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EUROPOS VALSTYBIŲ SĄJUNGĄ

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

LITHUANIAN DAIDM

Tikėjimas į Raganas 
Norima Atgaivint 

Anglijoje
LONDONAS. — Buvęs 

garsus fizikoj mokslininkas, 
bet dabar sukvaršęs Sir 
Oliver Lodge, ir detektyvų 
apysakų rašytojas ’Arthur 
Doyle stengiasi atgaivint 
Anglijoj tikėjimą į raga
nius, burtininkes ir dvasias. 
Jie reikalauja, kad būtų pa
naikintas įstatymas, kuris 
jau 193 metai atgal užreiš- 
kė, kad nėra dvasių ir kad 
su jokiomis dvasiomis nega
li susižinot vadinamieji ra
ganiai bei burtininkai.

Oliver Lodge ir Arthur 
Doyle yra vadai Spiritualis- 
tų Federacijos. Tos organi- 

> zacijos pagrindas yra tikė- 
* jimas, būk gyvi galį susi

kalbėt su mirusiais giminė
mis bei draugais, per tam 
tikras tarpininkes, vadina
mas “mediumais”.

Spiritualistų Federacija 
atsišaukė į konservatorių, 
liberalų ir socialistų-darbie- 
čiu kandidatus į Anglijos 
seimą šiame rinkimų vajuj; 
prašo, kad kurie bus seiman 

k išrinkti, tai tegu pasidar
buoja delei panaikinimo se
nojo įstatymo, sulig kurio 
ofcialiai buvo atmesta tikė
jimas į raganiškus nebūt- 
niekius. Tie spiritualisti- 
niai vėjų gaudytojai sten
giasi įstatymiškai atnaujin
ti tikėjimą į burtus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Newport, Ark.—Baisi vie

sulą penkiose šios valstijos 
apskrityse išgriovė tris mie
stelius: Sneeds, Guion ir 
Swifton, nunešė šimtus na
mų kitose vietose, išvartė 
telegrafo stulpus, sutraukė 
vielas; užmušė 39 žmones ir 
sužeidė daugiau kaip šimtą.

Chicago.—Kažin kas pra
važiuodamas metė iš auto
mobilio galingą bombą į 
“Suburban Leader” 
tuko namą Ciceroj, 
pataikė. Bomba, 
išnešė sieną greta 

Automobilių garažo.

laikraš- 
bet ne- 
tačiaus, 
esančio

PressMaskva.—United 
pranešimų. Sovietuose da
bar esą 300,000 radio “setu” 
— priimtuvų. Valdžia žada 
pasidarbuot. kad rądio pri
imtuvų skaičius šalyje iš
augtu iki penkių milionų 
bėgyje penkių metu. Per 
radio dabar ypač skleidžia
ma propaganda prieš mun- 
šainą ir girtavimą.

Brooklyn, N. Y.— Liute
riu kunigas C. M. Wallick 
su pilietiška drąsą viešai 
nėr spaudą pareiškė, kad 
biblija visai nėra iš dangaus 
įkvėpta, o šiaip tik senovės 
žydų “mislinčių” nupasako
ta.

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)

Darbininkai Visų Salių

Vienykite*I Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik Re*

Pagimdė Keturis Kūdikius |>R]ES AMERIKĄ ANGLAI ORGANIZUOJA 
Vienu Pradėjimu

Italijoj, ties Florencija, 
kaimietė Fausta Bellienė 
vienu kartu pagimdė tris 
mergaites ir berniuką. Visi 
pakrikštyti patriotiškais 
vardais: Italia, Roma, Beni
to ir Vittoria.

Girtos Žuvys Išdavė 
Mūnšainierius

TRENTON, N. J.—Vienas 
policmanas pastebėjo, kad 
Jacob’s upelyje, vartaliojasi 
pasigėrusios žuvys. Pradė
ta tyrinėt, ir atrasta, kad 
prie upėlio esama degtinės 
bravorėlio, iš kurio atlieka
mas nuo mūnšaino raugas 
buvo verčiamas upelin. 
Areštuota du vyrai ir suim
ta 50,000 galionų užraugtos 
mūnšaino selyklos.

Washington.— Už Meksi
kos sukilėlių konfiskuotus 
bankų pinigus ir kitokią 
nuosavybę, priklausančią 
Jungtinių Valstijų . pilie
čiams, turės atsiteist dabar
tinė Meksikos prezidento 
Gillį) valdžia, — pareiškė 
Amerikos valstybės ministe- 
ris Stimson.

(Nuteisė Miesto Galvą už 
Penkis Nusikaltimus
EBENSBURG, Pa. — 

Dviem iki trijų metų kalėji
mo tapo nuteistas Johns
town miestelio majoras 
(burmistras), Joseph Cauf- 
fell už kyšių ėmimą per; 
prievartą, už kreivą prisie- 
ką, už suokalbį, už nelemtą 
elgimąsi valdiškoje vietoje 
ir už laikymą urvo lošimui 
iš pinigų. Apart kalėjimo, 
jam skirta užsimokėt dar 
$1,000 baudos.

Nuteistasis nesutiko su 
tuo nuosprendžiu ir padavė 
apeliaciją į augštesnį teis
mą. Iki apeliacijai jis liko 
pastatytas po $18,000 kau
cijos.

Daugiau Miršta Anglijoj
rpe-LONDONAS.— 1928 

tais Anglijoj mirė septintu 
nuošimčiu daugiau žmonių/ 
nekaip 1922 metais. Nuo 
influenzos krito 22,263. Blo
ga darbininkų padėtis, nuo
latinė bedarbė pakloja vis 
daugiau ir daugiau proleta-

Suėmė Netikrų Pinigų 
Platintoją Kaune

KAUNAS.— Pakruojaus 
stoty kriminalinė policija 
suėmė p. K. Blavieščiūną ir, 
padarius kratą, jo. drabu
žiuose rado 117 netikrų pi
nigų po 50 centų. Jo ną- 
muose rastos dar dvi netik
ros monetos ir monetoms 
dirbti medžiagos. Namie 
taip pat suimtas jo sūnus 

, Jonas.

Mexico City.— Susikūlė 
Meksikos Aviacijos Kompa
nijos lėktuvas ties Tampi
co; užsimušė visi penki ja
me buvusieji žmonės.

Rado Nusinuodijusią 
Merginą Kaune

LONDONAS.— Pagal pa-|numą tarp 
tarimą Anglijos užsienio (vakarinėje 
reikalu ministerio Austen 
Chamberlaino, atsinaujino 
derybos tarp Francijos ir 
Italijos valdžių atstovų. Vy
riausias kivirčas tarp Itali
jos ir Francijos imperialis
tų — tai nepasidalinimas 
šiaurinės Afrikos kolonijo
mis. Anglija linkinti gra
žiuoju tą kivirčą užbaigti. 
Be to, Anglų politikai norį 
įvykdyt vienybę ir sutarti-

ivisų valstybių 
ir vidurinėje 

Pirmučiausias 
esąs atsilaikyt 
ir prekyboje 

tines Valstijas. 
Tuo tarpu užtylima, kad čia 
turima mintyje ir kariškas 
blokas.

Jis galėtų būt panaudotas 
prieš Sovietų Sąjungą bei 
naujame imperialistiniame 
kare prieš Jungtines Valsti
jas.

Europoje, 
to tikslas 
pramonėje 
prieš Jin

KAUNAS.— Laisvės Alė
joj rasta ac?tu nusinuodiju
si nežinoma mergina. Ji nu
vežta į ligoninę, kur, sutei
kus medicinos pagalbą, jos 
gyvybė iš pavojaus išgelbė
ta. Nei jos vardas nei nuo- 
dijimosi priežastis nežino
ma.

Lenkai Okupantai Kerta 
Lietuvių Miškus

Anglai Džiaugias
Dawes’u, Kaipo

Amerikos Atstovu
WASHINGTON — Prezi

dentas Hooveris paskyrė 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorium Anglijai generolą 

. Charles G. Dawes’a, buvusį 
šalies vice-prezidentą. Pa
skyrimą dar turės užtvir
tinti senatas. Anglijos val
džia išreiškia didelio pasi
tenkinimo gauti Dawes’ą, 
kaipo Amerikos atstovą.

Dawes yra stambus ban
kininkas, didelis’ reakcionie
rius, kukluxu ir fašistinio 
Amerikonų Legionb patro
nas. Jis taipgi yra auto
rius plano, sulig kurio Vo
kietija liko finansiniai pa
vergta Amerikai, Anglijai 
ir Franci j ai. Dawes’o pla
nas, tačiaus, kaip sako pa
tys buržuaziniai Vokietijos 
politikai, pagelbėjo Vokie
čiams laikinai sutvarkyt sa
vo ūkį ir nu slopint revoliu
cinius darbininkų sujudi
mus toje šalyje.

Penki Sužeisti Per Fašistinį 
Susikirtimą su Komunistais 
Austrijoje

VIENA.— Keturi asme
nys likę rimtai sužeisti lai
ke kovos fašistų su komu
nistais Liesinge, netoli Aus
trijos sostinės. Fašistai už
puolė darbininkus; pasta
rieji gynėsi.' Iš abiejų pu
sių buvę naudota revolve- 

• • tnai.

Nekreipia Domesio j Gydytoją 
Lifldymus Išeiviams

Iš Kauno stoties važiuoja 
gana daug emigrantų į Ka
nadą, Argentiną, Braziliją 
ir kitur. Emigrantai išlei
džiami tik visiškai sveiki. 
Bet Kanados gydytojas, 
prieš sėdant emigrantams į 
laivą, dar juos patikriną ir 
daugelį jų grąžina iš uosto 
del nesveikatos. Kai tie 
vargšai teisinasi, kad sveiki 
esą, nes gydytojai Kaune 
nerado ligos, Kanados gydy
tojas nekreipia domesio į 
Kauno gydytojų liudijimus.

Shanghai.— Revoliucijos 
išdavikas ir darbininkų te- 
riotojas Chiang Kai-shekas, 
vadinamos nacionalės Chi- 
nų valdžios prezidentas, pa-f 
reiškė atsistatydinsiąs to
dėl, kad jarn nepavyko už
bėgti kelias sukilimui Wu-K 
hane.

Amerikoniškai Didelės
i

Anglijos Rinkimy 
Išlaidos

LONDONAS.— Prasidė- 
jusioj Anglijos parlamento 
rinkimų kampanijoj būsią 
išleista virš $7,000,000. Į 
įvairių partijų rinkimų fon
dus jau suplaukė $6,200,000.

Balsavimai veikiausia 
įvyks gegužės pabaigoj. Yra 
apie 1,500 kandidatų į par
lamentą (seimą). Atžagar
eiviai (konservatoriai, arba 
toriai) iš kailio neriasi, kad 
ir toliau palaikyt valdžią 
Stanley.. B aldwino, dabarti
nio ministerio pirmininko.

' Per radio kol kas kampa
niją varo konservatoriai ir 
liberalai (arba didesnės bur-

Gaunamomis žiniomis, 
Utenos bare lenkai iškirto 
valdiškus miškus per vieną 
kilometrą pločio prie - de
markacijos linijos. Seinų 
bare lenkai savavališkai iš
kirto Vaznelio mišką ir rei
kalavo iš jo parašo, kad jis 
už tai neturėtų pretenzijų. 
Trakų bare prie demarka
cijos linijos taip pat kerta
mas miškas. Iškirstu miš
kų ruožas siekia iki 100 me
tui pločio. Čia iškirsta ir 
trijų privačių asmenų miš
ko, jų tarpe ir grovo Tiške
vičiaus apie 300 ketvirtai
nių metrų pločio. Verčiami 
gyventojai valyti demarka
cijos liniją nuo miško ir ki
tose vietose.

“Vieliorįbos” Kova
Su Dviem Ryklėm

SAN JUAN.— Galingas 
sutvėrimas yra bangžuve,

žuazinės laisvės šalininkai), kuri lietuvių kaimiečių kal- 
Į Lloyd George’o liberalų boję vadinama “vielioriba”. 
fondą suėjo ■ jau pusantro Tačiaus jai ne taip yra leng- 
miliono dolerių. 1 “ “

Prakaituoja ir social-mo-
nelninkų vadovaujama Dar
bo Partija, besilaižydama 
prie darbininkų.

Anglijos Komunistu Par
tija nuodugniai mobilizuoja- 
si. Jinai rinkimų vai aus ei-

I v A >

va atsilaikyt kovoje su* pa
lyginamai nedičkia žuvim, 
vadinama rykle, arba ang
liškai “Šarkiu”. Kapitonas 
Fred Folkeris ties Porto 
Rico matė rungtynes dvie
jų ryklių su bangžuve. Vik
rios ryklės su savo stiprio-

goję be gailestingai draskys žiotimis ir drūtais ašt- 
kaukes nuo veidų konservą- rįajs dantimis taip įkaitino
torių, liberalų ir social-bur- 
žujų.

Mirtis Už “Purviną” 
Pažiūrėjimą

PROVIDENCE, R. I.— 
Joseph Di Maria susiraukė 
ir su panieka pažiūrėjo į 
Ralphą Cianciarulą, susiti
kęs su juom kaimyno na
muose. Cianciarulas už tai 
šovė į jį iš revolverio. , Di 
Maria puolė ant Cianciaru- 
lo su peiliu. < >

Di Mariaj tėvas » dvylikos 
vaikų, 50 metų amžiaus 
žmogus, jau mirė nuo kulkų 
to, kurį jis norėjo pašiepti; 
o Cianciarulas guli ligoninė
je, sergstimas policijos, kai
po pirmo laipsnio žmogžu- 
dis.

Ketvertas metų atgal Di 
Maria buvo pakišęs liežuvį 
prieš Cianciarulą; per tai 
pastarasis neteko vietos 
krautuvėje, kur pirmiau 
tarnavo. Nuo to laiko ir 
susikūrė mirtina Cianciaru- 
lo neapykanta prieš Di Ma
rią.

Washington*— Vėl prasi
dėjo diplomatinis akių už
kalbinę jimas, būk Anglija 
ir Amerika norinčios ir ga
linčios susitart kas link nu
statymo kariškų laivų skai
čiaus ir dydžio. >

UŽSIKORĖ ŠILKO AUDĖJU STREIKAI 
PENNSYLVANIJOJ, VADOVAUJAMI 

KAIRIOSIOS UNIJOS
Amerikos Darbo Federacija, Veikdama Išvien su Policija • 

ir Fabrikantais, Dėjo Visas Pastangas, kad Pakrikdyt 
Komunistinių Organizatorių Darbą Wilkes-Barre’j -

liūs ir silpnuoles, kurie dar 
pasiliko minėtose dirbtuvė
se.

