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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! J ūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Velykų šventę Baltarusijos 
lietuviai, lenkai ir kitų tautų 
darbininkai “šventė” priešreli- 
gine demonstracija. Dešimts 
tūkstančių įvairių tautų darbi
ninkų priešreliginėj demon
stracijoj priėmė rezoliuciją, 
reikalaujant, kad bažnyčios bū
tų paimtos darbininkų kliu- 
bams ar kitokioms įstaigoms. 
Šis žingsnis vertas pasveikini
mo ir linkėjimo kaipo prakil
nus. Nuvertus carizmą, įstei
gus darbininkų valdžią, jų už- ; ]įg kurio ponas Sinclair tu- 
duotis išnaikinti religinius nuo-/ pf eiti kalėjiman ant trijų 
dus iš pat pamatų.

Augščiausias Teismas Atme
tė Sinclairio Apeliaciją

WASHINGTON.— Jung, 
tinių Valstijų augščiausias 
teismas pirmadienį atmetė 
pagarsėjusio aliejaus šmu- 
gelninko Harry Sinclair 
apeliaciją peržiūrėti žemes
nio teismo nuosprendį, su-

Reikalauja, Kad J V.
Turėtų Didžiausią 

Laivyną Pasauly

Austrijos Darbininkų
Sėkmingas Priešfa- 

šistinis Kongresas

Senato Komitetas Priėmė i Durtuvais Puldami Šerifai Vėl Suardė 
barmeną Šelpimo rlaną!

d. įvyks
New Yorko 
apielines, įvairių 
konferencija šel-

Laiš-

■ mėnesių už paniekinimą se
nato, atsisakant atsakyti į | 

svarbi senato komiteto klausimus 
ir I

Gegužės 19 
konferencija 
New Jersey 
organizacijų 
pimui Lietuvos baduolių.
kai išsiuntinėta visoms organi
zacijoms, kurių tik antrašai i 
gauta. Organizacijų užduotis

laike aliejaus šmugelio ty
rinėjimo. Jis tapo nuteis
tas kalėjiman porą savaičių 
atgal. '

pasirūpinti imti dalyvumą šioje į Maskvoj Prasidėjo
MSStt Komisutaip svari 

kurioje bus išdirbti planai sek 
mingesniam vajui rinkimui ati
ku Lietuvos baduoliams. Mes, 
Amerikos darbininkai, turime 
paduoti pagelbos ranką vargs
tantiems. Konferencijos vieta 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 10 vai. ryte.

Konferencija

mūsų
Meno

Visiškai nesutinku su 
draugais ir draugėmis, 
Sąjungos rašėjais, del leidimo 
naujo žurnalo. Neląbai senai 
buvo nusiskundimų, kad nesi
randa raštų į menininkų sky
rių. Kaip centro biuras, taip 

. . ir “Vilnies” redakcija ragino 
B* bendradarbius . siųsti rastus.

Bet mano manymu, nėra klausi
mas raštų, bet pati svarba tokį 
žurnalą palaikyti. Jau dabar 
yra nusiskundimų su prenume
ratomis mūsų laikraščiams, ir 
kas atsitiktų tada, kada tokis 
žurnalas pasirodytų? Aišku, 
dalį skaitytojų nustotume dien
raščiams.

Nekurie pasakys — turime 
dirbti. Taip, sutinku su ta 
minčia, kad reikia dirbti, bet 
kada būna vajai, tai tik maža 

s<8fdalis ima dalyvumą, ir tie, ku
ine pageidauja tokio žurnalo, 
nesirūpina (jeigu neklystu) 
gauti skaitytojų..

kada jau pas mūsų draugus 
pakyla ūpas kokiuo klausimu, 
tuomet kalama labai smarkiai, 
neapsižiūrint, ar bus iš to ko
kia nauda. Drg. Sodietis pri
mena “Naujos Gadynės”’ lai
kus. Bet jau, drauge, dabar ki
ti istorijos lapai, ir ne taip 
lengva su skaitytojų gavimu, 
kaip keletas metų atgal.

MASKVA. — Antradienį 
čia prasidėjo Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos 
konferencija. Tą dieną su
ėjo 59 metai nuo Lenino gi
mimo. “Pravda” atspaus
dino Lenino iki šiol neat- 
spausdįntą pareiškimą, pa
rašytą gegužės mėnesį, 1917 
metais. Jame Leninas nu
rodo, kaip reikia griežtai 
laikytis 100 nuošimčių so
cialistinės politikos proleta
rų ir biednųjų valstiečių 
pamatu. . :

M. Jaroslavskis savo pra
kalboj nurodė, kaip reika
linga konferencijai tvirtai 
laikytis leninistinio princi
po kovoje prieš dešiniojo 
sparno nukrypėlius. Kon
ferencija palaiko Stalino 
vadovybę.

Konferencijoj dalyvauja 
apie 800 delegatų.

35 Suareštuota Už 
Komunistinį Veikimą

Brošiūra apie trockizmą jau 
atspausdinta ir siuntinėjama. 
Joje yra faktų pakankamai 
skaitytojui susįpažinti su troc-, 
kizmo blėdingumu darbininkų' 
klasei. , r; .

“Dirvos” peckeiiai už mano 
krislus išniekina drg. Pruseiką 
ir kitus, kurie tik jiems ant lie
žuvio pakliūna. Jie įsitikinę, 
kad Dzūkų Dėdė, tai Pruseiką. |

Pruseiką nieko ' bendro neturi 
su jais, ir jų autorius jums nė
ra žinomas.

BUCHAREST, Rumunija. 
— Antradienį Belkongen 
mieste, Rumunijoj, suareš
tuota 35 darbininkai. Jie 
kaltinami komunistiniame 
veikime.

Pranešama, kad pirmadie
nį Kišineve- įvyko keli susi
kirtimai darbininkų su po
licija laidojant žymų komu
nistą.

Areštai ir Kratos

Kaunas.— Balandžio ni. 
4 ir 5 dienomis ŠiaųlrŪose 
buvo padaryta keliospęratos 
ir areštai. Suimtas Šiaulių

Apsiraminkite, fašistėliai, drg.'stoty Č. Liutikas, Šiaulių
muziejaus vedėjas, ir padė
tas Šiaulių kalėjiman. Kra
tos metu pas jį nieko neras
ta. i . .

Argentiniečių pabėgėliai iš 
komunistinio judėjimo manė, 
kad juos amerikiečiai rems jų 
kontr-revoliuciniam darbe,' bet 
jie apsiriko. Kas prieš Argen
tinos Komunistų Partija ir jos 
disciplina, su ✓ f * 
Amerikos lietuviams komunis
tams. Draugas zMizara,, kaip 
mūsų spaudoj, taip ir “Ryto- j žydų studentų. 36 studen- 
juj” nušvietė jų poziciją, ir, tai subadyta. Kardai, pei- 
matomai, jie labai tuomi įsižei- liai ir revolveriai buvo nau- 
dš., ' dojami.

36 Studentai Subadyti Anti
semitiškose Riaušėse

WASHINGTON.— Ame- 
■ rikos atstovas Hugh S. Gib

son Tautų ..Lygos nusigin
klavimo komisijos konferen
cijoj patiekė Jungtinių 
Valstijų imperialistų plana 
del “laivynų sumažinimo.” 
Su tuo planu, kaip matyt, i 
abelnai sutinka visi Hoove- 
rio administracijos lyderiai, 
nes jis leidžia Jungtinėms 
Valst. budavoti tiek 10,- 
000 tonų < kreiserių kovai 
prieš Angliją/ kiek tik jos 
nori ribose abelno tonažo. 
Tasai planas leidžia perkei
sti tonažą nuo vienos kate- 

igorijos laivų kiton.
Svarbiausia, tai Amerika 

nori didesnių kreiserių. Gi 
Anglija nori, kad kreise
riai 'būtų apriboti iki 6,000 
tonų, nes ^Anglija turi daug 
anglies stočių ir jai naudin
gi mažesni kreiseriai. Ame
rikos imperializmas kovoja 
.už didesnius kreiserius, nes 
Amerika neturi daug ang
lies stočių.

Hooveris ir kiti Amerikos 
imperializmo vadai sutinka 
su Gibsono patiektu planu.

Bet atstovų buto laivyno 
komiteto pirmininkas Brit
ten dar ir su tuo planu ne
sutinka. Antradienį jis pa
reiškė, kad Gibsono išdėsty
mas (Genevoj) Amerikos 
politikos yra “pilnas išsiža
dėjimas pamatinių principų 
sutarties, kurią mūsii dele
gacija pasiūlė pereito j Ge
nevos konferencijoj, ir tuo 
pačiu sykiu yra kita laivy- 
ninė pergalė Anglijos diplo
matijai.”

Toliaus jis sakė: “Bile pa
siūlymas, kuris nepajėgia 
rimtai apvertinti militarinę 
naudą daugelio Anglijos lai
vyno bazių (stočių), išsklai
dytų aplink pasaulį, yra ne
malonus kitoms žymioms 
valstybėms, kurios neturi tų 
puikiu patogumų.

“Jei ambasadorius Gibson 
mato laivynų vertę tik karo 
laivuose ir ignoruoja didelę 
militarinę vertę didžiųjų, 
greitųjų prekybiniu , laivų, 
galinčių naudoti šešių coliu 
kanuoles, tai jisai pražiūri 
Amerikos progą ir lošia į 
rankas gudriųjų senojo pa-? 
šaulio (Anglijos) diplomatų 
didelei savo šalies, nenau
dai.”

Viena, Austrija. — Čia* 
gauta pranešimas, kadtais nepakeliuior . r.’ . ,

-iams komunis-^emberge, Lenkijoj, jvyko
riaušės tarp krikščionių ir

Kaip Anglija žiūri . •
Nors kapitalistinė spauda 

ir šaukia, būk Anglija su 
“džiaugsmu” priima Gibso
no patiektą pasiūlymą, ta
čiaus taip nėra. Anglijos 
imperialistai mato, kad tas 
Gibsono-Hooverio planas 
yra taikomas prieš Angliją, 
kaipo galingiausią laivyno 
spėką pasauly. Bet Angli
jos politikieriai dabar neno
ri smarkiai ginčytis tuo 
klausimu, nes mano, kad bū
tų netaktiška tai daryti vi
suotiniems rinkimams besi
artinant. Del to Anglija 
kovoja už atidėjimą to su
manymo vėlesniam laikui. 
Pirmas lordas Anglijos ad-

WASHINGTON.— Sena
to agrikultūros komitetas 8 
balsais prieš 6 pirmadienį 
nubalsavo priimti eksporto 
paskolos planą. į fąrmerių 
“šelpimo” bilių. Sulig to 
plano irgi nebūtų suteikta 
tikra parama biedniesiems 
farmeriams (kuriems para
ma būtinai reikalinga). Bet 
prezidentas Hooveris ir. tą 
planą pasmerkė, kaipo ne
galimą įvykinti subsidiją, 
kuri atneštų “pragaištį A- 
merikos farmeriui.”

Antradienį . tasai 
pradėta debatuoti.

Gastonijos Streilderių Demonstraciją
VIENA, Austrija.— Per

eitą savaitę Stroeltene įvy
ko Austrijos darbininkų 
priešfašistinis kongresas, 
nepaisant socialdemokratų 
vadų priešingos propagan
dos. Kongrese dalyvavo 78 

i komunistai, 69 socialdemo
kratai ir 23 nepartijiniai de
legatai iš Vienos ir provin
cijų. ’

Koeplenig, Komunistų 
Partijos vaqas, kaipo svar
biausias kalbėtojas, pasakė 
prakalbą, nurodydamas, 
kad jeigu paimtų galią fa
šistai, tai jie ne tik spaustų 
darbininkus, bet taipgi nau
dotų Austriją kaipo bazę 
atakavimui Sovietų Sąjun
gos. Jis pasmerkė socialde
mokratų vadus, kurie atsi
sakė kovoti prieš fašistus.

Trisdešimts penki -darbi
ninkai dalyvavo diskusijo
se.

Socialdemokratai delega- ............. .
tai kongrese išleido pareiš-1 referendumu 
kimą, protestuodami prieš lapkričio ____ _
socialdemokratų lyderių įįjos blaivybės įstatymo pa- 
prielankų atsmesimą linkui naikinimo' klausimą'.
fašistų ir reikalaudami ben
dro fronto visų darbininkų 
prieš fašizmą, neatsižvel
giant į partijas.; s -F;

22 Žemės Drebėjimai Italijoj 
Į12-ką Dieną

BOLOGNA, Italija.—Pir
madienį čia vėl pasireiškė 
du žemės drebėjimai. Šį 
mėnesį per dvyliką dienų 
pasireiškė 22 žemės drebė
jimai. Del to žmonės susi
rūpinę. Šimtai žmonių mie
ga naktimis lauke.

Dar iki šiol žemės drebė
jimai didelių nuostolių ne
padarė.

Policijos Tarnautojas Išeik
vojo Pinigus

Mažeikių nuovados nolic. 
raštininkas A. Kunickas 
^eikvojo 1000 litų valdišku 
ninicru. Už tai areštuotas 
ir padėtas i arešto namus.

miralystės, Bridgeman,. kal
bėdamas su spaudos atsto
vais, pareiškė, kad Gibsono 
pasiūlymas pavyks, jeigu 
nebus 'griebtasi jį tuo jaus 
svarstyti “šiuo ypatingu 
ųiomentu.” ' Jis paaiškino: 
“Ką aš noriu pasakyti, tai 
tą, kad mes turime: supras
ti, jog Anglija (greitu laiku 
bus rinkimų kančiose, •' ir 
juose iškils daug įvairių da
lykų... : Nebūtų išmintinga 
galvatrūkčiais griebtis už 
tokios komplikuotos proble
mos.”

Toliaus tas militaristas 
pareiškė: “Ar jūs nemano
te, kad mes turime pasi
naudoti praeities .patyrimu? 
Ar jūs tikri, kad Geneva 
nebuvo pamokinanti lekci
ja? Aš prisimenu savo pa
skutinę Genevos konferen
ciją, po kurios mums buvo 
sakyta, kad nebuvo pakan
kamo prisirengimo. Aš lin
kęs sutikti.”

bilius

Illinois Seimelis Nubalsavo 
Už Referendumą Blaivybės 
Klausime

SPRINGFIELD, Ill. — 
Antradienį čia Illinois vals
tijos atstovų butas 77 bal
sais prieš 65 balsus priėmė 
atstovų Weber-O’Grady bi- 
lių, kuris . reikalauja leisti 

i nubalsuoti 
rinkimuose vals-

Anglijos Geltonieji Dar
bo Vadai Pardavikiškoj 

Konferencijoj
LONDONAS.— Anglijos 

geltonieji darbo vadai ant
radienį turėjo konferenciją 
su kapitalistų atstovais. 
Konferencija nutarė svars
tyti apie paskyrimą komite
to suradimui būdų del koo- 
peravimo pramonę j tarp 
darbo ir kapitalo.

