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MASKVA.— Sovietai iš
leido įstatymą, kad “viso-

Darbininkai Visų salių;

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik Re-

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

Kunigam Sovietuose Už- 
gynė Kultūros Darbą ir 
Paliko Tik Pamaldas

S

parapijos) turi apsirube- 
žiuot vien tiktai religiniais 
veiksmais, ir jiems nelei
džiama varyt joks ekonomi
nis nei kultūrinis darbas, 
išeinantis iš ju religiniu ri
bų.”

Metodistai, “naujųjų” ir 
senųjų pravoslavų bažnyčių 
popai ir kunigai buvo išgu- 
drėje; jie rengė įvairius pa
silinksminimus, varė vadi
namą socialį darbą ir orga
nizavo rankų darbų grupes. 
Tuom, žinoma, skleidė ne 
vien religinę propagandą ir 
organizaciją, bet ir gudriai 
stengėsi sukelt žmonių, 
ypač valstiečių, ūną prieš! 
Sovietų tvarką ir dvasiniai, 
grąžint juosius į buržuazinę 
senovę. ■ —
T • T • I • » • 1 • Meksikos Valdžia Uoliaibei kunigas gali tik grynai 
religiniai darbuotis savo na- į 
rapijoi. Reikia spręst, kadi 
jiems bus nevalia su misijo- i 
mis važinėt po kitas parapi- i 
jas.
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BELGRADAS.—Areštavo 
60 studentų Technikos Ko
legijos Zagrebe. Rado pas 

įjuos daug literatūros, kur 
kurstoma nuverst fašistinę 
diktatūrą ir grūmojama 

I Pietųslavijos karaliui ir jo 
ministeriui pirmininkui Ziv- 

. kovičiui. Pažymima, jog 
; tarp studentų yra plačiai 
pasklidęs prieš-fašistinis ju-

■ dėjimas.

Saugoja Jungt. Valst. 
Kapitalo Reikalus

_______  CHIHUAHUA.— Kuomet
I klerikališkųjų sukilėlių ka- 

Detroit, Mich.— Fordas (riuomenė pasitraukė iš Chi-

Prieš Audėjų Streiką Pietuose
Fašistiniai Juodašimčiai Grūmoja Vienus Audėjų Vadus 

Laukan Išvyti, o Kitus Nulynčiuot Gastonijoj, N. Gar.

WASHINGTON.- Sena
torius Brookhartas prista
tė dokumentus apie parda
vinėjimą valdžios vietų paš
iluose Miss., Alabama ir ki- 
i tose pietinėse valstijose.

“džiabus”

STREIKĄ DARBO FEDERACIJOS 
VADAI SU POLICIJA

GASTONIA, N. C.— Du sižadėję pridėt po centą ki- Tuos politinius 
valstijos milicijos 1 " 
siunčiami namo iš šios au
dėjų streiko vietos. ' 
milicininkų streikieriai bu-j tie, kurie veikliau pasižymė-j ja Washingtono valdžiai 
vo paskleidę lapelius su at
sišaukimais, kad nešaudytų 
darbininkų, jų moterų ir 
vaikų. Patariami Naciona- 
lės Audėjų Unijos organiza
toriaus drg. • Weisbordo, 
streikieriai ir jų žmonos

’ Užgriebė Streikieriy Mitingą ir su Policija Streikierius
būriai tą uždarbio audėjams. Bet parduoda vietinės 

sugrįžus jiems darban, bu- konų organizacijos. Paskui
Tarp yo pasiųsti ;po velniais visi i vietos pirkiką rekomenduo- 
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Savo žadėjimų 1 kuri ir duoda jam valdišką

Per Prievartą Atgal Suvarė Dirbt j Goldsmitho Fabri
ką; Areštavo Drg. Žaldoką ir Du Kitus Streiko Veikė
jus .į.

jo streike, 
fabrikantai 
Federacijos 
streikierius 
bandydami 
jokią, kad 
United

kai išanksto darė sumoks
iąs su policija, miesto val
džia ir fabrikantais; ben
dromis spėkomis su žandar
merija rengėsi sulaužyt 
streikinį judėjimą, o patys 
nei pirštu nepajudino, kad’ 
padėt begaliniai išnaudoja
miems audėjams ir audė
joms. 7

Matydami, kad jokiais 
tauzijimais ir šmeižtais 
prieš kairiuosius kapitalis
tinėje spaudoje jie nepa
sieks savo tikslo; patyrę 
darbininkų pasitikėjimą ko
munistiniais vadais streiko

Drg. Žaldokas iš Wilkes- 
Barre telefonavo “Laisvei,” 
kaip Amerikos Darbo Fede
racijos šaika su policija su
laužė šilko audėjų streiką 
Goldsmitho dirbtuvėje. 
Streikieriai laikė svetainėj 
mitingą. Įsigriovė svetai
nėn gauja policijos ir fede
raciniai streiklaužiai; per 
smurtą užgriebė mitingą ir 
per prievartą nuvarė strei-

dabar prie1 Callesa, šalies ex-preziden- ■• * iv v. . ir1 A ko Areštavo zaldoka ir du ki-nauju judosyscių } North tą. Viename viešbutyje,; i<in.;G darbavosi tarn Carolina ir South ^Carolinaį tūlo Santiago Perezo kam- į^^du. darbaV°S’ ta P
Streikui vadovavo kairio-;

P ji Nacionalė Audėjų Unija; ir Nacionalės Audėjų Uni- 
jinai tą streiką sumobiliza- jos, — geltonieji lyderiai 

gera pradžią suprato, kad kitokios prie
mones nebeliko, kaip tiktai 
smurtas. Per smurtą jie ir 
suardė šį streiką. Tik klau
simas — ar ilgam? Juk to
kiu savo žygiu tie niekšai

nepildo. Darbo, 
vadai suvarė 

darban, nei ne- 
suorganizuot į 
ir fedaracinę 

Textile Workers 
pradėjo eit pas valstijos i Uniją. Su sugrįžusiais dirb- 
kareivius (milicininkus) ir ti audėjais išnaudotojai el- 
prašyt, kad neteriotų darbi- giasi pavieniui, kaip tik no- 
ninkų vardan bosų kišenių, iri.

tarnybą.

Daryta Suokalbis Prieš 
Meksikos Ex-Prezidento 

Calles o Gyvybę
MEXICO CITY.— Buvo

Fabrikantai ir vietinė vai- j O Darbo Federacijos lat- ruošiamasi nužudyt laikiną- 
i sulaužę I ji Meksikos karo ministerįnumušė $7,000 kainą trimo-1huahuos valstijos Meksikoj,. džia pradėjo abejot, ar tik irai, vienoj vietoj 

toriniams savo orlaiviams, užleisdama vietą valdiškai streikierių atsišaukimai ne-Į streiką, metasi 
kurie ligšiol buvo pardavi- 'armijai, tuojaus ' meksikie-1 paveikė į milicininkus.nėjami ..... ._ , . ->v. 1 •
dičkius
pirma
$65,000,
$10,000.

po $49,000; kitus ,cių valdžia pastatė karei-; pradžios rinko tik ištiki- 
orlaivius, 1—1----  •*' ................................ .....—v-—
pardavinėdavo
dabar nupigino j Valstijų kapitalistai.

syklos sergstimos nuo riau- jų pikietininkus ties už- 
--------------- Išininkų; o riaušininkais va- streikuotomis dirbtuvėmis.

kuriuos i vius prie tų kasyklų, kurių miausius, reiškia, žiauriau- valstijas, kur streikus veda I baryje rado suokalbio doku-Į 
ivo po Į savininkai yra Jungtinių j sius ir tamsiausius milici- kairioji Nacionalė Audėjų I mentus. Iš jų . matyt, kad

Ka-ininkus ir siuntė prieš audė- Unija.
• • 1 • 1 • • 1 . • v ‘

Nfidave Svetaines Socialistui j dinama ir darbininkai, ne- Pagaliaus, išnaudotojai at- v • • ii rn_ • patenkinti savo amerikoniš-1 rado, kad šiaip ar taip mili- Kunigui Norman Thomasui Įkais lupikais. ' ’ ' ” ‘ ’
: . Dabartinė Meksikos pre-

READING, Pa.— Sočia- !zidento Gillo - 
listui kunigui Norman Tho
masui neleista buvo sakyt 
prakalbos vidurinės • moky
klos (highschoolės) svetai
nėje, nors socialistai sakėsi 
turį nusveriamos intakos 
miesto mokyklų valdyboje. 
Jo vietoj kalbėjo armijos 
kapitonas McNair, agituo
damas piliečius važiuoti į

icija neatrodo tokia pasitiki- peį§įjma
Ivno izm'rt l i’ni ni cnvvi/'l’tr. I . _kaip privatiniai samdy- 

valdžia, kaipiti galvažudžiai. Todėl mili- 
matome, dvilinka lenkiasi Jcininkai ir siunčiami namo, 
prieš Jungtinių Valstijų ka-' Į™1 kas trys milicijos,
pitalą.

Lansing, Mich.— Nežinia 
delko kilusi eksplozija su
ardė statomą tiltą ant 
Grand tupės. Sakoma, už
mušė 7 ar 8 darbininkus; 

vasarinius kariškos mankš-į nuostolių padarė apie pusę 
tos lagerius. jmiliono dolerių.

Pilsudskis Vadina Seimą Beždžionėmis, o 
Vilnijoj Mobilizuojasi Prieš Lietuvą

VARŠAVA.— Pilsudskis i kams karininkams paveda 
vėl laikraščiuose apšaukė svarbiausių pulkų koman- 
Lenkijos seimą, kaipo “bez-idas ir tt.
džiones ir išgamas.” Už į - Pilsudskis rengiasi prie 
ką? Nagi, už tai,’kad sei- i užkerimo Lenkijai dar aš- 
mas 240 balsų prieš 126 pa-1 trešnės fašistinės diktatū- 
darė tarimą patraukt teis-Iros. O jo manevrai Vil- 
man finansų ministerį če- niaus srityje rodo, kad jis 
chovičių. čechovičius, mat, mintyje turi ir kokį naują 
išeikvojo dideles sumas pi- karinį žygį prieš Sovietus 
nigų kariškiems dalykams bei Lietuvą. Naujojoj Vi- 

’ leikoj lenkų karinis' štabas 
varo mobilizacijos darbą. 
Jo pasiuntiniai tik zuja su 
kokiomis tai misijomis į ki
tus pulkus ir Lietuvos pa
sienio sargybą. Nesenai 30 
lenkų puskarininkų (unter- 
ofieierių) iš Naujosios Vi
leikos buvo išsiuntinėta į 
Nemenčiną ir kitas vietas. 
Kiekvienas pųskarininkas 
turėjo apsilankyt keturiuo
se kaimuose ir pristatyt 
nuo kiekvieno sodžiaus se
niūno paliudymą, kad tikrai 
atliko savo uždavinį.

Supirkinėjama vis dau
giau šieno ir avižų ir siun
čiama į Vilnių ir įvairius 
Lietuvos pasienio punktus. 
Palei demarkacijos liniją 
lenkai karštai kerta miškus. 
O kam to reikia? Tam, kad 
nuvalyt kelią lenkų artileri
jai ir raiteliams. Taipgi 
skubotai pravedama nauji 
keliai bei taisoma senieji. 
Vis tai karo tikslams.

be seimo žinios ir pritari
mo. Tuos pinigus sęimas 
buvo, skyręs kitiems valsty
bės tikslams. Bevto, minis- 
teris čechovičius išmėtė 
milionus dolerių, kad pri- 
ruošt ateinančius seimo rin
kimus nąudąi, pilsudskinin- 
kų. ,

Jeigu seimas neužsisiūs 
sau lūpų ir neprikąs liežu
vio, tai Pilsudskis grūmoja 
išvaikyti ir ištaškyti tokius 
“beždžiones” atstovus, kaip 
kad jis sako.

Lenkų armijoj, kaip jau 
buvo minėta, prasidėjo “ra
vėjimas” ii’ perkilnojimas 
oficierių, kurie atrodo ne
gana ištikimi pilsudskizmui. 
Užtat Pilsudskis į augštas 
vietas kelia “grinorius,” 
antros- trečios rūšies oficie- 
rius, bile būtų jam šuniškai 
ištikimi. Tai" antai, asme
nini savo adjutantą V. Dlu- 
gošėvskį jis padarė Varša- 
vos komendantu; naujo-

1 reakciniai Meksikos armi-
| ios generolai M. Caraveo, . , -

Organizuos 300,000' Audėjų G. Manzo ir R. Cruz rengė-“ Pa į ~
M . TT .. si dinamitu suardyt Calleso I . c,1l; °,?.a - ac > ;a
Nacionalė Aude.ių Unųa t kinj Torreon apskrity-;™.este- Mietas mitingas

Prie suokalbio nrisidė- ^’P. sušauktas
ĮNacionales Audeių Ūmios.

Kaip jau “Laisves” skai-

u

i būriai dar neiškraustyta.
Prieš streikierius dabar 

prisamdyta šaikos padaužų, 
vadinamų “specialių šeri
fų,” kurių revolveris, peilis 
ir “blekdžekis” 
gatavas kruvinau darban.

Kompanijos pradeda mė
tyt streikierių šeimynas iš 
komnaničnų grintelių. Strei- 
kieriu ūpas susijaudinęs;

savo 
drabstymui iš pa-

gi, iš savo pusės, išleido pa- 
}, kad organizuos 

visus 300,000 audėjų pieti
nėse šios šalies valstijose.

Pirm prasidėsiant dabar
tiniams streikams tose vie
tose audėjai buvo priversti 
dirbt 60 valandų savaitėj už 
$8 bei $10. . Pabūgę visuoti
no streiko, fabrikantai jau 
šnekasi apie davimą 55 va-

ros valios.” Streikieriuose 
gi prigyja reikalavimas 40 
valandų darbo savaitės, po 
8 valandas per penkias die
nas išviso.

je
jusi ir viena moteriškė.

Santiago Perez, kurio 
kambaryje užtikta minėti 
dokumentai, pabėgo ir neži
nia kur slapstosi.

• tytoiams žinoma. McGrady juo ryškiau parodė savo
žmonėms.

Todėl kova reikia i laikyti 
tiktai laikinai sudemorali- 
zuota. Ta kova turės atsi- 
naujint, o atsinaujinus' eis 
juo smarkiau.

visuomet ]andu darbo savaites “iš ge- nXn“T •4^’* 1262,168 Tikybos Platinimo

ir kiti Darbo Federacijos Isnukius darbo 
vadai ir vietiniai vadukai 
'nepajėgė išsilaikyt savo kai- 

-r.-- flvje iš apmaudo nrieš kai-Vatikanas. — Popiežiaus . . M! r .. J i riųiu veikimą. Tie federa-kanceliarija praneša, kadį ... da..bininkl. naraavi.
1928 metais Jungtinėse Vai-!clniai daiblnmM paidavi
stijose katalikai sudėjo $1,-

Draugijai,” arba misijoms 
tarp netikėlių bei kitati
kių. Tai yra $135,360 dau
giau, nekaip 1927 m. .

jie ketina priešintis 
šeimynų 
stogių.

