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Dainininkai ir Politika. 
Vėl Sumanymas. 
Albertas Einšteinas. 
100,000 Automobilių.

Rašo L. Pruseika

težius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Darbininkai Visų Salių,

Vienykite* I Jū» Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re>

Fašistinis Kauno “Aidas” 
praneša, kaip Milane (Italijoj) 
gyvenanti lietuviai dainininkai 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybes šventę. Tarpe tų daini
ninkų yra ir p. K. Kriaučiūnas.

Jie išsikėlė sau puotą Romos 
viešbuty, pasikvietė Mussolinio 
laikraščio redakcijos atstovą ir 
gerai paūžė už... Lietuvą.} 
“Aidas” dar priduria: “U Po-Į 
polo d’Italia gražiai 
Lietuvą paminėjo.”

Visi jie gyrė dabartinę Lie
tuvos valdžią. ..

O mums vis dar pasakoja, 
kad menas nieko bendra su po
litika neturi!

Laivuose Galima Esą 
Pardavinėt Alkoholį,

Tik Ne Daktarišką
WASHINGTON. — Blai-

Tūli mūsiškiai proletariniai 
menininkai įsigeidė savo mėne
sinio žurnalo. Išpradžių, drau
gai, bent kiek žmoniškiau su
tvarkykime jums pavestą “Vil
nies” skyrių.

Kam tie dideli užsimojimai, 
kuomet mažo darbo nepajėgia
ma atlikti! 

n--------
Albertas Einšteinas, vienas 

iš didžiausių pasaulio moksli
ninkų, tuo skiriasi 
nuo didžiumos kitų moksli
ninkų, kad jisai įdomauja dar
bo minių judėjimu. Vokietijos 
profesoriai prieš karą ir karo 
metu buvo akli šovinistai. Ein
šteinas niekuomet nebuvo šovi
nistas ir todėl mokslininkai jį 
ignoravo. Einšteinas pritaria 
Tarptautinei Darb. Pagelbai ir 
yra jos nariu* Jo balsas visuo
met skardžiai nuskamba, kuo
met reikia protestuoti prieš 
baltąjį terorą. Jisai yra dide
lis Sovietų Sąjungos draugas.

Stokime Pagelbon Lietuvos
Badaujantiems Vargdieniams!

Amerikos Lietuvių Darbininkų Komiteto šelpimui' Lietuvos IBaduolių Atsišaukimas 
i Plačią Darbininkiškąją Visuomenę

Broliai ir Draugai, Lietuviai Darbininkai!
Jau po visą plačią lietuviškąją išeiviją 

Jungtinėse Valstijose nuskambėjo aidai, kad Lie
tuvoje—ypatingai šiaurinėje jos daly j—žmonės 
badauja. Pereitų metų nederlius, lietingas me
tas, sunaikino javus, Supūdė bulves. Ypačiai 
skaudžiai palietė Panevėžio, Biržų, Šiaulių, Jo
niškio ir apielinkių sritį. '

Dar pernai metais Lietuvos darbininkų 
spauda (ypačiai Tilžės “Balsas”) plačiai nuro
dinėjo, kad Lietuvoje šiais metais bus badas, kad 
jis labiausiai palies varginguosius valstiečius, 
grįtelninkus, bernus, mergas ir miestų darbinin
kus. Tatai šiandien priversta patvirtinti ir pati ’ 
fašistų valdžia.
Badas Griebia už Sprando Biednuonienę

Pakanka gauti šiandien iš nederliaus palies
tų vietų laiškų, idant įsivaizdavus tą baisią pa- .

Laisvėš”

Algos visur nukapojamos, arba jie išmetami 
laukan ir ten turi badauti. Net Lietuvos bur
žuazinė spauda negali užtylėti to baisaus fakto, 
štai ką rašo “Lietuvos žinios” savo num. 67-tam 
apie Rokiškį:

“Gal kiek mažiau, kaip kitur, bet ir Rokiš
kio apylinkėje yra bedarbių. Dalis bedarbių, 
negaudami jokios pašalpos, beveik badaudami 
gyvena, ūkininkai, esant blogai padėčiai, sten
giasi mažiau darbininkų samdyti ir mažiau mo
ka: bernas gauna metams su maistu ir drabu
žiais 300-350 litų (pternai 450-600 lit.), pusber
nis—180-200 litų (pernai 250-350 lit.), merga 

>180-250 (pernai—220-35.0), piemuo*—100-150 lit. 
(pernai—180-200 litų).”

Tas pats laikraštis apie Papilės apielinkės 
žmonių būklę sako:

“Del blogų orų yra labai nukentėję šio vals
čiaus ūkininkai, bet dar labiau mažažemiai, dar
bininkai ir nuomininkai, NES PASTARIE

Griežtas Įstatymas Prieš Komunistus ir
Kitus Darbininkų Veikėjus Indijoje

Drg. Kuibyševas varde So
vietų Sąjungos vyriausios ūkio 
tarybos skelbia dekretą, jog nu
tarta steigti milžiniška automo
bilių dirbtuvė, kuri kas metai 
pagamins 100,000 automobilių.

Senai taip reikėjo padaryti.

lietuviai 
Susivie-

JI vienos Amerikoje gyve
nančios svetimtaučių grupės 
žmonės tiek nedavė savo tautos 
darbo žmonėms, kaip 
per savo Priešfašistinį 
nijimą.

<< Bet jūs nematysite įvertini
mo to milžiniško darbo nei 
“Balse,” nei kuriame kitame 
Lietuvos draugų laikraštyje. 
Jokį pliusą jie nepažymės nuo
širdžiai. »

Šiaurinės Lietuvos vargu, 
matomai, įsigeidė pasinaudoti 
Suvalkijos ūkininkai. Jie krei
piasi į Šiaulių apskrities valdy
bą su prašymu, kad ši jiems 
patarpininkautų. Tačiaus, anot 
Šiaulių valdybos, “jie siūlo taip 
mažas algas, kad apskrities sa
vivaldybei nepatogu net tarpi
ninkauti.”

Ko kito iš Suvalkijos buožių 
negalima nei laukti.

mesta Indijai konstitucija; 
Anglijos karaliaus atstovas 
gali be seimo valios leisti 
tam nelaimingam kraštui 
cariškus įstatymus.

Lordas Irwin, pirm išlep
siant tą “ukazą”, pakartoti
nai nurodė į pavojų iš agi
tatorių pusės, primindamas 
pereitos savaitės pradžioje 
dvi mestas seimelyje bom-x 
bas. Jąsias metė du indai- 
social-republikonai; bet jos 
trūko taij) nekaltai, kad be
veik neikiek nesužeidė nei 
vieno anglų valdininko, į 
kuriuos, girdi, jos buvo tai
komos. Galimas daiktas, 
kad jos ir buvo mestos su 
tų valdininkų žinia. Nes, 
pasinaudojant tuo nuotikiu, 
Anglijos imperialistai gau
na pasiteisinimą užkart In
dijos gyvento i ams žiaurųjį 
įstatymą prieš darbininkų

Indija neva turi “savival
dybę” su seimeliu, bet ta 
savivaldybė nieko nereiškia, 
kaip matome iš tokio nuoti- 
kio. Seimeliui buvo įnešta 
sumanymas ištremt iš Indi
jos visus komunistus, kurie 
nėra tos šalies piliečiai, 
taipgi griežtai imt į nagą 
kiekvieną agitatorių. Tai 
buvo Anglijos imperialistų 
suplanuotas įnešimas, kad 
pįžčiaupt burnas visiems, 
nepučiantiems į angliškųjų 
tironų dūda.

Indietis seimelio pirminin
kas Patel patvarkė, kad tas 
sumanymas neturi būt nei 
priimtas nei svarstomas. 
Tuomet Anglijos karaliaus 
atstovas-vietininkas lordas 

: sumanymas 
Yiuo šios valandos lieka įsta
tymu, nežiūrint jūsų atsisa- 
iVvmo jį svarstyt.

. Tokia jau, mat, Anglų pri- ir valstiečių veikėjus.

xjlrwin užkirto:

progu VyPės komisionierius Dora- 
nas sako, kad nei laivas 
“Leviathan” nei kiti ameri- 

Ikoniški laivai neturi teisės 
pardavinėt gėrimui alkoho
lį, kurį vežasi medicinos 
tikslams, sulig šios šalies 
daktarų receptų. Tačiaus, 
komisionierius pripažįsta, 
kad nėra įstatymo, kuris 
uždraustų amerikoniškam 
laivui pardavinėt savo pa- 
sažyriams alkoholį, gautą 
už trijų mylių nuo Jungti
nių Valstijų pakraščių.

Kaip žinoma, už tam tik
ro mylių skaičiaus nuo A- 
merikos pakraščių plaukio
ja butlegeriški laivai, dau
giausia angliškieji ir kana- 
diškiai, ir pardavinėja deg- 

itinę ir kitokį alkoholį ame
rikoniškiems laimas, einan- dėtį, kuri viešpatauja varguomenėje.
tiems Europon. Amerikos 174-tam numeryj (š. m.) viena iš Panevėžio tar- NEI ?Aš ALPŲ, NEI SeKLŲ NIEKAS 
“sausieji” reikalauja išleist į raitė rašo sekančiai: 
įstatymą, kad sustabdyt tą 
biznį.

Bet jeigu kuris ameriko
nų laivas imtų pardavinėt 
gėrimui keliauninkams al
koholį, gautą sulig daktarų 
receptų Amerikoj, tai blai
vybės komisionierius grasi
na tokį laivą konfiskuot ir “Iš provincijos ūkininkai bijo* vežt miestan mais-. 
skaudžiai baust jo savinin-įto produktus, nes buvo atsitikimų; kur išbadėję 

j žmonės užpuola vežantį miestan maistą, atima 
viską ir grąžina namon tuščiomis. Dabar, sako
ma, ūkininkai be apsaugos bijo važiuot miestan 
su maisto produktais.”

šis pareiškimas mums būtent parodo tai, 
kad buožės—storkakliai ūkininkai—javų dar tu-

“. . .Panevėžyj daug žmonių serga ir mirš
ta; nuo gripo. Toji liga, sakoma, paeina nuo 
peršalimo ir nedavalgymo. Jau daug yra žmo
nių, kurie badauja ištisas dienas, kol gauna kur 
sušalusių bulvių kelis kilogramus ar šmotelį 
duonos. . . ” Esą bulvės brangios, net už suša
lusiųjų kilogramą reikia mokėti 50 centų; svies
to kilogramas 12 litų ir kasdien vis brangsta.

f

•I

kus ir kapitoną.

Bedarbiai Anglijoje 
Laužo Šonkaulius ir

Trempia Vieni Kitus jų niekam ”ed"oda’ ne|gi /ųlu<,!i biio v vežti be apsaugos. Kenčia nuo bado tik vargšai,

LONDONAS. — Anglijos 
liberalų vadas . Lloyd 
George, Manchesteryj, kri-

tarnaitė ra-

NEŽADA. Darbininkai, išbuvę metus pas ūki
ninką, negali gauti algų ir esti atsitikimų, kad > 
ūkininkas net atsisako’bent kuomet sumokėti.” '

Arba štai dar vienas pavyzdys—“L. ž.” 
telpantis pranešimas apie Kupiški:

“Kaip ir visur Lietuvoje, taip ir pas mus 
yra nedarbas. Kiekvieną dieną tenka matyti ke
letą apskurusių darbininkų stoviniuojančių aikš
tėje ir lūkuriuojančių ar nepasiūlys kas nors 
darbo,., bet darbo nesiranda. Jie turi grįžti tuš
čiomis rankomis namo, kur alkanos šeimynos jų 
laukia. Nukentėjusioms nuo nederliaus ūkinin
kams skubiai supirkinėjami valsčiaus sandėliuo
se grūdai ir tuojau prasidės pašalpos natūra Į 
teikimas o bedarbiais pakol kas dar niekas ne-\ 
sirūp in a." U

Tas pats laikraštis vėliausiuose savo leidi- ' 
niuose praneša, kad Biržų apskrityj badauja 11,- 
000 žmonių. Kas jie yra? Tai darbininkai ir 
kaimo biednuomenė. _

Inžinierius Campbell 
Nužudęs Dvi Moteris

Neišdegė Provokatorių 
Planas Prieš Audėjus

ELIZABETH, N. J.—Ma- 
tininkas-inžinierius H. Col
in Campbell ne* tik nušovė 
ir gazolinu apipylęs uždegė 
Elzę Mannaitę, slaugę, dak- • 
taro dukterį; jis 1 
kaip dabar spėjama, pana? 
šiai nužudė • 7 ’ 
!3rownaitę, privatinę moky
tąją. Kaip iš vienos, taip ir 
š kitos jis išviliojęs visus 
rinigus pirm nužudant.

GASTONIA, N. C.—Fab
rikantai ’ norėjo padaryt 
provokaciją su dinamitu 
prieš streikuojančius audė-

taip patjjus; bet pasiryžimas ne- 
’ išdegė. Provokatorius ban- 

Margaretą dė įeiti į vieną didelį už-

a

Fašistų “Aide” poetas Petras 
Vaičiūnas bando idealizuoti 
darbą. ' < ■
“Dalgė, plunksna, vėjas, dūmai, 
žaizdras, kūjis, plieno rauda,, 
žiebia žaibą darbo durnai, 
Valios juroj dvasią maudo...”

Parazitų,, išgverėlių laikrašty 
dainuot apie darbą—reiškia bū
ti dideliu besarmačiu. Ką ben
dra turi su darbu tos šalies 
viešpataujančioji klasė, 
darbo minios smurtiškai 
vergtos?

kur
pa-

Keturi Miesto Valdininkai 
Nuteisti Už Kyšry Ėmimą

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Nuteistas 10 metų kalėjimo 
ir $2.500 piniginės pabau
dos E. J. Sweeney, .miesto 
valdybos narys, kuris iš 
kontraktorių ir kitu intere
santu imdavo kyšius. Tai 
jau ketvirtas iš eilės miesto 
valdininkas nuteistas • už 
kyšių ėmimą.

streikuotą fabriką. Milici
ninkas, nežinodamas jo tik
slo, suturėjo ir atrado pas 
jį du dinamito gabaliukus.nieko neturintieji. Toliau kalbamoji 

šo apie savo padėjimą:
“Mūsų, tarnaičių, gyvenimas 

sunkėjo. Iš sunkių metų priežasties pusę visų
; jųjų likimu nie- 

Pirmiau mes gaudavom mažą 
porciją sviesto prie valgio, dabar jau marga
riną turim valgyt vietoj sviesto,—sviestą tik 
ponai valgo... Gi abelnai tarnaičių valgį per 
pusę sumažino; kiek pirmiau vienai skirdavo, 
dabar tą porciją del dviejų skiria. Taigi, nors 
mes, kurios dar ir turim vietas, nuolat jaučiam 
nedavalgymą. Tankiai maitinamės sušalusio
mis bulvėmis bei morkom; labai sugadina vi
durius tokis maistas., Ot, čia ir būna pradžia 
gripo/*

šimtai tokių ir panašių laiškų šiandien pa
siekia amerikiečius iš Lietuvos. Ne visi jie, de
ja, pasiekia platesnes darbininkų mases.

Lietuvos bernų ir mergų padėjimas baisus..

tikuodamas dabartinę St. |tarnaičių atleidžia nuo vietų; 
Bal’dwino valdžią, pažyme- kas nesirūpina.
jo, kad šiuo laiku Anglija 
išveža pardavimui į užsie
nius 20 nuošimčių mažiau 
tavorų, negu pirm pasauli
nio karo; kad šalyje yra 
virš miliono bedarbių ir kad 
išbadėję bedarbiai vieni ki
tiems per galvas lipa ir 
šonkaulius laužosi, besiverž
dami į dirbtuves, jeigu kur 
atrodo, kad keletas žmonių 
galėtų gaut darbo.

