valdyba, tur būt, 
pabūgo, sulaikė darbininkus,

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

Aš sutinku važiuoti su “Laisves” organizuojama ekskursija 4 So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929fl|petų.

Vardas

Antrašas

Miestas

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

Išpildę iškirpkite ir tuojaus prisiųskite: 
“LAISVĖ," 4G TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO
Padirbti iš suderintum

Havanos Tabakų ”
Vidurys vien tik *iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N1 11 th St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taip 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo
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Billie Burke
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Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT Lili

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. I., N. Y.

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

S
1

77?*? Laboratories o/7 
F.AdL SOCIHTFM CO 
t BERRY AND SOUTH FIFTH STS.

BROOKLYN, N.V

Kas sukatos vakata per radio griežia Lucky Strike Šokiu 
Orkestrą tokias "Melodijas kurios Broadway padare Broad
way.” Ta muzika po visa sali, nuo vieno vandenyno iki kito, 

^paskleidžiama National Broadcasting Company tinklu.

© 1929, The American Tobacco Go., Manufacturers

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Miss Billie Burke, 
Populiarė Amerikos Aktorė 

ir Scenos Žvaigždė.

Ketvirtai, Baland. 11, 1929

VIETOS ŽINIOS I—

a

didžiumą serų. Jersey City, N. J.
d rau-
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tu nuvažiuosime, nes bus ge- 
neralis vadas, kuris tvarkys 
ekskursiją.

K-jos Narys M. Stockove.

graborius Levandauskas.
Ilgakaklis.

kad jį praplotus, 
atsišaukimus prie 
jau keli Jaunųjų 
Lygos nariai buvo

Mirė
10

Ona 
amžiaus, motina plačiai brook-
lyniečiams žinomo Jono Aima- 
navičiaus. Praeitą sekmadienį

d.’ balandžio pasimirė 
Aimanavičienė, 70 metų

'e:;.'

T. D. A. sekretoriaus antrašas: 
M. Bučienė, 304 Commerce 
Bldg., Wilkes-Barre, .Pa.

M. ž.

Kuomet 
Influenza 
Siaučia

PAIN - EXPELLERIS yra 
jūsų geriausiu draugu. Dau
gelis visokių skirtingų susir
gimų, kurie atakuoja žmones 
laike įvairiai besikeičiančio 
oro, gali būti išvengti su pa
galba šio seno patikimo 11- 
nimento.

v —ve ...ę j_ vai h motinos — ir jų tėvai _
; mSFnos' — darė per "suvirs šešiasdešimt metų. Reguliariai 

išsitrinkite su PAIN-EXPELLERIU.
i Saugokite Savo Jėgas — Palaikykite Save Sveiku.
► Visuomet laikykite bonk, PAIN-EXPELLERIC> savo 
» vaistų šėputėje. Išsitrinkit juomi! Nėra kito geresnio 
r vaisto nuo Muskulų Gėlimo ir Skaudėji- 
£ mo, Peršalimų Krutinėję, Išsinarinimų, 
£ Nusimušimų, Reumatiškų Skausmų, Pa- 
t prasto Gerkles Skaudėjimo, Strendiegiio, 
K Sustingusio Sprando ir t. t. Brangi pa- 
K mokinimais knygute pridedama prie kiek- 
R* vieno pakelio.
IF Mažesne borikutč 35c.

Didelė bonkutė 7Q centų.
Galima gauti kiekvienoje Vaistinėje 

K- ar stačiai iš

Policija Išdeportavo Jaunųjų 
Komunistų Lygos Narę 

Helen Solodny
Wilkes Barre, Pa.

Jaunųjų Komunistų Lygos 
komitetas atsiuntė narę pagel
bėti dirbti tarpe jaunuolių ir 
kartu organizuoti w audėjus į 
N. A. U. Ji nespėjo atvažiuo
ti ir energingai ėmėsi už dar- 

flLsbo. Su vietos jaunuoliais ėjo 
dalinti lapelius prie dirbtuvių. 
Ji taipgi dalyvavo organizavi
me jaunuolių.