Aukokime!
Bet streikieriams jau žiū- 

Lynčiuot Streiko į akis alkio šmėkla. Nes
Vadus

Gastonijoj susidarė fašis
tinis “Dvylikos Komitetas,” 
kad paturėt fabrikantus ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos streiklaužius prieš kovo
jančius audėjus. Tas komi
tetas visuose vietiniuose 
buržuazijos laikraščiuose 
skelbia obalsį: “Išvyt lau
kan Baelą ir jo sėbrus.”

Baelas yra vienas iš orga
nizatorių kąiriosios Nacio- 
nalės Audėjų Unijos, kuri 
vadovauja streikui. To juo
dašimtiško “Dvylikos Ko
miteto” pareiškime audėjai 
yra raginami stot už. Darbo 
Federaciją, o jeigu kas ne
pritaria Darbo Federacijai, 
tai tegu atsako, kodėl.

Amerikonai . legionieriai, 
kukluxai. visi fašistiniai val
katos kalbasi lynčiuot strei
ko vadus. -

Fabrikantai žino, kad 
Darbo Federacija padėtų 
jiems vėjais nuleisti visą 
audėjų kovą; federaciniais 
streiklaužiais bosai pasitiki 
geriau, nekaip milicininkais 
ir policija, Argi Darbo Fe
deracija nepatarnavo išnau
dotojams Elizabethtone, 
Tenn., valštijoj? Ten buvo 
sustreikavę 3,000 audėjų. 
Darbo Federacija prisilaižė 
jiems vado vau t, ir bematant 
sulaužė streiką. . Bosai Eli^

Grūmoja
kaip jie būtų ir begalėję 
kiek nors susitaupyt juodai 
dienai, kuomet pirmesnio 
uždarbio vos užtekdavo pa
laikyt krūvoj “dūšią” su kū
nu?

Visi, todėl, turime iš pas
kutiniųjų šelpti tuos kovo
tojus, laike šių trijų Tag 
Days, kuomet su dėžutėmis 
bus renkama jiems aukos.

24,493,124 Įregistruotų Yra 
Automobilių Jungi Valstijose

WASHINGTON.^- Jugti- 
nėsė Valstijose šiuo laiku 
yra 24,493,124 įregistruotų 
automobilių, arba 1,359,883 
daugiau, negu kad buvo 
1927 metais, — skelbia val
diškas Kelių Biuras.

Sprendžiant sulig to skai
čiaus, rodos, išeitų po auto
mobilį kiekvienai šeimynai. 
Bet taip nėra. Milžiniška 
didžiuma darbininkų šeimy
nų neturi automobilių; už
tat šimtai tūkstančių para
zitų buržujų kiekvienas tu
ri po. kelis.

Spėjama, jog kuomet prie- 
dan prie minėto skaičiaus 
dar bus padirbta ir išpar
duota koks milionas, auto- 
rųobilių, tai' užstosnjoPinų, tai užstos pa 
didžiausias krizis toje? j 

zabethtone, tiesa, buvo pa-’monėje.

atsąi 
pra-

N. Y. Gubernatorius Pa- Trockis Nepriimamas į 
skyrė Gyvulių Savaitę Vokietiją Nei Gydytis:

BERLYNAS.— Vokiečių 
ministerija atsisakė įsileist 
Trockį į Vokietiją. Jis pra- 

jšėsi, kad jį bent laikinai pri-

ALBANY, N. Y.— New;
Yorko valstijos gubernato- 

tiniais pranešimais, viesulą Irius paskelbė “gyvulių sa- 
ši’aurinėje dalyje Arkansas ,yaitę,” kuri prasideda su 
valstijos padarė 
$2,000,000 ir buvo

Memphis, Tenn.— Pasku-

nuostolių balandžio (April) 14 d. Ta-1^Vokietijon pasigydytj 
priežas- tai padarė primindamas T" 

tim mirties virš 60 žmonių. Įsikalą žmoniškai elgtis sir 
-------- •*" i gyvuliais ir vengt žiauru- . _____

Inžinierius Nušovė 'ir Uždegė 
Nelegalę Pačią

GREENVILLĖJ. Pa. 
ėmė civilį inžinierių 
Colin Campbellį, 60 metų 
amžiaus, nužiūrėdami, kad 
tai jis sudegino Elizabethą 
Manaitę ties Cranford, N. 
J. > Suimtas ir pargabentas 
į Elizabeth, N. J., kur jis 
pirmiau gyveno, Campbellis 
prisipažino, kad jis ja nušo
vė ir gazolinu apipylęs už
degė. Nors jis buvo vedes 
ir keturių vaikų tėvas, jis 
dar slapta apsivedė ir su 
jąja; išviliojęs iš jos $1,000, 
paskui, kad paslėpt savo 
antrą nelegali 
jis 
nužudyt.-

Ilgai nebuvo žinoma nei 
jos vardas nei pavardė. Pa- 
galiaus, sulig ženklelio vie
name čeveryke susektą, ku
rioj krautuvėje ir kas tuos 
čeverykus pirko. Pasirodė, 
kad ji buvo norsė (slaugė) 
iš Greenvillės, Pa. Suradus 
siūlo galą, laipsniškai atsek
ta ir iki paties žmogžudys
tės kamuolio.

padarė primindamas -sakėsi turįs tokią ligą, ku
riai reikalinga geriausių vo
kiečiu medicinos specialis
tu. Tačiaus nei tariamas 

1 sveikatoj 
stovis nesuminkštino Vo- 

•^jkietijos ministerius.
Kame gi dalykas? Ar 

Trockis nebūtų naudingas 
vaikų Vokietijos buržuazijai da- 

- bar, kuomet jis kaneveikia 
šunu savaitė. Bet nebijoki- Sovietų valdžią ii sovietinę 
te, kapitalistiniai valdonai Putlią. ,,

Amerikoje yra savotiškas blogas .Trockio 
pamisimas su įvairiomis 
tam tyčia pašvenčiamomis

^"'savaitėmis: armijos savaitė,:
TL. Innriynn aovaifn ■mn’t’i'riii ao-laivvno savaitė, motinu sa- 7 C

vaite, tėvų savaitė. ' 
savaitė, pagalinus, kačių ir

nepaskirs darbininkų savai
tės; neprimins fabrikan
tams žmoniškiau apsieit su 
darbininkais.

bar, kuomet jis kaneveikia

Dalykas tame, kad, Vokie
čiams yra,reikalinga ir nau
dinga palaikyt geri. biznio, 
prekybos santikiai su. So
vietais. Jie bijo, kad:prisi-

i imdami Trockį ‘ nepablogin-
Senatonus Borah Reikalaus tų tuos santimus. Todėl
Pripažint Sovietų Valdžią

apsivedimą, 
nusprendė Elizabethą

Londonas.— Apskaityta, 
jog Anglijoj yra 543 milio- 
nieriai.

WASHINGTON.— Sena
torius B'orah žada įnešt 
kongresui sumanymą pri
pažint sovietų valdžią. Tą 
sumanymą jis galėsiąs pa- 
tiekt gruodžio mėnesį pra
sidėsiančiam kongreso po
sėdžiui. Senatorius Borah 
yra pirmininkas senatinės 
užsienio reikalų komisijos.

Washington.— “Sausieji” 
varo kampaniją, kad būtų 
uždrausta Jungtinių Valsti
jų laivuose pardavinėt alko
holinius gėrimus net išplau
kus į atviras jūras, kas iki 
šiol buvo daroma.

Trockini prisieina jieškoti 
prieglaudos kitur. O Tur
kijos Konstantinopolis, kur 
jis dabar randasi, jam ne
patinka.

Trockis, toliau, tikėjosi 
prisiglausti Frakcijoj, Bel
gijoj bei Čech o Slovakijoj, 
^avo plūdimais kapitalisti
niuose laikraščiuose prieš 
Sovietus, rodos jis buvo pa
rodęs pakankamai prielan
kumo buržuazijai. Bet ir 
tos šalys nenori to pono pa
daužos, kuriam niekur ne
gerai, kur tik jis yra.

Dabar Trockis dąr bandy-, 
siąs prašytis Šveicarijon. 
Buržuazinė spauda išsįreiš- 
kia, kad Šveicarija gal jį ir 
priimsianti.; t T,

■
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renskio-ČernoVo valdžios 
“gerų planų” ir “naudingų 
darbų”. Anot, jo “penkio
lika miliųnų tamsių Rusijos 
mužikų, apvilktų kareivių 
rudinėmis”, tai yra, penkio
lika milionų parinktų vals
tiečių, jauniausių, energin
giausių, kurie buvo kare 
kurie matė svieto, kurie 
pergyveno buržuazinės de- atvažiuot kongresam' Vo- 
mokratijos ir monarchuos toija bij -0 A]eist Sovie. 
sukurtą skerdynę, — šitie i - - J -- ■

Kovo 9-10 dd. įvyko pa
saulinis istorinis antifašis
tinis kongresas Berlyne, ku
riame dalyvavo delegatai 
nuo 32 valstybių. SSRS, ir 

’Belgijos delegatai negavo 
Vokietijos vizų ir negalėjo

tų delegaciją. Kongresas 
tęsėsi per dvi dienas. Pra
sidėjo šešetadieny ir baigė-

Rūsy Kontr-Revoliucionieriy 
Bėdos

Smalavirių “Naujienų” 
didvyris, p. Viktoras Černo
vas, vadas kontr-revoliuci- 
nės rusų socialistų-revoliu- 
cionierių partijos, eilėj ilgų 
straipsnių apraudojo likimą 
amžiną atilsį “steigiamojo | 
seimo”.
sniai tilpo “Naujienų” Nrs. 
78, 79, 80 ir 81.

Stačiai nenoromis ašaros iš 
akių trykšta, kuomet černo
vas pasakoja, kaip socialis- 
tams-revoliucionieriams ir 
menševikams nesisekė ap
gauti Rusijos darbininkus 
ir valstiečius. Ir ištikrųjų 
jie' turėjo didelio strioko, 
kuomet komunistinė revo
liucija užėjo ir nušlavė vi
sokį buržuazinį brudą, kar
tu ir frakuotus Černovus, 
Martovus. Jeigu ne ta re
voliucija, šiandien Rusija 
būtų gal konstitucinė mo- 

^narchija arba buržuazinė 
respublika, kurioj Černovai 
ir Danai galėtų eiti parei
gas budelių, kaip tatai da
ro jų draugai socialdemo
kratai Vokietijoj, Vengri
joj, Lenkijoj ir Austrijoj. 
Bet jų planai neišdegė ir 
šiandien turime Sovietų 
Respubliką, kuri priklauso 
darbininkams ir valstie-< 
čiams ii* į kurią kontrrevo
liucionieriai negali nė kojos 
įkelti.
/Antra, 
dinti, kad černovas ir jo ko
legos tik prakalbas sakyti 
buvo susirinkę į “steigiamą
jį seimą”. Nieko panašaus. 
Jų būta apsiginklavusių ir 
pasirengusių pralieti darbi
ninkų kraują. Tik jų ne
laimė buvo tame, kad darbi
ninkai, po vadovybe bolše
vikų (komunistų), suprato 
jų kruvinus tikslus ir nu
šlavė juos pirmiau, negu jie 
spėjo pasirodyti su savo 
ginklais.

Pats Černovas pasisako, 
kad jie buvo ištroškę darbi
ninkų kraujo. Štai jo pri
sipažinimas :

Pačiame Petrograde (Lenin
grade) mes turėjome nuosa
vas ginkluotas grupes. Mes 
buvome taip pat parsišaukę iš 
kitų artimesnių vietų savo 
ginkluotas grupes, kurios bū
tų galėję ateiti mums į pa
galbą.'.,'.
. Gavusios įsakymą, šitos 

ginkluotos spėkos, matyt, 
traukė link seimo rūmų, 
idant įvykint ' socialistų-re- 
voliucionierių ir menševiku 
kruvinus plamįs. Bet... bet 
štai kas' atsitiko:

Bet štai netrukus ateina pir
ma liūdna • žinia: bolševikų 
darbininkų banda staigiai puo
lė šarvuotus automobilius 
atšriubavo kai kurias 'jų 
ėhanizmo dalis, taip, kad 
tomobiljai nebegali nė iš 
tos pasijudinti, šarvuotų

* tomobilių dalies kareiviai, 
tie stojo už Steigiamąjį Sei
mą, tuo būdu tapo nuginkluo
ti. i

s Vadinasi, darbininkai nu
ginklavo socialistų-revoliu- 
donieritj ir menševikų gink
luotas spėkas, kurios buvo 
prirengtos liejimui , darbi- 
nmkr. kfauio. Paskui, kuo-

met Černovas ir jo draugai 
menševikai davė įsakymą 
savo sekėjams’ pradėt sker- 
dynę, išėjo tik piš, todėl, 
kad, anot paties Černovo, 
“šarvuoti automobiliai 
atvyko.”

ne-
Peršigandb Čer

novai ir kiti budeliai. Čer- 
novas šaukia: “Rezultate, 
mes buvome sumušti, Beli-

. Tie Černovo straip- ko ?nums d,uotl. savo ?.ln.k' 
- - duotiems skyriams žinią, 

kad jie mums nebereikalin- 
Igi ir gali keliauti namo.” 

Tai šitaip Leningrado 
darbininkai ir išblaškė so- 
cialistų-revoliucionierių ir. 
menševikų kruviną suokal- 

jbį. Bolševikai pareikalavo, 
kad seimas nutartų viską 
pavesti darbininkų ir vals
tiečių sovietams, 
nai Černovai ir 
apie tai nenorėjo.

valstiečiai nušlavė Kerens- 
kius ir Černovus.

Grigaitis tuos valstiečius, si sekmadienio vąkare. 
dabar išniekina. Už ką? 
Kodėl Grigaitis nesakė, kad | 
jie buvo,“tamsūs”, kuomet! ___
jie kraują liejo imperialist!-i gos ir užbaigos žodį. Kon- 
nio karo fronte—karo, i už gresas atsidarė ir užsidarė 
kurį stojČ ir kįurį. rėmė Ke-^su Internacionalu. Pats 
renskiai, Černdvai, menšįevi- kongresas buvo žingei- 
kai, ir visi darbininkų išda- dus ir gyvas. Pas delega- 
vikai? Tuomet tie ^‘įpuži- tus ūpas buvo geras. Dėle- 
kai” buvo “apsišviėtę”-. fiet gątai dalyvavo iš pačių 
tada, kada jie atkręipe ką-^iauriausių fašistinių vals-, 
nuoles ir šautuvus prieš ša- tybių, kaip Italijos, Lietu- 
vo tikruosius priešus, prieš vos ir kitų. Amerikos kon- 
carą, prieš buržujus, prieš itinentą atstovavo 5 delega- 
Černovus, Kerenskius, Mar- tai, 3 buvo iš šiaurės Am. 
tovus ir Danus, Grigaitis ir 2 iš Lotynų (Pietų) Ame- 
paskelbė juos “tamsiausiais rikos (Argentinos).

Kongrese buvo diskusuo- 
jami svarbūs klausimai, 

t kaip fašizmo ir karo pavo-
Religija ir Juodrankystė ,i ii < At7l i l’ vahtybių de- 

° J J i legatai dare pranęsimus is
t i "-i. l/fašistinio judėjimo ir ren-
Juodrankiu vadinamas tas; ^jmosi karan. Vokietijos

Garsusis rašytojas; Henri 
Barbiussas, kaipo iniciato-, 
rius kongreso, turėjo > įžan-

visoje Europoje.”