Konferenc. buvo atstovai 
nuo Anglijos Darbo Unijų 
Tarybos ir dviejų žymių ka
pitalistinių organizacijų, 
nuo Nacionalės Darbdaviu > * v
Konfederacijos Organizaci
jų ir nuo Anglijos Pramo
nių Federacijos.

A. J. Cook, mainieriu fe- 
deracijos sekretorius, kuris 
kiek laiko atgal smarkiai I 
kovojo prieš geltonųjų dar
bo vadų kooperavimą su ka-* 
Ditalistais, dalyvavo toj 
konferencijoj ir sutiko su 
pamatinė rezoliucija, kuri 
buvo patiekta. Tas parodo, 
kad Cook galutinai nuėjo 
velniop. Nesenai jis išgar
bino Anglijos sosto įpėdinį 
už “gelbėjimą” skurstančių 
mainieriu.

Iki šiol Cook buvo vienas 
iš vadų darbininkų kairiojo 
sparno.

“Lietuvos Žinios” prane
ša:

Kostas Korsakas, buvęs 
Šiaulių gimnazijos 8 kl. mo
kinys, nubaustas Šiaulių 
apygardos teismo 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
veikimą komunistų partijoj? 
Vyriausiam Tribunolui pa
davė apeliaciją. Sarvšy su 
tuo jis pervežtas is Šiaulių 
kalėjimo Kaupam. ’ Byla, : 
girdėt, bus nagrinėjama ba
landžio 23 d. • , v i

Ellen Dawson Vėl Tapo Suareštuota; Daugiau Tekstiliečią 
Sustreikavo Charlotte Mieste

GASTONIA, N. C.— Mu
šeikos, paskirti specialiais 
šerifais, trečiadienį vėl už
puolė streikierių pikietavi- 
mo demonstraciją ir išardė. 
Suareštavo streikierių va
dovę Ellen Dawson.

Vieni mušeikos šerifai 
puolė streikierius durtu
vais ant šautuvu, kiti buo- 
žėmis.

Pikieto demonstracijoj da
lyvavo tūkstančiai darbinin
kų. Daug streikierių buvo 
atvykę iš Bessemer City ir 
Pineville (tie abu miesteliai 
netoli nuo čia).

Antradienį Charlotte mie
stely, už 20 mylių nuo čia,

organizato- 
darbuojasi

išėjo į streiką Chadwick- 
Hoskins Korporacijos Gai
vine dirbtuvės darbininkai. 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos 
rius Stroka 
Charlotte.

Apsiginklavę šerifai dar 
tebelaiko užgriebę streikie
rių maisto stotį, ant West 
Franklin Ave., Gastonijoj, 
ir neleidžia dalinti maisto / 
badaujantiems streikie- ' 
riams.

Trečiadienį Ami Schecht
er, Darbininkų Tarptautinės 
Pašalpos direktorė, iy 40 
streikierių išimta iš kalėji
mo po kaucija.

Kalėjimai ne del Turtingyjy, > Nebylys, Juokdamasis 
Sako Teisėjas Rudžiuose, Atgavo Kalbą

i BERLYNAS. — Walter 
'Schuetze, artistas, nebylys, 
i besijuokdamas atgavo kal
bą.

Keturi metai atgal jis 
smarkiai susirgo gerkles tu- 
berkuliozu. Gydėsi įvairiose 
ligoninėse. 1926 metais vi
sai nebegalėjo kalbėti-—pa
tapo nebyliu.

Pereitą sekmadįenį jis su 
savo žmona nuėjo į kruta
mu paveikslų teatrą. Pa
veikslai buvo komiški; jis 
juokėsi ne tik teatre, bet 
parėjęs namo. Ant ryto
jaus jis atgavo kalbą ir pra
dėjo kalbėti. Daktarai sa- 

■ ko, kad pasveikimas yra pą-

GREENWICH, Conn. —, 
Čia ponia Jane Smith išsi-l 
kaušus pergreitai važiavo • 
automobiliu ir už tai tapo 
suareštuota. Ji yra turtin
ga buržujė. Kuomet ji bu
vo pašaukta pas teisėją 
Huxfofd, teisėjas jai pareiš
kė: “Kalėjimai ne del tavo 
klasės žmonių.” Žinoma, 
kokia paprasta moteriškė 
būtų gavus kalėjimą už 
kį prasižengimą.

to-

Armijos Orlaivis iš Ohio 
“Bombarduos” New Yorką

WASHINGTON.— Ame-1 st(Jvus.
rika daro manevrus visose 
militarinėse srityse. Nuo 
gegužės 15 iki gegužės 25 d. | 
Ohio valstijoj bus orlaivių I Šiauliuose svarstys Taura- 
manevrai. įgės pučistų bylą. Byla bus

Milžiniškas armijos oriai-1 nagrinėjama Šiaulių senojo 
vis nakties metu atlėks iš‘kalėjimo patalpoj. Atsako- 
Dayton, Ohio, “bombarduo- mybėn traukiama 59 as- 
ti” New Yorką. ,mens.

Tauragės Pučo Byla
Kariuomenės teismas •

Lietuvos Fašistai Pasmerkė Žmogų 15
Metą Kalėjimo Už Literatūros Gabenimą
Kaip seniau prie caro vai-,tą nieko nerasta. Vėliau.iš- 

džios Lietuvoj, taip dabar, aiškinta, kad ten buvo yež- 
prie fašistų valdžios bau- ta komunistų literatūra, 
džiami žmonės už literatu- Baltutis suimtas aiškinosi, 
ros gabenimą iš užsienio — ' 
iš (Vokietijos. Tik gal bus 
skirtumas tame, kad fašis
tų valdžia dar žiauriau bau- _ 
džia literatūros gabento jus,vdvi savaites kartą vis par* 
negu caro valdžia bausda- j 
vo.

“Lietuvos Žinios” balan 
džio 9 d. laidoj rašo: '

“Pernai gegužės 24 d. pa-'ks Jokios partijos naudai 
sienio policija ties Šilute nedirbęs.
Leitės upely pajhatė plau-1 , “Kariuomenės 
kian laiveliu du nepažįsta- pirmininkaujant 
mus vyrus ir kažką vežant. ’ • ’ ~ 
Manė, 1 kad kontrabandinin
kai. Ėmė šaukti. Vienas 
pabėgo, antras, sumetęs 
vežtą bagažą vandenin, pa
sidavė.' Tai buvo H. Baltu
tis iš Sausgailių, Šilutės val
sčiaus. Padarius pas jį kra-

kad jis nežinąs, ką vežęs. 
Jam apmokėdavo Chackelis 
Paradas : (kauniškis, gyve
nęs Naumiesty) ir jis per 

gabendavęs jam kontraban
dą iš Vokietijos. Paradas 
kaltu neprisipažino. Su Bal
tučiu jokių reikalų neturį

teismas, 
gener. 

Šniukštai, Ch. Paradą nu
baudė 15 metų sunkaus ka
lėjimo ir Baltutį už vežimą 
kontrabandos 3 met.”

Nežiūrint, kad neturėjo 
gerų įrodymu, tačiaus fa
šistai pasmerkė tuos .žmo
nes katorgom

Visi Dalyvaukite Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Parengime, Šeštadienį, Balandžio 27 Dieną, Ukrainų Svetainėje, 103 Grand St, Brooklyne



kų liurbių davė suprast,
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KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS
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Kas Buvo Pirm 25 Metų. Kodef Calo Valdžia “Leido” 
Lietuvių Spaudą? Carberniai ir Kovotojai. Is

torijos Darkytojai.

Kalbant apie ūkį Sąjungos 
Sovietinių Sobialistinių Respub
likų, reikia atžymėti du labai 
svarbiu faktorių. Pirmas, tai 

v kad Rusijoj cjiristai neišvystė 
industrijos gaminimui mašine
rijos ir įrankių reikmenų dirbi
mui. Be to, caristai tą pačią 
pramonę beveik visai sunaikino 
bepuldami darbininkų valdžią. 
Antras, Sovietų Sąjunga savais 
ištekliais turėjo atbudavoti pra
monę ir dabar kelia socialistinę 
gamybą. Kapitalistinės šalys 
ne tik kad neduoda paskolų, bet 
šalę sabotažo, dar grūmoja gin
kluotu puolimu darbininkų tė- 

rf^vynei.

-Savo Locnomis Spėkomis 
Į Nors negavimas kredito už- 
S sieniuose ir nebuvimas tos ga- 
F mybos, kuri dirbtų mašinas in

dustrijai labai trukdo, vienok 
darbininkų valdžia, sąjungoj su 
valstiečiais, nugali tuos keblu
mus ir sparčiai veda pirmyn 
sovietinio ūkio tvėrybos darbą. 
Sovietų Sąjungos Darbo Unijų 
Aštuntam Kongrese, kuris įvy
ko pabaigoj 1928 m., patiektam 
raporte, yra labai įdomių sta
tistikų apie ūkio ir profsąjun
gų augimą.

Ekonominiai Faktai
Paimkim tik paskutinių me

tų ganpybos kilimo požymius. 
Aplama produkcija per 1926- 
27 m., tai.yra vienus metus, 
siekė 11,379 milionus rublių, 
gi 1927-28 m. jau pakilo iki 13,- 
833 milionų rublių, o gi 1938- 
29 m., : dabartiniais ekondhiY 
niais motais, sulig1 kontrolės 
komisijos apskaitliavimais, 
abehia gamybos išnaša pasieks 
19,040 milionų rublių.

Suprantama, kad ūkio pakėli
mas yra negalimas be naujo 
kapitalo įvedimo į gamybą. O 
kaip’ jau augščiaus pažymėjo
me, Sovietų Sąjunga užsieniuo
se paskolų gauti negali, nes ka
pitalistai \darbininkų valdžia 
boikotuoja. \Taigi priseina ver
stis savo sutaupytu iždu.

Drg. Uchanov, rašydamas 
“Apie Maskvos Komunalį Eko
nominį Progresą,” pažymi, 
“kad bėgyje paskutinių trijų 
metų (priskaitant dabartinius 
1928-29 ekonominius metus), 
naujai įvesto kapitalo yra 4 
bilionai rublių.” Tik vien ei
namais 1928-29 ekonominiais 
metais. įdėta naujo kapitalo pra
monės statybon 1,659 milionus

- rublių. Per šiuos du metu,
1927- 28—1928-29, į elektros 
statybą yra įdėta 420 milionų 
rublių, i

Sovietų, Sąjungoj elektrofika- 
cija gigantiškais žingsniais 
stumiaiįa' pirmyn. Lyginant 
elektroj gamybą su prieškari
niu periodu, ji padidinta net 
ant 500 nuošimčių/ 1913-m. 
elektros pagaminta 1,945 milio
nai kilovatų valandų. Gi 1927 
m. 5,140 Tniliomj kilovatų va
landų; b ^92^-29 m, jau bus 
pagaminta 6,600 mil. kilovatų 
valandų. . ; ' i'

Kad išplėtoti ta gamyba, jku- 
ri gamina industrijai įtaisus, 
yra dedamos didelės sumos ka
pitalo. Per paskutinius du me
tu buvo įitešta 1,700 mil. rub. _ _ __ „
Iš Šitos, suipoš 630 miL rub.. su-! j0 ikiy2,8$5,200 su sausio rhėn. 
vartota' plieno 'industrijai įtai- 1928 m. 
sams gaminti.

Darbo Išnašumas
Priseina pabriežti tą pažan

gą technikoje ryšyje su darbo 
išnašumu. • 1927-28 m. darbo 
išnašumas pakilo 14.5 nuoš., gi
1928- 29 m. jau 17 nuoš.

Trečią ryškų požymį duoda 
Sovietų Sąjungos sąmatos-biu- 
džeto paaugimas nuo 4,0Š3,000,- 
000 rublių 1925-26 m. iki 6,- 
068,000/000 1927-28 m. Gi 

ckoh6irftAia5š mėfaiš sąma-

tos apskaitliuojama iki 7,694,- 
800,000 rub. ’

Darbininkų Algos
Drg. . Uchanov savo straips- 

nyj paduoda statistikų apie 
Maskvos darbininkų algų paki
limą. Per paskutinius du metu, 
abelnai, algos pakilo ant 21 Ųg 
nuoš. Tuo pačiu laiku ’ 1926-
27 m. bedarbiams pašelpos iš
mokėta 16 milionų rub.,- 1927t
28 m. 25 milionai rub. Gi per tą 
laiką už 185 milionus rub. pa- 
budavota darbininkam gyveni
mui namų. Iš kalbamos sumos 
vien tik Maskvos statybai buvo 
paskirta 148 milionai rub. Už 
tuos pinigus pastatyti namai 
suteikė 150,000 asmenų gyveni
mui vietų.

Verta prisiminti darbininkų 
mitybos parėdymas. Jau dabar 
24 nuošimčiai Maskvos darbi
ninkų valgo komunalėse valgyk
lose. Aprokuojama, jog seka
mais metais komunalės 
vės galės aprūpinti 35 
Maskvos darbininkų, 
paspirtį padarys naujai
tyto§' didelės mechaniškos ant
raeilės virtuvės.

Sveikatos srityje irgi , didelė 
pažanga padaryta, šiais me
tais 30 nuoš. daugiau ligonių 
aptarnauta, negu praeitais me
tais. Gi klinikų' skėčius pakilo 
19 nuoš., lyginant su praeitais 
metais, ir 12 nuoš. daugiau li
goninių.

, žemes Ūkyje
, ) > 1 ' 1 ■ * ‘ ■ i‘ L 1 IAgrikultūros produktais • '(iš

skyrus mėsą ir duoną). Mask
vos pareikalavimus tenkina 
karnai: ūkininkai' pristato 18 
nuoš. 
nuoš.
nuoš. Sekamais metais bus pa- 
akstinta sovietinis vaisių 
daržovių ūkis Maskvos pareika
lavimui tenkinti.
naujai įkurtas ir 
hektarus žemės.

Kitas dalykas, 
viai ūkiai, kūriuos steigia sava
noriai valstiečiai. Kolektyviams 
ūkiams pastatyti ant šių dienų 
reikiamos technikos pątys vals
tiečiai sudėjo tik 16 nuoš. pini
gų, gi 84 nuoš. padengė Sovietų 
kreditinė sistema. Kolektyviai 
ūkiai Sovietijoj smarkiai daugi
nasi. Per paskutinius du metu 
daugiau, negu . du kartu pasi
daugino. Nuo* 225 kolektyvių 
ūkių 1925-26 pakilo iki 476 
1927-28 m. Apskaitliuojama, 
kad socialistinis žemdirbystės 
sektorius žemės ūkio gaminių 
šiemet sudarys 12 nuošimčių, o 
pernai. tesudarė 6.7 nuoš.