Kuomet dabartiniu laiku ei
na streikas, tai daug reikia 
spėkų, kad vedus pasekmingai 
streiką ir 
Dalinant 
dirbtuvių, 
Komunistų
areštuoti ir turėjo bausmę už

simokėti. Bet nepaisant to, 
darbas eina visu smarkumu 

^pirmyn.
ųPTBalandžio 2 d. Alex Shopic 
ir Helen Solodny dalino atsi
šaukimus Newark Silk Co. 
darbininkams, S. Franklin St., 
Wilkes-Barre. PamAtė bosai, 
kad dalina lapelius, neleido 
darbininkams išeiti iš dirbtu
vės per kokį pusvalandį, kol 
pribuvo policija, kuri ir suso
dino jaunuolius į vežimą. Tuo
met išleido darbininkus iš 
dirbtuvės ir vežimas stovėjo, 
kol visi darbininkai išėjo. Ko- 

\ ^del tas buvo daroma ? Aišku, 
kad pagąsdinus darbininkus, 
kad jie neimtų atsišaukimų ir 
nesiorganizuotų į N. A. U.

Alex Shopic buvo paleistas 
užstačius $12.50 kaucijos. Bet 
Helen Solodny pasiliko toli
mesniam ištyrimui kalėjime ir 
kaltino neva neinorališkame 
pasielgime. Tas kaltinimas ne 
kas daugiau, kaip tik provo
kacija.

Balandžio 3 d. buvo tyrinė
jimas. T. D. A. advokatas 
James McQuade gynė jaunuo
lius. Teismas nubaudžia A. 

ii Shopic užsimokėti $5 ir teis
mo išlaidas $2.50. Helen So
lodny pasilieka.

Provokacinis Laiškas
Policijos viršininkas pareiš

kia, kad jis gavo laišką iš tėvų 
ir liepia ją laikyti kalėjime, 
kol tėvas pribus. N. A. U. 
organizatorius C. Micloson 
duoda telegramą tėvams, ar 
jie davė tokį reikalavimą po
licijai. Gauna atsakymą, kad 
ne. Gi policija, nieko nelau
kus, išdeportuoja jauną mer
gaitę pas tėvus į Washington, 
D. C. Nelaukia nei kol pri- 

tėvas. Visu keliu buvo 
saugojama slaptųjų agentų, 
kad nepabėgtų.

Tėvui pareikalavus, kodėl 
policija išdeportavo jo dukte
rį, atsako, jie nenorį, kad 
Wilkes-Barre būtų daugiau 
raudonųjų. J. Solodny pada
rė pareiškimą, kad primeti-

Puslapis Penktas

“Kad pasilikt laiba

Miss Billie Burke*
Populiaru Amerikos 

Aktore ir Scenos 
Žvaigždė.

pasekmingiausias 
būdas palaikyt 
miklią figūrą.”

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell Oregon

9669
5136

Bell Phone, Poplar 7545

•. . Y.'.z

• • .. • ... v ' 11. f MV' .

“Kad pasilikt laiba, siek Lucky Strike 
vietoj saldumyno, kuomet tamstai 
užeina ant seiles pageidavimas sal
dumo. Tatai aš dariau per ilgus metus 
ir atrandu, kad tai yra pasekmingiau- 
sias būdas palaikyt miklią figūrą. Ap
kepinamo procese yra kas tokio, kas 
išdirba Luckies kvapsnį, kuris pilnai 
patenkina pageidavimą saldumynų. 
Tuo pačiu laika apkepinimas prašalina 
erzinančius dalykus, ir Luckies niekad 
nekliudo balso.”

ž!nova! PriPažist?> kad 
milžiniškas padidėjimas 

rukimo Cigaretų paeina iš pagerinimo 
Cigaretę dirbimo proceso, pritaikant 
prie to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 me- 
tais Lucky Strike Cigaretę naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Ciga- 
retų, krūvon sudėjus. Tas, neabejutiš- 
kais žodžiais patvirtina visuomenės 
pasitikėjimą Lucky Strikę viršenybe.

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

A. F. STANKUS

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldumyno

American Express Co. 
Paima Bankas

Chase National Banko pre
zidentas A. H. Wiggin paskel
bė, kad bankas paima savo 
kontrolėn paskelbusią Ameri
can Express Kompaniją, kuri 
daro didelį biznį ne tik Ameri

kai, jog jo duktė išvažiavus koje, bet visam pasaulyj. Tai 
be tėvų žinios ir kad jis rei- būsią padaryta užkariaujant 
kalavo ją laikyti neleidžiant 
komitetui išimti, yra melas, 
taipgi melas apie siuntimą po
licijai laiško, kad ją laikytų. 
Vadinas, policija darė iš kar
to vienokią provokaciją, bet 
nepavyko ’padaryti, tai daro 
kitą, kad tik prašalinus.