Streikieriai reikalauja 
įvest 8 valandų darbo dieną, 
44 valandų darbo savaitę,' 
pridėt 20 nuošimčių uždar
bio; unijos gi pripažinimas 
yra patsai pamatinis reika- 

daugiau uždarbio, sutrum- lavimas.
pint darbo valandas ir pri- Jau ne kartą h. ne deS'imt 
Pazpt Nacionalę, geltonieji vadai Amerikos
Audimo Darbininkų Uniją. | barbo į?edel.acijos> policija 

. Ameiikos .Dai bo Fedei a-dr fabrikantai per kapitalis- 
cijos vadai visaip bando pa-|įjnę spauda ir gvvu žodžiu 
kist koją besirengiantiems j at/kay kai,•iąją Nacionalę streikan šilko, audyklų ver_-|Adgju Unij— šmeižs joĮ 
gams ir vergėms Jie dare; J - ol.g^izatorius; įet 
sumoksiąs su fabrikantais ir rfedereisia* s„ nepavyko 
policija.. Jie stengęsi gra-1a vt darbininkus
sinanciais perspėjimais ; 1 J 
atbaidyti audėjus nuo strei-i-^ Nacionalė Audėjų Unija 
ko ir nuo komunistinių va- išleido atsišaukimą, kad 
dų Nacionalės Audėjų Uni- pnainierių dukterys ir sūnūs 
jos; iš antros pusės, jie mė- nei vienas nestreiklaužiau- 
gino prigaut šilko audyklų i tų. Tokius atsišaukimus jie 
dąrbininkus; “federeisiai”, pridavė Jr mainierių lokalų 
matydami^ - kad - ruošiasi viršininkams. Bet dešinie- 
streikas, pradėjo skverbtis ji, lewisiniai lokalų biuro- 
su savo prigavikiškais žade- " 
jimais į akis audėjams ir 
audėjoms. Apie tas jų vy- 
liugystes praneša organiza
torė drg. Clarina Michelso- 
naitė iš kairiosios unijos 
wilkes-barriškio centro.

Vos tik išėjus streikan, 
tuojaus audėjai apstatė sa
vo pikietininkais užstrei- 
kuotąsias darbavietes. Strei
kas eina sėkmingai; tikima
si išvest kovos laukan ir 
tuos neskaitlingus silpnuo-

WILKES-BARRE, Pa.— 
Streikan išėjo beveik visi 
darbininkai ir darbininkės 
Goldsmith Šilko Kompani
jos audyklos Plymouthe, 
Pa. Taipgi mažne visi au
dėjai metė darbą Gold- 
smitho šilko fabrike Wilkes- 
Barrėj. Reikalauja pridėt

j
Jau ne kartą ir ne dešimt

Bet dešinie-

kratai nekreipė į tai domės, 
o tik dar pikčiau pradėjo 
dergti komunistinius audė
jų kovos vadus.

Pennsylvanijoj, kasyklų 
srityje, buvo iki gyvo kaulų 
išnaudojami darbininkų sū
nūs ir dukterys. Nes, apart 
kasyklų ir ne taip senai pra
dėjusiu veikti siuvyklų ir 
audyklų, čia labai mažai 
tebuvo kitokių uždarbio šal
tinių; o priaugančio darbi
ninkų jaunimo didelė gausa.
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60 pėdų ilgio “vielioribą”, 
kad jinai kelis kartus be
veik visa iš vandens iššoko. 
Kova tęsėsi valandą laiko. 
Katra pusė, galų gale, lai
mėjo, kapitonas negalįs pa
sakyt. Nes toliau tie trys 
kovotojai dingę jam iš akių.

Augščiausias Kauno Teismas 
Šešiems {tariamiems Komu
nistams Užtvirtino Bausmę 

< KAUNAS.; — Antradienį 
vyriausias tribunolas nagri
nėjo dvi apeliacines komu
nistų bylas. Vienoje buvo 
kaltinami Šapatnikaitė. Le
vinas ir Makelis, kurių kiek
vieną Kauno apygardos tei
smas buvo nubaudęs po 3 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo, o kitoj — įBaverį, Mil- 
nerį, Maiminą ir Gensber- 
gaitę. Šie buvo nubausti po 
4 metus. Jų apeliaciją vyr. i 
tribunolas atmetė.- 2

Taip rašo kauniškis krikš
čionių demokratų “Rytas”.

Chicagos Universitetas 
davė užsakymą Anglijoj nu- 
liet komplektą 64 varpų. 
Kiekvienas varpas turės 
skirtingą sulig muzikos 
skalėmis skambėjimą, taip 
kad, juos suderinant, gali
ma bus skambinti įvairias 
melodijas. Tuos varpus lies 
garsioji Crownden Bell 
Foundry.

Louisianos Gubernatorius 
Kaltinamas Piniginėmis 
Suktybėmis ir Smurtu

Prūsų Policija Samdydavosi 
Burtininkus, kad Pagelbėtų 
Surast Kriminalistus

ft

LOUISIANOS seimelyj 
norima įkaltint ir iš vietos 
išmest tos valstijos guber
natorių H. P. Longą. Jis 
papirkinėdavęs tulus seime
lio narius, kad balsuotų už 
jo patiekiamus sumanymus; 
kitiems su keiksmais gra
sindavęs, jeigu jie nebalsuo
davo taip, kaiį) jis norėtų; 
grūmojimais versdavęs mo
kytojus varyt propagandą 
už jo politiką; savo šalinin
kams mokėdavęs neužtar
nautas algas, ir tt.

Palengvinimas Moterims 
Balsuotojoms N. Y. Valstijoj

BERLYNAS.— Iki pa
skutinių laikų Prūsų polici
ja naudodavosi vadinamais 
žyniais, burtininkais ir ra
ganomis; manydavo, kad 
tie asmenys turį kokių tai 
nepaprastų dvasiškų gabu
mų, su kuriais galima esą 
surast vagis, žmogžudžius 
ir kitokius nusikaltėlius. 
Dabar Prūsų vidaus reika
lų ministeris P. Grzesinskis 
uždraudė policijai kreiptis į 
tuos orakulus, kurie juk iš- 
tikrųjų yra žulikai, pasi- 
naudo j anti iš žmonių leng
vatiky stės. Vadinsima 
“mokslingoji” Prūsų polici
ja irgi pasirodo lengvatikė.

ALBANY, N. Y.—Valsti
jos gubernatorius pasirašė 
seimelio nuturimą, kad ve-< 
dusios moterys gali legaliai 
turėt atskiras nuo savo vy-1 
rų gyvenimo (rezidencijos) 
ir biznio vietas,, kaipo pilie
tės balsuotojos. Nacionalė 
Moterų Partija laiko tatai 
dideliu sufragistiniu laimė
jimu.

Little Rock, Ark.— Per 
viesulą Arkansas valstijoj 

‘žuvo penkiolika žmonių.1

f,

Išplėšė $30,000 Buffalo)

BUFFALO, N. Y.— Už 
pusvalandžio po apiplėši
mui Manufacturers and 
Trades-Peoples Banko, tapo 
suimti du įtariami plėšikai, 
Fr. Leagen, 20 metų Tam- I 
žiaus, ir Cl. Udwine, 27 mė
tų. Pas juos, rado $30,000 
grobį. Jie yra taipgi kalti
nami už išplėšimą $5,000 iš 
vieno Clevelando bank®.

JI
1.!»
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Lams tik viepa ątspirtis lieka 
—susiorgąūiząyimas industri
niai ir politiniai. ' Tat T. D. A. 

I ir gina visus darbininkų kla
sės kovotojus, gelbsti organi
zuotis neorganizuotiems dar
bininkams, gelbsti laimėti 
streikus, nes jis veda bylas, 
.gina streikierius.

Universal Fabrikas
KAUNAS.—Viena darbinin- 

____ kė dirbo 20 viršvalandžių, bet 
Dar kartą primenu: skubiai meisteris už tą laiką jai nesu- 

organizuokim T. D. A. kuopas, mokėjo. į jos klausimą: “Ko- 
Skubiai ateikite su pinigine del neatiduodi_ uždirbtų pini- 

; parama vedimui bylų streikie-i^U jis atsakė, kad ji ir taip 
rių Wilkes-Barre. Daugelis’gerai uždirba, o jei nepaten- 
mūsų organizacijų gali paau- j kinta, tai gali iš fabriko išsi-

i. aiškiau darbdavius. Tuo būdu val- 
streik-! džia pasiuntė net tris “tai- 
Darbo ; kytojus”, kurie siūlo savo

r

Juo toliau, tuo 
darosi išdavikiška, 
laužiška Amerikos ____ , ____ ___
Federacijos vadų rolė. Ir patarnavimą, kad sutaikyti 
vėl jie išeina aikštėn ir pa-j darbininkus su darbdaviais, 
sirodo i atvirų streiklaužių I Tai niekas daugiau, kaip tik 
vaidmenyj. , (naujas apgavystės būdas.

Kalba eina apie pietinėse Tie taikytojai yra audiny- 
valstijose besiplečiantį au- čių savininkų agentai. Jie 
dejų streiką. Truks laikys, i irgi tuojąus prakeikė Na- 
Federdcijos vadai žada tą cionalę Audėjų Uniją, kuri 
streiką sulaužyti. Visų pi r-į streikui vadovauja.; t Šaukią 
ma, ji oficialiai prakeikė ■ darbininkus mesti uniją !ir 
Nacionalę Audėjų Uniją, I grįžti į darbą, o darbdaviai 
kuriai vadovauja komunis-1 susimylėsią ant jų.
tai. Bet tas prakeiksmas! Tai šitokios spėkos susi- 
nieko nereiškė. South Ca-iburė prieš pietinių valstijų 
rolinos ir North Carolinos'audėjus. Visa buržuazija 
audėjai vis didesniais ir di
desniais būriais stoja po 
naujos audėjų unijos vėlia
va.

Paskui Federacijos reak
ciniai vadai išleido pareiški
mą įryisas jai priklausan
čias ur

■

vienu balsu šaukia prieš 
streikierius.

Musų Atsakymas
Tik revoliuciniai Ameri

kos darbininkai stovi su 
streikieriais. Amerikos Ko- 

čiasVnijas, kad neduotų nė munistų Partija yra vyriau- 
cento audėjams, kurie strei- šia spėka, kuri sumobiliza- 
kuoja po naujos unijos vė
liava. Vadinasi, reakcio
nieriai naudoja bado prie
monę, kad sulaužyti streiką.

Bet, matyt, ir šita bjauri 
priemonė nevyksta. Strei
kas vis tiek auga. Darbi
ninkai kovoja energingai. 
Pagelbą"jiems siunčia revo
liucinės, komunistinės orga
nizacijos iš visų Amerikos 
kampų.............................

baudos Apgavystę

Tas varo į pasiutimą Fe
deracijoj vadus. Jie mato, 
kad naujoji unija smarkiai 
leidžią šaknis į audėjii ma
ses. Tuo būdu jie nutarė 
neva .patys eiti ir “organi
zuoti” pietinių valstijų au
dėjus ir tam tikslui pasky
rė didelę sumą pinigų. Bet 
tai bjauriausia apgavystė.

; suorganizavimas au- 
visai nerūpi. Jie tuos

vadinamų “country pits,” kur dirbtuves, 
jau vienas uždarė, o kitos dir-i plieno streikas, tai jie ir čia 
ba labai mažai. Pittsburgh'streiklaužiaus. č1------ 1----
Coal Co. tolimesnės nuo čia'panija streiklaužiams visuomet 
dirba 2 ar 3 dienas į savaitę, gerai atsimoka. 
Čia vietinė Pittsburgh Coal 
Co. daugiau dirba, bet labai 
maži uždarbiai. Pirmąr ^ąd^, Tuomet kairieji (progresy- 
dar buvo didesnė mokestis; ir viąi) mainieriai jiems sakė, 
tai šioje .mainoje labai-mažai kad nežiūrint, kaip jūs nusi- 
uždirbo, bet jau dabar! negą- muštumet mokestis, vis tiek 
Ii uždirbti nei ant pragyveįni- ^arbo nebus daugiau, kiek jo 
mo. t ■ U 1 ! ! ■ iy'r’a! Jubar. Bet jie ant tokio

Kuomet čia mainos ‘streiką^ ipasūkymo tik ųusijuokė ir sų- 
vo, tai tųli rpairiięriai; kuiMjbj’linao į mainąs, nes buvo „ _ 
kad reikia mokestį! nuMTbštij ifeim; kurie, dirbo ant kelių, ar 
tai dirbsią kas dieną. Į tfjąbąrtppį'į^ vedimo “paipų,” bet mę- 
jauūr mokestis numuštą^ ir tai tįj įdarbą .ir nuėjo J .mainąs! 
nedirba kasdįeri. ? Nėi' '■ kiekf.'įjįe^ąot ‘‘didelio uždarbio.” Q 
daugiau nedirba, kaip dirbo, kiek jm šiandien uždirba? Tai ■ 
Įt^dą, kada dar bū\° mokės-jąūlpatys mąto. ; r . j
tis; iienumušta. (^indųiai MM-' i j Mainieriai neturį žiūrėti, 
rado lehgvatikių, ! kįii’iei jtūdjikad' gauti kąs dįeną dirbti ir 
nusiskubino į mainas, manė. įvažai uždirbti, bet kad mažai 
sau: na, dabar kad dirbs, tai dirbai ir gerai uždirbti.” Nes 
dirbs ir gerai uždirbs. Bet.mainierių darbas yra labai pa- 
skaudžiai apsigavo; dabar nei vojinga^. Nei jokioj kįtoj in- 
kiek nedirba daugiau, kaip dustrijoj tiek daug darbinin-jkur kitur, kaip tik savo drau- 
dirbo pirma, prie didesnio už- kų nesužeidžia ir neužmuša, !gų šalyje. Nuvažiavę į Lietu-

Dabar jau patys ma- kaip mainose. Todėl mairiie-įvą—nieko naujo nematote. Gi 
’ ■’■'■ 'riai, dirbdami tokiame pekliš- aplankę Sovietų Sąjungą ma- 

kame darbe, turi dirbti kuo tysite daugybę naujenybių, 
trumpiausia ir gauti žmonišką Ten darbininkų valdžia, dar- 
ąpmokėjimą, nes mainose dir- bininkų reikalus ginanti įsta- 
bant darbininkui mirtis gręsia;tymai, darbininkų kontrolėje 
ant kiekvieno žingsnio. Jeigu

niu6u p^u-J^ta, tai gali iš_ fabriko išsi-
koti del Tarptautinio Darbi-1 nešdinti. Pasirodė, kad už tris 

litus ji dirbdavo po 12 valan
dų.

vo,

yra; dabar. Bet jie ant tokio 
ir su- 

į . mainąs, nes buvo ir to-

nirikų Apsigynimo, tat skubiai 
ateikite į pagelbą.

Siųskite jaukas šiuo i antra
šu : M. Ručienė, B04 Com- 
mėrce > Bldg., Wilkes-Barre, 
Pa., ir kreipkitės delei infor-i 
macijų minėtu antrašu.