Profesinės Sąjungos K
Unijinis judėjimas -Sovietijoj 

yra ryškiausias požymis madi
nės pažangos. Per pastaruosius 
du metu unijistų skaičius padi
dėjo ant* 1,782,000. Dab^r ’Vi
sų, už algas dirbančių cĮarbinin- 
kų, 91 nuoš. yfa organizuoji į 
unijas, šiandien SSSR., da^po 
unijose yęa i HL,060,000 narių. 
Tarpe it; 8 įkįdhgresų . ąnijmis 
judėjimas tapd padidintas vei
kimu tarp ’ mdterų. ' JPąsekniė- 
je to; pa^idąiįbayjmo; ihoterų 
priklausymas profšąjungoįn a’p'- 
ščiai padidėjo. Nuo'2,217,000 

i moterų marių , 1926 m. pa^augė-

I.
Pradžioj gegužės sueis 25 

metai nuo to laiko, kaip caro 
valdžia, spaudžiama vis, labiau 
kylančio revoliucinio judėjimo 
ir po įtaka pralaimėjimų kare 
su Japonais, leido spausdinti 
knygas ir laikraščius lietuviškai 
lotyniškomis raidėmis. Tuo bū
du susmuko per 40 metų dūra- 
vęs Muravjevo Koriko sumany
mas priversti lietuvius vartoti 
graždanką ir su jos pagelba 
juos surusinti. i ; \ 1 ii.

Lietuvos ir Amerikos liet, 
buržuazija jau rengiasi paminė? 
tiįtąį 25 metų jubilejų. Už ca
ro dekretą, išįei$tą 7 d. geg.
1904 m., buržuazija, tariant
“visa tauta” imasi sau visą 
kreditą. Kaune jau susiorga
nizavo komitetas vspaudos at
gavimui paminėti, gi to komi
teto priešakyje stovi ex-pirmei- 
viai V. Biržiška, Ruseckas; V. 
Vileišis, žydelis ir kiti. Tas ko
mitetas jau išleido savo “pareiš
kimą,” Koktu net skaityti ta ra- 
šalienė—tiek daug joje istorinio 
melo. Išeina taip, kad caro val
džia leido spaudą todėl, kad 
“visa tauta kovojo,” kad visa 
tauta susikuopė milžiniškam 
moraliam ir politiniam pasiry
žime. . . *

Anei žodelio tame atsišauki
me nėra apie tai, kuriais sume
timais vaduodamos caro valdžia 
leido spaudą; anei žodelio ten 
nerasite apie caristinius ele
mentus pačioj lietuvių visuome
nėj; jokio kamantinėjimo tuo
metinių sąlygų ir visuomenės 
santikių; jokio nurodymo, kad
1905 m. revoliucinis judėjimas 
Lietuvoje vystėsi ne ačiū lega- 
l,ęi spaudai, bet prieš jos įtaką.

Amerikos liet, (buržuazinė 
spauda, be abejonės,'papils’są^1 
vo . kvotą istorinių; į in,ejų,i kąd 
tiksliai ir šužiniai iškėlus į pa
danges tuos elementus', kurie 
buvo vienval reakciniai ir kurie 
ne tik nerėmė, bet tramdė lais
vės judėjimą Lietuvoj. Lietu
viškai buržuazijai reikia didvy- 
rių-balvonų, prieš kuriuos ji ga
lėtų priklaupti. Gi proletaria
tui reikia tuos balvonus numas- 
kuoti. »Tuo tikslu ir darėme 
ekskursiją į 1904 metus.

Kaip tik caro valdžia “leido 
spaudą,” taip ant tų karštų pė-

matas. Kuo pradėjo savo karje
rą, tuo ir baigia).

Iš “Vilniaus žinių” tų laikų 
liberalai ir net socialdemokra
tai laukė ko kitą. Bet kapita
listas P. Vileišis, pradėjęs leisti 
“žinias,” tuoj užgiedojo:, ‘'štai 
pirmas numeris... Su nužemin
ta širdžia prašome Viešpaties 
Dievo idant anas teiktųsi mūsų 
protą apšviesti... ” .

IŠpradžių caras, paskui die
vas! | , ■ , • . , ,

Kun. Ambraziejus, pradėjęs 
leisti savo “Lietuvo.s Bitįnin- 
ką,V rašo: “pirmiaus žmogus 
turį • rūpintis apie išganymą 
dūšioj, bet paskui priyąlo jau 
išmokti viską kaslink jo kūniš
kų reikalų; nes tankiai1 vargas 
if nelaimė kūno veda į paskan- 
dą žmogaus dūšią...”

Caro valdžia nesuklydo, da
vusi leidimą monopolizuoti le- 
galę lietuvių spaudą Smilgoms, 
Vileišiams ir Ambraziejams. Ji 
žinojo, kad tai jos talkininkai 
kbvoje su revoliucinių judėji
mu. Atsiminkite, kad tai buvo 
1905 metai!

Pradžioje 1905 
žinias” apleidžia 
pirmeiviai, kaip 
blonskis, šaulys, 
klerikalai, antisemitai, 
nyje J. Kriaučiūno Vileišis gau
na gerą batlaižį redaktorių. Už
sieniuose : einantis “Darbininkų 
Balsas-’ (organaį?' s-d. partijos, 
kurį tuomet redagavo A. Ja
nulaitis) štai kaip charakteri
zuoja “Viln. žinias”: “tas dien
raštis labiau bjaurinamas P. 
Vileiši.0, negu yaldžjos cenzo
riaus” (“D. B.”'N9, 1905).

Vasarą (1905 mj,.:Sęinų vysku
pijos administratorius Antana
vičius išleido sav6; dvasiškį* ap- 
lihkraštį,. kurį ; tos t vyskupijos 
kunigai paskelbė dūšelėms. Tą- 
mte apiihkrkšty “Viernieji” 
buvo raginaųii jš^viliėti ’caro 
valdžiai revoliucionierius, ir so
cialistus. j Tas '.juodašimtiškas 
dokumentas rišo katalikų baž
nyčią su caro reakcija.-- Kaip 
praneša tasai pats ‘‘Darbininkų

(H Vilefšis, Smilga, kun. Am
braziejus, Malinauskas ir kiti) 
pagimdė pirmą gintarinę dekla
raciją. Jie tuoj pradėjo bu
čiuoti caro padus už suteiktą i 
malonę. Apie tuos ponus tuo
met buvo .išleistas lapelis varde 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos (LS-DP.). Tame lapely 
št^i kas sakoma:

“Kaip tik pasklido gandas, 
jog spauda leista ir jau tūli 
Lietuvos ponai siunčia carui 
Lietuvos vardu ačiū.už neišpa
sakytą jo mylistą? ’ Padarė tai 
Lietuvos ponai, nutukę nuo dar
bininkų kraujo, kurie laiko ca
rą už savo apgynėją (ir užtarė-? 
ją d . Gėda ir paniekinimas to? 
kiemš Valdžios tarnams.. .r,” {

Patsai Vileišis, kuris įtųpjĮ 
gavo leidimą leistį “Vilniaus ži
nių,” dienjraštį, b'uvo Vienas iš 
tų caristų. Smilga, 'Vuriš Pet
rapily pradėjo leisti' '“Liėtuvių 
Laikraštį)” buvo antras....

Iš “Lietuvių Laikęašč.įo/ ’ 
kaipo patriotiniai klerikalinio 
šlamšto, nieko gero ir negalima 
buvo laukti. Beje, čią galima 
priminti, kad “Liet. Laikraštį”, 
redagavo gerai amerikiečiams 
pažįstamas V. Račkauskas, da
bartinis fašistų valdžios diplo-

I ,7 ' ' .Dabar moterys atsto
vauja 27 9-10 nuoš. visų unijos 
narių.

Kapitalistų pletkininkystes, 
kad Sovietų ūkis puola, kad 
darbininkų būyis blogėja ir 
kad valstiečiai nekenčia komu
nistų, net juos šaudo, sumuša 
augščiau paduotos skaitlines.

Prie pabaigos, paduodarh 
skaitlines profsąjungų narinių 
duoklių, kas su/nuša visus so
cialistų , pjetkus, kad^ Soyietų 
Sąjungos unijistų skaičius esąs 
tik ant pbbiJi*os; '

m. .
m. « 
m. .
m. .

Ar yra. kur nors pasaulyje 
salis, kur taip smarkiai darbi
ninkų gerovė eitų pirmyn? Ar 
yra kitą l ;šžUi^, kur taip darbo 
unijos bejotų?? * * > ' » -

r •' ■’: ' F. Abek.

Balsas” (N9), ”P. Vileišis,' su
sitaręs su Kriaučiunu,’ nutarė 
paskelbti Antanavičiaus aplink
raštį, kaipo įžengiamąjį straips
nį. Dokumentas slapta buvo 
nusiųstas į spaustuvę...” Ta
čiaus, apie tai patyrė keli šva
resni ‘ redakcijos . darbininkai. 
“Kilo triukšmas, kuris pasibai
gė tuomi, kad aplinkraštis, ga
lų gale, nebuvo patalpintas.’ ’

Kuomet po 9 d. sausio 1905 
m. įvykių Petrograde (skerdy
nes darbininkų, ėjusių prašyti 
malonių pas carą) visoje šalyje 
prasidėjo streikai ir demon
stracijos, Vilnius taip-pat suju
do. Streikas palietė ir “Viln. 
žinias.” Tais pačiais metais 
“V. Ž.” darbininkai kelius kar
tus ■ streikavo. Vileišio pasi
piktinimui nebuvo galo. Jojo 
(leidžiamas laikraštis medžiagos 
daugiausia sėmėsi iš tokių su
rambėjusių reakcinių rusų laik
raščių, kaip/‘Novoje Vremia” 
ir “Vilenski Viestnik.”

Tai tokie buvo Lietuvos patr 
riotai, kuomet kilo pirmoji re
voliucijos banga! Tai buvo 

(tikrieji carberniai. Kuomet ke
lius metus vėliaus kun. Laukai
tis iš durnos tribūnos, prisimi
nęs 1905 m. revoliuciją, viešai 
didžiavosi tuo, kad kunigija 
padėjo smaugti kramolą (su
prask revoliuciją), tai jisai kal
bėjo ne tik savo ir Antanavi
čiaus vardu. Jisai kalbėjo var
du visų Lietuvos reakcionierių, 
o tarpe jų žymiausią rolę lošė 
legalės spaudos atstovai. Tai 
ne pripuolamai įvyko, kad “iš
kovojusi spaudą” liet, buržua
zija parodė savo veidą ir tai 
kaip tik tuo laiku, kada monar
chija pradėjo drebėti. Jau nuo 
“Aušros” laikų pradėjo rodytis 
aiškūs ir pastovūs atžagarei
viai, o gal net anksčiau, nuo 
vyskupo Valančiaus laikų!

Tuo tarpu tokį P, Vileišį ir 
J. Basanavičių (kurio pažiūros* 
buvo tokios jau, kaip ir Vilei
šio) dabartirfe fašistinė Lietu
va .(-o su ja ir liaudininkai) į 
patriarchus deda! Apie jų var
dą pinamos legendos.

Mūsų užduotis .yra pastatyti 
jųoš: tinkamon vieton. Kauno 
komitetas spaudos atgavimui 
paminėti šarlataniškai melu'oja 
apie tų laikų situaciją. Jis nu
plikino ir nušutino istoriją.

L. Pruseika.
(Pabaiga sek. num.) i

ZIUPSNYS LENGVOS MINTIES
kad jie visus pasimeldimus 
buvo palikę kitiems. Bet 

I kada skendimo baimė judi
no jausmus, tai ir jiems pa
rūpo malda.

Kaip mums yra žinoma, 
malda, tai bereikalingas lie
žuvio miklinimas, apgaudi
nėjimas pats savęs. Kas ne
simeldė, klaidos nepadarė, 
del kurios reikėtų duoti pa
peikimą. Tą tik priminiau, 
ką savo akimis mačiau. ; •;
, 'Bet kuris pilnai dirbda
mas skaito penktuką dide
liu pinigu parėmimui < dar
bininkų spaudos, organiza
cijų, nedalyvauja revoliuci
niam judėjimo, o tik jiefeko 
laikraštyj, ar nesimątp įna- 
sinio i sukilimo tadą,. kada 
darbas baigiasi, tą£ stovi 
daug žemiau, negu VirŠmi- 
nėti elementai. O jis vadi- 

:na save progresyviu.
* * ♦

Kaip sau norite, bet didės- - • v i • i • * 4

Nelabai senai vienas ma
no draugas pasakojo, jog 
jis žino žmogų, kuris, kada j 
dirba pilną laiką, nesuran
da keturių centų.' nusipirkti 
dienraštį “Laisvę” pasi
skaityti. Bet kada dirbtu
vėj darbas mažinusi, tada 
nusipirkęs ją žiūri, ai1 nėra 
revoliucijos. . , ' .

Perskaitęs pirmą puslapį 
ir nesuradęs geidžiamų ži
nių, visą svietą : bųfnoja? 
Sako: “Tie žmonės, i tai tikri 
mulkiai. Neša kapitalistinį! 
jungą ir nesuąipijąrįfą jiū- 
mesti jį nuo savo sprąndo. 
Prie šios tvarios i į rytojus 
neužtikrintas; Į^bąigJeJ dar
bą ir stipk badu!” . j •; J J 

Minimas asmuo primena 
man sekantį vaizdu. ;• Va
žiuojant į šią šalį, viduryj 
Atlantiko vilnys ne tik blaš
kė, bet ir močekiškai sūriu, 
vandeniu be mielaširdystės 
laistė mūsų laivą taip, kad 
net viduryj buvo baugų sė- nio žmoniškumo paniekini- 
dėti. Tada susidarė būrys ■ mo niekur nerasite, kaip 
jaunuolių ir susėdę prie sta- buržuazinėj draugijoj. Štai 

palikta $80,000 užlaikymui 
4 šunu ir 18 kačių, o tiems 
darbininkams, kurie savo 
darbu sukrovė tą turtą, nė 
vieno cento!

Kas sako, kad Amerikoj 
visi lygūs žmonės, tam gal
voj ko nors trūksta.

Bestraigiškis.

jabnuolių ir susėdę prie sta
lo ėmė “šventas” giesmes 
giedoti. Bet jųjų susigie- 
donė buvo tokia prasta, kad 
iš “šv.” karunkos: “Kas 
nor panai, Mariją! tarnaut,” 
kaip pasigavimas kalboj 
sako, neišėjo nė velnias, nė

Kas Gelbsti Lietuvos Badaujančius Darbi 
niukus ir Valstiečius

buožes, atleisti., Algų jiems sėjas V-. Zlotaravičius “išnagri- 
buožės nesumokėjo. Darbo jo-,1 nėjęs” bylą, Karoblį išteisino.

Teisme darbininkui 5 visai neda
vė nė prasižioti.