Bet po- v ito____ _____ , _ __
klausyti žulikas, kuris iš žmogaus iš-į rašytojas Manfred Georg 
Mat, jie vilioja ką nors bauginimu, konstatavo

tarta kongreso tarimai ir 
leidžiama literatūra spaus
dint vokiečių, anglų irfran- 
cūzų kalbose. Iš kalno ga
lima tikėtis, kad sekantis 
kongresas bus skaitlinges- 
nis delegatais ir daugiau 
šalių atstovaus.

Nežiūrint, kad Berlyno 
policijos viršininkas social
demokratas ir ištikimas fa
šizmo tarnas p. Cergibelis 
gązdino kongreso rengėjus 
areštais ir darė visokias 
pinkles, ’tačiaus tas nenu- 
įgązdino delegatus ir kong
resas: įvyko sėkmingai ir 
vykusiai. Darbininkai, su
važiavę iš įvairių šalių, per
sitikrino, kam tarnauja so? 
cial-demokratai. <

Sekmadienio popietį atsi
buvo masinis mitingas cir
ku j Busch, kuriame dalyva
vo Berlyno proletariato 
apie 5,000. Svetainė buvo 
perpildyta ir daug grįžo 
nuo durų. Kadangi darbi
ninkai rinkdavosi dideliais 
būriais, social-dėmokratų 
policija persekiojo, daug 
areštavo ir keletą darbinin
kų apmušė buožėmis. Jie 
dėjo visas pastangas, kad 
pakenkus masiniam mitin
gui, kuriame kalbėjo įvai
rių šalių kongreso delega
tai.

'Spekuliantų Puolimą Atmušėm
ANYKŠČIAI. — Montvališ- 

kiai ir Ko. batų dirbtuvėse 
sausio 20 d. numušė uždarbį 
po 25 centus nuo poros (visi 

i darbininkai dirbo akordiniai). 
Slaptos profsąjungos iniciaty- 
|va buvo tuojau pat sušauktas 
25 darbininkų pasitarimas. 
Sausio 21 d. įvyko antras pa
sitarimas, dalyvaujant 35 dar
bininkams. Buvo nutarta grą
žinti visą seniau paimtą iš 
darbdavių darbą (miestely 
daugelis dirba namie). Viso 
miestelio batsiuviai 23 d. sau
sio sunešė pundais darbą ir 
pasakė: iki Montviliškis ne
grąžins numuštą mokestį, nei 
vienas batsiuvis miestely ne
dirbs. Spekuliantai pamatė, 
kad darbininkai laikosi tvirtai 
ir tą pačią dieną grąžino nu
muštą mokestį. Anykščių dar
bininkams reikia organizuotis 
ir kovoti ne tik prieš uždarbio 
mažinimą, bet ir prieš akordi- 
nį darbą, del 8 valandų darbo 
dienos.

KAUNAS.—Vasario 14 d. 
Kaune įvyko masiniai areštai. 
Areštuota apie 30-40 žmonių. 
Be to, buvo daug padaryta 
kratų.

Balsas

savo kalboj ei-
patys norėjo valdyti Rusiją.-grumojunu. Sprerfdziant su-,ję fašizmo perų giriamoj 
Tačiaus jų troškimas neišsi- lyg to, tai religija yra pir- demokratinėj 
nildė. nes kuomet ant rvto- mos rūšies " ' 1 1~“pildė, nes kuomet ant ryto
jaus jie susirinko į seimo 
posėdžius, tai rado seimo 
rūmų duris uždarytas. Čer- 
novai ir visi frakuoti ponai 
turėjo dilbinti namo, o dar
bininkai ir valstiečiai, pa- 
gelba Sovietų valdžios, pa
siliko viešpačiais vieno šeš
tadalio pasaulio. Vėliau pa
sidarė taip karšta, kad jie 
turėjo sprukt į užsienį ir 
prisiglausti po imperialisti
nes buržuazijos sparnu. Ir 
būtent iš ten dabar galvas 
iškišę jie visaip loja ant So- 

... i vietų valdžios ir komunistu, nereikia jsivaiz- j * * *
O dabar keli žodžiai apie 

p. Grigaičio apdūmojimus. 
Visuomet 'Grigaitis sušilęs 
tvirtindavo, kad bolševikų 
saujalė smurto keliu užke
rus ant Rusijos žmonių sa
vo Sovietų valdžią. Bet 
dabar “Naujienų” Nr. 81 
visa tai atšaukia ir išdur- 
nina Rusijos darbininkus ir 
valstiečius, kurie, girdi, ne
mokėjo įvertinti Černovo ir 
Kerenskio “kilnios” misijos. 
Tegul kalba patsai Grigai
tis. Jis sako:

...valdžios pasisekimas vi
suomet priklauso 
pačios valdžios, 
žmonių. Ką gali 
ir energingiausia
giausia valdžia, jeigu žmonės 
yra tamsūs, jos gerų planų ne
supranta, jos naudingų darbų 
neparemia? • ’ >

Rusijos žmonės, kaip vi
siems yra žinoma, yra tam
siausi visoje Europoje...

Taigi yra nesąmonė aiškinti 
bolševikišką perversmą socia
listinės valdžios “ištižimu”. 
Penkiolika milionų lamsių 
Rusijos mužikų, apvilktų ka
reivių rudinėmis^ didžiojo karb 
metu—, štai kas nulėmė lai
kinosios revoliucinės valdžios 
likimą. Bolševikiškiems de
magogams pavyko šitą jėgą 
pakreipti savo pusėn, todėl jie 
laimėjo.
Vadinasi, ištisus dvylika 

metų Grigaitis apgaudinėjo 
savo laikraščio skaitytojus, 
meluodamas jiems, kad bol
ševikai Sovietų valdžią už
korė Rusijos žmonėms prieš 
jų valią ir norą. Vietoj kal
tinti bolševikus, dabar jis 
išniekina, išdergia tuos 
žmones. Girdi; jie “vra 
tąmsiausi visoj Europoj” ir 
todėl jie “nesuprato” Ke-

ne tik nuo 
bet ir nuo 
padaryt kad 
ir išmintin-

. _ __________ j Vokietijos
jyodrankystė. respublikoj. Pirmininkas d.

yra per- Miuncenbergas
1 pašiepė Vokietijos

Bet kaip su kunigais? Jie'g'iškhmą” link Sovietų ' 
yra religijos šinkoriai. Jie 
juk tik iš apgavystės ir gy
vena. Apsišvietusių žmd- 
nių, žinoma, jie neapgaūną, 
bet tuos vargšus tamsius 
parapijomis tai apgaudtpė1- 
ja ant kiekvieno zing^iiid. 
Ir juo tamsesni žmShes, 
tuo geriau sekasi, pavyz
džiui, katalikų kunigų reli
giniam bizniui.

Paimkime labai, labai at
silikusias tautas. Keliaunin
kas Jack McLaren “New 
York Magazine” aprašo sa
vo savo įspūdžius iš Pieti
nių Jūrų salų gyventojų. 
Papua’o gyventojai— sako 
rašytojas—ščyriausiai tiki į 
burtus ir burtininkus. “O 
vienas iš apgavimo būdu, 
kuriuos tie burtininkai nau
doja, yra pranašavimas ne
laimės ir paskui reikalavi
mas užmokesčio už tos ne
laimės prašalinimą.” Vie
nas burtininkas, pavyzdžiui, 
pasakė grupei žvejų, kad 
juos ant jūrų užklups dide
lės audros ir visus sunai
kins. Bet jis, burtininkas, ( 
ųž tam tikrą sumą pinigų,

dėm apgavyste.
ironiškai 

“drau- 
' ' ir

social-demokratūs, kurie 
bendrai su fašistais puola 
darbininkų judėjimą.. Pats 
fašizmas buvo plačiai api
būdintas per įvairius dele- 
ghtug. Raportuose ir dis- 
kisijo'se; buvo, nurpdyta, 
kaip ‘tampriai religija ir so- 
cial-demokratizmas, surišti 
su fašizmu.

Kongresas padarė eilę ge
rų tarimų, išrinko biurą, 

! kuris rūpinsis mobilizuot 
antifašistinį elementą viso
se šalyse. Bus' įsteigti sek
retoriatai kitošė' valstybėse, 
kurie tampriai susirišę su 
biuru veiks ir rinks reika
lingą medžiagą biurui. Nu-

KAPS1ŠKAI-ZANAVYKIŠKA 
TREJANKA

Biznis Iz1 Biznis
Kaip sau norite, sakykite, 

bet Amerika paliks Ameri
ka. Štai kad ir su Meksi
kos “triubeliu”: Meksikos 
valdžiai giųklus teikia, kad 
pertų kailį sukilėliams, o su
kilėlius, kuriems pasidaro 
perkaršta, glaudžia po savo 
sparnu.

Gi kongresmanai vieną 
ranką kelia augštyn ir bal
suoja už blaivybę, už blai
vybės įstatymo laužytojų 
skaudžias bausmes, o antra 
ranka dedasi butelius degti
nės į savo valizas. “Can 
you. beat it?”

Draugas Gilmanas 
Progresuoja

“Laisvės” num. 71 tilpu
sią drg. Gilmano pieštą ka
rikatūrą galima priskaityti 
prie pilnai pavykusių. Jei
gu piešėjas ir nebūtų pažy
mėjęs, kad tai Trockis ir 
nebūtų ten nupiešta buržu
jė su dolerio taurele, kiek
vienas iš mūs, kurie tik esa-BOSTONO IR APIEL1NKĖS i me matę Trockio atvaizdą

ŽINIOS
MONTELLO, MASS.

Margumynai
7 d. 'balandžio buvo Lietu-

Mitingas nusisekė ir vių Tautiško Namo Draugovės 
Ūpas pas susirinkusius sve- koncertas. Programa buvo 

gera, nes išpildyme dalyvavo 
_ K. Menkeliūniūtė, F. Stankū- 
linkni nas Gš Brooklyno), Ig. Kubi- 

_|liūnas (iš Roxbury), A. Mic- 
'kevičiūtė, Benavičiūtė ir kiti.

tainen buvo geras.
Po mitingui policija nie

kam neleido eit 
Liuxten aikštės, kad nepra
dėtų demonstruot. Suko 
publiką į pašalines gatves. 
Vokietijos buržuazija kyt- 
ra, ji pastatė policijos vir
šininku social-demokratą, 
kuris daug aršiau puola 
darbininkus ir persekioja, 
negu, kad anksčiau buvęs 
kapitalistų tarnas. Social
demokratai (Jįrbę ir dirbą 1 
darbininkų organizacijose, 
geriau pažįsta darbininkų Į 
judėjimą ir skaudžiau gal 
kąsti darbininkui. Vokieti
jos buržuazija gavo ištiki
mus tarnus social-demo- 
kratus, kuriais, reikalui 
esant, gal pjudyt -darbinin
kus.

Publika programa užsiganėdi
no.

P. V. žalpis.

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS

sutinka tą nelaimę nuo jų '^it? aukų.
prašalinti. Tamsūs žmone- - - •
lės,, baisiai persigando irigistį jungą, 
tuojaus sumetė reikalauja-
ma gumą pinigų. Burtinin- Paminėjome 
kas, tai yra, kunigas pasa
kė, kad dabar jie prisigau-

Atsirado bedarbių regis-Masovka j tis.
ŠIAULIAI.—27 gruodžio iš tratoriai, kurie iki vakaro su- 

visų dirbtuvių susirinko apierašė .320 bedarbių. Vakare 
60 darbininkų minėti sušaudy-Į visi jie atėjo į tarybos posėdį.

Tą patį vakarą bedarbiai pu
siau viešai išrinko bedarbių 
komitetą, kurio fašistai neno
rėjo pripažint., Į fąšistų dūdą 
pūtė ir socialdemokratas Snar- 
skis, kuris tvirtino, kad komi
teto negalima pripažinti, nes 
jis nelegaliai išrinktas. Valdy
bą išgąsdino staigus bedarbių

tųjų draugų. Buvo išaiškinta 
to minėjimo reikšmė ir darbi
ninkų uždaviniai kovoj prieš 
fašistų terorą ir fašistų dikta
tūrą. Buvo pasiųsta sveikini
mas politkaliniams ir surinkta 

Tik sušaudytų
jų keliais eidami nuversim fa-

; Mūsų kuopelės ■surengtame, 
sušaudytųjų draugų paminėji-;1 

dalyvavo ir nepartiniai. 
Surinkome aukų 

ir padainavę revdlįųcine^į da|4
> išsiskirstęįi|V| ,pal|iiįšiu\ 

’ms; buvW- pa-’

ir 
me- 
ad- 
vie- 
au- 
ku-

dys daug žuvų ir jokia ne- me 
laimė jų neištiks. . - ‘ L ' darbininkai, 

k 1Žvejai pasileido į jūras. nas j..........
Diena buvo g^ąži irjie su- ūpu. NepartinfeAis' fem 
grįžo narno laimingai. Da- siūlyta stotį į L. K. ?P. 
bar jie dar karščiau tikėjo I 
tam kunigui (burtininkui), 
jog jis igtikrųjų; išgelbėjo 
juos nuo tos baisios jūrų 
nelaimės.

Argi ne taip pat juodran- 
kiškai elgiasi krikščioniški 
kunigai sti savo tamsiais 
parapijonais? Ęrikščioniš- 
ki kunigai, ypač katalikų, 
įbaugina savo pasekėjus vi
sokiomis nelaimėmis, viso
kiais įriepuoliais. Paskui 
tie žmonelės atiduoda pa
skutinius savo marškinius 
tiems išdykusiems kuni
gams, kad tik išsigelbėti iš 
tų baisių pragaro kančių, j bus svarstomas bedarbių klau- 
kurias kunigai įšgąlvoįa. ; išimas.. Tą pačią žieįrią pat^

Bedarbių Kova ,
PANEVĖŽYS.' -L- Panevėžy 

yra apie 1,000 bedarbių. Ne
žiūrint tokios bedarbių daugy
bės, fašistai nenori pripažinti, 
kad bedarbių ištikrųjų yra. 
Kada bedarbiai, kreipėsi pas 
burmistrą, darbo reikalu, tai 
buvo varomi šunų gaudyti ar
ba vežami į mišką, buvo vadi
nami , tinginiais ir p, Darbi- 
nipktj frakcija miesto taryboj 
ne kartą iškėlė bedarbių klau
simą ir reikalavo pagerinti be
darbių padėtį. £1 (į. sausio 
darbininkų frakcijos’ nariai 
pranešė kai kuriems bedar
biams, kad tą dieną taryboj

Birutės Pašelpinė Draugija 
pasiėmė dirbti gerą darbą. 
Nutarė surengti šaunią vaka
rienę su programa ant 28 d. 
balandžio. Visas pelnas skiria
mas del Lietuvos politinių ka
linių. . .

Tikietai jau platinami.' Tai 
verta kiekvienam iškalno įsi
gyti tikietą, nes tą vakarą ne
bus tikietai prie durų parduo
dami.