M ž

DEL EKSKURSIJOS Į- " i ’ ! . ! > ( J 1 C i '

I Geresnės vakacijos, klasiniai 
I sąmoningos, negali turėt nie-

Nauji Išnaudotojų 
Prasimanymai

Nesenai samdytojai 
vojo tokį dalyką: prispausdi
no vardinių blankų viso Uni
versal fabriko darbininkams. 
Blankose pasakyta, kad pasL 
rašęs šią sutartį ateisako nuo 
teisės gauti įspėjimą prieš dvi 
savaites apie atleidim4 ūuo 
darbo, o taipgi nuo teisės gau
ti kompensaciją ir nuo teisės 
statyti reikalavimus. Iš fab
riko darbininkas gali būti pra
šalintas kiekvieną minutę, ži-

sugal

Algos tiek mažos, kad pragy
venti neįmanoma. Litografija 
priklauso pašto valdybos di
rektoriui, A. Sruogai, kuris, 
prasigyvenęs ačiū < pigioms 
darbo rankoms, jau įsisteigė 
devynis biznius. O Isavininko 
įgaliotinis yra žinomas Kauno 
girtuoklis fašistas V. Joman
tas. Jis kasdien įstaigon. atei
na girtas ir užpuldinėja dąrbi- 
ninkus.

Gruodžio 11 d. be jokios 
priežasties buvo pašalinta dar
bininkė, B. Ramanauskaitė. Iš
metant neduota jai nei vieno 
cento kompensacijos. O gruo
džio 31 d. pašalintas mašinis
tas J. A. už tai, kad jis d,Avė 
patarimu pirmiau pašalintai 
R.

(“Balsas”) . f • į |
- t i i

JUOKAI NE JUOKAI
GROMATA KROSNOS 

DZOKUCIUI
Krosnos dzūkucis, rengda-

noma, kad apie tokią sutartį imas rašyc Lietuvos istorijų,

A

■I

$

>

dėj 
pinigus sunaudos laužymui 
audėjų streiko.

Juk jie jau sulaužė audė
jų streiką Elizabethone, 
Tennessee. Ten apie 3,000 
audėjų išėjo į kovą. Tuo- 
jaus nusiskubino vadai, se
nosios United Textile Wor
kers unijos, kuri priklauso 
prie A. D. F. ir privertė 
darbininkus grįžti į darbą 
be unijos pripažinimo. Va
dinasi, darbininkai pasiliko 
tokiais pat bejėgiais, kc 
kiais ir buvo pirmiau. Da
bar vėl tie darbininkai kal
ba apie naują streiką.

Taip .pat Federacijos va- 
dai darys ir kituose audė
jų • streikuose. Turėdami 
pinigu, bandys> pasigauti 

> streikierius savo pusėn, 
idant įpdskui pardavus juos 
darbdaviams.{ O' darbda
viai, be jiliejones, sugrąžins 
tiems įvadams visas lėšas su

vo. visas spėkas streiko pa
laikymui.

Nacionalė Audėjų Unija 
užsitarnauja pilniausios pa
ramos iš visų darbininkų. 
Ji šį streiką veda karingai, 
ištikimai. Tie patys drau
gai, kurie taip atsidavusiai 
vadovavo audėjų streikams 
Passaice ir Nevz -Bedforde, 
dabar stovi priešakyje au
dėjų kovos pietinėse valsti-jus 
J086’ < / ( : ■ z "

Šelpimas audėjų yra mū
sų Msų užduotis-ir proble
ma. Juo daugiau paremsi- 
me audėjus medžiaginiai, 
tuo ilgiau jie išsilaikys ko
vos lauke, tuo energingiau 
jie kovos, tuo greičiau su
plieks audinyčių savinin
kus.

darbio.
to, kaip jie daug dirba ir kiek 
uždirba.

Padėjo Streiką Sulaužyt
Mainieriai, besidžiaugdami 

kasdieniniu darbu, tuoj suėjo 
į mainas ir tuo pačiu sykiu 
padėjo sulaužyt streiką, nes 
yra tokių mainierių, kurie 
streiklaužiavo ir gerai uždir
bo. Bet dabar jau pametė tą 
“gerą” darbą dėlto, kad nė? 
gali nieko uždirbti. Mat, ka
da kompanija norėjo sulaužyt 
streiką, tai ji davė vienam ki
tam ir daugiau uždirbti, bet 
kada jau galutinai sulaužė 
streiką, tai tiems savo “gera
dariams” neduoda nei ant 
“šolderio” užsidirbti. Ir ; štej 
turi nuo tokios “geros” kbhj-Į
panijos, palikę tokius “genis 
uždarbius, bėgti. l|,’ dąbąrį

nei kalbos negali būti, ir dar
bininkai kategoriškai atsisako 
pasirašyti.

prašo pakarnei, kad kas jam 
suteiktų informacijų apei po
nų atsiradzimų, ba jis pac ne
žino. Klausia ir daugės to
kių paibelių, in kuriuos aš at- 
sakyc negaliu. Ale kas link 
ponų atsiradzimo, tai aš tų ge
rai žinau, ba aš Čitojau iš 
švento rašto. Buvo tep: aci- 
menat, kap dzievas pradėj 
tvėre svietų, o velnias, lyg pa- 
mgzdziodamas dzievų, ir neat
siliko užpakalyj, ale tverė sa- 
veip. Dzievas sutverė gylį ar
ba birzgelį, o velnias sutverė 
bitį. žinoma, kap raštas sa
ko, tai jie paskun sumainė: 
dzievas paėmė bitį, o velniui 
atdavė birzgelį. Toliau dzie
vas sutverė karvį, o velnias 
ožkų; dzievas 'gegutį, o vel
nias rupužį. 1

An pabaigos dzievas sutve
rė žmogų iš molio—iš to. mo
lio, kų Nikolajevski liętuyiški 
bolševikai dzįrbįaĮ ceglas. į

Velnias tuom roz apsigyyer - 
uis buvo ape Varšavų,' Jis % 
norėjo parodzyc savo macį ir 
jis pradėjo tvėre žmogų, cik 
ne iš molio, kap džievas pa
darė, ale iš kviecinių miltų. 
Ba jis mislio, kad jis mandres- 
nis už 'dzievų.

Kadu jisai užsimaišė tešlų 
del lipd^ymo žmogaus, apsi
žiūrėjo, kad neturi mielių, ži
noma, jis nulėkė in pircį aci- 
nešc mielių, kur, kap tau 
žinoma, cik kų buvo išmislio- 
jis mūnšainų daryc, tai ty iiįL 
mielas laikė.

Tuom roz rudas šuva pri
puolė prie tos tešlos ir davai 
maknoc: paki velnias su mie
lėm sugrįžo, tai šuva baigė 
tų tešlų ryc. Velnias užširdo ir 
kap spirs šunį su savo kanopų, 
tai šuva persigandis pasilaido 
bėgė ir pradėjo laisc. . .ne tep 
iš sopulio, kap iš stroko.

Tai matai, brol, čia pasliko 
cie ponai, tas velnio padaras, 
iš ^zidesnių krūvų buvo dzi- 
desni ponai, o iš mažesnių— 
mažesni, o iš visai mažų tai 
šlėktos ir maža pdnija, tep 
kap mūs tautiečiai arba soci
alistai. Tep jų ir pravardės 
paeina nog toj kur likot: po •. 
grūšiu, tai pan Grušęvski, kur 
po obelių,; tai pan Jablonski, 
kur ant akmenio, tąi pan Ka
minski. Taigi, kap matai, tai 
ponai paeina iš šunes kraujo.

Dėlto jie ir vadzinas jianie 
psiekrev, cik as nfežnku, dėlko 
mūs tautiečiai to citulo nevar
toja. Jeigu jie pažintų dali -

X. d

visos pamatinės industrijos, 
po vieną ar po kelis kas ,die- darbininkų apšvietai mokyk- 
ną užmuša arba sužeidžia, tai los ir knygynai, darbininkų 

paprastas kasdieninis naudai teatrai, darbininkai 
' ■L‘1 x naudojasi patogiausiomis pasi

linksminimui ir poilsiui gam
tos suteiktomis vietomis, 
ne malonu tai pamatyti savo 
akimis ir pasigerėti? Turin
tiems atliekamo grašio ir no- 

> neverta 
ją (National Miners Union), kitur važiuoti, kaip tik į So
nes šita unija, yra Įįkra darbi- vietų Sąjungą, 
ninku unija, ji veda mirtiną 
kovą su anglių- baronais, už 
įrąinierių svarbiausius kasdie- 
Ū niųs reikalus . ,

’ as.

labai ] 
apsireiškimas. Bet tik tada 
daugiau apie mainieriųs rašo
ma, kada gazo eksplozija už
muša po kelias dešimtis ar po 
kelis šimtus. Todėl visi mai
nieriai turi nieko nelaukti, tuoj’ 
rašytis į nąują mainierių uni-1 pintiems pasivažinėti, • _ ■ /\T 1* _ . _ T ___ • a v • > • .*1’ •
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įdeda daugiaus ir daugiaus at
busti, tai reakcija daugiau ir 
daugiaus puola darbininkus 
kietųjų anglių industrijoj. 
Ypatingai pastaruoju laiku 
Wilkes-Barre apielinkėj puola 
darbininkus policija ant kiek- 

Audėjų šelpimas eina*per 'vieno pasijudinimo. Bet, nepai- 
Darbininkų Tarptautinės jsant policijos puolimo, darbas 
Pašelpos (Workers Interna-įvaromas pirmyn visu smarku- 
tional Relief) organizaciją. Imu- Praeitą savaitę buvo pa- 
Kaipo nacionalė organizaci- d?fyta keletas areštų. Balan-

“Tag Day”

ja, ji geriausia gali tą dar
bą varyti pirmyn.

Ar

Į kurią buržuazinę šalį dar
bininkas nuvažiuos, visur į jį 
valdžia žiūri su panieka. Tau
tiškų patriotizihu apsvaigę ir 
buržuaziniai išauklėti piliečiai 
SVetimšžllį ‘ 'darbininką skaito

ir mokėti už 
kuriais dirba-

neturėdami iš- 
komiteto, kuris

Konkės Streikas
Sausio 11 d. įvyko stichinis 

konkės darbininkų streikas. 
Darbininkų reikalavimai buvo 
šie: grąžinti 8 atstatytus dar
bininkus į darbą arba išmokė
ti jiems kompensacijas; laiku 
išmokėti algą 
šventadienius, 
ma.

Darbininkai, 
laikyto streiko
vadovautų streikui, nuėjo visi 
drauge reikalauti samdytojų 
išpildyti virš minėtus reikala
vimus. Darbdaviai jautė, kad 
darbininkai neorganizuoti, ir 
stengėsi tą streiką nutraukti. 
Darbininkai stovėjo ant kie
mo, -kad neprieitų streiklau
žiai. . Tuomet darbdaviai pa-

mulkiu, stato jį žemiau savęs šaukė j pos į kontorą esą tar- 
ir. tkur įtiki įr bždarė duris. Darbinin-
tavęs šaiposi. Kas kita dar
bininkų valdomoj i šalyj! i Ten 
atvykęs darbo žmogus pasi
svečiuoti priimamas, kaipo ma
lonus svečias. Kokios tautos 
nebūtum, esi lygus vietiniams. 
Ten tau, drauge darbininke, 
atdaros durys užeiti į visas 
svarbiąsias valdiškas ir indus
trines įstaigas taip pat, kaip 
ir bile kokiam profesionalui 
<ir mokslininkui, atvykusiam 
iš užsienio pasisvečiuoti. To- ------- - ........... v t------------

del, esant galimybei, labai | visai nebepriėmė. Tarp atsta- 
svarbu aplankyti Sovietų Są- tytų yra tokių, kurie dirbo toj 
jungą.

“Laisvė

kai pradėjo šturmuoti konto
rą, d eksploutatoriai tuo laiku 
atvedė streiklaužius, bet dar
bininkai išėjo ir užstojo vago
nams 
ėmė 
tuos, 
lavo, 
dirbti pinigai, areštavo. Strei
kas tęsėsi 23 valandas ir buvo 
nutrauktas. Daugumas darbi
ninkų be jokių sąlygų stojo 
dirbti. 24 darbininkų į darbą

• v
Kuomet tik darbininkai pra-;pų buą Plymouth, Pa. Dar nė

ra poros mėnesių, 6 jau turį 
apie 30 narių. Drg.c J.}Kaz
lauskas rūpestingai darbuoja
si. Darbuojasi ir kiti draugdi. 
Ashley, Pa., yra suorganizuo
ta amerikomj kuopa. Ji spar
čiai auga nariais ir vis dau
giau ir daugiau veikia. W.-B. 
kuopa pradeda daugiau susi
tvarkyti ir yra nutarus sureng
ti parengimą T. D. A. naudaį. 
Neturėtų nei kitos kuopos pa
silikti nuo to. Dar daugelyj 
kolonijų reikia suorganizuoti 
T. D. A. kuopas. ;
mano būtų priderystė visas kor Rusiją.

džio 2 d. buvo areštuoti du J. 
K. L. nariai už dalinimą lape
lių, šaukiant šilko darbininkus

L Mi-D. T* P. įuosia taip vadi-' organiZUotis į N. A. U. Mi
namą tag day , tai yra, (I1ėti atsišaukimai buvo išdalin- 
rinkimą aukų dėžutėmis ti prie šilko dirbtuvių, kas la- 
delei audėjų ir delei badau- bai sujudino darbininkus rū- 
jančių mainierių. Šis aukų 
rinkimas tęsis trįs dienas,

pintis organizuotis į uniją. 
Tas,, žinoma,

kelią; priruošta policija 
vaikyti darbininkus, o 
kurie priešinosi ir reika- 
kad būtų išmokėti už-

įmonėj jau 28 metus, bet at-
pasisakė norinti statyti negavo ne tik kompen- 

: Kompensacijos gavo išviso tik
Nors tai surengti ekskursiją į Sovietu sacijos, bet ir mėnesio algos. 

’ _____ Atsišaukė keliolika Kompensacijos gavo išviso tik
lonijas aplankyti, bet neturiu draugų, norinčių važiuoti, bet 3 darbininkai.
ganėtinai laiko. Tat kiekvie-1 dar negana. Reikėtų 25 ypa- 1 Streikas pralaimėtas vien tik 
nos kolonijos draugų pareiga ‘tų, kad sudarius pilną grupę del darbininkų neorganizuotu-

Atsišaukė keliolika

Tat kiekvie-1 dar negana. Reikėtų 25 ypa- 1 Streikas pralaimėtas vien tik

pasirūpinti suorganizuoti T.(ir' Rad davus tai grupei vadą
nepatinka bo-lD. A. kuopas, taipgi vesti agi- Norint rengti ekskursiją, rei

mo. Reikėjo iš anksto suda
ryti streiko komitetą, susior-

būtent: balandžio 12 13 ir sams, tai su policijos pagelba taciją, kad atskiros organiza- kia suskubti, kad spėjus su- ganizuoti į profsąjungą, bet
Reikia išsijudinti dar- areštuoja, deportuoja j. K. L. ei jos prisidėtų.

- narius iš miesto. Kelios die- .Kuomet augščiaus minėjau, sarą gražiau pasivadinėti, o1
nos atgal likosi išdeportuota kad reakcija puola darbiniu- antra__darbininkams lengviau tas.

