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Prieme Sovietų Nusigin- 
įdavimo Planą Komisi

jos Darbui
NedėldieniųGENEVA.— Trečiadienį 

Čia Tautų Lygos prirengia
mosios nusiginklavimo ko
misijos konferencijoj buvo 
plačiai svarstomas Sovietų 
Sąjungos planas del tuojau- 
tinio sumažinimo ginkluotų ! —---■■■ — -----
spėkų ant 50 nuošimčių. .lnDUCrl.. *tcic»va

Sovietų pasiūlymas tapo NORVEGIJA ATSISAKO 
priimtas kaip pamatas ko-1 
misijos tolimesniam darbui, 
vietoj pačios komisijos dar j 
neužbaigto drafto. Komisi- i 
ja tokį pakeitimą padarė, ■ 
reikalaujant Sovietų Sąjun
gos atstovui M. Litvinovui.• 

u Tai buvo pilnas Sovietų . . .. .
* delegacijos laimėjimas, kuo- 

met konferencija priėmė 
tvinovo patarimą, • 1 

Sovietų pasiūlymas ..... .
padėtas pirmoj vietoj kon- - . . - .
ferencijos dienotvarkv. *. . ..

Tame klausime Litvinova Jam apsaugą, 
parėmė Vokietijos grafas 
von Bernstorff ir kelių ki- į 
tu šalių atstovai, 

v- v

ĮSILEISTI TROCKJ
OSLO, Norvegija.— Nor

vegijos valdžia trečiadienį 
nusprendė neįsileisti L 
Trockio, kurį Sovietų val- 

‘ džia išvijo už kontr-revoliu- 
. Trockis pra- 

nriėmė '^ Norvegijos valdžios, kad 
kad I leistų jam ten apsigyventi. 

’ |n-/u Norvegijos valdžia pareiš- 
2 kė, kad ji negalinti įsileisti

Sovietai Planuoja 
Išvesti Svarbų Kanalą

18® 1
Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

težius, o IšIaimeMt
Pasauli!

Hooveris Nepatiekė Jokio Plano Šelpimui PASAS; J miS(AR Sustreikavus 5,000 Darbininkų, Bosai Grą-
. n v w irv ui' • ITv U TX • 1 _ IT •Farmeriy; Sulaužė Prižadus, padarytus 
Laike Gaudymo Bal^y

TnNT.K—-< 2,, sina Uždaryt Dirbtuves Neribotam Laikui
J kJIN l u.  1x0 V O zSO U. \

apie 8 v. vakaro rado pasi-: -------------------
: korusį 23 m. amžiaus be-1 Bet Darbininkai Pareiškė, kad Jie Kovos iki Galo; Mušei
I darbi K. Butrima. V v kos Prisiekdinami Šerifais Laužyti StreikąPastarasis, kaipo bedar-1 
bis, dirbo viešuose darbuo-WASHINGTON.— Ant-„| dienį, kad ‘ Hoveris savo 

radienį prezidentas Hoove- i pranešime nei nebandė pa
ris patiekė specialiai 1 
greso sesijai savo praneši- patarimų.
mą. Kongresas susirinko i parmų srįties senatoriai 
svarbiausia svarstyti f ai mų jatydžiai klausėsi Hooverio 

,°Xe" i pranešimo. (Po išklausymo 1‘1S SclVO ■nnoim Im I Ko I x v
apie tuos du dalykus,, bet | reiškimus, išreikšdami lie

pi aktiskų (pasi'tenkinimą.

del to, kad negali užtikrin- i ir tarifo klausimu.
X- _•-------------------------------------------------- I nrnnPQimP Vnlhn i.c? / niUL 'Jpranešime Kalba Įnekurie jų išleido viesus pa- karti.

1 A V | IJJL (Al Lvklll JL1V A1V1 llVMtAUUv I7VU • • • Čir? 1*2.

kon- siūlyti jokiu praktiškesniu įse 11 Sav?s pinigus,_ 27 ht 
_ v. v J ! su draugais pragėrė. Pir-

SUgl IŽUS jiu.111';, j'---------  ------------------
motina nebesileido į trobą, !j9sk darbininkų 
reikalaudama pinigų.
met B. atsakė: einu pasi-1 paskelbė, kad ji uždary-

ELIZABETHTON, Tenn. Kompanija pavedė dirb- 
—Sustreikavus 5,000 Ame- tuves Tennessee milicijos

Atlanta, Ga.— Pereitais nesuteike jokiu 
metais Jungtinėse Valstijo- planų.
se tavorinių traukinių va
gystėse nuostolių padaryta. 

. tik centas ir viena 8-ta da
lis cento ant kiekvieno ta

i'vorinio vagono, sako prezi- 
j dentas Amerikos Gelžkelių

Hooveris sulaužė savo 
I prižadus, padarytus laike 
gaudymo balsų. Laike rin
kimų kampanijos jis atkar- 
totinai prižadėjo farme- 
riams pasirūpinti, jeigu bus

STALINGRADAS Sovie-Assocmcijos. Gelžkeliai ga- išrinktas prezidentu, page- 
beno už bihonus dolerių ta- i r;nti jų biOgą padėtį. Bet 

dabar savo pareiškime ne- 
~———____ pasiūlė jokiu planų, nedavė

tų Sąjunga.— Sovietai pi t- į 
nuoja kanalu sujungti Vol-/Ollh 
gą ir Don upes. Tokio ka- j 
nalo išvedimas buvo svars ; 
tomas šešioliktam šimtme- ■ 
ty, bet caristinė valdžia nie-: 
ko toj linkmėj nepadarė.

Jau nuo 1918 metų Sovie-1 
. tai planuoja sujungti tas 

upes kanalu. Tyrinėjimo 
darbas jau užbaigtas ir 
1930 metai aiškiai pažymė
ti kaipo laikas pradėjimui'

Surado Brangumymj Tuščia- jokių praktiškų patarimų
kas turėtų būt daroma, kad 
pagelbėti farmeriams.

i Hooverio pranešimas pra
sideda su pripažinimu, kad 

MASKVA.— Pranešama, į agrikultūra yra blogoj na- 
kad kiek laiko atgal tapo.dėtvi, ir iis už tai kaltina 
atrasta užkasti kelių milio- 
nu rublių vertės brangumy-!

u Kaipo lamas praue jimui i nai, auksiniai pinigai, 
darbo. Manoma, kad kana-ipuošalai ir tt., t______

x las bus užbaigtas 1935 me- j klioštoriuje vidurinėj Vol- 
t tais. ’ 'gos srity.

Tasai kanalas tesis nuo • Pranešimas sako
Stalingrado (prie Volgos) į grupė vaikučių žaidė: vieni 
Kalač miestą (prie Dono i slėpėsi, kiti jieškojo, ir vie-' 
upės), apie 65 mylių tolu- nas iš besislapstančių su-' 
mo. 30,000 darbininku i manė, kad jie turi prašaliu-, MEXICO CITY.— Nacio- 
dirbs ir kainuos 175,000,000 j ti šmotus rąstų, kurie buvojnalė Teks'tiliečiu Federaci- 
rublių (arti $87,500,000). sukrauti kampe, kad būtųĮja nusprendė iššaukti dar-

Tuo būdu Sovietai turės įgalima geriau pasislėpti, jbininkus į generalį streiką 
svarbų vandens kelią. Bus Jie atrado skylę ir taką, ei-'šiandien 
galima laivams plaukti iš'nantį žemyn, ir jie taip už-! 
Baltijos ir Kaspijos jūrų į 1 siinteresavo, kad perstojo 
Juodąsias jūras, ir iš Juo-' žaisti ir pradėjo tyrinėti tą 

^aųjų jūrų į Baltąsias. Tuo i įėjimą. Gale tunelio sura- 
būdu Leningradas, Ręsto-:do akmeninę kamaraitę, 
vas, Astrachanas ir Ar- kur buvo brangumynų
changelskas bus sujungti skrynios, 
vienu vandenkeliu. 1___________

Daug svarbos deda del to

me Klioštoriuje Sov. 
Sąjungoj

užsienio kompeticija”.
Farmu blokas, kuris abel- 

i, pa- nai rėmė Hooverį rinkimų 
tuščiame kampanijoj, nustebo antra-

kad Šaukia TekstilieČiu
Streiką Meksikoje

kanalo išvedimo Sovietų ad- ga(Į0 Vilnijoj
mimstratoriai siaurinio
Kaukazo distriktuose. Jie 
mano, kad kanalas padarys 
didelę veikmę išvystyme tos 
srities pramoniniai.

Darbininkai Kovoja su Syse
Fačictaic Anctriini vos> Švenčionių ir Pastavų1 adioiaio nuall IJUJ apskrityse miestelių ekono-

VILNIUS.— “Kurjer Wi- 
lenski” praneša apie kata-' 
strofingą miestelių padėtį 
nukentėjusiose nuo neder
liaus Vilniaus krašto ap- 

Disnos, Brasla-

(ketvirtadienį). 
Streikas palies 11,000 dar
bininkų; daugiausia jų dir
ba medvilnės dirbtuvėse Fe- 
deraliam distrikte ir Pueb
la, Tlaxcala, Guanajuato ir 
Michoacan valstijose. Strei
kas šaukiamas užprotesta- 
vimui prieš prašalinimą ke
lių unijis'tų darbininkų iš 
tekstilės dirbtuvės šiame 
mieste. Tą klausimą svars
tė Nacionalė Arbitracijos 
Taryba, kuri palaikė darb
davių pusę. Federacija su
šaukė susirinkimą ir nu
sprendė paskelbti streiką.

--------  minė būklė apverktina. Del 
' VIENA, Austrija.— Kru-, nederliaus ir sodiečių pirki- 

vinas susikirtimas įvyko' mo galios sumažėjimo su- 
tarp darbininkij ir fašistų s bankrūtijo visa eilė kraufu- 
Mittelfelde.---------------------- ; vininkų,

Šeši fašistai tapo 
sužeisti.

Kova tęsėsi visą 
Policija ir kareiviai 
iššaukti.

Paskutinė Meksikos Sukilėliu
Tvirtovė Apsupta

i su draugais pragėrė. Pir- —Sustreikavus u,000 Ame- tuves lennessee milicijos 
madienį, sugrįžus namo, įiean Glanzstoff kompani- adjutantui-generolui W. C.

i (tekstilie-, Boyd prižiūrėti ir slopinti 
Tuo-'čių), kompanija trečiadienį streikierius.

Mušeikos prisiekdinami 
|sianti dirbtuves ant neribo-1 šerifais laužyti streiką, 
to laiko, jeigu darbininkai i Ginkluotos spėkos sumo- 

jbilizuotos prieš streikierius, 
Bet darbininkai pareiškė, į kad sulaužyti streiką.

1 / . ’ ’ į Gastonijoj, N. C., tėkšti-',
iki galo, kol kompanija iš-1 liečiu streikas tęsiasi. Strei-T 

I pildys jų reikalavimus—su-1 kas plečiasi South Gastoni-/ 
tiks pagerint darbo saly- joj Rankin kompanijos 
gas. dirbtuvėse.

Už kiek laiko tėvai, nesū
laukdami sūnaus, susirūpi- atsisakys sugrįžti darban.

Senator. Spiith W. Broqk-i no jieškoti: nuėjo daržinėn J 
hart, republįkonas iš Iowa, patikrinti ir jau atrado sū- kad jie pasirengę laikytis Ihart, republįkonas iš Iowa, 
kuris darbavosi laike kam
panijos už Hįooverį, ir sena
torius Capper, republikonas 
iš Kansas, taipgi Hooverio 
rėmėjas, pirmutiniai parei
škė nepasitenkinimą.

Senatorius Norris, repub
likonas iš Nebraskos, pa
reiškė: ‘“Aš nesuradau ja
me (Hooverio pranešime) 
nieko naujo. Mes visi su
tinkame, kad agrikultūra 
yra labai neprielankioj pa
dėtyj. Jis nei nepalietė per
viršio (farmų produktų) 
klausimo. Jis aiškiai neiš- 
dėstė jokio pagerinimo. Mes 
esame toj pačioj padėtyj, 
kaip ir pirmiaus.”

Ragina Vesti Kampani
ją Prieš Alkoholį

MEXICO CITY.— Meksi
kos prezidentas Portes Gil 
antradienį išdėstė planą ve
dimui plačios kampanijos 
už liuosą blaivybę.

Prezidentas savo pareiš
kime atsišaukia į federalius 
ir valstijų viršininkus, mok
slininkus ir įvairius veikė
jus visoj respublikoj, ragin
damas juos pagelbėti vesti 
apšvietos kampaniją, kad 
sudaryti tvirtą sentimentą 
Meksikoj prieš alkoholi
nius gėrimus, kad padaryti 
Meksiką “sausa” be jokios 
prievartos, nurodant, kaip 
kenksmingi yra alkoholiniai 
gėrimai.

rių pasikorusį.
ANGLIJA PANAIKINO
TAKSAS ANT ARBATOS

LONDONAS.— Iždo mi- 
nisteris Winston Churchill, 
kalbėdamas apie biudžetą 
parlamente, pareiškė, kad 
tuoj aus bus panaikinta tak
sos ant arbatos. Tuo būdu 
iždo ministerija neteks 
6,000,000 svarų sterlingų 
arba arti $30,000,000.

Dabartinė konservatyvų 
valdžia, artinantis visuoti
niems rinkimams, tatai da
ro politiniais išrokavimais.

Taksų reikėjo mokėti 8 
centus už svarą. Taksos 
ant arbatos buvo įvesta 325 
metai (atgaL Taipgi kito
kios taksos sumažinamos.

Užmušė Žmogų ir Gavo

Sako, Vokietija Negali (Išgelbėjo Mainierius, 
Mokėti Reparacijų I Užgriūtus 48 Valandas

PARYŽIUS.— Dr. Hjal-i WALLACE, Idaho.—John 
mar Schacht, Vokietijos de-(Amonson ir Oscar Johnson, 
legacijos galva, pareiškė re- išbuvo užgriūti Frisco ang- 
paracijų konferencijoj ant- lies kasykloj, netoli nuo čia, 
radienį, kad negali mokėti Pęr 48 valandas. Antradie- 
karo kontribucijas sulig są- nį tapo išgelbėti, 
jungininkų nustatytų saly- Tos kasyklos_ bosai davė 
gų. ‘ įsakymą gelbėjimo darb^

Sąjungininkų pasiūlytos sustabdyti už dienos po ne
sąlygos diskusuojamos i laimės, sakydami, kad neap- 
punktas po punkto. Vokie-isįm?.^a eikvoti pinigų, nes 
čiųl delegacija derasi. Ma-ivls^ie^ nĮainienai yra 
noma, kad derybos tęsis per negyvi. Taciaus darbinin- 
kelias dienas ir kontribuci- :^ab užgriūtų mainierių
jų suma dar bus sumažinta, draugai, reikalavo, kad .bū-

Pusantry Mėty Kalėjimo
• I

I

Pernai A. Panemunės vai. 
Šilėnų kaime Vaičiulevi- 
čiaus troboj buvo surengtos 
vakaruškos. Linksminosi Į 
Šilėnų ir Gervėnupio kaimų 
jaunimas. Besilinksminda
mi susipyko. Šeimininkas 
vakaruškininkus išvarė. 
Kieme jie ėmė muštis. Ši
lėnų jaunimo grupės daly
vis Povilas Karvelis sviedė;

Lenkai Organizuojasi 
Lietuvoje

I tų dedamos pastangos juos 
i išgelbėti, sakydami, kad jie 
girdėjo silpną šauksmą ir 
tam tikrus signalus. Ir dar
bininkai taip sujudino visą 
anielinkę, kad daugiau gel
bėtojų buvo suorganizuota 

organi- ir nagalios užgriūti darbi-Lietuvos lenkai 
zuojasi prisidengę visokiais ■ ninkai tapo išgelbėti, 
gražiais tikslais savo tik
ruosius siekinius. Jie susi- yra labai nusilpę, 
metė į “nekaltas” sporto,' 
auklėjimo organizacijas ir

Abu išgelbėti darbininkai

E

... t• *- ,10 Užmušta, Daug Sužeista. . . ~ _ . . iiose dirba prieš Lietuva bei i ’
i Jos nePriklausomybę; štai ir!