Taipgi vakarienės komitetas 
atsišaukė į visas vietos draugi
jas, kad jos šiek tiek prisidėtų 
aukomis prie tos vakarienės, 
kad liktų daugiau pinigų del 
gelbėjimo Lietuvos darbinin
kų. Kai kurios organizacijos 
ir draugijos jau prisidėjo prie 
to prakilnaus darbo. Taip ir 
turi būti.

Tenka pasakyti, kad Roki- 
nės Draugijos pereitą savaitę 
kriaučiūninių “ministerija” 
griežtai išėjo prieš gelbėjimą 
Lietuvos darbininkų. Ir tokiu 
būdu iš draugijos iždo aukų 
negauta.

Tai kai kurie žmonės nuste
bo, kad tokis Krukonis, Kriau
čiūnas ir K. Venslauskas kal
bėjo prieš aukojimą. Tačiaus, 
mum tas ne naujiena.

Darbininkių kuopa ir prieš- 
fašistinis komitetas rengia šo
kius ant balandžio-19 dienos, 

atsiradimas posėdy. Buvo nu- Suprantama, pelnas skiriamas 
tarta-„reikalauti iš .Kauno, vai-! del Lietuvos darbininkų gel- 

j bėjimo *nuo fašizmo. Todėl 
verta įvertinti ir tą parengi
mą.

įdžioą 230,000 paskolos (vėliau 
Valdžią’ paskyrė *tik 100,000). 
T;en pat będąrbiaj pavedė ke
liems .išrūpinti- leidimą bedąr- 
Įbių įąiHriil^iniŪi, bęt viršinin
kas, P‘matyt/ susitaręs suUbur- 
rnistru, 1 šusirinkinįo<' neleido. 
Fašistai, pąsirūpįrio suskaldyti 
bedarbių judėjimą;; jie; paskir
stė bedarbius į J kategorijas. 
Pirmai kategorijai tuojau pat 
davė darbo 3 dienomis Savai
tėj. ' Kitiems vėl žadėjo duot 
už trijfi dienų. Tik tuos, ku
rie neišgyveno Panevėžy me
tų, neregistravo. Burmistras 
pasakė: “Lai važiuoja ten, 
kur anksčiau buvo.” Bedarbių 
grupė sustatė bedarbių reika
lavimus, kurie buvo bedarbių 
plačįdi svarstomi. Per tris 
dienas paeiliui buvo platinami 
slaptos profsąjungos lapeliai, 
kurie ragiųa bedarbius pa- 
remt kovą' demonstracijomis; 
bet bedarbiai, burmistro’ pažą- 
detų trupinių belaukdami, ne
demonstravo. Ilgainiui bed ar-

4 ! x . . . , I pat^ biai turės susiprašti, kad ,be
Bedievis, bedarbiai pradėję ■. orgūnizuo- kovos iš fašistų pieko neišgft.us.

' Liuosybės Choras ir Teatra
liškas Ratelis Viesulą susivie
nijo ir pasiskelbė: “Liuosy
bės Dailės Ratelis.” Ir šiuo 
vardu yra rengiamas vakaras 
—koncertas ir teatras—ant 20 
d. balandžio, kad publiką su
pažindinus, kędel šiems 
ninkams prisiėjo tokias 
tuves” turėti.

Todėl aišku, kad tas 
ras bus nepaprastas,
rengkimės paminėti tą “vese-

ir žinome kokią rolę tasai 
žmogelis dabar lošia—leng
vai būtume jį pažinę ir pa
sakę prie ko jisai taip mei
linasi.

Tai typas ir išreiška, prie 
kurios nė pridėti, nė atimti 
nieko nereikia. Karikatūra 
pati už save kalba.

Na, o kur dingo mano 
“partneris” drg. Lumbis? 
Ar jis ir vėl nori gauti kitą 
“kiką” į sėdynę už snaudi- 
mą?

Ar Jau Visas Svietas 
Susipešė?

Pažvelgus į mūsų dien
raščius, gauni tokį .skonį, 
kad jau visas svietas pra
dėjo peštis. Atsakymas ant 
atsakymo, polemika ant po
lemikos. O tas polemikų 
vilkutis daugiausia sukasi 
tarį Naujosios Anglijos 
draugų, ant ko kitų koloni
jų draugams prisieina tik 
ranka pamoti, visai jų ne
skaičius, nes neužsimoka 
laikas gaišinti.

Rimta kritika yra geras 
daiktas. Bet kuomet kriti
kai išeina iš temos, jokios 
naudos niekam ji neduoda. 
Štai kad ir “Vilnies” Prole
tarų Meno Skyriuj, kur su
sikibę mūsų draugai J. Bi
jūnas ir Bevardis už atlapų 
principaliu klausimu, nuva
žiavo į polemikų pelkes. 
Kas keisčiausia, tai kad 
vienas vaduojasi Markso 
“Kapitalu,” o antras — 
“Webster’io Žodynu.”

Tačiaus abelna tarp tų 
dviejų draugų mintis susi
tvenkia j tą, kad jeigu 
draugui Bevardžiui neduo
tų “elp” “Vilnies” redakci
ja, tai jam prisieitų gerai 
pasiraivyti, kad surangius 
drg. Bijūną.

Bet kiek tenka pastebėti, 
tai visi nesusipratimai tarp 
“Vilnies” draugų tenka pa
nešti nabagui korektoriui..

Senas Vincas.
į------------------

I (

Nelabai Drįsta Kovoti,
meni- 
“ves-

vaka-
Todel

Pereitą savaitę pasimirė D. 
Adomaitienė, K. /Adomaičio 
žmona. Velionė buvo laisvų 
pažiūrų ir tapo palaidota be 
bažnytinių apeigų miesto ka
puose.

! 7 d. balandžio (pas mus oras 
labai atšilo, kad net siekė 80 
laipsnių, žmbnės jaučiasi, kaip 
liepos mėnesį. • A. P.

Nepatvirtinti daviniai skel
bia, kad daugelis InterboYough 
kompanijos šėrininkų (ir gan 
stambių) stoja už tai, kad 
kompanijos valdyba nekovotų 
už pakėlimų fėro iki 7c, nes 
tas esą atsiliepia ant pačios 
kompanijos biznio.

Detroit Mich.— Eksplo
zija suardė tris krautuvių 
namus East Jefferson Ave. 
Eksplozijos priežastis neži
noma,. Iš griovesių išimtas 
vienas lavonas. Nežinia, 
kas atsitiko su septyniais 
tarnautojais, kurių nesu
randa ' .
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Juozo Draugas.

tų juodmarškiniai

j valai gaus daugiau drąsos da- I Konivalovaitę, 

j. ky susirinkimų, bet ir kitų tau-1 dama “rado.”

■sĮjįgj^ĮĮ,' -7,..

fine, 
cafete- 
the 8- 
wages.

davatkišku ' liežuviu
jaunavedžiams kailio negalima

ir labiausia norėjo, kad Nelė 
nusivestų Juozą į bažnyčią pas

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

Avenue,

worksh ops.
v Gorda.

ers must stick beside those workers, 
and fight with them. Solidarity must!

i be our slogan!
Comradely yours,

are' e. M., n. y. pioneer.

i trade training rooms in all the 
'schools. Technical training isj

Tel., Greenpoint 5765

The workers in the 
are fighting for 
day, and higher

GERAI PATAIKOT’

lę Pačesukę. Tai jauna ir rim-

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

geriausia. Tai pagirtinas Ne
lės pasielgimas ii- visi žemaičio 
ir Nelės draugai ir pažįstami 
linki jaunavedžiams geros klo
ties jųjų šeimyniškame gyveni-

fa- me-

. The women and babie.s are 
forced to .seek shelter in the woods. . . 
They are forced to stay there while , apsieit.

, ragged, Į Juozas vedė sau už pačia Ne- 
hungry, and unkempt, trudge from

'mill to mill in search of a job.
Į But the workers and their chil- to būdo mergina ir nors tėvai 

where (Iren are not asleep! They are start-
: ing to see that they must might
'against these conditions. And one

Free Schools
In

were

SCRANTON, PANEWARK, N. J

Takus perėjimui per sve-: liudininkų prieš

mumis, taip, jnePaklausė

r

more 
strike
news 

South

biznos uodegos nusi-
fašistėlių triūsą ir
Vienok ar šiaip, ar 

tai artinasi ALDLD.

ggikas
VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš- 

šorininkai sustreikavo, 
ikalauja išmokėti algas.

Lietuviškiems fašistų šnipu- 
prisieis padirbėti ir 

išvarvinti prakaito, 
Ly-' einant į talką miesto policijai, 

choras iš Maspetho nuva-, rengtis prie teismo su ALDLD.

the
the į
the Į
thelthing in this letter, but 1 will

But in tell you about the Russian

must 
shoulder 

strikers.
WITH RELIEF!
in the neighbor- 
are very poor

events. There

Puslapis Trečias »

Įviai ir tada mums prisieis ves
ti kitokiu keliu ir griežtesnę ko
vą už žodžio laisvę ir ne tik 
mums, bet ir visai sąmoningai 
darbininkijai. Todėl visi dar
bininkai, kurie tik priešingi fa
šistams, turėtų ateiti į pagelbą 
Scrantono draugams jų kovoj 
ir parodyt fašistiniams gaiva
lams, kad darbininkų vienybė 
nugali viską.

A DDE1!? I A KITI1 cvximucii ncinimg j Balandžio 24 dieną Scranto-A FREE LAND necessary for the Russian Pio- do darbininkai turės progą iš- 
---------  jneers, because they must learn, girsti- garsųjį savo klasės kal- 

[Ilere is another installment Uow to help build up the fac- bėtoją prof. Scott Nearing. Tai 
of the report of the Second , tories and 
Children’s Delegation.]

E YOUNG

■ COMRADE CORNER
-edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

RUSH RELIEF FOR TREE CHILDREN IN 
TEXTILE STRIKERS!

orkers, and many

'/’VI
“workers in three 

mills walk out! Textile 
spreads!” Such is the 
we receive from the
each day. Thousands and 
thousands of workers, young 

child 
workers, are carrying on he-! 
roic fight against the textile 
barons. These workers are' 
carrying on a fight for better] 
conditions, for better living 
conditions for themselves and 
their children. The National 
TexlAje Union, the militant un-j 
ion of the textile workers, is. 
organizing the strikers into 
the Union.

Already the bosses, and 
government have sent 
state troopers to break 
picket lines, and to kill 
spirit of the workers, 
spite of all this the workers school I visited, 
are holding their ranks, just J The children there 
as the miners did, and just real freedom and none 
as the textile workers of Pas- them are whipped 
sftic^and New Bedford. 

' Comrades, these 
who are carrying on such a great 
brave fight, are not only fight- schools. Naturally the attitude' 

Their of the teachers towards the; 
of the pupils are very good. They Į 
Every do not teach the children tol 
fight fight in wars against the work- Dear 
with 

YOU

Tel. ofiso 7806-W. Narni} 7806-R.
DAKTARAS LIETUVIS GRABORIUS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS ’ GYDYTOJAS

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

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

'tjne, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
j pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

Įmus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
Į ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
) 162 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel., So. Boston 0804 W.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. 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.

žmogus, kurį labai senai seran- 
l.oniečiai pageidavo. Kalbos te
ma bus: “Ar bus kitas pašau- 

EIGHTY PICKETS ARRESTED J*’, viai darbininkai turėtų labai 
J gerai įsitėmyt tą dieną ir atsi
lankyti pasiklausyti Scott Near- 
ingo prakalbos. Tai bus labai 
žingeidi prakalba, kokios dar 
serantoniečiai negirdėjo. Scott 
Nearing yra vienas iš žymiau
sių Amerikos ekonomistų ir gy
vais faktais prirodys: “Ar bus 
kitas pasaulinis karas?” Todėl 
visi įsitėmykite dieną ir vietą. 
Įvyks sekančioj vietoj: ODD 
FELLOWS HALL, 421 Lacka
wanna Ave., Scranton, Pa. Pra
sidės lygiai 7:30 v. vakare, se- 
redoj, 24 d. balandžio.

ALDLD. 39 Kuopos Narys.

thethere Eighty arrests, a dozen or 
■more fights, many black eyes 
jand bloody noses, two strikers 
■knocked unconscious and tak- 
i en to Bellevue, mass picketing, 
'and an increase to 1,900 strik- 

i,......  _ .įers! This is a picture of themust learn to read: « . . . KT .rp, T>„ • „ u i icafeteria srike in New York.I he Russian schools i ,T , c 4i , ,, I Most of the arrests werecompared to thei . . . ,
any other country. I rnf‘de ,f!ur,nB the,kn°?n hou;®- 
the letters to horLwh®n the sympathetic needle 

trades workers joined the 
ranks of the pickets. The nee
dle workers showed their sol
idarity with these strikers.

38 were given suspended 
sentences, including the 14 

[women. 19 were sentenced to 
have two days in jail; 21 to one 

of day, which they chose in pref- 
either. erence to paying a $5 

;They are much more capable, 
workers on account of this, and have rias 

admiration for their hour

the old days, when 
was in power, 
almost no schools for 

workers’ children. Most Rus
sians could not read or write. 
'But at the very beginning of 
the Revolution Lenin said that 
all people 
and write.

I cannot be 
I schools in 
In one of 
schoolmates, Gerda writes: 

Artek, July 22, 1927.
...I cannot tell you every-

» ing for themselves, 
struggle is the struggle 
whole working class, 
worker’s child

> shoulder to 
these brave 
CAN FIGHT 
The farmers 
hood, who 
themselves, are collecting re- tory of the Communist Party, 'the * family, 
lief for the textile workers.

WORKERS’ CHILDREN 1 
THE TEXTILE WORKERS

o WILL WIN THEIR FIGHT
. ONLY WITH YOUR HELP!

Thft Workers’ International 
RevBf, the organization that 
helped the New Bedford Strik
ers, is 
the textile workers in the 
South.

This is the first strike of the 
southern mill workers. We 
workers’ children must show 
them what SOLIDARITY 
means! Their victory is our rated .-..ov
victory. • pictures and busts of Comrade I

Rush relief through the Lenin. Then there are school ■ 
Children’s Corner, 43 E. 125th bulletins,^ and reports of dif-> 
St., Now York, N. Y. Įferent

Serganti Vyraį 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, 
įsisenejusio 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. ZkNS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Kažin kas pasidarė su Scran- 
tono korespondentais, kad jau 
ilgas laikas nieko nesimato iš 
šios apielinkės nei jokiu prane
šimų per laikraščius. Nejaugi 
visi sulindę į palėpes miega? 
Kur gi tie draugai, kurie nieko 
neveikia organizacijose, o gali 
neblogai rašyti. Ar tik jau čia 
neperdaug ištižimo? Prie dar
bo, draugai!

Vasario 24 dieną, šių metų, 
vienas bedievis, Juozas žemai
tis, pridirbo nemažai davat
koms strioko, nes tautiškų ka
talikų tėvų pasiėmęs dukterį ir 
apsivedė. Kad apsivedė, tai jau 
nieko nuostabaus, bet blogiau
sia, • kad tas bedievio šmotas 

i apsivedė gavėnioj ii* be katali-

Comrades:
North Carolina is a fine example 

; “prosperity.” The mill 
. . (workers in Rosemary are getting 8 

dollars a week. Children of

! stead of going to school, because 
j their parents are unable to support

The Negroes in this town are even 
| in a worse condition than the white 
(workers. Many of the Negroes re- .of the class- Ceive coupons and certificates instead ; ku kunigėlio patarnavimo. Toks 

šposas, tai jau perdaug didelis, 
davatkų supratimu, dievo ir

ers, or respect the Czar, but'
about the building of the So-!of American

| — * 9 XX I 9 XX XX C. . XX I

viet Union, and the Iauoi(t0 21 dollars a week. Children of 
movement of the world. The eleven years sweat in the mills in- 
older students study the his-

The school celebrates the Rev-[ 
olutionary; holidays.