Sovietai Planuoja Už 
$3,500,000;000 Prekių

Parduot Užsieniams
MASKVA.— Sovietų vai- 

džia išdirbo tokį užsieninės 
prekybos planą, kad per se
kamus penkis metus žada
ma iš Sovietų Sąjungos iš-' 
vežt ir parduot užsieniuose 
tavorų už $3,500,000,000. 
Ypač manoma pakelt išve
žimą medžių (už $500,000,- 
000), žibalo (už $750,000,- 
000) ir grūdų.

t New Yorko Times kores
pondentas W. Duranty iš 
Maskvos rašo, kad savo pla
ną Sovietai veikiausia įkū
nys. Nes jie gyvenime jau 
įvykdė užsienio prekybos 
planus, kurie buvo padaryti 
penki metai atgal. O tąi 
irodvmas. kad Sovietai dir
ba planingai, o negyvena 
vien tik šauniais sumany
mais ir tuščiais pasižadeji- 
mais;

žymiai pa- Su Miestų Darbininkais dar Blogiau 
* , 

Jeigu kaimuose biednuomenės vargas nepa
kenčiamas, spaudžia kylančios del nedavalgymo 
ligos, žmonės miršta badu, tai juo sunkesnėje 
padėtyje atsiduria miesto proletariatas. Tik, v 
vienam Šiaulių mieste yra susiregistravusių virš^Bioną Rozaliją. 
1,000 pastovių bedarbių; po mažesniuosius mies
telius po keletą šimtų ir daugiau. Iš viso Lietu-

Jis yra 60 metu amžiaus. Tuojaus prisistatė sepcialis 
Pirmai pačiai mirus, apsi- mušeika-šerifas; ir sako nu
vedė kitą; kuomet ta pusi- licininkui, tai man priklau- 
rodė jau pirmiau vedusi ir so areštuot tas žmogus. Mi- 
neturinti divorso, jis ją pa- licininkas atsakė, aš jį su
metė ir vedė dabartinę savo čiupau, tai aš ir areštuoju.

Norėda- Galų gale, milicininkas per
inąs prisitaikyt prie Elzės davė areštantą šerifui; o 
Mannaitės pinigų, jis slapta i šerifas, pavedęs areštantą

Pirmai pačiai
*

voje pramonės darbininkų užsiregistravusių be- neteisėtai ansivede ir suj^lis blokus ^toliau, ii palei*
jąja, o savo tikslo pasiekęs j do, nei nemėgindamas pri- 
nužudė. ’ įstatyt jį į policijos nuovadą*

. _ . _ . . Campbell yra baigęs Co- į Dabar štai kas paaiškėja,
dasi darbininkų, dirbančių tik dalį laiko? Tokisllumbijos Universitetą ir 
Šiauliuose Frenkelio fabrikas, šiuo tarpu paga- šiaip labai gabus žmogus, 
mina prekių tik 12% to, ką pagamino prieš ka- tik išgverusio ir palaido 
rą ir dar vis rodo tendencijų blogėti. Kitur būdo. Jam dabai' gręsia 
fabrikai ir gi tik labai mažai .tedirba.

(Tąsa ant 4 pusi.)

darbės lauke rankasi keletas tūkstančių, kas 
Lietuvoje ypačiai prie dabartinių sąlygų sudaro 
baisų reginį. O kur jų šeimynos? O kiek ran-

Kitur būdo. Jam dabar 
.mirties bausmė elektros 

. dėj.
ke-

Iš Nuobodumo Paėmė Šimtą Atleidžia 300 Lenky Oficieriu 
Priešą Nelaisvėn Valdžios 
Kareiviai Meksikoj ■ “Gazeta Warszawska”

■ praneša, kad artimiąusio-

Meksikos sukilėliai' dar, 
tebelaiko * apgulę pasieninį, 
miestą’ Naco, Sonoros vals
tijoj. Valdžios kareivių bū
rys, kaip sako, “iš nuobo
dumo,” apleidę savo apsi
gynimo linijas šoko ant su
kilėlių; daugelį jų nukovė ir 
šimtą paėmė nelaisvėn.

Chicago.—Perdaug augš- 
tai kylą vanduo Michiga- 
ne ir kituose vadinamuose 
Didžiuosiuose Ežeruose. Ta
me įžiūrima pavojus Mil- 
v^aijkeei, Duluthui, Sheboy- 
ganui įr.‘ kitiems1 miestams, 
stovintiems tiės ‘tais eže
rais.' • Į' V N J

mis savaitėmis bus paleista 
atsargom 300 lenkų karinin
kų nuo majoro iki pulkinin
ko laipsnių, j Daugumas jų 
tarpe1' yra jaunesni, kaip 40 
metų amžiaus. Paleidus at- 
sargon šiuos karininkus, ar
timiausiu laiku- numatoma 
dar paleisti 600 kapitonų ir 
vyresniųjų leitenantų.

“Gazeta Warszawska” su 
ironija pastebi, kad komisi
jose, kurios tikrina atlei
džiamų karininkų sveikatą, 
duodami jiems, pav., toki 
klausimai: “Kiek bus 25x 
176?” Karininkai šį padau- 
ginirųą turi atlikti atminty
je. Jei per minutę nebūna 
atsakymo, tai komisija daro 
sprendimą, kad .karininko 
sveikata > netinkama. Ž Atlei-

ūžiamųjų karininkų nepasi
tenkinimas didėja.

Ne tai, kad:Lenkija norė
tų taikos, ir todėl mažintų 
savo armiją. Prie ofičieriųĮ 
atleidinėjimo verčia valsty
bes iždo bankrutavimas.

Streikuoja 6,000 
Ceveryky Darbininku

Sušaudė 1,000 Chiny 
Kairiąją Darbininką

BOSTON. — Sustreikavo 
6,000 čeverykų » darbininkų. 
Streikas apima 38 darbtu- 
ves. Streikui dar nepasi
duoda Thomas G. Plant 
kompanija ir dvi kitos dirb
tuvės. Streikieriai sujun-

, Kantone, Chinijoj, kulko- gia savo spėkas, kad ir tų 
svaidžiais. sušaudė dar* tūk- trijų firmų darbininkus iš- 
stantį “radikalų agitato- vest kovon. Tuomet būtų 
rių”, suprask, komunistų ir šimtaprocentiniai 
šiaip klasiniai susipratusių 
darbininkų. Diktatoriškos 
valdžios kariškas teismas 
taipgi sušaudė 30 studentų 
iš Sun Yat .Sen Universite
to. Kraugeriai žada išran
kioti ir nugalabinti visus 
darbininkiškai bei valstie
tiškai nusistačiusius to uni
versiteto studentus.

visuoti
nas šiaučių streikas Bosto
ne.

Streikui vadovauja Inde
pendent Shoe Workers Uni
ja, o šiai unijai vadovauja 
komunistai ir kiti kairieji. 
Tarp streikierių ypač dar
buojasi organizatorius drg. 
Fred Biedėnkapp iš New 
Yorko. ’

Fabrikantai' su šerifais bu
vo prirengę provokatorių 
su dinamitu. Provokatorius 
būtų dirbtuvės priemenėje 
išsprogdinęs dinamito gaba
liukus; triukšmo būtų bu-* 
vę; bet dinamito buvo per- 
mažai ir jis buvo peršilpnas, 
kad padaryt didesnės blė- 
dies dirbtuvei. Jo , sprogi
mas, tačiaus, būtų davęs 
fabrikantams ir jų samdy- 
tiems mušeikoms priekabę 
pradėt atvirą kruviną dar
bą prieš streikierius, daryt 
pogromus, masinius areštūs 
ir tt.

Su poįicija fabrikantai • 
buvo gerai susitarę; klaida 
įvyko tik per tai, kad buvo 
pakeistas milicininkas prie 
minėtos dirbtuvės, ir šis mi- . 
licininkas, nieko nežinoda
mas apie provokacijos pla
nus, ėmė ir sučiupo už pa* 
karpos provokatoriui.

MiiGreenwich, Conn 
damas turčius G. G. 
paliko $25,000 ęavo sekręĮą- 
rei. Ta sekretorė jam ir 
savo meile “patarnauda
vus”. . X -
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DIENOS KLAUSIMAIS
Kruvini Budeliai Įžųazinės Europos plėši- 

[kams. Tuo budu jie buria-
Šalti šiurpuliai supurto si į daiktą, kad ginklais už- 

žmogų, kuomet prisimeni pulti ir sudaužyti Sovietų 
darbusxChinijos “nacionalis- valdžią ir atsteigti senąją 
tinių” budelių. Lieja jie tvarką.

I Antras to Anglijos impe
rialistų plano tikslas yra. 
sumobilizavimas Europos 
prieš Ameriką. Anglija ma
to, kaip Amerikos imperia
listai užgriebia pasaulinę 
rinką, gena Anglijos dirbi
nius iš Pietų Amerikos, iš 
Azijos ir Afrikos. Juk jie 
negali ramiai žiūrėti į Ame
rikos imperializmo plėtimą
si. Jei buržuazinės Euro
pos nenušluos proletarinė 
revoliucija, tai kada nors 
Anglija turės 
Amerika. Tuo budu Angli
ja uoliai rengiasi tam1 atei
ties karui.

Bedarbiai' Sujudo
JONIŠKIS.—2 ‘d. sausio Jo

niškio valsčiaus valdyboj su
sirinko apie 80 bedarbių—ba
daujančių vyrų ir moterų. Be
darbiai pasiryžo griežtai rei
kalauti iš fašistų valdžios, kad 
susirūpintų badaujančių darbi
ninkų padėtimi. Valsčiaus 
valdyba atsisakė šelpti bedar
bius. Tuomet ^bedarbiai tie
siog paklausė: kas daryti, ar 
badu mirti ar patiems imtis 
šeimininkavimo. Viršaičio pa
dėjėjas socialdemokratas Bri- 
jūnas pareiškė, kad išsiųs raš
tą į apskrities viršininką ir pa
reikalaus pinigų. Bedarbiai 
išsiskirstė, bet 5 d. sausio su
sirinko dar daugiau (apie 
160) bedarbių. Jie dar griež
čiau pareikalavo pagelbos. 
Valsčiaus ponai pamatė, kad 
jau ne juokas ir gali kilti rim
tų įvykių. Viršaitis liaudinin
kas Jonkus užsirakino ir neį
sileido bedarbių pasiųstų dele
gatų ir ėmė rėkti, kad pašauk
siąs policiją, bet neišbaidė. 
Bedarbiai reikalavo iššaukti 
apskrities viršininką, o jei tas 
neklausys, tai bedarbiai imsis 
patys šeimininkauti. Bedar
biai nustatė, kad 8 d. sausio

Kratos
BUB1AI.—Keliose 

įvyko kratų. Buvo 
tardymai.

vietose 
vedamišiaip pusėtinai gerai, tai liežu

vis ir savaime pavieniui gali 
kokią ligą turėti. Kad ir ecze- 
mą ar dedervinę. Kaip ten ne
buvę, bet jiėškoti priemonių iš
gydyt tą Jūsų liežuvį reikia. 
Gal dantys kiek ir kliudė, bet 
veikiausiai ne. Baimės, kad iš 
tokio šiurkštaus liežuvio neišsi- 
vystytų kartais vėžys, nepatariu 
Jums, Drauge, turėti. . Vėžys 
siekia giliau: jis turi platesnių 
ryšių, nekaip vien tik paviršuti
nį erzinimą. Dažniausia vėžiui 
kelią parengia kokia įsibingėju- 
si, chroninė viso organizmo liga 
,ąr.ba. koks ; pakrikimas medžia
gos apykaitoje, kuomet ęsti pri
sidarę perdaug nuodingų me
džiagų. Vietinė intaka—-erzini
mas, sužeidimai, tiesa, irgi kiek 
turi savo įsvaros vėžio klausi
me. Tačiau sielotis perdaug ne
patariu. . . ,

Tai - kas daryt su tuo liežu
viu? Gana geras vietinis vais
tas— antiseptikas ir šiaip audi
niams sutraukti ir jų įdegimui 
mažinti—yra sidabro nitratas. 
Gaukite vaistinėje tos druskos 
skiedinio, sakysim 10% stipru
mo: “Silver nitrate 10% solut., 
half ounce.” Apvynioję medvil
nės gabalėlį aplink pagaliuką ir 
padažę tuo skystimu, nutepkite 
sau liežuvį, pirma to gerai jį 
nušluostę. Jei tektų kiek to 
skystimo nuryti, tai maža bėda, 
nes jis geros turi veikmės į bet 
kokias plėves. Taip tepliokite 
liežuvį bent po kartą kas diena.

Yra da vienas neblogas' vais
tas tokiam reikalui. Parsineš
kite iš vaistinės: “Potassium 
chlorate, saturated solution, 3 
oz. ” Galite to skystimo truputį' 
paimti burnbn ir palaikyti kele
tą minučių. Darykite taip irgi 
bent po kartą po du kas diena. 
Galima' abudu' skystimu ’vartoti 
tą pačią dieną. Už keleto sa
vaičių Jums liežuviukas jau 
daug gražinis galės jJasiddryti. 
Tęskite tą Vietinį ^ydyihąj Tolei 
galų gale visai atrodys gerai. 

L* 'Ele- ^itbkTo * vfetitfiė gydymo- 
reikia da ir sįstęminio. visam 

lizinui gydymo. Gerai, kad
Tai ir

Vėl Bjauriai Suvedžiojo
S. L. A. Narius

Atsimenate visi, kaip. Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje organas “Tėvynė” gar
bino p. Vileišienę, Vilniaus 

[juodųjų klerikalų atstovę, 
gyrė jos misiją ir agitavo, 
kad Susivienijimo nariai ir 
visi “geros valios” žmonės 
jai aukotų. Be abejonės, 
šitas “Tėvynės” atlsisauW 
mas padėjo Vileišienei, iš
vilioti iš amerikiečių nevie
ną šimtelį dolęrių. Buvp 
tokių < Susivienijimo narių, 
kurie paklausė savo organo 
agitacijos > in > i Vileišienės 
klerikalinėn padalkon su
metė savo sunkiai uždirb
tus centus.

Mes sakėme, kad p. Vilei
šienė renka aukas juodųjų 
klerikalų šelpimui. Mes nu
rodėme, kad tie, kurie jai 
pritaria ir agituoja už još 
misiją, padeda jai apgaudi
nėti Amerikos lietuvius.

Bet prisirinkus gana pi
nigų, p. Vileišienė pasipū
tė, pasiraitojo savo klerika
linį sijoną, ir smarkiai pa
spyrė savo klerikaline, po
niška koja taip vadina
miems Vilniaus “pažangie
čiams”, kurie yra artimi 
Lietuvos liaudininkams su
tvėrimai. Ir kokiems para- 
liams ji taip pasielgė! Jei
gu ji būtų dar tylėjus, tai 
“Tėvynė”, “Sandara”, “Nau
jienos” ir “Keleivis” būtų 
dar ilgiau padėję jai kau
lyti iš amerikiečių ’dolerius 
į Vilniaus klerikalų kiaurą 

;karmoną.( Dabar 1 Vitaitis 
“Tėvynėj”' jau pyškina 
prieš p. Vileišienę editoria- 
lą po ; antrašte “Negražus 
P. Vileišiene Žygįs’|., O dar, 
tąip nesenai rašė editoria-

’ luš už p. Vileišienę- ir 
‘ kė žmones jai duošniai^au-

■koti. . i, G
Klausykite, ką dabar p. 

Vitaitis rašo apie tą poniu-

p. Vileišienė pasigiria, kad 
tik jos atstovaujama sriovė 
rūpinasi visais Vilniaus lie
tuvių reikalais ir po to dre
bia pažangiesiems Vilniaus 
lietuviams į veidą sekamą 
šmeižtą: ’ “Pinigai, kuriuos 
V. V. S. (.Chicagos lietuvių 
Vilniaus Vadavimo Komite
tas. “T.” Red.) nutarė siųs
ti į)r. Alseikai, eis ' ne Vil
niaus vadavimui, bet Vilniaus 
ir Lietuvos’ žūdymūi'.” 
I Butų galima daug khs įa- 
sakyti į tą p. Vileišienės po- 

i lerpiką ir parodyti, kad ji at- 
, ętoyauja nudėvėtą klęrikalų 
; obąlsį “Dievas ir Tėvynė” ir 
kad pati save sukritikuoja 
nepamatuotais kaltinimais į 
pažangiuosius Vilniaus veikė
jus svaidydama. Bet manome 
neverta polemikas vesti su 
dešiniųjų Vilniaus lietuvių at
stove, kuomet ji drįsta be jo
kių įrodymų net tokius sun
kius kaltinimus kitiems Vil
niaus lietuvių veikėjams pri
mesti. Šitą p. Vileišienės po-z 
lemiką galima pavadinti tik 
iš visų lygsvaros ribų išėjusia 
isterija.

