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gramą, smerkdama savo vy
rą ir nurodydama, kad ji

laikraščiuose. “Kapitonas 
Barker” su ja apsivedęs mo
kėjo slėpti nuo jos savo ly-

VARŠAVA.— Šiame mie 
ste fašistinė policija prade-1 
jo visuotiną puolimą prieš |me> kad jį nežinojo, jog 
darbininkus; puola darbi-i “kapiton.. Barker” nėra vy
niokų organizacijas, areš-|ras, iki ji nepamatė apie tai

5®

Pirmas Lietuvių DarbL

Telephone, Stagg 3878

NEW YORK.— Amerikos 
Komunistų Partijos centra- 
linio komiteto negrų depart- 
mentas nuskyrė laikotarpį 
nuo gegužės 10 iki gegužės 
20 d. kaipo Nacionalę Neg
rų Savaitę veikimui tarp 
negrų darbininkų ir biednų- 
jų farmerių. Visi Partijos 
nariai raginami sumobili
zuoti spėkas darbui tarp 
negrų masių.

“Laike to periodo visa 
spėka ir visi Partijos šalti
niai turi būt sumobilizuota 
dramatizavimui negrų ma- 

t siu kovos, varymui pirmyn 
Partijos darbo tarp negrų 
ir laimėjimui tų masių po 
savo vėliava,” sako Parti-1 ta kreivoj prisiekoj ir nu
jos pareiškimas. “Kiekvie- Į teista 9 mėnesiams kalėji- 
nas distriktas. kiekviena 1 mo.
sekcija ir kiekvienas Parti-i Ji surasta kalta kreivoj 
jos vienetas turi dabar pra- prisiekoj apsivedant su pa
dėti rengtis prie Nacionalės [ nele Alfrede Haward 1923 
Negrų Savaitės.

Teroras Fašistinėj 
Lenkijoj

tuoja darbininkų vadus, dė
dama pastangas sulaikyti 
darbininkus nuo apvaikščio- 
jimo Pirmos Gegužės.

Pereitą nedėldienį polici
jos šnipas tapo užmuštas, 
bandant sustabdyti darbi
ninkus nuo lipinimo komu
nistų Pirmos Gegužės atsi
šaukimų. Suareštuota su- 
virš 100 darbininkų sąryšy 
su tuo. ,. . , ,

Pereitą savaitę 12 jaunų
jų darbininkų suareštuota 
už dalinimą komunistų Pir
mos Gegužės atsišaukimų.

Policija užpūolė Socialis- 
tų Partijos kairiojo sparno d pereitais‘’metais lapkri-
raštinę, suareštavo 19 as
menų ir kambarius užpečė- 
tino.

Policija taipgi užpuolė di
delę spaustuvę, kur buvo 
spausdinama 300,000 komu
nistų Pirmos Gegužės atsi
šaukimų. Suėmė spaustu
vės savininką ir kiekvieną, 
kas tik buvo name.

Provincijose taipgi siau
čia areštai.

Didžiajame" tekstilės cent
re, Lodziuj, suareštuota 26 
asmenys.

Tarnopol mieste tęsiasi 
byla suvirš 30 darbininkų, 
kaltinamų priklausyme prie 
Vakarų Ukrainos Komunis
tų Partijos.

10 Žuvo Nuo Viesulos

Tris Menesius Arešto

Ryt Vakarą, Ukrainn Svetainėj, 103 Grand St., Brooldyne, Bus Koncertas ir Balius Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos. Bū kite laiku—7:30 Vai.

Londonas.— Anglijos vi
suotinų rinkimu diena nu
skirta gegužes 30.

Sustreikavo Rakandų 
Darbininkai

K*
'į

PALESTINE, Tex.—Vie
sulą, kuri siautė trečiadie
nį po pietų rytinėj Texas 
daly, padarė nemažai nuo
stolių. Nuo viesulos žuvo 
dešimts asmenų Slocum 
miestely, 18 mylių nuo čia. 
Daug žmonių sužeista įvai
riose vietose.

Taip pat Nebraska vals
tijoj audra padarė nemažai 
nuostolių tą pajčią dieną.

Mažeikių apskr. komen
danto nutarimu Tirkšlių gy
ventojas Jonas Kuoka nu
baustas trims menesiams 
arešto už priešfašistinį vei
kimą. Nesenai jis buvo pa
leistas iš Varnių koncen
tracijos stovyklos. '

Moteris, Kuri Buvo 
Apsimetus Vyru, Nuteista 
Kalėjiman

LONDONAS. — Moteris 
Lillian Smith, kuri per kelis 
metus buvo apsimetus vy
ru, pasaulinio karo “didvy
riu” “kapitonu Barker,” ket
virtadieni tapo atrasta kal-

I metais, Brighton mieste.
“Kapitonas Barker” taip 

puikiai mokėjo paslėpti sa- 
jvo lytį ir nuduoti vyru, kad 
įjos lošimas vyru tapo iškel- 
| tas tik po kelių metų, keli 
mėnesiai atgal, kuomet ji 

įtapo suareštuota sąryšy su 
I biznio bankrūtavimu.

Panelė Haward sakė teis-.

Prisipažįsta, kad Laivas 
Vestris Buvo Perdaug 
Prikrautas

LONDONAS.— Prekybos 
Tarybos tyrinėjime trečia
dienį ' Alfred Woods, gene- 
ralis manadžerius Lamport- 
Holt laivų kompanijos, pri
pažino, kad tos kompanijos 
laivas Vestris, kuris nusken-

čio mėnesį su 111 žmonių, 
buvo perdaug prikrautas ir 
nebuvo tinkamai prižiūrė
tas.

50,000,000 Badauja
PEKINAS, Chinija.—Da- 

bar Chinijoj (badauja apie 
50,000,000 žmonių, pasak 
Tarptautinio Šelpimo Biuro 
oficialio pranešimo.

Tsinan-fu mieste, Shan- 
tungo provincijoj, ištraukus 
Japonijai kareivius, Chini- 
jos valdininkai paėmė mies
tą ir tuoj aus pradėjo puoli
mą ant radikalų. Pereitą 
šeštadienį 18 komunistų bu
vo suimta. Jie jau buvo ve
dami nužudyti, bet jiems at
ėjo į pagelbą būrys darbi
ninkų ir jie greitai nugalė
jo sargus. Peršovė sargus 
ir pabėgo. Dabar jie slaptai 
veikia: leidžia atsišauki
mus, ragina darbininkus ir 
valstiečius. sukilti prieš mi- 
litaristus.

Didelę dalį Shantungo 
provincijos laiko užėmusios 
generolo Chang Tsung- 
chang armijos liekanos; 
kareiviai plėšia kaimus ir 
mažus miestelius.

Nusinuodijo del Sunkios 
Būklės

Smilgių valse., Bružiu kai
mo ūkininkas Stasys Dani
liauskas pereitą savaitę nu
sinuodijo. Prieš tai namiš
kiams skundėsi, kad nega
lįs pakęsti dabar, sunkios 
ūkininko būklės.

Bijodamas. Teismo Nusišo^ 
ve 16 Metų Jaunuolis

Šaukėnų valse., šakiškių 
kaime, brauningu nusišovė 
į burną Zdanavičiaus 16 m. 
sūnus. Jis pereitais metais 
buvo pavogęs dviratį.1 Da
bar gavo kvietimą stoti 
teisman, bet bijodamas 
bausmės kažin kur gavo 
brauningą ir nusišovė.

Meksikos Valdžia Siūlo 
Atidaryti Bažnyčias

MEXICO CITY.—Meksi
kos valdžia padarius pasiū
lymą “religiniams sukilė
liams” Jalisco ir kitose cen- 
tralinės Meksikos valstijose 
leisti atidaryti katalikų baž
nyčias, kurios buvo uždary
tos nuo 1926 metų.

Manifestas, kuriame val
džios pasiūlymas išdėsto
mas, buvo išmėtytas mini
moj teritorijoj iš orlaivio po 
vadovybe generolo Saturni
no Cedillo, kuris komanduo
ja valdžios spėkąs, pasiųs
tas numalšinti “religinius 
sukilėlius.”

Manifestas pakartoja pir- 
mesnius amnestijos pasiūly
mus. Valdžia prižada pasi- 
davusiems sukilėliams leisti 
saugiai grįžti namo. Prie to 
manifeste pranešama, kad 
galima atidalyti bažnyčias. 
Kunigai raginami pranešti 
savo vietų valdininkams 
apie vietas, kur jie laiko pa
maldas. Valdžia prižada 
atatinkamą užtikrinimą vi
siems kunigams, kurie ati
darys bažnyčias pranešę sa
vo miesto majorui.

Hillquito Byla Prieš "Daily Workerj” ir 
"Freiheitą” įvyks Birželio Pradžioj

NEW YORK.— Prašant 
Morris Hillquitui, milionie- 
riui * advokatui, Socialistų 
Partijos bosui, kad jo užve
sta byla prieš “Daily Wor
kerio” ir “Freiheito” redak
torius greitai prasidėtų, 
idant jis galėtų išvykti Eu
ropon birželio 10, teisėjas 
Otto Rosalsky, esantis 9 sky
riuj kriminalinio teismo; 
trečiadienį nuskyrė birželio 
3 d. bylos tardymui.

Teisėjas nuosprendį pada
rė po privatiško pasikalbė
jimo su ponu Hillquitu ir 
distrikto prokuroru. Dis- 
trikto prokuroras, kurio pa- 
gelba Hillquitas greitai ga
vo grand džiurės apkaltini
mus prieš darbininkų laik
raščių redaktorius, ypatin
gai parodė norą vėl patar
nauti gerai žinomam šėri- 
ninkui Burns Coal Kompa
nijos ir Antrojo (Geltono
jo) Internacionalo pildan
čiojo komiteto nariui..

Robert Minor, “Daily 
Workerio” redaktorius, ir 
Moissaye J. Olgin, “Freihei
to” redaktorius, buvo teis
me su savo advokatu Louis 
•B:. Boudin.

Teisėjas Rosalsky, darbi
ninkų priešas, ypač bjau
riai prieš darbininkus pasi
žymėjęs laike didžiojo mote
riškų drabužių streiko New 
Yorke 1926 metais, dabar 
teisme liejo tulžį prieš “Dai
ly Workerį.” Išsitraukęs jis 
rodė iškarpas iš “Daily 
Workerio,” kuris numaska- 
vo jį kaipo bjaurų darbda-
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BJAURI PROVOKACIJA PRIEŠ 
GASTONIJOS STREIKIER1ĮJ VADĄ

Kaltina JĮ “Išgabenime” Skebo Pačios; Kapitalistai ^Suda
ro Visokias Provokacijas Prieš Streikierius .

vių įrankį.
Hillquitas užvedė prieš tų 

laikraščių redaktorius kri- 
minalę bylą už tai, kad 
tuose laikraščiuose buvo 
plačiai rašyta apie tai, kaip 
Hillquitas ir jo draugai nu
taisė moteriškų ploščių ir 
suknių siuvėjus ant $150,- 
000. Apie tai jie rašė va- 
duodamiesi teismo rekor
dais. Kadangi Hillquitas, 
kaip turtingas buržujus ir 
korporacijų advokatas, turi 
gerą įtaką pas distrikto pro
kurorą, tai jis išreikalavo 
slaptą grand džiurės apkal
tinimą prieš tų laikraščių 
redaktorius — be viešo tar
dymo. Tai yra nepaprastas 
atsitikimas kriminalėse by
lose.

Uždraudė Studentams Laikyt 
Mitingą Mooney Klausime

PITTSBURGH, Pa. — 
Pittsburgh Universiteto vir
šininkai uždraudė studen
tams laikyti masinį mitin
gą reikalavimui besąlygi
niai paliuosuoti Mooney ir 
Billings iš kalėjimo. Susi
rinkimą sušaukė liberalų 
studentų kliubas.

Londonas. — Sir Austen 
Chamberlain, Anglijos už
sienio reikalų ministeris, 
trečiadienį parlamentui pa
reiškė, kad Anglija prita
rianti Amerikos pasiūlytam 
planui Genevoj del “suma- 
žinimo” laivynų, j

GASTONIA, N.C.— Kapi
talistai naudoja visokias 
provokacijas prieš streikie
rius. Kuomet Weisbordas 
vedė garsų Passaico teksti- 
liečiu streiką, tai darbda- V- V f
viai surado tūlą mergą, ku
ri bandė prie Weisbordo ka
bintis už jos “suviliojimą.”

Čia darbdaviai veik pana-!mos 
šią provokaciją sudarė prieš met ji sužinojo apie tą pro-1 
Nacionalės Tekstilės Dar-įvokaciją, ji prisiuntė tele-' 
bininkų Unijos organizato
rių Fred Beal. Antradien)
jis tapo suareštuotas Char- savo noru išvyko su prakal- 
lotte miestely ir vakare ta- bomis ir kad nei Beal, nei 
po atgabentas čia į kalėji
mą. Jis suareštuotas sulig 
warranto, kurį prieš ji iš
ėmė skebas Troy Jones, kal
tindamas Beal “išgabeni •ie” 
jo pačios Violet Jones. Taip
gi del to tas skebas už/eae

CLEVELAND, Ohio. — 
Trečiadienį čia sprogo dvi 
bombos prie namų dviejų 
narių policijos department©.

Viena bomba ’ apgadino 
namą kapitono William A. 
McMasters. Kita eksploda- 
vo prie namo saržento Pat
rick J. Holland.