On the wall
rooms are the pictures of Le-'of money.
nin and other labor leaders. I In Shelby, N. C., the workers live
TU bnvo eolf .rAvnrn.iin company houses, from which theymi l * i j i ir * jji/COinpciriy no tibt.s, 11 o n i wmc n liiu y .The children have self govern-,are force(| out jf they happen to bp bažnyčios [žeidimas ir neispla- 
men_. The Pioneers are not out of work and unable to pay their kus savo davatkišku liežuviument.
persecuted as they are in our rent.

organizing relief for schools, but recognized as the {
leaders. The school has spe- the men, women, and girls, 
cial rooms for the Pioneers, 
and members of the Young į 
Communist league, T"1----
they spend their free time.

How are those rooms deco-iof these days they will give the tautišką makliorių, bet ji visai 
ted First of all there are^0^055 t,?001’ , inepaisč tėvų užsispyrimo ir... . ~ . We children of the northern work- * .. Jctures and busts of Comrade iers must stick beside those workers,! apsivedė ten, kur jiems atrodė

“Pepitos" Režisieriaus Pustu
zinis Prisakymų Newurkieciams ^ams v^j 

Kaip jau žinoma, kad 14 d.'nemažai 
balandžio, 2 vai. po pietų, 
ros 
žinosime j Newarka lošti opere-. 39 kuopa, nes teismas jau įvyks 
tę “Pepita.” Taigi newarkie- ne vėliau kaip 22 dieną šio mė 

Kadangi miesto ponai 
sekan-įdaro kaltinimus, kad ALDLD. 

radikalų, tai, 
i” “mane- 

džeris” šnipas Klinga parskus 
basas į Scrantoną, kad parody
ti teisme tuos radikalus, nes 
graborius tam darbui žioplas, o 
Tauras neišdrįs parodyti savo 
raudoną nosį, tai tas “mokslo” 
vyras šnipas Klinga tam darbui 
tik ir tinkamiausis, o tuom pa
tim kartu ir graboriui nereikės 
bėgioti pas policistus bejieškant 

; ALDLD. 39 
kuopą, kaipo organizaciją, pri
dengimui bolševikų vardo, 
tik didžiausia nelaimė, kad 
mam teisme šnipo Klingos

tę “Pepita.
čiai turit išpildyti mano, kaipo1 nėšio.
“Pepitos” režisieriaus, t1
čius prisakymus: Į39 kuopoj yra

1. Jokių pasiuntinių mūsų Į veikiausia, “Vienybės 
itikimui nesiųskite, nes mes 
“beibės,” pažiūrėsime į žem- 

į ir nuvažiuosime į Newar
ka.

2. Jokių karietų, automobilių 
arba orlaivių mūsų nuvežimui į 
svetainę nesamdykit, nes mes 
mokam ne tik lošti, bet ir eiti.

3. Svetainė turi būt pilna pri
sikimšusi žmonėmis. Nebijo
kit.
tain

nebus užtikrinta, kad reakcio
nieriai su juodmarškiniai 
šistais nedarys tolimesnių už
puldinėjimų ant sąmoningų dar-j 
bininkų, kad juos teriot. Bet I Areštai 
jei mes pralaimėsim, tai tada| PANEVĖŽYS.—Sausio me
ne tik lietuviški fašistiniai gai-lnesį areštavo darbininkę S.

, kuriai žvalgy- 
ryti puolimus ant darbininkiš- 'ba pakišo literatūros ir kraty- 

Buvo ir daugiau 
gerkliapjo- kratų ir areštų.

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

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose 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:

Naujolnj Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenlie, Brooklyn, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

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

Brooklyno anielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

es patys prasiskirsim.
Laike lošimo juokitės susi

riesdami ir išsitiesdami. Tokiu 
būdu padėsite mums lošti.

5. Kalbėkite su i 
kaip su prastais—be jokių nu- 
davimų, be jokių ceremonijų. 
Nežiūrėkit, kad mes “artistai.” 

tftuos prisakymus newar- 
kiėčiai turit išpildyti. Neišpil- 
džius gi, prisieis atsisėsti ant 
“Lyros” choro teismo suolo 
Maspethe.

“Pepitos ’ ’ Režisierius.

./ T

Bet 
pie
nei 

i “moksliškų” faktų 
apie tuos nelabuosius bolševi
kus. Tai gal ir dabar tas pats 
atsikartos ir graboriaus margis 
ant savo 
neš visą 
prakaitą, 
taip, bet 
39 kuopos sprendžiamoji kova 
už žodžio laisvę Scrantone tai 
organizacijai. Ir jeigu mes lai
mėsime, tai bus laimėjimas ne 
tik mūs vienų, bet ir visų Ame
rikos lietuvių darbininkų, nusi
stačiusių prieš fašistų užma
čias. Bet tai bus tik laikinas 
laimėjimas klasių kovoj; dar

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

1
i
i

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y,
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Puslapis Ketvirtas

SVARBUS MAINIERIŲ SUSIRINKIMAS
DURYEA, PA.

Kuomet dabar eina U. M. 
W. of A. I Distrikto viršinin
kų nominacijos, tai per loka
lus eina visokia agitacija. 
Įvairūs kandidatai peršasi ir 
žada būti gerais mainierių 
prieteliais, jei juos tik išrinks. 
Bet jokios programos, kaip jie 
gerins mainierių būvį, kaip jie 
rūpinsis sulaikyti J. L. Lewiso 
žygius nuo griovimo mainierių 

; unijos, kaip jie rūpinsis subu- 
davoti mainierių uniją, nei žo
deliu neprisimena. Tokiems, 
kaip Cappelini, Boylanas ir jų 
kompanija nerūpi pagerinti 
mainierių būvį.

Tarpe atskirų kandidatų 
yra suorganizuota progresyvių 

v,mainierių grupė ir jie kandida
tuoja į distrikto viršininkus ne

♦ todėl, kad vietas gauti, bet to
dėl, kad išvalius namą pirma, 
negu ateis streikas 1930 me
tų, ir kad prirengus gerai sa
vo spėkas perbudavojimui 
mainierių unijos ir laimėjimui 
streiko.

Netikėtai Ihan teko daly- i 
vauti U. M. W. of A. lokalo 
778 susirinkime balandžio 4 i 
d., kur buvo nominuojama; 
kandidatai į distrikto viršinin
kus. . ’ Cappelini išrėžė ilgą.

> spyčių, darydamas išpažintį, 
' kad jis buvo geras ir daug 

gero darė del mainierių. Ir 
Cappelini pripažįsta, kada jis 
buvo ofise, tai balsavimus vo
gė, kad tik dar , pasilikus vir-

• šininku toliaus. Girdi, tai te
kis įprotis mainierių unijoj.

Po Cappelinio kalbai pasi
prašo M. žaldokas balso ir 
pasisako, kad jis nekandida
tuoja į jokį ofisą, bet atsto
vauja trečią grupę eilinių 
mainierių, kuri likosi suorga- 
nizuota 1 d. balandžio ir už 
tą grupę jis kalbėsiąs ir kal
bėsiąs prieš Cappelini ir Boy- 
lano grupę. Priėjus prie Cap
pelinio vardo, pradėjo daryti 
obstrukcijas Cappelinio šali
ninkai. Bet daugelis eilinių 
narių, ypatingai jauni mainie
riai, užprotestavo ir.,reikala
vo leisti kalbėti. Kalba apie 
kokią 20 minutų ir nurodinė
ja, kaip Cappelini gaspadoria- 
vo, kuomet jis buvo I Distrikto į 
prezidentu; kad jis nieko del 
mainierių nelidarbavo; kad jis,1 kuopos įvyks svarbus susirinki- 
buvo ir yra koptraktorių angjmas Lietuvių Svetainėj, 29 En- 
lių viešpačių agentu. Toliaus' dicott St. Pradžia 10:30 vai. 
nurodo, kaip Cappelini veikė ryte. Šis susirinkimas svarbus 
ranka rankon su Lewisu, kad tuo, kad reikės sutvarkyti ko
jis gelbėjo griauti mainierių respondentų ir korespondenci- 
uniją ir dabar gelbsti. Jokiai jų klausimą.
mainierių nuoskriauda nebuvo |šiuo klausimu mūsų kuopa įsi- 
rišama, kuomet Cappelini bu-j vėlė į polemikas. Taip toliau 

• vo viršininku. Kontraktorių i negalima palikti ir susirinkę 
buvo kas dieną vis daugiau ir!nariai turi toms polemikoms 

-i daugiau suvedama į kasyklas, I galą padaryti. Todėl visi ir 
algos kapojamos. 6 kasyklos.visos dalyvaukite šiame susi- 
mainieriai išbuvo streiko lau-| rinkime.
ke apie metus laiko prieš kon
traktorius, gi Cappelini, vietoj 
pagelbėti išvyti kontraktorius, 
gelbėjo sulaužyti streiką. To
liaus M. ž. daro pareiškimą: 
“Kuomet Lilli, Campbell, Ray-

tik švaresnėje
štai jau ir išėjo atgijusio “A. 
L.” pirmas numeris ir leidėjas 
savo straipsnyje sako: “Turiu 
už garbę pareikšt, kad ‘Ame
rikos Lietuvis’ bus vedamas, 
kaip ir pirmiau, bepartyve 
kryptim.” O koks gi pirmiau 
buvo “Amerikos Lietuvis”?

Nežinėlis.

pakraipoje. S. L. A. 11 Kuopos Nariai Ap-
1 V — w-'k r., • v •

gi aprašysiu, kaip kunigs^^epareigą, kaipo vežikas. Tre
čia, tai pieks neturėjo .
teisės paliepti vežt bei priimt 
svetimas gėles, nes jokio pa- 
velinimo draugystė niekam 
nesuteikė.”

Po šio pareiškimo, sekė gy
vos ir žingeidžios diskusijos. 
Po diskusijų pasiūlyta kunigui 
pareikšt viešą papeikimą, kai
po parapijos vadui ir kaipo 
žmogui, kuris turėjo žinoti, 
kad toks pasielgimas nelegalis 
ir negražus, šitas pasiūlymas 
tapo priimtas didele didžiuma 
balsų. Girdėjau, kaip nekurie 
iš parapijonų kalbėjosi, kad 
toks kunigo pasielgimas ištik- 
rųjų daro gėdą parapijai.

Toliau, šitame pačiame susi
rinkime buvo padaryta dar 
pora gerų tarimų, bet apie tai 
parašysiu biskį vėliau. Taip-

Iš komiteto raportų paaiškė
jo, kad per nelaimę ant gelž- 

įkelio tapo užmuštas draugijos 
Balandžio 4 d. įvykusiame'narys Kazimieras Kuncevičius 

S. L. A. 11 kuopos mėnesinia-i 25 d. kovo ir kad draugystė 
me susirinkime nariai aplaužė suteikė atatinkamą paskutinį 
ragus savo viršininkams. Na- Į patarnavimą. Palaidotas 28 d. 
rių šiuom kartu atsilankė 26. kovo.

Išklausius raportus, susirin- 
ikime kilo klausimas, kur din- 
|go nuo kapinių draugystės nu
mirktas gėlių vainikas velioniui 

jų, iaSlslų, garues A’ Kuncevičiui? Pirmininkas
Tačiaus, mūsų lietuviški Mus-Lsl?^el^e balsą atsakymui į 
solinio pasekėjai, su savo ly
deriu Tareila priešakyje, ga
vo didelį smūgį. ____
tas narys pats pasiaiškino, nu-|K.cjL

laužė Ragus Tareilai ir 
Žemantauskui

Ar tu prisirengęs ginti sa
vo kandidatus?

Atsakymas: Aš per visą 
kalbą gyniau progresyvius 
kandidatus. Ar tu negirdė
jai?

Klausimas: Kaip jūs veik- 
tumėt; jei bus išrinkti kandi
datai į distriktą, kad prašali
nus kontraktorius?

Ats.: Pirmiausia bus duo
tos instrukcijos visiems kon- 
traktoriams, kad jie išsikraus
tytų iš kasyklų į kelias dienas. 
Jei to neklausys, tai bus iš
šauktas streikas ne tik vienos 
kompanijos, bet viso distrikto 
ir į kelias dienas bus iššluoti 
kontraktoriai.

Kl.: Gerai, bet ką jūs da
rytumėt, kad pagerinus mai
nierių būvį ?

Ats.: Kiekvieną atskirą'Pė nedrąsiai, bet L. S. S. 34
kompaniją priversim pildyti kuopos “socialistas” nei vienas 
sutartį, jei ne per komitetą, tai nedrįso atsiliepti. Juokinga.!
streiko pagelba. I Waterbury niekas nežino, kad tyai keistai ir juokingai atrodė,

Toliau Cappelini pareiškia £įa kur laikytų sandariečiai ar kuomet priėjo tas klausimas, 
ir grūmoja pirštu M. ž., sa-!socįaiistai mitingus, nieko o'Tareila žiūri i žemantauska. 
kydamas, ką tu darysi, kaiplnieko negirdėti. Štai dar

WATERBURY, CONN
Iš “P.” Dr-jų Sąryšio Mitingo

29 d. kovo įvyko “Sąryšio” 
mitingas. Delegatų buvo 11. 
T. Matas pirmininkauja (tur 
būt, dėlto T. M. taip Sąryšiu 
ir “rūpinasi,” kad galėtų pir- 
mininkaut). Atidarius mitin
gą, sekretorius šaukia draugi
jas, iš kurių delegatai yra. 
Buvo nuostabu, kad šaukė dar 
ir L. S. S. 34 kuopą ir L. T. S. 
11 kuopą. Sandarietis atsilie-

kydamas, ką tu darysi, kaipinįek0 negirdėti.
nekaltinsi mane, bet nekaltink j^tas juokingas dalykas:
nužudyme :
bell, Lillis ir Raylle.
kas atsako:

jokios vykusiai atliko laidojimokce- 
priimt remonijas.

V-nės Kor. Įgaliotinis,

I “Laisvėj” pirmiau buvo rašy
ta, kad kuopos fašistiška val- 
įdyba norėjo nubausti G. J. I 
Kazlauską, atimant jam bal-| 
są ant šešių mėnesių, neva už, 
jų, fašistų, “garbės įžeidimą”-

rodydamas valdybos pasiryži
mą uždaryti nepatinkantiems 
nariams burnas atėmimu bal
so, o kada visi nariai bus ne
byliais, tada valdyba darys, ką 
norės,—tai nariai, išklausę pa
siaiškinimo, pamatė, kad ne tą 
narį reikia bausti, bet Tareilą

klausimą graboriui Vaclavi- 
čiui. Pastarasis paaiškino, 

NoT’kX kad velionio sesuo paprašė jo, 
..... Jkad jis (graborius) visus vai- 

—.ms pąrvežtų į bažnyčią. 
Tačiaus, jisai ją persergėjo, 
kad toks darbas negražus ir 
kad gali kilt nesmagumas. 
Bet jinai jam atsakė, kad kal
bėjus su kunigu ir pastarasis 
ant to sutinka, o jis tik turi 
parvežt. Taigi jis (grabo-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo, Rcumatizma. Ranku, Kojų, 
Nugaros ekaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra ti< 
verta aukso, kiek ji pati sveria 1 
lig naudos gydymo.
Kaina 
ir

75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
10 centu extra už perciuntima. 
Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. 8. A.

ir(žemantauskas žiūri į Senkų ir 
į vienas kitą klausia: “Kas dar 

. iš protokolo 
ir S. L. A. 11 kuopos naują!del apsvarstymo?” Ir niekaip

iš
mainierių—Camp- šaukia kitas draugijas, šaukia lyra nepabaigta
r Ilaylle. žaldo- įr s t, A 11 kuopos naują'Hoi apsvarstymo

Aš tave nekalti- delegatą P. Užunarį, kurį mi- neišdrįsta tą klausimą pakel-
nu, kad tu žmogžudys, bet aš nima kuopa išrinko 7 d. kovo, ti.
kaltinu ir turiu tiesą kaltinti 0 jau gaukia iš knygos, 
tave, J 
trikto prezidentu, nedarei jo-

Mat, pereitame kuopos su-
Pas- sirinkime, balsuojant tą klau-

kad tu, būdamas dis- kui, po peršaukimui, dar tik simą, lygūs buvo balsai, tai bu-
perskaitė mandatą ir vėl nu- vo 

kio žygio, kad^ privertus Gil- balsavo, kad priimti į Sąryšį, 
lespie surasti žmogžudžius. L. šviesos Draugijos dele-lespie surasti žmogžudžius. ------ -- - - -----

Pradedant ginčą, Cappelini gatų mandatus perskaičius, po
- - , ™ Bet M. ž.davė ranką M. Ž.
atsako: Aš neduosiu tau ran
kos, nes tavo rekordas nešva
rus, tu negynei ir neginsi mai
nierių reikalų.

Vienas J. L. Lowiso pakali-!nu - Mat tas 
kas bandė pateisinti, kad J. | iankęs, tai* galėj 
L. Lewisas nesugriovė mainie- visokių “griekų,” 
rių unijos, bet Pat Toohey ir negalima priimti. Vienas kokį 
kiti. Bet tai paprasta pasaka. įaj

Nominuojant kandidatus, 
progresyviai kandidatai ne
daug mažiaus gavo balsų, ne
gu Cappelini.

Susirinkimas užsidarė 10 :30 
vai. vakare.

vieną per šerengą balsavo ir 
su apkalbėjimu. Du delegatu 
priėmė nedrąsiai, lyg ką no
rėtų sakyti, vienas į kitą žiū- 

jri, bet vieną išrado “i

atidėta šiam susirinkimui 
išspręsti. Tiktai kada pats 
Kazlauskas ,pradėjo kalbėti, 
paaiškindamas nariams, už ką 
norima jam burną uždaryti, 
tai žemantauskas tuojaus da
vė įnešimą, kad tas dalykas 
būtų atmestas. O pereitame

“nekošer-1susirinkime pats žemantaus-
Mat, tas nebuvo atsi-'kas įnešė. kad reikia nubausti

o “prikepti” 
griekų,” del kurių

Mainierys.

WORCESTER, MASS.
Balandžio 14 d. T. D. A.

Jūs matote, kad

Kp. Fin. Sekr.,
J. J. Bakšys.

nycią, o kunigas priėmė. Po 
tokio paaiškinimo daugelis 
pradėjo juoktis, girdi, kunigas 
sumanė velionio vainikais pa
puošt sau bažnyčią Velykoms, j 
Katalikai pradėjo pykt ant! 
Vaclavičiaus ir kaltint jį už! 
tai, kam jis sutiko parvežt 
tuos vainikus. ' Bet pirminiu-, 
kas B. K. Stankevičius tuojaus 
nuramino susirinkimą ir pa-j 
reiškė, kad “šitas klausimas 
turi būti išrištas šaltai, be jo
kių užgauliojimų šiokio ar to-, 
kio įsitikinimo, tai viena, 
antra, Vaclavičius negali būt 
kaltinamas už parvežimą kai-' 
barnų gėlių, nes jis atliko savo ■

O

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

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

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų valdo
mus, darbininkų vedamus*ir duodančius naudą darbininkų 
klasei.

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

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjungą. 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks
kursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir 
kartu sugrįš į Jungtines Valstijas. Kelionės kaštai į abi 
pusi $303. Čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas 
ir Sovietų Sąjungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Są
jungoje pasidengs patys ekskursantai. Ekskursijos laiką 
mes skiriame 30 dienų Sovietų Sąjungoj. Bet norėdami 
ekskursantai gali grįžti pavieniai anksčiau arba galės pa
būti ilgiau ir vėliau sugrįžti pavieniais.
Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, 
kultūros, darbininkų poilsio vietas .ir aplankyti lietuy^Q 
kolonijas Baltgudijojd 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 r že
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

Kazlauską. Bet ve kame daly
kas. Kada fašistukai pamatė, 
kad nariai tokiais valdybos 
pasielgimais piktinasi, tai po
nas žemantauskas, pasikukž- 
dėjęs su Tareila, pats vėl duo
da įnešimą, kad jau atmesti. 
Matote, 
rolę

Tarpininkas '
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1, vienas nu- j 
meris 10c; užsienyj-—-$1.50, vienas 

numeris 15c. i
duoda $200 arba lai- 
Lietuvą ir atgal—do- ,

griekelį turi” ant jo, ki
tas sako, tai “nenormališkas” 
žmogus, bet vienas biznierius 
visus numaskavo; sako: “Mes 
jo negalime priimti, nes Sąry
šis tautiečių, ne kokių rusų, jis 
tegul eina pas Trockį, jis prie
šingas Lietuvai.” ; Mat, kokie! 
tie tautiečiai žiopli! Nežino 
dar ir to, kad Trockis su jais. 
Toliaus paaiškėjo, kad i apie 
dvejus ar trejus metus antras! 
mitingas . laikoma. Vienas 
žmogus Waterbury būtinai no
ri kur nors būti pirmininku, 
kitokiu valdininku sunku, rei
kia raštą mokėti. Tai reika
linga kaip nors sulipdyti, at
gaivinti bereikšmį “Sąryšį.” Į 
kitas draugijas įsipiršti irgi 
negalima be įtekmės.

Dar toliau, prieita prie ko
misijų raportų. Na, ir ta ne
laiminga nelaimingiems deba
tams surengti su tais fašistų 
neapkenčiamais komunistais, 
verkia, kad. komunistai pasiū
lę temą tokią, kur socialistai 
būtų vyniojami, kai pakulos, o 
tie bolševikai, tai nesibijo, 
kad ir jie būtų vyniojami, kri
tikuojami. Ot, čia tai sanda
riečiai ir šiaip kraiposi ir taip 
sukasi, ir vis negali išbėgti./ 
į purvyną įkritęs, turi purvi
nas atsikelti. Sandariečiai ir 
socialistai nusigando ne vien 
komunistų pasiūlytos temos,

kokio durnelio jisai 
lošia.
S. L. A. 11 Kp. Narys.

BAYONNE, N. J
Iš Vytautinės Susirinkimo
Paprastas D. L. K. Vytauto 

Draugystės susirinkimas buvo 
3 d. balandžio, tačiaus narių 
susirinko nepaprastai skaitlin
gai.

Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

Tarpininkas” 
keti Bilas, 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

32 Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės .jums apmo-
Jsigykit “Tarpininką”

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia 
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

DIDŽIO)! PAVASARIO EKSORSIIA
Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio, 1929 jpetų.

Vardas

Antrašas

Miestas

Šelpimui Lietuvos Šiauriečių 
Aukų Rinkimas Prasideda

. . . Balandžio 7 d. S. L. A. 57
le likosi nukauti, tai Cappeli-| kuopos susirinkiman buvo at-

■ Pff.?^“k?n_®pa.S1^x?n.0| Slankę delegatai nuo Worces-
terio Draugijų Tarybos, pra
šydami aukų badaujantiems 
šiaurės Lietuvos krašto žmo- bet tas draugas Bimba jiems 
nėms. Bet kada delegatai bu-,'baisesnis, negu tamsiai davat- 
vo užklausta, kokiu vardu ko
mitetas, kur aukos bus per
duota Lietuvoje,'tai atsakė ne
žiną. Vadinasi, . tautiškoji 
draugijų taryba dar nežino, 
kam perduos aukas, o gal būt 
nedrįso sakyti kam?

Susirinkimas kreipė domės 
kaipo Į patį dalyką, kad rei
kia šelpti Lietuvos šiaurės" ba- 
duolius, bet kad ištikro baduo- 
liai būtų sušelpti, tat atidėjo 
sekančiam susirinkimui aukų 
rinkimą ir nutarimą, kur pa
siųsti.

Labai gerai, kad Priešfašis- 
tinių Organizacijų Susivieniji
mo centras paėmė tą tvarbų 
darbą, paskelbdamas atsišau
kimą. Patartina ne tik S. L. 
A. 57 kuopai, bet ir draugijų 
tarybai surinktas aukas siųsti 
tam komitetui, kadangi .neži
note arba abejojate teisingu
mu Smetonienės komiteto.

S.L.A. 57 Kp. Narys.

daryti spaudimą ant valdžios,* 
kad surastų žmogžudžius, kuo-i 
met jis tą galėjo padaryti. Jis Į 

f galėjo iššaukti generalį strei
ką, kaipo protestą prieš tero
rą ant eilinių mainierių, bet 
to nedarė.”

Toliaus nurodo programą 
■? eilinių narių progresyvių kan-i 
Į didatų, kaip jie veiks, kad iš- 
; vijus kontraktorius. Vėl buvo 

daromos obstrukcijos, kad ne-
* leidus kalbėti. Mainieriai vėl 

išreikalauja jam b'alsą. Nuro-
* do progresyvių kandidatų pro

gramą, kur reikalauja, kad vi
si kCntraktoriai būtų išvyti;.6 
valandų darbo diena; 5 dienų 
savaitė ir algos turi būti pa
didintos. Turi būti J. L. Lew- 
isas išvytas iš mainierių uni
jos, ir keletą kitų reikalavimų 
sumini. Pareiškia, kad mai- 
nieriams yra viena išeitis—iš
vyti iš distrikto ofiso J. L. 
Lewiso agentus, Boylaną ir ne
leisti daugiau Cappelini ir ki
tiems kompanijos ir kontrak- 
torių agentams gaspadoriauti, 
o išrinkti progresyvius kandi
datus. Baigus kalbėti, griaus
mingai ploja.

Cappelini vėl šaukia M. ž. krisluose parašyta, kad bus at-
į ginčus.

Ana diena buvo “Laisvės *

gaivintas' “Amerikos Lietuvis,

kai kunigų išgalvotas “liuci- 
pierius.” Komisija raportavo, 
kad nesurengė Lietuvos “ne
priklausomybės” apvaikščioji-• 
mo vasario mėnesį, šnekėjoj 
kad rengs gegužės mėnesį. T. 
M. išsitarė, kad gal prikergs 
sykiu su darbininkų švente. 
Fašistai neapkenčia darbinin
kų šventės, bet tas, veikiausia, 
slimanyta, kad apgauti publi
ką ir pakenkti susipratusiems 
darbininkams apvaikščioti ge
gužinę šventę.'

Pakelta klausimas, kad Są
ryšis, vieton užsiimti ne savo 
reikalais, o bandytų ką nors 
daryti, kad pašelpines draugi
jas vienyti. Komunistai senai 
tą mintį skleidžia xr yra kil
nus dalykas, nes anksčiau ar 
vėliau tas turės būti daroma. 
Sandariečiai nenoromis, o kiti 
tiesiai priešinosi. Bet nedrįso 
atmesti; išrinkta penki žmo
nės pagaminti kokį planą ir 
pasiūlyti draugijoms. Tai nors 
vieną naudingą tarimą pada
rė per visą savo .gyvavimo is
toriją. Ten Buvęs.

Greičiausiu pasauly laivuMAURETANIA
Gegužes l-mą Dieną

Iš NEW YORKO I KLAIPĖDĄ
per SOUTHAMPTONĄ

Vadovauja plačiai žinomas judančii/paveikslu rodytoja
p. A. T. RAČIŪNAS

Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko

p. Stepono Bergerio
šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
krutančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS

Mūsų sekamos asmeniškai vadovauja
mos ekskursijos: 

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

Informacijų teikia mūsų agentai, arCUNARD LINE
Lithuanian Dept.

25 Broadway, New York City

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti is suderintų
Havanos Tabakų \

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų,

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 

ymus (orderius).
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Robert Dunn’o Paskaita

Bell Phone, Poplar 7548
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Guinan Išteisinta

64 Puslapių, Gražiais Viršeliais, Kaina 20 centų

. . kys tamprius ryšius su Sovietų 
W. Sąjungos darbininkais ir vals-
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Skaitykite ir 
Platinkite

(arba 
laikė

Jie! 
kaip 1 

po,' 
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NUMIRĖ ANICETAS 
BALTIEJUS

tai 
ko- 
vo- 
at-

; stovi prie gerųjų cho- Jenuškevičias, 
jis gali kibti bile kam | Pivarūnas, P.

Chore yra gražių

Sekantį sekmadienį (t. 
rytoj), W orkers’ Centre,

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

Prakalbos ir 90 Laipsnių Ši
lumos

Visi kviečiami dalyvauti, 
džia 8 vai. vakare.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

“spykyzę” 
pavadintum)
310 W. 58-tos gatvės, 
Yorke.

KIEK SPAUSDINTI ŠIOS BROŠIŪROS?
• ■ t

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 Brošiūroj 
“Kas Tai Yra Trockizmas” tiek ir tiek (numeriu pažymėdami skai
čių). Ant kiek gausime užsakymų iki 13 d. balandžio tiek ir tespaus- 
dinsime. ’ i * j

tarnavo 15 metų. Turėjo 58 
metus amžiaus. Jis bus sude
gintas krematorijoj.

inkstus ir j lietus pradėjo smarkiai lyti. 1 
j , Kiek surinkta aukų paden- 
Įgimui lėšų, nesužinojau.

Reporteris. j

_ Bimba, Simonds, Davis ir kt. Į 
žmonių buvo neperdaug, nes;

I VIETOS ŽINIOS

rytoj), Workers’ Centre, 26'
Union Sq., New Yorke, įvyks Priklausančių Prie Sąryšio 
paskaita, kurią skaitys žymus r* • r. j • , 
Amerikos darbininkų veikėjas j OrganiZaCijį Atydfll ' 
Robert Dunn. Kalbos tema:j 
“Racionalizacija Auto Indus-j

Įdomi bus paskaita. ngs 
" • ’ ’ ------Pra-'

t Puslapis Penktas

Didelis Bus Gegužės 
Pirmos Mitingas

Bronxo Coliseum, sakoma, 
labai mažai įtalpesnis už Ma
dison Square Gardeną. Tai 
nąilžiniškas budinkas. šiemet 
jWne Komunistų Partijos vie
tinis distriktas ruošia paminė- 

Pirmos Dienos Gegužės, 
bus koncertas ir prakal

bos. Bus ir baletas. Atsimin
kit Pirmą Dieną Gegužės.