Darbo žmonės turi suprast, 
kas yra fašistiniai teismai. Jie 
nei vieno buožės, nei vieno chu
ligano nenuteis ne tik už darbi
ninko kankinimą, bet ir už nu
žudymą. Darbininkai ir vals
tiečiai, nušlavę fašistų diktatū
rą, įsteigs savo teismus, pada
rys galą visiems buožių pasity
čiojimams iš varguomenės.

buožės nesumokėjo.
kio nėra.. Daugumas darbinin
kų badauja. Bedarbiai šneka, 
kad reikia eit į savivaldybę 
reikalauti darbo ir duonos.

Mūsų organizacija sąryšy su 
tuo nieko neveikia, tik paskuti
niu laiku nutarė ruošt bedarbių 
išstojimą.

Bernai Skaito Savo Spaudą.

- TROŠKŪNŲ DVARAS, Pane
vėžio rajonas.— Dvaro bernai 
gavo “Balsą.” Tąs žrpogus, ku
ris jiems davė “Balsą,” norėjo 
Jį atsiimti, bet bęrnaį su juo nė 
kalbėt nenorėjo tuo Reikalu ir 
“Balsas” pasiliko? pas juos. Jie 
anksčiau ’. "dar' ’ nįeka'd ’ nebuvo 

•“Balsėltrtėgd ’pdsižiū- 
ri į ftą fąktą tie ‘^omuništai, 
kurie kalbk, kad visi dvhfo ber
nai Katiliai < ir ‘ girtuokliai. 
Taip gali įkalbėt tik partijon 
įlindęs smulkiai buržuazinis ele
mentas, kuris partijai “‘naudin
gas’ ’ ’ i
mūsų literatūros , ir , už, ją sur 
moka. Su .tokiais “komunistais” 
ir tokia nuomone, partija griež
tai kovoja.

Bedarbiai Nerimsta. •
Vabalninkas, Panevėžio 

apskr. — Visose seniūnijose 
prieįš naujus metus buvo sura
šinėjami bedarbiai. -* žinias rin
ko , valsčiaus valdyba., Suraši- 
nėjant buvo žadėta duot darbo 
miškuose ar ant plento.’ Vienas 
seniūnas išsitarė, kad kitur be
darbiai reikalauja darbo ir duo- 

i nos, vaikščiodami būriais, to-

Buožių-Fašistų Teismas.

DRŪČIŠĘIŲ t KAIMAS, 
ne vėžio apskr.— Praėjusių 
tų birželio mėn. buožės: Karob
lis Kazys, Baniuška ir Novalim 
skas tarėsi nužudyti to paties 
kaimo buožę ’ šakenį. Jie gir
tuokliavo ir kalbėjosi apie nu
žudymo planą^ Darbininkas 
Kubilis Stasys, kurs dirbo pas 
Karoblį, viską girdėjo. .Išsipa
giriojęs buožė sumalė nudėti 
ir* berną.* Buožė * geležimis su
daužė bernui' galvą, "bet bernas

mas ir pripasakota apie darbą, 
kad bedarbiai neimtų bruzdėti; 
Tačiau bedarbiai jau gerai žino, 
kaip atlieka savo pažadus fa
šistai, ir nerimsta. Vabalnin
ke jie sušaukę susirinkimą, ta
rėsi sudaryti savo komitetą, bet 
seniūnas gąsdino policiją, tai ir 
atidėjo, bet po‘dviejų savaičių 
nutarė demonstruoti.

Žvąlgybininkai Prigrąso.

ZAPRUTIšKlAL—Buožė 
bas norėjo nusukti savo bernui 
Kuliešiui algą. Bernas griežtai 
pareikalavo atiduoti uždarbį.

atsakė: “Jei nenori pa-

Jau prasidėjo -rimtas ir didelis Lietuvos baduolių 
gejbėjimo darbas. jJis, tačiaus, reikalauja daug ener
gijos ir veikmės iš plačių darbo masių. Kitaip jis nega
limas. . ; \' ■ ' ■ ’. l * <. '

Į išleistąjį Komiteto Šelpimui Lietuvos Baduolių at- 
sišaukihią1 jalu spėjb atsiliept^ net keletas oj^anlžačijų ir 
pavienių asmenų,: kurie prisidėjo ne tik su darbeliu, ale 
ir su auka. ’ Štai;jų vardai ir aukos:

Liet. Darb. Sus. Amer. Centro Kom. aukojo $200.00. 
, ALDLD: 185 kuopa, East New Yorke lO.OO

ALDLD. 30 kuopa, Chester, Pa.
S. Dambrauskas, Brooklyn, N. Y.
Juozas Jokubonis, Deal Beach, N. J.
A. Kašiuba, Brooklyn, N. Y.
R. L. Žvingilas, Chicago, Ill.
Tai pirmieji aukotojai, atsiliepusieji į mūsų atsi

šaukimą. Mes gerai žinome, kad. greitu laiku visa pla
čioji Amerikos darbininkų visuomenė į tai atsilieps, ir _ 
su dideliu duosnumu ir uolumu šį darbą parems.

Lokalinės Konferencijos ir Komitetai
Mūsų darbas tačiaus nebus išjudintas ir pastatytas 

ant reikiamos augštumos, jei nevaliosime sukelti "Visų 
lietuviškų kampų ir kolonijų prie stipraus už jo griebi- 
mosi. Atskirų individualų' auka daug ko nepadarys. 
Reikdlinga kuodaugiausiai pastangų dėti, kad darbas 
eitų masiniai organizuotai. Geriausiai tai padaryt ju
dinant lokaliniai mūsų organizacijas. Rekalinga šaukti 
atskirų kolonijų ir tam tikrų sričių dąrbininkiškų orga
nizacijų konferencijos ir jose apkalbėti, kaip gelbėjimo 
Lietuvos baduoliams darbas turi būti praktiškiausiai pa
statytas.

10.00
20.25

1.00
5.00
1.00
2.00

Jau kai kur dirbama
Philadelphijos draugai jau kelios savaitės tam at

gal pradėjo rimtai kalbėti apie šaukimą visų darbinin
kiškų organizacijų atstovų konferencijos Lietuvos ba
duolių gelbėjimo reikalais. j ‘ ,

Tą patį daro Didžiojo New Yorkp Draugijų.Sąry
šio Komitetas, nutardamas šaukti panašią viso New Yor-
ko miesto if dalies New Jersey valstijos lietuvių orgąv 
nizacijų»atstovų konferenciją, kuri įvyks gegužės mėn.
19 d., ’ Brooklyne.,. ( \

Binghamtonietiš drg. Petras Mačiukai pfaneša, kad 
tame mieste susiorganizavo Komitetas Šelpimui Lietu- v. 
vos baduolių. Tai padaryta vieno miesto todėl, kad jęjf; 
Bingham tonas stovi atstu nuo visų kitų kolonijų.

Mes norime, kad panašios konfeienčijes ir komite
tai kurtųsi ir po visus kitus Amerikos lietuvių apgyven
tus kampus, kaip Naujojoj Anglijoj, Chicagos apielin- 
kėje, etc., etc. ' • •> K
' i Kiekviena ALDLD., LDSA., Meno Sąjungos ir kitų 
apšvietos, meno, kultūros ir netgi savišalpos organizaci
ja privalo statyti Lietuvos baduolių šelpimo klausimą 
savo susirinkimuose ir jį skirstyti, remiant darbu ir fi
nansais. Jei mes visi sukrustume, tai į tą trumpą laiką 
galėtum nuveikti didelius darbus,'iš kurių paskui1 gero
kai padarytum naudos Lietuvos varguomenei.

Komitetas šelpimui Lietuvos Baduolių siųs surink
tus amerikiečių pinigus tik per tuos komitetus, kuriuos 
įsikurs patys baduoliai Lietuvoje.

Visais reikalais kreipkitės prie* sekretoriaus 
Mizara, ,4į6 •Į'en-Eyck St., Brooklyn, N.? Y. •

R. Mizara, Sekretorius
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bę. Aš prirodžiau, kad jūs 
oardavinėjate savo parapi-

• Vi ' • P?-.- ’A v'u.'■ 'r " ''' / > » ■ / ‘ ' z 1 tik
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Ketvirta#., Baland. 25, 1929
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Puslapis Trečias

ĮSIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU I bmcmton, ii. y

1 bus pagarbintas,
Jonai.

—O kaip biznis šiandien, 
kunige?

—Jonai, aš su jokiu biz
niu neužsiimu. Ir. jeigu tu 
manai, kad aš pardavinėju 
mūnšainą, tai gali pakliūti 
į teismą 
ravimą.

uz manęs inkrimi-

kunige,nesakiau, 
mūnšainą pardavi-

kokį biznį tu man
nėjate.v

—Tai 
primeti ?
•—Well, kunige, tu parda- 

vinėji savo parapi jonams 
dievą ir velnią, ar ne? Juk 
tai biznis...

—Kad tu kur suruktum, 
Jonai, pasakyk tu man, 
kaip ir kada aš parapijo-
nam.s pardaviau dievą arba 
velnią ?

-—Visuomet ir visur, ku- 
fJĮnige, tu tą nešvarų biznį 

varai. Jeigu būtum atvi
ras, tai prisipažintum, kad 

jš pardavinėjimo dievo 
ir’ velnio tamsiems žmo
nėms savo pragyvenimą da
rai. Tas tiesa, ar ne?

—Aš nesuprantu, Jonai, 
ką čia dabai* kliedi.

—Supranti, kunige, 
nuduodi nesuprantąs, 
ras iš tavęs vilkas.

—Kaip dievą myliu, 
nai, bet aš dar niekam nesu 
Jėzaus Kristaus arba pane
les * enčiausios pardavęs. 
Tau ras nors pamelavo ir 
tu tiki.

—Tai pasakyk man, kuni
ge, iš kur tu gauni pinigų 
pragyvenimui ir bažnyčios 
užlaikymui ?

—Matai... matai, Jonai, 
parapijonai moka už vely
kinę, už krikštą, už šliubą 
ir kitokius bažnytinius pa
tarnavimus. Štai iš kur ku
nigas pragyvenimą pasida
ro.

—Be to, ką jūs suminėjo- 
^te, kunige, dar jūs per pa- 
• lokslus pagrumojate para- 
£ivjonams dievu ir velniu, 

iTiant jie būtų duosnesni. 
Vadinasi, pardavinėjate sa
vo išmislytą dievą ir velnią.

—Tu, Jonai, nesupranti 
religijos. Dievo negalima 
parduoti, nes jo negalinta 
pagauti.

—Tame, kunige, ir yra 
didžiausia kunigų biznio ap- 
g^jįjstė. Už nieką, už ne- 

daiktą, paimate nuo 
_ 1 pinigus. Aš
Skaitau jūsų biznį daug
Pc Ipijonų pinigus.

ir >

Margumynai
12 d. balandžio A. L. P. M. 

S. 5 kuopa suvaidino Br. Varg
šo dramą “žmonės.” Publikos 

•šį vakarą atsilankė nedaug. 
Priežastis—lietus, tai viena, o 

l antra—kita pramoga—Lukšio 
: paveikslai iš Lietuvos buvo ro- 
įdyti ant rytojaus, tai kiti žmo- 
inės, pasiryžę eiti ten, neatėjo 

pats 
šia-

■ šį vakarą. Be to, tai ir 
i veikalas, rodos, kartotaš 
i me mieste trečiu kartu.

Tačiaus, nežiūrint tų 
priežasčių, iš finansinės pusės
galima skaityti vakarą pavy- 

ikusiu, nes pelno padaryta 25 
doleriai.

WATERBURY, CONN.
Kun. M. X. Mockus kalbės 

utarninke, 30 d. balandžio, ir 
seredoj, 1 d. gegužės, vaka
re, Venta Hali, 103 Green St. 
Visi darbininkai dalyvaukite 
per abu vakaru, ypatingai 1 
d. gegužės, nes kalbės vienas 
“Laisvės” redaktorių ir kun. 
M. X. Mockus. Dainuos cho
ras.

Visos apielinkės • lietuviai 
darbininkai kviečiami.

Komitetas.

vakare. Visos kitos draugys
tės ir kuopos tą diepą nepri
valo nieko rengti, bet turi da
lyvauti choro parengime.

Newarko Pypi

LIETUVIS GRABORIUS

visų NEWARK, N. J.
Sietyno Cnoras sukoncent

ravo visas jėgas del rengia
mos scenon operetės Sylvia. 
Dabar lavinasi smarkiai. Ak
toriai surinkti geriausi ir visi 
deda pastangų, kad savo už
duotis atlikus. Dabar laiko 
pamokas du sykiu į savaitę.

Girdėjau, kad gerai lavinasi 
ir Laisvės Choras Patersone, 
nes operetėj Silvia abu chorai 
susijungs. Todėl geistina, kad 
vietos ir apielinkių lietuviai 
atsilankytų pažiūrėti operetę.

gegužės, 
lietuvių svetainėj, 180 New 
York Avė.; pradžia 7:30 vai. i

14 d. balandžio numirė Zo- 
ifija čekatauskienė, jau pagy
venusi moteris. Buvo atkelia- 
■vus iš Lietuvos—iš Panevėžio. 
!šioje šalyje išgyveno virš 20 
'metų. Čionai paliko seserį ir 
j dvi užaugusias dukteris. Pri- 
iklausė prie Lietuvių Darbinin- 
jkų Susišelpimo Draugijos.

jonams dievišką ir velnišką,' 1£) £, ^^0‘^yko s. L. Ji bus suloštą 18 d 
jauką, bet jus to neuzgin- ą .50 kuopos1 vakaruškos. Va- 
jįjate. lai pasakyk man, ]}<aruškos vokuojama gerai pa- 
\linige, kodėl tu esi gėrės-.vykusiomis. Pelno padaryta į 
lis už butlegerj? '50 dolerių.lis už butlegerj?

—Aš. Jonai, žmonių ne-| -:- -:-
apgaudinėji!,' o butlegeriai' 21 d. balandžio susiorgani- 
vra didžiausi žmonių apga-izavo vietinis komitetas šelpi- 

imui Lietuvos baduolių. Komi
ai tetą sudarė šios organizacijos: 

Aušros Choras, A. L. D. L. D. 
20 kuopa, L. D. S. A. 23 kuo- 

įpa, Tarptautinio Darbininkų 
|Apsigynimo 89 kuopa ir A. L.

’“jP. M. S. 5 kuopa. Be to, tą 
pačią dieną laikytame Lietu
vių Darbininkų Susišelpimo 
Draugijos susirinkime irgi nu
tarta prie to komiteto prisidė
ti. J vietos komitetą įeina: 
pirmininku A. Pagiegala, sek
retorium P. Mačiukas, iždinin
ku L Vėžys. Atsišaukimai bus 
pasiųsti ir į kitas organizaci- 

dau-

—Bet jūs, kimine, 
apgaudinėjate tamsius žmo-! 
nes. Argi ne apgavystė sa-l 
;yt žmonėms, kad maldos 
jiems ką nors pagelbės, ar
ba kad yra kur nors už de
besų barzdotas dievas arba 
k m os gelmėse raguotas 
/elnias?