............. . ' Panevėžys.
Panevėžio gaisrininkų HAL, Belgija.— Dešimts 

komandos žymią dalį suda- asmenų žuvo ir keli desei- 
ro lenkų gimnazijos jau-.'kai sužeista, kuomet Pary- 
nuomenė. Gaisrininkų var- žiaus Amsterdamo .ekspre- 
du prisidengę, jie kariškai sas susikūlė trečiadienį su 
lavinasi, kad, laikui ir pro- tavorinių traukiniu netoli 
gai atėjus, panaudot savo nuo čia. Manoma, kad dąū- 
išsilavinimą, na, ir ginklą, giau žuvusių bus sukasta 
prieš Lietuvą.

Susikūlus Ekspresuinimo būrį ir pataikė Jonui i 
Stankevičiui į galvą. Tas 
pargriuvo ir čia pat mirė.

Karvelis suimtas. Kaltu 
prisipažino. Aiškinasi, kad 
nenorėjęs nė vieno užmuš
ti, bet Gervėniškių užpultas 
gynęsis. Sviedęs akmeniu į 
būrį, netaikydamas Stanke
vičiui ar kuriam kitam.

Kauno apygardos teismas 
nesenai Karvelį nubaudė 
pusantrų metų grasos kalė
jimo. Kaltinamąjį gynė 
priskirtas teismo kandida
tas p. Veržbavičius.

Buržujė Paliko Namą !ir 
$80,000 Šunims ir KatėmsKomunistą Areštai Francijoj

PARYŽIUS.— Antradie
nį čia policija suareštavo 
komunistų dienraščio “L’- 
Humanite” redaktorių i r 
Bouthonnier, Francijos Ko
munistų Partijos Cen trali
nio Komiteto narį.

Policija suareštavo komu
nistų vadus, kaltinadama 
juos už. patalpintus laikraš
ty straipsnius, kuriuose ra
ginama kareiviai draugin
gai atsinešti linkui strei
kuojančių mainierių. 
straipsniai tilpo “L’Huma- 
nite” pereito sausio mėnesį.

Francijos kapitalistai per 
savo valdžią dabar pradėjo 
smarkų puolimą ant Komu
nistų Partijos.

■ griuvėsiuose.
Penki ekspreso vagonai 

tapo sudaužyti.
Sakoma, kad ekspreso in

žinierius leido traukinį, ne
paisant, kad buvo signalas 
sustabdyti. Inžinierius su
areštuotas.

Numetė Vištą iš Orlaivio 
2,000 Pėdu Augštumo

GREENWICH, Conn. — 
Turtinga buržujė Nellie S. 
Smart- iš Stamford, Conn., 
mirdama užrašė savo.pdikų 
namą ir $80,000 užlaikymui 
jos keturių šunų ir 18 ka-

Popiežius Gaus “Velnio” 
Išradimą; vinmkų, prekybininkų/ ir 

labai (amatininkų. Tose apskri
tyse nederlius jau antri me
tai iš eiles, kas padėtį dar 
labiau apsunkina. Jokios 
pagalbos miesteliai iki šiol 
negavo.

Del padėties sodžiuose 
“Kurjer Wilenski” pastebi, 
kad Braslavos apskrity dau
gumas ūkininkų jau neturi 
nei duonos, nei bulvių, nei 
pašaro gyvuliams. Apie sė
klas šių metų sėjai negali 
būti nei kalbos. Baisi taip 
pat padėtis Disnoj. Prieš 
kelias savaites iš šios sri
ties į Varšavą buvo išvy
kus delegacija prašyti pa
galbos centro
Drujoj padėtis tiek kata- 
strofing^ jog. ten įrengta 
virtuvė,' kuri nemokamai 
duoda pietus.

nąktį. 
buvo

NOGALES, Ariz.— Mek- 
9 sikos sukilėliai drūtina sa

vo spėkas prie Nogales ir 
Agua Prieta, Sonora valsti
joj. Prie tos paskutinės su
kilėlių tvirtovės artinasi 
valdžios armijos. Valdžios 
spėkos rengiasi užduoti su- 
kaleliams galutiną smūgi.

Bedarbiai Nogales mies
te. Sonoroj, padėti po suki
lėlių sargyba kasti tranšė
jas.

vyriausybės.

Tie

Ji savo testamente nuro
do, kad išstipus šunims ir 
katėms namas ir pinigai tu
ri būt pavesta Connecticut 
Humane Draugijai;, kuri rū
pinasi kačių ir šunų likimu;

Socialistai Apginkluoja 
Policiją Gaziniais 

Ginklais

Po

Čia 
keis- 

dvi

Persišovė Redaktorius .
CHICAGO.— Henry S. 

White, 74 metų amžiaus, 
buvęs redaktorius laikraš
čio “Popular Mechanics Ma
gazine”, persišovė savo na
muose ir manoma, kad ne- 
pasveiks.

MILWAUKEE, Wis. — 
Čia, socialistų valdomam 
mieste policistai tapo ap
ginkluoti naujais ginklais, 
kurie yra panašūs į fonta- 
ninę plunksną, bet įtaisyti 
su ašarų gazu nugalėjimui 
areštantų, kurie r nenori 
liuosai pasiduoti • policijai.

Dingo Varlės, Vertės 
$15,000

TOLEDO, Ohio.— 
šiomis dienomis įvyko 
ta vagystė—pavogta
varlės, vertos po $15,000.

Daktaras Robert Wald, 
brangiųjų varlių savinin
kas, pranešė policijai, kad 
iš jo tankos, kuri buvo už
pakaly jo stubos, kas tai pa
vogė tas varles.

Jos buvo užauklėtos arti- 
ficialiu maistu ir atgaben- • 
tos iš Louisiana valstijos. 
Buvo laikomos svarbiam iš
bandymui, ar galima varles 
išauklėti artificialiai suda
rytose aplinkybėse, nepri
leidžiant jų prie naturališ- 
kų aplinkybių.

ROMA. — Automobilį 
kompanija specialiai paga
mino automobilį popiežiui. 
Automobilis atgabentas į 
kompanijos vietos agentū
rą, o sekantį šeštadienį su 
tam tikromis ceremonijo
mis bus perduotas popie
žiui, kuris gėrėsis “velnio” 
išradimu.

Jeigu bažnyčia būtų ga
lėjus sulaikyti mokslo plė
timąsi, kovodama prieš 
mokslą, tai šiandien nebū
tų nei automobilių, nei ra
dio, nei kitokių “velnio” iš
radimų. Seniau kunigija ir 
popiežiai kiekvieną moksli
nį išradimą vadino “velnio” 
išradimu, o dabar jau ir pa
tys naudojasi.

LeeALVISO, Calif.— 
Black, farmerys netoli nuo 
čia, surado svetimą vištą. 
Apžiūrėjęs surado prie jos 
kojų pririštą popierėlę su 
parašu: “Ta višta numesta 
2000 pėdų iš orlaivio. Kas 
suras ją/galės laikytis.”

Black sako, kad jis girdė
jo skrendant orlaivį virš jo 
farmos, ir jis tikras, kad 
višta numesta iš orlaivio. 
Višta išpradžios biskį buvo 
apsvaigus, bet nesužeista. 
Ji matomai gerai savo 
sparnais nusileido.
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Ir vėl Sovietų Sąjungos!Jai nereikia armijos slopi- 
delegacija į taip vadinamą: nimui savo darbininkų, nes 
priruošiamąją komisiją de-i Sovietų valdžia yra darbi- 
lei nusiginklavimo, kuri lai- • ninku valdžia. Raudonoji 
ko sesijas Genevoj, griežtai Armija buvo reikalinga nu- 
pastatė klausimą nusigink- sukimui sprando kontr-re- 
lavimo. Pirmą kanuolę iš- voliucijai, kurią ginklavo ir 
šovė d. Litvinovas, pasiūly- finansavo Anglija, 
damas, kad tuo jaus būtų ei- ei j a ir Amerika, 
narna prie sumažinimo gin- dingą šiandien tam • •* i r* (\ v I i 4.C • ‘ • i • j

Fran- 
Ji reika- 

i, kad 
klų ir armijų ant 50 nuoš.' atremti imperialistų užpuo- 
Neturėdama kitokios išei- limus. Tegul imperialisti- 
ties, komisija nutarė paimti nes valstybės paleidžia sa- 
Sovietų pasiūlymą ant ap- vo armijas, sako_Sovietai 
svarstymo.

Tiesa, Sovietų planą im-įja Armiją, 
perialistinių valstybiij a1-: Matote, čia Sovietų kalba 
stovai svarstys, bet kad jis i aiški ir atvira. Ją supran- 
bus atmestas, tai negali bū- ta pasaulio darbininkai. Ji 
ti jokios abejonės. Drg. kerta imperialistams, kaip 
Litvinovas teisingai nur)- kirviu. Ji iškelia aikštėn ir 
dė, kad “Locarno” ir “Kel- parodo veidmainystę impe- 

\loggo” paktai yra imperia-i rialistinių valstybių, kurios 
listinė veidmainystė, kad kalba apie nusiginklavimą, 
ginklavimasis kapitalistinė- bet dar daugiau ginkluoja- 
se valstybėse eina visais ga- si.
rais, kad buržuazinis pašau- --------
lis galvatrukčiomis eina IT . x 
prie naujo karo. Hooverio Spyjfa

Kodėl imperialistinės vai-! Farmeriams
Stybės negali nusiginkluo- i 
ti? Atsakymo nereikia to
li jieškoti. Visų pirma, ka
pitalizmas negali prašalinti 
kapitalistinių lenktynių de
lei turgaviečių. Šiandien 
smarkiausias susikirtimas 
eina tarpe Anglijos ir Ame-i damas išrinktu į preziden- 
rikos delei pasaulinės. rin- [tus, tuojaus pasiūlysiąs 
'kos. Iš. antros pusės, impe- kongresui paskirti kelius 
balistinės valstybės turi sa- bilionus; dolerių farmėriiį 
vo dantyse didžiausias .' kp- būklės pagerinimui.” 
džiffiaik^po'Tavo 'letenai Ir laukč ^ie' .nelaimingi 
milžinišką Indija. Tik gink- f?’™ei;.ia'- Net^. tle Vė
luota Anglija gali išlaikyti ®tV0; b?:’
savo kolonijas.

Trečias faktorius, tai So
vietų Sąjungos gyvavimas. 
Tik socialistiniai apgavikai 
ir imperialistinės buržuazi
jos lekajai tegali sakyti, 
kad Anglija, Franci j a, Len
kija, Italija, Amerika irtt., 
negalvoja apie i

VU CLI UlljClO, OCtlYU UUVlUiai, ; .

mes paleidžiame Raudona- ir šiuo tarpų
H n Armiin " mame straipsm

Prieš rinkimus republiko- 
nų partija ir jos kandidatas 
Herbert Hooveris labai 
daug žadėjo Amerikos far- 
meriams. Savo prakalbose 
Hooveris sakė, kad jis, bū-

sus atidavė už Hooverį, ti- 
Ikėdamiesi pagelbos. Dabar 
jiems tenka dar sykį skau- 
džiai nusivilti. Vietoj pa
gelbos, jie nuo Hooverio 
gauna didelę republikoniš- 
ką špygą.

Tiesa, prezidentas Hoove- 
_ ‘ ! ginkluotą ris sušaukė specialę kon- 

užpuolimą ant Sovietų Są- greso sesiją farmerių bu- 
Puolimas^ant So-1klės apkalbėjimui. PA I.lz 
įjungos visuomet iš to. Savo prak; “

Vasario 28 d. 
argentiniečiai 
šventė savo ; 
“Rytojaus” dvimetines su
kaktuves. Atžymėjimui to 
svarbaus įvykio “Rytojus” 
(num. 11-tas) buvo išleistas 
trijų lapų ir gausiai ilius
truotas organizacijų ir pa
vienių darbuotojų paveiks
lais. Prie tos menkutės 
technikos,, ir šiurkštaus eko
nominio gyvenimo, šis ar
gentiniečių pasirodymas 
reikia skaityti dideliu pliu
su.

“Rytojaus” redakcijos 
priešakyje šiuo tarpu stovi 
Jeronimas Švedas, brolis iš
mestojo iš revoliucinio ju
dėjimo Švedo. Jeronimas 
Visuomet buvo prolętariš- 
kesnis ir. tinkamesnis revo
liucinei organizacijai asmuo 
už išmestąjį. Tai jis paro- 

į. Įžangi- 
____ straipsn'yj. “Dveji 
Metai”, redakcija ! nurodo, 
kokie sunkūs ir .dideli dar
bai buvo nuveikti ir kokie 
dar pasilieka neveikti. Vy
riausiais (1) stiprinti patį 
laikraštį, (2) plėsti esamą
sias darbininkų dailės, švie
timosi ir savišalpos organi
zacijas, (3) studijuoti, la
vintis—patapti geresniais
marksistais, kad mokėjus 
veikti. plačiose darbininkų 
masėse, kurių skaičius vis 
skaitlingėja. Apie tai re
dakcija sako:

“Pradedant trečiuosius 
kultūros Gai ne tik “kultū
ros”, bet kovos ir politikos 
—traukimo į revoliucines 
darbininkų organizacijas 
plačiųjų masių ir jų švieti
mas, ruošimas klasių kovai 
—R. M.) darbo metus,1 tu
rime imtis daugidu pam,okų 
iš draugo Lenino darbų. Ne 
,su pasipūtimu žiūrėti į ’ Vei
kiančius ir j'ų.jpąąfangas^ 
bet visuomet ateiti vieni 
kitiems x talkon. Nelaukti 
kada vienas iš persivežimo 
suklups, o kitas iš jo gales,1 . 
pasijuokti, pasityčioti, ir v.avLV^į darbą pirmyn, neat- 
tuomi pasidžiaugti, lyg tai s?zll2niV:-rJO( sabotažą. Beris- 
būtų tikslą atsiekęs. Yra 
daugelis visokių komisijų, 
ir kuris tik klusnesnis, tai 
žiūrėk ir nuskirtas į kokias

dami gražiu vardu “Darbi
ninkų Tiesa”. Jis tačiaus 
pritarimo darbininkuose 
niekur nerado, bet sutiko 
griežtą pasmerkimą, ir net 
tiesioginį boikotą.

Apie 50 kilometrų nuo 
Buenos Aires (šalę La Pla- 
tos) miesto randasi mažu
tis miestelis Berisso, kuria
me gyvena virš 1,000 lietu
vių darbininkų. Išimtinai 
visi jie dirba mėsos .šaldy
tuvuose (frigorifikuose) ir 
tai sudaro gražiausi ir pa- 
vyzdingiaųsį lietuvių darbi
ninkų kampelį visoj Argen
tinoj. Ši lietuvių darbiniu-, 
kų kolonija savu laikų pri
ėmė boikoto rezoliuciją fa
šistu lapeliui “Balsui”. ' Pa
sirodžius “Darbininkų Tie
sai”: (Melui), . berissiečiai 
tdipgi priėmė boikoto rezo
liuciją, ragindami visus lie
tuvius darbininkus jį ne
skaityti, bet remti ir skai
tyti “Rytojų”, kuris yra 
įkurtas plačiųjų darbininkų 
organizacijų ir palaikomas 
jų, nes jų reikalus gina.