Ištikro reikia a p g a i 1 ėti, 
kad p. Vileišienė save ir sa
vo misiją tokios nešvarios par
tines neapykantos purvais su
tepė Amerikos lietuvių aky
se.

Bet ką gali žmogus beda
ryti—reikia imti p. Vileišienę 
tokia, kokia ji pati mums pa
sirodo. Dabar pažangioji A- 
merikos lietuvių visuomenė 
žinos, kuo yra p. Vileišienė 
ir su kuo turime reikalą;

Ah! tik. dabar'Amerikos 
visuomenė žinos, kas per 
paukštė yra’ponia Vileišie
nė. Tik dabar ... O ištisus 
.kelįus m'ėnesiūš tas pats p. 
Vitaitis tą1 pačią visu:omėnę: 
mulkino, ragindamas ją 
remti į).' 
puikiai ; žinojo, kad ta po
nia apgudinę ja Ainėrikos okgan 
lietuvius.. Jums apetitas geras,
f > Tai* dar viena ■ palnpka šveiskitę ąntj šveikatcjs, bet mai-. 
Susi vienijimo nariams > irlsto pasirihkitb tiMcaheskio, to-| 
visiems Amerikos. . lietu- kurs, per greit negenda. Pa-'
viams, kurie tebetiki 1 
kiems žmonėms, kaip Vi-.!

' 'taitis, Grigaitis, r
Baigdama savo polemiką ,ih Širvydukas.

Areštai
RADVILIŠKIS.—Po 

vairiose vietose buvo 
keli žmonės.

kratų į- 
suimti

Areštai
PLUNGĖ.—Gruodžio 

sį suėmė 6 darbininkus.
mene-

Kratos ir Areštai
TELŠIAI.—Gruodžio 

sį buvo kratų. Keletas 
ninku suimta.

(“Balsas”)

mėne- 
darbi-

J tinių i
darbininkų ir valstiečių ne-! 
kaltą kraują ir ryja jų bran
gias gyvybes. Vėl nuskam
bėjo skersai pasaulį baisi 
žinia, kad Kantono mieste 
budeliai sušaudė 1,000 ko
munistų. Sušaudė juos net 
glebe šautuvais, bet kanuolė- 
mis. Suimtus beginklius 
revoliucionierius sustatė į 
krūvą, paleido iš mašininių 
kanuolių ugnį ir vienu kar
tu visus nuskynė.

’ - Po Paryžiaus Komunos 
griuvimo’, pasaulis dar ne
buvo matęs tokio kruvino 
baltojo teroro, kokis dabar 
eina Chinijoj. Nacionalė 
Chiang Kai-sheko. valdžia, 
kurią palaiko ir kurią dole-

- ’, kad de- Dar Vienas Smūgis Bažnyčiai
®skerdžia' Sovietų valdžia išleido 

[naują įstatymą reikale baž- 
O nepamirškime, kad ši- nyčiu. Kunigai, popai, ra

tuos nacionalistinius bude- binaf ir ministerial neriasi 
liūs energingiausiai remia jg kailio delei to įstatymo, 
pasaulio socialistai. Sočia- Pasaulio buržuazinė spauda 
listų Antrasis Internationa-, taip pat dar kartą visa bur
iąs ofcialiai užkvietė juos 'na išsižiojo prieš bolševi- 
dalyvauti savo kongrese, kus-komunistus. 
Socialistų veikimas Chini- į 
joj yra pilnai legalis. Chi-! . . d J

, .^ir^Kai-shekas ir kiti bu- ,nau^a,s_ ^s^a^.r?as 
' defiJi atvirai padeda socia

listams apgaudinėti Chini-: 
jos darbininkus. Dar dau
giau: Chiang Kai-shekas 
pats organizuoja “profesi
nes sąjungas” po socialistų 
vadovybe.

KAPSIŠKAI-ZANAVYKIŠKA
TREJANKA

Pradėsime Nesusikalbėti
“Laisvės” num. 83-čiam, po 

antrašte “Tauta Maža, Kal
ba Plati,” drg. L. Prūseika 
duoda ištraukas iš keturių 
lietuviškų laikraščių, kurie 
išeidinėja Lietuvoj, Ameri
koj, Argentinoj ir Rusijoj.

Nors tie visi laikraščiai
kariauti su

; riais šeria pasaulio buržua-. 
v- zija, taip sužvėrėjo į.

ar varguolius.

Įrlinamn da nors pasprings nekaltu 
komunistų krauju. Tos ka- 
nuolės, kuriomis jie sušau
dė tūkstantį musų draugų 
Kantone, kada nors* atsi
kreips prieš juos pačius.

Chinijos darbiniųjkai ir 
valstiečiai taip pat nedova-

Dalykas tame, kad šitas 
‘ i užduoda 

be galo skaudų Smūgį tai 
’tamsybės įstaigai, būtent, 
uždraudžia kunigams kištis 
f kulturinį darbą. Palieka
ma jiems tik teisė melstis, 
kol dar atsiranda tokių, ku
rie tebetiki į maldas, ir ddu- 

. Jokiu taip va
idinamu “labdarybės” darbu 
jiems nevalia užsiimti.

Tai puikus Sovietų val
džios sumanymas. Nuo pat 
Sovietų įsisteigimo, bažny
čiai buvo uždrausta‘kištis į 
mokyklą ir apšvietą. Iš pat 
pradžios

to- i tarčiau, bent .tūlam laikui, ap- 
Išeiti visiškai be mėsos. Užtat 

Pronckus'daugiau vart°kite žalienos, dar-

t

Sov. valdžia už- 
y4ios ir budelių talkininkams draudė kunigams vaikus 

socialdemokratams. Puls ir nuodyti religiniais burtais, 
r ant jų galvos varguolių ker-1 Tuomet kunigai griebėsi

šias. kurti taip vadinamas “kul-

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J

į

kurti taip vadinamas “kul
tūrines” organizacijas, lai
žytis prie žmonių almužnos 
keliais. O pinigų tam dar
bui jiems netrūksta. Pasau
lio buržuazija suaukoja mi-

žovių, vaisių, pieniškų ir kiauši
nių. žiūrėkite vidurių, kad va- 
lytųsi gerai, 'bent po du tris kar
tus į dieną. Kartais ne pro šalį 
paimti šaukštas kitas magnezi- 
jos pieno.

Maudynės, saulės šviesa, ge
ras poilsis ir abelnai higiena vi
same kame atsilieps gerai į visą 
organizmą, taigi ir į liežuvį.

Liežuvio Dedervine

Nauji Anglijos
Imperialistų Planai

Anglijos užsienio reikalų. bonus dolerių tam purvi- 
ministers Austen Chamber-jnarn ^kslui.
lain apsiuvo visą ^Europą,! Bet komunistų neapgausi.

' , SUpranįa juodo
sios armijos misiją, tikslus

f ypač ilgokai apsistojo Fran-
i /eijoj ir Italijoj. O tikslas
; tos njisijos, pagal New'ir veikimo budus.
B York s^Times’o” korespon-; _ .
į' dento pranešimą, buvo ta-
E me, kad. suorganizuoti visą Kalėjima,_
F; Europą į ekonominę ir poli- j/

tinę sąjunįgą. Charrįberlain Maistas labai blogas ?Duo-
reikalavo, kad Italija'susto-lna duodama neiškepus, būpftu 
tų ergeliąutis su Francija’. dyta. ( Geresnės žilkalautr nei

, a^ąkyš: “Nenori, 
nevalgyk,” arba dar į karcerį 
įkiš, šiuo tarpu pojįtka.iiiiiQ
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turi atvykti apskrities viršinin- yra lietuviški, bet kiekvie- 
kas ir nutarė visi tą dieną su- nas, pagal savo šalies kalbą, 
sirinkti. 8 d. sausio jų susi- i taip suambrijęs lietuvių kal- 
rinko jau apie 300 iš miesto įbą, kad, jeigu nebus dėta 
‘ t - 1 • Vietoj apskri- pastangų lietuvių kalbos

švarinime, nėra dyvų, jog 
ateityje mes pradėsime ne
susikalbėti, kaip tie pasa
kiški Nojaus vaikai, bokštą 
į dangų bestatydami. Pri
sieis jiėškoti vertėjų, kad 
“lietuviškus” raštus išvers
tų į lietuvių kalbą.

Drg. Prūseikos pakeltas 
'klausimas gana svarbus ir ' • . -w- • • •

ir provincijos.
ties viršininko atvyko -nuova
das.' Tas pasiūlė išrinkti ko
mitetą bedarbių ekonomi
niams . reikalams reguliuoti 
tarp bedarbių ir valsčiaus val
dybos. Išrinkę komitetą iš 5 
nariu, bedarbiai išsiskirstė.

Darbininkų Būklė
PRIENAI. — Fabrikantų [ 

žiaurumas kasdien didėja. į . , -. _ .
Grosmano lentpjūvėj darbiniu- Į sąv0 vietoj. Jeigu JOU 11 
kai priversti dirbti ilgiau nu-!Lietuvos laikraščiai, ku- 
statyto laiko. Pamėginusius 
protestuoti tuoj varo iš darbo. 
Dar .blogesnė darbininkų pa
dėtis šakovo alaus fabrike, 
šakavas išmetė 'darbininką, 
dirbusį- fabrike daugiau j 30

, metų.; Dabar ir vėl ruošiasi iš- 
mest keletą senu darbininkų.
I*!*'*’Jis sūšaukė susirinkimą ligo

nių khsoms kurti. Į tarybą 
j diktatoriškai išrinko prieš dar
bininkų norą savo ištikimus 
tarnus.; Susirinkime buvo pil
na žvalgybininkų, tarp jų ir 
garsus, burmistras Šalčius. Ma
tydami kai kurių darbininkų 
nepasitenkinimą, žvalgybinin
kai prigrasindavo areštu.

Elektros stoties darbininkai 
irgi dirba nenustatytą dieną. 
Darbdavys už viršvalandžius 
moka tiek, kiek pats nori, ir 
tiems, kam nori. Gėda Prie
nų komunistams, kurie, žval
gybininkų grasinami, bijosi ir 
prasižioti.

laikraščiai, ku
riuos redaguoja ne koki “iš
gamos bolševikai,” bet “ty
ri” lietuviai, juo toliau, tuo 
labiau gėdina lietuvių kal
bą, tai mes, tie “prakeikti 
tautos išgamos,” privalome 
ant tiek pasitarnauti lietu
viams, kad švaryti savo 
spaudos kalbą, ant kiek mes 
pajėgiame.

Savo laiku, rodosi, perei
tais metais, ir aš, pasidrąsi
nęs, išėjau prieš “Darbko- 
rai, Komsomolai, Profsojū- 
zai, Junkomolai, Špicai. El- 
dijiečiai” ir kitus suambry
tus žodžius, bet niekas į tai 
jokios atydos nekreipė.

Suprantama, kad šiame 
klausime yra ir išėmimų. 
Mes negalime tap$ lietuvių 
kalbos davatkomis, negali
me pabėgti nuo tarptautiš- 
kų žodžių, prieš kuriuos iš
ėjo, nelabai senai, vienas 
draugas per “Laisvę,” ku
riuos čion nematau reikalo 
atkartoti, nes pati redakci
ja davė tinkamą prierašą. 
Yra leistina žargonuoti sa
tyroj, pasikalbėjimuose ir 
apysakose, kur kalba kei
kiančios ypatos. Tačiaus 
žargonuoti negali būt leisti
na: apysakose, redakciniuo
se straipsniuose, kuriuos 
patys redaktoriai vadina 
editorialais, brošiūrose ir 
visuose rimtuose raštuose.

Kad parodyti, jog mes su 
savo kalba jau baigiame iš
eiti į laukus, paimkime kad 
ir drg. R. Mizaros knygą 
“Argėhtina ir Ten Gyve
nanti Lietuviai.” Ten jau 
nueita taip toli, kad, tarp 
kitu žargonų, Rytai (? 
Red.) pavadinta “Nortais,” 
Vakarai — “Vestais.” Į ką 
tai panašu? Argi Argenti
nos lietuviai žino, kas tas 
per paukštis — nortas bei 
vestas? Taip pat nežino, 
ką tas reiškia nė Rusijos, 

30 nė Lietuvos, nė Vokietijos 
lietuviai.

Draugai, pradėkime kal

operaciją ant vidurių. Aš klau
siau to chirurgo apie mano lie
žuvį, tai jis užminė, ar aš kar
tais nesirgau difterija. O aš ja 
sirgau, bus kokie septyni metai. 
Tai jis sako, kad tai nuo difte- 
rijos. Patarė plauti borine rūk- 
ščia' arba listerina, bet tai nieko 
negelbsti. Bijausi, kad negau
čiau vėžio ligos.
to1® T '^kuris^ b^bą imdCti

“Laisvę” arba-Vienu dirbtuves vartų

SUOKALBIS PRIEŠ
STREIKIERIUS NEIŠDEGĖ

VALDŽIOS IR ŽVALGYBOS 
DARBAIG. gydytojau, malonėkite ir 

man duoti patarimą, kas tai 
būtų su mano liežuviu. Taip, 
kaip nuplikytas. Jau metai lai
ko, kaip nė geriau ųė blogiau. 
Taip skaudei neskauda. — Kar
tais niežti ir taip jaučiu tokį 
negerumą, visą nerimastis.ima. 
Ai? valgau sūriau ar saldžiau, 
tai jaučiu, kaęl degina-, ir .tųriją; 
greitai; vandenili išplauti. 'To
kie lyg plėtmai, khip kad aiit 
kūno ' dedervines, į ats|ranĮdąf 
kaip? pirštu dėjimas. Raudonas, 
o apjink kaip balta spalva, ir 
vienam daiĮ^& jp^adįn^sįd,,; tai 
kitam atsiranda, ' d l ypač Į ant 
galoį liežuvi^ ir ant šono./,

Buvau '<■ pas vietinį gydytoją, 
tai šakė, kad dantys iiegeri, o 
aš, paklausydama jo, ištraukiau 
visus darifis žemutinius, bo jau 
viršutinius Auriu sudėtu^ Jau 
Smegenys užgijo, bet man liežu
vis negeriau. ■ t . . į Į .J

Buvau . paš galvos, gydytoją’ 
tai jis sakė, kad jis"labai. daug 
tokių liežuvių matęs A Gal jis 
nenorėjo man pasakyti., . •< ,

Man labai dažnai - užęinaf gal-1 
yos skaudėjimas, ir taip skau- 

dingti. Kartais ir gydytojo rei
kia šauktis. Ir per ausis ūžia, 
ir akys kaip skauda. Baltymai 
akių pasidaro raudoni, lyg nuo 
karščio} Aš akinius dėviu ir

'US. r /... . 5
,, . ^Kęli Imėųęsiąį. ątgal . .turėjau

? Lenkija, žinoma, Stoja į są- nemėgink, 
k jungą su mielu noru.
L Tai naujas .Anglijos impe- .!kls',_! . ,.A • ....
f rialistu Manas fis liečia iyra 17, ls kurlų 10 yra kaltl‘ E n.all8tĄ Pianas. <bs liečia nami prikiausymu/Komunistų 
F visų pirma Sovieto Sąjun- partijaij 0 yra pleč-1
[ Ąnghja negali pakęsti kailininkai, bėgę . iš Varnių
Į SOCjalistmes kūrybos. Im- stovyklos. Socialdemokratų
I penalistų troškimai, kad lyderiai per dienų dienas tik
į subyrės Sovietų valdžia, nu- šmeižia S. S. R. S. ir komunis- 
f ėjo vej’ais. Augimas soda- tus ir giriasi savo nuopelnais, 
r lizino Sovietu Sąjungoj SU-j Jei reikalaujame pagerinti 
I kelia naują viltį pasaulio:maisty ,ir duon^ arba duoti p°- 
E dArhininkiirmp litkaliniams atskilą nuo kri- , ,, . . _
r . j į.’, i e.°J i i minalistu kamera tai Sėcial- da> ka£L net vietos neturiu, kur I Sovietu darbininku ir vals- ™ina, ų, soc.iai13 ixi. u ii- i i- demokratai ne tik nepalaiko, • 

e?-.at!dr’° . “k-3 visai priešingai, kas
°® V "ttĮĮ-salių (lai bi- ]nĮ,aj patinka kalėjimo virši- 