—Tai tokia katalikų reli
gija, Jonai, ir mes ją žmo
nėms skelbiame.

—Akurat taip, kunige, aš 
visuomet ir sakiau, kad vi
sas jūsų biznis, visa jūsų 
religija yra gryna apgavys
tė. Religija yra kunigų 
įrankis mulkinimui žmonių.

—Tokia yra < bedievių fi- 
'ozofija, Jonai, į kurią aš 
netikiu. Jeigu nebūtų ku
nigų ir bažnyčių, tai visi iš- 
/irstų bedieviais ir pradėtų 
liti tvoromis.

■—O kur tu matei, kad be- 
lieviai eitų tvoromis?

—Taip, Jonai, bedieviui 
bnoau užmušti nieko ne
aiškia.

—Tai sena kunigų pasa
ka. Tu pats tam netiki, ku- 
lige. Abelnąi imant, kuni
gai yra didžiausi išdykėliai. 
Be abejonės, matei praneši
mą iš Lietuvos, kad jūsų 
garsusis Olšauskas tapo pa
tupdytas kalo.iiman už pa
pildymą žmogžudystės. O 
anais metais, kuomet kun. 
Olšauskas baladojosi po A- 
moriką, tai jūs jam rankas 
’aižėte.

—Aš jau eisiu, Jonai.
—Gud bai.

jas. 
gi a u

Manoma, kad ir 
prisidės.

BALTIMORE, MD
<

įvykoKatalikiškoj šeimynoj 
didelis skandalas. Kazys Dau
kantas kaltinamas paleidime 
šūvio į savo dėdę, Aleksandrą 
Daukantą. Mat, jie susipyko 
už kokius ten šeimyniškus rei
kalus, tai kaltina, būk Kazys 
šovė į savo dėdę, bet nepatai
kė. Policija suareštavo Kazį 
Daukantą. Reikia pasakyti, 
kad jie geri katalikai ir nuo
latos lanko bažnyčią.

Kuomi tas dalykas 
baigs, vėliau pranešiu.

ti žsi-

čia randasi tūlas “jaunikai
tis,” apie 50 metų amžiaus, 
kuris jau su dviemis pačiomis 
persiskyręs ir vis landžioja 
pas vedusias moteris tuo tiks
lu, kad sugriauti šeimynišką 
gyvenimą.

Balandžio 13 d. pobąžnyti- 
nėj svetainėj buvo surengtas 
koncertas. Nors plačiai garsi

nio, vienok publikos mažai su
sirinko.

Balandžio 14 d., lietuvių 
svetainėj, buvo surengtas ba
lius, nuo kurio pelnas skirtas 
knygyno naudai. Taipgi ma-

tika reikalinga pasirašyti vai-i ^aj žmonių susirinko
dą ir pavardę, kitaip rcdak-| 
cija netalpina. Jūs to nepa
darote ir net antrašo nepaduo- 
date.

J.—Pora juokų lietuvių kal
boj netinka, nes nesimato juo
ko. Anglų kalboj sutaikymas 
žodžių juoką padaro.

Tūlas lietuvis policmanas
neteko vietos. Mat,
k e tarnystes vyresnysis 
jį skiepe bemiegantį ir 
atleido nuo darbo.

lai- 
užėjo 
todėl

daug
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CASTON ROPSEVICH

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

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

MeF';
E ' '

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: t 

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

Tel., So. Boston 0304 W.

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

Paraše A. BIMBA

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
121R So. 10th St.. Camden. N. J.

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

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

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdįes ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.’* Nervų li- 

|ga yra labai' blogas dalykas, bet mū- 
!sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

Reikale

praktikavosi di-I 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del moderniško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 

pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairį, tai į dešinį. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žeme iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietą 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.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyt’|
automobiliais i trumpiaua; 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. NedėldieniaiR 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

2 s

FORNICIAI 
[PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
ils priežasties daugumo stako parduoda- 

I me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
| statome į namus visoje New Yorko ir 
|\ Brooklyn© anielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

1

I

i a

EDabar pas mus labai 
vagių priviso ir nuolatos ap- 
krausto stubas. Balandžio 13 
d. Mandravickienė išėjo į kon
certą, o jos vyras nuėjo anksti 
gulti. Tarpe 11 ir 12 vai. 
naktį į. jo kambarį įsikraustė 
juodukas, iš kelinių kišeniaus, 
kurios buvo padėtos prie lo
vos, išsiėmė 50 dolerių ir lei
dosi į. kitus kambarius, ku
riuose gyvena policmanas. Bet 
čia policmanas išgirdo ir už
žiebęs šviesą pamatė juoduką. 
Nenorėdamas stuboj šauti, 
kad šeimyną nenugązdinus, 
puolėsi prie juoduko, kuris 
nuo antrų lubų per porčius 
veržėsi laukan. Juoduką pa
griebė už kalnieriaus, bet kal- 
nierius nutrūko ir juodukas 
paspruko.

Pušyno Gvazdikas.

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

Vaikučių Vakaras
Subatoj, 27 d. balandžio, 

;. ir 
Michigan Ave., Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlė rengia mo
kyklėlės sezono pabaigtuvių 
vakarą. Vaikučiai išpildys 
programą. Bus lietuviški mu
zikantai, visi galės linksmai 
pasišokti ir prie to A. ž. V. 
Draugijėlės vaikučiai už gerą 
mokinimąsi gaus saldumynų ir 
sodės. Todėl visi vaikučiai, jų 
tėvai ir šiaip publika kviečia
mi atsilankyti į šį vakarėlį. 
Prasidės 7 vai. vakare. Įžan
ga visiems dykai.

Kviečia Komisija.

TT^ - už butlegerystę. Draugijų Svetainėj, 24th St
Butlegeris visgi duoda ką 
naps pirkikui, o jūs nieko 
neduodate, bet paimate pi
nigus. •

—Šitaip kunigus niekinti, 
Jonai, yra didžiausias grie- 
kas. Butlegeris yra blogiau
sias sutvėrimas visam pa
saulyj, o tu dvasišką asabą 
Ijjdlygini prie jo. Aš sakau, 
Kam tu visai išsikraustei iš 
proto.

—Matai, kunige, kaip ne
gali* atsilaikyti prieš teisy-

Brošiura bus gataya už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

ff

'E; 46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Dabar gaunami is 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 :-s BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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

BOBA PONUS PRIGAVO

reika-

pasmakrę gjo užmuštomis akimis. LAWRENCE, MASS. •

PARSONS, PA
su-

S. Zigmantas, Komisija:

ROCHESTER, N. Y.

John Bennet.

i?

Paimta miesto centre

BALTIMORE, MD.
Lie-^Į pondentas irgi turėtų ką nors

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Keli lietuviai karčiamnin-

tuviškai skaityti, kad boba, 
ir dar grinorka, šitaip apsi
dirbo su čielais penkiais re-

♦ i

Pirmoji Gegužes 
šios šventės minėjimo

kainos.
sekančiu adresu:

A. Večkys.
V. Kralikauskas,

tų ponų klausysite.
Senas Vincas

MENDflO'
<<<•'51« oa*-

y-

Ponia Vileišienė, nenorė
dama, kad ponai redakto-

gyvenimo dienas tame na- 
Dabar ten randasi net 

lietuviai. Bet dar dau- 
yra kandidatų, kurie

nia Vileišienė, kada prisi-

d. Ren- 
bendrai 
organi- 
S. S.

didatų į bepročių namus.
Blaivininkų Priešas.

nenukrinta).
gas pasipriešino dievo valiai ir sekantį kuopos 
nuvažiavo į ligoninę, kad ten kuris įvyks 5 d.

. Pasirodo, kad jau su tuo- uogautą patikusį nelaimėj, ve- 
mi žmogumi negalima nei su- lijame kuoveikiausiai pasveik- 

. ti ir vėl stot į eilę dirbančių 
už komunistinę idėją.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

■ už grotų. Ten jie turi paku- 
tavoti nuo 4 iki 6 mėnesių.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Tel.: Greenpoint 9682

I' K. M. S

Jūs jei neužmiršote, tai I. J. . OI}US ir. P 
dimnnntn kfirl nolnhni en_ isbinzinO niel’

biama ponia Vileišiene ir ne

atsimenate, kad nelabai se
niai ir ne vakar, atvažiavo 
į Ameriką viena lapute ir

sinęs, pagriebė ponios ran
kytę ir ilgai, ilgai bučiavo

‘ j! nas antram pirštinaites, 
žuvų, vilko uodega įšalo irI kaipo ženklą iššaukimo į 

duelių, pradėjo vesti juos į 
: vienam

M. J. J. Urbszo j 
187 Oak Street j 
Lawrence, Mass; 1 
j >avo krautuvu j 
kas mėnesis po ; 
kelioliką šimtų ! 
pasitraukia. Taip i 
pat drg. S. Rci- i

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

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j menesį. Lotų kaina $1.50 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir G kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal' jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9G8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y. 

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

jis turėjo palikti ją lede. V----
Tai atsitiko veluk to, kad zgadą: 

lapė buvo kyira, < 
nors ir didelis, bet durnas, dėlės 
nes paklausė lapės ir nete- akute mirktelėjo, ketvirtam paskyrė teisėju.

Feljetonas
abejonės, jūs esate | kite tam prakilniam 

girdėję pasaką apie lapę ir |1 luijieskūpėdami.” 
vilką, kur lapė prigundė I 
vilką, kad jis įkištų savo 
uodegą į eketę, tai prisika- riai pradėtų drabstytis vie- 
bįs daug žuvų. Bet vietoj

Čia randasi nemažai lietu
vių mūnšaino aukų. Jie atsi
dūrė bepročių namuose ir neži
nia ar pasveiks, ar ir užbaigs 
savo 
me. 
šeši 
gi a u
anksčiau ar vėliau turės ten 
atsidurti.

Pastaruoju laiku nuvažia
vau atlankyti Černauską. At- 

. Kuo-

J. Pakush, O,. Sinkevičiene; N. 
Plungiūtė, Valteris Dūda ir O. 
Kaitienė po 50c; J. P. Čepu
lis $1; Alfonsas S. Sinkeviče,
K. Sinkeviče ir A. Dūdienė po 
25 centus. Viso sudaryta 
$6.75. Pinigai pasiųsti “Vil
niai.”

Kadangi A. L. D. L. D. III 
Apskritys .rengia spaudos nau
dai pikniką, tai į programą 
nutarta duoti skelbimą kuopos 
susirinkimų.

Southburio Girininkas.

o vilkas, pakuteno, antram už barz- met užklausiau, kas tau akis 
> peštelejo, trečiam užmušė, tai atsakė: Mane čia 

Kuomet liu
ko uodegos. ’ piršteliu į delną krepštelė-1 teisiu kurį nors ir jam tas ma

jus tikėsite manim, ar ne,'jo, penktam kamašiuko api-l110. nuosprendis nepatinka, tai 
bet faktas palieka faktu, varus surišti daleido. Mū-' !/"elnSJ.J' , ?
kad lyginai taip atsitiko ir syi ponai redaktoriai gavę I 
su mūsų ponais redakto
riais ir net čielais penkiais.

Gal jūs pasakysite, kad 
mūsų ponai redaktoriai uo
degų neturi. O jeigu ir tu
rėtų šiokias tokias uodegas, 
tai jau jie nėra ant tiek ma 

‘kvaili, kad įkišę į eketę lai- kų durnių nestokuoja, ban- 
‘ kytų tol, k«l įšals. dė ir bolševikus pasigauti

Man irgi, draugučiai, I ant savo meškerės.. Ji, ,pa- 
taip atrodo, kad mūsų po- sidrąsinus, atbinzino ir į 
nai redaktoriai su kuom, ne; “Laisvės” redakciją, many- 
su kuom, bet su kišimu tu- dama, gauti gerų koncesijų, 
rėtų apsižiūrėti, kur bekišą. Bet čia jai ne tik į rankytę 
Bet taip nėra ir lai patys niekas nepabučiavo, bet pa- 
faktai už save kalba. | siuntė durnių jieškoti, pas 

Jūs iei neužmiršote, tai i klebonus ir pas ponus ir ji 
_______ ko nepešus.

Bet šiandien... O, perkū
ne didis, kokia tai atmai-

šiek tiek prie ponios clash! sikaJbgti.
lytėti, pasisakė — lįkis svei-1 Nors daugelis tampa mūn- 
ka? Tazumėli ir be_ jokio ap- šaino aukomis, vienok į tai ne- 
sižiūrėjimo, pradėjo agita- kreipiama atydos, nes jis tar- 
ciją už Vileišienės misijas, pe lietuvių verdamas, parda-

Ponia Vileišienė matyda- vinėjamas ir geriamas. Ir juo 
kad Amerikoj lietuvis- tol.vn; tuo dar°sĮ daugiau kan-

dar ne bile kokia, bet ger- n?- gerbiama po-
biama ponia Vileišienė ir ne nJa Vileišienė, kada prisi- 
iš Pilviškių ar šidlavos, bet ^im.so_ savo . valizą dolerių, 
iš paties Kauno, ir ne kokiu i PasiPutė prieš ponus, kaip 
ten suklypusiu Dr. šliupo lsun.ll apnikta kate spjau- 
laivu, kurį amerikiečiai nu-|į?sb purkščia ir dreskia. 
pirko Lietuvai per Šliūpo GJ Ponai redaktoriai 
kišenių, bet pačiu geniausiu tokį mandagų ponišką 
amerikansku laivu, pačioj pasitarnavimą, vietoj padė- 

klaSej _  Vii- k°s, gavo mužikišką špygą
aukas Poni°s kamašiuko galiu

ku bakstelt į savo sėdynes 
magaryčioms.

Dabar mūsų ponai redak
toriai vaikštinėja sustyrę, 
kaip tas vilkas uodegą eke
tėj palikęs, o laputė ponia 
Vileišienė, juokiasi net šo
nus susiimdama. Ir kur čia 
nesijuokt, kad ponus ir dar|

pirm utinėj 
niaus siratukams 
rinkti.

Atvažiavus į svetimą ša
lį, kad ir ponia, bet, kaipo 
grinorka, išsižiojus ir žiop
sojo Niujorke ant Fifth 
Avenės, nežinodama kur ei
ti, nė ką sakyti. Vienok jai 
ilgai žiopsoti neprisiėjo. 
Km buvę, kui nebuvę, ap- i reciaktoriUs boba šitaip ap
spito ją , net penki , ponai;s?<ut0 ? Juoktųsi ir mano 
redaktouai u puolėsi P1’16^ asilas, jei jisai mokėtu lie
jos, kaip muses prie ant! - 
gatvės išmestos .žuvies gal
vos.