Reikia pasakyti, kad Helen

Lyros Chorui ir 
“Pepiios” Aktoriam

Gerbiami draugai ir 
gės lyriečiai ir operetės
pita” aktoriai, žinote, kad ne- 

Solodny dar tik 16 metų mer-Įdėlioj, 14 d. balandžio, mes 
gaitė, bet pilna energijos ir Turėsime lošt operetę “Pepi- 
turi supratimą dirbti darbiniu- tą” Newarke.- Visi choristai 
,kų judėjime, ypatingai ■ tarpe, ir aktoriai malonėkite susi- 
jaunųjų. Kuomet buvo daįi-'.rinkti ant Broadway ir Hewes 
narni lapeliai, visi jaunuoliai St. stoties ne vėliau, kaip 
džiaugėsi, kad kas nors rūpi-į 10:30 vai. ryte. Kurie liksit 
naši ir deda pastangas suor-1 pavieniai, tai turėsit keblumo 
jonizuoti uniją. Nei mažiau-' surast. Taipgi ir pašaliniai, 
* os abejonės nėra, kad šioj Į kurie norite važiuoti į Newar- 
apielinkėj išsijudins jaunuo-;ką pamatyt “Pepitą,” ateikite 
menė ir greitu laiku pradės J laiką minėton vieton, tai kar- 
smarkiai veikti prieš reakciją 
ir išnaudojimą.

Kuomet reakcija siaučia 
^šioj apielinkėj, tai sunku ir 
< darbuotis. Juk kas dieną turi

me areštų, o T. D. A. dar ne
turi savo organizacijos tvirtai 
suorganizavęs šioj apielinkėj. 
Daug reikia išmokėti advoka
tams už bylų vedimą ir kito
kias išlaidas. Kiekviena or
ganizacija, kiekvienas darbi- 

LSunkas turėtų pasirūpinti at- 
P eiti kuo greičiausia į pagelbą 

T. D. A. apginti jaunuosius 
darbininkų klasės kovotojus.

Wilkes-Barre ir apielinkės!
AtiufL ‘A f

fe

senukė atvyko į Brooklyuą iš 
Staten Island, N. Y., pas sūnų 
pasisvečiuoti. Staiga apsirgo 
vidurių liga ir už poros dienų 
pasimirė. Jos lavonas yra pa
šarvotas po num. 226 Grove 
St., Brooklyne. Bus laidojama 
subatoj, 13 d. balandžio. Lai
dos

KLIUBO PARENGIMAS 
PAVYKO

d
Piliečių Kliubo parengimas, 

įvykęs 5 d. balandžio, puikiai 
pavyko. Svečių prisirinko ap
sčiai ir visi gražiai laiką pra
leido. Pelno bus.

“Laisvės” num. 82, rašant 
pastabą Smithui, įvyko, klaida. 
Vietoe, kur pasakyta Smithas 
(Staniškis), turėjo būt Smithas 
(Slamiškis).

Pas mumis lankėsi misionie
rius, kuris liuosavo griešnin- 
kus nuo griekų arba, kaip sa
koma, 48 vai. atlaidai. Visa 
bėda tame, kad mažai maldi
ninkų ir. jau jersiečiai paliko 
bedieviais, nenori tikėti į ne
būtus, kunigų išgalvotus, die
vus.

Mūsų prabaščius, jeigu ne 
svetimtaučiai, jokiu būdu ne
galėtų''tik iš lietuvių pragyve
nimą padaryti. Dalykas ta
me (kaip jau visiems žinoma), 
kad lietuviškas dievas yra vi- 
sakuo brangesnis.

Pas mumis sekmadieniais, 
jeigu nori sužinoti, kokiame 
teatre rodoma kokie judžiai, 
tai negali iš laikraščių sužino
ti. Viši apgarsinimai tokių ju

odžių uždrausti ir tik turi bas-

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

GraboriuS’Undertaker

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

ILLan’c fnlrl PnurdoVC (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UiudU S vUlll ruVVUviv bijo. UŽ 75c už baksą apsiginkluok 
* nuo savo amžino “priešo’.