Berissiečiai, be kitko, pa
laiko savo susišelpimo stip
rią organizaciją “Vargdie
nis” ir per ją pereitais me
tais išstatė nuosavą liau
dies namą—svetainę. Be 
to, ten pasilaiko visą eilė 
darbininkų organizacijų. 
Vadinasi, šis berissiečių žo
dis turi daug reikšmės.

Ardo LDSA. Kuopas
Išmestieji iš >organizacijų 

keturi sabotažųinkai deda 
pašiutušių pastangų ardyti 
darbininkų i /organizacijas. 
Buenos. Airęs mieste Liet. 
Dąrb. Stisįvi'enijimo;' Afneri- 
.koje' I '13$ •; kuopą; Švedienė 
bandė ;sua,rdytj, įęt. draugių 
pastangomis negalėjo, tai 
nors kuopos knygasjiasigro- 
be ir jų neduoda. Nevei
zint to, draugės nusitarė

res mieste savu laiku sabo- 
tažninkas Švedas buvo trus- 
tistų prie banke esančių pi
nigų (300 pesų). Dabar jis 
atsisako pagelbėti pinigus 
pervesti. Organizacija grū
moja teismu, jei gražiuoju 
nesutiks išpildyti, kas rei
kalinga.

Bendrai, iš visko matosi, 
kad sąbotažninkai nieko ne
laimės, apart vieno kito 
įkandimo vienai kitai mūsų 
įstaigai ir laikino paūnkčio- 
jimo. Jie turės susmukti; 
jie negalės išleisti savo la
pelio, nes jų niekas nerems, 
nes jų tas lapelis, nors ir 
su gražiais obalsiais, yra 
kontr-revoliucinis lapelis, 
neigiantis darbininkų inte
resus.

30 rublių. Elektra šildomi 
prietaisai atpigs 200-300 
kartų.

Visuose išradimuose SS
RS. neatsilieka nuo kapita
listinių valstybių. SSRS 
neturėjo savo gero plieno, 
turėjo gabent iš užsienio. 
Nesenai bolševikiški inži
nieriai, padirbę kelis men. 
laboratorijoj, surado plieno 
paslaptis ir jau išdirba sa
vo gerą plieną.

jungos. .
vietų Sąjungos _______
yra pirmoj vietoj visuose 
imperialstinių valstybių ap- 
rokavimuose.

Ketvirta priežastis, kodėl 
valstybės 

tai

. Bet kas 
Savo prakalboj kon

gresui jis visai užmiršo savo 
prižadus ir jau visai kito
kią veidmainingą giesmę 
gieda. Viskas, ką Hoove
ris dabar siūlo, tai paskolą 
“farmerių agentūroms”. O 
tos farmerių agentūros yra 
stambiųjų žemės savininkų 
įrankis didesniam aplupi- 
mui vargingųjų farmerių. 
Vadinasi, kaip komunistai 
laike rinkimų nurodė, Hoo
veris šelps tuos pačius sa
vo draugus kapitalistus, di-

Jau antri metai kaip suorga
nizuotas Amerikos Lietuvių Or
ganizacijų Priešfašistinis Susi
vienijimas. Apie du šimtai de
legatų, atstovaujančių apie 
septyniasdešimtis tris tūkstan
čius lietuvių darbininkų, daly
vavo sutvėrime augščiaus mi
nėto komiteto. Nuo to laiko 
ir prasidėjo tikrai organizuotas 4 
ir rimtas priešfašistinis veiki
mas tarpe lietuvių darbininkų 
Amerikoje. Teisybė, jau ir 
pirm to buvo daug darbuotasi 
laikinojo Nacionalio Priešfašis- 
tinio Komiteto, bet tai buvo 
daugiau tik prirengiamasai dar
bas — pamatas dabartiniam or
ganizuotam veikimui. Tik nuo 
suorganizavimo šio susivieniji
mo prasidėjo tikrai rimtas dar
bas. Delegatai, parvažiavę su i 
gerais iš suvažiavimo įspū- > 
džiais ir geru ūpu, griebėsi už 
darbo, ir tas darbas ėjo gana 
sėkmingai. Visi iki tam laikui 

priešfašistiniai

“Laisvės” Chloras Tarptau
tiniam Pdrengiihc

Kovo 16 d. buenosairie- 
čių “Laisvės” choras daly
vavo tarptautiniame darbi
ninkų (Soccoro Rojo Inter
national) Tarptautin. Rau
donosios Pagelbos koncerte, 
kuriame jis puikiai pasiro
dė. “Rytojaus” korespon
dentas pažymi:

“Nors ‘Laisvės’ Choras 
neskaitlingas ir dar pora 
trys, lyg kokiam sabotažui, 
tą brangų vakarą namieje 
pasiliko, tačiaus aplodis
mentų gauta tiek, kad nė 
per vieną lietuvių parengi
mą tiek negauta. Kaip sa
lė didelė, taip ji pilna ir be 
išimties visa publika reika
lavo pakartoti mūsų dai
nas”.

Tai vis įrodymas rimto ir 
energingo darbo, kurį įde
da draugai choriečiai ir sy
kiu įrodymas viso mūsų, ju
dėjimo klestėjimo.
“Rytojus” Gražiai Apdirb

tas
Nors sabotažninkai, pa- 

mėsdami > “Rytojų”, , manė 
užduosiu jam didelį .(o gal 
net ir mirtiną) smūgį, bet 
jie apsiriko. “Rytojus”, pa
lyginamai gražiai techniš
kai apdirbtas ir užpildytas 
raštais geresniais, negu 
prie pabėgėlių personalo. 
Tiesa, yra mažų nukrypi
mų, paklaidų; visa eilė ne
atsargių išsišokimų, bet tai 
bus galima ištaisyti. Iki 
šiol “Rytojų” padirbo šeši 
darbininkai, tačiaus pramo
kus geriau darbo, vienas 
tapo paleistas ir dabar pen
kiuose atlieka darbą.

R. Mizara,

Kino Padarys Didelį Pro
gresą Per Penkis Metus
Kolegi j a “N arkomprosa” 

išklausius raportą “Gospla- 
no” apie penkmetinį pra
plėtimą kinomatografijos 
(judžių), nutarė pirmiausia 
domę atkreipt į darbininkų 
rajonus ir kaimus.

Iki 1934 m. darbininku 
kliubams bus duota virš
1,400 kino aparatų. Kai- .susiorganizavę 
maras bus duota 4,200 paJ komitetai darbavosi išsijuosę ir 
stoviems kinoteatrams ir|t0 c'arl>° pasekmės buvo mato- 
ir 12,800 kilnojamu apara- ™s. vls“'j kupr t,k tok’" U”11' 
tų. Koznam valsčiui bus sparčiai renkamos priešfašisti- 
duota po 2 aparatu kilnoja- ncį darbuotei čion, Amerikoj, ir 
jamus. I er tuos penkis rėmimui politinių kalinių Lie- 
metus bus atidaryta viršųuvoj, bet taipgi daug agitaci- 
400 komercinių kino-teatrų. jos ir propagandos buvo pa-

Už 5 metų kiekvienas ^kleista prieš dabartinę. Lietu- 
kaimietis matys kino-teat- vos fašistinę valdžią. Tos agi- / 
pa,. tacijos ir propagandos vaisiai

‘SSRS visu frontu žengia buvo matomi ne tik didesnėse, 
nirmvn maž°si°se lietuviais ap-

1 ’’ P V Žalois įgyventose kolonijose Ameriko-
K ’ije. Buvo surengta daug masi-

Inių susirinkimų, į kuriuos su
traukta daug ne tik progresy- i 
vių, bot ir šiaip dorų tautinin
kų bei katalikų darbininkų. 

IBuvo vienbalsiai priimtos re
zoliucijos, pasmerkiančios da
bartinę Lietuvos fašistinę val
džią. Tas parodo, kad lietuvių ’ 
darbininkų masės pritaria : 
priešfašistiniam darbui. Ne
žiūrint to, kad priešfašistinis , . 
veikimas yra naudingas ir su
silaukia pritarimo; net doruosę ; . 
katalikuose darbininkuose, atsi- x. 
randa ir tokių, kurie save skai- * 

Ito 'susipratusiais, “išmintingiau- 
milio- s^a^s” ū* dargi “ščyriausiais 

kūdikiu “vietos antlkomunistai(s’” tam ^rbui prie- 
Tik t-pp-nl tos iotrns lsmasl Ir stenSlasl visokiais bu- 

;dais pakenkti. Tais susiprato- 
ir “ščyriausiais komunis- 
yra ekstra kairiųjų susai-

Draugas Gilmanas užsi
mojo su “rykšte” ant “Ka
rų ir Revoliucijų Gadynės” j 
autoriaus, kam, esą, jis “ap
gailestauja negimusiu kūdi
kiu.” 

c

Drauguti G., manding 
truputį pergreit už rykštes 
stvėreisi. ' Juk komurfisto 
akimis į komunizmą žiū
rint, užteks tiems J 
nams 1__ .—~ .------ —
žemės. r~" 
kurios dabar yra sunaudo- 
jamos prisirengimams iriais’ 
karams, būna panaudotos dės A.D.A.D. nariai. Jųjų tiks- 
gaminimui maisto ir žmo- las šmeižti ir visaip niekinti vi
nių gerovės tikslams.

sietės LDSA. narės išleido 
net pareiškimą^ tuo klausi
mu, šaukdamos prie uoles
nio darbo už stiprinimą or
ganizacijos ir kovą prieš iš
mestuosius, kurie deda di- 
deliausių pastangų ardyti 
ji-

1 Vienoj savišalpos organi
zacijoj (LSKD) Buenos Ai-

įsus priešfašistinio komiteto na- 
T’ius, ir prakeikti visas tas įstai- 

_ jgas, kurios remia priešfašistinę 
Pati knyga, ir Ko-darbuotę. Jie tuomi nori ati^ 

ro- traukti nesusipratusius darbiai
■ Kur jų 

daugiau randasi, gal ir pasise
ka vieną kitą suklaidinti, bet 
labai mažai ir juo toliau, tuo 
mažiau jie galės tatai padaryti, 
nes ir nesusipiatusiems darbi
ninkams paaiškės jųjų blogi ir 
pragaištingi darbai del darbi
ninkų klasės. Bet ne tik prieš
fašistiniam darbui tie gaivalai 
stengiasi pakenkti, jie tatai da
ro kiekviename darbininkiška
me veikime. Tegul jie sau tą 
kenksmingą užsiėmimą varo ir 
ant toliau; jau jie taip toli nu
ėję, kad susilaikyti jokiu būdu 

i negali. Mes, neatsižvelgdami į 
j nieką, turime tęsti savo darbą 
i toliau. Nežiūrint, kad žieminis 
sezonas jau baigiasi ir šilti orai 
čia pat, mes neturime paliauti 
veikę. Jeigu yra neparanku.

dybas—ir trauk per naktis, 
pabaigęs dienos darbą fab
rike !”

Kad išvengus šitos ne
lemtos nelygybės, sako re
dakcija, reikalinga pasida
linti pareigomis sulyg kiek
vieno individualo sugabu- 
mų ir išgalės.

Apie “Rytojaus” suvai
dintą rolę Argentinos lietu
vių darbininkų gyvenime 
rašo ir Vienas Rytoj ietis, 
kuris nurodo:

“‘Rytojus’ savo gyvavimo 
laikotarpiu turėjo ne tik 
vesti begailestingą kovą su 
juoduoju gaivalu bei įvai
riais buržuazijos pakali
kais išoriniai, <Ųet dar turė
jo vesti atkaklią kovą su vi
sa eile prisiplakėlių, tyko
jusių nusinešti visuomenės 
sudėtą turtą ir iš jo pasida
ryti saū privatų biznį. 'Bet 
budrūs rytojiečiai kiekvie
ną pasikėsinimą pagrobti 
“Rytojų” visada atremdavo 
stipria kaip siena grandine, 
būdėjančia visuomenės rei
kalų sargyboje, kol paga
liau, galutinai tapo apsiva
lyta nuo demagoginio ele
mento. Nors prie “Ryto
jaus” buvo prisiplakę kele
tas blogos valios ypatų su 
savo bjauriais 7 siekimais, 
bet tas tik buvo dumblo ka- 
valkas, bandžiusis užteršti 
tyrą jūrą.”

voliucijų Gadynė,” man 
dosi, yra verčiausia, kokią [ninkus nuo aukojimo, 
kada ALDLD. išleido. Tai;
ne knyga, bet pačios augš- 
tosios politinės mokyklos 
rankvedys.

Jei “Komunizmo A.B.C.” 
arba ir stambesnėse pana
šiose knygose politinius ir 
ekonominius bei draugiji
nius, geriau sakant, valsty
binius klausimus ir priešta
ravimus reikia studijuot, 
tai šioj knygoj dalykai taip 
aiškiai nupiešti, kad kiek
viena eilutė, kiekvienas pus- i 
lapis visai lengvai ir pa-Į 
prastai parodo, kas karusi 
surengia ir kam jie reika

r

paskutiniam
4

esameSovietų Sąjunga gi veika- tijos yra

įvairios žemės plo-
Pekinas.— Sulig oficialio 

pranešimo, Chinijos oficia
liai pripažintose armijose

i.

metus Gyventoju 
SSRS. Padvigiibės

Per 33
Skaičius

Paskutiniam susirinkime
. • ■ • ; - :• : • t ■ : .’-f r : v ■

imperialistinės 
negali nusiginkluoti, 
darbininkų judėjimas. Juk 
juo toliau, tuo daugiau ka
pitalistai pasiremia ginklais 
slopinimui savo darbininkų. 
Fašizmas yra niekas dau
giau, kaip tik atvira, gink
luota buržuazinė diktatūra. 
Sunaikinimas ginklų, palei-( _ ___ o____ x___.
dimas armijų padarytų ga-įdėlius savininkus, 
lą kapitalistų viešpatavimui 
ant darbininkų, štai kodėl ; 
Genevos konferencijoj im-p 
perialįstai be jokių ceremo
nijų atmietė Sovietų pasiū
lymą. , štai kodejį socialpar- 
davikai iš Antrojo Interna
cionalo taip niekino Sovietų 
planą delei visiško nusigin
klavimo.

Bėda su tais vargingai
siais farfneriai, kad jie te
beklaidžioja girioje ir ne
mato medžiu. Kaip didelė 
didžiuma Amerikos darbi
ninkų, taip vargingieji far- 
meriai, tebepasitiki kapita
listinėmis partijomis—vieni 
palaiko republikonus, kiti 
demokratus. O abi tospar- 

. tos kapitalistų 
klasės.

Šita Hooverio veidmainy
stė veikiausia atidarys akis 
daugeliui vargstančių tar

lauja nusiginklavimo. Jos 
pasiūlymą visiško tuoj auti
nio. nusiginklavimo impe
rialistai atmetė, tai dabar ____ t
ji siūlo sumažinti ginklus [merių. Daugelis jų" atsi-

siūlo daliną i mins Kopiunistų Partijos 
atsišaukimus laike rinkimų.

ant .50 nuoš., :
nusiginklavimą. Ir taip tie 
komunistai neduoda ramy
bes imperialistams ir jų 
pieteliams socialdemokra
tams!

Sovietų Sąjungai nerei-.-^. ---------- —
kia "i Raudonosios Armi-'dabar yra suvirš 1,500,000 
jčs palaikymui kolonijų, i kareivių.

Iki šiol Sovietų Sąjunga 
importavo arbatą iš Chini
jos, o kadangi arbata yra 
rusų liaudies nacionalis gė
rimas, nemažai reikia pirkt 
arbatos. •

Kovo mėn. paskutiniam 
susirinkime Profesinių Są
jungų Centro prezidiume 
rišosi patiektas i .pląiįas 
draugijos “Čaį-Gfuzi'ja” ir 
nutarta dėt . pastangas už- 
vęst ąrbatos plantacijas, ku
riose bus auginama juoda 
ir žalia arbata. Bėgyje 5 
metų manoma užvėst arba
tos plantacijoms 40,000 hek
tarų. 1930 m. SSRS, iš
dirbs savo arbatos 430,000 
kilogramų (kilog. apie 2į 
svaro), o 1934 m. jau gaus 
arbatos 4,846,000 kilog.