Pirmutinis turėjo laimės daldoriais.' 
pripulti ponas Vitaitis ir,,r x . - v . •! Kad ponas poną apskuta,

^u?_^a^1Z-emai Pasi^LU>" darbininkas tik gardžiai 
pasijuokia. Bet kad per tų 

. .x. . • ponu agitacija ir darbinin- Gi Michelsonas,_ Grigaitis ir i £ap0 apgįusu, juokai 
Pronckus, stovėjo eileje be j šalį. Tai skaudi darbinin- 
kepunų ir lauke smvo kalei-, į^rns pamoka, kad ponai vi- 

suomet jiems meškiškai pa
sitarnauja, taip pasitarna
vo ir šiuom kartu. Pasi- 

i tarnaus ir ateityj, jei dar 
i vis

Užuojauta drg. V. Romondui
Sužinoję, kad drg. Romond 

senai jau serga, tai mes, law- 
renciečiai, reiškiame gilią už-

A. L. D. L. D. 170 kp. 
rinkta aukų del New Bedfordo 
streikierių ir kalinių pasiųsta 
$7.00. Del Scrantono 39 kp. 
pasiųsta $6.50. Aukojo šie 
draugai. P. Kulavičius $1.25; 
A. Alullis $1.00; V. Kavaliaus
kas ir J. Vileikis po 75c; C. 
Malinavičius, A. Gajauskienė, 
J. Kazakevičius, S. Abromavi
čius, A. Golner, F. Lavic, J. 
Jenuškevičius, T
J. Zujis, A. Stikliūnas, A. Ma- 
tųkaitis, V. Globičius ir A. 
Globičius po 50c; A. Lugaus- 
kas, J. Kupstas, K. Reiko, K. 
Valukonienė, O. Malinavičie- 
nė, K. Noreikienė, M. Milkau- 
skas, P. Jenciūnas ir A. Ban- 
kauskas po 25c; smulkių su
rinkta $1.35. Viso pasiųsta 
$13.50.

Suaukota ir pasiųsta pačiam 
drg. Romondui, kaipo dovana, 
nuo tų, kurie kartu su juom 
dirbom.

Aukojo: Maple Parko Bend
rovė $10.00, L. D. S. A. 8 kp. 
$5.00; po 2 dol.: J. Rudis ir 
A. Večkys; po 1 dol.: K. Liau- 
ska, J. Kodis, V. Kralikaus
kas, V. Krasauskas, K. Stapo- 
navičius, A. Aleksoms, D. Kir- 
mil, L. Ruihševičienė, P. Ma
tulevičius, L čulada, S. Več
kys, V. Rųmševičius, D. Bu- 
lauka, A. Butėnas, J. Pečulka, 
O. Davidonienė, F. Ūsevičius, 
I. Vaitiekūnas; po 50c: P. 
Mackevich, A. Baronas, P. 
Aleksoms, J. Palčauskas, J. 
Skyrius, M. Stankiūtė; Cilcius 
25c. Viso $40.25.

Maple Parko Bendrovės

SOUTHBURY IR OXFORD, 
CONN.

Balandžio 7 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 225 kp. susirinkimas. 
Narių dalyvavo daugiau, ne
gu pusė. Bet reikia pažymė
ti, kad jau ir mūsų kuopos 
kai kurie nariai pradeda nesi
lankyti į susirinkimus ir net 
jiems prigulinčių knygų neat- 
siima. Tai jau negeras apsi
reiškimas.

Antras dalykas, tai jau il
gokas laikas, kaip “Laisvėje” 
nesimato jokių žinių iš mūsų 
kuopos. Todėl kai kurie ma
no, kad mūsų kuopa jau pa
krikus. Aš užkalbinau kelius 
farmerius prisirašyti prie kuo
pos, tai jie tuojaus atsakė, 
kad mūsų kuopa pakrikus. 
Užklausus, iš kur jie gavo to
kias žinias, tai vėl atsakė, kad 
nieko nemato apie ją “Lais
vėje” parašyta. Čia irgi nege
rai, kad niekas nieko nepąra- 
šo. Pirmiau Pusdzūkis šį bei 
tą parašydavo, dabar ir jis nie
ko nerašo. O gal plunksną 
pametė? Jeigu taip, tai turi 
kitą susirasti. Kuopos kores-

O širvydukas, nei tas paka- 
javasis šunytis, matydamas 
kad per didžiuosius nepri-j 
lys, pakštelėjo jai į pasamo-i 
nūs ir paėmė nešti jos vali
zą. Nors jos valiza buvo! 
gana sunki ir Širvydukas 
net išprakaitavo, bet jis ne-i 
svietiškai džiaugėsi, kad ga-1 
vo pačiupinėti^ponios pasa-l 
monus, nei tas zuikutis, pa
laižęs meškos ausies galiu
ką kad džiaugtųsi.
‘ * 'Paskui tapo iškeltas po
nios Vileišienės priėmimo 
pokilis, kur nuo valgių lin
ko stalai ir žvangėjo taurės geriausi gydytojai* i 
UŽ Vilniaus našlaičių aša^ akims operaciją ir prašalintų,! laiku. Taipgi stengkitės visi 
ras. Tame tai pokilyj, po- ką dievulis jam buvo suteikęs, nariai ir narės atsilankyti į šį 
nia Vileišienė šoko klumpa-i parapijonus kunigas mokina susirinkimą, nes turime svar- 

dievo valiai, o biu reikalu. • Reikės išrinkti1 *■ • darbininkus piknikui, kuris į- 
vyks 9 d. birželio. Pikniko 
skelbimai ir tikietaį jau plati-

Savo laiku buvau rašęs, kad narni, šiemet kuopos nutarta 
čia banditai nušovė grosernin- i duoti naujiems nariams kny-

,o........... Nu-
ši ir dabar visus nuteisė kalė-i tarta jaunuoliams užrašyti mė- 
jiman iki gyvos galvos. Tar- nesinį anglišką laikraštį me

tams kuopos lėšomis. Todėl 
dabar gera proga gauti naujų 
narių į kuopą, šiemet gauta 
du nauji nariai (vienas jau
nuolis). Bet pasistengkime 
gauti dar daugiau.

Pakeltas ir “Vilnies” sude
gimo klausimas. Kuopa iš iž
do -paskyrė du doleriu ir na
riai aukojo sekamai: J. Ka.itis,

Vietos lietuvių kunigui, 
tuvninkui, dievas pradėjo at- įarašyti. 
imdinęti matymą (Be dievo į Draugai ir draugės, kurie 
valios ir plaukas nuo galvos ' nesilankėte šiemet į kuopos 
nenukrinta).^ Vienok, kuni- j susirinkimus, būtinai ateikite į 

> susirinkimą, 
. gegužės vi- 

padarytų; siems žinomoj vietoj ir žinomu i-ciž'a i _   m„ i • __. —:

kojį, kraipė į visas puses nesipriešinti
savo nei pleksdantę diplo- pats Pri®sinasi- 
mą, o mūsų ponai katukes *-:- - 
jai plojo ir netrivojo juo
kais. Tai buvo bendro fron-i ____________ ~______ ,
to išaustas tinklas doleri- ką. Po to buvo suareštuoti še-i gas iš kuopos knygyno, 
nėms žuvytėms gaudyti 
Vilniaus našlaičių ašarose.

Tuoj po to susiuostymo 
, ponams su ponia, tų ponų 
^redaguojami laikraščiai, vi

si penki, kaip vienas, sušu
ko didžiu balsu: “Nesigailė-

; kite dolerių Vilniaus našlai-
■,<§itfnsbMes gerbiama ponia

■ Vjleišiene pilnai pasitikim, Į kai jau vėl pakliuvo į blaivy-
Pritikėkite ir jūs ir auko-ibės agentų rankas > ir -atsidūrė

jiman iki gyvos galvos, 
pe nuteistųjų randasi ir detek
tyvo sūnus iš Philadelphijos. 
Iš nuteistųjų tik vienas turi 
25 metus amžiaus, o kiti tarpe 
17—18 metų jaunuoliai.

Visų Darbininkiškų Organiza
cijų Narių Atydai

Streikuojančių audėjų sušel- 
pimui yra rengiama rinkliavą. 
Tam da'rbui reikalingi rinkė
jai'. Juo didesnis skaitlius rin
kėjų, tuo geresnės bus pasek
mės. Audėjai energingai ko- 
Voja_ir jie laimes, jei tik mes j ^„959 Willoughby Av
pribusime jiems pagelbon, ku
ri jau būtinai reikalinga, todėl 
kviečiame visus ir visas tal
kon. Visi, kurie sutiksite pa
dirbėti, ateikite G. Drau
gijos salėn, 575 Joseph 
Ave., nedėlioj, 28 d. balan
džio, lygiai 9 vai. ryte. čia 
gausite blankų ir visas infor
macijas.'

Kviečia visus—
Tarpt. D-kų Pag. Vietine Kp.

Prie 
šiemet rengiamasi labai ener
gingai.
graži Rochester Business Insti
tute /Auditorija, kuri randasi 
prie 172 Clinton Ave. So. Su
kviesti darbininkų chorai ir or- 
kestros. Jaunuoliai suvaidins 
trumpą vaizdelį, “Pirma Ge
gužės.” Lietuvių G. Choras ir
gi dalyvaus. Apie kitus pro
gramos dalyvius pranešiu vė
liau.

Apvaikščiojimas įvyks sere- 
dos vakare, gegužės 1 
gia Komunistų Partija 
su kitomis darbininkų 
zaci jomis.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Šoksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.
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DARBININKŲ IŠTAIGA.
oalčs dėl Balių, Koncertų, I 

i’d«tų, Vestuvių, SusirinKimų ir 
PuikuH Bteičius si> naujaisiais Jtyfryk' 
trasdco Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI , 
Budavoja'me naujus budinkus ir pertaisome senus. Nab 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

'GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauska*, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 ! 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI ' 
PATATKOT PADARYT CIGARUS 
kad Į mėnesį laiko po 500. JOHN’S i 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik , 
lietuviai, bet ir svėtimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio i 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi- i 
ima tint syk. VISI supratlyvi vyrai > 
myli -juos rūkyt, nes geriausia pa-! 
tinka ,lodei kad malonūs ir dūmai i 
AROMATIŠKAI kvepį.”

John Naujokas
kauskas, 21.4 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui i 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar į 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen 
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur | 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestur- 
biznieriams ir privatiškiems žmo- 
jnėms, daug ar mažai, ris tiek; ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujoki] Cigarų Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia 
tus

8701

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046- CHENE J ST.r DETROIT

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

/i

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kuriu Jūs Pageidavo!

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526JN. il th St. Philadelphia,

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi’’' 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Cornelius 
Vanderbilt, 

Jr. 
laikraštininkas 

rašytojas ir 
autorius 

naujosios apy • 
sakos "Reno.”x

bet ir del darbininkų 
labo. Nes čia darbinin- 
kuopelės labai neskait- 
nariais ir prasišalinus 

pasilieka

2 Žinovai pripažįstą, kad milžiniš- 
* kas padidėjimas rūkimo Cigaretų 

paeina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, 
pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 me
tais Lucky Strike Cigaretų naudojimas pakilo aug- 
ščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. 
Tas, neabejuti^kais žodžiais patvirtina visuomenės 
pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

“Yra tam tikra raminančioji ypatybe 
Luckies cigaretuose, iš kurios aš turiu 
smagumo, ir jie prisideda prie sumažinimo 
dirgsnių įtempimo, kuris ateina žmogui 
kiekvienoj vidutinėj darbo dienoj. Aš 
atrandu, kad jie mažiau teerzina gerklę, 
nekaip bile kokie kiti cigaretai, kokius tik 
aš esu kada rūkęs. Atletas turi būt fiziniai 
sveikas ir vikrus, bet tokiu pat turi būt ir 
biznio žmogus, ir aš praleidžiu saldumy
nus, o jų vietoj užsirūkau Lucky. Tuo 
būdu, aš gaunu smagumo iš tikrai gero 
rūkymo Luckies ir neturiu ko rūpintis, kad 
man neprisidėtų perdaug svorio.”

Cornelius Vanderbilt, jr.

Kas subatos vakara per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias "Melodijas kurios Broadway padarė Broadwdy.” Ta muzika 
po visa šalt, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama National 

Broadcasting Company. tinklu.

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

< IŠ BRADDOCKO į DETROITĄ

Ilgai gyvenus mažame, surū
kusiame miestelyj Braddocke, 
nusibodo vilkti geležies ir plie
no dirbtuvių darbą, todėl su
manyta važiuoti toliau jieško- 
ti lengvesnio darbo.

Kovo 30 d., atsisveikinus su 
draugais, apleidome Braddoc-i 
ką. Bet išgyvenus per tiek 

etų, priklausius prie visų 
t*darbininkiškų organizacijų ir 

dirbus išvien su draugais nau-' 
dingą darbininkų klasei dar
bą, labai sunku buvo persi
skirti ne vien tik del draugia-j 
kūmo, 
klasės 
kiškos 
lingos 
keliems draugams, 
didelė spraga, todėl likusiems 
draugams reikės sunkiai pa
dirbėti, kad palaikyti tas kuo
peles. Bet mes žinome gerai, 
Jįad pasilikusieji draugai mo- 
keš pasidarbuoti ir išauklėti 
tas kuopeles į galingas orga
nizacijas.

Važiuodami pakeliuje apsi-, 
stojome Clevclande. čia iš
buvome porą dienų, pasimatė-1 
me su veiklesniais draugais— 
•Mažeikais, Custeriais ir Ru
gieniais. Visi malonūs, drau
giški, pilni pasiryžimo darbuo
tis. Pasirodė, kad čia žmo
nės gražiau gyvena, 
^Braddocke. Bandos čia piges- 
Sės, darbininkai, matosi, dau
giau uždirba; miestas gražus, 
didelis judėjimas.

Toliaus pavažiavus, pasiro
do didelis skirtumas nuo Penn
sylvania valstijos, nes čia nesi
mato surūkusių akmeninių: 
kalnų, matosi tik lygumos, iš-1 • 
vingiuotos upėmis, atrodo, Į 
kaip Lietuvos laukai.

Balandžio 2 d. pasiekėme j 
Detroitą—tą Fordo karalystę,! 
kurioj mes buvome nusprendę 
apsistoti. Miestas labai dide
lis ir gražus, gatvės plačios, 
apsodintos medžiais ir išrodo, 
kaip žemiškas rojus.

Pirmas Darbo Jieškojimas
Apsipažinus su mieštu ir su- 

5/nojus į katrą pusę reikia va-; 
žiuoti darbo jieškoti, leidausi i 
į vakarų pusę, kur randasi! 
centras išdirbysčių ir kur dau
giausiai gyvena vargšai dar
bininkai. Ten jau pamačiau 
ką kitą. Ten, vietoj dailių

Puslapis Penktas
■■ I Į, I, i

^§- praleidžiu
C®j

saldumynus 
o ju vietoj užsirūkau

Cornelius Vanderbilt, Jr. 
laikraštininkas raŠtyojas ir autorius 

naujosios apysakos "Reno.”

imkite 
Lucky 
vietoj

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė—imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūkstan
čiai tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko savo svei

katą. jr drūtumą, o moterys išlaiko savo figūras 
dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi tabakai, 
mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbt toki kvapsni, kuris smagiai pavaduoja 
*4 pageidavimą riebinančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nešva
rumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, 
kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai. Štai kodėl žmonės sako: “Tai yra geras 
daiktas rūkyti Luckies.”