14.
ban. Reikia taip darbuotis,

rengti vidurvasarį. Viena, va- nelaukti iki paskutinio mo- 
izinėti o mento, kai jau iškyla konflik-mento, kai jau iškyla konflik-

knrl vcHna Hnn+n Volina hm. ūbi įbutpuiuuuua nau teancija puviti ūmumui- antra—darbininkams lengviau
Simfns rlAiem-^!Helen SoIodny ! Washington, kų judėjimą visu smarkumu, nuo darbo pasiliuosuoti. ---------
J 1 • t tuksiančių aoieilUjD. nepaisant, kad tėvai ją|kad kas savaitė keli areštai! Pamąstykite, draugai, ir pa- Petriko Baldų Dirbtuvė 
kielei kovojančių ir . vargs- , atsiuntė pagelbėti dirbti J. K.! būna, tai tų darbininkų, bylas darę nuosprendį važiuoti, grei
šimtus tūkstančių dolerių i g, nepaisant, kad tėvai ją Į kad kas savaitė keli areštai! rlo Ini IzAirnianniii h* vo ' i • j - . n -j • 4 • i » • ▼ -rx . i - i • . n ? . . ;
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Pd naujų metų darbdavys 
pasveikino • darbininkus pir- 
miaiisia numušdamas , algą ir 
kelis pašalindamas iš dirbtu
vės j apgaulės keliu : ' pakišo 
kaž kokį raštelį pasirašyti ir 
išvarė iš darbo; Darbinin
kams numušė algas todėl, kad 
reikja mokėti nuošimčius į li
gonių kasą. Meisteris pasakę 
darbininkams, kad ir dar blo
giau bus: girdi, darbdaviui

tančių musų brolių ir sese-1 L, ir organizuoti N. A. U. " * _ _ . - - —
liomįs dięnpjmip vėlįaųs, buvo tūri sujięškoti užstatus, advo- 
areštuoti kėli štreikiefiai be- katą irį rūpintis apmokėti ivisas 
ęikiėtuojant. N. A. U. orga- išlaięla$. Vienas komitetas he- 
pizatorė Cl. Micolson 'buvo įdu gali.atlikti to dąrįo, nors (Už
kartu areštuota ir padėta po 
kaucija $1,000. Bpyp daro
mos proy^kąęijęą.' -;4'ųt kitų 
veiklesnių dartnnipkų; žodžiu, 
iš visų pūšių puola darbinin
kus. ' /

Ke- veda T. D. A. komitetas. Jis tai atsišaukite į'j “Laisvės” ad
ministraciją. * i P. Buknys.rų. 1

Visus “Laisvės’* skaityto- 
juą, vįsus geros valios, kla
siniai sąmonipgus darbinin
kus karščiausiai raginame 
dalyvauti šioj “tag; day”. 
Jeigu visi pasidarbuosime, 
nudirbsime daug, surinksi
me daug aukų audėjams 
mainieriams. ■ •>

darbdaviams. ’

ir

ir-

tiems įvadais visas lėšas 
magaryčiomis.

Valdžia Padeda 
Darbdaviams

Streiklaužiška valdžia 
gi uoliai tdarbuojasi streiko 
srityjfe. t Jati buvo rašyta, 
kad į pašaukta nacionalė • 
gvardjja ginklais laužyti 
streikų. Areštai eina visu 
smarkumu. Teismai begai- 
lestingai baudžia streikie
rius, kurie eina ant pikieto?

Tačiaus vien tik brutališ- 
lįos jėgos pagelba valdžia 
nesitiki taip greitai streiką 
Sulaužyti. Pasirodo, kad 
pasipiktinę darbininkai dar 

rldau kovoja prieš savo

Žydjy-LietuviŲ Studentų
Bendravimosi Draugija

Kaunas.— Šiomis dieno
mis sudaryta komisija: stu
dentas Baliūnas, stud. Vo- 
lovickis ir .ętud. Šaltuperis, 
kurie parengs įstatus ir iš
dirbs darbų planą lietuvių- 
žydų studentų bendradar
biavimo draugijai kurti. 
Draugija veiks kontakte su 
“Lietuvos Žydų” bendradar
biavimo draugija.

na m haktį dirbtų, nes dabar 
dau£ įvyksta areštų. Būtinai 
turi < v sų kolonijų draugai ir 
orgaįnizacijos ateitį į pagelbą, 
kaip, otganizatyviai, taip ir pi
niginiai. Nei vienas. adVoka-

i ANSONIA, CONN. ■
Patiko Nelaimė V. Navicką
, Kovo 27 d., 5 vai. po pietų, 

dirbant American Brass Co. 
bbįe drątų traukimo, virto dra- 
tų virtinė ir tuo sunkumu: pri- 

mo, organizavimą darbas eina' neskaitant kitų išlaidų. Jei spaudė kairę koją prie mašr- 
savo keliuj, nors netąip spar-Į kuris .darbininkasj .mano, . kad nos. Pasekmę—žemiau kelio 
Čiai, kaip jis turėtų eiti, šioj jam n$ra reikalo rūpintis gyni- keturis colius sulenkė kaulą,

Nepaisant reakcijos puoli- tas i nedirba be užmokesčio, 
mo, organizavimų darbas eina'neskaitant kitų išlaidų.

apielinkėj reikia dar daugiau mu patekusių darbininkų į ką- 
veiklesnių draugų ibi draugių. pita|is£ų nasrus, jis skaudžiai 
Daug draugų ir draugių yra, klysta ir /save apgaudinėja, 
kurie galėtų daug t daugiau 
veikti, negu veikia. O tas pa- liuosas nuo reakcijos, bet ryt 
gelbėtų organizavimo darbui, ar poryt nebus liuosas. Gyve- 
Tuo pačiu kartu ir reakcijos nimo sąlygos kas dieną blogė- 
puolimą būt galima atmušti ja ir blogėja. Noroms neno- 
tvirčiaus. Tas apsileidimas ne-'roms verčia kiekvieną darbi- 
pateisinamas. . įninką kovoti su išnaudotojais,

Reikia vieną dalyką primin-(su angliij viešpačiais, su šilko 
ti. Dar nesenai pradėjo or- karaliais už didesąį duobos 
ganizuotis T. D. A. kuopos, trupinėlį, už žmoniškesnefe 
vienok jau keliose vietose su- darbo ąąlygas. r$ų jais einą 
sibrganizayo ir jos nariais policiją ir visos* kiltbs r tapita? 
sparčiai auga. Viena iš tu kuo- listinėsį įstaigos. Gi darbinin-

t i t j o h i; n.

T

azimų oau--s. • « giau uus; girui, uaruuaviuii. . r • '• >
reikia daug mokesčių mokyti, ■
tai ir dar sumažins algas.

Darbdavys išrinko vieną 
klapčiuką ir paskyrė jį prižiū
rėti viso skyriaus. Tas paka
likas neįmano, kaip spausti 
darbininkus ir skusti juos 
darbdaviui—esą, tas nedirba, 
tas neklauso ir t. t. Samdyto
jas davė jam įgaliavimą tūps, 
kurie neklauso, išvaryti be 
kompensacijos. Vienas senu
kas nepaklausė to šuns ir bu
vo išvarytas. Tas batlaižys ir 
toliau visa pranešinėja Petri
kui. ' • . ,

kyc ponas šunes-Kraujo.
O kap klausi, kad kas 

\ pavirozytų, kap cie ponai 
puolė in Lietuvų, tai , ą& 
pavirozysiu. Va kap buvo: 
Kadu tas dzidvyris Jiegęla 
panorėjo pakasavoc paganskų 
vierų, o invesc polskų vierų, 
tai nok tadu ir užsivietrijo 
Lietuvoj ponija tep, kap' ko
kis amaras.

Valkininkų Dzūkavotas 
{Dzūkas.

Pasarga Lietuvos Istorijos 
Rašytojui.—Ne Visi ir lenkų 
tautoj yra ponais, £ra ir pras
tų darbininkų, kurie nesi vadi
na save ponais, o i paprastais 
draugais darbininkais.

Gal būt šiandien dar jis yra

tau
pa- 
tau

Litogrąfija “Žiedas”
Ir čia darbininkams juodos 

dięnos, kaip ir kitose įmonėse.

o dešimčia colių žemiau kelio 
perskėlė‘ blauzdos kaulą, ku
ris išlindo per skūrą.

Navickas tapo nuvežtas į 
Ansonia ligoninę ir gydytojai 
turėjo koją sucementuoti.

Navickas priklauso prie A. 
L. D. L. D. ir veiklus narys. 
Jis daug dirbo del darbininkų 
judėjimo ir rėmė jį aukomis. 
Pereitais metais daug pasidar
bavo del streikuojančių ang
liakasių, kuomet buvo renka
mos aukos. Jo šeimyna gyve
ną 60 įJroad 'St. 1 ;
................Lankytojas A. M

.....................- 5-i I ' - ' ■. ! '
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ĮKALBĖJIMAS darbininko su kunigu Polemika ir Kritika M. “Laisvės” 77 • Įmįmi <____
Ve, aš,geras ir teisybę sakau,

daro. Fašistai Fašizuoja Budelius
, šfAULIAI.—Iš kalėjimo at

tik R. R. juoda, kad ji tyli, leista 15 tarnautojų. Jų vie- 
Aš visada stengiuosi rašyti ton jau priimta naujų fašistu- 
teisybę, kiek aplinkybės lei- kų, kurie geriau atliks budelių 
džia, ir dar “Kovai” einant 
rašiau žinutes po šia slapy.var- 
de iš Worcesterio, todėl nesu 
joks svečias worcesterieciams.

Raudonoji Rožė.

darbą. Dabar rengiasi atleis
ti ir kitus pasilikusius senus 
tarnautojus. Iš karto visus at
leisti bijosi, kad nekiltų triuk
šmas.

CASTON ROPSEVICH
NEWARK, N. J

Pastaruoju laiku čia numi
rė Stanislovas Mockus, sulau
kęs 53 metų amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo Vasbučių kaimo, 
Kuršėnų valsčiaus, Šiaulių ap
skričio. Amerikoj gyveno il
gą laiką. Pirmu sykiu atvyko 
Amerikon 1899 metai's ir 1908 
metais buvo sugrįžęs, bet grei
tai vėl atgal atvažiavo. Pas-! 
kui, 1911 metais, vėl nuvažia
vo į Lietuvą, sutvarkė ūkį, bet

WORCESTER, MASS.
Nors labai nesmagu užimti 

brangią vietą laikraštyje del 
polemizacijos, bet skaitant 
Petro Montelliečio polemiką ir 
kritiką “Laisvės” 77 num., 
gauni iš tos korespondencijos 
blogą supratimą apie mane. 
Ir jeigu dar yra daugiau 
“Laisvės” skaitytojų su tokia 
minčia, kaip P. M., tai del aiš
kumo porą žodžių ir aš tarsiu 

įkas link atsakymo T. D. A. 13 
kuopos korespondento. R. R. 
sako:’ “Raudonoji Rožė apsi
lenkia šu teisybe, minavodama 
darbščius veikėjus. . .štai į ko- 

jkį kritingumą įsiklampoja, sa
ko T. D. A. kuopa silpnai gy
vuoja, vardus surašydama ap
vainikuoja ir tuos darbščiais, 
kurie pasitraukė ią'T.D.A. del 

•tam tikrų ambicijų. Ir dau
giau panašių netinkamumų ten iškilo kokių tai šeimyniškų 
.prirašytą. Todėl svečiai rašy- nesmagumų, todėl palikęs vis- 

i da- ką atvažiavo Amerikon. Bet 
Kur tu, kunige, ma- lyku.” 'jau buvo ne tas, kaip pirmiau.

Taigi ant mano parašytos j Nupuolė dvasioj, pradėjo ne- 
1 paisyti savo gyvenimo, pradė- 

Pagaliaus, jei ir 
dirbdavo, tai po dieną kitą į 
savaitę karčiamose.

Iš 19 į 20 kovo policija su
areštavo ,šv. Jurgio svetainėj 
ir nugabeno į policijos stotį. 
Ten greitu laiku ir mirė. Aš 
pats mačiau kūną, tai buvo 
labai apdaužytas veidas, gal
va pramušta. Nežinia, ar jį 
kas sumušė, ar kitaip kaip 
buvo. Nors velionis ir mėgo 
išsigerti, bet buvo labai tykus 
ir ramaus būdo, prie nieko ne- 
sikabindavo, nei vieną neįžeis- 
davo.

Lietuvoj pasiliko moteris, du 
sūnūs ir duktė; čia pasiliko 
brolis, kuris gyvena Newarke, 
ir sesuo, kuri gyvena. Mass, 
valstijoj. Vietos Patriotas.

—Tegul bus pagarbintas, Jas mulkinimui savo parapi-i kite tik apsipažinę su 
Jonai. . • ‘ J 1 ‘ ”

—Gerai, kunige, kad ne
užmiršti pas mane atsilan
kyti.

—Bet ar tu, Jonai, tebe
pyksti ant manęs?

—Nepykstu, kunige, už ką 
čia pykti.

-^Tai gerai, Jonai, aš tau i 
ou“ vieną pono dievo ste-Į 
buklą papasakosiu.

—Bet kokia iš tų tavo 
stebuklų nauda? J“ 
sakiau, kunige, kad tie ste- 
buktai yra kunigų apgavin- s“š7kaip čebato aulas“; kuo- 
gi įsmislai. . i met nieko nesupratau; kuo-

' .v "rJy.Gk, Jonai, pakol ne-;met tikėjau viskam, ką ku- 
isgiraai. . . nigai sakydavo. Tie jūsų
.. Well, gerai, kunige, Pa-'stebuklai, kunicre. yra dalis 
klausysiu. 1 -- ■-

—Labai senai, Jonai, Ry-i 
me buvo toksai atsitikimas:' 
Trys turtingos mergos la
bai pamylėjo dievą ir nuėjo 
Y klioštorių ant pakūtos vi
sam gyvenimui. Užsidarė 
josUtenai ir meldėsi. Bet! 
štaTi vieną iš tų minyškų 
baisiai įsimylėjo tūlas gra
žus jaunikaitis. Tai minyš- 
kai jis nedavė ramybės ir 
kalbino ją pamesti kliošto- 
riaus gyvenimą ir ženytis 
su juo. Apie tai sužinojo 
žokoninkas Zuša ir susitikęs 
tą jaunikaitį gatvėje, reika
lavo, kad jis pamestų mylė
jęs tą dievui atsidavusią 
minyšką. o rūpintųs savo 
dūšia^ Jaunikaitis prižadė
jo tafid padaryti. Ir štai už 
dviejų savaičių tas jaunikai
tis braukšt ir numiršta. Vie
ną kartą, toms trims minyš- 
koms besimeldžiant koply
čioj, kitam kambaryj pasi
girdo balsas. Ta minyška, 
kurią jaunikaitis mylėjo, 
nuėjo ir išvydo tą jaunikai
tį. Bet jis buvo surakintas 
ugniniais pančiais ir prašė 
merginos, kad ji melstus už 
jo dūšią. Matai, Jonai, kaip 
dievas nubaudė tą jaunikai

ti už mylėjimą šventos mer- 
rianps. Ar tai ne stebuklas? 
«—Tai paprastas blofas, 

' Kunige. Ir tu manai, kad 
civilizuotas žmogus gali ti
kėti šitai tavo nesąmonei, 
kurią vadini stebuklu?