Policija aiškina, kad bom- Hooverį už jo veidmainišką 
bas išsprogdino butlegeriai, pasielgimą. Jis dabar pa* 
turėdami piktumą ant poli- matė, kad Hooveris “paro* 
cijos narių. I do mažiau entuziazmo far-

Vėliaus tą pačią dieną užjmeriams dabar, negu lai te 
miesto atrasta nužudyti du į rinkimų kampanijos.” ‘Sakė, , 
gengsteriai. Jie žuvę geng- kad jis tikėjo, jog preziden- 
sterių kovoje, kuri dabar tę- tas išpildys visus savo pri
siusi tarp gengsterių. žadus, padarytus laike rin

kimų kampanijos, bet smar- 
Ikiai apsivylė.

Diskusuodamas preziden
to Hooverio pranešimą agri* 

I kultūros biliaus klausime, 
I senatorius Brookhart už- 

GENEVA, Šveicarija. —įklausė, kode) ponas Hooye- 
Ketvirtadienį Italijos ir ris dabar “apsisuka aplink 
Francijos atstovai susikirto, ir bando surasti būdą,” ku- 
nusiginklavimo komisijos 
konferencijoj karinių orlai
viu klausime.

Mussolinio atstovas gene
rolas Marinis reikalavo, kad 
būtų padarytas griežtas 
skirtumas tarp naminių ir 
užjūrinių orlaivių. Jis stojo, 
kad būtų nustatytas tolu
mas, sulig kurio būtų gali
ma išaiškinti, kurie orlaiviai 
priklauso prie naminių spė
kų, o kurie ne. Nors jis ne
minėjo šiaurinės Afrikos, 
tačiaus delegatai gavo tokį 
supratimą, kad jis nori, jog įstojimo. 
Francijos militariniai oriai-i

Italijos ir Francijos Atstovai 
Susikirto Genevoj

viai Morokkoj ir kitose 
Viduržeminese kolonijose 
būtų priskaitomi prie nami
nių orlaivių.

Francijos atstovas Massig- 
li tam1 smarkiai pasiprieši
no.

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

$5,000 bylą prieš uniją.
Tai bjauri darbdavių pro

vokacija. Violet Jones, ak
tyve streikierė, pati pasmer
kė savo vyrą, kaipo skebą. 
Ji su streikierių delegacija 
išvyko į pramoninius mies
tus kalbėti masiniuose mi
tinguose, kad gauti para- 

streikieriams, ir kuo

kas kitas jos neišgabeno.
Trečiadieni Osage dirbtu

vės ir American dirbtuves 
darbininkai Piedmonte išėjo 
į streiką. Dabar Piedmont 
srity streikuoja 7,000 darbi
ninku, t- .»»:£'

Senatorius Brookhart
Atakuoja” Hooverj

WASHINGTON.— Sena
torius Brookhart iš Io\va< 
kuris karštai rėmė Hųąyą-. 
rį prezidentinėj kampanijoj, 
tik dabar pamate, kad jį 
Hooveris “apgavo.”

Trečiadienį Brookhart se
nate kalbėdamas farmerių 
šelpimo klausime “atakavo” -r-r • v- • • 1 • • 

riuo farmerių problema ne
gali būt išrišta.

Anglijos Orlaivis Lekia 
Indijon Be Sustojimo

LONDONAS. — Trečia
dienį Anglijos armijoj orlai
vis Fąirey-Napier, speicia- 
liai pabudavotas ilgai kelio
nei, išlėkė iš Cramyell or
laivių lauko, Lincolnshire, į 
Indiją. Bandys padaryti 
5,000 mylių kelionę be SU-

Tauton, Va.— Darbinin
kai trijų Witz kompanijos 
rakandų dirbtuvių, dviejų 
čia ir vienos Waynesboro 
miestely, sustreikavo, reika
laudami geresniu darbo są
lygų. Viso streikuoja apie 
400 darbininkų.
--------------------------------------f—................. -*<
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DIENOS KLAUSIMAIS
Socialistai Streiklaužių. Rolėj 1 * 1 * 1 * 1 *_____  penkioliką naujų karinių

Jau kelinta savaitė New|laiv^ Tik v^kar Brooklyne 
Yorke eina streikas “1 
terijų” (. „_ov ------
ninku. Streikui vadovauja 
Hotel, Restaurant and Cafe
teria Union. Aštuoniolika! 
valgyklų jau pasidavė ir' 
pripažino uniją, 
kai laimėjo 
darbo valandų nuo 12 iki 8 
ir algų pakėlimą. Matosi, 
kad tuo j aus. karingai uni
jai ir energingai vedamam, 
streikui turės pasiduoti ir 
kitos valgyklos.

Maisto trustas bandė po- Amerikos Koiųųnistų Par- 
licijos ir razbaininkų pagel- tija visuose industriniuose 
ba darbininkus nugalėti, centruose rengia masinius 
bet nepavyko. Areštai ir susirinkimus apvaikščioji- 
chuliganizmas dar tik kie- ■ mui Pirmosios Gegužės, 
čiau suvienijo darbininkus Tarptautinės Darbininkų 
po naujos unijos vėliava. | šventės. Mes kreipiame

Bet dabar savininkai pa- į mūsų draugų skaitytojų 
sišaukė talkon socialistus. | atydą į tuos parengimus. 
Jie tikisi socialistų pagelba; Gal niekad pirmiau nebu- 
streiką sulaužyti. i vo taip svarbu Amerikos

Užvakar laikė specialę | darbininkams, parodyti savo 
konferenciją “United He-'klasinį solidarumą, kaip 
brew Trades,” žydiškų dar- Į šiandien. Mes matome, kaip 
bo unijų. sąryšis, kuris yra 
socialistų rankose. Dalyva
vo ir Amerikos Darbo Fe
deracijos Tūzai. Sėkmėje 
tos konferencijos, socialisti
nės unijos padarė pareiški
mą, kad Hotel, Restaurant 
and Cafeteria Workers uni- je didelių klasinių į mūšių, 
ja su savo streiku įžengus į Gimsta naujus darbo unijos 

tuo būdu po revoliucine komunistų 
vadovybe. Atsiverčia nau-.

socialistų unijų jas puslapis klasių kovos įs- 
Mwxcwiovu torijos. Audėjų streikas

nuolės dabar bus oficialiai! pietuose, po vadovyste nau- 
ir viešai atkreiptos prieš jos audėjų unijos, supurtė 
streiką. Žinoma, kafeteri-1 visą Ameriką. Be to, šis 
jų savininkai nesitveria; streikas parodė, kad su 
džiaugsmu, kad jiems tai-' darbdaviais yra susivieniję 
kon pribuvo streiklaužiai reakciniai Amerikos Dąrbo 
socialistai.

ų p įtapo paleistas į jūres nau- 
(valgyklų)0 darbia j.as (^rinis dvaskūnas var- 

du “Pensacola,”’ kūno pa-
statymas lėšavo $16,000,- 
000! Ir kaip tik tuo ląįkuį 

i tie patys Amėnkos imperia- 
Darbiniu užtraukė naują melo- 

sumažinimą d«V.pie sumažinimą ka'ri’ 
- mų laivynų.

PIRMOSIOS GEGUŽĖS
APVAIKŠČIOSIMAS

kapitalistinis pasaulis ren
giasi prie naujo k&ro. Ame
rika stovi pirmosiose eilėse 
to rengimosi. Mums tenka 
vesti kovą su galingiausiu 
kapitalizmu pasaulyje.

Antra, mes esame sukury-

jų teritoriją ir 
streikas esąs “nelegalis.” 
Vadinasi,
bei Socialistų Partijos ka-

NaujaJmperialisty Apgavystė

Puodas Katilą Vanoja i
Vilniuj e susiniovė kleri

kalai su “liberalais,” ku
riems vadovauja dr. Alsei
ka. Pastarasis kadaise nu
siskundė, kad klerikalai pa
sigriebė į savo rankas visas 
Vilniaus lietuvių organiza
cijas ir vartoja > smurtą r»n vx'/vi 11 nei D

atviro \ 
Klerikalai atsiuntė Ameri- 'tebetiki kunigų plepalajns 
kon p. Vileišienię; papildyti į ' Tai visiems žinomas daly- 
jų kišenius amęrikopiŠkaįs kas,i kad kunigai ir davat- 
doleriais. Čia Vileįšiepę^-f apie religijos reikalingumą.' 
įsitiko išskėstomis rankothiš koš yra labai žemos dorovės 
ir padėjo jai vilioti pinigus sutvėrimai. Labai retas 
iš lietuvių ne tik klerikalai, .kunigą^ nėra didelis išdykė- 
bet ir sandariečiai. Ypa-!” 
tingai S. L. A. organas 
“Tėvynė” ir visi p. Gegu
žio, p. Jurgeliūtės ir p. Vi- 
taičio “darbuotojai” pasi
darbavo uoliai fos klerika- 
lės purvinai misijai.

Matomai, Amerikos sufa- 
šistėję “liberalai” iš “Tėvy
nės,” ir “Sandaros” pašto-' 
gių manė, jog Alseika per
daug bereikalingai puola 
savo taip nesenai buvusius 
bendradarbius klerikalus. 
Štai kodėl jie taip energin
gai padėjo klerikalų atsto
vei apgaudinėti Amerikos 
lietuvius.

Bet štai dabar Vilniaus 
klerikalai atšovė Alseikai 
primetimu jam bendradar
biavimo su Pilsudskio gau
jomis ir ėjimu iš1 vieno su 
plečkaitininkais._ Kilo tik
ras karas. Nesenai ėję ran
ka rankon klerikalai ir “li
beralai” dabai; susiėmė ųž 
krūtų ir papylė kiti kitieihs 
pamazgų puodus ant galvų. 
■Pašvinko visą ’ Vilniaus at-, 
mosfera., '

Well, pasakysime, tai tik
ros sorkės. Sulyg posakio, 
“puodas katilą vanoja”. 
Vilniaus klerikalai ir libera
lai yra tos pačios obelies 
obuoliai, kurie truputį ski
riasi tik spalvomis, o rūkš- 
tis ta pati.

jimų valdžios įstaigose 28, 
privatinėse 18; padegimų 
215, degtinės varymų 814. Iš 
viso kriminalinių nusikaltimų 
užregistruota 14,891, polici
ja išaiškino 11,691 • arba 
78.51 procentą.
Tai šitaip katalikų baž

nyčia ir visa jos skaitlinga 
juodoji armija pakėlė Lie- 

pažangį,uosius/* bettuvos žmonių dorovę. O 
karo dar nebuvo, i vienok yra žmonių, kurie . a . _ * ' a ' . -a . • 1 • 1 • •»

ne p. Gegužis paveržė nuo 
jos tą darbą?

Taip atrodo, Brooklyne 
eina gandai, kad p. Gegužis 
paliepė Jurgeliūte i dar pa
tupėti už pečiaus, o jis ve- 
šiąs suvedžiotus Susivieniji
mo narius pasižiūrėti fašis
tinės tėvynės. ■ Nuvažiavo 
senis Širvydas, dabar užsi
geidęs p. Gegužis ’ važiuoti 
Lietuvon ir pabučiuoti po- 
nei Smetonienei į pantaplį.

DAR VIENAS JUBILEJUS
Caro Valdžia Nori Užtvenkti Revoliucinį Judėjimą. 

V. Mickevičiaus-Kapsuko Nuomonė. Tų Laikų 
Socialdemokratij a.

(Pabaiga)
II.

V. Mickevičius-Kapsu-

lis. Klebonijos yra mora- 
lio supuvimo urvai.

Tarpe kunigų randasi di
džiausių kriminalistų. Šio
mis dienomis Lietuvoje tapo 
patupdytas į kalėjimą už 
žmogžudystę p a g a r s ė jęs 
pralotas, Olšauskas.

kad

S. L. A Ekskursija ir 
Jurgeliūte

Kažin kas pasidarė, 
S. L. A. ekskursijos garsini
muose nebesimato panelės 
Jurgeliūtės? O ijs karto 
juk buvo užrikta ant visos 
Amerikos, kad p. Jurgeliūte 
vadovausianti tai ekskursi
jai. Bet, matyt, vėjas pa
pūtė iš kitos pusės. Ar tik

Socialdemokratij Vadai 
ir Fašistai

Smetonos valdžia buvo su
areštavus Lietuvos socialde
mokratų vadus, ponus Bie- 
linį ir Kairį/ Bet tai, pada
ryta per klaidą. Tuojaus,, 
be didelių ceremonijų, i tie 
ponai tapo paleisti.

Mat, varnas varnui akin 
nekerta. Lietuvos socialde
mokratų vadai jau senai su
sigyveno su kruvinaisiais 
fašistais. Tai fašistų glo
bojami jie savo ilgais liežu
viais dergia komunistus ir 
demoralizuoja Lietuvos dar
bininkus.

Be to, smetoniniai žmog
žudės neužmiršo Kairių ir 
Bieliniu vaidmenio gruodžio 
17, 1926. Niekas kitas taip 
nepadėjo fašistams apsigin
kluoti ir prisiruošti prie 
smurto, kaip socialdemokra
tai, kurie nuginklavo darbi
ninkus ir uždraudė jiems 
prisirengti prieš fašistinių 
gaujų sukilimą. Socialde
mokratams smetoniniai vi
suomet pasiliks už tai dė
kingi. '

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETU VOS
l > > . . 1 •< ) . . .

Federacijos ir Socialistų 
Partijos vadai.

Pirmosios Gegužės ap- 
»vaikščiojimas bus Amerikos 
revoliucinio darbininkų ju
dėjimo atsakymas visai bur
žuazijai, visiems jos talki
ninkams. Tegul masiniai 
susirinkimai parodo Ameri
kos proletariato klasinę ga
lybę!

Kiekvieno “Laisvės” skai
tyto jaus, kiekvieno susipra- 
tusio, pažangaus lietuvio 
darbininko pareiga ne tik 
•dalyvauti tuose masiniuose 
susirinkimuose, bet taip pat 
juos garsinti, į juos traukti 
savo draugus ir pažįstamus. 
Juk tai vienatinė darbo 
žmonių šventė. Juk tai die
na, kurioj mes pareiškiame 
kapitalistų klasei, kad mes 
ruošiamės prie jos nųvę^ti- 
mo. Taigi, parodykjėre! feįa- 
vo kla$irų sųbrendimį/ fl

Krikščioniška Dorovė
Lietuvoje

Juk Lietuvoje šiandien
Niekas neišeina iš Gene- 

vos nusiginklavimo konfe
rencijos. Sovietų pasiūly
mas sumažinti apsiginkla
vimą ant. 50 nuoš. tapo at
mestas. Svietas vėl pama
tė bjaurią imperialistų ap
gavystę.

Bet imperialistiniai plėši
kai paleido naują burbulą. 
Vėl ant scenos pasirodė A- 
merikos valdžia ir lūpomis 
savo atstovo Gibsono pa
reiškė, kad reikės neužilgo 
šauktu naują konferenciją 
delei ; sumažinimo karinio 
laivyno. ' Ir dabar buržua
zinė špaųda šitą burbulą 
pučia.. Imperialistinių vals
tybių valdžios sveikina A- 
meriką delei šio “kilnaus” 
žygi°. .

Kaip tik taip imperialistai 
lošė po pirmosios Genevos 
nusiginklavimo konferenci
jos, kurioj Sovietai pasiūlė 
tuojaus Visai nesuginkluoti. 
Tuomet Amerika išlindo su 
savo “Kelloggo Amžinosios 
Taikos Paktu.” Tai irgi pas jį revolverį’knegalėjo’pri
buvo paslėpimas savo im- rodyti, kad jis tikrai šovė. To- 
perialfstinių tikslų. Ar kas! del teisėjas jį nubaudė $11.45 
išėjo iš to fakto ? Niekas iir Uždraudė dėdės name gy- 
neišejp. Tas “paktas” ne- venX- Sykiu su juomi atėjo 
privedė prie jokio ginklų, s«a-vo
sumažinimo. Vadinasi, vi
sos imperialistų kalbos ir 
konferencijos apie nusigin
klavimą yra muilinimas dar
bininkams akių.

Tik 'nesenai Amerikos

BALTIMORE, MD. -
kad“Laisvėj” buvo minėta, 

suareštavo Kazį Daukantą ir 
kaltino, būk jis šovęs į savo 
dėdę, Aleksandrą Daukantą, 
Bet policija, kuri areštavo Ka
zį Daukantą, negalėjo surasti

daiktus ir išlydėjo. Teisėjas 
pareiškė, kad jeigu jis bandys 
atsilankyti į dėdės namą, tuo- 
jaus bus areštuojamas ir bau
džiamas. Jam nevalia net ar
ti to namo prieiti, , , „ . ,.

Pušyno Gvaizdikas.

nigai ir davatkos laiko sa
vo rankose visą dvasinį 
liaudies gyvenimą. Mokyk
lose bažnyčios juodoji armi
ja elgiasi su vaikais taip, 
kaip jai patinka. Kiekvie
nas vaikas krikštijamas, 
kiekvienas verčiamas eiti iš- 
pažintin, po prievarta moki
nama katekizmo ir t. t.

Atrodo, kad Lietuvos do
rovė turėtų būti pakilus iki 
debesų, nes juk kunigai ap
siašaroję tvirtina, kad reli
gija esanti vienatinė žmo
gaus apsauga puo prasižen
gimų, religija : sustiprinanti 
žnioįajus Į dvasią lįr tam: par 
naįųait Bet dalykai Lietu*- 
Voj stovi kaip tik priešin
gai. J Pačių KaunO klerikh- 
lų “Rytas” (bal. 2d.) pa
duoda sekamų skaitlinių 
apie kriminalinius prasižen
gimus i , , v
: 4 1Pereitais metais visoje Lie
tuvoj, 'kriminalinės policijos 
žiniomis, buvo tokie nusikal
timai : žmogžudysčių pasipel
nymo tikslais 16, per mušty
nes 42, kitais tikslais 76, pa
vainikių nužudyta 156, išža
ginimų 68, plėšimų 113; va
gysčių : arklių pavogta 381, į- 
vairių smulkių vagysčių 11,- 
409, stambių vagysčių 724, 
sukčiavimų smulkių 427, 
stambių 30; ] 
perdirbimų: pinigų 33, doku 
mentų ' 224,a netikrų - pinigų 
pĮatinimb TX2 aMtikJrhų, Jit. 
vertybės popierių 5; iŠeikvo-

Neleiskim IŠpaidavinėt 
> > h BiėdniOkų Mantą l J< 
' * Tki čia, tąi įažhiku
vyriausybė išpardupdas biednio- 
kų mantą, kitą kartą paskutinius 
jų skurlius,—už skolas ir mo
kesčių nemokėjimą. Mes, ko
munistai, reikalaujam, kad 
biedpuomenė visiškai, būtų at
leista nuo mokesčių ir skolų, ir 
mes kartu kviečiam, kad visi 
darbo žmonės kovotų prieš 
bied'niokų mantos išpardavinė
jimą 1 už skolas ir nesumokėtus 
mokesčius. Valdžios atstovus, 
kurie ateina į namus aprašyti 
biednioko mantą, reikia išvary
ti iš namų ir net iš kaimo. Nei 
vienas doras darbininkas, nei 
vienąs doras valstietis nepriva
lo supirkinėt biednioko baldų, 
ūkio padargų, kada vyriausybė 
juos licituoja (išpardavinėja). 
O tais dieles, kurios supirkinėja, 
reikia boikotuoti ir su panieka 
į juos žiūrėti.

Vargas ir Badks
TOLIŪNŲ^ KAIMAS, Pane

vėžio lap^kf.— Iš 44.'.to kaimo 
valstiečių trys turi' po 24 dės., 
28:; mažažemiai ,(turi nuo 3»iki 
6 deš.) ir 5 turi tik daržus. Ma
žažemiams ir daržininkams ba
das žiūri į akis. Duoną nuo ru
dens perka. Darbo nėra, jei ir 
pasamdo koks buože, tai moka 
tik 75 centus dienai. Tačiau ir 
tokio darbo reta. Kas bus pa
vasarį, jei jau ir dabar dauge
lis be duonos paliko? J-as.

Provokatorius
TOLIŪNŲ KAIMAS, Pane

vėžio apskr.— Toliūnų kaimo 
ūkininkas Vasilius Krašenko 
skundžia policijai vietinius ma
žažemius, kaip komunistus. To 
šnipo privalo saugotis visi ma
žažemiai. J-aL»

Drg.
kas, kuris 1904 m. buvo redak
torium pirmeivės, socializman 
orientavusios jaunuomenės or
gano “Draugo,” štai ką sako 
(to laikr. N2, 1904 m.) apie ca
ro valdžios ir lietuvių patriotų 
politiką:—

“Ir tarpe tų, kurie save va
dovais vadina, atsiranda žmo
nės, kurie sako, kad spauda tik
tai del lietuvių prašymų ir mal
davimų tapusi ‘ mums grąžinta; 
už tai, girdi, tik reikia prašyti, 
melsti valdžios, o ji visuomet 
išklausysianti teisingų mūsų 
maldavimų; tie rėksniai karš
tuoliai (suprask, revoliucionie
riai) tik gadina reikalą... Atsi
randa ir tokių inteligentų, ku
rie tvirtina, kad spauda tapusi 
išgauta einant ‘diplomatiniais’ 
keliais, bičiuliaujanties su caro 
bernais... ”

V. Mickevičius-Kapsukas griež
čiausia pasmerkia tos rūšies 
patriotus. Jisai nurodo, kad 
dar pabaigoje pereito šimtme
čio caro bernai Lietuvoje buvo 
itin susirūpinę tuo, kad po visą 
šalį smarkiai platinasi nelegalė 
revoliucine literatūra. Jau 1897 
metais Kauno gubernatorius 
pradeda galvoti, kaip sunaikin
ti “pragaištingą įtaką” revoliu
cinės slaptos literatūros. Vil
niaus geheral-gubernatorius 
Sviatopolk-Mirski (1903 met.) 
rodo didžiausio susirūpinimo, 
kad “visas tautinis lietuvių ju
dėjimas pradeda sprūsti iš vy
riausybės rankų.” Taigi, esą, 
reikia leisti lietuviams spaudą, 
kad su jos pagelba ir įvedus 
valstybės cenzūrą, galima būtų 
pritaikinti lietuvių judėjimą 
prie vyriausybės (caro) tikslų.

18Q7 m. ministerių komite
tas pripažino, kad Lietuvoje 
dalykai valdžiai, prastai' išrodo. 
Jis sako: “PaVojingumas tų 
prasiplatinančių visai be cenzū
ros raštų dar ir per tai pasi
didina, kad drauge su maldų 
knygomis ir kalendoriais po- 
sklysta ir revoliucinjo turinio 
knygelės.”

Panašių ištraukų mes galė
tume duoti tiek ir tiek. Baimė 
revoliucinės propagandos vertė 
caro valdžią kuo smarkiausia 
atsiremti reakciniais 
lietuvių visuomenės.
elementus padaryti įtakingais, 
reikėjo jiems suteikti legalės 
spaudos monopolis. Caro ber
nai juk žinojo, kad jai prielan
kių elementų jau nuo senai 
yra. Reikią, esą, tik juos ge
riau pakaustyti. Iš to, kas bu
vo pasakyta pirmame straips
ny, mes matome, kad caro val
džia neapsiriko. Lietuvių pa
triotų girnomis ji sau miltus 
malė.

Spaudos draudimo laikais ir 
klerikalai turėjo savo nelegalę 
spaudą—Tilžėj ėjusius '“Kry
žių” ir “Tėvynės Sargą”. Kaip 
tik išėjo caro manifestas, taip 
tuoj abudu “kovotojai” 
čiaupė.

Delei to “Draugo” N4 
m.) J. Vilnietis rašo:
pakako jieną ‘sergėjus tikybą ir 
tautą’: po caro valdžios globai 
jiem bus daug šįlčiau, nebebus^ 
bei jokio pavojaus, nei baldos, dainėj*, Franklin* St. _ .
o su bedieviais socialistais ten džja 7 vaL vak> .prašortia i

ly. “Vilniaus žinios” su pasi
gėrėjimu praneša iš Švenčionių 
(Viln. gubern.) apie tai, kaip 
džekonas Burba lydėjo karei
vius karan: aš ir, mielieji, bū
siu su jumis, nors mano kūnas 
bus čionais, bet mano dvasia 
skris su jumis!

Ar galima įsivaizdinti ką 
nors bjauresnio už šią prakal
bą? Bet ji taip tinka į tų lai
kų legalistų-monarchistų darbų 
paveikslą.

Liaudininkai (kurie tuomet 
vadinosi demokratais) nors 
dar paliko Tilžėj savo “Var
pą” ir “ūkininką,” bet jų sie
la jau buvo Vilniuj. Iš “Var
po” ir “ūkininko” liko tik sta
garai. Demokratai greit pri
sitaikė prie legalinės būklės 
sąlygų. Pabaigoje 1905 m. 
jie pradėjo leisti liberalinį 
“Lietuvos ūkininką.”

Pati kairioji tų laikų sriovė 
buvo socialdemokratinė. Ji ne
turėjo iliuzijų del legalio dar
bo. Ir “Darb. Balsas” ir 
“Draugas” rašė, kad pilną tei
sybę galima sakyti tik nelega- 
lėj spaudoj, šia kryptim ta 
spauda sulošė labai didelę ro
lę, o kuomet 1905 m. pabaigo
je revoliucinė audra dar smar
kiau suūžė, Socialdemokratų 
Partija pasirodė vyraujanti 
partija. Tiesa, toje partijoje 
buvo labai stipri socialpatrio- 
tinė ideologija. Į 1905 metų 
revoliuciją ji žiūrėjo, kaipo į 
iietuvmečius, nenorėdama (su
prasti, kokią rolę toj revoliu
cijoj lošė Rusijos ir Lenkijos 
proletariatas ir sodiečiai. Bet 
šio straipsnio tikslas buvo pa
rašyti pilna teisybė apie spau
dos atgavimo sąlygas ir patrio
tinius nykštukus ir todėl kriti
ka sociald. partijos politikos 
pirmoje revoliucijoje nėra šio 
rašinio uždavinys.

“JLaisvės” skaitytojai, ma
nau, dabar • galės* spręsti, ko
kius “didvyrius” minės Kauno 
fašistai ir pusiau fašistai ir jų 
antrininkai Amerikoje. Reak
ciniai kryžiokai ir jų liberali
nės uodegos minės savo juo
duosius pirmtakūnus.

L. Pruseika.

PHILADELPHIA, PA.

padirbimų 4 ir bįn 
litru 33, doku- tik'

Naujakulių Vargai
Naujakuriai be £alo skur

džiai gyvena. Daugumui duo
nos trūksta; pradeda badauti. 
Apiei sėklą nėr ko nė kalbėti, 
jau ir tos pačios, kurios po ke
lis centnerius gavo, iki pavasa
rio .duonai .neužteks. Daugelis 
pavakariui atėjus visa) i neturės 
,ko( sėti. O fašistinė yaldžia 
trupinių padalijus nurimo, lyg 
viskas būtų kuo geriausiai. 
Naujakuriai skolinąs iš žemės 
bariko ir šiaip iš vertelgų pini
gus. Vertelgos plėšia be galo 
didelius procentus (nuo 100 li
tų po 60 litų metams), žemės 
bankas, nors ir duoda iš 6%, 
bet duoda visai trumpam laikui 
— nuo 2 lig \ 4 metų (žiūrint, 
kam duoda) ir išskaito iš ank
sto procentus už visą sumą ir 
laiką.

Fašistinė valdžia spaudžia 
naujakurius visokiais išperka
maisiais mokesčiais ir tt. štai 
ir padarė fašistai rojų, žmonės 
tik laukia, kada jam galas at
eis. ; Bet visi turi žinoti, kad 
jis ateis tik tada, kai proleta
riatas ir varguomenė nuvers 
fašištų valdžią ir paskelbs dar- 
bijiinkų ir valstiečių valdžią, 

tada galima bus sulaukt 
vargo žmonėms - geresnio gyve*

Fašistų Kviečiai z Nedygsta
GEGUŽINĖ, Panevėžio apsk. 

— Fašistai numetė ūkininkams 
sėklų, kaip kad šuniui kaulą. 
Duoda po porą centnerių kvie
čių ir paskaito 8-niais litais 
brangiau, negu dabar nusipirk
ti galima. Valstiečiai pradėjo 
daiginti gautus iš fašistų kvie
čiu^, bet jie nedygsta. Visi 
rengiasi vežti ir atiduoti seki 
lasj iš kur gavo. “Pavasarį 
tuos kviečius pasėjus išaugs 
akmenys”—sako valstiečiai.

elementais
Kad tuos

■ Mažažemių Vargas
SkAMAčIAI.—. čia-yra apie, 

50'kiemų. Valstiečiai turi nuo 
1 lig 3 Fa. Duonos nei vienas' 
jau nebeturi. Daugelis nori 
pasisamdyti buožėms, kad tie 
nors už duoną laikytų; bet buo
žės neima. Valstiečių šeimose 
yra sergančių, bet pinigų nei 
vaistams nei duonai valstiečiai 
neturi. (Nėr kam jais rūpintis. 
Ištisos šeimos su mažais vaikais 
tikrai laukia bado mirties. 
Nors valstiečiai be galo sunykę, 
nors mirti badu rengiasi, bet 
nesupranta, kad turi susiorga
nizuoti, tik keikia valdžią ir 
juos fašistams pardavusius so
cialdemokratus, kuriems anks
čiau buvo veltui pąsitikėję.

Keiksmais fašistų valdžios ir 
pardavikų nenuversim, turim 
orgąnizuotis kovai prieš visus 
•išnaudotojus, kovai dėl darbi* 
hžnkų ir1 valstiečių valdžios. •

“Balsas

užsi-

(1905
(“Jau

I

Besirengiant prie 1 d. gegu t 
žės, 18 d. balandžio buvo 1 d. J 
gegužės konferencija, kurią 
sušaukė 3-čias distriktas. De
legatų pribuvo 96 nuo 50 or
ganizacijų. Išrinkta prisiren
gimo komitetas iš 21 nario. 
Svetainė paimta New Broad
way Arena, Broad St. ir Chris
tian St. (900 S), kurioj sutel
pa 3,000 žmonių. Bus daug 
gerų kalbėtojų ir gera progra
ma; dainuos ir lietuvių Lyros 
Choras. Visi švęskim šiemet 
pirmą gegužės ir išreiškim de
ni o n s t r acijos protestą prieš 
rengimąsi j karą, kuris aiškioj 
formoj vystosi ir bile dieną ga
li būti pradėtas. Juo labiau 
kils protestai• prieš karą, tuoj 
labiau karo meisteriai bijos, | 
kad jis neprarytų jų pačių. H •

27 dieną balandžio, atei- | 
nančioj subatoj, vietos’ visos 

i progresyvės; Organizaciją ben
gia balių su šokiais, Ūkraihų ;

Pra
(legalėj spaudoj) bus galima 
dar smarkiau, kovoti.”

Čia mes dar pridursime: le-1 
galės spaudos reakcionieriai- i 
carberniąi ne tik su revoliucio- į 
nierrais kovojo, jie rėmė caro i 
valdžią jos leave su Japonija. 
Vilniaus vyskupui įsakius, ku
nigai laiko bažnyčiose mišias čia 
už karo laimėjimą, bažnyčiose valsčiaus gauti 
renkama aukos raudonajam | liau viršaitis dvarininkas Girš- 
kryžiui; patriotėliai pradeda i tautas atsisakė jiems duoti 
rengtu spektaklius naudai raud. I miško. Tą sužinoję valstiečiai 

susiorganizavo demonstratyviai 
eit į valsčiaus valdybą reikalaut 
miško. Išgirdęs apie tuos pa
sirengimus dvarininkas viršai
tis, nieko nelaukdamas, pats 

ir kinkų drebėjimas atsiliepia ; atvyko pas valstiečius ir pasky 
visur naujuose laikraščiuose”—|rė jiems miško, 
nes ' fa spauda buvo atvaizdas ■ 
reakcionierių veikimo visoj ša-!

kryžihus. Apie judošišką pra
loto Antanavičiaus aplinkraštį 
mes jau rašėme. “Darb. Bal
sys” (N4‘, -1905 m.) iš to daro 
išvadą: “tas šunuodegiavimas

z į
7

. su atsilankyti, nes pelnas eis 
geriems tiksląms. ’ 'ižL

A. J. Smith. V

Valstietis.

Bijo Organizuotų Valstiečių
GUJĖNAI, Gudžiūnų valse.— 

valstiečiai susirašė prie 
miško. Paga-

S-s.
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Trockizmas
Paraše A. BIMBA

Pasaulio Pilietis.

WATERBURY. CONN.

H

Brooklyn, N. Y46 Ten Eyck St
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laikoma 
Turėtų

Delega- 
seimą J.

pagirtinas roselandiečių j 
tas turėtų būt daroma
VVaterburiečiai, rudens j

paprasto policisto 
Labai jum rūpi, ir 
kaip pasirodo, ne-

I 
k

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
vė” apmokės persiuntimo kaštus.

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

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

Buvo surengta pora va prieš kun. Mockų už 
l” bažnyčios ir už ‘ 

kė. "“Kuopa pagal išgalę auko-mą” dievo ir tikėjimo, 
jo darbininkiškiems reikalams girdėjo, pasakojo, kad puikiai i tai kokis jūsų tikslas suradimui 
iš 'įdaryto nuo parengimų išaiškino Romos trusto biznį. '“Laisvės” Rep.? Į tą jūs ne-;

Vietos sandarokai,

Kun. M. X. Mockų
30 d. bal. ir 1 d. gegužės. Nu

kalbant 
džiau- 
proga

kad jūs 
laišką iš 

ir jau vi- 
kad nciš-

diskusuoti. Atsisakiau 
pasirodyti tol, kol jūsų 

nupuls žemiau zero.

“grio-! Jeigu jūs nematėte reikalo 
įžeidi-j skirti komisiją sužinojimui, kas 
Kurie i parašė į Jersey City “Journal”,

patarnavimo 
kreipkitės:

Viena, Austrija.— Maria

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

reikalaujate manęs

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

rie girdėjo Mockų
1916 m. Waterbury, visi

L. D. L. ginsi, kad ir vėl turi 
turi apie girdėti jį kalbant.

Pereitais me- Tais pat metais kun.

“Laisvės” num. 95 J. Smi- 
, thas pasiverčia “nekaltu avinė- 

. ... Nekreipiu domės į jo ad-

i x
I profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale

K

i 
3

s

Penktad., Baland. 26, 1929
___________ t • - t

< McADOO, PA.
^Balandžio 21 d. įvyko A. P. 

L. A. 5 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė skaitlingai ir 
visi rimtai svarstė kuopos rei
kalus. Buvo svarstyta, kad 
kiekvienas kuopas narys pasi
darbuotų gavimpi naujų narių. 
Jeigu kiekvienas narys gautų 
tik po vieną naują narį, f 
mūsų kuopa žymiai paaugtų.! 
O gauti naują narį gali kiek-l 
vienas, tik reikia pasidarbuo-; 
ti<# Mes neprivalome atsidėti i 
vien tik ant organizatoriaus. 
Jeigu visi darbuosimės, tai ir 
pasekmės bus geros, 
tu išrinktas į būsimą 
Milleris.

Puslapis Trečias

ko daug žmonių. . Keliolika > 
žmonių priparodė, kaip soc.- ♦ 
menševikai skundė* dirbtuvėse * 
bosams progresyvius, kad iš-: S 

• varytų iš darbų, skundė įvai-!j 
iriais būdais. Skundė policijai j Į 
i ir t. t.

Tai
! žygis,
i visur.

. J sulaukę, turėtų irgi tą patį pa
,ai daryti. Čia iškiltu į viršų ne-į J- Smitho Graudūs Verksmai j 

mažai donosčikų, peržvelgus 
nuo 1919 metų iki dabar. L 
tokius smarkuolius reikia pul>-||iu” 
likai parodyti. 1 vokatišką

; nieko naujo
kalbės pat ne į visus atsakymus

' sakyta.
Jūs

1 Kliubo susirinkimą viešai daly
kus 
jums

; karštis

tarnystos kol dalykai paaiškės 
ir jeigu pasirodytų nesate kal
tu, jumis visos teisės grąžina- 

Tai ir buvo galima pa
su Basanavičiuku.

šis tai paskutinis mano rasi-

LAI S VOJI
SAKYKLA I i daryti

i d m 1H h HTTnrnTTrni^ nvs šiamc klausime ir dau„iauSlcllUC Kiel U SI II i L II Ulei lelll

; jokių su jumis diskusijų neve- 
,siu. Visuomet kelsiu, jeigu 
jbus reikalas, jūsų netinkamą 
i politiką kliube.

Kliubo Narys.
Nuo Redakcijos. Su šiuomi 

šiuo klausimu diskusijas bai-

atsakymą, kadangi
nepasakoma, taip i

at-’Jeritza, Metropolitan Ope-
jros Kompanijos prima don-

V. Čionai gyvuoja A.
D. 120 kuopa. Narių 
porą desėtkų.
tais veikė gerai del darbiniu- -Siaurusaitis buvo užvedęs pro- Dabar jis labai pakilęs, 
kų labo.

. balų|, kurie neblogai nusise- vimą
kė. Kuopa pagal išgalę auko- mą’’

iš 'jUdaryto nuo parengimų išaiškino Romos trusto biznį, j “Laisvės
pelno, vaikštinėjo po stubas ir 3() d. bal. kalbės apie Mek-j atsakote, praleisdami tą visiš- 
rinko aukas streikuojantiems sikos kunigų revoliucijas prieš,kai.
mainieriams. Buvo surinkta svietišką valdžią. Visi turėtų 
virš 50 dolerių ir drapanų to-' atsilankyti, 
kios pat vertės.
finas darbas, kad kuopoj ran- čiai publikai pasirinkti temą 
dasi draugų ir draugių, kurie’jg kelių.
darbuojasi. Bet ateityje pa- 
sistengkirne visi ir visos pasi-į 
darbuoti, tuomet dar geresnes 
pasekmes turėsime.

m, pirmadienio vakarą, loš- 
dama čia Valstybės Operos 
Salėj operą “Cavalleria 
Rusticana,” parpuolė ant 
scenos ir susižeidė ranka.

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

MANO YPATldKA ATY-(p-|/\ on 
DA IR PATARNAVIMAS I Ii B 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

Lietuviška Akušere
Tel., Greenpoint 5765

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

; tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
I mane, o gausite tikrai profesionalę 
I pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
Mn Iflth St.. Camden. N.

$1,000 Tik Už 60 Centy
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
nesne būtu 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- 

ima), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist

ažolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

!ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li- 

Įgai 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 j 
prie Dorpato universiteto,. Vė
liau per kelioliką metų savo

> praktikavosi di- ! 
miestuose Euro-i

Jūs sakote, kad Kliubas 
Del kitos dienos tvarkosi pagal didžiumos tari- 

Labai pagir- vakaro kun. Mockus duos pa-'mą. Netikiu. Ir štai kodėl.
Faktai patys už save kalba. Ko
vo mėnesį susirinkime jūsų 
propozicija, kad Kliubas susi
rinkime išrinktų komisiją, į 
kurią ir patsai siūleisi liuosno- 
riai, nuvažiuoti į laikraščio ofi
są suradimui korespondento, li
kosi atmestas. Tačiaus, jūs 
su didžiumos tarimais nesiskai- 
tėte ir 10 dieną balandžio nu
vyk ote Į Brook lyną “Laisvės” 
redakcijon ir ten nors nebuvo
te įgaliotas kalbėti Kliubo var
du, tai darėte kaipo Kliubo ly
deris atkartotinai reikalauda
mi išduoti korespondento slapy
vardį.

Kaipo dokumentą, 
ten buvote, turiu 
“Laisvės” redakcijos 
si jersiečiai juokiasi, 
degė jūs reikalavimas.

Dabar jūs pasivadinote lie
tuvių Kliubo lyderiu. Ir, kaip 
matome, tuomi didžiuojatės. 
Kaip teisingai tie paskalai, ne
siimu spręsti, tačiaus gali būt 
ir tuose paskaluose teisybės ir 
štai jie: Sakoma, kad jūs su
organizavote minimą Kliubą 
spiriami valdiškų lyderių ir 
jums buvo prižadėta paskirti 
kapitonu, jei jūs Kliubą palai
kysite ’demokratų pusėje ir 
jiems lietuvių balsus laike rin
kimų sugaudysite. Bet... jum 
tai nepasisekė ir paaukštinimo 
nesate aplaikę.

Kaip jau sakiau, nesiimu 
spręsti teisingumo šių paskalų, 
bet juose gali būt ir teisybės ir 
štai kodėl. Jūs nepriklausote 
nei prie vienos iš lietuvių spa-z 
šelpinių organizacijų čionai 
vietoje. Nepriklausymo prie
žastis—jūs nematote jokio sau 
politinio kapitalo priklausymui 
ir jums nerūpi sušelpimas se
nesnių mūsų 'lietuvių. Gi Kliu
bas norima naudoti jūs paaugš- 
tinimui nuo 
į kapitoną, 
jūsų garbei, 
simato ribų.

Jūs galite laikinai palaikyti 
nežinystėj tuos Kliubo narius, 
kurie neturi politinio suprati
mo, bet tai nevisus ir laikui bė
gant jūsų visa politika bus ke
liama viešumoje, kada tik no
rėsite savo' visa širdžia myli
mus demokratus girti ir jiems 
pinti laurų vainikus.

Ir tada mes viešai dalykus 
diskusuosime Kliubo susirinki
me, kada jūs būsite rimtesni ir 
bus suprantama, kad nebus 
nieko blogo jūsų viešai opozici
jai.

Jeigu/ kaip jūs sakote, buvo 
balsuojami už tulus demokratų 
lyderius Kliubo susirinkime, tai 
nevisi nariai žinojo. Parlamen- 
tariškos taisyklės reikalauja 
tokius susirinkimus šaukti svar
biais klausimais — atvirutėmis, 
o jūs to nesate padarę ir jeigu 
darėte, tai tik su savo ištiki
mais.

Negalite sveikas įkalbėti ki
tiems ligos, kad nėra įstatymų 
tokius narius bausti. Klystate 
ir neturite supratimo organi
zacijų tvarkyme. Pavyzdį im
kime štai kokį. Jūs esate po- 
licistas ir jeigu būtų su jumis 
panašūs dalykai atsitikę, jumis 
būtų greitai suspendavę nuo

Darbininkų Šventė

Įvairiausiais būdais darbi
ninkai apvaikščioja tą dieną 
atsižvelgiant į aplinkybes. Tai 
yra peržvalga darb. klasės su
sipratimo. Tą dieną ne vien 
susipratę darbininkai tėmija, 
ant kiek darb. klasė pažengė, 

dė nuolatinius kambarius, ku- tėmija išnaudotojų, turčių 
riuose nariai galės smagiai lai- klasė. Jei daib. pasitodo ne
ką praleisti, kada tik norės. ’ pirmyn, tada išnau-
Kliubo kambariai bus atida- klas« dauS drąsiau
ryti 1 d. gegužės; jie randasi' spausti, dar daugiau
17 Blaine St. Bus 
minkštų gėrimų ir tt. 
vietos lietuviai, kaip suaugę, 
taip ir jaunuoliai, rašytis prie 
šio kliubo.

4 Balandžio 15 d. numirė Sta
sys Zaveckas. 
ris^r devyni kūdikiai. 
tik*viena mergaitė dirba, 
visi ^kiti dar i . 
Velionis prie jokių draugysčių jei norim, kad fabrikantai bi- 
neprigulėjo ir paliko šeimyną jotų numažinti ir taip mažas 
be cento, todėl ir laidotuvė- mokestis už mūsų sunkų dar
inis turėjo rūpintis giminės, bą, tai visi dalvvaukime 1-mos 
Čia turėtų būti pamoka ir ki-.Gegužės apvaikščiojime, eiki- 
tiems darbininkams. L------ , . .
nepriklauso prie jokių draugi-1 darbininkus, 
jų,, turėtų rašytis prie pašei- RB reikalą, 
pinių draugijų, 
vuoja A. P. L. A. kuopa ir'r e d a k t o r ius. svetainėj 
prie jos gali kiekvienas ir!Green St.: pradžia 7:30 
kiekviena prisirašyti. Mokes- vakare. Nesivėluokite! 
tis m#delė ir kiekvienam pri-! _... _
einama. !

"X Uwndasi Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas. Pirmiaus lai
kydavo susirinkimus po pen
kioliktai • pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio Mickūno 
svetainėj. Bet dabar nusisam-

išnaudoti silpnus susipratime 
darbininkus. Turčiai puikiai 
tėmija 1-mą gegužės, ar daug 
darbininkų dalyvauja savo 
klasės šventės apvaikščiojime.

Taigi, mieli draugai, darbo 
žmonės, jei trokštam geresnio 

Pasiliko mote- rytojaus, jei norime, kad mus 
Iš jų mažiau išnaudotų, jei norime, 

o kad darbdaviai su mumis bent 
nepilnamečiai., kiek žmoniškiau skaitytųsi, ir

Kurie me patys ir raginkime kitus 
aiškinkime būti- 

1-mą gegužės kal- 
Juk čia gy- bes kun. Mockus ir “Laisvės” 

103 
vai.

Kun. M. X. Mockaus Prakal
bos.—Diskusijos apie Men
ševikus.—1-mos Gegužės 
Apvaikščiojimas. — Sanda- 
riečių “gegužinė

Kun. M. X. Mockus
^Riselando (Chicagos prie

miestis) progresyviai lietuviai 
buvo surengę diskusijas. Į 
jas buvo užkvietę ir “naujieni- 
nius” menševikus; pastarieji 
neatėjo. Mat, socialistai ir 
sandariečiai tik pakampėse 
Jnpka pliaukšti ant progresy- 
v4Ur komunistų, bet kaip tik 
reikia akis akin stoti ir priro
dyti teisingumą, tai jų nėra. 
Ant minimų diskusijų prisirin-

3
3

E 
E

varde 
i Sąryšio, irgi, kaip girdėti, ren
giasi surengti dar prieš 1-mą 
gegužės tikslu pakenkti darb. 
Jie surengs, kad jų koks mul
kintojas išplūstų susipratusius 
darbininkus, komunistus. Su
sipratę darbininkai turėtų 
tiems gaivalams taip pat j pa
lodyti savo susipratimą, kaip 
kad anais metais, rodos 1925 
m. Tuomet irgi Sąryšio var
du rengė neva “gegužinę,” 
parsikvietė Poškų. žmonių 
atsilankė apie 20. Tai buvo, 
pamoka ir nedrįso iki dabar 
darbininkams užbėgti už akių.

L. D. L. D^ 28-tos Kuopos 
Nariams! . . .

Susirinkimas įvyks 13 d. ge
gužės, savuose kambariuose, 
774 Bank St., 8 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai privalo da
lyvauti. Raginkite vieni kitus, 
kad atsilankytų į susirinkimą. 
Atsilankę patirsite svarbumą.

Puikus klasiškas bankietas 
4 d. geg., darb. draugijų sve
tainėje, 774 Bank St. Pradžia 
8 vai. vakare. Rengia L. D. S. 
12 kp. svetainės naudai. Už- 
kviečia vietinius ir iš kitur sve
čius dalyvauti.

Komunistas

Hibbing, Minn.—Minneso
ta geležies rūdos mainose 
dabar tedirba tik 7,000 dar
bininkų, o keli metai atgal 
dirbo viso 18,000 darbinin
kų. Čia randasi suvirs 2,- 
000 bedarbių.

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 kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ąia- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir 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.
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Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
jsisenčjusio 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 moderąiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAT. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZI NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti I 
automobiliais i trumpiausj laiką. Į 
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. NedSldienmis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y. I

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

3 ORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

j PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
: Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno auielinkčie
i j Turi me didelį štorruimį, kuriame laiko 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: 
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
0 Telephone, Greenpoint 2372

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

j*



Penktad., Baland. 26, 19'

Polemika ir Kritika

Rašo JUL. DAUBARAS

7 į vai. vakare, visos ekskursijos vadas

nuo to

girdisi dainos,

i

Ten Buvęs” nupeiki

sekančiu adresu:S

s

Lij

M. Paulukaitis.

totyj galima gauti specialiai

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043 PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

GRABORIUS
Philadelphia, Pa.

i(Tąsa bus)

gerb. Korės- 
Buvęs,” labai

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 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.

kuris
Buvęs” “Kel- 
kovo 13 d.,

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieni} dieną ir nedėiio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. i>o pietų

MARGARITA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

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

734 Grand Street
. Brooklyn, N. Y.

$10.00 LOTAI $10.0CF
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

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

1
I h

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Koksais Ointment Co, 
518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFORD, CONN. U.S.A.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.

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

kę, tai S. V. negana ką mane 
kritikuoja, bet ir tiems drau
gam neatiduoda kredito, ku
rie verti.

M. Paulukaitis.

Puslapis* Ketvirtas

EKSKURSIJA I LENINGRADĄ
Lapkričio revoliucija Rusijos proleta-! tam tikros spalvos su penkiakampe žvaigž- 

riatui ir kaimo biednuomenei atvėrė moks- : dele. Mano grupės buvo No. 3, su mėlynu 
lo-kultūros duris. Seni ir jauni, vyrai ir I kaspinėliu prie krūtines. Kitų kitokie. Pir- 
moterys, visi veržiasi į mokslą. Tik ta mū-|ma to, išdavė dviejų puslapių prirašytą po- 

• pierėlį, kuriame plačiai nurodytos ekskur
santams taisyklės—tvarka, elgęsis ir tt.

■Oras gana šaltas, vėjas su sniegu. Jau
nimas linksmas, dainuoja, šoka, kaip stoty
je, taip ir ant platformos. Visi linksmus—

sų nelaimė, kad mes biedni esame. Jeigu 
mes turėtumėm tuos miliardus, kokius tu
ri Wall S try tas, mes per kelius metus ste
buklus parodytumėm...

Nežiūrint tų sunkių sąlygų, kurias So- _ 
vietų darbininkai ir kaimo biednuomenė vyrai, moterys, seni ir jauni, 
pergyvena ir tą, kas mums priseina per- r _ '
gyventi, mes su. didžiausiu jėgų įtempimu i įsakė "visoms grupėms eiti po tvarkai ant 
metame del šalies, industrializacijos, del;platformos. Kiekviena grupė bei dvi sykiu 
pakėlimo žemės ūkio, del švietimo reikalų, į turėjo savo vagonus, o ekskursantai savo 
del socialio draudimo, del namų statybos, vietas, 
del mokslo-dailės ir tt. po 6, 7 miliardus 
rublių kas metai. Visas proletarinis ele
mentas, sykiu su kaimo biednuomene iri

Vagone
Vagonai seni, iš caro laikų, III klasės, 

proletarine inteligentija, duoda Sovietų ant trijų augštų. Šviesa duodama žvakė- 
valdžiai didžiaifsią pagelbą. Taipgi visosj mis. Mes, senesnieji, užėmėm ant augštų 
visuomeniškos organizacijos eina į pagel- į narų vietas, jaunuomene, daugiausia mote- 
bą įvairiais būdais: skoliname savo vai-!rys, apačioj. Traukiniui pradėjus eiti ly
džiai pinigus, reiškiame bendrai protestus,I giai 8 vai., jaunuomenė, susibūrusi, užtrau- 
demonstracijos prieš pasikėsinimą ant mū-, kė įvairias darbininkų ir liaudies dainas,
sų šalies, statančios socializmo tvarką, per 
imperializmą. Visose statybos šakose ima
me aktyvų dalyvavimą ir be pasigailėjimo 
kritikuojame padarytas klaidas.

Sovietų Respublikoj veikia plati turis
tų draugystė. Ją sudaro daugiausia jau
nuomenė ir vidutinio amžiaus žmonės—di
džiumoje darbininkai ir darbininkės. Tos 
organizacijos skyriai veikia po visą Sovie- laikraščio: vieni kur tai kampe įlindę, kiti

rusiškus šokius, taip kad kojas raitė iki 
lubų. Visuose vagonuose 
armonikos griežimas.

Už valandos, grupės vadas-starasta 
pranešė, kad yra rengiamas sieninis laik
raštis ir prašo draugų, kurie ką nors gali 
ir turi medžiagos, prisidėti prie išleidimo. 

Jaunieji sujudo ką nors pagaminti del
tų žemę. Turistai rengia ekskursijas į įvai
rias istoriškas ir gamta apdovanotas vie-
tas... Kelių komisariatas turistų ekskur- u allL BUUnlLU puplulelw. 

suteikia rainus palengvinimus: kurie skait6 kiti šį bei ta pasakojo.
gelzkehai nupigina tikietų kainą ant 50%> Ax ir„: handxiai, raxvH qnip <,„• k„in 
ir tt. Švietimo komisariatas suteikia apsi-1 • & ^syti apie tai, kaip
stojimo vietas—bendrabutį ir kitus paleng-' ™s. Kaul?° . kat.°-8°! kaleWe. su.tlkonle 
vinimus ■ Lenino mirtį, kokį į mus sunkų įspūdį pa

gristai susipažįsta su įvairiu Sovietu ' ?arS Traukinys bėgo šlubuodamas, To- 
Respublikos kraštų gamta, jos turtais, žmo-' klose. sąlygose sunku buvo ką nors rimto 
nių rasėmis, jų įpročiais ir įvairiais kitais! ypatingai nepratusiam, ir blogai
žinojimais—įspūdžiais ir sugrįžę tą visą' rašančiam i ūsų <a et visgi velias ei- 
perduoda, kaip žodžiu, taip raštu, plačioms' lutes nuhpdziau n as.
darbininkų masėms. ' I Vienas is.jaunuolių skaidė is knygos

Maskvos ir gubernijos visų profsąjun- i įvairius, klausimus: iš mokslo, politikos il
gų taryba su kitomis darbininkų organiza-; ekonomikos srities. . Kiti ant klausimų da- 
cijomis, tankiai rengia ant įvairių švenčių 
didžiausias ekskursijas.

Apie rengimą ekskursijos praneša vi
siems profsąjungų skyriams, Komunistinio 
Jaunimo Sąjungai, Turistų draugystei ir 
tt. Tuomet darbininkai po fabyikus-dirb- 
tuves ir Sovietii įstaigas organizuoja ko- 
lektyves grupes važiavimui.

ant narų susirietę, prie menkos žvakės 
šviesos ką tai rašė, trynė, braižė ir vėl try- 
trynė, ant prasto, sutrinto popierėlio. Ne-

ekonomikos srities. Kiti ant klausimu da- 
vė atsakymus. Turiu pasakyti, kad iš mū- 

; sų grupės, kuri susidarė iš 36 žmonių, tik 
i apie 4-5 buvo partijos nariai, apie 10 kom- 
‘ somolų, visi kiti buvo bepartiniai darbinin
kai. Jaunuoliai interesuojasi užsienio dar
bininkų gyvenimu, šalies tvarka, profsą
jungomis, kalėjimais ir polit-kalinių gyve- 

Maskvos ir nimu. Aš jiems daug pasakojau iš Ameri- 
gubernijos’ profsąjungų "taryba (M.T.C.P.' kos gyvenimo... Jiems sunku persistatyti, 
C.) 19 sausio organizavo plačią ekskursiją, kodc! ten (Amerikoj) darbininkai taip kla- 
su viršminėtomis organizacijomis į Lenin- ■ ainiai atsilikę.
gradą. i Privažiavome Tveriaus: miestą. Ten

Kur aš dirbu, komunistų leninistų ' stotyje gavome verdančio vandens, pasitai- 
jaunuomenės kuopelė organizavo kolekty- į seme arbatos ir gerai pasistiprinome su 
vį važiavimą į Leningradą. Kad pagelbė-I “buterbrodu,” kurio mūsų šeimininkė ant 
ti tiems, kurie mažiaus uždirba, buvo su- kelio gavo nuo profsąjungos del valgio.

tam veikale atsilankiusieji bu
vo užganėdinti ir kiek pasvei
kinimų apturėjome, tai išve
dimas kas link S. V. korespon
dencijos yra fanatiškas tiks
las. Aš nesistebiu nei kiek iš 
to, ką mane kritikuoja, bet 
kodėl neatiduoda garbės toms 
draugėms-draugams, kurie at
liko savo roles labai gerai ir 
kurie veikia dailės judėjime? 
Priežastis yra tokia, yra to
kių aristokratų, kai vasara at
eina, vietoj kur turėtų su vie
tiniu choru ant išvažiavimų 
būti, tai išsirioglina ant byčių, 
o kaip žiema ateina, tai tie 
ponai mano, kad be jų tokių 
veikalų negalima sulošti. Jei 
aš būčiau tą viską atidavęs 
ant tų gerbiamųjų rankų, o aš 
tik atsistojęs ir mokinęs) ir 
kaip nebūtų sudarytas veika
las, S. V. būtų gyręs rėkda
mas, kad nieks negal sukirsti, 
bet kaip aš išdalinau roles vei
klesniems choro nariams, tiem, 
kurie nesikėlė savo ypatą

“Laisvės” Redakcijai
Gerbiami Draugai Laisviečiai!

Aš, A. želonis, Haverhillio 
Laisvės Choro organizatorius, 
taipgi ir kitų organizacijų pa
laikytojas, prisiunčiu mūsų 
chorvedžio M. Paulukaičio at
sakymą į korespondento S. V. 
neteisingus plepalus. Drau
gai ! Mes žinome, kad S. V. 
turi didelę galią “Laisvėj,” to
dėl aš ir noriu perspėti jus, 
kad jūs patalpintumėte be jo
kių ištraukų. Jeigu reikalas 
būtų pataisyti gramatines klai
das, tai pataisykite. Bet jei
gu ištraukų norėtumėte dary
ti, tai geriau grąžinkite atgal. 
Bet jeigu jūs tą padarysite, 
tai žinokite, ką jūs su S. Ve- 
chu atliksite. Jūs prisidėsite 
prie sugriovimo dviejų chorų! 
O podraug ir kitų organizaci
jų. Jau (Lawrence, Mass.)
veik visos organizacijos negy- augščiau organizacijos reika- 
vuoja, išskyrus Liaudies Cho- 1Ų, h’ kurie atliko geriau, ne- 
rą ir Kempės Bendrovę. O gu tie jnteligentai būtų atli- 
kas tą viską suardė ? Kas pri
vertė pasitraukt tuos pirmuo
sius veiklius narius 
švento ir prakilnaus darbo? 
Tai vis toki, kaip S. V. su savo 
“teisingomis recenzijomis.”

Mums reikalingas choro ve
dėjas ir mes už jį užstosime. 
O jeigu “Laisvė” neišpildys 
savo užduotį, tai viskas atsi
lieps ant “Laisvės” nenaudos.

Draugiškai,
Ant. Zelonis.

LAWRENCE, MASS.
Atsakymas korespondentui 

S. V. “Laisvės” No. 50, po ant- 
galviu (“Pepita” išėjo girti
nai), minėta korespondeflcija 
parašyta labai neteisingai, tie
siog šmeižiama mane, kaipo 
mokytoji minėtos operetės ir 
Liaudies Choro, taipgi ir akto
riai pusėtinai paniekinami. O 
prie tam dar Paulukaitis bai
sų prasižengimą papildė todėl, 
kad nuėjo savo darbą atlikti, 
o dar lenkų bažnyčion žinoda
mas, kad tą patį vakarą bus 
lošimas operetė “Pepita.” P. 
S. V. kaip žinai, tai Lawrenc’o 
ir Haverhill’o chorus mokinu, 
nors tu pavydi man, .bet iš 
chorų man būtų sunku pragy
venti už $9.00 ant savaitės, 
būdamas su šeimyna, tokiu bū
du mokėdamas savo amatą, 
stoviu savo pozicijoj. O kas 
link to vakaro, aš išeidamas 
pranešiau choro organizato
riui ir to vakaro komisijai, kad 
aš sugrįšiu kaip 8 vai. vak. 
Klaidą padarė didelę ir neati-į 
taisomą, tai to vakaro pirmi
ninkas, kuris buvo S. V.

Atsakymas draugui, 
pasirašęs “Ten 
eivio” No. 11, 
1929 m.

Tur būt tau, 
pondente, “Ten
galvą skauda, kad aš vargo- 
ninkauju lenkų bažnyčioj. Gal 
malonėtum, ir tu būti (Dievo 
muzikantu), bet dar Gerb. 
“Ten Buvęs”, matyt, kad gal
va ir pirštai ne toj vietoj, kur 
turėtų būti. Nors tu skiriesi■ 
nuo S. V. kas link veikimo irį 
draugiškumo, bet esate vieno 
proto to nabago gyvūnėlio, ką 
turi ilgas ausis.

Gerb.
Liaudies Choro veikimą ir šau- 
kiesi šv. Jackaus, kad apsau
gotų tave, bet suprask, kad 
Liaudies Choras veikia pirmyn 
ir su savo veikalais ir dainoms 
žmones visados užganėdina; o 
kada jūs su savo Harmonijos 
studentais išvažiuojat miškuo
se koncertą . atlaikyti, tai ne 
tik ką tavo šv. Jackus stebisi, 
ant jūs žiūrėdamas, bet visi 
miško žvėreliai neturi sau vie
tos, o farmerių karvės, išgir
dę tą “malonų” j ūsų. visų bal
są, atbėga iškėlę galvas bliau- 
damos, ar tai iš išgąsčio ar pa- 
turavodamos jums, to tai ne
žinau.

Patarčiau gerb. /“Ten Bu-
ivęs” prašykite šv. Jackaus ap- 
saugojimo ir pagelbos ir steng- 

prašė to vakaro komisija to- kįįėS pasirodyti publikoj, tu- 
* rėdami užsiėmimą, nerūpės ir 

S. V. jaus- neskaudės jums galvos aplink 
--------------- 1 mano užsiėmimus ir'kur aš

del, kad visi choro nariai buvo 
užimti su lošimu. F 
damas to vakaro savininku 
pridarė daug nesmagumų ak- dirbu. 

_ ... .. . . _ toriams ir susirinkusiai publi-
rengtas vakaras, kuris davė kelius šimtus Čia rusaiJ-abai vartoja arbatą, kiekvienoj kai,—man išeinant, šokius už

verdančio darė 7 vai. vak. ar tai komi-1 
sija ar to vakaro pirmininkas, 

I . 1 1 1 J • • v • 1

rublių pelno. Kadangi ekskursija į Lenin- stoiyj g< 
gradą ir atgal, su valgiu, nakvyrle—bendra-. vandens, 
būtis, lovos,, tris, sykius valgyti, tramvajaus' Vienas iš komsomolų, nedidelio ūgio 
bilietai—kainuoja 21 rublis, ‘tai parengimo vyrukas, visą laiką jukdė visą mūsų vago- 
pelną paskirstė tiems, kurie mažiaus uždir- ■ ną su savo komiškais išėjimais. Traukimui 
ba, kad galėtų; nuvažiuoti. m 1 ’ “ „ , / \
nis komitetas dalį ekskursijos pinigų su-' del visos ekskursijo~.
mokėjo. Vieniems prisėjo primokėti savo Apie 11 vai. mūsų sieninis laikraštis 
pinigų po 10, 11, 13, 15 ir 18 rublių—žiūrint buvo gatavas ir pasirodė prie vagono šie- ; 
pagal jų uždarbį. i nos pakabintas. Laikraštis, nežiūrint ko- ,

Tai matote, draugai, kaip čia darbi- kiose sąlygose prisėjo išleisti, visgi išėjo 
ninkai kolektyviai veikia. Jų organizaci- neblogai apdirbtas. Beveik visi mūsų gru- 
jos ir valdžia eina į pagelbą tiems, kurių pės ekskursantai nupiešti karikatūros for- 
ekonominės sąlygos sunkesnės, kad galėtų'moj ir ką nors darant, bei kalbant; buvo 
sykiu naudotis mokslu, pamatyti tą, ką sa-. eilių ir trumpų pranešimų, humoro-satyros 
vo gyvenime nėra matę. Dabar, kas netin-'ir tt, Viši apstoję, skaitė ir juokėsi iš sa- 
gi ir nori patirti ir įgyti platesnį žinojimą, tiriškų eilių ir karikatūriškų piešinių, 
visuomet pasieks tai, jeigu.tik tie jo norai Grupės" starasta, 21 metų vyrukas; 
surišti su visuomenės, jo žinomos(?) ir jo smarkūs visuomenės veikėjas, komsomolas 

i paties gerove. , ir turistas, visiems pranešė, kad laikas jau
qtnfic Oktiahr 'nusiraminti ir rengtis į guolį—kad rytoj

’ 4 ‘ pasilsėjusiems galima butų be nuovargio
Paskirtu laiku, apie .7 vai. vakaro, pra-' lankyti Leningrado istoriškas vietas. Lai- 

dėjo rinktis ekskursantai. Vieni nešėsi su- kas buvo vėlus—po 12 nakties. Pradėjome 
taisytus ryšulėlius, del gulėjimo padušku- taisytis į guolį...
tę, antklodę; kiti po 1 rublį užsimokėjo, ga
vo vagone matrasą ir padušką, kiti nešėsi 
mažus baksiukus šį bei tą įsidėję.

Stotyje kiekvienas ekskursantas rinko
si prie savo grupės starastos, o starasta iš
kėlęs savo grupės numerį, stovėjo tam tik
roje paSkirtoje vietoje. Turiu pasakyti, 
kad ekskursija buvo labai gerai organizuo
ta ir disciplinuota. Kiekviena grupė turė
jo savo starasta pasiskyrusi bei išsirinkusi. 
Kiekvienos grupės ekskursantai turėjo prie 
savęs ant krūtinės prisisegę po kaspinėlį

Tokiems vieti-' sustojus, jis ką nors išdarydavo juokingo bėgi o j
jos pinigų su- del visos ekskursijos. C i.J nuimk

Apie 6 vai. ryto pradėjome keltis, iki 
Leningradui buvo 100 viorstų. Prasidėjo 
per vagono langus verstis šviesa... Pasi
matė Leningrado priemiesčiai. Abelnai, 
traukinys ėjo nepergreičiausiai, apie 50 
viorstų į valandą.

Iš Maskvos-išėjo du traukiniai su eks
kursantais—vienas 8 vai., antras 9 vai. va
kare. Paskutinis ėjo su turistais. Mes pri
buvome Leningradan 8 vai. rytą stotyje 
Oktiabr.

nieks kaltu neprisipažįsta, o 
pirmininkas S. V. vietoj būtų 
perstatos veikalą ir paprašęs 
publikos, kad būtų ramesni pa- 

ja ir triukšmą da- 
iro, tai publikos svetainė, ( ?— 
Red.) tai aktorių kambaryje. 
Sugrįžus man, tada atsistojo 
S. V. aiškinti veikalą ir norėjo 
išaiškinti taip, kad būtų aišku 
ir be lošimo, kalbėjo su virš 20 
minutų. Publika pareikalavo, 
kad S. V. užbaigtų savo pra
kalbą, nes atėjo matyti ir gir
dėti operetę, o ne jo prakalbą. 
Tada S. V. užbėgęs ant sce
nos, kur aktoriai stovi susta
tyti gatavai pradėti veikalą, 
puolasi kaip tigrisas drasky
damasis, suplėšė tas popieras, 
ką turėjo susirašęs to vakaro 
programą ir prakalbą, kurios 
žmonės atsisakė klausyt, po 
tam išplūsdanlas atbėgo į sve
tainę. Tai taip atsižymėjo tą 
vakarą S. V. Bet minėtoj ko
respondencijoj nei žodžio ap
link tai.

Toliau S. V. prikiša Montel
lo kaip kuriuos lošikus. Čia 
primenu, xkad ne tik ką ant 
vietos S. V. yra pridaręs ne
smagumų su choru, bet nori 
dar ir chorus supjudyti. Tai 
tiek turiu ką atsakyt S.-V. kas 
link jo išgyrimo ir nupeikime 
Lawrenc’o ir Montello lošėjų.

Skaitant minėtą korespon
denciją ir žinant, kaip minė-

NUO RED.—Talpiname “po
lemiką” tik gramatikos klai
das pataisę. Iš šios “polemi
kos” skaitytojai lengvai galės 
suprasti, su kokiais asmenimis 
redakcijai reikia reikalą turė
ti

HAARLEM OI

Lawrence, Mas!® 
į savo ’’krautuvę! 
kas mftnesis pol 
kelioliką šimtų! 
pasitraukia. Taip (

John Naujokas Pa^ drg. S. Reil| 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, v 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkgtap 
čiais parsitraukia ir pase .
miestuose parduoda; taip ir Jjti j 
Brooklyne ir kituose miestuogįj 
yra geri lietuviai ir išmintin^ ‘ J 
bininkai, pripažino, kad JO 
riausi cigarai Amerikoje po 10 <T 
tų. J*

Taip-pat progresyviškas
užlaikytojas general krautuvės ir ‘Mįjy 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-17v 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s - Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne- j 
galima apsieit! , . • (

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyvi Šk i biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—-visut 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose^ 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystfs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga^?, 
rą, kuris visiems patinka, jog rūkv 
damas džiaugsies. Mūsų ciga^'^Jp 
rantuojami. Cigarus pasiunČiaiyle 9* 
Eareikalavimo visur j kitus miestus j 

iznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

-1

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti is suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.
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CHICAGO, ILL
Iš A. L. P. M. S. Pirmos Kuo

pos Veikimo
Niekur nesimato aprašymų 

spaudoje chicagiečių meninin
kų pirmos kuopos veikimo. 
Gal kai kurie mano, kad mes) 

• snuduriuojame, o. vienok taip 
nėra. Aš čia noriu suminėti,1 
kiek veikalų buvo sulošta per-j 
eitais, 1928, metais. Veikalas) 

L“Priešai,” drama keturiuose j 
veiksmuose; “Teodolinda,” ko-' 
mediją vieno veiksmo; “Erškė
čių Taku,” drama 5 veiksmų 
ir “Revizorius,” komedija 5 
veiksmų. Pasekmės vaidinime i

VIETOS ŽINIOS
Brooklyn*) Teatru 
Rengėjams ir Aktoriams

ko klaida yra tame, kad ne- 
apsvarstęs kas kalbėt, išeina 
ant estrados ir kalbėdamas 
nuklysta. Pavyzdžiui, vieną 
sykį štai kaip atsitiko: išėjo 
pirmininkas ant estrados, pra
dėjo kalbėti ir tarp kitko štai 
ką pasakė: “Bus lošiama juo
kinga komedija, taigi nesikva-
tokite, nesijuokite išsižioję, ži-; 

ren_|nokit, kad čia žmones lošia.” 
perlTokis pasakymas atima publi- 

i kai energiją -gėrėtis lošimu. 
cli_iKodel gi publikai neduot

Teatrų sezonas jau praėjo, 
per kurį Brooklyne buvo lošta 
keletas didelių veikalų ir ke
letas mažesnių. Taigi ne pro 
šalį bus pastebėti teatrų ren
gėjams ir jų aktoriams, kokios 
buvo didžiausios klaidos 
giant ir lošiant teatrus 
praėjusį sęzoną.

, Teatrų rengėjų buvo — . 
įvairios buvo. Nekurie veika-i džiausią klaida tai tame, kadįjuoktis komediją lošiant ? Juk 
lai tzana vvkusiai buvo suvai-ljie veik visada turėjo mažai komedijos tik ir lošiamos, kad 

publiką juokint. Kuomet pub-

atsakiau.
“Kitame kambaryje, 

riktelėjo jis.
“Kuriame?” klausiu.
Nors dar biskį palūkėjau, 

bet atsakymo negavau. Ap- 
i link apsižiūrėjau, kur buvo 
bent kelios durys, ir pastebė
jau ant vienų durų užrašą: 
“Detektyvų Biuras.” Ten ir 
nuėjau, keikdamas tokią auto
kratišką buržuazinės policijos 
etiką. G.

Darbininkių Motery 
Konferencija

lai gana vykusiai buvo suvai-|jie veik visada turėjo 
dinti, kiti kiek silpniau. ' laiko susimokinimui veikalų. . .
_i Tankiausia buvo taip, kad vei- ūką juokiasi, tuomet ir akto-

riai didesnę energiją įgauna 
lošti. Taigi pirmininkui irgi

Balandžio 14 d. ciceriečių kalas jau reikia lošti už trijų
S. L. A. 194 kuopa buvo su-)savaičių, o rengėjai dar netu- ......

A. ri nei režisieriaus, nei visų akr!reikia labai gerai apsvarstyti,
• 'V 5/ • I ' 1 > 1 V o. 1 1 1 “X Z-v 4* "X-X

ir išėjus
engus pramogų vakarą.

P. M. S. 1 kuopos lošėjai torių lošimui. Reikia žinot, kas reiks kalbėt pirm, negu 
suvaidino keturių veiksmų Br. kad dideli veikalai, ypač ope- išeina ant estrados

- 1 -i,.-/. mg_itik tas kalbėt, kas buvo pasi-i
' brėžta, nutarta. Tokiu būdu I 

kiek I bus galima 'išvengti nuklydi-;
Rengėjai mai kalboj, kurie žemina mū-1 

su parengimus. Pirmininkau-!

W#rgšo dramą “Gadynės žaiz- į retės, reikalauja apie 4 
uos.” Publikos buvo daug, be-1 nesiūs laiko susimokinimui 
veik pilnutėlė Liuosybės Sve- kad galima būtų nors 

tinkamai sulošti.tainė. Tikiu, rengėjams liko 
gražaus pelno. . . ............. .
pas lošėjus buvo geras. Ma
tėsi geras ir rūpestingas prisi-

Gegužės mėnesio 4 d., 
ing Plaza Svetainėj, New 
ke, įvyks' New Yorko miesto 
moterų darbininkių atstovių 
konferencija, kurioje bus ap
kalbama, kaip darbininkes ga-

lėtų pasekmingiau dalyvauti 
vėl Vienybės Konvencijoj, kuri 

įvyks birželio 1 ir 2 d., Cleve- 
į landė.

Moterų Departmentas prie 
Darbo Unijų Švietimo Lygos 
šaukiasi į visas darbininkes, 
dirbančias dirbtuvėse, kad jos 
kuoveikiausiai prisidėtų prie 
šitos konferencijos. Iš visų 
dirbtuvių, kur tik randasi mo- 
terų darbininkių, nežiūrint, ar 
jos organizuotos,, ar ne—turė
tų būti išrinktos delegatės ir 
pasiųstos konferencijom 

j Lietuvės darbininkės kvie
čiamos prie to didelio ir svar- 
įbaus darbo pHsidėti. Ilgai 
miegoję, Amerikos darbinin
kės, pagaliaus, turi prasikrap- 
štyti akis ir stoti į kovą už ge
resnę buitį sykiu su vyrais 
darbininkais.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Irv-
Yor-

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIšKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUSJ OjpvTK 332 WEST BROADWAY 
G J. Iwi JOJ So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE
Iš 18,000 žodžių

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

Vaidinimas mažai laiko duodami susimo-
kinimui veikalų tankiausiu su- j^nt, reikia stengtis, kad kuo; 

publikai priduot 
o ne kad bar* 

ti arba kokie prisakymai jai 
duoti. Jeigu publika elgiasi 
kaip nors negerai, tai pirmi
ninkui pritinka tik prašyti, 
kad taip nedarytų, bet ne bar
ti ją.

Geistina būtų, kad šitas pa
stabas mūsų teatrų rengėjai ir' 
lošėjai ne tik kad perskaitytų, ‘ 

būsiančiuose i
J. Jušk U.

darko juos ir atšaldo publiką daugiausia
lankymosi.rengimas. Ypatingai gerai ak- nuo lankymosi. Kiekvienas npo, energijos, 

toriai buvo pritaikyti kiekvie- veikalas turi nemažai dailės, 
nas savo rolėje. Na, ir pub- jei#11 Ūs bus tinkamai suloš- 
lika už tai atsilygino labai ra- tas. Kuo ilgiau aktoriai vei- 
miai užsilaikydama. Dar vie-! kalą mokinasi, tuo daugiau į 
nas pagirtinas dalykėlis, kad ) jį dailės įdeda. Brooklyne ga

lima lošti du syk tas pats vei
kalas per sezoną, jeigu jis bus 

i gražiai lošiamas. Taigi ren
gėjai turi mažiau veikalų sta- 
jtyti scenon, o geriaus juos iš
pildyti, sulošti.

Užsiminus apie aktorių klai-
I t • 1. • . , , • ■, Mano Atsilankymas Policijosrašyti, nes aktoriai labai daug i * ii i i

Taigi aš čia pa- NliOVadOJ HobolWIW

Marike lošimo suflioriaus jau vi 
sai nebuvo. L. V.

BALTIMORE, MD.
Savo laikais čia lietuvių 

kriaučių dirbtuvės dygo, kaip 
grybai po lietaus. Bet dabar 
viena po kitai pradeda bau- ]<jaįfįu įurį 
krūtyti. šiomis dienomis su- stebėsiu tik keletą klaidų, ku- 
bankrūtjjo Urbečio kriaučių, rįos būdu neatleistinos,
dirbtuvė, kuri radosi ant Bal- yįena įg klaidingiausių klaida, 
timore jr Green gatvių. Js|tai aktoriaus manymas, kad 
dirbtuvės išgabeno visas maši- jįs, nemokėdamas žodžiu 
nas. Čia buvo keli partneriai, . ■ • --
bet tarpe savęs susipyko ir I įa"""aį1““’1~štL Ne, brangus 
priėjo prie bankrūto. j “artiste,” t_....................

Valinckas su Siuryila buyo’Reikia mokgti 1“
pradėję operuoti didelę dirb- atminties, kaip zet. Bet dar!vi

bet ir išpildytų 
parengimuose.

pa- j 
a p-j

Parėjus namo iš darbo, 
aiškėjo, kad mano namai 
vogti. Nors nieko nesitikėjau; 

iš atgauti, vienok nuėjau polici-; 
atminties, su suflioriaus pagel- jos

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $22,0(k.. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti,, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukini, 1 
važiuokite 
mui.
r

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės' pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

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

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA |l.Me'

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

Graborius-Undertaker

laivą *arba orlaivį ir at- 
> apžiūrėti persi tikrini- 

Kitos panašios progos ne
isite niekur.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVE”'

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 visokią kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.
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ištaisytas iš lauko ir iš 

Kreipkitės tuojaus 
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
IIvKan’c Cnbl PnwJarc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-v 10(111 o vlml I OVVuvIo bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I Tahc ccntai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI uU LdA IdUdkitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietč- 
jimą-Mkuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS
Parūpinami mortgičius namams ir

totin vagystę raportuoti. | 
Įėjus, pasirodė gana nepa- 

Apie penki 
trys detektyvai 

vienam girtuokliuj, tipiškam 
amerikoniškam prasigėrėliui i 
darbininkui, kišenius krausto,' 
o apie kitą jo draugą, kuris 
aukštieninkas išsikryžiavojęs 
gulėjo, vaikštinėja ir žiūrinė-N 
ja. Iš girtuoklio kišeniaus iš-j 
ėmė “safety” britvą ir skuta-' 
mo muilo dūdelę; juos padėjo') 
leitenantui po nosia, kuris ra
šė areštuotojo vardą, užsigu
lęs ant knygos. Areštuotasis Į 
pasižiūrėjo į savo “turtą” iri 
prabilo: “Del dievo meilės, i 
tik nepražudykite šitų mano! 
daiktų.” Detektyvas užtikri
no, jog jo “turtas” bus apsau
gotas ir, paėmęs jį už rankos, 
nuvedė kalėjimai!.

Kiti policistai apčiupinėjo 
kišenius ant grindų gulinčioj 
kuris taip ramiai gulėjo prasi
žiojęs, kad nei jokios žymės 
gyvybės pas jį nesimatė. Po
licistai rado pas jį kišeniui tik 
vienui viena skutamos britvos 
kotelį, kurį taipgi, nunešę, pa
kišo leitenantui po nosia.

Leitenantas užbaigė raštą 
ir, per viršų akinių žiūrėda
mas, paklausė: “Ar pas jį) 
randasi kiek gyvybės, vyrai ?”| 

“Vargiai kiek, leitenante,” 
prabilo vienas policistų, kuris 
dar ką ten čiupinėjo prie gu
linčio.