Vatos irgi bus užvestos 
didelės plantacijos. Dedama 
pastangos viską gamint ir 
augint savo šaly. SSRS, 
tas viskas nėrą sunku at
siekt, nes yra' įvairaus kli
mato ir

kolegijos “Narkomzdrava” 
buvo išklausytas raportas 
prof. A. N. Sisyna apie sa
nitarę padėtį, iš kurios pa
aiškėjo smarkus augimas 
gyventojų. Skaitlinėmis pa: 
rodo, kad Sovietų Sąjunga 
gimdyme ir priaugime už
ima pirmą vietą tarp visų 
valstybių pasauly. Vokie
tijoj priauga 8 ant 1,000, 
Anglijoj—6, 2, Franci jo j—
l, 3, o Sovietuose priauga 
daugiau 2 ant 100 į metus.

Pagerinimas sanitarių ap
linkybių ir įstaigų žymiai 
sumažino mirtingumą. 1914
m. buvo užregistruota su- 
virš 14į miliono mirčių. 
1928 m. visoj SSRS mirtin
gumas buvo 21,5 ant 1,000. 
Leningrade ir Maskvoj—13 
ant 1,000.

Boikotas Sabotažninkams
“Laisvėje” jau buvo ra

šyta, kad tūli sabotažnin- *; • ( ' ♦: ; t t, . < ■ r

Naujas Išradimas Kainuos 
Vietoj 30 Rublių, 10 Kap.

Vienas Centralinės labo
ratorijos mokslininkas T. 
A. Aleksejevas išrado nau
ją sudėtį, pakeičiančią elek-' 
tra-šildančiosiuose prietai
suose neizilberną vielą, kuri 
buvo iki šiol įgabenama iš . .
užsienio del šildančių apa-lstų oras, skubinimas, rūpes-

Tik sergantis ir mirties _ ______ __
patale^ gulintis, darbininkas: rengti prakalbas svetainėse, tai 
gali būt pateisintas, kad ne- ■ mes turime kitus jau nuo se- 
perskaitys šitą knygą. iniau mums žinomus būdus, kaip 

---------  j prie masių prieiti. Vasaros lai-
Bet kad kiti kritikuoja i ku mes surengiame daug pikni- 

■Sutorių virš minėtos kny- M bei šiaip draugiškų išvažiaJS 
gos tai pasivelysiu kai kąįvim^’ .kur sutraukiame daug^ 
užsipult ir aš: kam autorius darbininkų. Na, o kur -dirbtu- 
kaltina gamta už “atsiunti- T”, kuriose kasdien 
mą^ inf uenzos ant zmo-i^įp^ |r vasaros iaįfcu plati, tik 
nilL . . 'privalome tinkamai išnaudoti.

Knygoj sakoma: Kaip ;Taigi, tegul vasaros šiluma ne- 
gamta darbuojasi žmonių [sulaiko mus nuo veikimo, 
naikinimui atsiųsdama epi-l J. Weiss.
demiją, taip karo fabrikan
tai dirbdami kulkas.”

Man išrodo, kad influen- 
zos kaltininku yra ne gam
ta, bet žmonės, todėl, kad 
jie palaiko pagedusią kapi
talizmo sistemą.

Tvankus, ;dvokiantis mie-

t i s, darbininkų nedavalgy- 
mas, turčių persivalgymas, 
“civilizuotas” maistas abel- 
nai ir karo katastrofos iš
semia žmonijos jėgas ir pa
gamina dirvą ligoms.



Įkalbėjimas darbininko su kunigu I lowell, mass.

—Ant amžių amžinųjų. 
Kodėl, Jonai, tu niekados 
mane nepasveikini krikščio
niškai su tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus?

—Todėl, kunige, kad aš

—Tai vis bedieviai kalti, 
Jonai.

—Kaip tai?
—Matai, Lietuvoje privi

so visokių bedievių, tai to
dėl dabar dievas užleido 
ant žmonių savo kęrone. v c.

Smagi Naujiena Lovvelliečiams

Balandžio 21 d., 2 vai. po 
pietų, svetainėj 861 Bridge 
St., Įvyks labai gražus ir juo
kingas teatras. Bus suloštos 

.dvi gražios komedijos: “Kur
pias žentas” ir “Gaila Ūsų.” 
: Prie tų veikalų bus dar ir ki
tokių pamarginimų. Yra ren
giamasi taip, kad atsilankiu
sieji pilnai būtų patenkinti, ir 

: kad šis perstatymas pasiliktų 
gilioj atmintyj pas tuos, kurie 
tik matys. Įžanga daroma pi- 

: gi todėl, kad Lowellio ir visos 
apielinkės darbininkai šiuo lai
ku mažai tedirba. Bedarbe 

; spaudžia be pasigailėjimo, ta- 
čiaus žmonėms reikalinga tu- 

' rėti šiek-tiek ir linksmesnių 
valandų, idant paįvairinti sa
vo vargingą gyvenimą. Mes 
žinome, kad kitas nieks neat- 

|jaus ir neatsižvelgs Į darbi- 
i ninku sunkų padėjimą ir nie- 
j kad netaikys, kad ir darbo 
• žmogui būtų prieinamiau pa
lši linksmini m o vietos pasiekti. 
'Tie, kuriems darbininkų gyve
nimas mažai terūpi, žiūri, kad 
tik ištraukti iš darbo žmogaus 
kad ir paskutini skatiką, bile 
tik pasipelnius. Mūsų gi tik
slas yra visai skirtingas. Mums

Davenport, Iowa.— Čia 
organizuoti namų būdavo
te jai reikalauja penkių die-;

dailės žvilgsniu ką rengia ben
drai, moka pasirodyti ir visuo
menė įgauna didesnį suprati
mą, kad bendri parengimai ri
ša visus į vieną ryšį prie orga-|nu darbo savaitės,
nizatyvio darbininkiško darbo.!

Alf. Misevičius.

ROCHESTER, N. Y.
f

Jaunų Darbininkų (Kom.) 
Lyga rengia bankietą priėmi
mui delegatų, kurie suvažiuos 
iš apielinkės miestelių į dist- 
rikto konvenciją. Lygos na
riai, svečiai ir vietiniai duos 
gražią programą, susidedan
čią iš muzikos, dainų ir pra
kalbų.

Bankietas Įvyks subatoj, 20 
d. balandžio, vakare, Ukrainų 
salėje, 975 Joseph Ave.
Bankietas bus mažojoje salė

je; po bankieto šokiai tęsis iki 
vėlumos didžiojoj salėj. Įžan
ga 50 centų.

Kadangi tai pirmas toksai 
įvykis mūsų mieste, bus labai 
svarbu pamatyti—išgirsti ir sa
vo atsilankymu pagelbėti jau
nųjų organizaciniam darbui.

Laukiame nuoširdaus atsilie
pimo.

K. P-jos, L. F.

PAIN-EXPELLER
REC U.S.

—-nuo Influenzos
Apsisaugojimui nuo Influenzos 

ir gydymuisi nuo jos išsitrynimas 
su PAIN -EXPELLERIU ste
buklus padaro. Muskulų Gėlimas 
ir Skaudėjimas pranyksta. Su
naikinami susikimšimai. Šiltas ir 
malonus jausmas pakeičiu šiurpu
linga padėtį.

Išsitrinkite PAIN - EXPELLE
RIU dažnai. Jis padilgina kraujo 
cirkuliaciją. Suteikia reikalingos 
šilumos. Pralinksmina jus — pra- 

) šalina nuovargį, užmuša skausmą. 
Taip pat labai geras nuo 

' Išsinarinimų, Nusimušimų,
( Sustingusių Sąanarių, Ge

liančių Pečių, Neuralgijos, 
» Galvos Skaudėjimo ir t. t.

INKARAS ant pakelio paliudija, 
kad yra Tikrasis Vaistas.

35 ir 70 centų didumo bobkutės, 
gaunamos Vaistinėse arba rašykite 

stačiai mums

77,Lehornfories crF 
F.A«1. RICHTER i# CO.

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.V

—Tai sakai, kad jūsų '.lie- rūpi, kad kiekvienam darbi-

v KILLS PAIN'

I"*"*"........................... . ...............I

GRABORIUSLIETUVIS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

$1,006 Tik Už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo

nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
j kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

i bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
Įatgaut savo sveikatą.

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

mine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
I pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
’ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums .sugrąžins sveika-

netikiu į jokias religines 
apgavystes.
<^Bet, Jonai, tu gali ma
ne pasveikinti, * nors jeigu 
pats ir netiki. Juk tu ži
nai, kad aš esu šventa asa- 
ba, tuo būdu turi sveikinti 
mane pagal rūano stoną. Ar 
tu manai, kad tau liežuvis 
nulūžtų, jeigu tu pasaky- 

i; turn tegul bus pagarbintas?
—Tiesa, kunige, kad lie

žuvis nenulūžtų, bet jokių 
nusileidimų jokiems religi
niams prietarams pas mane 
nėra. Katalikiški poteriai, 
katalikiškos maldos, katali- 
^iški pasveikinimai yra ap- 

į gaudinėjimas žmonių.
—Tiek to, Jonai. Aš ma- 

tau^kad aš tavęs neišmo
kinsiu būti kataliku.

—Tai jau ne, kunige.
—Ar tu žinai, Jonai, ko

dėl tapo įvestos maldos?
—Taip, žinau, ir labai ge

rai.
—O kam?
—Ogi tam, kad mulkinti 

tamsius žmoneles.
—‘Bet kaip tu su malda 

žmogų apmulkinsi?
—Malda, kunige, yra da

lis kyjĮMgų biznio. Visų pir
ma, žmogus, kuris meldžia- 

' si, jis tiki į dievą, kurio nėra.
Paskui jis mano, kad jis 
ką nors išlaimės nuo to 

1 dievo su maldos pagelba. 
sŽ Pavyzdžiui, parapijonui 

prisieina riestai gyvenime. 
Vietoj stengtis surasti prie
žastis savo nelaimės ir 
prieš jas kovot, jis meldžia
si prie kokio ten dievo. Jūs, 
kunige, žinote, kad tos mal
dos nieko jam neduos, bet 
raginate žmogų kalbėti po- 

ijterius.
^L-J-Aš tau pasakysiu, Jo- 

kad malda žmogui vra 
reikalinga, nes per ją die
vas žmogui suteikia viso
kias gerybes.
.—Kokias gerybes?
—Visokias, Jonai. Tik 

reikia ščyrai melsti, o die
vas susimylės.

—Jei taip, kunige, tai pa
prašyk savo dievo, kad jis 
išgedėtu Lietuvos varguo
lius iš bado. Juk tie var
guoliai didžiumoje tebėra 
karšti katalikai ir kasdien 
meldžiasi, šaukiasi prie to 
jųgu dievo. Bet ar tos j u 
nwdos gelbsti ką nors? 
Nieko negelbsti. Visos Lie
tuvos žmonelių maldos ne
suteiks varguoliams nė vie
no kepalo duonos, nė vienos 
kvortos nieno, nė vieno sva
ro lašinių.

įr Lietuva, Jonai, da- 
£ blogai.

—Tai kur tas jūsų die- 
I vas, kad apleido katalikiš- 
Iką Lietuvą?

vas keršija dabar Lietuvos 
žmonėms, kurie per šim
tus metų tą dievą garbino 
ir jojo kunigus ir davatkas 
užlaikė ?

—Žinoma, Jonai. Kuo
met dievas užsirūstina, tai 
su juo šposų nekrėsi.

—Tai tas jūsų dievas, ku
nige, yra labai didelis kerš- 
telninkas.

—Žinoma, kad dievas, Jo
nai, už vieną griešninką pa- 
koroja šimtą.

—Pavyzdžiui, jeigu kuni
gas pavogsi arklį, tai die
vas baus ne tave, bet para
pijomis?

—Tokia jau pono dievo 
valia, Jonai.

—Tokia jau, kunige, jūsų 
purvino biznio valia.

—Ar tu, Jonai, nesupyk- 
tum. jeigu aš tavo biznį va
dinčiau purvinu?

—Jokio biznio aš neva
rau, kunige.

—Ogi komunizmas, Jonai, 
yra irgi biznis.

—Nieko panašaus nėra 
Komunizmas, kunige, veda 
pavergtąją liaudį prie pasi- 
liuosavimo. O religija su
teikia ant žemės rojų sau- 
jalei kunigų ir ^aspadinių.

—Aš manau, Jonai, kad 
mes jau skirsimas, ba tu ir 
vėl išvažiavai iš vėžiu.

—Gerai ir taip, kunige, 
gudbai.

ninkui, kad ir bedarbiui, bū
tų prieinamos pasilinksminimo 

| vietos—kartais mes tokius ir 
i visai veltui įleidžiame. Gi už
dirbtus centus, tokiuose pa
rengimuose, mes suvartojame 
pačių darbininkų naudingiems 
reikalams, o ypač streikuojan

tiems darbininkams, kur jie 
nebūtų.

Darbininkai ir darbininkės, 
; neklausykite tų, kurie bando 
i pakenkti mūsų naudingiems 
| parengimams ir mūsų visų 
’bendram prakilniam tikslui, 
i žinokite tai, kad darbo žmo- 
jnių priešai visuomet priešingi 
darbininkų susipratimui. Pa

ščių darbininkų susipratimas ir 
'jų kiekvienas judėjimas yra 
i peilis po kaklu visokiems iš
naudotojams, kurie tik gyvena 
iš kitų žmonių triūso, nieko 

.naudingo patys neveikdami. 
'Broliai darbininkai, paremki
te mūsų darbą, kurį mes dir
bame pačių darbo žmonių nau- 

■ dai. Mes norime matyti jūsų 
; prielankią simpatiją link mū- 
įsų, o sykiu ir link viso pasaulio 
darbininkų klasės judėjimo, 
kurios dalim ir jūs esate.

Įžangos tik i etas į šį teatrą 
35c. Vaikams —nieko.

Malonaus susitikimo balan
džio 21 d., 1929 m.

Jonas Karsonas.

■

| DETROITO ŽINIOS

BAYONNE, N. J.
Iš Vytautinės Susirinkimo

Kaip kad žadėjau pastra- 
jam rašinyj užbaigt aprašy
mą Vytautinės susirinkimo, ku
ris įvyko 3 d. balandžio, tai 
čia aprašysiu tą, ko nesutalpi
nau pirmutinėj koresponden
cijoj.

Išklausius raportą komisijos 
surinkimo informacijų apie 
ekskursiją, pasirodė, kad są
lygos gana prieinamos. Nu
tarta rengt ekskursiją trauki
niu į Ashbury Park. Apie lai
ką savo laiku bus pranešta. 
Antras tarimas padarytas lie
čiantis įstatymą, sulyg kurio 
protokolų raštininkas turėda
vo po numirimui draugystės 
nario, išrašyt visiems'nariams 
atvirutes,- kaipo pranešimą 
apie numirimą draugo bei 
draugės. Toks* įstatymas pa
sirodė nepraktišku—neatsakė 
reikalui. Todėl tapo pakeis
tas sekamai: kaip tik raštinin
kas gauna žinią apie pasimiri- 
mą nario, tuojaus turi apie tai 
pasiųst telegramą į draugystės 
organą—“Laisvę.”

Kiti tarimai .mažesnės ver
tės.

Kor. Įgaliotinis.