Hriin I Tube centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš m U u LaA 1 duo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. -URBONAS
o

tytis po gatves, kad kur už
tiktume prie stulpo prilipintą 
apgarsinimą. Prie vienos vie
tos—vieno teatro, prie kitos— 
kito, ir taip turi pavaikščioti 
gerą pusvalandį, kol sužinai. 
Eina kalbos, kad tai miesto 
gaspadoriaus darbas atkeršini- 
mui laikraščiams, kurie yra 
nusistatę prieš jo politiką. '

Mūsų miesto gaspadorius 
taip Įsigalėjo, kad nėra gali
mybės jo “pataisymui.” Eina

gandai, kad visa jo giminė, 
kuris dirba ar nedirba, esą ant 
miesto mokesčių lentelės. Ji
sai tai prisipažino ir Trentone, 
laike jo klausinėjimo. Prieš 
jį opozicija susidarė gana rim
ta ir gali būt, kad ateinan
čiuose rinkimuose bus pralai
mėtoju. žinoma, darbininkams 
nei šilta nei šalta bus dš tos 
permainos. • Ne demokratas, 
tai republikonas. Abeji tokie
patys. Kliubo

pmnexpeller

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________ ORDER BLANK ___________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš,\ žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ I)OLER|, už kurį malonėkit man 
prisiuntė URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

No........ St. or Ave.

State
$

IIŪIIIŪIIIDIIIOIIIBIIIOIIIEIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIII

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

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuplf ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j trumpą laiką. Užtikrinta/Vretos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite dideliu^ 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

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
PYTI? Al Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r ft fAnhi LAlllri. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c □ V vvUlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Pančdėliais ir 

ularninkaia

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: 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



4

Puslapis šeštas Ketvirtad., B aland. 11, 1929

PRANEŠIMAI Iš KITUR

VIETOS ŽINIOS
Dalyvauki! Masiniam Mitinge Iš Jaunuolių Kliubo

Susirinkimo

REIKALAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUSPAJIEŠKOJIMAI

107 UNION AVENUE

Telephone, Stagi 440f

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

tai jųjų yra nu- 
pasilinksminimo

buvo labai 
nutarė daug

namus, 
atlieka- 
taisome

pa- 
ka

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

prieš streikierius. 
to streikieriai ne-

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

tik 
tei-

PHILADELPHIA, PA.
PARSIDUODA mūrinis namas, su 

porčiais, yra vaisinių medžių ir vyn
uogių, taipgi ir vištininkas. Gražus 
kavalkas geros žemes—250 pėdų il
gio ir 50 pėdų pločio. Del platesnių 
informacijų kreipkitės po num. 225 
Jarrett Ave., Fox Chase, Philadel
phia, Pa. 86-90

Room 32, Weitzencorn Bldg.
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.

PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, 
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

REIKALINGAS dženitorius po num.
322 S. 1st St., Brooklyn, N. Y. 

Gaus kambarius ir algą. Del infor
macijų klauskite telefonu: Stagg 
4796. Mr. Freedman. 85-87

DETROIT, MICH.
A. P. L. A.^7 kuopos Susirinkimas 

bus nedelioj, 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

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9 kuopos susirinkimas bus pa- 
nedėlį, 15 balandžio, po num. 1011 
Fairmount Ave. Pradžia 8 vai. va
kare. šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes turime daug reikalų ap
tarti, tat visi nariai susirinkit laiku. 
Sekretorius. 86-87

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

streikas tęsiasi ir 
grosernių darbininkų.

35 grosernės sutiko pri- 
.unijos išstatytas išlygas.

muzikos. Įžanga 25c.

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

DETROIT, MICH.
Tarptautiškas parengimas 

dėlioi, 14 balandžio (April), pradžia 
7 vai. vakare, ant 24th St. ir Michi-

CLEVELANDO DISKUSIJŲ
) MĖGĖJAMS *

Antros Trockio klausimu diskusi
jos nutarta turėti balandžio 14 d., 
bet pelei svarbių iš" rengėjų puses 
priežasčių minėtos diskusijos tapo 
nukeltos ant balandžio 28 dienos. 
Tat diskusijų mėgėjai vietoj balan
džio 14 d., atsilankykite balandžio 
28 d., Grdina svetainėj, 6021 St. 
Clair Ave., 2 vai. po pietų. Diskusi- 

rengimo komisija. J. Žebrauskas.

Ren- 
86-87

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopa rengia 

draugišką^ vakarėli subatoj, 13 ba- 

ir Michigan Ave. Pradžia 7 vai. 
vakare. Kui’ie turite paėmę tikietus 
sušelpimui drg. Pekoraičio, būtinai 
tą dieną sugrąžinkite. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir pasilinksminti prie 
geros 
gėjai.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

SHENANDOAH, PA.
Teatras “Blinda”

L. D. L. D. 17 kuopa rengia 
puikų teatrą “Blinda—Svieto Lygin
tojas.” Aktoriai iš Wilkes-Barre, 
Pa. 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 
nes būsite pilnai patenkinti 
ma. 
15c.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON 
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

PASIRANDAVOJA geras 
del restauranto. Buvo 

ir tebėra visi rakandai, 
bai prieinama, vieta tarp didelių 
dirbtuvių. Krautuvė: 187 Harrison 
Ave., atsišaukite 58 Gary St., Brook
lyn, N. Y. 83-88
PASIRANDAVOJA Storas—groserne 

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

(82-87)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

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

pos, Plymouth, Pa., malonėkit sugrą
žinti, .nes reikia prirengti raportą. 
J. V. Stanislovaitis,_ 307 Plymouth 
Ave.,

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

MANO YPATlfiKA ATY- /Y AA 
PA IR PATARNAVIMAS ,T) įl M lt J 
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
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

k-Spindulių Diagnoza 1 
(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.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas rengia bazarą pėtnyčioj ir. su
batoj, balandžio 12 ir 13, New Tray- 
more Hall, Franklin St. ir Colum
bia Ave. Pėtnyčioj prasidės 8 vai. 
vakare, o subatoj 2:30 vai. po pietų. 
Bus gerai programa, šauni muzika 
šokiams. Įžanga vienam vakarui 40 
centų, de] abiejų vakarų—60c. Lie
tuvių kuopa turės sayo stalą, kuris 
bus papuoštas įvairiais daiktais. Pel
nas nuo šio bazaro eis politinių ka
linių naudai. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai. 86-87

r
PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU fR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM • 
PAVEIKSLUS W

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio
mis nuo 9:30 iki 5 vai. jx> pietą

MARGARETA VALINČIUSj

Šis parengimas tikrai bus ne
paprastas, bus programa, prakalbos

Šiandien, balandžio 11 d., 
Royal Palace svetainėj, 16 
Manhattan Avė., Brooklyne, 
įvyksta svarbus masinis darbi
ninkų mitingas-prakalbos, ren
giamos Brooklyno komunistų 
sekcijos ir Anti-Imperialistinės 
Lygos. Kalbės Robert Minoras, 
Pau( Crouch ir kt. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi darbinin
kai kviečiami dalyvauti.

Žmogaus Kūno Dalys— 
Kaip Automobiliaus

Pereitą antradienį Cooper 
Union kalbėjo keletas moksli
ninkų, tarpe kurių buvo Ang
lijos Cambridge Universiteto 
profesorius James Gray. Jis 
pareiškė, kad gyvo žmogaus 
kūno dalys galima taip išeg
zaminuoti—paimant kiekvieną 
atskirai—kaip automobiliaus. 
Mokslas privedė prie to, kad 
šiandien galima aūtentingai 
tirti visą maistą, kaip jis pasi- 
skaido po kūno celes ir kaip 
veikia, teikdamas žmogui 
energijos-šilumos.

Komisija Tyrinėja 
Teisėją Slapta LIETUVIU VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 
ir Amerikonišku Stilium

J. V. kongreso specialiai iš
rinkta komisija tyrinėt Brook- landžio, Draugijų Svetainėj',’24th St. 
lyno federalio teisėjo Grover 
M. Moscowitz netinkamą el
gesį pareiškė, kad jinai savo 
darbą attiksianti prie uždary
tų durų, neįsileisdama į tyri
nėjimo kambarį nei spaudos 
atstovų, neigi publikos. Tik 
kuomet komisija praneš kon
gresui apie tuos darbus, 
tuomet bus paskelbta, ar 
sėjas kaltas, ar ne.

Lietuvių Amerikos Jaunuo
lių Kliubas laikė mėnesinį su
sirinkimą panedėlį, 8 d. ba
landžio, “Laisvės” svetainėje. 
Susirinkimas 
sėkmingas ir 
nuveikti.

Pirmiausia, 
įtarta surengti 
| vakarėlį 4 d. gegužės, šešta
dienio vakare. Aš manau, kad 
tai bus jau paskutinis toks pa
rengimas šį pavasarį. Bus dai
nų, šokikių ir monologų. Prie 
to bus perstatytas trumpas ir 
labai juokingas veikaliukas.

Nepamirškite, nes dar pir
mu kartu yra rengiamas toks 
parengimas “Laisvės” svetai
nėj. žinokite, ir įsivaizdinkite 
sau gerai, kas per vienas yra 
tas kliubas Brooklyne.

Taip, draugai darbininkai, 
“Laisvės” skaitytojai, mūs 
kliubas tai yra jūsų nuliūdimo 
prašalintojas. Jis jumis pa
linksmins darbininkų parengi
muose ir piknikuose. Jie vi
suomet bus po darbininkų 
sparnu ir su darbininkais ko- 

jvos už geresnį būvį.
Draugai ir draugės, leiskite! 

savo vaikus į mūsų Jaunuome
nės Kliubą. Nedrauskite sa
vo vaikus, lai jie stoja į mūsų 
eiles. Mūsų susirinkimai į- 
vyksta kas pahedėlio vakarą, 

inuo 7 iki 10 vai., “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St.

Mūsų kliube visi linksmai 
laiką praleidžia ir mokinasi 
darbininkiško susipratimo, kad 
žinotų, ką reiškia ateinantis 
karas, kuris išskirs juos iš 
linksmo jaunimo ir nesigailės 
jų motini) alpimo, kur turės 
pralieti savo nekaltą kraują 
už kapitalistų milionus. Taigi, 
reikia eiti į eilę^,, pakol dar 
nėra vėlu. Jaunuoliai, stoki-

Baudžia Streikierius 
Už Pikietavimą

Beveik visi iš 19 restoranų 
darbininkų, kurie buVo suareš
tuoti ir kaltinami pikietavime, 
tapo nubąusti. po dvi dieni ka
lėjimo. Teisė teisėjas Gott
lieb, Jefferson Market teis
iu abuty j e.

Kai kurie restoranų savinin
kai kreipiasi į teismą gauti in- 
džionkšiną 
Tačiaus del 
nusigąsta.

Neblogai 
tarpe 
Jau 
imti

jų 86-87

A.
kad

85-86Wilkes-Barre, Pa.

spi-

.-semtis darbininkų mokslo. Į) $ Ą PirfflOS K 
augai. ‘Laisves skaitytojai,

Susirinkimas

bus ne-

toji
Pjaunasi Už Majorystę

SALES—PARDAVIMAI
P

85-86Kviečia komitetas.

su-

'• | VXVXd pit
84-86 “Laisves”

BŪK STIPRUS, TAI BŪSI IR SVEIKAS

ten.

(Dar- 
Union 
daug

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

kambarys 
karčiama 

Randa la-

visiems. 
85-86

įžanga 50c, 75c ir $1; 
Kviečia rengėjai.

progos, 
progra- 

vaikams 
85-86

BROOKLYNO PARAMOUNT 
TEATRE

Gera 
greit 

167!

Vaidina žy- 
Be to, Paul 

suteiks geros

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

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

Gera proga pirkti. Kreipkitės į
L„L.Z„’ ofisą. 81-86

užbaigę kuopos reikalus, visos įzikos.
galėsime linksmai laiką pra- ;
leisti prie užkandžių ir arba-1 rakant,1
tos. r . 7 .... -Kviečiame ir ne nares atsi- pasilinksminti; prie to paremsite Ko-

Siųskit Delegatus 
j Konferenciją

Geraširdžiai Ponuliai 
“Rūpinasi” Darbininkais

Dar sykį primename, 
sekantį sekmadienį, balandžio 
14 d., Irving Plaza Svetainėj, 
New Yorke, įvyks Bendro 
Fronto Konferencija visų New 
Yorko darbininkiškų organiza
cijų, del apkalbėjimo, kaip ge
riausiai ir sėkmingiausiai būtų 
galifna apvaikščioti Pirmoji 
Diena Gegužės—šventė viso 
pasaulio proletariato.