—Žinoma, kad tiki, Jonai. 
Pereitą nedėlią aš per pa
mokslą šitą pono dievo ste
buklą pasakiau savo parapi- 
jonajns, tai beveik visi ver- 
kė, ftaip maži vaikai. Ypa-

Į tingai moterys gailiai nusi
verkė.

—Gaila man, kunige, tų 
tamsių parapi jonų, kad 
taip lengvai tu gali juos ap- 
gaedinėti. Didžiausia tų 
žmonelių nelaimė yra tame, 
kad jie nenaudoja savo pro
to, o klauso kunigų.

—Bet tu, Jonai, netiki, 
kad toks stebuklas buvo, a?

—Joks protaujantis žmo- 
L negali tikėti. Užtenka 
asakymo, kad jaunikai- 

Jjuvo surištas ugniniais 
nciūgais (retežiais), idant 
prasti, jog šitas stebuklas 
a bjaurus kunigų išmis-

jonų.
tei ugninį lenciūgą? Pada
ryk tu man iš liepsnos len- korespondencijos gavau tokį 
ciūga, aš tau atiduosiu vis- i atsakymą ir nenorėjau iš tuš- jo nedirbti. 
1 - “ čio į tuščią pilstyti, nes tos po

lemikos daug gero neduoda 
darbininkiškam veikimui ir ne
mačiau, kad mano korespon
dencijoj būtų buvus neteisybė 
parašyta. Tai buvo didžiausia 
klaida ir kritiškumas mano ko
respondencijos, kad minavoda- 
mas veikėjus Petrą, Joną ir ki
tus, paminėjau darbščiu vei
kėju. tokį, kuris buvo pasi
traukęs iš T. D. A. 13 kuo
pos. Taipgi aš dar dabar ne
sakau, kad drg. T. D. A. 13 
kuopos korespondentas nėra 
darbštus worcesterietis, nors 
jis yra pasitraukęs iš A. D. 
Partijos, pasak “Laisvės” 76 
num., T. D. A. 13 kuopos ko
miteto pranešimo. .

Todėl, draugai, kurie myli
te polemizuotis, tai prašau tik 
atsakinėti, ką jūsų oponentas 
sako jums, bet pašalinių ne- 

įprotą nuo religijinių nuodų, maišykite taip, kaip kad P. 
‘tain greitai važiuoja į balą 
visi stebuklai su visais ki
tais kunigiškais monais.

—Šitaip. Jonai/ tegali kal
bėti užkietėjęs bolševikas, 
kuriam vieta tėra ant kar
tuvių.

—Žinau, kunige, kad jūs 
iškartumėte visus komunis
tus, jeigu galėtumėte. Kur 
tik klerikalai įsigali, ten už
viešpatauja kruvina reakci
ja. O tais laikais, kuomet 
bažnyčia turėjo valdžią sii- 
vo rankose, visur viešpata
vo inkvizicija ir apsišvietu
sius žmones kunigai ant lau
žo degindavo. Paimkime 
patį dabartinį popiežių. Šio
mis dienomis jis padarė su
tartį su kruvinuoju Musso- 
liniu, prižadėdamas fašis
tams padėt smaugt Italijos 
žmones.

—Tai tavo, Jonai, sena pa
saka.

—Nesena, kunige. Kuni
gai visur yra inkvizicijos 
šalininkai.

—Tam sykiui užteks, Jo
nai. Kitą kartą aš tave už- 
pulsiu su nauju klausimu.
— Gudbai, kunige, nebijau.

ką.
—Jonai, pasakyk tu man, 

ar tu tikėtum stebuklams, 
i jeigu tu būtum tikintis žmo- 
|gus. geras katalikas, o ne

—Aiškus dalykas, kad ti- 
į kėčiau. Savo laiku aš irgi 

.v . 1 tikėdavau visokiems ste-
As jau i būklams. Bet tai buvo tie 

. ’ laikai, kuomet buvau tam-

burtų, kurių pagelba jūs pa
laikote dvasinėj nevalioj ti
kinčius žmoneles. Kaip grei
tai žmogus atsikrato nuo 
kunigu ir bažnyčios, kaip 
greitai jis paliuosuoja savo

fe*

Tel., Greenpoint 5765

GERAI PATAIKO!’

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE “LAISVE”

LITHUANIAN, AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,800 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visais įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

BARGANAI
pat N. Main Gatvės, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15' kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis.
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. \
duos už geriausį pasiūlymą. Prie-; 
žastis 
tėvo.

Apie 5 minutės ėjimo iki

Kaina $13,000, bet par-

pardavimo—mirtis šeimyrios

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

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

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

John Naujokas* Pa^ drg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
9ra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

ininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
niausi 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- 
iyne, bet ir kituose miestuose-—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuosfe, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo» 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

CLEVELAND, OHIO
Jaunųjų Darbininkų Mokyklos 

Koncertas
šeštadienį, 20 d. balandžio, 

8 vai. vakare, Association 
Hall, 2105 E. 21st St., įvyks 
puikus koncertas, nuo kurio; 
pelnas skiriamas palaikymui! 
Jaunųjų Darbininkų vasarinės 
mokyklos. Visi gerai žinote, 
kad darbininkų išganymas tik 
naujojoj kartoj. Todėl visų 
pareiga rūpintis naujosios kar
tos auklėjimu. Jeigu jaunuo
liai bus išauklėti darbininkiš
koj dvasioj, tai jie ir darbuo
sis del darbininkų labo. O 
kad juos auklėjus darbininkiš
koj dvasioj, yra steigiamos 
darbininkiškos mokyklos, ku
rias mes privalome remti.

Taigi visi ir visos atsilanky
kite į šį koncertą, nes, viena— 
programa bus gera, o antra— 
paremsite jaunuolius. Įžanga 
tik 50c,ypatai. Rengėjai. I

8 KARVĖS
šitos 17 akrų farmos, gera Že- 
puikus pušynėlis, geri budin-

Parsiduoda už

ant
mė, 
kai, prie gero kelio jr tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. ___ 12 J. L . “
$5,500.

Gal 
turim 
akeriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas,' klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių 'ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

z E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barnė, 8 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; visi 
įrankiai žemės darbams, ant gero 
kelio. Kaina tik $8,500.

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

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su, visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

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

INSURANCE

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

NOTARY

5043

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 
automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
mainom biznius, farmas ir namus. \

GRABORIUS
ir 
ir

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Puslapis Trečias ■

LIETUVIS GRABORIUS

Lietuviška Akušerė

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Telephone, Greenpoint 2372

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

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., Bo. Boston 0304 W.

s

r**

JONĄ

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

$1,000 Tik Už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių lįgų: 
vidurių 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, panaikins minėtas ligas. j • •

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 ’Ii-1 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- . 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI. ■

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į Trumpiausį laik^. 
Mes gvarąntuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis Ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėl'Heniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOO1 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y;

IFORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

I Iš priežasties daugumo stako parduoda 
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėie.
[Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
j me daugybę puikių rakandų del pasirin 

’ .... .........
2

I

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

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare

■31 
■
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Juodveidė “Prikibo”
(Iš Tikro Atsitikimo) >

TORONTO, ONT., KANADA 'Katalikų kunigija visuomet Į :ių ir vienuolynų ir nuėjo dar- 
* nARmurkifl stmikiprins ir lip-

Svečias sako, kad bolševikai 
nieko neturi, jie tik kelias sve
taines pasigriebė iš katalikų. 
Ir patys pasisako, kaip katali
kai smunka ir kad svetainės 
palengva pereina į bolševikų 
rankas. Juk tos visos svetai
nės, bažnyčios, mokyklos ir 
vienuolynai pastatyti už sun
kiai uždirbtus darbininkų pi
nigus, todėl jiems ir priklau
so. O kadą visi katalikai kla
siniai susipras, pažins savo 
kovos kelius ir kas turi valdy
ti darbininkų kovos pergalės 
vairą, atsikratys tikybos bur
tų, tai tada visos svetainės, 
bažnyčios su mokyklomis ir 
vienuolynai pereis į darbinin
kų rankąs ir vadovybę. O ką 
Svečias giriasi katalikų ateiti-

9 '9 pasmerkia streikierius ir lie- įninku kovos keliu,
pia klausyti savo popų, varg- 

Bostono špitolninkų laikraš- ti ant šio svieto, o atlyginimą 
tyje “Darbininke” 26 num. du gaus po mirties. Kunigija su 
Toronto klerikaliniai korės-1 kapitalistais krauna sau kiše- 
pondentai, pasirašydami “Oi-'nius ir puotauja, nes tas jiems 
da-vai-da” ir “Svečias,” aša-,tik ir apeina, j

, 'roja krokodiliaus ašaromis,! Svečias šaukia, kad aš juo
- - kad Svyrūnėlis pradėjo rasi- šmeižiu, vadindamas

ie” apie šv. Jono ji klerikalai ir fanatikai.
. .. ~ v, v z wx^. Tūlas Oi- del bijotis savo tikro vardo?
idant ji ant mašinėlės paliudijimą parasy- da-vai-da sako, kad Svyrūnė- As visai nesijaučiu šmeižia- 
**' i-*--.-, ..---i X .. , iggirdęs keno plepalus,!mas, jei mane vadina raudo-

Aš pradėjau: “ŠiUomi liudiju, kad kad šv. Jono Draugijos agen- nuoju bolševiku.
O kas link Toronto draugi-

(Pabaiga) inusi ofiso darbininkė, delei senatvės nega- n-ti “Laisvėje”
“Tai tu esi bolševikas?” 1!^A*™0\gaut}-. M kad noriu, Draugijos veikimą
“Taip, ir skaitau sau tą už garbę. Bol- i - r - ' ’ r x r ”ševikai valdo šeštą dalį pasaulio, o ne bol- .. I asicll‘lls paišiuką hepe pasakot, ką iis, 

ševikai tai, kaip benamiai šuneliai bastosi n in}’_ . ,.
visur ir minta turčių atmatomis.” | Panele Margai et Woodson yra ypata inteh-

“Tai kodėl tu nevažiuoji į Rusiją, pas gentiško, pobūdžio, pas mane tarnavusi prie 
bolševikus, kad jie tau toki geri?” namų tnusos daugiau, negu dvejus metus,

“Nėra reikalo. Rusijoj bolševizmo *r V*S5 ’aiką buvo ištikima,
idėjos baigiama vykinti ir ten agitatoriai darbšti n pilnai patenkinanti.
jau nereikalingi.” . I Stenografė pasižymėjo mano kalbą ste-

“Jus visus ateivius tik išvyti ten, kur .nografiškaiš ženklais ir prisėdus prie rašd-’ilife liepia pažvelgti į savo pro- ma matyti jo nauda, 
jūs priklausote!” mos mašinėlės išrašė paliudijimą, po ku-1tą, ar tam atvažiavai, kad lie-bnf1 visr

“Ir už ką? Ar už tai, kad jums gata- riuo aš pasirašiau ir užmokėjau štenogra-imeilę^ardyti. Susirūpino 
vą duoną sU sviestu į burną kemšam? Jei fei 50c. Leidomės žemyn. Nusileidę ėjo-iT^r?nto špitolninkai mano 
nė vienas ateivio į šitą valgyklą neateitų, me į darbininkų samdymo agentūrą; beei- protu; supratimu, jei-
ar tamsta būtum joje reikalingas? Ar žinai nant išaiškinau jos meilužio adreso miste- 7 
kas dėtųsi, kad visus ateivius išvytumėt? riją, Pasakiau, kad tokiu adresu yra leis-

“O kas tokio?” !ta naudotis kaliniams, esantiems ant Wel-|
“Nagi, jums, amerikonams, prisieitų i f are salos, kad taip lengvai civiliai žmonės 

į indijonus pavirsti, nes kitaip indijonai nežinotų apie juos, kad jie yra kalėjime, 
jus išvytų ten, iš kur jūsų tėvai ir prote-! 
viai paeina ir iš kur mes paeiname. O jei i 
mes, ateiviai, tuomet jus nenorėtume priim-' 
ti, tai reiktų ant vandenyno apsigyventi.” j

“Tas tai tik juokas. Atsiprašau. Ką teisingas ir geras, 
norėsite? -

Patarnautojas nuėjo atnešti ko mes ir jus; gal kas kitas savo kaltę ant jo su- 
reikalavome. Juodveidė išrodė daug links-į vertė. Geriausia parašyk jam laišką, ra
mesnė, atsigaivinus.. Aš užklausiaus, ar ji įmindama jį.' Išreikšk jam užuojautą ir pa
valgė bent ką šiandien? (klausk, kaip jis ir už ką pakliuvo, ir kaip

“Netik šiandien, bet net vakar ir už-1 ilgai turės jis ten būti ir gavus nuo jo laiš- 
vakar nieko nevalgiau. Tas mane ir pri- ką, pranešk man, gal ir jam bus galima pa
vedė prie to, kad taip nešvariai tamstą už- gelbėti.“ 
kalbinau; aš mačiau tamstą kalbant su po- 
licmanu irmaniau, kad esi žvalgybininkas _ 
ir mane už tokį užkalbinimą suareštuosi, bet siusti pas daktarą ofise tarnauti, ka ir pa- 
atlikt toki aktą niekuomet nemaniau As darg. Tuojaus davė jai darbą. Aš da- 
daviau isbkimybės prižadą savo meilužiui viau jai dolerį kelionei iu du doleriu užmo- 
ir nenoriu tą laužyti. Maniau kad atva- kgjau už prirodymą darbo, 
žiavus tuojaus surasiu savo meilužį, bet ko-: 
kia nors misterija yra su juom. Davė ant-! 
rašą, laiškai nueina, bet aš keletą dienų 
vaikščiojau ir neradau tokios vietos.

“O kokis tas antrašas yra?” 
klausiau

“400 East 55th Street, New York 
ty.” ' i

“Antrašo misteriją jums vėliaus išaiš-1
kinsiu, bet tai bus naujas smūgis, naujas 
širdies skausmas. i Atsisvei

“Kokią naudą manėte turėti iš suaręs-'
tavimo?”

“Maniau, kad paims į kalėjimą ir ligi . .v ,
teismo laikys tenai ir duos bent kiek vai- jHetosjuodveides merginos, kuriame ji^man 
gyti, o per teismą dalykai paaiškės ir gali pjausią padėką ir džiaugėsi, darbu,
išteisinti ir pagelbės surasti darbą, o jeigu buvo įdėta man komplimentai ir nuo
ir nuteis ant kiek laiko į kalėjimą, tai vis daktaro, pas kurį ji tarnavo. Daktaras ša
bus geriau, negu alkanai išmatų vietoje to- ^esi esąs man labai dėkingas uz rekomen- 
kiose šaltose naktyse nakvoti.” , davimą tokios tarnaitės ir ji esanti istikro

“Jieškodama darbo, ar mėginote atsa- t°kįa’ ją liudijau. Gavau taipgi lais- 
kyti į pagarsinimus laikraštyje “The Morn- A ?r nu? J?s meilužio iš kalėjimo. Jis sa- 
ing World”?” * ^S1 rūpinsiąs, kad ir jo merginą tokis li-

“Taip, bet kur tik nuėjau, visur reika- Girnas nepatiktų,.kaip kad jį patiko. Taip- 
lavo paliudijimų (references). O aš jokių p Paais^lna’ įaiP J1S nekaltai pakliuvo. į 
paliudijimų neturiu, nes vietą, kurioje tar- kalėjimą. Sakė, kad atvažiavęs is pietinių 
navau, palikau slapta, išbėgau.” .valstijų gavo darbą valgyklose. Padirbęs

“Ir delko?” •> ! keletą dienų, prašė pas kitą senesnį balt-
“Kad man per prievartą užkrautų sko- veidį* darbininką paskolinti jam dolerį, šis, 

lų negalėjau išsimokėti. Matote, pietuose yĮet°Je skolinti, davė jam laikrodėlį nunes- 
su mumis, juodveidžiais, elgiasi taip: pri- į Pansapę, sakydamas, kąd ir jam pinigų 
vefčia darbdavys įsiskolinti, perkant ko- reikia, o_ laikrodėlis nelabai reikalingas esą. 
kius šėrus ar tam panašiai, o kuomet įsi- Pasiro'de, kad laikrodėlis, buvo pavogtas 
skolinam, tai neturim teisės jį palikti, pa- nuo valgyklos, savininko, ir jį (juodveidį) 
kol neatmokam skolų. Kuomet jau baigiam nuteisė į kalėjimą a'nt^sesių menesių uz pa
mokėti, tai ir vėl ką naujo priverstinai par- vogimą.^ Jis. man rasė, kur toji valgykla 
duoda ir taip priverčia vergauti ligi nusen- ^ra as atsiminiau, kad as tuom kart ten 
stam.” ... < r, . - - i" 11 w g“Gerai, aš jums parūpinsiu gerą palių- atsiminiau, kad vienas ^tos valgyklos dar- 
dijimą. Nusivešiu į darbininkų persamdymo bimnkas baltveidis atnese minimą laikrode^ 
agentūrą ir ten užmokėsiu už suradimą!krautųvę, kuriąs dirbau. Sakėsi, kad 
jums darbo, ar bus taip gerai?” kalbėjau jo mirusio dede.s ir norėtų žinoti,
ag i kiek j iš yra vertas. Tą visą atsiminęs, per-

“Niekas man mano pvvenime tiek e-ero !sitikrinau> kad jtiodveidžio yra teisybė, ir
.iis nekaltai kankinamas kalėjime, bet nedaie, kiek tamsta padarysi. O ar yra n •• p.pikpf; npp-alpian išlikti iš darbo ir ii\ 

daugiau baltų žmonių, kurie nepaniekintų į/S savo Sme ’
juodveidžius? Kur aš juos galėčiau suras-Pa &

Ji sušuko:
“Tai mano meilužis kalėjime?”
“Jei jo toks adresas, tai taip.”
“Ak! už ką jis galėjo pakliūti; jis toks n
“Gal ir jį tokis pat likimas patiko, kaip

n

Įėjome į darbininkų samdymo agentū
rą. Ten pats ją perstačiau ir patariau ją

“O kiek aš tamstai šiandien įsiskoli
nau?” ji klausė.

“Tris dolerius ir pusę.”
nė nn “Tik tiek, o jūsų laikas ir fabrikavi- 
as pa- as liūdijimo?” .

p. I “Tas tnan nieką neapsiėjo ir ni’eko už 
tai neimsiu.” ! , ,
“O kada turėsiu su jumis atsiteisti?”
“Tuomet, kada jūsų aplinkybės leis ir ~ *• n
Atsisveikinome draugiškai ir nuėjome 

kas sau.
Už savaitės laiko gavau laišką nuo mi-

e

juodie-
Ko-

tai norėjo atkalbėti merginas, 
kad neitų artistėmis jaunimo jų, tai visos pažangesnės drau- 
kuopėlei ir tuojaus parašė. Aš gijos sugyvena draugiškai, ne
girdėjau ne plepalus, bet nuo 
to paties asmens, kuriam pa
tys tą kalbėjote.

Dar toliau, tas pats žmoge-

i nepriklausai šv. Jono 
Draugijai ir jos parapijai, tai 

, tas žmogus silpnai protauja. 
'Laisvų pažiūrų žmogus visuo
met laisvai protauja, žėdną 
gyvenimo įvykį kritiškai per
leidžia per savo protą ir pa
daro išvadą apie jo tikrenybę. 
Tik katalikams negalima pro
tauti, nes būtų smertelnas 
griekaS.

O kas link lietuvių meilės, 
tai mes turim mylėti lietuvį, 
kaipo draugą-darbihinką. Bet 
jeigu jis yra mulkintojas, iš
naudotojas darbininkų, tai jis 
mums yra lygus priešas, kaip 
ir svetimtautis išnaudotojas, 
tik tame skirtumas, kad jis 
lietuviškai kalba. Ir šv. Jono 
Draugijoj yra tokių kontrak- 
torių, kurių apvilti keli darbi
ninkai keikia jų tokį kompani- 
jinį biznį.

Toronto katalikiškos avelės 
taip supranta lietuviškumą, 
kaip "čigonas apie košerį. Nes 
jų supratimu tas tik liėtuvis, 
kuris katalikas ir šv. Jono 
Draugijos narys. O čia jie 
patys nežino, kad tarnauja 
Romos papai, kuris visai lietu
viškai nemoką ir visai nesirū
pina- lietuvių gerbūviu.

Antrąs ^‘Darbininko” kores
pondentas, pasirašydamas 
“Svečias,” tame pačiame nu-i 
meryje rašo, kad Svyrūnėlis 
visai nebando į mano užmeti-! 
mus atsakyti. Juk aš rašiau,! 
kad ant tokių kvailų užmeti-! 
mų neverta atsakinėti. .Na, 
pavyzdžiui, ką gi galima į to
kį užmetimą atsakyti, kaip 
Svečias t rašė “Darbininko” 4 
num., kad A. L. D. L. Drau- i 
gija, kaip žinoma, didelių A- 
merikos durnių ir tt. Aiškiai 
matosi, kad žmogelis, neturė
damas argumentų pakritikuoti 
progresyvių veikimą, tai vienu 
žodžiu subliauna “durnių.” 
Sulyg tokio išsireiškimo, tai 
tikrenybėj jis pats toks yra.

Svečias triumfuoja, kai bol
ševikai tik rūpinasi savo kiše- 
niais, jiems darbininkų reika
lai neapeiną. Tai gal katali
kams apeina ? Ar kataMkai 
kur vadovavo kokį darbihinkų■ 
streiką ir laimėjo? Visai ne. I

trukdo viena kitai veikti, ne
reikalauja jokio/kunigo pagel
bės, nei kad jis kiršintų vie
nus prieš kitus1. Aiškiai gali- 

Juk ir 
Svečias rašo, kad visos Toron- 

i to katalikės šeimininkės ne
laikykite bedievių savo na
muose, nes tokie kvatierantai 
gali jums ir mažus vaikus į 
blogą pastūmėti. Patsai pasi
rodo, kaip tikybos agentai lie
pia neapkęsti kitokių įsitiki
nimų žmonių ir vyti lauk iš 
savo namų. Ar tai ne fanati
kai ?

Toliau Svečias pasididžiuo
ja, kiek katalikai Suvienytose 
Valstijose pristatė bažnyčių, 
vienuolynų, mokyklų. Na, ir 
kokią naudą turėjo darbinin
kai iš tų bažnyčių, ir vienuoly
nų ? Tik sulaikė progresą ke
lioms dešimtims metų ir tiky
bos burtais aptemdė jų protus. 
O katrie tų mulkinyčių biznį 
suprato biskį greičiau, tie me
tė viską, atsižadėjo tų bažny-GYDUOLĖ, KURI
Tos ‘4New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”-’ 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

Newarke Naujienl
Kiekvienam vietiniui ir atvyks

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

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

189 Ferry St. Newark, N. J.

yra ir aš atsiminiau, kad aš tuom kart ten 
netoli dirbau ir daug kartų valgiau joje ir i

“Taip, yra ir daugiau: tai nariai Darbi- 1,500 KAREIVIŲ AMERIKA PASIUNTĖ 
ninku Partijos, ir informacijas apie juos PASIENIN PRIEŠ MEKSIKIEČIUS 
rasi laikraštyj “Daily Worker”.”

'“Aš skaitysiu jį kasdien.”
Taip besikalbėdami pavalgėme pusry- ■ reivių. Jeigu laike Meksikos valdžios ka- 

čius ir pakilome eiti. Išėję iš valgyklos, riūomenės susikirtimų su sukilėliais vieni 
nuėjome į didelį pramonės namą. Ten juod- ar kiti bandytų perbėgt Amerikos pusėn 
veidis, nusileidęs su keltuvu, Stovėjo ir lau- arba jeigu kulkos pradėtų zvimbt šion pū
ke.^ Aš jo paklausiau, ar yra šiame name'sen per sieną, tuomet Amerikos kareiviai 
viešas stenografas .(Public stenographer), turėtų ginklais užkirst jiems kelią,—^kaip 
Atsakė, kad taip, ant vienuoliktų lubų.

. Įėjome į stenografo kambarį ir ten ra
dome nepaprastai mažam kambarėlyje se
nukę moterį kramtančia senos duonos plu
tą ir sriuhčiojančia juodą kavą. Tai nuse-

PASIENIN PRIEŠ MEKSIKIEČIUS
SAN ANTONIO, Tex.—Prie Ameri- 

; kos sienos sargybos pridėta dar 1,500 ka-

kad įsake Jungtinių Valstijų vyriausybė. 
Galimas daiktas, kad tokiame atsitikime 
amerikonai nusivytų meksikiečiu^ ir gilyn 
į Meksiką; tai ir prasidėtų J. V. ginkluotas 
Įrišimasis į vidujinius Meksikos dalykus.

mi7 tai viskas veltui, 
pasigirtų praeitimi, 
nebesulauks.

Svyrūnėlis.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranku. Kojų. 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau- 
dojima, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigydje^ I 
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.

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

EKSKURSIJA Į SOVIETŲ SĄJUN6Ą
Drauge Darbininke! Ką geresnio gali norėti, kaip pa
matyti šeštą dalį pasaulio, kurį valdo tavo draugai 
darbininkai?

Ar negražu bus matyti teatru.., muziejus, knygy- Į; 
nūs ir mokyklas, kurie tarnauja darbininkų klasei į 
kaipo apšvietos įmonės? \

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų 
mus, darbiiiinkų vedamus rir duodančius naudą darbinffiff^ f. 
klasei. f

PAMATYKITE RAUDONĄJĄ ARMIJĄ, KURI GINA :■ 
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS 

« i

$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- j 
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais į 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi Į 
pusi $303. Čia įrokuojama Jungtinių Valštijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laika 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdair^ 
ekskursantui gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais. • >
Ekslriirsija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, daiįįės, 
kultūros; darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietuvių 
kolonijas Baltgudijoje ir 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. ,

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija 4 So
vietų Sąjungų, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 W&tų.

Vardas __________ '______ -__________________________

Antrašas ------------------------------------ - -------------------------

Miestas -----------------------------------------------------------------

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

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

* r

R I IČIIDCTbC 332 WEST BROADWAY11. J. MllMllJ So. Boston, Mass^
Tel., So. Boston 1662-1373

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

’ SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,,700 į metus. Pre
kė $22,00^. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga.

1 Kiekvieno žmogaus gyvenjme tokia 
proga pasitaiko tik vienų sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitps panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 

•Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—'bet tik 
Mass, valstijoj.

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

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

MENDEIfO Padirbti iš suderintų!
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūplnam mortgičius namams ir

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvėj 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą, jieškoti darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: JSouth Boston 1662-1373

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



Grosernių Darbininkai

Bell Phone, Poplar 7545

t

Tarpe Amerikos

TUOJ® SIUSKIT UŽSAKYMUS!
“Laisvė” Jau Rengia Spaudai Brošiūrą DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
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LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
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REAKCIJA
UKMERGE.—žvalgyba 

samdė kriminalistų, kad

su- 
bet komunistinį voi- 

kur kiti darbininkai' kimą nuo tokių neprietelių esu 
eks-! pasiryžęs ginti ir gyvybės ne-

— .• . Tai, fašistėliai, jūsų

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

V

J?enktad.» Balandžio 12,1929 Puslapis Penktas

DETROITO ŽINIOS
Svarbios

Kovo 24 d.,
Prakalbos

Lietuvių Svetai- 
Komunistų Par- 
Frakcija suren-

Kal-
tijos Lietuvių
gė svarbias prakalbas.
bėtojai buvo: drg. V. Andriu
lis, “Vilnies” redaktorius, iš 
Chicagos, ir drg. A. Aimana
vičius iš St. Louis, Mo. Pirmas 
kalbėjo drg. V. Andriulis, te- 

2 moję: “Naujas karo pavojus 
* ir karų priežastys.” Jis išpa

rodė palygindamas faktais, 
J kaip kapitalistai varžosi del 

pasaulinių rinkų ir kokie tar
pe jų yra nesutikimai; kaip 
mažose valstybėlėse produkci
ja, įgabenta stambių kapitalis
tų, ima viršų; kaip tos šale
lės stanpbįams kapitalistams pi- 
DigisKai prasiskolinę. Plačiai 
nurodė laivynų didinimą ir del 

*Jko‘ tas daroma. Beveik visos 
didesnės šalys apsiginklavę ir 
<įar kiekviena ginkluojasi. Vie- 

šalis, kalbėtojas sakė, yra 
Sovietų Rusija, kuri karui 
priešinga. Bet ji gyvena ne
ramiame laike. Susikibus bent 
kokiai didesnei valstybei vie
nai su kita, iš kitos pusės at
suktų kanuoles ir prieš Sovie
tų Rusiją. Sovietų Rusija tu
rėtų įsivelti į karą, gindamosi 
nuo priešų.
ir Anglijos santikiai nekokie, j 
tas parodo artinantis didelį ka-l 

^.to pavojų. Priminė ir Lietu
si Va, ką tokia maža šalelė da

rytų, jei jos kaimynai įsiveltų 
į karą. Kalbėtojas sako, Lie
tuva neatsiliktų, ji vėl būtų 
įvelta į karą. Juk apsireiški
mai ir dabar rodo, kad Lietu
va nėra tvirta savo armija. 
Bet pasiklausykime, kokios ži
nios mus pasiekia. Veik kas 
dieną žinių yra, kad Lietuva 
net prieš Lenkiją atsilaiko. 
Tai nėra faktas. Lenkija su! 
savo armija galėtų pereiti visą! 
Lietuvą skersai ir išilgai, bet j 
prisibijo Sovietų Rusijos, kuri 
užsistotų. Prisiminė plačiai, 
ką tokios skerdynes suteikia 
darbo liaudžiai. Reikia pasi-j 
bjaurėti karų žudynėmis, o at-, 

Išeinantis karas tikrai bus bai
lesnis. Visokie gazai ir kiti 

nuodai šluos milionus darbi
ninkų iš šio pasaulio. Darbi
ninkų išeitis—organizavimasis 
tvirtai į vieną, Komunistų, 
Partiją, šviestis būtinas rei
kalas ir turėti tvirtą nusista
tymą vienai idėjai, tik už dar
bininkų reikalus.