Įspūdingas Koncertas

Balandžio 7 d., Lietuvių 
svet., 25-tos ir Vernor Hy., A. 

i L. D. L. D. 52 kp. ir 188 kp. 
i Hamtramck, bendrai surengė 
' dailės žvilgsniu įspūdingą kon
certą. Prasidėjus programai, 
po vadovyste V. X. Medonio, 
Aido Choras sudainavo porą 
dainelių. Po to sekė eilė vie
tinių Aido Choro solistų: A. 
Skorskis, baritonas; St. Rim
kus, baritonas, J. škulevičius, 
tenoras, K. Karpus, baritonas; 
B. E. Kvetinskiūtė, soprano. 
Jiems visiems akompanavo ga
bi jaunuolė pianistė, A. Ans- 
kaičiūtė. Visi solistai savo 
užduotį sugabiai atliko. Pro
gramoj dalyvavo ir svetim
taučių, sugabiai išsilavinę. Bu
vo ža ve j antis duetas, kuris su
sidėjo: Alex Yawny, tenoras, 
ir Palie Ryshlewska, soprano. 
Jie po kelis kartus dainavo iš 
ukrainų operečių dainas, pa
liečiant ir lošimo aktinimą, iš 
ko darėsi gražus vaizdas. Ki
tos dalies programoj griežė 
ukrainų stygų orkestrą; po jų 
sekė vėl eilė solistų^ Ant už
baigos Aido Choras gyvai su
dainavo porą dainelių. Pro
grama buvo gyva—nenuobodi. 
Publikos buvo apie 300. Po 
to sekė abejose svetainėse šo
kiai, ir nemažai jaunimo prisi
rinko. Nors diena biivo šilta, 
bet viršminėtos kuopos savo 
pasidarbavimu pelnys kelias 
dešimtis dolerių. Yra pagirti
nas darbas, kuomet darbinin
kiškos organizacijos, kad ir

MMMi

itą, panaikins minėtas ligas.
I Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
Į skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

Imus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

j sų Nervų Preparatas užbėga tai li
ūgai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

jmūsų žolių pardavinėtojai visuose 
1 miestuose.

M. ZUKAITIS
25 G’llet Road, Spencerport, N. Y.

JAU SPAUSDINAMA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas "

Parašė A. BIMBA

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pa žvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucinės karjieros saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir įsitėmyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

kodėl buržuazija užtaria jį.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c. 

________ i____________________________ _
Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg
zempliorių, kaina 15 ceptų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
vė” apmokės persiuntimo kaštus.

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės Šventės apvaikščiojimo'mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

“LAISVĖ”'
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. K.
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Baigus mokslą ir praktikavusi i 
prie Dorpato universiteto. Vė-Į 
liau per kelioliką metų savo | 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro-| 
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET I 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

i

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Tr Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
orios 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 TR KITO- 

• K1E KVOTIMAI
X-SPINDULTAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZLN8
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

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

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin- i 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
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Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

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



MONTELLO, MAI

s
Ketvirtad., Balana. 18, 192Puslapis Ketvirtas

MONTELLO, MASS.NELAIMINGA ŠEIMYNA
Rašo ADOMO JONUKAS

k.

Pėtnyčioj, 19 Balandžio-April, 1929
Pradžia 7:30 valandą vakare.

>i

WATERBURY, CONN.
Nuoširdžiai kviečia Rengėjai.

i

¥

A v .

(Toliau bus)

gele prie mano lovos

f

nušviesti tų fašistinių paskolų 
klausimų, jų apgaulingumą.

J. Valakonis.
P. P. Šlajus.

apra- 
Net- 

neįro- 
para- 
Joku-

Fasistuojanti Sandariečiai Nori 
Uždrausti Rašyt apie Jų 

Nuopelnus

0’»-r 
ir

L. D. S. A. 22 KUOPA IR PRIEŠFAŠISTINIS 
KOMITETAS RENGIA

nių išmokėjimų. Didelis
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y 

Atdara taipgi nerišliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

yvavo. Tamošius 
‘Laisvės” numerį, 
vo nors' trumpai 
darbai. Jie norėjo, kad 
vės” redakcija išduotų

L/E7TV/V TAUmOlW AA/WE 7
Kampas Vine ir Main Streets, Montello, Mass.

Kviečiame vietinius ir apielinkinius atsilankyti į minė
tus šokius, nes tuomi paremsite mūsų judėjimą 

ir smagiai pasilinksminsite.
i

PHILADELPHIA, PA.

BIMMMI

KORESPONDENCIJOS
IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Kaip matai, tapo surinkta dvidešimt 

devyni doleriai ir įteikta Kaziui. Kazys 
paačiavo draugams už tokią didelę auką. 
Jo akyse vos tik galėjo laikytis neišspru
kę džiaugsmo ašaros.

Susirinkimas tapo uždayrtas; draugai 
išsiskirstė, leidosi namų link. 'Buvo jau 
dvylikta valanda nakties. Kazys ėjo ty
liais žingsniais, lyg bijodamas užgaut ak
meninį šaligatvį. Mėnulis lydėjo jį, apsu
pęs savo spinduliais, kuždėdamas jam,. į 
ausį malonius užuojautos žodžius:

“Matai, tu ir vėl atsistosi ant kojų, 
ir vėl tavo erškėčių takai praretės.”

Vaikai jau miegojo; Barbora sėdėjo, 
kovodama su. miegu; žiovavo ir laukė Ka
zio, tverdama įvairias svajones, nuo pat 
kūdikystės iki tamsios, miglotos ateities.

Sugrįžo ir Kazys; Barbora atrakino 
duris:

“Ar tu dar nemiegi?” užklausė Kazys 
ir aiškino, “mes taip ilgai užgaišom, nes 
daug dalykų turėjom apsvarstyt. Še, Bar
bute, dvidešimt devynius dolerius.”

“Iš kur tu’juos gavai? Bene vogt bu
vai,” juokavo Barbora.

“O ne, aš nevogsiu. Tuos pinigus su- 
aukavo mūsų kuopos nariai del mūsų bied- 
nystės. Tie žmonės, kuriuos tu niekinda
vai, kad jie bedieviai, dabar matai, yra ge-, 
resni ‘dievuoti’ už tuos, kurie meldžiasi irI 
tiki tiems ‘meilės artimo’ skelbėjams, o 
skęstančiam, ‘artimui’ nenori rankos' pa
duot.”

Netiki Fašistų Pažadams
Fašistų valdžia ir vasaros pa

baigoj ir per visą rudenį sten
gėsi įkalbėti visiems, kad Lietu
voj jokio nederliaus nesą. Fa
šistų spaudos nachališkumas 
pasiekė tokio laipsnio, kad ji 
pradėjo- stačiai akis dumti pa
sakomis apie tai, kad 1928 me
tais derlius buvęs ne prastes
nis, kaip 1927 metais. Tačiau 
visos fašistų pasakos velniop 
nuėjo. Iš įvairių Lietuvos kam
pų einančios žinios vis garsiau 
skelbė, kad ne tik didelis neder
lius, bet vietomis net katastro- 
finga padėtis. Tarp darbininkų 
ir kaimo biednuomenės augo ne
pasitenkinimas, ir komunistai 
rado geros dirvos kaime. To 
viso išsigando fašistų valdžia. 
Ji jau pripažįsta nederlių ir 
“žada” teikt pagelbos. Iš pra
džių žadėjo duot iki 10 milionų 
kredito pinigais ir tą kreditą 
duot per bankus. Aiškus daly
kas, kad tokiu kreditu būtų ga
lėję naudotis vien dvarininkai, 
buožės ir vienas kitas vidutinis 
valstietis, o kaimo biednuome
nės masės būtų pasilikę be nie- 

Dabar fašistų valdžia (žiū
rėk “Liet, fašistų Aidą” 259 

, Nr.) “žada” duot paskolą ne pi-
Vos tik pradėjus raudonai pašvaistei j Mgais per bankus, o grūdais pei 

rytuose blizgėt, Jurgis su Kaziu jau daro i “Lietūkį ”, ir vėl pirmoj eilėj ii

“Draugai ir draugės! Mūsų engėjai 
rengiasi atimt iš mūsų paskutinį kąsnelį 
juodos duonos. Mes privalom nepasiduot, 
bet turim suprast, jog reikia laikytis vie
nybėj: tik tokiu būdu kovą laimėsim.”

Antras kalbėjo Jurgis, kuris trumpai 
apibrėžė darbininkų vargingą gyvenimą ir 
prirodinėjo, jog kompanijai negręsia joks 
bankrotas, bet, pasinaudodama bedarbes 
laiku, jinai nori nukapot algas ir pastū
mėt savo vergus dar į didesnį skurdą. Ry
toj visi ramiai miegokit, nes streiklaužių 
taip greitai kompanija nepririnks, bet už 
poros dienų visi būkit prisirengę pikietuot. 
Sunki tai bus kova. Reikia drąsos ir ne
nuilstančio veikimo, o pergalė bus mūsų.”

Jau netoli dvylikta vai.; gatvės tuščios, 
tik retkarčiais gatvekaris prabėga, suar- 
dydamas naktinę tylą, o paskui ir vėl ra
mu. Tik štai būrys darbininkų, it skruz
dėlių, pasipylė iš svetainės; pasigirdo 
šnektos, sunkių sulopytų čeverykų stuk
sėjimas; bet vėl greitai viskas nurimo.

“Sunku spręst, kokį rytojų atneš ta 
kova; gal ne vienas gyvastį paaukosim,”! 
tarė Kazysh guldamas ir traukdamas ant i 
savęs nuplyšusią užkloję.

daugiausia žada duot turtingie
siems.

Kaimo biednuomene turi rei
kalaut, kad būtų duodamos ne 
paskolos, o pašalpos ir taip jos 
turi būt duodamos, kad prie 
■progos neuždirbtų nei bankai, 
nei “Lietūkiai”, nei kitos pana
šios buržuazines įstaigos. To
liau, kaimo biednuomene neturi 
prašyt pašalpų, bet reikalautu 
kovot dįel jų. Kaimo biednuo
mene kartu privalo žinoti, kad 
fašistų valdžia nesirūpins bied- 
nuomenės reikalais, nes ji yra 
buržuazijos valdžia, nes ji yra 
naudotojų valdžia. Negalima 

- - . . v,.. . ,4 .. , _ tikėt jokiems jos pažadams. To-
trą valandą. Jie rengiasi į poilsį, links-1 juodų dūmų, tik retkarčiais pasirodo įsilp- del kov’į del pašalpų reikia glau- 

mėlini lyg kvapas iš ž.mogatis, bŲrnos džiaų fištĮ sti kpva prieš visą 
fašistų ^valdžią. ' ’ •

' , ? 'Kaimiėčhį, Domai
Fašistų valdžia 

duot sekios paskolų 
'tiems, kas nukentėjo 
liaus. Be abejonės 
paskolos paklius į 
dvarininkų nagus, 
niems valstiečiams ir 
miams teks tik trupiniai, 
komunistų partijos nariai 
taipgi visi mums prijaučiantie
ji privalo gerai sekti, kam eina 
paskolos, kiek gauna buožės ir 
dvarininkai ir kiek kaimo bied- 
-------- = Įr vidutiniai valstie
čiai. Apie, visa reikia rašyti 
mums į “Balsą” šiuo adresu:

i Tilsit (Pr.), Gartenstrasse 
! “Balse

planus, kaip laimėt kovą:
“Kaip jau vakar šnekėjom, pirmas rei

kalavimas—pripažinimas unijos, į kurią 
mes visi jau esam susirašę, išskyrus šni
pus ir kitokius darbdavių batlaižius. An
tras—algas pakelt dešimtu nuošimčiu; tre
čias—pusė valandos pietum1, nes dabar 
mes valgom prie mašinų. Man rodosi, mū
sų reikalavimai gana švelnus, ką tu, Jur
gi, apie tai manai?”

“Ir mano tokia nuomonė, bet juos 
smarkiausiai baugins tai mūsų organizaci
ja; jie sudrebės, išgirdę šitą reikalavimą.” 

Jau visai išaušo. Du narsūs streiko 
Tarus tuos žodžius, Barbora pabučia- vadai maršuoja dirbtuvės link. Augšti 

vo savo vyrą. Miesto laikrodis išmušė an- kaminai ramiai snaudžia, nemeta debesų

aš dabar matau, jog 
dariau klaidą, šnekėdama prieš darbinin
kišką organizaciją. Bot nuo šio laiko aš 
persitikrinau, jog tai yra tikrai darbinin
kų organizacija, kuri neužmiršta 
draugų, galutinai prispaustų vargo, 
gyvuoja Komunistų Partija!”

savo
Lai

miai šypsodamiesi gavę tokią nemažą pa- ni,' 
ramą. / ‘ ' ” _ ’ ''
lies ir kitokių reikmenų, ir vėl nuo vienos 
dirbtuvės prie kitos jieško darbo. Galų' 
gale, pasisekė jam darbą, gauti audinyčioj; į 
nors mokestis visai maža, bet susispaudus' 
šiaip taip gailina bus pragyvent. [ ---- — --------- x_______ o___ o____

Laikas bėga. Šaltoji, žiema baigia [ diskas mašinų bildesys, bet prie jų gyvy- 
praslinkt. Kazys diena iš dienos dirba 
vienuoliką valandų ir daugiau; jo gyveni
mas pradeda ateit į normališkas vėžes. 
Barbora kasdieną darosi linksmesnė; 
ūpas vėl pakyla; ašaros nuo veido prade
da nudžiūt.

Bet neilgai ta laimė viešpatavo.
Vieną rytą, darbininkai^ susirinkę į 

dirbtuvę, randa pakabintą pranešimą, būk 
kompanija del tavorų atpigimo yra pri
versta nukirst darbininkam algas vienu 
trečdaliu, kad “išvengus” bankruto.

“Kokios išeities turim dabar jieškot?
Taip jau turim bado algas, o dar tiek daug _v. . _v _ . _ - v . -
nukirs; tada jau pragyvent nebus galima,” vėžiai,” šnekėjo. Jurgis, mėtydamas žvilgi 
darbininkai kalbėjosi. Tarp visų galima ’ niVsv a.n^ brangių automobilių, kuriais v 
buvo matyt pasiryžimas kovot už senas Priesal atvažiavo, 
algas* o kad darbdaviai griežtai užsispirs, 
tai paskelbt streiką.

Pietų laiku Kazys ir dar du vyrai pra
nešė visiems, kad šį vakarą susirinktų į 
nurodytą vietą. Kazys iš darbo sugrįžo, 
užvalgė vakarienė ir vėl skubiai rengiasi J<o vysti, gėlele, tik vakar nuskinta, 
eit. . i Kam galvelę savo lenki?

ii’ Argi ir tau žaizda, skaudi padaryta, 
Kaip man, taip ir tau ji skaudi?

Dar vakar darželyj tarp savo seselių, 
Pavasario grožę dabinai,
Klestėjai užgauta švelnučio vėjelio, 
Sesučių veidelius bučiavai, 

išiądieną jau vysti iš draugių išskirta, 
Nišduodi tos grožės saldžios, 
Ir prie mano lavos alpsti padabinta, 
Miršti nuo žaizdos skaudžios.

Žinau, tavo žaizda, kaip kad ir manoji, 
Vienodai abiejų skaudi.
Del manęs nuskinta, gėlelė mieloji, 
Numirs... Man-gi... ašarėlė graudi...

I Nors mudviejų žaizdos 'tėra lygiai skau
džios,

Bet ji... tyliai mirtį sutiks.
Man gi nuriedėję ašarėlės graudžios, 
Vien liūdesį gilų paliks.

Jai šiądien, man ryt, ar už, metų dvie- 
‘ ' v.Gamta pabers skaudžius žodžius: 

“Likim’s juk vienodas judviejų abiejų, 
Kas gimė, tas mirs, išdygęs nudžius”.

Senas Vincas.

Ant rytojaus Kazys nupirko ang- šaltam ore. Tas jiems davė suprast,; kad- 
ir pečkūriai streikuoja ir dar tebemiega. 
Jau netoli sep'tinta valanda, o į dirbtuvę 
neina nei vienas darbininkas, išskyrus už- 
veizdas.