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

gatvių, apsodintų medžiais, ky
šo dirbtuvių kaminai, iš ku
rių dūmai rūksta, susimaišo su 
dulkėmis ir apgaubia darbi
ninkų stubeles. Nors čia la
bai daug išdirbysčių, bet be- 
dZ ’oių dar daugiau ir prie 
kį ’.vienos dirbtuvės stovi po 
kelius šimtus bedarbių, žiūri 
kaklus ištempę, kada darbda
vis pasirodys.

Kada dirbtuvės vartai atsi
daro ir išeina darbdavis, tai 
visi darbininkai paeiliuje ei
na, o darbdavis klausia, kokio
darbo nori gauti. Jeigu pasa- 

' kai, kokį darbą žinai, tai įlei
džia į vidų ir uždaro, kaip 
avinus aptverta dratine tvora. 
Kuris pasako, kAd jokio darbo 
nežino, tam liepia eiti savais 
keliais. Ir taip kiekvieną ry
tą darbininkų būriai vaikštinė
ja nuo vienos dirbtuvės prie 
kitos, kol sulaukia vakaro. 
Teisybė, pirmiau skaitydavau 
laikraštyje, kad taip yra, bet 
manydavau, kad gal korespon-

dentai perdeda. Bet dabar; 
viską pats ištyriau.

Sužinojęs, kad Chevrolet 
kompanija ims naujų darbi-į 
ninku, atsikėliau anksti ryte 
ir jau šeštą valandą ryte bu
vau prie dirbtuvės. Maniau, 
kad aš pirmas pribūsiu. Bet 
kuomet nuėjau, tai prie vartų 
radau apie porą šimtų darbi
ninkų belaukiančių darbo. Su
laukus 7 vai., kuomet atidaro 
dirbtuvės vartus, jau buvo apie 
600 darbo jieškotojų. 8:30 
vai. ryte dasigavau į vidų, čia 
vėl išlaukiau pusantros valan
dos. Kuomet dasigavau iki 
vietos, tai pasakė, kad galiu 
gauti darbo naktinėmis pakai-, 
tomis, bet darbas sunkus ir 
atlyginimas 50 centų į valan
dą. Kadangi tos malonės ne
priėmiau, tai išstovėjęs eilėj 
4 valandas, vėl išėjau gatvėn.

Dar ir šiandien vis stoviu 
i bedarbių eilėse ir laukiu, ka
da gausiu daybą.

R. B.

nę. i Iš čia kliubiėčiai darys 
ekskursiją į Prospect Parką. 
Jei lytų:—tai vis tiek užeikit į 
“Laisvės” salę—čia pažaisim.

Korespondentas C. J.

Kovokite

įmo,

Prieš INFLUENZĄ
Bukite pasirengę kovai kuomet In

fluenza bondo užpulti jus ir jūsų šei
myna. Nesijuokite iš paprastų Per
šalimų ir Kosulių, Skausmų Krutinė
ję, Pečių Gėlimo ir Paprasto Gerklės 
Skaudėjimo. Pasigydykite iš tų ne
sveikumų be atidėlioj'

Kiek vienas jūsų šeimos narys priva
lo dažnai išsitrinti su PAIN-EXPEL- 
LERIU—- ypatingai kuomet jaučiasi 
pailsusiais ir geliančiais sąnariais. At
kreipkite domės į sušlapusias kojas— 
ištrinkite vikriai kojų padus ir apsiau
kite sausomis kojinėmis.

Lengviau Išvengti, Negu Išsigydyti
Todėl visuomet laikykite bonk^ 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis palengvina visokius Musku* į 
lų Gėlimus ir Skausmus. J

I 35 ir 70c. didumo bonkutėse. E 
I^Jusų^-VaistirHnkas -Parekomenduos 1
■ JumiXPAIN-EX PELLERĮ. K
■ O jei ne, tai Rašykite j H

7%. L»bOfntorr^9 o/* 
F.A<t. richtir zt co 
X BIRRY ANO lOUTH PtrTM OTg.

x BROOKLYN, M.V

PAIN-EXPELLER
• PEG U.S . ?AT. CPF. VIETOS ŽINIOS

Iš Jaunuolių Kliubo Veikimo: 
Balius—Ekskursija

Pirmadienį įvyko Jaunuolių 
Kliubo sportinis mitingas. Vi
si nariai buvo atsilankę. Taip- 

|gi gavome ir naujų narių.
Linksma, kad mūsų kliubas 
auga ; nariais. Greitu laiku 
mes pasirodysime, ką galime 
ir ką veikiame. Tai* bus ge
gužės mėnesio 4 d., šeštadie
nio vakarė. Minėtą dieną at
eikite į “Laisvės? svetainę, čia 
rasite parengimą su puikiais 
pamarginimais. Bus penki 
muzikantai. Nepamirškite! 7

Antra: kliubiėčiai ir paša-, 
liniai, sekantį sekmadienį, ba
landžio 28 d., kai 10 ¥al. ry- 
! te, ateikit į “Laisvės” svetai

Mirė
F. Genaitis, 13 metų, 24 Lit

tle St., mirė 22 d. balandžio. 
Bus laidotas 25 d. baĮandžio.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

šešiolika Restoranu 
Pasidavė Unijistam
1 šešiolikos restoranų savinin
kai, kurių darbininkai buvo iš
ėję streikai! už geresnes dar
bo sąlygas ir didesnes algas, 
pasirašė sutartį su unija, pri
imdami pastarųjų išstatytus 
reikalavimus. Pereitą antra
dienį teisėjas Bushel nusmel
kė tris streikierius į kalėjimą 
už laužymą indžionkšino. Vie
na iš jų buvo chinietė mergi
na Jacqueline Chan. Visi ga
vo po dešimts dienų kalėjimo^ 
Kiti 68 darbininkai nubausti 
nuo $5 iki' $50 pabaudos. Tei
sėjas, kuris taip be mielašir-

dystės puolė streikierius, pasi
rodo, yra buvęs Amerikos Dar
bo Federacijos advokatu.

Gal Bus Mūrininku 
Streikas New Yorke

• ______
Mūrininkų unijos pirminin

kas John Gili paskelbė, kad 
veikiausiai su pirma diena ge
gužės New Yorko mūrininkai 
tur būt eis streikan, jei darb
daviai nesutiks mokėti jiems 
daugiau algų. Iki šiol, sulyg 
sutartim, unijistai mūrininkai 
turi gauti algos $14 (už as
tuonias darbo valandas), bet 
jie nori $15.40 į dieną, pen
kių dienų darbo savaitėje ir 
40 valandų savaitės.

Pripažino Kalta Už 
Knygą Apie Lytį

Mrs. Mary Ware Denr\ett, 
senutė Astorijos gyventoja, 
vienuolika metų atg;al parašė 
savo vaikams knygutę/ užva- 

jdintą “Sex i Side of Life, aii 
Į Explanation for Young Peo
ple” (Gyvenimo Lytinė Pusė 
—Jauniem žmonėm Paaiškini-

| mas). Už tai, kad ta knygutė 
j buvo siuntinėjami paštu, fe- 
j deralė džiūrė New Yorke pri- 
i pažino* Bennettienę kalta ir 
jai grūmoja penki metai kalė
jimo arba $5,000 piniginės pa
baudos.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dienų ir ncdėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 van po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Mathew P. Bellas

RUSSIAN ART RESTAURANT
181-189 SECOND AVENUE, NEW YORK CITY
Southwest corner 12th St., Jewish Art Theatre Building

' PHONE, STUYVĖSANT 0177

RUSIŠKI VALGIAI RUSIŠKA ATMOSFERA
Rusiška Balalaikų Qžiazo - Orkestrą 
Rusiški Pasilinksminimai Kas Vakaras

SMAGŪS ŠOKIAI STALTIESĖS VELTUI
UŽKANDŽIAI—PIETOS—VAKARIENĖS

Specialiai Prirengta Bankietams ir Partėms
Atdaras nuo 12 vai. dienomis iki 3 vai. ryto

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

* PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
✓ Brooklyn, N. Y.

4—i <■ ....i. ..... mjįfl

Keystone___—_______ Main 9G69
Bell________________-—Oregon 5136

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
ŽODYNĖLIS

N.

O

o

151o

o

o

o

o

o

o

No.
o

Miestas

o

RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA

iiiioiiiai|iBiiis»iaiiiBiiisiiiBiiiaiiiBiiiaiiiaiiiBiiiaiiisiiW

įuiemoiiiemememeiiiaiiiouieiiiEHiBiiisiiiEHtEiu

DIENĄ IR 
NAKTĮ 

ATDARA

MOTERIMS:
Pančdėliais ir 

utarninkais

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

Metropolitan Avenue
Brooklyn,, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

...........St. or Ave.

State........................

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

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

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

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

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.

FYTPAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n rnnht 
LAllul. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c Jv Vvulų

m. Teitelbaum, P4anadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dahar 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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Ilrbnn’e Cnlfl Pnurotaro (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-U i Dali S vvlu rUWuClb |)jj0 už 75c už baksą apsiginkluok
i nuo savo amžino priešo! ' 1

Ilrkn I *iv Tohe <25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš Ui DU Lcia IdUb kitą anržiną žmogaus priešą—vidurių užkietė-

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25e

Grabo rius-Undcrtaker

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

iiiaiiiBiitaiiiati

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

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

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

__ i

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: 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



nas.

Iš A. L P. M. S. III Apskričio

SALES—PARDAVIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

susi-

Sportinių dalykų su-

Milžiniškas Čia Gimusiy Lietuviy Koncertas

UŽEIGA

del pa- 
priimti.

J. Stankevičius arba J. 
Komitetas.

sekmadie- 
eilė svar-

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-

Skaitys
Vitkū- 

98-99

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Centrai Brooklyn, N. Y.

J. Nalivaika, Sekr.
(97-8) ♦

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Ateities žiedo Vaikučių Draugijė

lės 
lioj, 
St. 
vai.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 55 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčidj, 26 balandžio, 
Degulio svetainėj, J47 Thames St., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit. 
Organizatorius. 98-99

LAISVĖS DIR EKTORIA M S
Ketvirtadienį, 25 d. balandžio, 

įvyks “Laisvės” spaudos bendrovės 
direktorių svarbus susirinkimas. Vi
si būkite!

J. S., 114 
vt Tel. : -°. auiihw;wi» iviij.

? I vaikščiojimą Pirmos Gegužės

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
‘ \ T « T i a

Sts.
Kalbės J. Bender 

Bus suvaidinta 
Gegužės,” bus 
Vėliau šokiai. 

98-99

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11 kuopos susirin

kimas bris nedėlioj, 28 balandžio, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St. 
Prasidės 10 vai; r£te (sulyg dienos 
taupinimo laiko). Visi nariai atei
kit ir nauju nariu atsiveskit. Sekr. 
J. K. K. ‘ 98-99

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARSIDUODA grosernė, tirštai lie
tuviais apgyventoje vietoje, galima 

daryti puikų pragyvenimą. 20 Ten 
Ėyck St., Brooklyn, N. Y. 98-100

EASTON, PA.
E. D. O. B. Komitetas rengia ap- 

; suba
toj, 27 balandžio, Wanderver Hall, 
Washington ir 9th Sts. Pradžia 
7:30 vai. vakare, 
iš Philadelphia, Pa. 
veikaliukas “Pirmoji 
eilių ir deklamacijų. 
Kvječia rengėjai.

NBWĄRK, N. J.
A. L. D.- L. D. 5-tos kuopos 

rinkimas bus pėtnyčioj, 26 d. balan
džio, po No. 79 Jackson St. Pra
džia 8.-tą vai. vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų. Atsiveskit 
ir naujų narių.

Org. B. J. Sutkin.
(97-98)-

Puslapis šešt E A I S V I Ketvirtad., Balanų. 25, 1929

VIETOS ŽINIOS
Visu Urmu Ruošiasi Prie 
Pirmosios Gegužės

pareiškimus 
Tėkšti liečiu 
Taryba ,ir 
Industrinės

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo newyorkiškis distriktas iš
leido atsišaukimą, ragindamas 
savo narius ir visus sąmonin
gus darbininkus: įšvęsti Pirmą 
Dieną Gegužės, dalyvaujant 
Bronxo Coliseume, kur bus pa
reikšta didelė demonstracija.

Tokius pačius 
padarė Naujosios 
Unijos Pildomoji 
centras Naujosios
Adatos Darbininkų Unijos.

Viši pažangieji ir sąmonih- 
gi darbininkai raginami mesti 
darbą ir eiti apvaikščioti dar
bininkišką šventę entuziastin- 
giau, negu kada nors.

Bronxo Coliseum as yra mil
žiniška vietovė, kurioje galės 
sutilpti 20,000 asmenų. Ten 
bus-šokama baletas, bus dainų 
ir geriausi kalbėtojai kalbės.

Tą pačią dieną, vakare, 
Miller’s Grand Assemblėj, 
Brooklyne, įvyks Didžiojo 
New Yorko Progresyvių Drau
gijų Sąryšio sykiu su kriaučių Į 
lokalu masinis mitingas, 
bus lietuviška programa 
kalbėtojai.

Lydia Koretzka- 
Puiki Dainininkė

Lietuvių Komunistų Pokilis

Kalbėta apie naujų damų 
mokinimąsi. Jų stoka. Ko
miteto nariai nutarė rūpintis 
jieškojimu naujų dainų.

Nutarta raginti chorus 
simokėti metines duokles, 
kurie chorai ir už pereitus 
tus dar neužsimokėjo. Drau
gai, dainininkai! Netęskite il
giau. Apskričiui pinigai reika-

Mokestis gi visai maža 
j—tik 5 centai kiekvienam na
triui į metus.

Sekr. A. Jeskevičiūtė.

UZ-
Ne-
me-

WORCESTER, MASS.
Vaikų draugijėle Žiburėlis rengia 

gražų koncertą, nedėlioj, 28 balan
džio, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. Pradžia 3:30 vai. po pietų. Pro
gramą. 
Taipgi 
kas E. 
seserys 
šokius.
ir paremti draugijėlę.

REIKALAVIMAI

išpildys Žiburėlio mokiniai, 
dalyvaus- jaunas smuikinin- 
Gillus iš Webster, 'Mass., o 
Balčiūniūtės šoks klasiškus 
Kviečiame visus atsilankyti 

Rengėjai.