K^tthkams, kad ir jie turi eiti ninkUi. Kai kurie eiliniai so- 
1^, pačiu kdiu. !cialdemokratai, pamatę savo

narni priklausyftių/Komunistų

lokaliniams atskirą nuo kri-

Vištai kas neduoda ramy- vadą darbelius/išstojo iš jų netantr 
‘ t "s Anį^rjas ir visos, bur- eilių, ,, u > ■. ,» ąt-sj rWl F

Nieko Nepešė
Traubos dirbtuvėj, 

su 36 teisiamųjų byla, sausio
sąryšy

Gas’tonijos, N. C., audiny-
čių savininkų bjaurus šuo- 3 d. buvo, išplatinti komunis- 
kalbis prieš streikierius ne- tiniai .atsišaukimai.
išdegė. Jie pasamdė agen-

is^ėriu 160 s v.
atsakymai per
“Darb. Balsą,” už ką tariu ačiū
Vardo nelalpinkitė. ■

Atsakymas.-
< ■ f > ų t

Sprendžiant tiš Jūsų žfprašy
mo, galima -būtų nustatyti, • kad 
Jums ar f ik bebus dedervinė ar
ba tam tikrga eczema įsimetusi 
į liežuvį.^ Kad tai galėjo turėti, 
sąryšio šu difterija, ■ yra gali
mas daiktas, bet ir nebūtinai. 
Yra ir i kitokių priežasčių, del 
kurių liežuvis pasidaro nebe
toks, kaip reikia. Matot, liežu
vis yra labai miklus daiktas— 
bent keleriopa prasme. Sveiku
mo žvilgsniu—į liežuvį, jo iš
vaizdą atsiliepia labai daugelio 
ligų veikmė. O Jums, Drauge, 
šio-to trūksta:» nervai, : matyt,' 
yra jautroki ir dHeina net iki 
periodiškų gal^įos gėlimų—mig- 
rėnų. Akių, ausų nesmagumai 
ir gi čia pat. Be to, Jufns ko
kią tai operaciją darė ųesenąi 
ant vidurių. Vadinas,- 41’ ■ ten 
.ne vjsą k^sj^yo^ gąį/pĮ^rą

Kitą die- 
Bliumfel- 
areštavo

na > žvalgybininkas 
das ųrie dirbtuvės 
darbiilinką, nusivarė į žvalgy
bą, iškratė, bei, nieko nera
dęs, paleido.

'. į ' —' 
ishcitavo

PUMPĖNAI.—1924

n 
idant paskui viską suvertus 
ant -streikierių vadų. Bet 
pasirodė/ kad apie tai nebu
vo pranešta ginkluotiems 
Nacionalės Gvardijos sar
gams, kurie dabojo, tuos 
vartus. , Jie suėmė tą agen- 
Įtą. _ Bet tuojaus valdžia pa- įg ug Kuktą savo turtą, 
ėmė į savo rankas ir palei- leistas iš kalėjimo Kukta pa
do, kuomet patyrė, jog tai sislėpė; Einant 1926 metų 
buvo darbdavių darbas. j amnestija, Kukta buvo amnes- 

Tai šitokių žiaurių prie- tuotas? o tuo pat, suprantama, 
monių griebiasi darbdaviai 

ir valdžia prieš streikuojan-' ......
čius pietinių valstijų audė
jus. Stačiai, matote, norėjo 
suokalbio keliu pasiųsti ke- Kratos 
lėtą streiko vadų ant kar- i 
tuvių. Tuo tarpu šitas

metais 
buvo ąreštuętas. Jonas Kukta. 
Vietiniai gyventojai valstiečiai 
A. Studas ir Bombanas užsta- 

Pa-

Tačiau fašistai šių metų vasa
rio mėnesį paskelbė tų dviejų 
valstiečių namų licitavimą.

bjautus suokalbis neišdegė. d: jvykoJf
nLi- tori 3si vieką, StBet nėra1 abejonės, kad vėl;

ŠAUKĖNAI.—Gruodžio f" 
kratos pas Inovą La- 
’tankų, Arbatauską. 

Jieškojo nelegalės literatūros..

Senas Vincas.

“gryniems” tautiečiams.

bus bandoma inkriminuoti žvalgyba Stankui siūlė 500 Ii- keti lietuviškai. Žargoną, 
nekaltus streikierius. tlJi kad išduotų Šaukėnų ko- dalbos gėdinimą palikime 

Musų pareiga visais bu- munistus, beitas, '
nekaltus streikierius.

dais remti kotojaučius au
. > nei vieno, 

komunisto nežinodamas, pini- patriotams, 
gų ;ne:ėmė.



KAPSUKO PRANEŠIMAS APIE
BADĄ IR NEDARBĄ LIETUVOJ

BOSTONO IR AI'IELINffiS
ŽINIOS

BOSTON, MASS.

dieninius darbus. Todėl yra 
mūsų pareiga platint dailę.

Liuosybės Dailės Ratelis 
rengia savo pirmutinį parengi
mą balandžio 20 d., Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėj.

tas. Tuo pačiu sykiu Hesle- 
riui pranešama, kad visi švei
carai sukilo. Kyla kova prieš 
despotizmą ir Hesleris vėliau 
tampa užmuštas.

Šį muzikos veikalą benas iš-
10 dieną, 1929 metų, j vaikus nakvoti kiša į praaugusį Streikas Čeveryky IšdirbystėjeKovo

laksvoje įvyko lietuvių darbi- pečių, kad nesušaltų, apie tai 
inkų, moksleivių ir polit-emi- kalba fašistų atstovai. Sodžiu- 

, • • i • , je buožės bijo užpuolimu ir ple-jrantų susirinkimas, kuriame L „ y. ,. j . . .j ; _ išimų. Fašistiniai laikraščiai
d. Kapsukas padarė platų pra- rag0> kad biednuomenė linksta 
nešimą apie badą ir nedarbą prie bolševikų. Biržuose, Suba- 
Lfq^nvoj ir Lietuvos Komunis- jčiuj, Gruzdžiuose, Jonišky buvo 
tųFartijos uždavinius. Drau- bedarbių demonstracijos, jie j 
gas Kapsukas savo kalboje nu-1 reikalavo darbo ir duonos. Pa
rodė, kad Lietuvoj, ypač šiauri-j nevėžy bedarbiai padarė skait- 
nėj jos daly šiemet įvyko ne- iingą demonstraciją, kurią poli- 
derlius. Kad Komunistų Parti-,cija išskirstė. Kad nors kiek 
ja jau liepos'mėnesy, 1928 m., 
apie tai rašė savo spaudoj, !mą valdžia pradėjo neva rupin- 
“Balsc”, ir nurodinėjo, kad Lie-į t is pagelba. Sėklai buožių laik- 
tuvos darbininkams ir vargiu- Yaščių apskaitymu, reikia pa-j 
giesiems valstiečiams gręsia-gelbos nemažiau 40 milionų Ii-' 
pavojus iš pusės pasirodžiusio tų, valdžia davė tik 10 mil. litų. | 
Lietjįvoj nederliaus. Lietuvos (Vasario mėnesy dar duota 4 (į1 
fašistinė valdžia ilgai įtikinėjo, mil. litų. Tuos pinigus skirsto 
kad jokio nederliaus nėra ir apskričiams apskričių viršinin- 
burž^azinė spauda ilgai tylėjo, ikų, agronomų, žemės tarybų 
nieko nesakė apie gręsiantį ba- atstovų suvažiavimai; ir tie 
do pavojų. Vienok dabar, ka- fašistų valdžios ir dvarininkų 
da to nederliaus vaisiai aštriau- atstovai ir tai sakė, kad pašel- 
sia pradėjo rodytis gyvenime, pai būtinai reikia nemažiau 25

• . • • • « • VC V C LYi\ U•sumažinti masių nepasitenkini-| į^]ej‘(Į

Bostone ir priemiesčiuose iš
ėjo į streiką dvidešimts penkių 
čeverykų dirbtuvių darbinin
kai. ' Streikas paskelbtas ne 
tik prieš darbdavius, bet ir 
prieš uniją, 
p arsi davus.

| prie naujos 
Laster (?) 
kitur darbininkai 
te i čia darbo jieškoti. 
čeverykų

Bus sulošta trijų atidengi
mų komedija “Meilė—VisųLi-jčiai pirmu sykiu turėjo pro
gų Gydytoja,” kurią parašė'gos iš autoriteto lūpų gauti 
Jean B. Moliere, sulietuvino žinias apie pasaulinį muzikos 
Šarūnas, šioje komedijoje yra 
15 veikiančių ypatų.

Taipgi bus ir koncertas, ku- 
jriame dalyvaus Liuosybės Cho
ras ir mūsų pačių artistai.

L.D.R. Korespondentė.

pildė žavėjančiai. Bostonie-

tai jau ir patys Lietuvos minis-' milionų litų, 
teriai nebedrįsta apie tai tylėti, 'stoką ‘pašaro. 
Lietuvos Komunistų Partijos ties pjaunami i

Jie nurodė didelę 
Iš tos priežas- 
ir parduodami 

Panevėžio rajono organizacijų gyvuliai. Aišku, kad tas išnai-j 
pasitarime, kuris buvo sušauk- kinimas gyvulių ilgus metus at-1 
tas apsvarstyti darbininkų - • - •
vargingųjų valstiečių padėtį są-|ukio. Sėkla dalinama per buo- 
ryšyje su nederlium, paaiškėjo, žįncs apskričių ir valsčių tary- 

kokia padėtis: Kupiškio bas. 
parajonėj vasarojaus nėra, žie- < •

Puslapis Trečias ’ ’

LIETUVIS GRABORIUS

PETRUŠKEVIČIŲ

Te!.,

Tel., Greenpoint 5765

i

i

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

JONĄ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

So. Boston 0304 W.

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiauaj lai^. 
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. Nedėldienmis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

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

Vaistžolūs yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 

jma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
ta, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

veikalą ir išgirsti jį, žinodami 
pilną šio veikalo prasmę. Reiš
kia, koncertas buvo pamoki
nančio pobūdžio.

Puikiai pasižymėjo solistai 
ir solistės: M. Grybaitė, Ade
lė Mickevičiūtė, K. Menkeliū- 
niūtė, F. Stankūnas, S. Paura 
ir Ig. Kubiliūnas. Iš Kubiliū
no gali išeiti puikiausias komi
kas. žmonės tiesiog nenorė
jo jį paleisti nuo estrados.

Trumpą prakalbėlę pasakė 
i“Tąrpininko” redaktorius R.

Tarpi- židžiūnas.
pirmą i žmonių buvo suvažiavę ir iš 

koncertą, kuriame virš 30 mu- tolimesnių miestų, 
zikantų profesionalis benas iš- buvo beveik pilna publikos, 
pildė sunkiuosius ir pasaulyj “Laisvės” Reporteris,
pagarsėjusius muzikos veika
lus, kaip Wilhelm Tell, Faust 

Kompozitorius Mi- 
Petrauskas paaiškino, 

visos kaip Wilhelm Tell, Šveicarijoj, 
saugoja- atsisakė kloniotis ant karties

kuri darbdaviams j 
Streikieriai dedasi 
Lynu and Boston 
unijos. Todėl iš 

nevažiuoki- 
Mat, 

išdirbystės savinin- 
o savo agentus j ki

tus miestus j ieškoti streiklau- 
jžių, kad jų kuo daugiausiai 
į gavus ir darbininkų streiką sti
liau žius.

Policija labai ištikimai tar
nauja kompanijoms ir nori bū
tinai sulaikyti besiplečiantį 
streiką. Policija apstatytos 
visos čeverykų dirbtuvės, ku
riose darbininkai streikuoja ir 
kuriose dar nestreikuoja.. ir kitus. 
Penktadienio ryte pastebėjau,! kas 
kad East Cambridge 
dirbtuvės policijos 
mos, nors čia dar streiko nėra, užkabintai karaliaus kepurei, 
Policija jau suareštavo du vyCnepaisant, kad už tai buvo 
.... !—•_ _4._ skelbiama mirties bausmė.

Šveicarijos sosto įpėdinis Hes
leris nuskyrė Telliui nepapras
tą bausmę: liepė uždėt ant 
savo sūnelio galvos obuolį ir 
peršauti jį vilyčią. Tellius bu-

SO. BOSTON, MASS.

Tarpininko” Koncertas 
Nusisekė

Balandžio 7 d., Lietuvių 
Svet., naujasis vaisbos, dailės 

i ir kultūros žurnalas 
ninkas” turėjo savo

iru, kurie netoli dirbtuvės sto- I 7 
(Vėjo. A. Pakarklis.

ir.silieps neigiamai ant Lietuvos |

Už duodamas paskolai
MONTELLO, MASS.

Liuosybės Choras ir Teat-
. sėklas lupama du kart didesnės rališkas Ratelis Viesulą nese-ivo geras šovėjas, tačiau bijo- 

mimų javų vienas tiecdahs vi- kainos. Buožės naudojasi etomis nai susivienijo į vieną didelę josi, kad galįs kartais nepa-
sai neįsėtas. Bulvių centneris paskolomis, o vidutiniai valstie- 
iš 8 litų, pašoko į 12 litų. Ro-įčiai, nebekalbant jau apie bicd- 
kiškio apskrity tokia pat pade-; nuomenę, ilgus metus bus pa
tįs. Metams suderėtas algas vergti išmokėjimui tų paskolų, 
mergoms ir bernams ūkininkai i Paskolų dalinimą turi savo 
sauvaliai sumažino net ant vie- į rankose taip vadinamas Lietu- 
no trečdalio, kai kur visai nie-|Vos ūkis, tai yra stambioji so^- 
ko nebemoka. Vidutiniai ir'džiaus buržuazijos ekonominė 
vargingieji pardavinėja paršiu- 'organizacija, su ministeriu Tu
kus todėl, kad neturi kuo šerti, ibeliu priešakyje.
Ežerėlių apskritys fašistų skai- i Badaujančių yra dešimts tuk- 
tomas nuo šito nederliaus nenu- stančių. Badaujantieji jau ne- 
kentėjusiu; ten žieminiai javai j be tik*’ prašo duonos elgėtauda- 
<į|p.Iinai nesudygo. Bulvių cent-Imi, o reikalauja duonos, tiesiog

dailės grupę, kuri užvardinta taikyti ir užmušti savo kūdikį. 
“Liuosybės Dailės Ratelis.

Šis susivienijimas

Svetainė Lietuviška Akušerė I

kentėjusiu; 1
gilinai nesudygo.
neris kainuoja 8-9 litai. Nau
dodamies nederlium Lietuvos 
“baJįkieriai” skolindami nuken- 
fėjusfems pinigus plėšia begė
diškus nuošimčius. Tokiais 
bankicriais yra virtę daugelis 
amerikonų. Kurie ūkininkai i 
turėjo ką parduoti, jau parda
vė, daugiau nebeturi ko par
duoti, neturi 
nuošimčių.
nuo nederliaus 
raštinių sienos 
bimais apie licitaciją aprašyto 
turto už skolas. Beturčių vai
kai elgetauja. Biržuose tragiš
kiausiu būklė, skubios pagelbos 
oficiaSnis žiniomis .reikalauja 
apie 4,000 žmonių. Šiaulių ap
skrity kai kuriose vietose nege
riau. Papilės apylinkėj darbi
ninkai išbuvę pas ūkininkus vi
sus metus negauna algos; retas 

'ūkininkas neįbridęs į skolas. 
Už paskolas bankieriai lupa 18 
ir daugiau nuošimčių, apie tai 
jau rašo net fašistiniai laikraš- 

• čiai, kaip “Aidas” ir kiti. Lin
kuva kadaise buvo turtingiau
sioj! Lietuvos vieta, šiemet ir 

i tenai nėra darbo. Biržų, Rokiš
kio, Joniškio, Žeimelio, Pašviti

nio, Linkuvos apylinkės dau
giausia nukentėjo. Vyrai ir 
A»ierys e*na Pas ūkininkus

prašyti darbo ir duonos. Tas 
pats apie Telšius. Miestuose 
irgi negeresnė padėtis, kaip kai
me. Lietuvos fašistai tų davi
nių neduoda. Bedarbė Lietuvoj 
auga diena iš dienos ir pasiekė 
tokią skaitlinę, kokios Lietuva

Jis prašo pas karaliūną pasi- 
daleis1 gailėjimo, net atsiklaupęs mal- 

mums veikti puikiu ir smarkiu dauja, bet veltui: priverstas 
būdu 'iš sujungtų talentų, pildyti įsakymą. Pavyksta 
Liuosybės Dailės Ratelis susi- obuolį peršauti ant sūnaus gal- 
deda netoli iš 75 narių, kurių 
didžiuma jaunuoliai, energin
gai dirbanti.