Tai buvo prakalba labai 
pamokinanti. Po prakalbai 
prisiminė apie piktadarių pa
sikėsinimą sunaikinti dienraštį 
“Vilnį.” Buvo renkamos 

atstatymui “Vilnies” 
mo; surinkta $55.

Antras kalbėjd drg. A. 
manavičius, temoj: “Kas

Skaitykite ir 
Platinkite

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ’
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvjų kolonijų gyvenimo'.

“RAUDONASIS ARTOJAS“ 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Spvietų Sąjungos gyvenimo.
/‘RAUDONAJAM ARTOJUI” 

bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas 
Valstietis, kokiam jis pasaulio 
kraite nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių,

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 

darbininkais ir vals-

ir

Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus- geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk. Sovietskaja 

1 45, red. gaz.

■griovikai Amerikos lietuvių’įrodant, pasirodo, kaip “eks- 
darbininkiškų organizacijų , ir Triniai,” nustoję paskutinės do- 
kodel jis šmeižiamas per savo [ros, ir šmeižia žmogų, 
draugus ekstrinius.” Drg. Ai- 
manavičius, pradedant kalbė-'nių” keli klausimai ir drg. Ai- 
ti, pareiškia, kad malonu su-'manavičius atskė faktais. Vie- 
sitikti su tais draugais darbi-|nas “ekstrinių” statė tokį 
ninkais, kurie pirma dirbo i klausimą: “Ar tave nereikėtų 
darbininkų išsiliuosavimo la-j sušaudyti už visokius A. D. A. 
bui ir dabar matosi, kad tie | D. laiškus, rodomus publikai ?” 
draugai dirba naudingą darbą[Drg. Aimanavičius išreiškė se- 
po A. J. V. Komunistų Parti- karnai: “Už darbininkų reika- 
jos vėliava. Bet, draugai, sa-Įlus daugelis žuvo, galite 
ko jis, pažiūrėkime į praeities (šaudyti, 
istoriją, 
šiandien atsidūrė?
trinių” lapelis, kuris buvo iš-[paisau, 
leistas tvėrimui A. D. A. Drau-1 valia.” 
gijos, buvo tik laikinas susi- Prakalbos labai pavyko tuo 
grupavimas, kol pasidiskusavę i žvilgsniu, kad darbininkai, ir 
platesniais klausimais, turėsi-(visi 
me prieiti prie vieno sąmonin
go veikimo. Sulyginkite šian
dien “ekstrinių” nusistatymą 
ir pamatysime, kad visi mąrk- 
sistiniai-leninistiniai klausimai 
yra suminti po kojų. “Naujie
nų” ir • “Keleivio” idėjos pa
sisavintos. Jau nei kalbos ne
gali būti ką nors iš A. D. A.
D. padaryti. Nuo susigrupa- 
vimo A. D. A. D. buvo sąži
ningų draugų, kurie tikrai 
žiūrėjo į darbininkišką veiki
mą ir pageidavo vienybės. Bet 
tos draugijos centras, kuris su
sidėjo iš kelių žmonių, suko 
draugiją iš kelio kairiojo spar
no į dešinįjį, tai yra, į “Kelei
vį” ir “Naujienas.” Man, su- 
lyg draugijos nutarimo, atvy
kus iš St. Louis, Mo., buvo jau 
pirmose eilėse pastatytas Za
bulionis. Jis dirbo prie spaus
tuvės. Vieną sykį jį pareika
lavo centro komitetas į savo 
posėdį per laišką, kad jis 
jiems, kaipo ištikimas, padėtų 
spręsti draugijos dalykų stovį. 
Tai jis Clevelando bentro ko
mitetui raštiškai atsakė: “Ma
no tikslas yra peizuoti komu
nistus, nes esu keleivietis. Su 
jumis ryšius palaikau, nes ži
nau, prie ko einate,” ir tt. 
Man būnant prie “Aido” ad
ministracijos, pateko tas laiš
kas į rankas (kurį ir publikai 
rodė, skaitydamas žodis žo- 
din). Argi nereikia stebėtis 
iš ekstrinių centro, kad jie 
taip ilgai narius laikė toje ne-; 
žinystėje ir nedavė nariams' 
eiti į vienybę, tai yra, eiti į 
Komunistų Partiją? Toliaus' 
jis nurodė, kas yra tokis Min-Į 
ersvillės J. Ramanauskas. Tas, f 
sako, senis žilagalvis yra veid-l 
mainys, rėmė republikonus, I 
demokratus, o dabar pradeda 
bendradarbiauti “Tėvynėj.” Ir 
dar muilina akis keliems su
klaidintiems nariams, per 
“Aidą” rašo “kuomi jis esąs.” 
Išparodė faktais, kaip keliuose 
A. D. A. D. suvažiavimuose, 
kuomet delegatai ką rimtesnio 
nutardavo, kaip atsinešti link 
A. J. V. Komunistų Partijos, 
tai būdami delegatais Detroi
to D. J. Kasparka ir J. J. 

[Bimba pasiimdavo kepures ir 
rėkdavo, kad apleidžia' suva
žiavimą. Matote, kas trukdė > 
narius sueiti į vienybę. Tai | 
šitie žmonės yra skaldytojai 
darbininkiškų organizacijų. Jie 
'renegatais išvirtę ( primeta 
jman neatsiteisimą su draugija.
Jie ne vienam darbininkui už' 

[aukotus centus del idėjos, del į 
i komunistinio veikimo, špygas 
rodo ir visaip šmeižiką arba,1 
kaip jie sako, ~
yra 
bar 
ja. 
ka, 
rie 
peizuoja komunistus.

Daug įdomių dalykų drg. 
Aimanavičius nupiešė, bet bu
vo ir juokų tiek, kad publika 
susiėmus pilvus juokėsi, kuo
met pradėjo piešti, kaip “eks
triniai” paskutiniais laikais 
. veikia ir sakosi einą darbinin
kų keliais. ,

Antru atveju kalbėjo, kiek 
ijam A. D. A. D. yra skolinga, 
kaip dirbo spaustuvės darbus. 

iDokumentališkai išparodė, 
kaip Baltrušaičiui algą mokė
jo, paskiaus kiek L. Urbonui 
mokėjo. Tai buvo visos kvi- 
tos atvirai prirodytos ir iš jo 
prakalbų maršruto turėjo kvi
tas, kuomet komisijos, nusiųs- 
damos finansus, -laiškais iš
reikšdavo, kiek centrui siunčia, 
ir kvitos centro, kad viskas 
paimta iš komisijų ir pinigai 
jų rankose. Ištikrųjų, turint 
visas kvitas, dokumentališkai

Po prakalbų buvo “ekstri-

simpatizatoriai darbinin
kiškų organizacijų; galutinai 
persitikrino, kokių priešų yra 
užsipuolimai ant darbininkiš
ko veikimo. žmonių buvo 
daug ir visi ramiai užsilaikė,1 
išskyrus “ekstrinius,” j 
drg. Aimanavičius 
piešti jų susaides vaikiškus 
žaislus. D. Kalvis.

mūsų tikslas 
peizoti komunistus.” Da- 
jie tokių narių pageidaus 
kąip Zabulionis, Kaspar- 
Bimba, Ramąn.auskąš, ku- 
Zabulionio darbą varo—

Yorko darbininkams turėti sa
vo demonstraciją gatvėse Ge
gužės Pirmą Dieną.

Nežinia, ką atsakys majo
ras. Tuo pačiu sykiu ragina
ma visos organizacijos siųsti 
savo atstovus į konferenciją, 
kuri jvyks sekantį sekmadie
nį, balandžio 14 d., Irving 
Plaza Svetainėje, New Yorke. 
Ten bus apkalbėta visi svar 
bieji klausimai, liečianti 
mąją Dieną Gegužės.

dyti ir keli prižiūrėtojai, kurie 
nuolat kalinius persekioja. 
Sausio 24 d. kaliniams buvo 
pranešta, kad jie negali da
lintis maistu. Dvejus mettis 
kaliniai sunešdavo gautąjį 
maistą vienon kamerom čia 
po lygiai išdalindavo. Dabar 
žvalgyba įsakė savo agen
tams : vyresniam prižiūrėtojui 
žižniauskui, Šiaučiūnui ir Me- 
dišauskui šią tvarką suardyti, 
žižniauskas švaistosi po visą 
kalėjimą ir šaukia: “Aš išnai
kinsiu komunką.” Kartą polit- 
kalinės padavė prižiūrėtojui,r • • ir 
Lickevičiui maistą, kad per-[ VlS LaiDll l\0V<| 
duotų kiton kamerom Prižiū
rėtojas ne tik neperdavė, bet 
dar išmetė žemėn ir . sumin
džiojo jų akysę.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pir-

LIETUVIS GRABORIUS
IR BAI.ZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

kuomet Padavė Miesto Majorui 
pradėjo porma|į Rgikialaviiną

Į šiomis dienomis Charles 
; Zimmermanas ir Fred Bieden- 
kapp (pirmasis atstovaudamas 

pri-.naują Adatos Darb. Industrinę 
tie Uniją, o antrasis Nepriklauso- 

šnipinėtų politkalinius. Admi-;mą čeverykų Darbininkų Uni- 
nistracija duoda tiems agen-!ją) padavė New Yorko mies
tams laisvai landžioti po visą to majorui p.. Walkeriui for- 
kalėjimą. žvalgybos pasam- imalį reikalavimą leisti New

Jau virš 65 grosernės ir ki
tos tos rūšies krautuvės pasi
rašė sutartį su grosetninkų 
uniją, pripažindamos visus 
streikierių reikalavimus. Pa
silikusieji streiko lauke darbi
ninkai dar vis uoliai kovoja 
už pagerinimą savo reikalų. 
Apie 10 streikierių buvo su
areštuota pereitą trečiadienį. 
Juos teis Coney Island teisma- 
butyj kaipo “triukšmo kėli- 
kus.” Bet tas darbininkų ko
vos nesulaikys, todėl kad iš
naudojimas privedė žmones 
prie paskutinio laipsnio ir jie 
nieko kito nematė, kaip tik 
griebtis streiko priemonių, no
rint šiek tiek savo būvį page
rinti.

TELEFONAI:
Keystone  _______Main
Bell-----------------------__Oregon

9669
5136

A. F. STANKUS
Iš 18,000 žodžių

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

, prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

v. ir t;

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

o

Paraše A. Bimba

151

O
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II.
III.
IV.

No.........

Miestas

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

r . U K J 
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

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

__2_2__________ ____________ ORDER BLANK ________-------------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IIuLsin’e fnM (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-
Ui Odn o UulU IvVvUyib Jjįjo> ųž 75c UŽ baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!
ILlin I JSY Tahe <25 ccntai už skrynutę) yra tai kanuolė nrieš 
UI DU buA idUo amžiną žmogaus priešą—vidurių užkretė- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug’rūpesčių ir* sunkių ligų.

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

Graborius-Under taker
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.

IlsUP'įrl

Trockis Nudardėjo ĮKontrrevoliucionierių, 
Abazą! Pasmerkė Jį Miliohaį. Klasiniai Sąmonin
gų Darbininkų Sovietų Sąjungoje! Pasmerkė Jį 
Viso Pasaulio Proletariatas! Darbininkų Spau
doje Trockis Dabar Tik Skreplė, Gi Buržuazi
nėje Spaudoje Jis Yra Sapniška Sensacija.

VI.
VII. 

VIII.

XI.
XII.
XIII.

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

64 Puslapių, Gražiais Viršeliais, Kaina 20 centų

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

KIEK SPAUSDINTI ŠIOS BROŠIŪROS?
X > j

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

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

. duoti užsakymus.

46 Ten Eyck St

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

46

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA
LA likti. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v vvDlų

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdeliais ir

utarninkais '

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Brooklyniečiai PaminėsVIETOS ŽINIOS Į Pirmąją Dieną Gegužės
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Šiandien Lekcija Apie 
Sovietą Dramą

12► šį vakarą, balandžio 
kai 8 vai., Darbininkų Mokyk
loj (Workers’ Centre, 26 Un
ion Sq4 New Yorke) skaitys 
prelekciją dramatistas ir kri
tikas; Harry Dana. Tai bus 
apie revoliucinę rusų dramą— 
šių dienų dramą. Sovietų Są
jungoj Dana išbuvo virš metus1 
ir ten giliai staudijavo ją. Jis,! 
bę . to, važinėjo po kitus 
ropos kraštus ir ten darė 
rimus ta kryptimi.

Mus Laiko Užgulę
2,100 Tony Dulkią

(1

[vorukų, kuomet prieš įstaty
mo išleidimą tebuvo tik 500,” 
sako Black. “Šiuo tarpu al
koholinių gėrimų gamyba be
veik padvigubėjo, palyginus 
ją su prieškarine gamyba.

Kad Bus Tai Bus!
Balandžio 27 d. (tai bus šeš

tadienis) Brooklyn© lietuviai 
komunistai ruošia 

Tai bus 
liūs ir koncertas.

! rainų Svetainėje,
;St., Brooklyne.
vakare. šiuo . tarpu neminė-1 
siu vardų tų, kurie dalyvaus!

| mogą.
Eu-j 
ty-

ap-New Yorko miestą laiko 
supę vienas trilionas kubiškų1 
pėdų oro. Bet jame randasi | 
2,100 tonų įvairių dulkių ir 
kt. nešvarumų. Taip paskel
bė profesorius H. H. Sheldon, 
iš New Yorko Universiteto. 
Jeigu ne.wyorkieciai turi kvė
puodami perleisti per plaučius 
tiek daug nešvaros, tai gali-- 
ma sau į 
daug ligų atsiranda. 4

gražią pra-
teatras, ba-
Vieta—Uk-,
103 Grand'

Pradžia 7 v. |
šiuo . tarpu

Pirma Diena Gegužės 
Brooklyne šiemet bus apvaikš
čiota iškilmingai ir gražiai. 
Vakare, Miller’s Grand As- 
semblėje, New Yorko Draugi
jų Sąryšis su Kriaučių Unijos 
lokalu ruošia milžinišką masi
nį mitingą, kuriame bus ir dal

inu. Dainuos Menkeliūniūtė- 
j Januškienė, Stankūnas, česna- 
vičiūtė ir Kavaliauskiūtė. Be 
to, dalyvaus mūsų garsieji 
chorai. Kalbės V. Tauras 
R. Mizara.

Nepamirškit!

Kliubui, kuris laikė diskusijas 
Astor Viešbutyj, klausimu, 
kaip apvalyt miestą nuo kri- 
minalystės.

Daleiskim, tegul bus ir taip 
—900 nelegalių karčiamų už
daryta—bet kiek jų atsidarė 
naujų? To ponas Whalen ne
pasako. O jų atsidaro ir at
sidarys dar labai daug. Vienas 
iš jų p. Whalen- arba 
tenantai žinos, o kitų 
ne.

jo lei
£al ir

ir
Suareštavo Negrą, 

! Kuris Rado Bombą

NEWARK, N. J.
D. S. A. 10 kuopos susirinki-L. L., _..........

mas bus pėtnyčioj, 12 balandžio, phs 
dig. Žukauskienę, 566 S. Clinton St., 
East Orange. Pradžia 8 vai. važka- 
re. Visos nares susirinkit laiku. Org. 
O. S.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

REIKALAVIMAI

UETUViy VALGYKLA
Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

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

namus, 
atlieka- 
taisome
Reika-

S., 114 
Tel.