Laive Gaisras; Vienas 
Darbininkas Žuvo

Pereitą ketvirtadienį 
dent Roosevelt laive, esančiam 
Hoboken prieplaukoj? iškilo 
gaisras, kuriame žuvo vienas 
alfynuo ir keletas sunkiai su
žeista. Gaisras pridarė smar
kios baimės visiems darbinin
kams ir paėmė nemažai ener
gijos iš jų, kol užgesino.

Plačiai vietos lietuviams 
nomas Anicetas Baltiejus, 
ris Bridge Plaza teisme buvo 
perkalbėtoju, numirė nuo vė
žio ligos Bellevue ligoninėj. 
Jis gyveno 22 Shepherd Ave., 
Brooklyne. Perkalbėtoju iš-

nų merginų ir vis jos daugi
nas^ o jaunuolių vyrų kiek 
mažjau, bet ir jų eilės daugi
nasi. Jaunuoliai už senesnius 
draugus turi daug daugiau ga
bumų scenos vaidinimuose ir 
kituos atvejuos, tik mes mo
kėkime su jais orientuotis.

Antroj dalyj drg. R. Mizara 
kalbėjo apie Pietų Ameriką. 
Jis puikiai nušvietė Brazilijos, 
Argentinos, Uruguajaus ir ki
tų pietinių respublikų šaleles,

Po vakarienės ant rytojaus, 
7 d. balandžio, įvyko prakal
bos, kuriose drg. II. Mizara 

Įkalbėjo. Netikėta oro šiluma 
: pasiekė net 90 laipsnių, apie 
kurią, šiuo laiku, istorija ne- 

• pamena, žmonių prisirinko vi
dutiniai. Jei ne ta šiluma, I 7

Meti- žmonių būtų, buvę daugiau..
Vienok prakalbos pavyko pa-j kuriose kenčia vietos darbinin- 
sekmingai. Drg. R. Mizara - —1-‘—
pirmoj dalyj kalbėjo apie Lie- 

apvaikščiojimo Įtuvos baduolius, politinius ka
is, gyvenimai! 

Pirmos Gegužės 
1 apvaikščiojimas įvyks trečia
dienį, Pirmą Dieną Gegužės, 
Miller’s Grand Assembly sve
tainėj, 318 Grand St., Brook
lyne. Prie apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės prisidėjo ir 
Amalgameitų Kriaučių 54 lo
kalus. Reiškia, bus bendras 
parengimas ir tik vienų lietu
vių. Mes seniau rengdavome 

i bendrai su Darbininkų Parti
ja. Tačiaus šiais metais ren-Jūs turite gražų chorą, tik ne
igiame. atskirai, ir tai nėra Są-Į didelį, 
ryšio valdybos kaltė, ką drau- < 
gai delegatai patirs metinėje j rodęs didelis, šiandien Lyros 
Sąryšio konferencijoje. | Chora

Yra užkviesti mūsų daini-.rų li
niukai, chorai ir Retikevičiaus į akį. 
orkestrą. Kiekvieno pritarian
čio Pirmai Gegužės darbinin
kų šventei pareiga atsilankyti' 
į “Laisvės” spaustuvę, pasiim— 
ti plakatų paskleidimui. Jie 
yra jau atspausdinti.

Sąryšio Valdyba.

Draugai ir draugės : 
konferfeiicijos pavestas 

| darbas Sąryšio valdybai, rei- 
jkale rengimo 
I Pirmos G< 
i vykinamas.

Anti-imperialistinis Mitingas 
Brooklyne

Pereitą ketvirtadienį, vaka
re, Royal Palace svetainėje, 
įvyko anti-imperialistinis mi
tingas, suruoštas vietinių re- i 
voliucinių darbininkų organi-1 
zacijų. Kalbėjo visa eilė kai-' 
bėtojų, tarpe kurių buvo A.!

čienė, L. čepelis, J. Masionis, 
K. Poška, P. .Poškienė, F. ži- 
žas, A. šamanskas, J. Vaičai
tis, A. Klimas, Masikonis, A. 
Palilionis, J. Rutkus; po 50c: 
Prokaitis, K. Banionis, Penki- 
šutis, Teroza, V. Senkevičius.

Komisijos Narys.

Kiek Kontribucijų Reikalauja 
iš Vokietijos Talkininkai

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

A<1 E—10
Turėjo silpnus _____  __ ,
įį begalėj o gerai miegoti

Ponas G. M. Hunter, Galveston. Texas, 
sako: "'Nuo pradėjimo vartoti Nu«a-Tone 
mano inkstai daugiau manęs netrukdo. Aš 
miegu gerai iri naktyj nebereikia atsikelti. 
Tai yra puikios gyduolės nuo silpnų ink
stų ir pūslės ir aš patariu kiekvienam 
kuris turi tokį nesmagumą, vartoti Nuga- 
Tone.” *

Virš miliono žmonių" yra pasekę tokius 
protingus patarimus ir įgavo puikias pa
sekmes nuo Nuga-Tone. Jos suteikė jiems 
geresnį apetitą, pataisė jų vidurių nevirš
kinimą. prašalino iš vidurių gasus ir rau
gėjimą. galvos skaudėjimą, svaigulį, pa
taisė kepenis, inkstus, pūslę, silpnus ner
vus. silpnumą. prastą miegą, padaugino 
Svorį. Nuga-Tone parduodamos pas visus 
gyduolių vertelgas. Ir jei jūs nesijaučiate 
sveiku ir stipriu, jūs turėtumėt vartoti šias 
puikias, sveikatą ir stiprumą teikiančias gy
duoles. Jei jūsų vertelga neturi jų savo 
sandėlyj, reikalaukite, kad jis užsakyt:} jums 
iš obelio vaistinės.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE “LAISVĘ

“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 lietuvių kolonijų- gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių Jš politinio ir ekonominių 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
^alstietis, kokiam jis pasaulio 
"krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingi; žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai-

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”
L S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, reti. gaz.

Vokiečių Spausdiniy 
Paroda New Yorke

šiomis dienomis New 
atsidarė vokiečių spaudos dir
binių paroda. Apie 160 įvai
rių gražiai atspausdintų daik
tų išstatyta. Sakoma, kad 
yra labai gražių gaminių, 
kius tik puikiai išlavinta 
kiečio zecerio ranka tegali 
likti. Parodos vieta—47 
60-ta gatvė, New Yorke.

Texas Guinan, naktinio 
kliubo poniutė, kaltinama pra
sižengime prieš Volstead ak
tą, tapo išteisinta. Su ja bu
vo apkaltinta 10 vyrų, 
savo 
ten 
num. 
New

Prisaikintieji teisėjai buvo 
išėję tik 64 minutas. Bylą bu
vo vedama prie teisėjo Edwin 
S. Thomas, New Yorke.

Buržuaziniai laikraščiai la
bai plačiai skandalino apie ši
tą bylą. Mat, su jos vienokiu 
ar kitokiu išrišimu,, rišasi klau
simas palaikymo blaivybės į- 
statymo. Pasirodo, kad blai
vybei užduotas smūgis.

' Pirmoji Grupė Amerikos 
Turistų j S. S. S. R.

f --------------

Pasak pranešimo p. Milton 
Goodmano, direktoriaus World 

I Tourists, Inc., pirmoji ameri
kiečių turistų grupė j Sovietų 
Sąjungą šiemet išvažiuos ba
landžio 16 d., laivu De Grasse, 
kuris priklauso francūzu lini- i. .

’j ai.
Iš Berlyno, ši partija tiesiai 

važiuos į Leningradą. Vėliau 
apkeliaus Maskvą, Leningra
dą, Tiflisą, Odesą, Jr 
vastopolį, Kijevą, etc.

kų klasė, o sunkiausia padė
tis yra lietuvių. Nurodė, kad 
iš Lietuvos daug biznierių at
vyksta į Braziliją ir Argenti
ną, bet ten jie nusibankrūtiją 
ir susilygina su paprastais dar
bininkais. Daug ir juoko pa
krėtė drg. Mizara, piešdamas 
apie dabartinius Lietuvos ne
va inteligentėlius, kurių dalis 
irgi patenka Pietų Amerikon. 
Tai savotiški durneliai, su ku
riais yra daugiau būdos, negu 
su paprastais darbininkais bei Į 

Net ir i valstiečiais. Vienas žmogus 
ėdėdamas sako:

linius ir nepakenčiamą fašiz
mo smurtą prieš darbininkų 
klasę. Po pirmai prakalbai 
buvo renkamos aukos Lietuvos 
baduoliams bei politiniams ka
liniams, kurių surinkta $31.- 
10. Po aukų rinkimo Lyros 
Choras, po vadovyste drg. J. 
Jurčiukonio, sudainavo Inter
nacionalą ir kitas labai pavy
kusias dainas. Choras labai 
užganėdino , publiką.
drg. R. Mizara pasakė, kad |šalia manęs

Jeigu būčiau neatėjęs į šias 
. Jei visi choristai būtų prakalbas, tai aš būčiau bu- 

susirinkę, tai choras būtų at- vęs durnas.”
Aukojo po $1 : J. Rainis, K. 

V. Mučas, L 
Bulota, Sugin- 

jau-Bienė, J. Vaitkus, B. Sinkevi-

PARYŽIUS. — Numato
ma, kad talkininkų (sąjun
gininkų) finansiniai specia
listai nustatys, kad Vokieti
ja turi mokėt karinių kon
tribucijų po $408,000,000 
metams per kelis artimiau
sius metus; toliau bus meti
ne kontribucijų suma didi
nama, o 'po 34 metų Vokie
tija turėsianti padaryt ga
lutina atsimokėjimą $1,700,- 
000,000.

Amerikos automobilistai 
šią vasarą Europoj pralei- 
sią bent $50,000,000, kaip 
kad apskaito Amerikos Au
tomobilių Biznierių Sąjun
ga. Savo automobilius lai
vais nv.sivešią 7,000 ameri
konu.

Laisvė” Jau Rengia Spaudai Brošiūra

Paraše A. Bimba

Trockis Nudardėjo Į Kontr-revoliucionierių 
Abazų! Pasmerkė Jį Milionai 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.

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

BROŠIŪROS 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.

Jei pasivėlinsite su užsakymais ir( Brošiūros nebegausite, tai ne
kaltinkite “Laisvę^, bet kaltinkite patys save. Tam reikalui nereikia 
laukti kuopų mitingų. Pačios valdybos pasitarę su platintojais gali 
duoti užsakymus.

Brooklyn, N. Y

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone___—_______ Main
Bell Oregon

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

SKAITYKITE
PLATINKITE

ą

□IIIQIII

9669
5136

A. F. STANKUS

Grabo rius-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 
kuogeriausioae vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

111311131001113111011

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

ILLsn’e f aU PA’vrUre (Milius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UK Odll S rOWUUb bij0. Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IlrltA d contai už skrynutę) yra tai kanuole prieš
UfikJd ldSJ8kita amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir .sunkių ligų.

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

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__________ ORDER BLANK ________ —

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1)11

No. St. or Ave.

iiieiiieiiiemsiiismeiiiemeiiismemeiiiEiii

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

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

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

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A LA liuli Nuo 8 v< ryt0 ikN 6 Vt vak>; po 6 vai.—75c JU VCIRU

M. TEITELBAUM, Mąnadžeris
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 sūruin vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS
Panėdėliais i 

utarninkais

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

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



•' Puslapis šeštas šeštad., Balandžio 13, 1929
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PRANEŠIMAI Iš KITUR! drauges po biskį pakalbėti: 
I N. Katiliūtę, J. Bondžinskaitę, 
M. Paukštienę, M. Mulerčikie- 
nę, O. Bložienę, E. N. Jeskevi- 
čiūtę ir K. Viltrakiūtę. Visos 
draugės kalbėjo apie mūsų Su
sivienijimo draugių veikimą ir 
trūkumus, kokie pas mus yra. 
Visos išsireiškė, kad reikia 
kiek galint įtraukti daugiau 
narių į veiklų dalyvavimą or
ganizacijos darbuose.

Pakelta klausimas išplatini
mo angliško biuletino “The 
Working Woman.” Prie sta
lo šnekučiuojant, visų draugių 
ūpas buvo geras, tat ir šio biu
letino platinimui liuosnoriai 
apsiėmė draugės M. Paukštie
nė 10 egz., K. Viltrakiūtė 5 
egz.,, OI Jankauskienė 5 egz., 
A. Klučinienė 5 egz. ir E. N. 
Jeskevičiūtė 5 egz. Taipgi 
drg. Bložienė iš Ridgewoodo 
kuopos paims 5 egz. Drg. 

j Klučinienė liuosnoriai apsiėmė 
vral m j i i • v. . . 'rinkti prenumeratas tam biu-Todėl newyorkieciai ir', .. . . v. . . ,šio-L ii . v. . . . .-..i. letmui ir čia pat įau gavo ke-!brooklynieciai privalo dėti di-L . . .. , . m .latvės i i- t i> -v :leta skaitytojų. Tai puiki pra-k<lLVChidehausiu pastangų pagelbėti i .. r •_ ‘ m... _‘ 1 jdzia musų kuopos. tikimės,

Į kad ii- kitos Susivienijimo kuo
pos imsis už darbo skleidimui 
anglų kalboj darbininkių biu
letino.

Visos išsiskirstėm dėkingos 
gaspadinėms dd. Čepulienei ir 
Deikienei už suruoštus puikius 
užkandžius. Kas suaukojo 
juos, nebuvo skelbta.

Norma.

VIETOS ŽINIOS
Be to, tuo pačiu sykiu bus 

rodoma ten 
Gyvenimas 
Ir vienas 
veikalas 
dalykėlis.

ir

pat 
Trojaus 
Charlio 
vienas

‘Privatinis
Helenos.”
Chaplino 
mokslinis

Rytoj į Newarka Pagelbon Tekstiliečiam 
StreikieriamKurie norite pamatyti ope

retę “Pepita,” tai rytoj, de
šimtą valandą, ateikite ant 
Broadway ir Hewes St. stoties, 
nes ten bus susirinkęs Lyros j 
Choras ir “Pepitos” aktoriai,!11*1* vatstijų audėjams ir ver
tai kartu nuvažiuosime. '__ ,
nepasivėluokūte, nes traukinys; 
išeis ne vėliau, kaip 1O:3(

Ekskursijos Tvarkytoj

New Yorko darbininkai pa
siryžę ištiesti savo pagelbos 
ranką streikuojantiems pieti-

GOLOS” 
VAKARĄ

radikalų
ruo-

• WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D. 43 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 14 balandžio, 
Irving Teatre, 206 S. Main St., 2 
vai. po pietų. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų. Kuopa rengia 
paskaitą literatūros klausime ant 21 
balandžio, viršminėtoj svetainėj, 7:30 
vai. vakare. . Tat visi nariai turi pa
imti 
J. V

išdalinti pagarsinimus. Sckr.
S.

as.