Dailės rateliai, kaip ir virš- 
minėtas, yra naudingi ne tik 
nariams, bet ir visai apielin- 
kei, nes jie teikia daug links
mumo; o žmogus linksmame 
ūpe gali geriau panešti kas-

vos. Hesleris klausia, kodėl 
prieš šūvį Tellius paslėpė už
antin vieną vilyčią. Tellius 
atsako, kad jis tą paskutinę 
vilyčią būtų paleidęs Heslerio 
krūtinėn, jeigu būtų padaręs 
klaidą ir nušovęs savo sųnų. 
Už tokį pasakymą Tellius tam
pa kareivių suimtas ir suriš-

Rado Dirvą
PANEVĖŽYS. — Plečkaiti- 

ninkai rado savo darbui dirvą 
prie darbdavių. Vienos (ko
kios?—Red.) dirbtuvės savi
ninkas, kurs laiko save socia
listu, atnešė savo darbinin
kams “Pirmyn” ir prašė, kad 
jie skaitytų. Darbininkai pa
ėmė, pasijuokė ir įkišo pečiun. 
Montvilo mielių fabrike po 
streiko priimtas “darban” kaž 
koks Ašakas. Jis darbinin- 
kams< giriasi, kad buvo Pleč
kaičio ruošiamo putčo Alytuj 
ir Tauragėj vadas, sako buvęs 
ir Rygoj. Darbininkams da
lina “Pirmyn.” Vienam pa
duoda, o kitam nuėjęs rodo, 
ką tas skaito. Administracija 
jį siuntinėja “darbui” iš fabri
ko į malūną, iš malūno į fab
riką. Aišku, Ašakas yra žval
gybos agentas. Darbininkai 
turi jo saugotis. Mes senai 
sakom, kad ir su mikroskopu 
neatskirsi, kur prasideda pleč- 
kaitininkas, kur žvalgybinin
kas, kur buržujus. Tai yra 

i vienas dievas trijose “asabo- 
*se.

(“Balsas”)

1

kuo užsimokėti 
Nukentėjusiose 
vietose valsčių 

aplipdytos skel-

Na, Lietu- 
valstiečiai 

žino, kas yra per 
Faktinas

pirmininkas yra 
Putvinskas, kurio 

už tai, kad 
Lietuvos

Šelpimo komitetai 
yra susidarę iš 

kunigų ii- buoži- 
Už tad tie

reikalauja. Buožės gelbėdami 
savo kailį nuo badaujančių su
darė pašelpos komitetą su Sme
toniene ir su dvarininku Put
vinskių priešakyje, 
vos darbininkai ir 
labai gerai
viena ta Smetonienė, 
to komiteto 
dvarininkas 
dvarai neliečiami 
jis gerai patarnavo 
buržuazijai, 
vietose irgi 
buržuazijos,
nes inteligentijos.
komitetai nieko nedaro, kad tik-i 
rai padėti badaujantiems ir be
darbiams; jie tik trupinius 
jiems numeta, kad tuo budu 
bent kiek numalšinti jų nepasi
tenkinimą fašistų valdžia. Musų 
uždavinis turi būti: nė vieno 
darbininkų skatiko buržuazi
niams šelpimo komitetams, nes 
tie skatikai bus sunaudoti fak- 
tinai fašistų valdžios stiprini
mui. Mūsų tikslas tverti dar
bininkų ir vargingųjų valstie
čių komitetus KOVAI prieš 
buržuazinius komitetus, kurie 
yra sudaryti fašistų valdžiai 
stiprinti, kovai už nuvertimą 
fašistų valdžios, kuri privedė 
šalį prie bedarbės ir bado. Lie
tuvoj badas iškilo ne vien tik 
del nederliaus, nederlius tiktai 
paskubino badą. Lietuvoj ba
das ir bedarbė kyla del pačios 
valdymo sistemos. Todėl tik
tai darbininkai ir vargingieji;

tokią skaitlinę, kokios Lietuva; valstiečiai paėmę Lietuvos vai-Į 
dar niekada neturėjo, šiauliuo-1 džią, o sykiu ir šelpimo reika-i 
Be užregistruota bedarbių apie Jus į savo rankas galės išsigel-i 
1,000^darbininkų, be šeimynų, bėti nuo bado ir bedarbės. 
Daugelyje fabrikų darbininkai 
dirba tiktai po tris dienas.'mo, po trumpų ginčų, vienbal- 
Frenkelio, didžiausioji dirbtu- šiai- buvo 
vė, gamina tik 12% prekių to,' 
ką gamino prieš karą. Dar pra
ėjusiais metais ta dirbtuvė ga-

15% prieškarinio. Iki va- 
padėtis turės pablogėti, 

isoj šaly padėtis labai sunki, į 
sietuvoj bedarbių miestuose i 
Ta nemažiau kaip 3,000 pra- 
nonės darbininkų. Ilgus mė

nesius nieko nebuvo daroma 
•įninku, bedarbių būklės pa- 
nimui. Kaune ir kitįse 

nuolat registruojama 
ų mirtis iš bado. Tokį ne

išpasakytą skurdą neša bied- 
nuomenė, kenčia ne tik badą, 
bet ir šaltį; yra tėvų, kurie |

Po draugo Kapsuko praneši-

priimta rezoliucija, 
šaukianti Lietuvos darbininkus 
ir varginguosius valstiečius 
prie kovos su fašisftj valdžia.

J. Staselis.
(“Vilnis”)

KAUNAS.—Vasario 
krikščioniškieji fašistai 
šė demonstraciją prieš 
maro fašistų grupę, 
demonstrantus varu privertė 
grįžti į universiteto rūmą. Bu
vo sulaikyti 33 studentai. Pa
sislėpusius universitete studen
tus policija apgulusi išlaikė 
iki 23 valandai.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street
Kimball Blcįg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

CASTON ROPSEVICH

(

15 d.
suruo- 
Volde- 

Policija

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

Reikale

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAT. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į. savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

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

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

Par-

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

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ii’ 1 akeris že^pės, barnė del 3-jų 
karų ir kitokio* padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro, 
į metus.
duos už geriausį pasiūlymą. Prie
žastis 
tėvo.

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:

i 4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Randų neša $1,212 
Kaina $13,000, bet par-

pardavimo—mirtis šeimynos

FARMA 
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,500.

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

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

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

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

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

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

ir 
ir

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

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

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 

jstatome į namus visoje New Yorko ir 
Brooklyno anielinkeie.

i .
ĮTurime didelį štorruimį, kuriame laiko 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

J.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn* N. Y.

1 . ..... .... ................ ..  »-■■■ w >„i įjį

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

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

v Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.



WATERBURY, CONN

EKSKURSIJA Į SOVIETU SĄJUNGA
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Be to, galima suruošti koncertai bei piknikai lįstų ?

P

resu.

TORONTO, CANADA
Antrašas

MiestasKp. Org. J. Kiaušas.

NEWARK, N. J
randasi/ daug įvairiųČia or-

SHENANDOAH, PA.

Kurių Jūs Pageidavot

Kasyklose darbai , vis dar

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Abu

Elzbieta Valentiene 
areštuota už girtavimą 
prižiūrėjimą savo trijų

vienas
Juk

»t J

PLATINKITE “LAISVĘ”

KOMITETAS ŠELPIMUI LIETUVOS 
BADUOLIŲ:

ka.”
Iškilo diskusijos. • Darbie

čiai nesutiko su pono Michel-

Horan-Oriną, “ ’’68 'metų - am
žiaus. Balandžio 8 d. mirė.

įvairios Žinutės
Kiek laiko atgal Kriicker

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

užsakymus (orderius).

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne

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

Ch. Mitchell, 27 metų, ir 
Ch. Karpovich, 41 metų, liko
si labai apdeginti Pottk kasyk
loje, ekplodavus gazui. 
gyveno Ashland, Pa.

likosi 
ir ne- 
vaikų.

S. V. Ramutis. ,

Juos išdirba

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

livington, N. J. Iš Ii v- ot<ąttvkttt? ii? 
ington Smelting kompanijos 1 
oinignešio plėšikai atėmė 
$16,000.

« r , . < • - <
Vincas Bovinas, Pirmininkas.
Rojus Mizara, SėkretoHus*
Jonas Klučinas, Iždininkas.

Nariai: J. Bondžinskaitė, K. Sinkevičiūtė, 
Buknys, P. Rainys, B. Krasauskas, V. Ja

nuška, A. Matulis, J. Alekšis ir J. Nalivaika.
P. S. Visokiais reikalais kreipkitės pas

R. MIZARA, 46 Ten Eyck St.,
Siųsdami pinigus, money or-

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Puslapis Ketvirtas

Stokime Pagelbon Lietuvos Badaujantiems Vargdieniams!
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Apie tą pasibaisėtiną darbininkų padėtį 
kalba ne tik komunistų spauda, kuri, kaip 
minėjome, pati pirmutinė pradėjo persergėti 
Lietuvos darbininkus, ragindama juos ruoštis 
būsimam sunkmečiui; ir socialdemokratai turi 
pripažinti tą faktą, štai kaip net Kauno “So
cialdemokratas” nupiešia šių dienų Lietuvos 
darbininkų vargus:

chelsono atsakymą iki kovo 20 
d. ir nutarėme sueiti 20 d. ko
vo. Minimoj dienoj suėjau T. 
Matą ir jis pareiškė, kad dai 
neturi atsakymo. Laukta virš 
dvi savaites laiko. Michelso- 
nas pranešė, kad jokiu būdu 
nesutinka ant jokios kitokios 
temos, kaip tik, kurią jis turi, 
ir nesutinkąs su Bimba. Tas 
reiškia, nepaisant jokių išsi
sukinėjimų, socialistai ir san- 
dariečiai bailiai, jie nedrįsta 
apginti savo partiją; jie su
pranta, kad drg. Bimba aiš
kiais, nesumušamais ’ faktais 
prirodys, kad jie ir jų partijos 
yra niekas daugiau, kaip tik 
grupės mulkintojų. Ponas Mi
chelsonas puikiai žino, kad 
veik nėra praėjusio nei vieno 
darbininkų streiko, kad socia
listai neišeitų* prieš streikie- 
rius. Tas patš ir su sandarie- 
čiais. Ponas Michelsonas pui
kiai žino, kad jo leidžiama ir 
redaguojama gazieta, “Kelei
vis,” atidaro savo špaltas vi
sokiems provokatoriams, šni
pams prieš streikuojančius 
ir badaujančius darbininkus, 

šono patiekta tema, nes Mi- |Tik prisiminti Passaie’o audč- 
chelsonas tiksliai vienpusišką!«. *tr°lk* lr klt“s’ Na’ kal» 
temą pasiskyręs, kad jis tik Į 
vien ;
šti, o komunistų debatorius tik 
teisintis, toliau nevalia eiti, 
socialistų nevalia paliesti, tik 
tą turės kalbėti, ką Michelso
nas pavelys. Darbiečiai nurodi- 

Mes ragina-; ngj0> kad Michelsonas socialis
tai turi

S. Michelsonas, “Keleivio” Re-
Taip kalba ne koks komunistas, bet social-| daktprihą, Bijosi Stoti į De- 

Ir |-n L 11 its rt Ir n >■» U C* 1 1 1 ■ < O • 1 • -demokratų laikraštis, kuris moka sugyvent su 
buržuazija.

Lietuvos varguomenė nesitenkina šituo ko- į 
mitetu, b renkasi savo komitetus, kurių parei
ga būtų sušelpimas ir kovojimas, prieš tas prie
žastis, kurios sudaro bado pamatą. Todėl ir 
Amerikos lietuviai negali remti to centralinio 
komiteto, nes aukodami jam, stiprins esamąjį 
Lietuvoje fašizmą, buržuazijos diktatūrą, o

Mes tęiksime pa-“Kas yra tikrumoje miestuose ir ypač Lie- b]ogins padėtį baduoliams.
tuvos šiaurės kaiipuose biednuomenės tarpe g^lba tik per tuos komitetus, kurie bus suor- 
sunku net įsivaizduot. Vargo krikštytas ir ganizuoti iš pačių bedarbių ir baduolių, nes tik

Pirmad., Balandžio 15, 1

baigtų, tai yra, gautų debato
rių, kuris drįstų apginti jų 
principus. Argi jau jie tiek 
nusišpicavę, kad nei 
•‘lyderis” neapsiima ?
prieš komunistus pilna “teisin
gų faktų” “Tėvynėje,” “Ke
leivyje, “Naujienose,” “Vieny
bėje,” “Dirvoje,” “Sandaroje,” 
jau nekalbant apie klerikalų 
“Draugą” ir “Darbininką.”

Taip pat minimuose laik
raščiuose pilna “teisingų fak
tų” apie jūsų partijų “geru
mus,” teisingumus principų ir 
taktikos. Kodėl tos teisybės 
bijotis apginti?

K-jos Narys J. žemaitis.

X 1 • I •

batus Apginti , Socialistų 
Partiją, Principus ir Taktiką
“Progresyvių” Draugijų Są

ryšis, į kurį susispietę sanda- 
riečiai,' socialistai (tai vienin
telė jų gūžta), buvo užkvietę 
darbiečius rengti debatus. 
Darbiečiai, žinoma, kaip ir vi
sada, mielai sutiko. Tik pra
džioj pastebėjo, kad iš to nie
ko neišeis, nes ponai sandarie- 
čiai ir socįalistai tik savuose 
redakcijų užpelkiuose kiauksi 

“ prieš darbininkus ir- revoliu- 
[cinį judėjimą.

Kovo 10 d. turėjome pirmą 
pasitarimą. T. Matas nuo Są-

sunku net įsivaizduot.
augintas proletaras yra be galo kantrus ir su- J_ 
gebąs daug pakelti. Pakeltj tyliai, sukąstais .į 
dantimis reginį, kaip jo mažučiai vaikai nuo 
bado, šalčio ir ligos tirpsta kaip žvakės ir už-į 
gęsta, kaip savaičių alkis sekina jų pačių krau- ;teratūros Draugija, Lietuvių Darbininkių Susi- pygį0 perstatė susirinkimo tiks- 
ją, pakerta kojas ir rankas, nepataisomai pa-; vienijimas J Amerikoje, Proletarų? Meno • Sąjun- i ją. Pasakė, kad jie jau turi 
kerta jų sveikatą ir be laiko daro invalidais/jPriešfašistinis Komitetas, J. V. Komunistų 1 ir debatorių, apsiėmęs Stasys 
elgetomis visam amžiui. Partijos Lietuvių Frakciją Centro Biuras <taip-; Michelsonas, bet tik sutinkąs

Kas turi reikalo su darbininkais net ir yra .pakviesta ir A. P. L, A.)—nuskyrė sa- ant vienos temos, būtent: “Ar 
Kaune, gali lengvai pastebėti, kaip juos žiau- atstovus ir suformavo Komitetą šelpimui bolševikų neklaidinga takti- 
riai jojo nedarbas ir šalta, negailestinga žiema. Lietuvos Baduolių; per kurį kviečiama visi/"'” 
Žmonės ateina darbo prašyt išblyškę, nudriskę, Amerikos lietuviai darbininkai gelbėti Lietuvos 
kartais tiesdami ranką išmaldos gal pirmą darbininkus ir kuris leidžia šį atsišaukimą.
kartą savo gyvenime.” . . ' Iš to, kas augščiau pasakyta, bus aišku

Tai skaudi ir traginga padėtis. Tai baisus kiekvienam, kad pagelba Lietuvos darbo žmo-

jie gali suteikti pagelbą, kam ji reikalingiau- 
i šia.