Darbo unijos, apšvietos, fra- 
tern£ies’/ ir kt. darbininkų or
ganizacijos raginamos išrinkti 
sayo atstovus, po du tris nuo 
kiekvienos, ir pasiųsti minėton 
konferencijom » * I )

Nubaudė Septynius 
Streikierius Brooklyne

Pereitą antradienį teisėjas 
Joseph Eilperin (Bridge Plaza 
Teisme) nubaudė septynius 
asmenius po $25 kiekvieną už
simokėti bausmės už tai, būk 
pastarieji metę plytomis ant 
streiklaužių, dirbusių prie 
griovimo namų, ant Roebling 
ir S. Second gatvių, Williams- 
burghe. Namų griovėjai strei
kuoja, o darbdaviai laužo 
streiką^ samdydami streiklau
žius.

Kuomet augščiausias teismas 
patvarkė, kad New Yorko 

✓ subvės negali pakelti fėro, tai 
ir sekančios New Yorko mies
to majorystės klausimas “su
sikomplikavo.” Dabartinis ma
joras Walker, sakoma, dės di
džiausių pastangų kandidatuo
ti į majorus. Bet buvęs ma
joras Hylan taipjau nemiega. 
Jis sakėsi, kad esamoji miesto 
įdminįstracija yra parsidavusi 
gąhja politikierių ir jis norįs 
ją “išvalyti.” Tuo būdu iš
siuntinėjo visom redakcijom 
pareiškimus, kad jis kandida
tuosiąs į majorus sekančiais 
rinkimais.

■ Tiek Walkeris, tiek Hylanas 
yrą kapitalistų bernai; darbi
ninkai neturi remti nei vieno.

Dar Vis Neišrinko 
Tammany Hall Lyderio

Buvęs New Yorko guberna
torius. Smith karštai stoja už 
taj, kad New Yorko politinės 
gengės, vadinamos Tammany 
Hall, galva būtų senatorius 
Wagner, nors pastarasis, sako
ma, del. Ifažin kokių priežasčių 
įeho^įs tą vietą užimti.
Į Dideles peštynės ir nesutiki
mai verda tarpe lydąrių delei 
tos vadovybės

Pereitą pirmadi'fenį Town 
Hall salėje, New Yorke, visa 
eilė “geraširdžių” liberalų tu
rėjo savo pašnekesį, kdrį su
rengė Women’s Trade Union 
League, pirmininkaujant gub. 
Roosevelto žmonai. Buvo kal
bėta ir apie įvedimą penkių 
valandų darbo savaitės del 
darbininkų. Bet, esą, šis įve
dimas būtų galimas tik (tuo
met, jei darbdaviai būtų geri 
ir sutiktų su tuo.

Jie pamiršta, kad nei vienas 
palengvinimas darbininkams 
niekuomet nebuvo laimėtas be 
pačių darbininkų kovos. Tik

te į darbininkų eiles; nes pas-;ačiū tai kovai, kuri yra veda- 
kui gailėsites, kada bus po ma ir bus tęsiama, bus tas 
laiko. Nelandžiokite kur pūl-l atsiekta; arba tik kuomet dar- 
rūmiuose. Darbininkų liki-i binįpkai laimės fabrikus, 
mas eina blogyn. Mums reikia! 
jau lįsti iš kapitalistų .tamsos 
ir i 
Draugai, 
paraginkit jaunuolius, kurie 
dar nepriklauso šiame kliube, 
kad ateitų kuogreičiausiai ir 
prisirašytų prie jo.

Sekantis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, “Laisvės” svetai
nėj. Nepamirškite!

A.L.J. Kliubo Koresp. C. J.

ELIZABETH, N. J.
Paskaitą temoje “Alkoholis ir 

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 Kaš- 
kiaučiaus, tas mum visiem bus ant 
naudos. Alkoholis yra svarbus tuo- 
mi, kad jis turi gerų ir labai blogų 
ypatybių. Prelegentas išaiškins, kuo
mi alkoholis yra geras ir kuomi blo
gas. Taipgi palies ir ligas, kurios 
pasireiškia iš priežasties alkoholio, 
nurodys, kaip jas gydyti ir kaip nuo 
jų apsisaugoti. J.žanga veltui 
Kviečia rengėjai.