Švilpynė sušvilpė; pasigirdo gremėz-

[bes nesimatė. Kaziui su Jurgiu ten nuo
šaliai bestovint, atūžė du automobiliai; 
darbdaviai ir du policistai išlipę subėgo į

prižadėjo 
visiems 

nuo neder- 
visos tos 
buožių ir 

o viduti- 
mažaže- 

Visi
jos j raštinę.

“Tai dabar turim eit ir įteikt jiems 
savo reikalavimus,” tarė Kazys. “Po šimts 
pypkių, kokierūs galams jie ten tuos poli- 
cistus atsigabeno? Įėjus į raštinę, gali 
mus areštuotu Bet mums neturi būt bai- ”u5mGA^,- 

isios policijos buožės arba kazokų nagai- 
kos,_nes mes rengiamės i kovą’’, rimtai pri-|Ti|sit (P1. b Gal.tenstrasse 6, 
dure Kazys. i “Balse ” redakcija b. Richard

Na, tai eikim, pamatysim, ką jieĮReich. Mums tie daviniai labai 
mums pasakys; paraudonuos, kaip kepti-reikalingi, kad galėtume geriau

“O kur tu dar eisi, Kaziuk? juk 
taip pavargęs per dieną.”

“Klausyk, Barbut, aš tau paaiškinsiu: 
kompanija nori nukapot algas; tai mes su
šaukiant susirinkimą ir, gal būt, nutarsim 
streikuot.”

“Ve tau, kad norėjai! 'Tik nesenai 
gavai darbo ir vėl prarasi, ir vėl badau- 
sim, kaip badavom; nelaimingi mes ir ga
na.”

Kazys, patylėjęs tarė:
. “Bet klausyk, mum kitokio būdo nė

ra, nes vieną trečdalį uždarbio nukirst, tai 
labai daug. Gaudavau dvyliką dolerių, o 
kada nukirs, gausiu aštuonis... Sudiev, 
aš jau einu.”

Kaziui atsidūrus gatvėje, nepaprastas 
šiurpulys perbėgo jį; jo vaidentuvėj pasi
rodė vaizdas tų laikų, kada jis buvo be 
darbo.

Svetainė jau-pilna prisigrūdus audi- 
nyčios vergų. Laikas trumpas; kiekvie
nam reikalingas poilsis. Taigi Kazys, nie
ko nelaukęs, pasilipo ant pagrindų ir pa- 
ąiškinc, tardamas: •• <

s- 
jų

Mišką, Parduoda Užsienin, o 
Valstiečiams Pabaudas Rašo
DUSETŲ VALSČ.— Fašistai 

parduoda miškus, gautus milio- 
nus prageria, o valstiečiams už 
paimtą' malkpagalį pabaudas 
rašo. Ežerėnų girininkas Juk
na Kazys tyčiojas, šaiposi iš 
atėjusių pas jį kaimiečių prašy
ti malkų. Visą dieną išstovėję 
prie girininkijos žmonės sugrį
žo namo be nieko, nes neturėjo 
pinigų kyšiams. Dar šis siur
bėlė vaikšto pas apylinkės var
gingus gyventojus ir žiūrinėja 
malkapagalius, klausią, kur pir
ko'. Jeigu pirko ne iš girinim 
ko, tuoj protokolą surašo, o tei
sėjas be jokių kalbų baudžia 
varguolius po 50-70 litų. Apy
linkės biedniokai kalba, kad rei
kia visiems tiems plėšikams pa
imti lazdą. Visi varguoliai, iš
skyrus. davatkas, laukia darbi- 
ninkų-valstiečių valdžios.

Draugai darbininkai, ne lauk
ti mes turim, bet' organizuotis 
ir drauge su miesto darbinin
kais eiti prie fašistų valdžios 
nuvertimo ir sudarymo darbi
ninkų ir valstiečių valdžios, ku
rioj nebus vietos nei vienam 
varguolių kraugeriui.

Biedniokas.
“Balsas”

Draugai ir draugės philadel-l 
piliečiai I Chesterio A. L. D. 
L. D. 30-ta kuopa, baland. 7 
d. susirinkime, išreiškė di
džiausią padėką už taip atlik
tą brangų darbą—kovo 10 d. 
teatrą “Bosienė” su koncertu, 
už ką 30 kp. labai ačiuoja 
teatro ir choro veikėjams. Ti
kimės, kad philadelphiečiai 
neužmiršit mūs, chesteriečius, 
ir ant toliau.

A. L. D. L. D. 30 Kuopos 
komisija :

200, Tarnas Matas su biznie
riais buvo pasiryžęs neužleist 
naujai valdybai vietos. Jie bu
vo susitarę atmest gruodžio 2 
d. 1927 metų protokolą ir nau- 

susiorganizavęs jaį rjnkti valdybą. Tačiaus, 
kada protokolas buvo balsuoja
mas, tai už priėmimą buvo apie 
160 balsų, o už atmetimą apie 
40. Tuomet jie buvo atsivedę 
'ir policiją, bet nieko nelaimėjo.

Po to pralaimėjimo nuolatos

išanksto
savo pasekėjus, kad sU- 

revoliuciją 
Tam jų 
prieka- 
” apra- 
darbus,'

Balandžio 5 d. įvyko L. P. P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Tarnas Matas atėjo, matomai, 
jau 
visus
kelti meksikonišką 
prieš kliubo valdybą, 
“karžygiškam” žygiui 
biai buvo, kad “Laisvėje 
syta apie jų praeities 
kuomet jie Kliubo valdyboj da-[dejavo, kad dabar jau kliubas

Taip sako pilietis Ant. Tacjįąjfkas, 
užlaikytojas Restorano po ŲTrn; 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. VGERAI 
PATA1KOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
koštu micriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo. 
187 Oak StreetJ 
Lawrence, AMas/I 
j savo krienuvę 
kas mėnesis po 
keliolika šimtų 

t

pasitraukia. Taip 
John Naujokas Pa^ S. Rei- 

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

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 

111 užlaiko Jono—John’s Hand Made 
i Cigarus ’ir Vytauto, kuriuos visi ijk 

Ii rūkyti ir sako be jų . biznyje 
galima apsieit!

! Todėl, draugai darbininkai *£ pro- 
i j gresyviški biznieriai, ne tik

| lyne, bet ir kituose' miefctuo£%*£-visur 
į reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuese, ant Balių ir Storuose bei 

I kituose bizniuose lietuvių išdirbystšs 
i draugų cigarų viršminetais vardais, 

I j cik pakeliant pirštą, o gausite ciga- 
| rą, kuris visiems patinka, jog rūky

damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiynčiame ant 

I pareikalavimo visur į kitus miestus 
I biznieriams ir privati šitiems žmo- 

1 nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
| šas apmokame.
i Adresas:

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

Kliubietis

atsinešė ta l’^žuvęs, nes bolševikai jį nu- 
kuriame bul ves > Maskv!*- 
suminėti jų 

‘Lais- 
jiems 

autorių tos korespondencijos ir 
kad dauginus nedrįstų nei vie
nas laikraštis nieko apie Tamo
šių ir visus jo kolegas rašyti. 
Tamošius prašė, kad perskaity
tų tą korespondenciją. Sekre
toriui beskaitant, nariai gar
džiai pasijuokė iš Tamošiaus. 
Pabaigus skaityt, dalis natrių 
ploja rankomis ir sako, kad ten 
viskas teisingai ir gerai 
syta, jokių šmeižtų nėra, 
gi ir pats Tarnas Matas 
dė nieko, kas būtų buvę 
syta neteisingai. Kalba 
bas trečiokas, \sandarietfs.; Sa
ko: “Vyrai, kaip' ‘saū hovite, 
kad apie kitą kokią ypatą ra
šytų, tai aš nieko nesakyčiau. 
Bet dabar apie tokį žmogų, 
kaip Tarnas Matas, tai jau ne
galima tylėt, būtinai reikia duo
ti įsakymas visų laikraščių re
daktoriams, kad jie dauginus 
netalpintų savo gazietose apie 
mūsų didvyrius Tarną Matą ir 
kitus.” žemantauskas sako, 
kad kitiems laikraščiams gali
ma pavelyti rašyt, bet tiktai 
įpie bolševikus.

Taipgi buvo perskaityta ir 
kita korespondencija iš “Kelei
vio,” po kuria pasirašo tūlas 
Stasys Vidžiūnas, kurioje visi 
Kliubo nariai išvadinami para
zitais ir tt. Visi žino, kad tas 
vyrukas nerašė, jis tik savo 
vardą ten pasirašė, nes yra čio- 
nais gimęs-ir lietuviškai rašyt 
tiek moka, kiek grinorius ang
liškai. Apie lietuvišką politiką 
irgi nieko nesupranta. Tačiaus, 
nabagas, dabar jau nusiminęs, 
nes už tokius dalykus, už išva- 
dinimą visų Kliubo narių para
zitais ir tt., jam bus riestai, 
nes jis atsakomybę ima ant sa
vęs. Mat, tas vyrukas perei
tais metais taipgi neteko Kliu
bo valdyboj vietos. Laike Ta
rno Mato pirmininkavimo 1927 
metais, jis buvo patekęs į fi
nansų sekretoriaus vietą. Kada 
Antaną Šeštakauską Kliubas 
prašalino iš finansų sekreto
riaus vietos, tai jis, tuomet 
buvo su Tarnu Matu labai su
sėdęs. Jis Tamošių tada buvo 
suspendavęs už neužsimokėji- 
mą mėnesinių duoklių. Bet da
bar, kada Kliubo nariai abudu 
išmetė, tai vienas kitam ranką 
padavę niekina visus kliubo 
narius. Kliubiečiai turėtų to
kius narius suvaldyti. Tamo
šius jau ir pats nežino, ko no
ri. Gruodžio 2 1927 metu, ka- 
da buvo į valdybą neišrinktas, 
norėjo savo diktatūrą pastatyti, 
tai šmeižė per “Keleivį,” siun
tinėjo nariams laiškus prašy
damas-, kad ateitų į susirinki
mą ir nuverstų didžiumos narių 
išrinktą valdybą, o jį vėl pirmi
ninku pastatytų. Tačiaus sau
sio 6 d. 1928 m. nariams susi
rinkus skaitlingai, buvo suvirš

n ARBI V ISTAIG * 
onlčs del Galių. Koncertų, 

'dėtų, Vestuvių, Susirinfcinnj l 
Puikus. Bteičius’Bii naujaisiais ;

Keturias balių alleys,
KAINOS PRIEINAMOS

$49—§59 Willoughby
Tat. RK-12 Stow.

NAUJAS IŠRADIMAS
I DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, fecumatizma, Ranku, K<lu, 
Nugaros skaudejima, Salti, Ranf.u,

i Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau-
Į dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 

( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar . nežino apie tai. 
Dcksnio Galinga Mostis yra tiek

■ verta aukso, kiek ji paG sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už pereiunUtna.

Klauskite pas apGekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

$10.00\ LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų, kaina $150 ir augŠčiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $J950 iki $2950 ant mėnesi- 
parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų. .•4

B

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti is suderintų
Havanos Tabakų I

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

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

užsakymus (orderius).
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Helen Hayes

savaitės alga,
žemes Drebėjimas

o

o St. or Ave.
State

I

CHESTER, PA.
L.

i

NOTARY4

PUBLIC

Telefonas:

Darbininkas. Stagg

5043
HARTFORD, CONN

GRABORIUSAtsakymas Lazdijų Dzūkui

ne yra 
kitas, kaip tiktai darbi- 

“Bosam” mokama to 
algos, nustatytos per 
of Directors valdybą.

Žinovai pripažįstą, kad mil
žiniškas padidėjimas rūkimo 

Cigaretų paeina iš pagerinimo Cigaretų dir
bimo proceso, pritaikant prie to kaitinimą. 
Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike Cigaretų 
naudojimas pakilo augščiau, negu visų kitų 
Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, neabejutiškais 
žodžiais patvirtina visuomenės pasitikėjimą 
Lucky Strike viršenybe.

. i mažai darbo. Reikėjo važi
Kita dalis žmonių perdaug 'nėti pas solistus, išlavinti due

NORWOOD, MASS.

Iš Tarptautinio Darbininkų
Apsigynimo 58-tos Kuopos 

Susirinkimo

Balandžio 10 d., Lietuvių

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Kas sukatos vakara per radio griežia Lucky Strike 
Šokiu Orkestrą tokias "Melodijas kurias Broadway 
padarė Broadway.” Ta muzika po visa sali, nuo vieno 
vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcast- 

Company tinklu.
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

Ketvirtad., Baland. 18, 1929 Puslapis Penktas

LAISVOJI
SAKYKLA

imliu i m m mnum
BRIDGEWATER, MASS.
“Laisvės” No. 86, Laisvojoj 

Sakykloj “Proletaras” keliais 
žodžiais nusinešdamas Darbi
ninkų Kooperaciją teisybę pa
sakė, kad pirm 2 ar 3 metų, 
tai yra, pirmiau, kada dirbo 
kitur, tai manė, kad Bridge
water Darbininkų Kooperaci
joj žmonės, kurie turi darbą, 
tai tikras rojus. Bet kada ga
vo darbą ir reikėjo padirbti 
tokį darbą, kaip kad kitose 
Brocktono apielinkėje dirbtu
vėse, atrado, kad Darbininkų 
Kooperacija nemoka už dyką 
pinigų, bet priversta tiek mo
kėti, kaip ir kitos tokios če- 
verykų dirbtuvės moka šioje 

'Apielinkėje ir darbas reikia 
padaryti tokis, kaip ir kitos > 

jtkos apielinkės dirbtuvės išlei-! 
džia. Tas “Proletarui” pasi-į 
rodė sunkiau, negu buvo sva-! 
jota.

Del pagerinimo savo “kelių į 
žodžių” pridėdamas, kad jau-! 
nuoliai dirba po $10-12 per' 
savaitę, kurie mokinasi ama
to. Juk nebūtų “square deal” 
del patyrusių amatninkų, jei-; 
gu bile jaunuolis, nemokantis 
amato, gautų tiek, kiek amat-1 
ninkui reikėjo išmokti amato 

keletą metų. To ir unija 
yw?^ieleidžia.

paniekinkit saldumyną*

Helen Hayes, 
Populiarė Jauna Aktorė.

myną. Su paniekos žvilgsniu ignoruokite 
saldumynų tacą. Pirmas sykis bus sun
kiausias. Bet užsirūkius Lucky pranyks 
pageidavimas saldumyno. Tokiu tai 
būdu šiandieninės dukterys palaiko savo 
figūras dailias ir madingas. Dabar be
veik kiekviena moteriškė žino, ką kiek
vienas vyrus visuomet žinojo, kad Lucky 
apkepinimo kvapumas yra nepalygina
mai skanus—ir kad jie niekad neerzina 
gerklės.”

Del “pasipūtimo” viršininkų 
išdėstoma tai daugiau, negu 
garima persistatyti. Tai ne 
viršininkai “kikina” už blogą 
darbą, bet kostumeriai, kurie 
perka ir moka pinigus už če- 
verykus. Broli proletariate, 
supranti, kad šioje kapitalis
tinėje gadynėje “customer al
ways right.”

Prasimanymas apie “pasi
pūtę” yra be pamato—netei
sybė.

“Pasipūtę viršininkai 
niekas 
ninkai. 
amato 
Board __ ________ ___

įvykis apie kovo 12, kada cut 
terš buvo 
taip kaip 
dirba, tai 
reikalauti, 
taip, kaip 
Brocktono 
vėse.

$100.00
visgi neteisybė—nei vienas 
gauna $100.00 savaitėje 
“pasipūtusių viršininkų.”