Amerikos Lietuvių darbininkų cen’tralinės or- 
įganizacijos—Amerikos Lietuvių Darbininkų Li-

likimas tų, kurie šiandien Lietuvoje yra lemti 
proletarais būti.

Ir ta traginga padėtis sutiko Lietuvos bied- 
nuomenę ne tik del to, kad pereitais metais 
nederlius apsireiškė; kad blogi orai buvo; 
daugiausiai del to, kad šiandien Lietuvoje 
viešpatauja fašistinė tvarka, kuri viską gniau
žia, prie kurios negali klestėti geresnė žmonių 
buitis.

Tarsi suprasdami tas visas priežastis ii’įzacijų kontrole ir pasirįžęs dirbti tam darbui,' bamos. O jei p. Michelsonas 
nepakeldami sunkios priespaudos, Lietuvos kiek tik gaii# 1 pertikrins, kad
miestų proletarai, nors labai sunkiose sąlygose, ; 
turėjo išeiti į gatves su demonstracijomis, rei-1 galite, 
kalaujant darbo ir duonos. Panašiai buvo Bir- Organizacijos ir įvairios < 
žuose, Subačiuj, Gruzdžiuose, Joniškyj, Pane- įstaigos iškelkite savo susirinkimuose šį klau- 
vėžyj, etc. Esamoji fašistų valdžia nesirūpina sima ir teikite pagelbos ranką, 
baduolių likimu. Jai rūpi visų pirmiausiai ap- 
rūpinti storkaklius ūkininkus sėklomis ir kito- ; tuvos biednuomenės padėtį ir rinkite pagelbą. Į 
kiomis reikmenomis. - •• ...... .................

Išgąsdinta baduolių ir bedarbių protestais, Į šitam svarbiam darbui. :
Kauno buržuazija suorganizavo taip vadinamą | Rur galima, reikalinga tuojaus šaukti 
“Šiauręs Lietuvai šelpti Centralinį Komitetą,” ganizacijų atštovų konferencijos ir steigti 
kurio pirmininkais buvo pastatyta dvarininkas į kaliniai baduolių šelpimo komitetai. 
VI. Putvinskis ir Smetonienė, o vice-pirmininku | 
~kunigas Mironas. Mes žinome, kad šis ko-, 
mitetas nėra .sutvertas iš darbininkų ir todėl 
jis nesirūpins jų reikalais. Jis rems tik tuos, 
kurie turtingi. Kad taip yra, tai patvirtina net 
Kauno “Socialdemokratas,” pareikšdamas, kad 
iš šito komiteto

“. . . duonos mažai kas gauna, kam ištik-
Jos reikalinga duoti. Nors keli turi ge

rus namus ir gauna iš juose gyvenančių nuo
mas, be to, turi daržus, sodus, tie pašelpą gau
na, o darbininkai, kurie neturi duonos, nei kū- sekretorių : 
ro, nei buto, tie duonos negauna ir turi badauti. Brooklyn, N. Y.

“Vienas, pav., turi paėmęs nuomon vėjinį derlus bei čekius išrašykite J. Klučino, iždinin- 
malūną, bet taip pat gauna pašelpą, nors kiti ko, vardu ir siųskit paduotu sekretoriaus ad- 
dar vargingiau gyvena. . .

nėm reikalinga tuojaus, kad vargas didelis, 
kad laikas nepervėlus, nes badas ir skurdas 
galabins juos ne savaites, ale mėnesius, o gal 
net ir metus. Todėl mes šaukiamės į visus 
Amerikos lietuvius darbininkus ūmai ištiesti 
pagelbos ranką savo broliam; rinkti aukų ir 
gelbėti Lietuvos darbininkams.
me siųsti aukas per Komitetą šelpimui Lietu-įtaš ir dar “lyderis,

I vos Baduolių, kuris yra po viršminėtų organi-jbūt abi partijos liuosai kai-
• • y t y • ♦ • v i • y j • j y i • i y <* * i y

o__  _ . komunistų|
Pavieniai asmenys aukokite, kas kiek iš-j klaidinga taktika ir principai j

j’au atsikratęs nuo religinių 
i burtų ir todėl reikia pasidar- 
I buoti, kad tą jaunimą įtraukus 

A. L. D. L. D. 162 Kuopos Na-jį mūsų organizaciją.
rių Žiniai

Drdugės ir draugai! Nuo tol 
laiko, kaip vietos policija iš-i 
leido patvarkymą, draudžianti 
išrandavoti svetaines įvairioms 
svetimšalių organizacijoms, ne-i 
galėjome gauti vietos ir susi-;
rinkimams. Todėl didžiuma i ganizacijų ir kuopų, vienok j 
narių nežinojo, kur bus susi-veikimas silpnas, mes labai at-j 
rinkimai ir dalis mūsų darbo silikę nuo kitų kolonijų. Gal! 
užsiliko, kurį būtinai turime j būt tam kenkia ir tas, kad čia 
atlikti. Ypatingai dabar, kuo- labai madoj svečiuotis vieniem; 
met čia tokia padėtis, mes visi j pas kitus. Vieną nedėldienįl 
privalome lankytis į susirinki-;vienur svečiuojamas!, kitą ne^-

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

taktiką ir principus? Kodėl 
komunistai nesibijo apginti sa
vo pusę? Komunistai nenori, 
kad būtų vien tik apie socia
listų arba sandariečių princi
pus ir taktiką debatuojama.

Komunistai ir sako: Te
gul p. Michelsonas ar kas ki
tas—Bagočius, Grigaitis, Vi- 
|taitis ar Gegužis—mums ne
apeina, ką jūs statysite—kriti
kuoja, nurodinėja komunistų; 
klaidas, kiek tik nori, ir tuom 
patim lai jie nurodo savo par
tijos gerumus ir kad tik socia-i 
listų ar sandariečių partijos; 
teisingai gina darbo žmonių; 
reikalus, o komunistų debato- 
riui irgi tegul būna pilna lais
vė suteikta apginti komunistų 
principus ir taktiką ir sykiu 
laisvai kritikuoti sandariečių-; 
socialistų principus ir taktiką. 
Kas mums, darbininkams, 
svarbiausia dabartiniu laiku, 
taį sužinot, kurios partijos turi 
teisingesnius principus ir tak
tiką del ' darbo žmonių labo. 
Na, o p. Michelsonas griežtai 
atsisako.

štai parodysiu vieną pavyz
dį. 1926 metais nabašninkas 
J. Prūselaitis, varde L. S. S. 
34 kuopos, buvo irgi darbie
čius užkvietęs į debatus. Tuo
met, kaip ir dabar, mulkinoši 
per kelis mėnesius ir, ant ga
lo, Michelsonas galutinai atsi
sakė. Jis ir tada bijojo ap
ginti socialištų partiją. štai 
jo laiškas:

“So. Boston, Mass., 
“Lapkričio 8, 1926.

“Gerbiamasis: Klausimas de
batams pirma jūsų buvo pa
statytas nenuosakiai, todėl jis 
turi būt pakeistas taip, kaip 
socialistai pataria, būtent: ‘Ar 
neklaidinga buvo bolševikų 
politika?’ Jūs sakot, kad ši
tokia tema ‘visai nėra tinka- 
įma debatams, nes yra labai 
(vienpusiška.’ Bet jūs klystat. 
|Tema negali būt ‘vienpusiška,’ 
i nes jūsų kalbėtojas turės ly
giai tiek pat progos bolševi
kus ginti, kiek man bus duota 
progos juos mušti. Jeigu jūs 
tokios temos nenorit, tai, žino
ma, nebus, nei debatų. Su tin
kama pagarba. S. Michelso
nas.”

Matote, Michelsonas nori 
tik “mušti” bolševikus, nuro
dyti, kad bolševikų politika 
“klaidinga,” ir tuo pat sykiu 
socialistas ponas Michelsonas 
bijosi darbininkams per deba
tus nurodyti, kad socialistų po
litika, principai ir taktika, 
“neklaidinga.” Jau čia ponas 
Michelsonas lošia Jurgio Dur
nelio rolę. Nemanau, kad ga
lėtų gerai jaustis ir Michelsono 
pasekėjai. Nors dar sandarie-, 
čiai-socialistai ir bando krai-l 
pytis, vieni sako neapsimoka 
Sąryšiui su debatais užsiimti, 
kiti dar vis raminasi, kad ko
munistai “bijo.” Bet visi Wa- 
terburio lietuviai dabar iš jų 
juokiasi, kad komunistus už
kabino, tai yra, užkvietė į de
batus, tur būt, manydami, kad' 
pabijos, o dabar komunistai 
nenori pasitraukti,- reikalauja, 
kad. sandartečiąi: pradėję ir

Ar negražu bus matyti teatru., muziejus, knygy-: 
nūs ir mokyklas, kurie tarnauja darbinihkų klasei * 
kaipo apšvietos įmones? |

Matysite fabrikus, laukus ir gelžkelius, darbininkų vai 
mus, darbininkų vedamus*ir duodančius naudą darbini! 
klasei. ' ’

PAMATYKITE RAUDONĄJĄ ARMIJĄ, KURI GINA ;
PROLETARINĖS REVOLIUCIJOS LAIMĖJIMUS *
$303 IŠ NEW YORKO Į MASKVĄ IR ATGAL ■ j 

“Laisvė” nori suorganizuoti ekskursiją į Sovietų Sąjungą, f, 
Jei atsilieps nemažiau kai 25 ypatos, norinčios važiuoti j 
su “Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir vadą eks- • 
kursi jai, 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 •; 
ii- 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, da/7£s, >• 
kultūros/ darbininkų poilsio vietas ir aplankyti lietvAnų t 
kolonijas Baltgudijoje ir kitur. Kartu su savim turės ( 
vadą, kuris viską išaiškins lietuvių kalboje.
UŽSIREGISTRUOKITE IKI BALANDŽIO 15 DIENAI 5

Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
administracija nori žinoti, ar daug rasis norinčių važiuoti > 
su ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome £ 
norinčių važiuoti tuojau užsiregistruoti. Nesiųskite pini- ) 
gų pirma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite že- ’ 
miau paduotą aplikaciją; iškirpkite ją ir prisiųskite « 
“Laisvei” iki 1 d. balandžio šių metų.

• bei visas veikimas, tai tuom 
darbininkiškos I Pat Jis turi nurodyti, kurios 

partijos neklaidinga taktika 
T, V1 bei principai.Ruoškite ma-j r> -i Z 1 v 4 _ tt-, .. -v, . , T. Pasiūlyta kelios temos. Vie-Simus mitmgus-prakalbas, juose aiškinkite Lie- na_ bQtent> «Kurių teisinga 

taktika—komunistų ar socia-
\ ■?” T. Matas sako: “Ne-, 

gąlima sutikti su tokia tema, 
niekur nevaldo 
Jūs debatorius 
niekinti socialis- 
galp T. Matas 

,__ _________ “Michelsonui,
Eagociui ar Grigaičiui nėra, 
reikalo "- kalbėti' ar apginti so
cialistus ar socializmą, nes jie 
jau turtingi, jiems gyvenimas 
užtikrintas, tai ir su tokiomis 
temomis neapsimoka.”. Ot, 
apie komunistus parėkauti, tai 
kas kita. Bet darbiečiai dar 
neturėjo debatoriaus. Nuta
rėme, kad darbiečiai gautų 
savo debatorių ir jie pasiskirtų [ 
temą. Nutarėme posėdį laiky-; 
ti 17 d. kovo, 9:30 vai. ryte. I

17 d. kovo, paskirtu laiku, 
suėjom. Darbiečiai pareiškė, 
kad turi debatorių. Tuoj per
skaitė laiška sekančio turinio:

“Kovo 12, 1929.
“Gerb. Drauge: Mielu no

ru sutinku stoti į debatus su 
p. Michelsonu. Mano suprati
mu, debatai turėtų įvykti se
kama tema:’‘Kurių principai’ 
|ir taktika .veda darbininkus 
i prie pasiliuosavimo—komunis- i 
tų ar socialistų?’ Tai yra pla
ti ir abipusė tema. Aš sutin
ku ginti komunistų principus 

j ir taktiką, o p. Michelsonas' 
j lai gina socialistus. . Juk jis 
i negali atsisakyti apgint savo 
partiją, šiandien pasaulyj gy-' 
vuoja du Internacionalai—ko
munistų ir socialistų. Visur 
veikia socialistinės partijos. 
.Lietuviams darbininkams svar
bu susipažinti su tų dviejų ju- 

: dėjimų principais, taktika ir 
Idarbais. Svarbu’ jiehis žinoti, 

■ ika darbininku klasei davė ir i ką žada duoti komunistai ir 
\ socialistai. Taip pat nuo savęs 
’patariu, kad clebatoriams būtų 
leista ginti, savo poziciją be 
jokių suvaržymų.; Tegul klau
sytojai nuspręs, kuri puse tei
singesnė.

“Draugiškai, A. Bimba.”
Sąryšio komisijos du nariai, 

T. Matas ir J. Kvaraciejus, ne
sutiko. Vienas Sąryšio komi
sijos narys sutiko su drg. A. 
Bimbos patiekta tema ir nuo 
savęs dar dvi patiekė. Tai reiš
kia, trys darbiečių komisijos 
nariai ir vienas* Sąryšio narys 
pilnai sutiko rengti debatus, 
bet du Sąryšio nariai nesuti
ko. Bet visgi prižadėjo dar 
kreiptis pas p. Michelsoną, ar
gi ištikrųjų jis bijotų apginti 
savo socialistų 'partiją. T. Ma
tas, prižadėjo gauti nuo. p. /Mį-*

or-mes socialistai 
lo- dar šalies.

ims kritikuoti,
tus.” Ir ant

, šiaip pasakė:
. . . • ii

sirodo, kad korespondencijos 
lošia didelę rolę.

Vietos draugai ir draugės 
visgi turėtų daugiau kreipti 
domės į mūsų organizacijų su
sirinkimus, į mūsų spaudą. 
Reikėtų stengtis nuolatos ką 
nors parašyti. Dabar net įvy
kę mūsų draugijų bei kuopų 
parengimai nepažymimi.

Newarko Patriotas.

mus ir sustiprinti mūsų darbi- dėldienį kitur ir taip laikas bocker kasykloj sužeidė Wm. ! 
——— prabėga, o veikti nėra kada.

Komunistų Partijos lietuvių
frakcijos į kuopa susirinkftnįlį

ninkiškas jėgas.
Kovo 24 d. įvyko kuopos 

susirinkimas naujoj vietoj—1_______  ,__ , _____ , _
ukrainų svetainėj, 300 Bath- nelaiko; Proletarų Meno Są- 
urst St. Nors susirinkimąs bu- jungos kuopa taipgi susirinki- 
VO ] V -- ’■ 1 . ■ — — . v-
daug svarbių darbų atliktai Korhitetą, kuris buvo susiorga- 
Keletas narių užsimokėjo j už nizavęs, dabar jau nieko nesi- 
šiuos metus duokles ir. prie girdi; Sietyno Choras irgi ko- 
kuopos prisirašė J. Čižas. Nu-ikius tris sykius į metus susi
tarta susirinkimus laikyti kiek- \ rinkimus laiko. Bet vietos 
vieną mėnesį po ketvirto sek-į draugai ir draugės didžiuoja- 
madienio sekantį antradienį, .si, kad jie geriausi komunistai, 
7:30 vai. vakare, ukrainiečių visur priklauso, bet tik į su- 
Svetainėj, 300 Bathurst St., sirinkimus nesilanko. Draugi- 
ant antrų lubų. Todėl, drau- jos bei kuopds turi išrinkę’sa
gai ir draugės, nepamirškite, Ivo korespondentus, bet ir tie 
kad sekantis susirinkimas tu-. nežinia kur dingo, nes iš New- 
rės įvykti 30 d. balandžio. Vi- arko nieko laikraščiuose nesi- 
si ateikite ir stengkitės ūžsi- mato. Kada aš vaikštinėjau 
mokėti duokles už šiuos metus, rinkdamas “Laisvei” prenume- 
Pasistengkite atsivesti ir nau- ratas, tai daugelis pasakė, 
jų narių. Juo mes savo orga-;kad “Laisvė” gera’tik del ki- 
nizacijoj turėsime daugiau na-;tų kolonijų, nes iš jų randasi 
rių, tuo daugiau knygų išleisi-’ daug korespondencijų, o iš 
me. Dabar iš Lietuvos atva- j Newarko nieko nėra, todėl ne- 
Žiuoja daug jaunimo, kuris apsimoka ją nei skaityti. Pa

neskaitlingas, bet visgi mų nelaiko; apte Priešfašistinį1 šlubuoja, nors su pirma diena V • < • 1 * • a ‘ 1 « • « • 1- 1—— J J — d y-J i
i » ” 7 x

balandžio turėjo pradėti dirb
ti pilnai, bent taip rašė vietos 
laikraščiai. Kelios kasyklos 
dar vis stovi uždarytos. Be
darbių daug. Reading Rail-, 
way kompanija kokiam tai 
nepaprastam darbui pareika
lavo 40 darbininkų, tai bedar
bių susirinko net 225.

Vardas

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija j So
vietų Sąjungą, kuri rengiama pradžioj birželio mėnesio tų.
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THOMAS, W. VA.

Jungtinių Valstijų vai-
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PLYMOUTH, PA

WORCESTER, MASS

64 Puslapių, Gražiais Viršeliais, Kaina 20 centų

Pora t savaičių pirrrt lošimo .

Pačios valdybos pasitarę su platintojais gali

XI.
XII.

XIII.

VII.
VIII.

IX.

II.
III.
IV.

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

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

karas. Perstatymu ir daino-

TarpinjnkaS” 
vakcrtę i 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

išmarinsiąs, vadinasi, uždaro kia pastebėti, kad jiedu pir-
Išsiaiškino, kad 

norėjo ve kaip 
pasakys darbipin-

KIEK SPAUSDINTI ŠIOS BROŠIŪROS?
Šios brošiūros spausdinsime tiek, kiek gausime užsakymų iš pla

tintojų. ■ Todėl klausiame Jūsų, draugai platintojai, kiek spausdinti. 
Į Ją klausimą galite (atsakyti tik šiaip: Prisiųskite mums1 Brošiūros 
“Kas Tai Yra Trockizmas” tiek ir tiek (numeriu pažymėdami skai
čių). Ant kiek gausime užsakymų iki 13. d. balandžio tiek ir tespaus- 
dinsime.

, u. . į - -T. i to paties išradimo, vadina-so darbininkų padėties. Jie “t0ivnnio>, 
tik rūpinasi, kad iš darbininkui11?? n vT
daugiau pinigų išrinkus. Nors Orlaivio akis butų
darbininkai ilgą laiką mokėjo i labai naudinga kariškiems

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 

: Žurnalas, su Spalvuotais paveikslais. 
40 puslapių, didelio formato.

? , vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, ; vienas 

numeris 15c.
duoda $200 arba Idi- 
Lietuvą ir atgal—do-

Pprhiad., Balandžio 15> 1929

-—

Lietu-! buojasi del mainierių labo. 
iTen tokių nesąmonių p,rirašy-Į i__i a„i,i^i.„

Bell Phone, Poplar 7545

V

°

dali vietos amerikoniškiems 
judžiams.

ĮJ
O

Puslapis Penktas

gauti, visur pilna darbininkų 'tinėt paveikslus iš didžiau-! Pridtfontfdami Raftlnmnkn ir bosai su naujais darbininkais Sių tolių, dabar tobulina j °
nenori nei kalbėti; jeigu pa- “orlaivių akį”. Tai butų!BUKteria, ilCŠlkU! laCiUpO 
mX“ du&teponeiMnnX“’ Rritai,Ky’ms!? V.rie orl|.ivio $10,000 iš Banko 1
III LJ j d • U 111J O v z 11 v 11 čl 1 11 V-1J 1 j 2 , 11 *~| i i Q 1 Q < 1 1 1”Y1 (' ▼ v <-x zJ vx <~x * * •

Pasikorė Jurgis Klimas
Balandžio 9 d., pusė mylios 

nuo šio miestelio, laukuose ba
kūžėje rado pasikorusį Jurgį 
Klimą, 69 metų amžiaus. J. 
Klimas nuo 1922 metų buvo. ___.c ___ v , t_
be darbo, tfis angliakasys ir'po 3 dol.,. o dabar moka po 'tikslams; SU jos pagelba ga- 
1922 metais su visais darbiniu-i 2 dol., bet į darbininkų pade-J Įima būsią matyt priešo^ ba
kais išėjo į streiką. Per tąltį nekreipia jokios domės, lai riuomenę, tvirtoves, gink- 
laiką kovojo labai gerai ir bu- visi stimpa badu. [lūs už šimtų mylių.

Senesni darbininkai prisime-- _ 7__________ ■.________ 1____

, streikas tapo sulau- na Mitchellio laikus. Tuomet' IIinftRn:II Valtimi VnM5ta 
pradėjo darbininkai į uniją mokėjo po'iUn5‘™*! ValMlJU VaiUZia

Jfco ištikimas darbininkų klasei. 
f Bet štai

žytas. Kompanija 
darban priimdinėti 
stiprius darbininkus ir ____
išrodė ištikimi. Klimas buvodavo šešius mėnesius, visi ga-j 
jau senas ir dar kompanijai vo iš unijos pašelpą ir dar ka 
neištikimas, todėl niekur dar- soj

Neturėda-;bar darbininkai moka po kelis 
arti'dolerius, laike streiko nieko 

negauna ir unijos kasa tuščia.
Darbininkai turėtų žinoti, 

kad kol tie. ponai unijoj vieš
pataus, tai darbininkai iš uni
jos špygą gaus. Todėl laike.

CHICAGO. — Du jauni 
plėšikai pasistatė Lansing 
State Banke dukterį to ban
ko prezidento prieš langelį, 
už kurio buvo ginkluoti sar
gai tam tikroje plieninėje 
klėtkoje. Nenorėdami nu
šaut prezidento dukterį, 
sargai negalėjo šaudyt nei 

ii plėšikus. Plėšikai pasigro-

KALĖJIMUOSE
Minėjome Nužudytus Draugus 

PANEVĖŽYS. — Gruodžio 
27 d; įveikėm administracijai 
reikalavimą, kad valdžia pa
leistų iš kalėjimų ir stovyklų 
visus politinius kalinius, pa
naikintų karo Jauko ir kariuo
menės 
vimus 
niai.. 
dieną

teismus ir tt. Reikala- 
pasirašė 27 politkali- 

Reikšdami protestą, tą 
badavom.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
t

LIETUVIS GRABORIUS

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

jaunus, 25 centus ir po dvejų metų, UŽprotestaVO Prieš Varžymu i^e $10,000 ir pabėgo. 
• kurie 1902 metais, darbininkai strei- • an.. i iv£.i Amerikiniu Judžiij Francijoj

is unijos paseipų ir uar Ka-i PARYŽIUS.— Francijos
j buvo milionas dolerių. Da- j vyriaugybg sunlanė išleist 

įstatymą, kad toj šalyj ap- 
rubežiuot rodymą ameriko-j

• vi -i . • ♦ii ' puslapiu, uiueiioniskij krutamųjų paveikslų ;■ prenumeraU metams $i, 
tik vienas iš keturių judžių 
tegalėtų būt iš Amerikos 
įgabentas; o iki šiol didžiu- 

j rodomų ju-

bo negalėjo gauti.
mas darbo, už miesto,
skerdyklų, susirado kokią ten 
bakūžėlę ir joje apsigyveno.

v Maitinosi išmatomis. Duonos 
gaudavęs iš išmatų, kuomet 
duonkepiai seną išmesdavę . . ... _ , _
iJftkan. Taipgi ir maisto se-;rinkimų unijos viršininkų, visi'nią Francijoj _____ -c
no, iš “kenų,” gaudavęs. privalo balsuoti už naujus kan-i buvo įgabenta iš Ame- 

Prieš Velykas buvo atšilau- didatus. | pįkos.
kęs pas savo kaimynus j mies-j -> _ Jungtinių Valstijų vai
telį ir skundėsi, kad jau svei-l Negalima praleisti nepami- ,džia pasiunte protestą prieš 
kata visa, nusilpnėjo ir maisto, nėjus ir mūši, tūlų kevalų, t]j m k rj F _
negalįs gauti. Sakęs, kad ra-.kurie darbuojasi kasyklų sa-i .. ... . . , •
site kada nors pastipusį. Taip vininkų naudai. Pavyzdžiui, lylJ1KlL5 111 “J1 tcl
ir atsitiko, rado (vargšą pasi-, “Tėvynės” num. 14 tilpo S.
korusį. iZubricko straipsnis, kuriame

Klimas paėjo iš Lietuvos į visaip šmeižiamas drg. M. Žal- 
nuo Jurbarko, Kauno rėdybos. dokas, kuris daugiausiai dar-

■ Moterį turėjo, rodos, 1
o sūnų Chicagoj.

Tai matote, kaip darbiniu-! ta, 
kai baigia savo amžių šioj ka
pitalistinėj/ tvarkoj.

Vietinis.

Apie 1,000 Darbininkų Neteko 
Darbo

Kingston kompanija turi tris 
kasyklas, kurias uždarė neap- 
ribuotam laikui. Kompanija 
sako, būk neturinti ant anglių 
užsakymų ir anglys esą ne
švarios. Bet čia yra kita prie
žastis. šios kasyklos pradėjo 

: jjjįpnai dirbti. Vasario mėn.

kad, pažįstant žaldoką, 
net juokai ima. Pasakojama, 
kad žaldokas diktas, pilvą iš
siauginęs ir tt. Ar tai reikia 
didesnių nesąmonių? Juk vi
si šioj apielinkėj mainieriai ži
no, kad žaldokas sudžiūvęs iri 
sveria apie 115 svarų. Bet j 
tokiems gaivalams, kaip Zub-I 
rickas, daugiau niekas nerū'pi,• 
kaip tik žmogų šmeižti.

Viską Žinantis.

Balandžio 7 d. buvo sulošta 
operetė “Kova Už Idėjas.”1 
Veikalo lošime dalyvavo visas 

j dvi savaites darbininkai iš-'Aido Choras, po^adovyste M. 
dirbdavo po 5 ar 6 dienas. Ko- Jablonskiūtės-Meskienės. Pub-, 
vo mėnesį nedirbo nei vienos likos buvo veik pilna svetai- 
dienos, tik buvo pranešta, kad; nė. Būtų ir daugiau buvę,
8 d. kovo bus algų išmokėji- bet pasitaikė labai šiltas va— 
mas. Minėtą dieną, 11 vai 
susirinko darbininkai ir unijos ■ mis žmonės labai pasitenkino, 
raštininkas iškabino notą, kad'Aktoriai savo užduotis atliko
9 d. kovo, 2 vai. dieną, bus gerai. J. J. Bakšys Kasto ro-
specialis susirinkimas mainie- lėj labai puikiai lošė; J. Sa- 
rių lokalo 1001. -Bosai užtė-..............

'' miję, tuojaus iškabino savo 
, . notą, kad darbininkai išsiimtų 

iš lesyklų savo įrankius, nes 
kompanija kasykląs uždaro ir 
jeigu kurie neišsiims savo į- 
rankių, tai kompanija neatsa
ko. Laikas paskirtas įrankių 
išsiėmimui 11 d. kovo.

Visi darbininkai nusistebėjo 
iš tokio kompanijos praneši
mo. Bet gavę alg%s, laukia u-|6^x«x, «. (
nijos lokalo susirinkimo. Mi-jninko rolėj labai tiko; D. Vai-! 
nėtoj dienoj susirenka visų tri-'telis Sargo rolėj gerai tvarką' 
jų kasyklų darbininkai. Pra-Į palaikė; J. ’ Kižys Karpiaus 
sideda raportai. Pasirodo, I rolėj gerai mokėjo meluoti; 
kad vienam čekbosiui pats!bet geriausia publiką patenki- 

/ kompanas atsiuntė laišką, ku-!no V. Dubickas, Akrimo rolėj, 
x riame rašo, kad darbininkai ir A. Kižys, Trakimo rolėj y 

kelia betvarkę, todėl jfs juos jiedu lošė valkatų roles. Rėi-| 
f *14 m nei a cs iivdarrv Irin o nLnL' nir_

baliauskas Sarapo rolėj pui
kiai lošė; V. Tumonis Antano 
rolėj puikiai lošė; M. Rut
kauskienė, trijų brolių motina 
(o gal trijų sūnų?—Red.), la
bai gražiai savo rolę atlošė; 
M. Sakaskienė Onos rolėj la
bai gražiai lošė ir padainavo; 
A. Vilčiauskas Viršaičio rolėj 
labai puikiai lošė; V. Stankū- 
niūtė Sofijos rolėj lošė gana 
gerai; J. Kalakauskas Rasti-1

X išmarinsią
< ^‘kasyklas, 

kompąnas 
padaryti: 
kams įrankius išsinešti, tie tuo- 
jaus išsineš. O kada naujai 
pradės dirbti, tai priims tik 
jaunus ir gal dar numuštomis 
algomis. Senesni darbininkai 
lai stimpa, jie jau nereikalin-

Jis mąno, kad jo darbi- gavom iš kito miesto, Law-| 
ai ir taip dideles algas‘rence, pakvietimą, kad pas' 

gauna'juos lošti operetę “Kova Už, 
dieną j Idėjas,” bet dar atsakymo ne

norėtume J X j
Atsilankiusiai publikai į 

mūsų parengimą Aido Choras 
taria širdingą ačiū.

Aido Choro Kor. J. Kižys.

mu sykiu lošė ir labai puikiai 
sulošė. , '

Būtų dar geriau išėję, bet 
patys aktoriai vieni ant kitų 
užsipuola ir paskui nesmagu 
lošti. Iš tokių užsipuldinėji
mų nieko gero neišeina.

JN
B^/irba, nes mainieriai 
už 8 valandų darbo 
$7.05 ir pagelbininkai $5.74. i gavom (?—Red.), i 
Bet reikia atsiminti, kad dar-;nuo jų girdėt (?—Red.), 
bininkai nedirba pilną laiką 
ir todėl su savo uždarbiu ne

dali žmoniškai gyventi. . Pa
dieniai dar šiaip taip verčiasi, 

bet kurie turi užlaikyti šeimy
nas, 'tų padėtis labai sunki.
Juk pragyvenimas neatpinga, 
randos brangios.

Mainieriai kompanijos įsa
kymo neišpildė, įrankių iš ka
syklų neišsinešė. Dabar lau- 

Wkiame ir nežinome, kas bus,

Tobulina Orlaiviu Akis, kad 
Matyt Priešą Už Šimtą Mylią

....
WASHINGTON. — C. 

Francis Jenkins, išradėjas 
v ii 11 v f-t A11 V/r 11 y A£li3 • • . • -i •

Wies kompanija kasyklas laiko Pamaus įtaiso, su km 10 pa- 
pždarius. Igelba galima matyt per

Daugelis darbininkų nusimi- f tūkstančius myliu ir radio 
nę, nes niekur darbo negali1 elektros bangomis persiun-

*

APDOVANOKITE 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVŲ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga,; nes ji reguliąrįai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. ~Y.

1439 South x2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell Oregon

9669
5136

A. F. STANKUS

TUOJAUS SIUSKIT UŽSAKYMUS!
Laisvė’9 Jau Rengia Spaudai Brošiūrą

Parašė A. Bimba
i if’..’ t f i

Trockis Nudardėjo Į Kontr-revoliucioriienį 
Abazą! Pasmerkė J j Milionai Klasiniai Sąmonin
gų Darbininkų Sovietų Sąjungoje! Pasmerkė Jį 
Viso Pasaulio Proletariatas! Darbininkų Spąu 
doje Trockis Dabar Tik Skreplė, Gi Buržuazi 
nėję Spaudoje Jis Yra Sapniška Sensacija.