Ta “Bomba” Buvo 
Juokas ir Provokacija

Dabar paaiškėjo, kad 
“bomba,” kuri neva buvo siųs
ta gubernatoriui Rooseveltui ir 
kurią pašte <surado darbinin
kai, buvo visiškai nepavojin
ga ir, matomai, netiksli. Tai 
buvo arba paprasto paikšo į 
darbas, arba darbas pačių šni- lankyti į šį mūsų susirinkimą, 
pų, kurie tiksliai ją siuntė ir, ■ " 1 Kp. Valdyba.pų, kurie tiksliai ją siuntė ir, 
davė sužinoti paštui, kad yra 
siunčiama. Tai daroma tikslu, 
kad galėjus pulti ant darbinin
kų parengimų ir ištaigų, nes 
artinasi Pirmoji Diena Gegu
žės ir todeL valdžiai norisi dar
bininkų apvaikščiojimui pa
kenkti, o šnipam norisi turėti 
daugiau darbo. :

Marksizmo Principai- 
Prasidės Pirmadienį

Darbininkų Mokykla 
bininku Centras, 26-28 
Sq., New Yorke) turi 
svarbių dalykų savo kurikulu- 
me, *4<urie labai reikalingi re
voliuciniam "cTarbininkam žino
ti. Tarpe kitų subjektų, se
kantį pirmadienį, balandžio 
15 d., bus paimta “Marksizmo 
Principai.” Šis subjektas pa
dalintas į tris skyrius. Klasę 
vadovaus drg. Markovas. Ku
rie trokštate susipažinti su 
šiais taip svarbiais klausimais, 
būtinai pradėkite lankyti mo
kyklą. Informacijų gausite 
pačioj mokykloj.

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH,
FOTOGRAFAS
65-23

MASPETH^’

Amerikos Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo 1 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks ke
tverge, 11 d. balandžio, “Lai
svės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne. Pradžiai ly
giai- 7 :30 vai. vakare.

N avr ė s kuoskaitlingiausia 
dalyvaukite, nes esame už
kvietė Brooklyno kitas L. D.
S. A. kuopas dalyvauti musų gan Avė, Žemutine,! svetainėj. Ren- 
Šiame susirinkime. Todėl pa- gia Komunistų Partijos 10 branduo- 
rodykime, kad mes skaitlingai.
lankome susirinkimus. Greitai ir paskui šokiai prie lietuviškos mu- 

Programoj dalyvaus ungarų 
' jaunuoliai ir lietuvių jaunuoliai. Kal- 
| bes drg. Shmies, angliškai, žodžiu 

, tai vakaras bus įvairus.
| Kviečiam visus atsilankyti ir kartu 

munistų Partiją, nes visas pelnas eis 
partijos distriktui. Įžanga 35c ypa- 
tai.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

MALONAUS PASIMATYMO

TEATRASDAINOSMUZIKA
, ' 'r

Su sekančiu šeštadieniu 
Brooklyno Paramount Teatre 
prasidės rodymas šnekančio 
judžio “Hole in the Wall” 
(Sienoj Skylė), 
mūs aktoriai. 
Ash orkestrą
muzikos. Šis judis tęsis visą 
sekančią savaitę.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

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

sirinkimas bus nedėiioj, 14 balan
džio, Carpenters Svetainėj, 7th ir 
Adams Sts. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Draugai ir draugės, visi būtinai 
atsilankykit į šį susirinkimą, nes bus 
atsiųsta iš centro du draugai—V. 
Andriulis ir J. Daujotas iš spręsti 
mūs kuopos dalykus. Tat įsitėmy- 
kįt ir atsilankykit. Sekcrtorius.

PARSIDUODA visai naujas elektri
nis pianas, vertes $1,200. Reikalo 

verčiamas, parduosiu už labai pri
einamą kainą. 23? York St., Jersey 
City, N. J. 86-87
PARSIDUODA general krautuvė, lai

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

(78-89)

214 Perry Avenue

UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

X5&W

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

del pa- 
priimti.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 

bus ketverge, 11 balandžio, pas Jak- 
ščius, 1148 Glenmore -Avė. Pradžia 
7:30 y, vakare. Važiuojant Lefferts 
Ave, eleveiteriu, reikia išlipti ant 
Grant Ave. stoties. Visi nariai susi
rinkit, yra svarbių reikalų. K. K. ,I

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

linksmas ir tureši gerą apetitą.
KAINA $4.00

Su Paveiksluotomis Instrukcijomis, kaip Vartoti ' 
Jas galite gauti pas
P. BALTRĖNĄ

91 Weldon St., Brooklyn, N. Y.
Tel., Applegate 8938

Taipgi reikalingi agentai jų pardavinėjimui. Duodame gerą nuo
šimtį. Jei kam parankiau, atsikreipkite, į “Laisvės” ofisą, gausite ir

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