Jeigu su “Proletaru” 
mėzdiškai, vietoje šilkinių pir-;
stonų elgesį, tai aiskus da y- j Užkabinskien6s. Komedija 
kas, kad jo dubtų ceveiykų ; “Klebonijoj,” tai labai puiki ir 
krautuvninkai neperka. Jeigu juokJnga. Gcrai pasisekė ir 
sios draugovės valdyba elgtųsi monolo L Reikia min6ti 
pagal Proletaro ^nurodymus,kad Užkabinskienė sulog5 la.

bai puikiai; jos balsas aiškus, 
nudavimai geri.

padėti nuo šmotų,1 
visame Brocktone, 

ko norima daugiau
Toliau nebus ki- 

kad yra veikiama 
apielinkės dirbtu-

<)

<

i[>

>

saldumyno.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main 9669
Bell-----  Oregon 5136

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 754S

A. F. STANKUS

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė— 
imlč Lucky vietoj riebinančio saldumyno. 
Tūkstančiai tatai daro — vyrai tuo būdu 

palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o moterys 
išlaiko savo figūras dailiai laibas. Lucky 
Strike, puikiausi tabakai, mitriai suderinti ir 
sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį 
kvapsnį, kuris smagiai pavaduoja tą pageida
vimą riebinančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, 
sakydami, kad Luckies mažiau teerzina rūky
toją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmonės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25e

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

Graborius-Undertaker

n 
E 
3 
n

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE
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bet-------------------------
ne3'mediją “Netikėtai.” Komedi-■ veikimo del darbininkiškos vi-į gramą, tai reikėjo padėti ne

18 Ja nusidavė neprastai, tik ne i suomenės labo. ; mažai darbo. Reikėjo važi
, visi aktoriai aiškiai kalbėjo,' Kita dalis žmonių perdaug: nėti pas solistus, išlavinti duegi e-1 ne visų kalbas buvo galimą■ laiko ir energijos sueikvoja j tus, trietus,-kvartetus, kad pu-1 

girdėti; garsesnis balsas buvo prie kazyrų. Tai jau bene bus blika būtų užganėdinta. Ir

tai senai jau Bridgewater 
Darbininkų Kooperatyve Drau
govė, kurioje daugiau 600 da
lininkų sudėti, kitų paskuti
niai, sunkiai uždirbti pinigai,1 
būtų nuėję tokiais pat keliais, I 
kaip visos kitokios lietuvių ko-' 
operatyvės per paskutinius 10 
metų.

Tegul “Proletaras” supran
ta, kad dabartinė valdyba dir-! 
bo ir dirbs del gerovės darbi-’ 

z ninku dalininkų sudėto turto,' 
* kad nežlugtų. Užganėdinti i 

kiekvieną ant 100%, tai dari 
tokio asmens ar draugovės ne-1 
atsirado. ■ sirinkimas.

šios draugovės per paskuti-! vidutiniai, 
nius 3 mėnesius pardaviniai iš
nešė < 
(?_Red.) 
gų i 
000.00, šioje gadynėje esant 
aštriai kompeticijai, tvarkytis 
$nt tokių pamatų, kad galima 
lenktyniuoti su progresyviais 
išdirbėjais, arba eik ant’ bank
roto aukuro. Yra daugiau, 
negu “Proletaras” permato. Ir 
kėlimas tokių lermų per laik- 
raštį dar niekam neatnešė 

įp naudos, bet nuostolių tai lietu
viai darbininkai J. V. pakėlė, 
rodosi, arti 
paskutinius 
Red.).

BOSTONO IR APIELINKES
ŽINIOS i

prasčiausios rūšies užsiėmimas, 
žinoma, jei retkarčiais būtų 
praleidžiamas laikas prie ka
zyrų, tai dar būtų pakenčia
ma, bet gi dabar kiekvienas 
vakaras praleidžiamas, tai jau. 
perdaug. Kaip kurie jų gali 
pasitaisyti, tik turėtų pagalvo
ti, kad tokis nuolatinis užsi-1 
ėmimas yra lygus nupuolu-' 
šiam girtuokliui. Stokite j dar-i 
binmkiškas organizacijas, kaip! 
tai A. L. D. L. D. 9 kp., iš ku-

kas buvo koncerte, tas matė, 
kad koncerto programa buvo 
puiki ir kad organizatorius su 
choro mokytoju turėjo daug 
darbo.

Laisvės Choro Organizator.
S. G. Makoveckas.

Balandžio 7 d. įvyko
rios gausite naudingų knygų i B. L. D. 30 kp. susirinkimas, 
pasiskaitymui; stokite į T. D.'Narių susirinko neperdaugiau- 
A. 58 kp., tai prisidėsite savo|sbti. Tarpe kitų kuopos rei- 
mėnesinėmis mdkestimis prie!kalų, buvo išduotas komisijos 
abelno darbininkų judėjimo raportas iš buvusio teatro _ 10 
pirmynžangos. Būkite organi- d. kovo. Iš raporto paaiškėjo, ---  ...... .. 1, , . , i An _t su cen_i svetainėj, įvyko mėnesinis su-Įzuotais ir veikite kiek išgalite, į kad pelno buvo 46 dol. 

atsilankė nes tik tuomet būsite patys; tais, 
naujas sau ir visuomenei naudingais! 

' žmonėmis.

Narių 
Prisirašė

;i-1 narys. Petras Blažys. Taipgi 
daugiaus ‘ $3000,000.00IIr seni nariai sumokėjo už 53;

Darbininkams al-!stamPas- Išrinkta delegatai į 
išmokėta daugiaus $80,- tarptautinę konferenciją del į 

prisirengimo apvaikščiojimui į 
gegužinės darbininkų šventės. 
Išklausyti raportai iš įvykusių 
prakalbų. Taipgi ir iš įvyku
sio koncerto su šokiais. Pra
kalbos davė du naujus narius 
T. D. A. 58 kp., o koncertas 
su šokiais davė virš desėtko 
dolerių. Abelnai vietos lietu
viai darbininkai šaltai žiūri į 
klasines darbininkų organiza
cijas. Toliau taip neturėtų 
būti. Reikia spiestis į darbi-

$1,000,000.00 per
10 metu (?—

J. Tolivaiša.

ELIZABETH, N. J
14

tainėj, 69 S. Park St., L. D. S
A. 4-tn kuopa statė scenoj ko

balandžio, Lutvino sve-

Paaukota iš kuopos iždo 
$15 del Lietuvos badaujančių 
žmonių. Taipgi kuopos susi
rinkime parinkta aukų. Au
kojo sekamai. J. Šūkis ir J. 

'iValakonis po $1; J. Liaudans- 
(kas, J. Jekeliūnas, J. Pusvaš- 
i kis, J. Paulauskas ir P. P. Šla
jus po -50c; kiti aukojo po- 
į mažiau. Viso surinkta $5.25. i 

Kovo 29 d. tilpo korespon- Išviso bus pasiųsta del Lietu- 
dencija Lazdijų Dzūko, kurtoj vos baduolių $20.00. 
pasakyta, kad Laisvės Choras. Draugai ir draugės, per va-į 
sudainavo kelias daineles ir'saros Sezoną A. L. D. L. D. 30 
paskui neklausė prakalbų, kuopos susirinkimai įvyks pri
veik visas choras išėjo, sykiu 
ir. jo organizatorius.

Turiu pasakyti, kad netiesa, khygyne. 
ninkiškas organizacijas ir pra- jog visas choras išėjo. Aplei- 
dėti rūpintis abelnu darbinin- do svetainę tik keletas jau
kų judėjimu. Kai kurie bu- nuoriu ir aš su choro vedėju, 
vę žymūs veikėjai labai nu- Bet reikia atsiminti, kad aš iš
puolę dvasioj, įpuolę į peši-5 ėjau iš svetainės todėl, nes 
mizmą. Tokie draugai priva- mano galva buvo užimta cho- 
lėtų turėti daugiau pasitikę- ro koncerto programos suren- 
jimo savimi ir, jau pasilsėję ‘ girnų. Juk surengti tokį di-Į 
ilgoka laiką, turėtų imtis prie delį koncertą, vnrkvi; nm.l

mą ketvirtadieni kiekvieną i 
mėnesį, 7 vai. vakare, Kliubo

BOLOGNA, Italija.—Pir
madienio vakarą čia per 
tris kartus pasireiškė leng
vas žemės drebėjimas. Nuo
stolių nepadaryta; žmonės 
persigandę išbėgiojo iš stri
bu lauk.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE'ST., DETROIT

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

I
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Urknn’e f aM PmwrUvQ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- urudii b ūma ruwucrb bijo. Už 75c už baksą apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

ILK n, lav Takų (2’r’ ccntai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
U! tJU LuA ldUokjĮą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1111

FRANK A. URB 
151 Metropolitan Avenue,

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9'96

AN’S PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

_______  ORDER BLANK __________---------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No......
Mjcstas

IltSIIISIIIGilIGIIIBIHGIIIGIIIBIIIGIIIGIIIEIIIEIHGHIGIII

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

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

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

RUSIŠKA’ PIRTIS TURKIŠKA
FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA "Aliui. Nuo 8 v. ryto iki G v. vak.: po G vai.—75c D V UCIHŲ

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 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panėdčliais ir 

utarninkais

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

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

įę
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u
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Puslapis Sešt Ketvirtad., Baland. 18, 1929

VIETOS ŽINIOS
Pirmoji Diena .'Gegužės Rengėjai.

a P Draugai ir drauges!
dar nežinot, kur mes visi bū- leidimui, tai newyorkieciu pa

417 Lorimer StreetSHENANDOAH

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

Jis daro-! 
apkalbėti

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

visos 
pajė-

su našle 
Hodgson, 
Ruth turįs

L. D. L. D. 17-tos kuopos su- 
balan- 

nariai atei- 
Kurie dar 

užsimo- 
91-92

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

prie
lių.
luojančiai dalyvaukite.

Kom. Pirmininkas,
A. Matulis.

na- Bedarbiams įžanga, dykai. 
Sakoma, išvogta apie 20 me visus atsilankyti.

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y

i ■f ■'2»-.

k uriuos
Taip pat prašom; 

iri

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Amerikos i 
šiomis dienomis išsiėmė 

ir 
28

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS.
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Įžanga 35c ypatai.
Rengėjos.

(92-93)

Nilo by kokios kraujo Hros. skaudulių, 
skūros liprų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iŠ mano keturių deSimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje),

MANO YPATIdKA ATY-7J*-</y /\/\ 
DA IR PATARNAVIMAS >111 I 19 B IKI PAGYDYMO ^AV.VV

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

ELIZABETH, N. J.
L. D. S. A. 4-ta kuopa rengia už- 

i kandžių vakarėlį nedelioj, 21 d. ba
landžio, po No. 69 S. Park St. Kvie
čiame vietos ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti, nes po užkandžių bus ir 

1 H šokiai, galėsite smagiai pasilinksmin
ti.

A. 
sii'inkimas bus nedelioj, 21 
džio, 10 vai. ryte. Visi 
kit, yra svarbių reikalų,
neužsimokėjote, ateikite ir 

I kėkite.—Seki1. K. Motuzą.

SAN FRANCISCO, CAL.
Komunistų Partijos 13-tas Distrik

tas rengia pikniką, nedelioj, 28 <1. 
1 ■ 1—~, East Shore Park, arti 

Bus prakalbos, žaislai, 
muzikalė programa ir šokiai. Įžan
ga 25c, vaikams iki 16 metų dykai. 

Kviečia-

Lriaučiii

reiJIR Y1 'V i/*'J'’*

• 7 ' , ,1 , *

dirbsiąs ir pačiutei namą nu- 
pirksiąs, bet “nothing doing.”

—Aš norėčiau, kad tau kas 
kailį iškarštų—pasakė Lilija 
—tuomet gal būt tu pasitaisy
tum.

Šiemet Pirmoji Diena 
gūžės New Yorke bus 
vaikščiota labai iškilmingai. 
Komunistų Partija savo di
džiulį mitingą ruošia Bronxo 
Coliseume, kur telpa apie 20,- 
000 žmonių. C ............. . .....
bininkai—per New Yorko 
Draugijų Sąryšį su 
Unijos lokalu—ruošia(sa\o ma
sinį mitingą Miller’š Jrand 
Assemblėj, Brooklyne.

Čia dalyvaus mūsų garsieji 
chorai, Menkeliūniūtė, česna- 
vičiūtė, Stankūnas, Kavaliaus- 
kiūtė ir kalbės dd. V. Tauras 
ir R. Mizara.

Coliseume dalyvaus 
revoliucinės darbininkų 
gos ir smegenys.

27 d. Balandžio 
Iškilminga Diena

Kas Bus Sekamą 
Sekmadienį New Yorke

___________

Geriausia proga laiko

Išvogė Daug Kiaušinių
Iš antradienio į trečiadienį 

naktį kažin koki plėšikai api-1 balandžio,1 
plėšė valgomųjų daiktų krau- Richmond.

'tuvę, esančią po num. 416 Lo-
| rimer St., netoli “Laisvės
| mo.
“keisų” kiaušinių, vertės virš 
200 dol.— 

pi a. Mirę Lietuviai

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Margaret M. Massage, 
leisite smagiai laiką ir parom- metų (Dr. Misevičiaus žmo- 

cen-lna), 270 Berry St., mirė 15 d. 
balandžio. Bus laidota 18 d. 
balandžio šv. Jono kapuose.

Morta Ražutis, 60 metų, 352 
Madison St., N. Y. C.,/ mirė 
14 d. balandžio. Palaidota 
17 d. balandžio, šv. Jono ka
puose.

Vincas Šebeda, 55 metų, 
St., Richmond I

sim 27 d. balandžio. Pasižy-rengime. Atsilankydami, pra- 
mėkit, kad ta diena visi būsi-i

O lietuviai- dar- ■me Ukrainų svetainėje, seniau lsite mŪRV kuopas savais 
buvusiam L. Tautiškam Name'tais- 
ir mes visi gėrėsimės gražiu Programą nėra reikalo 
darbininkišku teatru “Pirmoji |^- Kurie atsilankysite, 
Gegužės” ir puikiu koncertu, Į persitikrinsite, 
kurį rengia Komunistų Parti- įkalbama. 
jos Lietuvių Frakcija, 
liau pranešime pilną f* 
rengimo programą, bet dabai 
prašome draugų ir draugių į- 
sitėmyt tą dieną ir įsigyt ti-|an^ 180th St., ir 
kietus, kuriuos galit gauti ^°kus i fytų pusę. 

“Laisvėj.” nroSand Komitetas,
paimt plakatų iš “Laisvės” 
padalint tarp darbininkų.

Rengimo Komisija.New Yorko Draugiją 
Sąryšio Komitetui

Sekantį šeštadienį, kai 3 
vai. po pietų, “Laisvės” svetai
nėje, Įvyks New Yorko pro
gresyvių Draugijų Sąryšio Ko-: 
miteto susirinkimas, 
mas

Žymus Basebolininkas 
Tuokiasi su Našle

G. Herman Ruth, vadinam 
“Babe Ruth, 
nalas

- •• - j ; kas, 
prisidėti le,c^ma tuoktis 

aktore, Claire 
metų amžiaus. 

' metus amžiaus.

gir- 
visi 

teisybė
Nesivėluokite, mat, 

VėJbus pradedama laiku, šeš- 
šio pa- ^3 val-’ svetainėj 2075 Clinton 

• - r;Ave. Važiuojant paimkite 
eleveiterį, išlipkite 1111-36—118 

eikite šešis i Hill, mirė 1.4 d. balandžio.Bus!
! laidotas 18 d. balandžio, šv. j 
j Jono kapinėse.
| Albert Stakvilevičius, 9 me-jį”,jo^o vai rytel 
i nešiu, 25 Maujer St., mire 14 kimas bus labai 
j d. balandžio. Palaidotas 17 
d. balandžio šv. Jono kapuo-L^*' 
se. !

Walter Jaftok, 9 mėnesių,) 
1543 Broadway, mirė 15 d. ba
landžio. Bus laidotas 18 d. 
balandžio šv. Trejybės kapuo
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Kunigas Kuodis Mirdamas 
Paliko Arti $100,000 Turto

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141 kuopos susirin- 

ikimas bus nedelioj, 21 balandžio, 
928 E. Moyamensing Avė.

Šis susirin- 
svarbus, nes yra 

Įvairių reikalų apsvastyti. 
Taipgi yra prisiųsta nauja knyga,ku- 

’ i turite atsiimti. Antras labai 
Į svarbus dalykas, tai vaikučių moky- 
įkla. Užbaigiant mokyklą, yra nu- 
Į tarta surengti “party,” bet komisija 
labai susirūpinusi, kad nėra pinigų. 
Tat, draugai, nepamirškite visi atei
ti į šį susirinkimą. Jau kelintą su
sirinkimą šaukiame, bet nariai nepai
so, ateina tik keli. Nors šį sykį su
sirinkite visi, kad būtų galima daly
kus bendrai apsvarstyti.

Kuopos Komitetas.
(90-92)

Vakar buvo minėta, kad nu- 
) mirė kunigas Kuodis, Apreiš- 
jkimo Panelės švenčiausios pa- 

asirapiįos klebonas, žmonės kai- 
žymus profesio- ba> kad mirdamas kun. Kuo
ps basebolinin-|dis pniik0 turto arti 100,000 

I dolerių. Turėjo jis tūloj mui
lo kompanijoj daug Šerų ir į 

j kitas įstaigas, sakoma, nema- 
i žai buvo įdėjęs kapitalo. Kiek 
lpaliko pinigais, dar nepavyko 
Isužinoti. Kam tas turtas pa
liks—taipgi dar nėra žinoma. 
■Vienas aišku, kad Kuodis mo
kėdavęs netik ganyti, ale ir 
jkirpti aveles, sulyg prisaky
mo.. .

Kun. Kuodis klebonavo Cen- 
jtral Brooklyno lietuvių para- 
pijoj virš 15 metų. Jis ten, 
sakoma, sugyvenęs neblogai 
su parapijonais. Bet APŠ. pa
rapijoj kadaise buvo iškilusi 
didelė kova tarpe Kuodžio ir 
jo parapijonų. Pastarieji bu
vo apskelbę streiką. Į bažny

čią net policija buvo šaukiama 
suvaldyti streikierius, apie ką 

i savu laiku “Laisvoje” ]" 
rašė patys parapijonys. (Vie-1 d.

RALPH KRPCH ' 
FOTOGRĄFAŠ 
;‘:6 5-2'3' GRĄN D

Už Juodveidj Darbininką

PAJIEŠKO.JIMAI

St

Valdyba.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
191

(pranešimą ir draugas Buknys, įtaineje, 335-337 Newark Ave
B’

I

ir

MALONAUS PASIMATYMO
L UŽEIGA

labai
CASTON ROPSEVICH

K

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

SALES—PARDAVIMAI

> v ■

K

KAS PIRMAS, TAS PAIMS 
PARSIDUODA arba išsirandavoja 
augštų mūrinis namas, ant pirmų

atsi- 
vals- 
Rob-

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 9

tęs • sužinot ir atsilankykite!
Šokikas.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Ine., nupirko 
Aviation Cor- 
Americas Ko. 
dolerių kapi-

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.

ST

antrašu: 31-64 Clinton

PASIRANDAVOJA puikus kambarys 
vienai arba dviem ypatom. Yra 

visi parankumai. L. K., 71 Wyckoff 
Ave., Brooklyn, N. Y.

DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų 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. Nedčliomis 10 iki 1 P. M.

rengia
Vakarėlis į- 

d. balandžio, 
Šokiam bus

Irving 
Tombs 
dalinai 
jaunos 

l ria tik

PARSIDUODA Lunch Room, biznis 
įdirbtas per 9 metus, labai geroj 

biznio vietoj. Gera proga pirkti. 
Kreipkitės po num. 713—3rd Ave., 
Brooklyn, N. Y. 88-93

■
■

iš šešių muzikantų.

tikslu, kad 
kaip mes galėsime

šelpimo Lietuvos baduo-
Todel visi nariai nesivė-

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Se-i karius su užrašu “Jersey Ci
bus’ty,” “Hudson,” arba “New- 

iark Avė.” Jie praeina pro 
na- svetainę.

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas Į

IR MALIORIUS

Lyros Choro Vakarėlis 
Su Šokiais

Lyros Choras 
puikų vakarėlį, 
vyks subatoj, 20 
Lenkų Svetainėj,
labai puiki orkestrą, suside
danti
Grieš lietuviškus ir angliškus 
šokius. Taipgi bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Nepra-

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

Aną dieną ant 34-tos

PHILADELPHIA, PA.
A. D. P. L. Frakcijos susirinkimas 

bus nedelioj, 21 d. balandžio, po No. 
1011 Fairmount Ave., 3 vai. po pietų. 
Visi draugai ateikit laiku.

Sekretorius.
(92-93)

plačiai Igiden Avė., įvyks A. L. D. L.
^5 kuopos susirinkimas, i

Neužmirškite, kad ketvirta
dienį, 18 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, svetainėj 218 Van

įmokėjote, ateikite ir užsimo-; 
Rėkite.

leiskit šio vakarėlio, nes jau loiinilric Prj*lfn7vn?ivn 
svetainių sezonas baigiasi.

Kurie dar nežinot, stengki-i Visą $5,000 Kraitj

■tai daugiau'žinių, kurios tilps)rĮe cįar už šiuos metus neužsi-| 
“L.” greitoj ateityj).

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

f'

Iš Jaunuolių Kliubo 
Apšvietos Susirinkimo

Komunistų Partijos newyor- 
kiškis. distriktas išleido pareiš
kimą del nužudymo* negro 
moksleivio, Hjlrry Clarke. Jį 
užmušė baltas moksleivis, kuo
met negrukas nepaklausė pa
starojo įspėjimo ir laimėjo 
lenktynes žaismėse. Partijos 
distriktas ir negru darbininkų 
org'anizacijos ruošia masinį mi
tingą, kuriame bus šis klausi
mas apkalbėtas plačiau ir pa
reikšta protesto balsas prieš 
baltąjį šovinizmą. Masinis 
mitingas įvyks bal. 22 d., St. 
Luke Hali, 125 W. 130th 
New Yorke. Pradžia 8 
vakare.

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Kazimiero ir Juozapo Draugystes 

Narių Dūmei!
Pranešame, kad spausdinant atvi

rutes, dėlei jau įvykusio susirinki
mo April 2, Įvyko klaida. Ten pažy
mėta, kad sekretoriaus F. šreiberio 
adresas 85 Himrod St., o tikrenybėj 
turėjo būti 60 Himrod St. Tat na
riai malones. įsitemyti ii- bile reikale 
kreiptis sekamu adresu: F. šreiberis, 1 
60 Himrod St., Brooklyn, N. Y.

(92-93)

A. L. D. L D. 185 KUOPOS
NARIAMS

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Dar Apie Tą Orgiją 
Žmogžudišką Pasėką'

Tai kapitalistas Samuel 
Ęell suareštuotas ir apkaltin
tas nužudyme A. M. Smitho, 
iš Clevelando. Taxi-cabo šo
feris, R. Gilbert, liudija, kad 
suimtasis ir žuvusis buvo gir
ti “kali šiaučiai” ir susimušė 
ties Hotel Marguery, New 
Yorke. Ten Bell sudaužė gal
vą Smithui, nuo ko ans mirė. 
Susipešė už našlę, kuri 
trankė net iš Kentucky 
tijos. Jos vardas Mrs.
ert L. Brown. Tai taipgi tur
tinga buržujė ir nežino, kaip 
prašvilpauti pinigus.

Karlonienė Pargabenta 
Iš ligoninės

Balandžio 15 d., vakare, Į 
“Laisvės” Svetainėje, įvyko L.-l 
A. Jaunuolių Kliubo susirinki-' 
mas. Tai buvo apšvietos susi-! 
rinkimas, nes draugė N. Kati
liūtė darė pranešimą apie bū
simus imperialistinius karus, 
taipgi kalbėjo apie kovas Ni- 
caraguoj ir Meksikos revoliu
ciją. žinoma, nemažai mūs: 
jaunų draugų-ių dar nežino,! 
ką tai reiškia ateinantis impe
rialistinis karas; nemato tos! 
rolės, kuria Amerikos kapita-l ..
las vaidina, lysdamas į kitas!aas ^eias.apijonas n šiuo.yisi ir visos ateikite, nes turi-! 
šalis ir bandydamas jas visiš- tarPu pasižadėjo, parašyti apielme daug svarbių reikalų. Ku-I 
kai užkariauti.

Po drg.- Katiliūtės praneši-! 
mo, vienas už kito ėmė balsą1 
ir diskusavo šį taip svarbų, Jersey uty Bakus, 
klausima. Vieni kalbėjo vie-' VI’
naip, o kiti—kitaip, nesutikda-1^url Bangia KllUuaS 

; mi su pranešėjos išvedžioji-! ---------
mais. Diskusijos buvo gyvos Sekantį penktadienį, bal.

O' ir žingeidžios. Taipgi padarė'd-, hai 8 vai. vak., Eagle sve-

nurodydamas, ką mūs Kliubas i Jersey Cityj, N. J., Lietuvių- 
turi veikti ir kodėl jis turi la-imerikonų Piliečių Kliubas ruo- 
vintis ir suprasti tuos klausi-i šia antrą metinį balių. Yra 
mus, kuriuos drg. Katiliūtė iš- ■ užkviesta daug žymių svečių, 
kėlė. Visi < nariai buvo > tos Į kaip iš Jersės, taip ir iš Brook- 
nuomonės, kad šį klausimą ne-į lyno, bei New Yorko. Pribu- 
ikbaigti dabar, bet tęsti kitam vusiems iš New Yorko sve- 
apšvietos susirinkime, kuris Į-|čiam patartina paimti gatve- 
vyks už dviejų savaičių, 
kantis susirinkimas tai 
sporto.

Pasibaigus pamokai, visi 
riai ėmėsi už žaidimo, kas tę-; -----------------------
sėsi vieną valandą. Tai y> a į DakbrO ŽUlOIia ElgČtaVO 
gerai. Neprosalį biskj ir pasi-in . v. > 1Lr j i 
boksuoti. Tas eina sveikaton•lall įVeŽinorfdnia Korfsl 
visiems.

Reikėtų visam darbininkiš- 
kui jaunimui priklausyti prie 
šito kliubo ir lavintis, kaip 
behdroj apšvietoj, taip ir žais
mėse. Todėl sekantį pirma
dienį, kaip 7 vai. vakare, visi 
būkite “Laisvės” svetainėje. 

Kliubo Koresp.

ir 
Broadway kampo, New Yor
ke, 'lietuj stovėjo senutė, 72 
metų amžiaus, moteriškė, pra
šydama almužnos. Keletas 
gerų žmonių jai suteikė' jos. 
Pagaliaus, senutė tapo suareš
tuota ir paaiškėjo, kad ji yra 
pati tūlo gydytojo Henry 
Schmidth. Kodėl jinai ėjo elge
tauti—neišsiaiškino. Mato- 
mai, buvo nesveika protiniai.

Telephone, Stagf 440®

Susiliejo Dvi Oro 
Susisiekimą Kompanijos

Pranešu giminėms ir pažįs
tamiems, kad K. Karlonienė, 
kuri) išbuvo Luteran ligoninėj 
5 savaites, bal. 15 d. sugrįžo 
namon. Dar nėra visiškai svei
ka, bet jaučiasi daug geriau, 
negu pirmiau. Kurie norite 
atlankyti ją, prašom ateiti po 
šiuo

b Avė., Maspeth, N. Y.

Gottlieb įkištas į 
kalėjimą. Tai buvo 
per pasidarbavimą jo 
pačios, Lilijos, su ku- 
diena-kita buvo vedę, 
davė motina $5,000

kraičio—pradžiai gyvenimo— 
kaip tie žmonės sako. Jinai 
pinigus atidavė Irvingui, o pa
starasis nuėjo į gambling na
mą ir visus prašvilpė.

Dabar Irvingas apgailestau
ja padaręs tai, ką padarė. Bet 
jau pervelu.. Tiesa, jis prašo 
pačiutės susimylėjimo, sakosi 
dar pasitaisysiąs, nes turįs lai
ko. Esą jis tuos pinigus už-

Šiomis dienomis susivienijo 
dvi galingos orlaivininkystės 
kompanijos. United Aircraft 
and Transport, 
už 50,000 šėrų 
poration of the 
Virš 3 milionai
talo įdėta, ši galinga korpo
racija dabar bandys išvystyti 
orlaivininkystę tarpe Alaskos, 
Pietų Amerikos ir šiaurės A- 
merikos. Iš to tikisi padaryti 
milžinišką kapitalą, kuomet 
bus pradėtas biznis.

IPAJIEŠKAU brolio Prano Užupio, 
iš Lietuvos paeina iš Menkinių 

kaimo, Sintautų valsčiaus, šakių aps
kričio. Jis senai Amerikoj, pirmiau 
gyveno po tokiu adresu: Frank Bu- 
by, Margetts Hotel, St. Clair, Pa. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
praneškit, nes yra labai skubus ir 
svarbus reikalas iš Lietuvos.—A. 
Orrintas, 12 Sawtell Ave., Montello,

Į Mass. (91-93)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St.
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas

X-SPINDULIU DIAGNOZA
221 South 4th Street
(PrieSais "Bridge Plaza”)

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet ; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis 
Penktadieniais 
sulyg sutarties

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(■Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Nufotografuoja 
ir numaliavoja j 
visokius p a-į 
veikslus jvai- i 
riomis spalvo-1 
mis. Atnau-1 
jina senus ir j 
kr a j a v u s ir | 
sudaro s u I 
amerikoniškais į 

Darbą atlieku gerai ir pigiai 1 
Kreipkitės šiuo adresu: |

IMAS STOKES |
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į

Graborius- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

lAbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsarndo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

3 augštų mūrinis namas, ant pirmų 
lubų krautuve, užpakaly (prie krau
tuves yra kambariai, ant antrų lubų 
5 gražūs kambariai del šeimynos, 
ant trečių lubų tokie jau gražūs 5‘ 
kambariai del šeimynos; 2 garadžiai. | 
Pigiausia aprokuojant, randos neša I 
$15L00 į menesį. Apačioj bučemč, 
kurią laiko pats savininkas. Ati-1 
duosiu namą sū bizniu už $17,000. I 
įnešti mažai tereikalauju. Vieta biz- : 
niui gera, apgyventa įvairių tautų, i 
Parduodu todėl, kad noriu važiuoti į 
į Europą. Jei kas norėtų pasivan-1 
davoti visą namą su bizniu, tai su
tiksiu ir ant to. Kreipkitės po num. 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

89-94 214 Perry Avenue

III
PARSIDUODA Barzdaskutykla (Bar

ber Shop), lietuviais, 
lenkais apgyvento] vietoj, 
kėdės. Biznis geras, 
priežastis—išvažiuoju j 
Atsišaukite: 62 Hudson 
lyne.

rusais ir 
Yra trys 

Pardavimo 
kitą miestą. 
Avė., Brook- 

(92-93)
PARSIDUODA rakandai džianito- 

riaus šeimynos. Perkantys ra
kandus gali gauti ir darbą už džia- 
nitorių tame pačiame name. Namas 
ant 25 šeimynų, nešildomas, yra tik 
šiltas vanduo. Džianitorius gauna 6 
kambarius ir $20.00 Į mėnesį, kam
bariai 3-mis laiptukais į skiepą. Tuo
jau atsišaukite: 348 Ellery St., 
Brooklyn, N. Y. (90-92)

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

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

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

K. M. S.

Nau 
biznį

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St