Pavykęs Susirinkimas 
T. D. A. 17 Kuopos

Pereitą 17-ta

Policija suareštavo 
Callegy, negrą šlaviką, 
netikėtai suradęs pašte gub. 
Rooseveltui siunčiamą bombą. 
Policija mano,’kad veikiausiai 
jis pats ir bus paruošęs ją, nes 
kitaip nebūtų užėjęs. <

James 
kuris

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

Gaus kambarius ir algą. Del infor
macijų klauskite telefonu: Stagg 
4796. Mr. l?reedman. 85-87'

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by- kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros Hgų, vidurių. Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų Ir rėu- 
matiz.tyoį šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY-rp-ffį 
DA IR PATARNAVIMAS 2h I I II II I 
IKI PAGYDYMO Vav.vv

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.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM k

PAVEIKSLUS ’

Studija atdara kiekvienų dieną ir nedėlio
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS1

1 PAJIEŠKOJLMAI : 
• 1 '< 1 4 ! ■ ' ' . ' • i ’

ĘAJIEŠKAŲ savo moters Veronikos 
Walackis. Meldžiu ją pačią atsi* 

šaukti arba kas žipote praneškite, 
būsiu dėkingas. W. Walackis, 4239 
S. • Sacramento Ave., Chicago, Ill.

87-89

I programos išpildyme, bet -f ųž-r k,uopa Tąrptąutinip Darbinin- 
tikrinu, kad bus puiki prbgH-:kų Apsigyhimo turėjo vieną iš 
ma ir kad visi, kurie tik atsi- geresniųjų' mėnesinių :_sUsinn- 
lankys, džiaugsis ir gėrėsis, 'kimų “Laisvės” svetainėje. Įsi- 

jrašė dvylika naujų narių; iš 
to skaičiaus vienuolika kuopon 
įstojo per pasidarbavimą drg. 
V. Januškos, organizatoriaus.

Susirinkusieji buvo pilnai 
pasitenkinę raportais komisi
jos, kuri pasidarbavo surengi
mui kuopos koncerto, įvykusio 
Labpr Lyceum svetainėje.

Iš to parengimo pelno jau 
pirmiaus buvo perduota $50 
centrui International Labor 
Defense New Yorke; šiame gi 
susirinkime nubalsuota iš kon
certo pajamų dar pridėt $25 
Int. Labor Defense organizaci
jai ir paaukot $15 “Daily 
Workeriui,” organui Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos.

Nutarta kitam mėnesiniam 
'susirinkimui pakviest drg. R. 
Mizarą, kad plačiau nušviestų i 
tikslus ir veikimą Tarptautinio,u*bal^ 
Darbininkų Apsigynimo, W. I. džio, A. Lutvinę svetainėj, 69 So. 
•R. 'lir kt.-gitriiningų organiza-. 1’arki. st- Komedija “Netikėtai” at- 

vaizdiną, kaip motina ir duktė jsi-
, * ... 1 . f j . . I myli, į vieną vaikiną, savo tarną.

Išrinkta komisija paėmimui i Duktė slaptai apsiveda su tarnu.
- •• * • • - - i , Komedija

| “Viduj Klebonijos” atvaizdina, kaip
klebonas linksmai laiką .praleidžia su 

—> Monologas ‘‘Uįžka- 
įiinskienė’N arbą “Viši ant mano gaį- 
vos,” tai yra juokingiausias, monolo-

‘ j., Po teatrui bus 
, Įžanga suaugusiems 50c, 

lyąikams nuo 12 metų—10c. -Kviečia 
komisija. . j ] 87-88

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

draugišką vakarėlį sųbatoj, , 13 ba
landžio, Draugijų Svetainėj, 24th St. 
ir Michigan Ave, Pradžia, 7 vai. 
vakare.. Kurie turite paėmę tikietus 
sušelpimui drg. Pekoraičio, būtinai 
tą dieną sugrąžinkite. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir pasilinksmįntiprie 
geros muzikos. , Įžanga 25c.
gėjai. , •____________

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas rengia bazarą pėtnyčioj ir su- 
1 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 gera programa, Šauni muzika 
šokiams. Įžanga vienam vakarui 40 
centų, del abiejų vakarų—60c. Lie
tuvių kuopa turės savo stalą, kuris 

i bus papuoštas įvairiais daiktais. Pel- 
,nas nuo šio bazaro eis politinių ka
linių naudai. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai. 86-87

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

1 CLEVELANDO DISKUSIJŲ 
MĖGĖJAMS ‘

Antros Trockio klausimu diskusi- 
i jos nutarta turėti balandžio 14 d., 
i beti delsi svarbiųi iš ’rengėjų pusės 
prięžasčių mipęto|S' ,diskusijas 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
jų rerigimo komisija. J. Žebrauskas.

i . - 86-87

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Pusl&pyj)

'Pagelba Piety Tekstiliečiams
Darbininkų Tarptautinė Pa

gelba (Workers’ International 
Relief), kaip jau buvo saky
ta, ruošia Tag Day (rinkimą 
aukų po visą New Yorko mie
stą). Tai bus trijų dienų va-

MIRĖ' KATARINA AIMANIENĖ, 
MOTINA JONO AIMANO

Laidotuvės įvyks subatoje, 13 
landžio, iš Aimano rezidencijos, 
Grove St., Brooklyne. Kviečiame 
sus dalyvauti prie laidojimo, 
tuvėm rūpinasi graborius Levandaus- 
kas. u

ba- 
226 
v.i- 

I^aiclb-

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ug nešvaros,, tai gali-,-us pragid§s šiandien ir tęsis 
Įsivaizduoti, kodėl tiek J.. .. .

Maspethiečiai, Tėmykit!
šian-.^Balandžio 12 d. (t. y., 

dien), kai 8 vai. vakare, įvyks 
Maspetho A. L. D. L. D. 138 
kuopos susirinkimas. Viena 
po num. 7042 Link Court, Mas- 
pethe. Visi nariai privalote 
dalyvauti, nes turime gavę 
knygas, kurias galėsite atsiim
ti. Atsiveskit naujų narių pri
rašymui prie kuopos.

Org. J. K.

Veikiausia Gaus
Indžionkšiną Prieš
Streikięrius

rytoj ir poryt.
Šiomis dienomis pribuvo iš 

Gastonia, N. C., keturi teksti- 
liečiai streikieriai prašyti New 
Yorko darbininkų pagelbėti 
jiems tęsti sunkią kovą prieš 
savo išnaudotojus.

Todėl New Yorko darbinin
kai sukruto. Tarptautinė Dar
bininkų Pagelba ragina visus 
ir visas, kurie . tik- atjaučiate 
šitam prakilniam darbui, pa
gelbėti padaryti šitą vajų sėk
mingu. Kiekvienas gali 
rinkti aukų. Kiekvienas 
prisidėti.

Patsai organizacijos 
tras randasi: 799 Broadway, 
Room 22L New Yorke.> , t ’ ■ 1

pa
gali

cen-

Sakoma, kad Interbordugh 
Kompanija Netylėsianti

Teisėjas pa- 
kad jei unijistai norį 

tegul tuojau

^•^Teisėjas Hdrlry L. Sherman 
pažadėjo namų griovimo kon- 
traktoriams išduoti indžionk
šiną (drausmę) prieš streikie- 
rius unijistus, kurie dabar yra 
kovos lauke ir kurie pikietuo- 
ja darbavietes.
šakė,
grįžti darban, 
grįžta. Esą, susitaikyti gali
ma, arbitrą ei jos keliu (kas 
Krikštų didžiausią darbininkų 
kovos • pralaimėjimą), o kad 
ne, tai bus pavartota teismai 
ir kalėjimai prieš juos.

House Wreckers Unijos 
kalas 95 tuo klausimu tars 
vo žodį greitu laiku.

Komitetas Šelpimui i 
Lietuvos Baduoliy

le
sa-

HARTFORD, CONN.
Bus sulošta puiki operete subatoj, 

13 balandžio, Unity Hall, 64 Pratt 
Į St. Svetainė bus atdara 7 vai. va
kare. Lošimą atliks patys Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlės nariai. Po 
sulošimui bus šokiai prie geros mu
zikos. Kviečiame visus atsilankyti. 
Rengėjai.

ELIZABETH, N. J. 
Teatras, Monologas ir Balius

L. D. S. A. 4 kuopa stato scenoj 
triveiksmę komediją “Netikėtai” ir 
vienveiksmę “Viduj Klebonijos,” taip
gi ir monologą “Užkabinskienė.” Šis

Darbininkų Apsigynimo, W. I. džio, ”a. .-Lutvinę svetainė j,_ 69 So. 
R'.-rir 'kt.- gihiiningų organiza-, 
ei jų

Interborough kompanijos 
viršininkai atvirai ir oficialiai 
kol kas nepasisako, ką jie da
rys del fėro: kovos už septy- 
nius centus, ar paliks penktu
ką ; tačiaus, iš visko matosi, 
kad kompanija netylės. Spren
džiama, kad ji dės didelių pa
stangų idant “I 
crook”
By
kovai nesigaili, nes žino, kad vo pardavinėjamas 
už tai gaus keleriopai, kuomet skystimas, 
pakels fėrus.

parko delei vasarinės mūsų J!?.1!11? Jįk.osi..a^au,ta> r c j •• V1/4111 klnhAmiAo’7 atvn
kuopos pramogos. Konuisijon j 
įėjo'dd. K; Jankaitis ir Ha- savo gaspadine. 
zakevicius. * r ' • ! : ’ įos„

Man rodos, kad gyvyri. eina'ps iietivių"kalboj, 
mūsų, kuopos ūpas ir rimtas su-^šųkiaL, r 
sidomėjimas klasiniais darbi- 
ninku reikalais. i Rep.

----- 1_-------------------

900 Spykyzių Uždaryta— 
Kiek Atsidarė?

New Yorko policijos komisi- 
onierius p. Whalen pereitą 
trečiadienį pareiškė, kad nuo 

by hook or(pirmos dienos sausio mėnesio, 
laimėjus savo užsimo-'š. m., New Yorkė tapę užda- 
Kompanija pinigų tai ryta 900 spykyzių, kuriose bu- 

mirtinas 
Tai komisionie-

I rius pasakęs Moterų Miesto

Ren- 
86-87

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del restauranto. Buvo karčiama 

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

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

.(82-87)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASJRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaites 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,

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

JUNIPER 7646 • .

RALPH KRUCH: ■
FOTOGRAFAS
6 5-23 GFtANDVEnUE^

Telephone, Stagg 44OT

A. RADZEVIČIUS

REAL ESTATE
NAMAI ^EMĖS

DIDĖJĄS PARDAVIMAS
Parsiduoda 8 šeimynų namas—šeši 

apartmentai ir dveji atskiri šeimy
nom ant vienų lubų kambariai. > Ban
dos neša $2,100.00 - j njdtus. Got- 
thelfsman, 541 Flushing Ave., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės j grosemę.

87-89
PHILADELPHIA,'; PA.

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

■ t 'X-Spindulių Diagnoza * 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. (

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

GRABORIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

SALES—PARDAVIMAI

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
J. GARŠVA

Šiomis dienomis susiforma- 
*vo Komitetas šelpimui Lietu- 

•—vos Baduolių, į kurį įeina se
kantieji asmenys: V. Bovinas, 
R. Mizara, J/l Klučinas, P. Buk- 
nys, J. Bondžinskaitė, B. Kra
sauskas, P. Ėainys, A. Matu-| 
lis/'JJ Alekšis, V. Januška ir 
kL-. . ♦ 1

' Kiek *' » patirta, komitetas 
griebsis už darbo, kad kuovei- 
kiausiai. išjudinus Amerikos 
lietuvius /darbininkus del su- 
šelpimo badaujančių Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių. Savo 
pirmą posėdį komitetas laikė 
pereitą pirmadienį. Tarpe kit
ko, nutarta tuojau išleisti pa
reiškimas ir išdirbta kiti pla
nai vykinimui gyveniman to 
taip svarbaus darbo.

Komiteto valdybon įeina: 
V. Bovinas, pirmininkas; R. 
Miząra, sekretorius; J. Kluči
nas, iždininkas.

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

OPERETE ‘PEPITA”

i B

Kongresmanas L. M. Black 
skelbia, kad blaivybės įstaty
mas, nežiūrint, kaip daug jo 
užtarėjai jį nebubnytų, turės 
“sušvelnėti? ir būti “pataisy
tu.” Taiį Black pareiškė 
Woodrow Wilsono Kliube.

.“šiandien Jungtinėse Vals
tijose randasi 2,000,000 bra-

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

Jvyks Nedėlioję

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

. » Newark^ N. J.704 S. 14th Street |
Prasidės punktuališkai 2:30tyalandą po pietų

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

Apie šios operetės gerumą nėra reikalo dayg aiškinti.
yra truputį gražesnė ir už operetę “Grigutį.’ “ 
tė, kuri pilna gyvumo, juokų, dainų ir visko.

* sirėdęs puikiomis meksikoniškomis drapanomis,, pėrdėm 
juda, maišosi: tai įeina ant estrados, tai vėl išeina. O tų . 
dainų—gyva galybė.
Kiekvieno pareiga atsilankyti į šį nepaprastą įvykį, nes 
Newarke tokie parengimai yra retenybė. Būtinai visi bū
kite pažymėtu laiku. • ..

Visus nuoširdžiai užkviečia—P. J. D. KOMITETAS

Ji 
Tai opere- 
Choras ap-

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

Kelrodis: iHudson Tubes į Newarką; nuo Washington 
ir Market gatvių busas No. 26 arba gatvekaris No. 25 su 
užrašu “Springfield Ave.” priveža iki vietai.

PARSIDUODA visai naujas elektri- 
. nis pianas, vertės $1,200. Reikalo 
verčiamas, parduosiu už labai pri
einamą kainą. 237 York St., Jersey 
City, N. J. 86-87 
PARSIDUODA general krautuvė, lai

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

, (78-89)

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

BŪK STIPRUS, TAI BŪSI IR SVEIKAS

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

linksmas ir turėsi gerą apetitą.
KAINA $4.00

Su Paveiksluotomis Instrukcijomis, kaip Vartoti 
s Jas galite gauti pas

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

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

šimtį. Jei kam parankiau, atsikreipkite į “Laisvės” ofisą, gausite ir 
ten......... . •

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC ■ 

Academy' ■<
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė 

\ : Į į yadbvS’ 1 | . '■ t 
411 Evergreen Avenue 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

‘MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimti.

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

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

■HMH

214 Perry Avenue

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
1 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:

> 1 : . i K. M. S.
644 Driggs Avenue, 1 Brooklyn, N. Y

Ridge woo d o Skyrius: 253 Grove St.