Bučiuok Pačią, Arba 
Eik į Kalėjimą

Tik'Pajams, kurie jau ilgokas lai
škas kai .pradėjo kovą prieš sa- 
įvo išnaudotojus. Yra atvykę 
i keturi streikieriai prašyti pa
gelbos iš plačiosios darbo 

.žmonių masės rytuose. Pietų 
tekstiliečiai, mat, seniau netu
rėjo didelių streikų, ši kova 
yra jiem naujenybė. Bet joje 
jie pasirodė labai gerai orga- 
Įnizuoti ir solidarūs.

Todėl newyorkieciai

“RUSKIJ 
RUOŠIA

New Yorko rusų 
dienraštis “Ruskij Golos
šia pramogą, kuri įvyks šį va
karą, Webster Svetainėj, New 
Yorke. Dalyvaus visa eilė žy- 
rųių artistų—dainininkų, šoki
kų, gitaristų. Bus ir prof. L. 
Theremin ir kitokių žymių ru
sų rašytojų ir

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

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

Teisėjas Jacob EI peri n 
plačios vaizduotės vyras, 
mis dienomis Adams j 
teismabutyj, Brooklyne, Marė to)e 
McCabenienė apskundė 
vyrą Joną už tai, kad jis ją j 
mušęs. F“ ‘ 
kalbų iš vieno ir antro ir pas- Kelief) New Yorke ruošia 
kui tarė nelaimingajam Jonui: rfag Day pagelbėjimui pietų 

____________ Bus renkamos 
■ aukos visokiais būdais, bet pa- 
’trankiausia galima rinkti, tai 

paėmus dėžutę eiti per stubas

pastangų pagelbėti i 
kovoje streikuojantiems 

savo į darbininkams ir darbininkėms.
Tarptautinė Darbininkų Pa- 

Išklausė teisėjas visų ^en)a (Workers’ International

—Už bausmę pasirink tams-jtekstiliečiams. 
ta vieną iš dviejų: arba eik . - • - • •
šešiems mėnesiams į kalėjimą 
arba kiekvieną rytmetį, 
šešius ^mėnesius, turi 
čiuoti savo pačią.

Ilgokai pagalvojęs, 
McCabe vis tik sutiko 
bučiuoti pačią, ažuot ėjus ka
lėjimai!.

per 
pabu-

Jonas 
geriau

DUNCANIŪJĖS 
MOKINIŲ ŠOKIAI

mėg-
Dun-

Visa New Yorko dailę 
stančioji publika laukia 
caniūtės mokinių baletisčių šo
kių, kurie bus atliekami Man
hattan Opera Housėj. šokiai 
tęęis nuo 18 iki 21 d. balan
džio, vakarais. Patartina tiem 
draugam, kurie eis pamatyti 
šokių, pirkti tikietus išanksto 
ir pirkti juos ‘‘Daily Worke- 
rio” administracijoj, tai dien
raščiui bus šiek tiek pelno.

Aukų rinkimas—Tag Day 
prasidėjo pereitą penktadienį 
ir tęsis šiandien ir rytoj per 
ištisą dieną.

Kiekvienas lietuvis darbinin
kas raginamas prisidėti prie 
šito nepaprastai svarbaus dar
bo. Kiekvienas jaunuolis ir 
jaunuolė raginami ištiesti sa
vo pagelbos ranką—kad ne 
skatiku, tai mažu darbu, del 
8,000 sunkiai kovojančių strei- 
k i erių.

Dėžutes, tarp kitko, aukų 
rinkimui galima gauti ir “Lai
svės” išleistuvėje. L. D. S. A. 
1 kuopos narės, berods, jų turi 
taip pat. Be to, patsai Wil- 
liamsburgo Tag Day centras 
bus po num. 56 Manhattan 
Avė., Brooklyne. Ten bus 
teiktos visos informacijos.

Serga Drg. Asevičius

su-

Draugas Asevičius susirgo 
vidurių liga ir randasi Green- 
point Ligoninėj, kuri yra prie 
Kupis (?) Parko, tarpe Olive 
St. ir Morgan Avė., vienas 
blokas nuo Metropolitan Avė., 

i Brooklyne.
Drg. Asevičius yra darbinin

kų judėjimo rėmėjas ir dabar
tiniu laiku yra Ridgewoodo A. 
L. D. L. D. 55 kuopos kasie- 
rium. Draugai turėtų nepa
miršt aplankyt savo draugus, 
paliestus nelaimės.

Lankymo valandos: Nedėlio- 
mis, utarninkais ir ketvergais 
nuo 2 iki 4 po pietų.

Seredomis—nuo 7 iki 8 va- 
jkare. Lankiusi.

ANTRAS METINIS

KONCERTAS

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

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

‘ . Lutvino svetainėj, 69 So. 
Park St. Komedija “Netikėtai 
vaizdiną, kaip 

vieną 
slaptai 
likosi apgauta.

Klebonijos”

mokslininkų. parengimas Įvyks nedelioj, 14 balan- 
Vakaras ruošiamas palaikymui džio, A.

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

John Reedo vaikų kolonijos 
Pavolgėje.

Pradžia 8 vai. vakare.
koncertui šokiai.

Po

TRUBADŪRAI RUOŠIA
SAVO KONCERTĄ

Rytoj, balandžio 14 d.,
Klaščiaus svetainėj, Maspethe, 
Trubadūrų Kvartetas ruošią; 
savo antrąjį metinį koncertą! 
ir balių. Koncertas prasidės 
4 vai. po pietų, o po jo bus 
šokiai. Bus dainų ir muzikos.

NEBAILUS VYRAS”
Šiuo tarpu Brooklyne 

kosi grupė lietuviškų artistų, 
kurie turi suorganizavę bend
rovę vardu Lietuvių Krutamų- 
jų Paveikslų Korporacija. šį 
sekmadienį, 14 balandžio, jie 
vaidins veikalą “Nebailus Vy
ras.” Veikalas anglų kalbo
je. Bus perstatytas parapijos 
salėje, N. 5th St., kampas 
Havemeyer St. Pradžia 4 v. 
po pietų. Po perstatymui bus 
šokiai.

Jų tarpe yra žymių artistų : 
Valaitis, 
kiti, 
kaip 
j e..

]an-

Hoffmanąs, Diek ir 
Bus progos pamatyti, 

mūsiškiams vyksta see UO

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

JUOZO LENKČIO NAUJA 
APTIEKA

at- 
motina ir duktė įsi
vaikiną, savo tarną, 

apsiveda su tarnu. 
Komedija 

atvaizdina, kaip

myli į 
Duktė 
Motina 
“Viduj 
klebonas linksmai laiką praleidžia su 
savo gaspadine.
binskienė” arba “Visi ant mano gal
vos,” tai yra juokingiausias monolo
gas lietuvių kalboj. Po teatrui bus 
šokiai. Įžanga suaugusiems 50c, 
vaikams nuo 12 metų—10c. Kviečia 
komisija. 87-88

Monologas “Užka-

PHILADELPHIA, PA.
PARSIDUODA mūrinis namas, su 

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

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

MANO YPATIŠKA ATY-d»-f nn 
DA IR PATARNAVIMAS | I M HI 
IK! PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFLbjU, DIDINU IR Nl MA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dienų ir nedėlicl! 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. ix> pietų

MARGARETA VALINČ1LU|
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE
WILKES-BARRE, PA.

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.

namus, 
atlieka- 
taisome
Reika-

S., 114 
Tol.

9

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU

Walackis.
šaukti arba ...
būsiu dėkingas.
S. Sacramento Ave., Chicago, Ill.

87-89

savo moters Veronikos 
Meldžiu ją pačią atsi
kąs žinote praneškite, 

. W. Walackis, 4239

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

; ■ -« ..JUNIPER 7646
RALPH KRŪCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAN A.VENUĘ-■■■ 

a ctA'ittuMm -v.?'!/4'- '■'' i. •'

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDUL1U DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza") 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatom i s iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Telephone, Btagr 44M

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del restauranto. Buvo karčiama 

ii' 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

Didelė Gausybė Lietuviškų 
Šaknų ir Žolių

Juozas Lenktis, lietuvis vais
tininkas, pirmiaus 
Avė. ir Grand St., 
dabar vėl turi savo 
num. 2674 Pitkin
Chestnut St. eleveiterio stočia

į Iš L. D. S. A. 1 Kuopos 
i Mėnesinio Susirinkimo I

Ketvirtadienio vakare įv 
i Darbininkių Susivienijimo 
[kuopos susirinkimas, 
įsirinkimą buvo užkviestos ir į administracija 
kitų Brooklyno kuopų narės, niečių “Rytojaus 
nes po biznio reikalų turėjome'Kurie norite, klauskite ir gau-’East New Yorke, 
arbatos su užkandžiais. Gai-'kite. 
la, kad mūsų kaimyninės kuo- 

į pos neatsiliepė į mūsų pakvie
timą. Dalyvavo tik Ridge
wood kuopos kelios draugės? 
Mūsų kuopos narių irgi mažai 
atsilankė šį kartą, 
sutrukdė lietus, nors 

j tas pasiteisinimas.
Kuopon persikėlė drg. Ka-| 

įtiliūtė, chicagietė. ~ 
jaučiasi gavę gerą talkininkę, jtrys su viršum metai kai dai- 
Tikiuosi, ji mus nesuvils.

Buvo daug kalbėta
“tag day” del badaujančių ■ ūkio, 
mainierių ir streikuojančių City.

Vėl Galima Gauti
yk0 Argentiniečių “Rytojus 

i'
I ši su-* V

M

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis “Laisvės” 
gavo argenti- 

11 numerį.

ties Union 
Brooklyne, 
aptieką po 
Ave., ties

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

Įvairus. | Būdamas gerai
Be to, randasi Minsko j ceptu išpildvmo

Raudonojo Artojaus’\ nume- jis taipiri įsitaisė
dirbimui jo garsių vaistų įvai

rioms ligoms; apart to, jis tu- 
Įri didžiausia įvairybę -šviežių 
lietuviškų šaknų ir žolių.

Reikalaujant kokių infor- 
maciiu arba duodant užsakv-

„ , ,. , Dainininke Marion TalleyGal kiek . . . .v n J
tai p ras- Pasitraukia is Operos

žinomas re- 
specialistas, 
laboratoriją

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third .Ave 
Pirmas Floras,

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Metropolitan Operos daini- ma kokiu vaistu, galima laiš-
Draujres! ninke, Marion Talley, kuri tik

jnuoia šito! oneroi. nutarė na- 
aD’e įsitraukti iš ios ir “gyventi ant 

Jinai paeina iš Kansas 
. . . .. . Kadaise, tam tikrų pa-
jaudinyčių darbininkų. Draugės triotu keliama, jinai triumfa- 

lingai jėio į šita operą ir io- 
«io« debiuto pažiūrėti atvyko' 
iš Kansas City specialis trau-i

j J. Lenktį vir- 
adresu arba su*, 
to nėr telefoną: 

i arba 3291. o iis 
suteiks patarimų

kais kreintis 
šiii nurodvtu 
sikal bėti dpi 
Cvnress 3300 
mielu noru 
ir greito patarnavimo.

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

DIDELIS PARDAVIMAS
Parsiduoda 8 šeimynų namas—šeši 

apartmentai ir dveji atskiri šeimy
nom ant vienų lubų kambariai. Ran
čos neša $2,100.00 i metus. Got- 
thelfsman, 541 Flushing Ave., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės i grosernę.

87-89

®
 Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ\DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kanętas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinčjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Rengia Bendrai: Trubadūrų 
Kvartetas ir Jaunų Vyrų 

Lietuvių Draugija

Nedelioj, Balandžio 14,1929
KLAŠČ1AUS SVETAINĖJ 

Maspeth, L. L
Svetaine atsidarys 4 vai. Kon

certas lygiai 5 vai. po pietų 
Po koncertui šokiai ir basket

ball
Koncerto programą išpildys 

Trubadūrų Kvartetas, M. 
Strumskienė ir Philadelphijos 
operos dainininkė J. Koretz- 
kaitė ir dainininkė A. Kulbo- 
kiūtė.

Basketball žais Jaunų Vyrų 
Lietuvių Draugija.

Tą viską galima bus matyt, 
girdėt ir linkmintis už vieną 
bilietą. Bilietai 50c, 75c ir $1.

Nesivėluokit, programa pra
sidės laiku.

Viltrakiūtė, Jankauskienė i 
Paukštienė paėmė po baksiu- 
ką ir drg. Tamošiūnienė štam
pu pardavinėjimui. Kitos drau- kinys, gabenąs visa eilę tur- 
2’ės jau buvo pasiėmę bei pasi- čj‘u ir buržujų, kas lėšavo apie 
žadėję pasiimti baksiukus iš $50.000.
Partijos vienetu, tat čion ne-j 
galėjo imti. Visgi narės do
misi tuo reikalu ir žada kiek 
galint darbuotis.

Komisiia prie vaiku draugi
jėlės nusiskundė, kad pas ja 
iškilo nesusinratimap ir neno
rinti ji ant toliau veikti, n^s 
“Laisvei” nėr krislus ant iii 
užsipulta del paskutinio vaka
rėlio. Susirinkime didžiuma 
draugiu išsireiškė, jog tie kės
lai buvo atkreipti ne prieš ko
misiją, bet prieš tas tokias re
ligines liekanas, kuriu pas mus 
dar užsilikę, kaip parodė tas 
“velykinis” vakarėlis. kur 
margučiais buvo žaidžiama. 
Patarta draugėms del to ne
užsigauti ir darbuotis tain pui
kiai ir energiškai, kaip iki šiol 
jos dirbo.

Po 
prie 
kuris gausiai buvo apdėtas 
keiksais. vaisinis ir arbata. 
Draugė Tamošiūnienė pirmi
ninkavo ir pakvietė sekamas

Talley nebuvo žymi daini
ninkė ir nri ruošta tam darbui, 
nors balsą, sakoma, turėjo 
neblogą.

TEATRAS MMOS-MUZIKA

13, 
bus 
ga-

SALES—PARDAVIMAI MALONAUS PASIMATYMO

susirinkimui susėdom 
gražiai paruošto stalo,

“WATERLOO”— 
SUKRIUŠINIMAS 
NAPOLEONO GALIOS

Su šia diena, balandžio 
Film Cinema Guild Teatre 
pradėta rodyti Vokietijoj
mintas žymus judis “Water
loo,” kuriame nušviečiama Na
poleono pralaimėjimas karo 
1815 metais. Veikalas ■ paga
mintas Vokietijoj, bet prie jo 
taisymo buvo pasamdyta1 visa 
eilė žymių ekspertų iš Franci- 
jos ir Anglijos, kurie, pagelba 
archyvų ir dokumentų, stengė-; 
si padaryti judį tikru, auten-į 
tišku. Apie 15,000 “ekstra” j 
žmonių dalyvauja. I

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ' ir 

Muzikos Teorijos
L Berniče šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

biznis j
geroj |

Avė.,
88-93

PARSIDUODA Lunch Room,
įdirbtas per 9 metus, labai «ciuj , 

biznio vietoj. Gera proga pirkti. ' 
Kreipkitės po num. 713—3rd 
Brooklyn, N. Y.
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 turiu greit 
parduoti. Kreipkitės po No. 167 
Hobart Ave:, .Bayonne, N. J.

(78-89) 214 Perry Avenue

UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

del pa- 
priimti.

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 
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.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTR AKTORIAI

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

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

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St. į