Kuris Atsibus 27 d. balandžio, i lingi. 
Ukrainų Salėj, 103 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

Kas tiedu 'Skučiukai ?
Ogi tie patys garsieji šoki-! 

kai, kuriedu pernai, Aido Cho-j 
ro koncerte, publiką taip už-į 
žavėjo, kad iki dabar publi-i 
ka dar juos minavoja. Dabar i 
publika vėl turės progą juosi 
matyti šokant.

žingeidžiausias numeris bus 
išgirst Philadelphijos operos 
dainininkė L. Koretzka—mez
zo soprano.- Koretzka nepa
prastai gražiai dainuoja, su 
jausmingais nudavimais. Jei- jums geriau, negu švetimtaĮučiai 
gu mūsų publikai patinka Vo- f.--z.--J’- 
roncova, tai šita dar geriau Tei.” GrcenpoinT'ilar" 
patiks, nes Koretzka turi stip
rų, išlavintą operišką balsą. 
Mums yra žinoma, kad Ukrai
nai turi gražiausias dainų me
lodijas. Ji, būdama ukrainie
tė, dainuos u k rainiški], rusiš
kų, itališkų ir lietuviškų dai
nelių.

Dainuos Lyros ir Aido cho
rai ir Ufa. Teatras “Pirmoji 

.Gegužės” iškalno mus dvasi- 
niai prirengs prie Pirmos Ge- 

yl.aJgužės—darbininkų šventės. Po 
11 ; koncertui bus šokiai prie Re- 

itikevičiaus orkestros. Valgių 
[bus įvairiausių. Įžanga tik 
Į 50c. K—a.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

LIETUVIAI PERKRAUSTYTOJ Al
Pigiai—Saugiai—Greitai

Arti ir toli perkraustome namų ra
kandus, krahtuvių rakandus 'ir įvai
rius didelius ir mažus daiktus.

PHILADELPHIA, PA.
Vietos organizacijos rengia šaunų 

balių subatoj, 27 balandžio, Ukrai
nų Svetainėj, 849 N. Franklin St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti ir smagiai pasilink
sminti užbaigiant šį sezoną.- 

nu.

REIKALINGAS dženitorius del 8 
šeimynų namo, su mažu damokėji- 

mu už kambarius; del gyvenimo yra 
6 kambariai, maudynė ir elektra. At
sišaukite vakarais po 6 vai. pas Mrs. 
Narbūt, 1067 Lafayette Ave., ant 

i viršaus. Vieta randasi netoli Broad- 
i way eleveiterio, Kosciusko stoties.

98-99

PAJIEŠKOJIMAI

tik 35c su pasidėjimu 
Rengėjai.

Įžanga 
drapa- 
*98-99

Lietuviai Pas , Lietuvius
Visais atžvilgiais , patarnausimo 
ms geriau, negu svetimtaučiai.
Petras Banis ir Vincas Mardbsa
76 S. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

98-103 gia

DETROIT, MICH.
j T. D. A. Lietuvių Sekcijos 46 kųo- 
! pos susirinkimas bus nedėlioj, 28 ba
landžio, Draugijų Svetainėj, 24th St. 
ir Michigan Ave. Pradžia 10 vai. i 
ryte. Visi nariai ateikite, nes bus 
distrikto sekretorius su žvarbiais pra-

; nešimais. Sekr. J. F. Bacevičius.

PLYMOUTH, PA.i
' A. L/D. L. D. XII Apskritis ren- 

svarbią paskaitą literatūros 
klausimu nedalioj, 28 balandžio, 
Stravinsko svetainėj, 42 Ferry St. 
Pradžia 7 vai. vakare. ^Kviečiame 

I visus atsilankyti, nes paskaita bus 
į labai Įdomi ir pamokinanti.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Norėčiau laisvo vyro arba moters, 
kas norėtii gyventi ant ūkės, 

'vandens, Washingtono 
I Kreipkitės tokiu adresu:
Elgin, Wash.

prie 
valstijoj. 

C. Ezdor, 
(07-98)

FOR RENT .
pasirandaVoja

PASIRANDAVOJA’ 3 ir 4 kambarių 
apartmetiiai. Randa $17.00 iki 

$28.00 į mėnesį. Yra šiltas vanduo. 
Netoli 14-tos gatves subway (Lor
imer Street stoties). Kreipkitės pas 
janitorių, 72-74 Richardson St., neto
li Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

, (94^103
PABIRA,NDAVOJA Storas 25x30, tin^ 

karnas del Beauty Parlor, nes visi 
įtaisymai yra, taipgi ir Viena kresč 

Duosiu ilgą lease—ant penkių me
tų ar ilgiau. Randa $30 Į mėnesį, 
715 Fairview Ave., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės šiuo ant
rašu: Paul Samulėnas, 802 Wash
ington St., New York City, N. Y., 
arba šaukite telefonu: Chelsea 0585.

93-104

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

(“Lai»vė»” Name), Brooklyn, N. Y.

/.•' • JUNIPER ,7,646$Nj
$ R Ą^PHKRUČHyv
FOTOGRAFAS
65-23, Granto ^venue- 

MASPETH.'I^, Y, U-u:? / ■'

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Aną vakarą teko užeiti pas 
dd. IJanuškus, kur apsilankė Komiteto Posėdžio 
ta garsioji ukrainiečių daini- ______
ninkė—-Lydia Koretzka, kuri Jig įvyko pereita 
dainuos Brooklyno lietuvių ko-|ni< Apkalbėta visk .... ..... 
munistų . parengime sekant] bįų klausimų> kurių tarpan j_ 
sestadien], balandžio 27 d., yre^į0 Apskričio pikni-
Ukrainų Svet 103 Grand St.,,kas> atsibūsiantis gegužės 30 
Brooklyne. Tai puiki daini-.(1 , Linden, N. J. Jin nutarta 
ninkė: balsas sidabringas, di- pakvįesti Lyros, Aido, Sietyno 
dehs ir malonus. Ji gimė Ki-jir chorai ir Ufa kvar-
jeve; muzikos mokslus ėjo žy_jtetas išpildymui koncertinės 
miose Rusijos muzikos mokyk-!daJies programos< Pikniko 
lose. Vėliau gyveno Patyžiu- komįsįįon paskirti: J. Rudai- 
je, Vokietijoje ir kt. Varto-g Krasauskas ir Am. Jes- 
ja net_ kelias kalbas. Ii sRa- kevįčiūtė. Nutarta bendrai vi- 
me mūs koncerte dainuos ilk-; choru nutraukti paveiksią 
rąiniskai, rusiškai, ispaniškai 
ir lietuviškai.

Kiekvienas, kuriam tik leis 
aplinkybės ir pavėlins laikas 
—-būkit šitame koncerte. Pa- 
remsite mūsų judėjimą ir iš
girsite gerų dainininkų, o taip
gi •, matysit puikų veikalėlį 
“Pirmoji Gegužės.” Veikiau
siai padainuos ir mūsų Kon
stancija Menkeliūniūtė-Januš
kienė. Ji dainuos ir duetą su 
Koretzka. Girdėjęs.

Dar Prašome Talkon
Pereitą šeštadienį būrys ge

rų draugių ir draugų atėjo į 
“Laisvės” namą padėti Komi
tetui Šelpimui Lietuvos Baduo
lių padaryti ekspediciją. Di
delis darbas nuveiktas. Dar 
turime jo. Komiteto nariai ir 
visi; kurie galite^ užeikit se
kantį šeštadienį, balandžio 27 
d., kai 3 vai. po pietų, į “Lais
vę” padėti mums pabaigti eks
pediciją.

R. Mizara, Sekretorius.

dirbti piknike.
E. Vaitaitienės re- 
iš finansų sekreto- 
ir jos vieton išrink-

piknike, 
rengimas paliktas komisijai.

Newarkieciai prižadėjo rū
pintis biznio reikalais. Nutar
ta, kad kiekvienas apskričio 
choras išrinktų komisiją, kuri 
pagelbėtų

Priimta 
zignacija 
rėš vietos
tas J. Rudaitis.

Nutarta* paraginti chorus, 
kad visi prisilaikytų sekančios; 
tvarkos: visokios sąskaitos (bi- 
los) turi būti priduotos valdy
bom, o pastarosios tegul Ap
mokės jas (kaip tai, mokyto
jui už darbą ir tt.).

Nutarta, kad' visi chorai 
bendrai išsimokintu naujas, 
dainas, kaip tai: “Kalvis” ir 
“Laidotuvių Maršas,” o “Jū
ra” ir “Pirmyn”—pakartoti. 
Kurie chorai dar nemoka 
jų, turėtų mokintis, tuomet tu
rėtum keturias geras dainas' 
bendrai sudainuoti mūs dides
niuose parengimuose.

Svarbi New Yorko ir New Jersey Apielinkės 
Organizacijų Konferencija Šelpimui Lietuvos Baduoliy
Šaukia Didžiojo New Yorko Darbininkiškų Organizacijų 

Sąryšis, Įvyks 19 d. Gegužės, “Laisvės” Svetainėje,
• 46 Ten Eyck St., Brooklyne, 10 Vai. Ryte

Gerbiamieji ir Gerbiamosios:
Lietuvoje siaučia badas ir mūsų broliai neturi maisto, 

drabužių', nei darbo. Mūsų nacionalės organizacijos su
organizavo komitetą šelpimui Lietuvos baduolių. Kad 
šioj apielinkėj sutvarkius šelpimo darbą, šaukiame mini
mą konferenciją, idant būtų tvirtai padėtas pamatas pa
gelbėjimui vargstantiems vargdieniams.

Pasitikime, kad jūsų organizacija prisidės prie to taip 
prakilnaus darbo, ęrisiųsdama delegatus.

Delegatų skaičius: vienas nuo organizacijos ir vienas 
nuo kiekvienų 20 narių skaičiaus.

Didžiojo New Yurko Darb. Org. Sąryšio Komitetas:
Pirmininkas A. Matulis, 
Sekretorius J. J. Jankūnas, 
Iždininkas S. J. B. '

Ne visų pašalinių. organizacijų turėjome antra
šu^ todėl negalėjomje išsiuntinėti jom laiškus. į Kad apė
jus1 tai, pašiuntėm tūlom A. L. D. L. D. kuopom (jų sek
retoriam) po keletą laiški), prašydami, kad perduotų vie
tinėm pašelpinėm organizacijom.

------

svarbus susirinkimas bus nedė- 
28 balandžio, svetainėj ant 8th 
ir Fairmount Ave. Pradžia 2 
po pietų. Visi vaikučiai būtinai 

dalyvaukit, nes turėsime apkalbėti 
apie rengimą išvažiavimo-pikniko ir 
būsimą balių. Yra ir kitų svarbių 
reikalų. Atsiveskit ir naujų narių- 
vaikučių. J. Bender. 98-99

HAMTRAMCK, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopos susirinkimas bus nedėlioj, 
28 balanflžio, pas P. šišką, 11435 
Lumpkin Ave., 9:30 vai. ryte. Visi 

į nariai būtinai ateikit, yra svarbių 
reikalų. Atsiveskit ir naujų narių. 
Valdyba.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiupti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. K ANTON 
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie dirbtuvių, biznis įdirb

tas per 8 metus, galima daryti gerą 
bizni. vKreipkitės po num. 145 
Thames St.', Brooklyn, N. Y..* 98-103 

' ' - '- J -- - *■ I ■ ■ ■
PARSIDUODA Barzdaskutykla (Bar

ber Shop), lietuviais, rusais ir 
lenkais apgyventoj vietoj. Yra trys 
kėdės. Biznis geras. Pardavimo 
priežastis—išvažiuoju į kitą miestą. 
Atsišaukite: 62 Hudsop Avė., Brook
lyne. 97-98

“Laisvės” skaitytojams jau žinoma, kad S. L. A. 38'kuopa 
rengia milžinišką čia* gimusių lietuvių koncertą. Minimas 
parengimas bus balandžio 28 d., Ukrainų Svetainėje, 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Pradžia lygiai 4 vai. popiet.

Čia gimusių lietuvių 
koncertu šį parengimą 
mes vadiname todėl, kad 
programą pildys vien 
Amerikoje gimę ir augę 
lietuviai ir lietuvės. Bu^ 
muzikos, dainų, klasiškų 
šokių, deklamacijų, pra
kalbų. Tokio parengi
mo, kiek žinoma, šioje 
apielinkėje dar nebuvo. 
Kas link pačios progra
mos išpildymo, tai gali
me pranešti, kad ji bus 
išpildyta ne vien žaliu
kų, pradedančių scenoje 
dalyvauti jaunuolių, bet 
jame dalyvauja ir tokių 
scenos spėkų, kuriomis 
mūsų žmonės privalo 
pasididžiuoti ir pasige
rėti. Tų tarpe žymią 
vietą užima chicagiętė. 
dainininkė ponia Zosė 
Krasauskienė. Be jos, 
dalyvauja visa eilė tokių 
scenos dalyvių, kaip p-lė 
Marė Bagužiūtė, Edna 
Radžiūtč, Angelė Valu- 
žiūte, Aldona Kraučiū- 
naitė; Olga Beržiečiūtė 
ir visa eilė jaunesnių ir 
senesnių scenos dalyvių.

. Ištiesų, mes nesiimame 
girti to, apie ką nežino
me. Mums visi artistai 
gerai žinomi ir mes pil
nai įsitikinę, kad jie sa
vo pareigas atliks taip, 
kad ne vienam koncerto 
dalyviui prisieis nusiste
bėti; ne vienas išlies gai
lią ašarėlę, besiklausyda

mas mūsų jaunuolių muzikos, dainų, besižiūrėdamas jų. jau
noms kojalėms, kaip jos gražiai ir mikliai klasiškas šokius 
pildo. Mes^žinome, kad tokio koncerto Brooklyne nebuvo ir 
todėl kviečiame visus lietuvius ir lietuves jame dalyvauti.

Po koncerto bus balius.
Meldžiame gerai įsįtėmyti: koncertas buš balandžio 28 d., 

Ukrainų Svetainėje, 101 Grand St., Brooklyn, N. Y1. . Pradžia 
lygiai 4 vai. popiet,

Visus atsilankyti kviečia

E. MIČIULYTĖ, šokikė
kuri klesiškus šokius šoks S. L. A. 38 
kuopos čia gimusių lietuvių koncerte 
balandžio 28 d., Ukrainų Svetainėje, 

101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KOMISIJA.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokinamo Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

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

MANO YPATISKA ATY-flMA AA 
DA IR PATARNAVIMAS I 11 III I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 0. ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka Savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešnis “Bridge Plaza") 

BROOKLYN, N. Y.
VAT.ANDOS: . *
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tij< 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
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. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

^Nufotografuoja 
ir numaliavoja 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Stag< 44H

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. *

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth,

. Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi vfeo- 

i kios mūsų vientaūčią vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. < Mąsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

> kiekvienų ligą. Žabodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
, geriausiai; patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
j tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

ir žęmiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Apynių
Aviečių uogų /
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių A ■
Debeėilų
Garstyčių i

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mąne, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

viso-

Lelijų'šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų • 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmečių