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.
Trockizmąs Kaipo Oportunizmas.
Trockio Ištrėmimas ir Buržuazijos Pasitikimas.
Amerikos Komunistų Partija ir Trockizmas*'

---------------  ------------------------------------- u----------------- -----------—----------------------------- s,  ------------------------ .—'■  ............. i-į--: •—

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

Jei pasivėlinsite*su užsakymais ir Brošiūros nebegausite, tai ne
kaltinkite “Laisvę”, bet kaltinkite patys save. Tam reikalui nereikia 
laukti kuopų mitingų, 
duoti užsakymus.

46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25e

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

Graborius-Undcrtaker

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

iiiamoiiiSHHLWįaiiiaiiisiiiaiiiBiiiaiiisiiioiiiTOį DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Ilrhan’c Cnlr? (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-Ui Udll o vUlU I UVVUeIo Įjįj0 už 75c ug baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Urbo I av Tahc CGntai už skrynutę) yra tai kanuolč prieš UI Uv LaA amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

URBONAS
151

r
Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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'5 su savo adresu, užrašykite:

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

No.

Miestas State.

St. or Ave.

Uj.Ub.UEliiiBiiieiiiaiii'piiiaiiieiiiaiiteiiieiiioHiaiiioiiiaiiieiiigiiieiiieiiiemeiiiemeiuEiu

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

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus 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. z
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 rft LtAilUl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. Vak.: po 6 vai.—75c 3v Vvuių

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

utarninkais

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

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

o 
I 

o 
i 

o

f
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VIETOS ŽINIOS
Laimėjimas Guinan Bylos— ; Komiteto Šelpimui Lietuvos 
Laimėjimas Slapiųjų jBaduolip Susirinkimas

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?
• Mes budąyojame naujus namus, 
taisome semis, visokį darbą atlieka- 

jme gerai ir pigiai. Taipgi t. ' 
■stogus ir uždedame naujus.
laujant gerit pribūname. J. >r 

, Union Ave., Brooklyn, N. Y.
1 Stagg 0452.

namus,
FOR RENT

PASIRANDAVOJA

Visi minėto komiteto nariai Waterbury, Conn.Aną dien išteisinus poniutę
Guinan del užlaikymo nakti- būtinai dalyvaukite susirinki
mo kliubo ir 
jartie svaigalų, matosi tas fak
tas, kad New Yorke laimi sla
pieji visais frontais. Progra
moje stovi visa eilė kitų pana
šių bylų, kurios, manoma, pa
seks panašiai, kaip minėtos 
moters.

taisome 
Reika- 

S., 114 
. Tel. ?

pajieškojimaT 
(PAJIEŠKAU Petro Cirvincko, Kiko- 
i nių kaimo, Kupiškio valsčiaus, Pa- 
n'evėžio apskričio. Rodos, gyvena 

Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinote praneškite, nes 
turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. F. 

., Hudson,pardavinėjimo me, kuris įvyks šį vakarą (t. Kaulakis, 48 Houghton st. 
balandžio 15 d.), kai 7 :30 Mass- ________ _ ___

, “Laisvės” svetainėje. Tu- įPAJIEšKAU savo moters Veronikos 
labai svarbių, neatidėlio- 
dalykų.

R. Mizara, Sekr.

y

rime 
tinų

Walackis. Meldžiu ją pačią atsi
šaukti arba kas žinote praneškite, 
būsiu dėkingas. W. Walackis, 4239 
S. Sacramento Ave., Chicago, III.

87-89

Jaunuoliu Domei
K Ii ubas lai- 
pirmadienio 
(April) 15,

būtinai 
susirin- 
apšvie-

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA• *'*

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; g51i randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTO N 
3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMES

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

i

I

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, viduriu, SirdieS ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iž mano keturių dešimtų 
metij patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje)., ■ ' '

MANO YPATISKA ATY- fp -S (\ (\(\ 
DA IR PATARNAVIMAS I II 111 I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

Newyorkieciams Gera
Naujiena

Sekmadienį, 21 balandžio, 
svetainėje 2075 Clinton Ave., 
Bronxe, įvyks puikus parengi
mas.
D. I______________________....
A 31 kuopa kostumieriai ateina ir saujoms po

• i *1 • Į .. r- -   1 —* į jį rviVkii lj kj v/1 j.r\. cii uci joojx v vjc* i rv • O •Siame parengime DUS PUIKI jima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 13 augštų mūrinis namas, ant pirmų 1 Ar žinote, kad Sovietų Sąjun- 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- ]ubų krautuve, užpakaly prie krau-'KOie ilgiausia darbo diena tik 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai jtuv6s vra kambariai, ant antrų lubų « n ir fa,1AROMATIŠKAI kvepi." |5 kambariai del šeimynos, ' valandos? O gal ir tas

jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera* 
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai aprs«
• šoma brošiūroje

89-94 KĄ MES MATĖME ' 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų. Kas ims 

| nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir 

’ i. Todėl
nes

‘GERAI PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojaš Restorano po num. 999 
Grand Si., Brooklyn, 'N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 

. _ CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik
Jį ruošia vietines A. L. lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
D. 23 kuopa ir L. D. S. nes už penkių blokų^nuo mano biznio 

i kostumieriai ateina ir saujoms po 
(penkis cigarus ir po daugiau pasi-j 

" . VISI sunratlvvi vyrai I

DIDELIS PARDAVIMAS
Parsiduoda 8 šeimynų namas—šeši 

apartmentai iv dveji atskiri šeimy
nom ant vienų, lubų kambariai. Rau
dos ^neša $2,100.00 j metus. Got- 
thelfsYnan, 541 Flushing Ave., Brook-1 
lyn, N. Y. Kreipkitės i grosernę !

Paskutinė Proga

programa. Joje dalyvaus pa
garsėjęs Lyros Choras iš Mas- 
petho. Visi, kurie tik girdėjo 
dainuojant oktetą Ufą, visi jų 
dainomis gėrisi, ir Ufa pirmu

KAS PIRMAS, TAS PAIMS 
. PARSIDUODA arba išsiraudavo ja

VISI supratlyvi vyrai 13 augštų mūrinis namas,

,nę . Kokius ryšius darbo unijos 
87-89 Į turi su valdžia Sovietų Sąjun- 

fgpje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola?

A. L. Jaunuolių 
kys susirinkimą 
vakare, balandžio 
46 Ten Eyck St.

Visi nariai ir narės 
turite dalyvauti. Žis 
kimas bus paaukotas
tai. Bus diskusuojama karo 
pavojaus klausimas. Visi na
riai gale dalyvauti diskusijose 
ir išreikšti savo nuomonę. Po 
diskusijų bus žaislai-geimiai. j kartu dalyvaus mūsų parengi-
Yra kviečiami atsilankyti jau-lme. J. Baltrukovičiaus smui- 
nuoliai, kad ir nepriklausanti I kų orkestrą, susidedanti iš virš 
prie šio kliubo. P 
mes tvarkomės, užtikriname, ■ dys programą ir vėliaus, iš še- 
kad ir jūs panorėsite veikti sy
kiu su mumis ir būti vienais 
iš mūs.

Susirinkimo pradžia 7:30 v. 
vakare.

Sekr. A. Zablackiūtė.

Kirviu Užmušė Savo Seserį
..-..Tūlas Frederick Robinson, 

52 metų amžiaus, gyvenąs po 
num. 2137 Clayton 
Brboklyne, kirviu užmušė sa
vo pusseserę, Evelyn Low. 
Fredrickas užsikėlė anksti ry
te, apsitaisė gerais drabužiais 
ir paskui, pasiėmęs kirvį, ją 
nužudė..

Vėliau norėjęs pats save nu
sižudyti. ,

Pamatę, kaip ipenkiolikos smuikininkų^ išpil- 
iižt.ikrinam A.l d v« niwrama ir vplinns iš šp- 

šių ypatų, grajys laike šokių 
įvairius amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Zigmas iDze- 
molitas armonika grajys kar
tu su kitu, dainuojant įvairias 
dainas.

Kaip matote, tai programa 
bus Įvairi ir patraukianti. Vi
sus 1 
kitam laikui, atsilankydami Į 
paskutini šį sezoną narengimą. 
Būsite pilnai patenkinti. Ne- 

, nes šiuom tarpu 
programa bus laiku pradeda
ma—6 vai. vakare. .

Kelrodis: Važiuojant iš že
mutinės .miesto1 dalies, imkite 
3rd Avė. eleveiteri. išlipkite 
ant 180th St. ir eikite , j rytų 
pusę šešis blokus ir ten sve
tainė.

-----J X,, ----------- , I III u ll KlilULUVU, u/.pcil 
, ma_?»Qs ir <lūmal i tuvės yra kambariai, ;

Į 5 gražūs kambariai del šeimynos, 
|ant trečių lubų tokie jau gražūs 5 
]kambariai del šeimynos; 2 garadžiai.
Pigiausia ’ aprokuojant, raudos neša 
$151.00 į mėnesį. Apačioj bučernė, 
kurią laiko pats savininkas. Ati
duosiu namą su bizniu už $17,000. 
Įnešti mažai tereikalauju. Vieta biz
niui gera, apgyventa įvairių tautų. 
Parduodu todėl, kad noriu važiuoti 
j Europą. Jei kas norėtų pasiran- 
davoti visą namą su bizniu, tai su
tiksiu ir ant to. Kreipkitės po num 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

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

J pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue,

JUNIPER 7646 /

RALPH KRUGH 
FOTOGRAFAS 
65-2 ą; Gran p; Ayen ue

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄSALES—PARDAVIMAI
įvairi ir patraukianti, vi- tų °
'kitus išėjimus atidėkite! Taip-pat progresyviškas lietuvis, į

Avė., sivėluokite,

Suareštuota Kelios Dešimtys 
Restoranu Darbininku

Kviečia Rengėjai.

“Krassinas” Rodomas 
55-tofl Gatvės Playhousėi

Pereitn šeatadien’. 55-tnr. 
gatvės Playhousėi (orie 7fh 

h’ Ave.. New YorkeL nrasidėin 
šitie asmenys ta-' rodvnias judžin “Krass’nas.” 

kuriame malini atvnizduoia- 
ma tn misiia. kuria turėio at
likti Sovietu Saiun<r^s mnircii. 
m'nkni. gelbėdam’ “Ttab’n” di
rižablio i<>-ulą. Bus rodomas 
visa savaite.

Nup'klt namatvt. kurie dar 
nematėte.

Pereitą penktadienį ir šešta
dienį tapo suareštuota kelios 
dešimtys (virš 40) streikierių, 
pikietuojančių restoranus 
kafeterijas.
po suimti, kaipo nepaisytojai 
iifSžionkšino (drausmės), ku
rią teismas išdavė restoranų 
savininkams prieš streikierius. 
Kaip žinoma, restoranų savi
ninkai, norėdami sulaužyt dar
bininkų streiką, kreipėsi pas 
teismą išgauti indžionkšiną.

Tyrinėjimas bus sekantį ant
radienį^

Nepavyko Telefonu 
Kompanijai Pakelt Kainas

PRANEŠIMAI R KITUR

New Yorko telefonų -kom
panija buvo pasikėsinui pekel- 
ti telefonų naudotojams kainą 
ant 15 nubš. (apie 60 centų 
kiekvienam telefono turėtojui 
į mėnesį), tačiaus federalis 
teismas neužgyrė šito žygio. 
Teismas pareiškė, kad kompa
nija perdaug nori ant syk. 
Esą, reikia daryti laipsniškiau.

Buvusi Aktorė Rasta, 
Negyva Savo Kambaryj

50May C. Murphy, kuri 
metų atgal dalyvavo Amerikos 
sęęnoje, tapo atrasta negyva 
po num. 248 Pearl St., Brook- 
lyne. Jinai buvo 83 metų am
žiaus. Gyveno su savo poduk- 
re Olga Andersoniūte. Spėja
ma,. kad ji mirė naturališka 
mirtimi.

Savo laiku jinai buvo gera 
aktorė, po vardu May C. Fox.

Nusižudė Dr. M. P. Rich
• Aną dien surastas lavonas 
daktaro M. P. Rich, 62 metų 
amžiaus. Jis iššoko iš Oliver 
Cromwell apartmentinio vieš
bučio 20 augšto ir ten mirė. 
Kame nusižudymo priežastis—I 
nežinoma.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS k

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

MARGARETA VALINČIU#

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

i PARSIDUODA Lunch Room, biznis] 
. . . .... > ] įdirbtas per 9 metus, labai geroj j
užlaikytojaš general krautuvės ir lai-į biznio vietoj. Gera proga pirkti, 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 Kreipkitės po num. 713—3rd Ave., 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai | Brooklyn, N. Y. 88-93
užlaiko Jono—John’s Hand Made ■ 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų į biznyje ne
galima apsieit! .1 •

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, nestik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Res'toranudse, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Štokuose bei 
kituose bizniuose Ifctuvių 'išdirbystes 
drąugų ei garį ’ ViJršmmethįs- vardais, 
tik 'pakeliant jrflrštą, o gausite cigą- 
rą, kuris vlsierps patinką, jog rūky
damas j džiaugsiąs.’ ■ Mūsų Figarai ga- 
rantiiojamf. Cigdraš p'asi.uhaam.e ant 
pareikalavimo visur ; į kitufį miestus 
biznieriams ir 'privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, riš tiek, ir lė 
šas apmokame; ’ ‘ •

Adresas: \ ( .

Naujoki; Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue. Brooklyn. N. Y.

greit norime išleisti
PARSIDUODA general krautuvė, lai- i pasiskubinkite įsigyti ją 

koma visokių daiktų. Biznis į- j vėliau nebegausite.
dirbtas per 5 metu^. Yra 4 kam- . 1 — • - 
bariai gyvenimui, taipgi lysas ant 2 
metų. Randa $30.00 į mėnesį. Gera 
proga pigiai pirkti, nes turiu greit 
parduoti. Kreipkitės po No. 167 ;
Hobąrt Ave., Bayonne, N. J. I

, (78-89)

Lietuvis Dentistas
X-SPINDUL1U D1AGNOZA

221 South 4th Street
I (Priešais “Bridge Plaza”)

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

Užsakymds siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stag< 440t

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

DR. A. L. CEASAR

Brooklyn LABOR LYCEIB
OARBI^’NKŲ ĮSTAIGA.

oalės dėl Balių, Koncertų, , 
rietu, Vestuvių, Susirinkimų 
Talkus steičius su naujaisiais 
toais. Keturios bolių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS

*0—959 Willoughby

PHI T, A DELPHI A. PĄ,
PARSIDUODA mūrinis namas, su 

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

DETROIT, MICH. ' (
PARSIDUODA 7 kambarių namas I 

West Side; yra visi įtaisymai, arti 
parko ir bulvaro. Įmokėti reikia tik 
$500, likusieji po $35.00. j mėnesį. 
Kaina $5,500. Taipgi sutinku mai
nyti ant lotų. J. Sakalauskas, 2141 
Paims Avė., tarpe Hubbard ir Seat- i 
ten, vienas blokas nuo Baker gat- , 
vekario, Detroit, Mich. 89-90 i

Jan Antri Metai. Kai Argentinon. 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašti

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių anie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ S3; Pusei____ S1.K9
Ęirrigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
/ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

'PASTABA: Įsidėmėkit “Rytojaus” 
naują antrašą:

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina '

“RAUDONU! ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaite ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.' ■ ? ? » 'T •

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų' Sąjun
goj lietuvių kalbą . laikraštis, 
kuris' talpina dhug įvairių žinių 

riš lietuvių' kolonijų gyveninio.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

t.eikią j sąyo skaitytdjąms , dapg , 
žinių, iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.
t' “RAUDONAJAM ARTOJUI” ’ 
bendradarbiauja skaitlipgas, se|- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skdičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiarri jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei- 
lil»-

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palak 
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejiais. (,
Užsisakyt metains Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja/ 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

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

ta

Skaitykite ir 
Platinkite

ĮtMf*

ir ii

o

t

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533
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, oppressed workers
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Name Address Amount

Collected by: 
Name

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

45, red. gaz.
Address

DAILY WORKER, 26 Ui^ion Square, New York City
, ' . {> J

I

DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas del visą figų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. 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.

Tel., Triangle 1450 į

Lietuvis Fotografas!
IR MĄLIORIUS

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės žiuo adresu:

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

.......... ..........

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

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

Tel,:1 Greenpoint 9682

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

■

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.