Leitenantas paėmė stiklą 
vandens, priėjo prie gulinčio 
ir, pamirkęs pirštus į vandenį,, 
lašina išaugšto vandenį guliu- Į 
čiam akin. Kaip tik lašas \ 
vandens tekštelėjo ant akies 
voko> vokas truktelėjo. “O, 
dar gyvybės jame randasi,” 
pratarė beveik visi sykiu sto
vinti policistai, net biskį šyp
telėdami, rodosi, kaip ir pa
tenkinti, kad jis dar gyvas.

Leitenantas nuėjo atgal prie 
knygos, o policistai visi išsi
skirstė. Gulintis ant' grindų 
pasiliko vienas ir gulėjo ran
kas ištiesęs, kąip Kristus nu- 
kryžiavotas. Jis nei krutėjo, 
nei kvėpavo; daugiau buvo 
miręs, negu gyvas. Aš aplink 
jį apėjau, apžiūrėjau ir nu
ėjau prie leitenanto raštiny- 
čids.

“O ko tu nori ” grubijoniš- 
kai riktelėjo leitenantas į ma
ne, nepakeldamas nuo knygos 
akių.

“Noriu raportuoti vagystę,” (

taip lošti negalima, prastas reginys.
i visi žodžiai iš' policistai ir

®įvę ant Hanover St., bet su- 
Dankrūtijo. Aš jau pirmiaus 
rašiau, kad jiedu negalės dirb
tuvę išlaikyti. Dabar abudu 
dirba pas tėvą česną.

Buvęs boselis Uginskas dir
ba pas GabrilaviČių. Pasta
ruoju laiku Gabrilavičius nu
mušė darbininkams algas, tai 
Uginskas pradėjo rėkti, I 
ir taip buvo mažos algos. Bet | negalima.
kuomet pats buvo boseliu ir- 
numušdavo darbininkams ai- Į 

tai tuomet nežiūrėdavo,1 
darbininkų algos mažos.

K^Viena dirbtuvė ant Libyti i reįčįįa~ 
(?—Red.) St. susitaisė vien'*vrja A.’ 
tik iš bosų. Ten dirba Juške-i.- ’■ 
lis, Gužas, Griberis ir kiti. Jie aktoriui

Be tik savo rolės, bet ir to 
aktoriaus, su kuriuo loši. Ak
torius, būdamas ant estrados, 
turi labai gražiai pasakyti žo
džius, išreikšdamas jų prasmę, 
jausmą ir pritaikyti judėjimą. 
Taipgi lošiant prisieina vieni 
žodžiai sakyti labai tankiai, ki
ti labai retai. Gaudant gi žo- 

1 | džius nuo sufleriaus, tas pada-
Jeigu sufle- 

. irius pasako aktoriui pirmus 
— įžodžius iš jo rolės paragrafo, 

) o aktorius neiškalba viso pa- 
. Jragrafo iš atminties, tai tas 

, kad aktorius darko 
'rolę ir piktina publiką. Su- 
flerius ne' tam, kad pasakyti 

x . . , . . , .. ....... .......i visus žodžius, bet
lietuvių darbininkų nepriima, ,Įarn> kacĮ aktoriai neišklystų 
priėmė svetimtaučius. Jie ma
nė, kad jau dabar galima bus 
su darbininkais taip elgtis,' 
kaip tik norės. Bet kada su
manė darbininkams algas nu
mušti, tai pastarieji metė dar
bą. Dabar bosai vieni dirba. 
Bet kaip ilgai jie dirbs, tai 
greitai pamatysime.

Lietuviškas Skaptukas.

Tokio, Japonija.— Ja'poni-

’ į iš kelio.
Antra aktoriaus didelė klai- 

’ da, tai nepaisymas, manymas, 
"■kaip sulosiu, taip bus gerai. 
"Visai ne. Reikia suprasti, 
" i kad viena rolė atlikta prastai 

gali sugadinti visą veikalą ir 
pakenkti rengėjų triūsui. 
Taipgi reikia žinoti, kad pub
lika susirenka tavimi gėrėtis, 
o ne kad kaip p-bejausmį bal- 

mįels 
roiės,

eJcipvm.ja.--- VapoUi-Į vomj, žiūrėti. Taigi, 
*11 os laivyno viršininkai me- brolau, neapsiimk lošti ____ ,

ko dabar nesakys apie Ame- jeigu nemanai iš visų savo spė- 
rikos pasiūlytą planą Gene- kų ją mokintis.
voj del laivynų sumažinimo
iki * neišstudijuos jo smulk- nininkių nesimokinimas dai- 
meningai

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo buČernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka sž&’o dauge- 

gi 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.

Tek:

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, 

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

CAMBRIDGE,
3 -šeimynų namas, 
riai, visi vėliausios 
mai, priskaitant 3 
Randų neša į metus $1,440. 
siduoda už $12,000.

MASS.
5-6-6 kamba- 
mados įtaisy- 
štymo pečius.

Par-

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatves 
su visais Įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,868.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

151

Trečia klaida, tai mūsų dai-

rei- 
at-

nuojant lošti. Dainuojant 
kia būtinai būdu—veido 

jmaina nuduoti dainos prasmė 
ir jausmas. Taipgi reikia šiek 

.tiek ir judėjimas pritaikyti.
Pasitaiko 

■ dainuoja 
I graudžią 
vusi tik 
kojas tik šmikšt sukryžiavo- 

j ja, galvą greit linkt, kaip ko- 
kio vodevilio aktorka, ir nuei
na, vieton kur reikia lengvai, 

i su graudingumu pasiklonioti.
Tokiu būdu sugadina dainuo
tos dainos prasmę. Reiškia, 
j kokia daina yra, toks ir pasi- 
Įkloniojimas turi būti.
Į- Prie progos pastebėsiu ir 
tam “aktoriui,” kuris niekad 
rolės nesimokina, o kiekviena
me parengime lošia. Tas “ak
torius” tai yra rengiamo va
karo pirmininkas, kuris per- 
stato publikai, kas veiks ir 
kas bus veikiama.Pirmfnin-

taip, kad dainininkė 
dramatišku balsu 

dainą, bet padaina- 
šypt-šypt susijuokia,

South Bostone 
skyriai

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

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

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, barnč del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais moderniškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
Į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriausį pasiūlymą. Prie- 

pardavimo—mirtis šeimynosžastis 
tėvo.

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu 

ir sieks iki 500 akerių:

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera 
me, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 

užles nuo Bostono. Parsiduoda 
$5,500.

že-

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

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

na-

visi 
gero

/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 DOLERI, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBONĄ, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ..........................      ”.... ..

No.

Miestas State.

IIQIIIDIIIQIIIOIII

St. or Ave.

llllQIIIQIIIDIIIQIilQIlIQIIIQIIICIIICIIICIII

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

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

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalĮnga visiems namų savininkams, biznieriams, . 

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

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

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

AMERICAN
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

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

-

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n rAnht 
LiAllUl, jjuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 3v VvIllU

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

DIENĄ IR 
NAKTĮ - 

ATDARA

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
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



buvo 
teis-

Tai bus 
Komunistų Partijos parengi
mas. Dalyvaus dainininkų, šo-

Visi jau žino, kad šią suba 
tą (šeštadienį), 27 d. balau-'

mabučio.
Galutinas sprendimas bus 

padarytas tik 8 d. gegužės, neisu 
anksčiau.

VIETOS ŽINIOS
—. ___ i___ ___________ :_____________________

Didelis Triukšmas 
Kontrolisčiu Byloje

Ruoškitės Prie Darbininkų 
Kovos Šventės

Pereitą trečiadienį 
daug juoko Jr triukšmo 
mabutyj, kur buvo nagrinėja
ma byla gimdymo (kontrolės 
klinikos trijų slaugių ir dvie
jų gydytojų (300 Mullberry! 
St., New Yorke). Apie 2001............... d .............. v
asrpenų minia juokėsi iš kiek-; klasė šiemet prie to ruošiasi 
vieno teisėjo Rosenbluth pasi-jstropiau, negu kada nors, 
kėsinimo ,kaltinti kaltinamą-1 Bronxo Coliseumas, kuriame 
sias. O pastarųjų gynėjų kai-į telpa apie 20,000 asmenų, bus 
bas publika lydėjo aplodis-' pilnas darbininkais. Tai bus 
mentais. Del to teisėjas per- 
pyko ir liepė išvyti visus pa
šalinius žmones laukan iš teis- kikų, muzikų ir kitokių artistų <*> l x i * i * • 1

Pirmoji Diena Gegužės— 
Pasaulio Proletariato Kovos ir 
Protesto šventė—jau ne už 
kalnų.

Ruoškitės ją paminėti.
New Yorke, visoj Amerikoj 

ir visam pasaulyj darbininkų

įap.-T 
u "i-1

Komisijos Pareiškimas Del 
Balandžio 27 d. Parengimo

o taipgi daug gerų kalbėtojų.
Brook lyne Draugijų Sąryšis 

lietuvių kriaučių lokalu 
ruošia masinį mitingą Miller’s 
Grand Assemblėj. Bus chorų, 

i solistų ir kalbėtojų.
Tenebūna nei vieno lietuvio 

j darbininko, kuris nedalyvautų 
; bent viename iš šitų masinių 

- ImitingųJ

džio, visi būsim Komunistų ^‘Įjaijy Worker” ir “Freiheit” Partijos Lietuvių frakcijos pa- J
rengime—koncerte ir baliuj—. Byla Birželio 3 d.
Ukrainų Svetainėj, 103 Grand; 
St., Brooklyne. -I Pereitą trečiadienį teisėjas

i _Mes, rengimo komisija, ir:Rosalsky General Sessiohs teis
mus gaspadinės, nutarėm pa- rnabutyį padarė sprendimą, 
gamint puikių valgių ir gėri- kad ’dDaily Workerio” ir 
mų tame vakare. Tat pareis-, “pTeiheit” dienraščiu redakto- 
kiam mūs publikai, kad rytoj j riu _ Minoro ir Olgiho — byla 
vakarą niekur vakarienės ne-;su‘ social-buržujų advokatu 
valgytumėt, o ateitumėt į sve-. inilquitu įvyks birželio mėn. 
tainę 6:30 vai. ir jau gausit p d q>aj padaryta prašant 
gardžiai pavalgyt. Gausit. šil-1 Hillquitui, kadangi 10 d. bir- 
tos šviežiai keptos ir virtos £eii0 jjs turįs važiuoti į Euro
pos—vištienos su daržovė- pa< Teisėjas klauso Hillqui- 
mis; šviežio pieno nuo farmos, £0 vjgi] padavadijimų, kas lie- 
arbatos ir kitko. Mūs draugės i ^ja bylos dienos nuskyrimo.

Vaiciekaus- Robert Minor ir Moissaye J.gaspadinės — M.
kiūtė ir Zablackienė, taip pat Olgin yra kaltinami krimina- 
kukorius Tamošiūnas — vai- jju kodeksu, 
giais rūpinasi. O jau pyragų, 
pyragų—bus įvairiausių, nes 
aštuonios mūs geriausios drau
gės gaspadinės iškeps po cake 
(pyragą). Šai jų vardai: M. 
Vaiciekauskiūtė, Tamošiūnie
nė, Zablackienė, Cibulskienė, 
Deikienė, Januškienė, 
kienė, Kazlauskienė, ir visos nubaudęs kalėjimu, 
šios draugės aukoja tuos py-į 
ragus šiam darbininkiškam po- 
kiliui. Taigi, mes turėsim ne 
tik puikią programą, bet ir 
puikių valgių. Ir dar atkarto
tam : niekur vakarienės neval- 
gykit, kaip tik ateikit paval
gyt šin pokilin.

Taip pat pareiškiam,. kad 
programa prasidės 7:30 vai. 
lygiai; durys atsidarys 6:30 
vai. Taigi prašom publiką 
laiku, nes po programai 
šokiai. Neapsigaukit. 

Rengimo Komisija: 
Tamošiūnas 
Balčiūnas, 
Kraucevičius, 
Januška.

Mat, minėti <ko- 
munistų dienraščiai kadaise iš
kėlė viešumon nemalonius 
Hillquitui dalykus sąryšyj su 
apšmugeliavimu i dresmeikerių Į 
unijos ant $150,000. , .

Teisėjas Rosalsky yra pa- 
skilbęs darbininkų nepriete-k>r\ 11 u yu Vi tv lUHiiJinu i iv j j a 1 w

Petn- ]jus. jis f]aUg streikierių yra

Charles Meškėnui

būt 
bus

Jūsų advokatas ^kreipėsi j 
“Laisvę,” prašydamas jūsų 
antrašo. Kadangi mes jūsų 
antrašo nežinome, tai šiuomi 
pranešame, kad jūs tuojaus 
susižinotumėte su /savo advo
katu. Jis turi jums pranešti 
svarbų reikalą.

Jaunųjų Komunistų
Penktoji Konvencija

Mūrininkai Laimėjo 
Išstatytus Reikalavimus

Bijodami, kad mūrininkai 
nemestų darbo ir neitų strei- 
kan, New Yorko statybos vieš
pačiai sutiko pakelti jiems al
gas ir duoti penkių dienų dar
bo savaitę, pradedant su pir- 
)na diena gegužės, šių metų. 
Šis laimėjimas atsiektas 12,- 
000 darbininkų. Taip paskel- 

' bė unijos lokalo prezidentas 
John Gili, kuris iki šiol tarėsi 
su darbdaviais. Algos pakel- 

. tos 10 nuošimčių. Su pirma 
diėna gegužės mėn. unijisto 
mūrininko pagrindinė alga tu
rės būti $15.40 dienai. Iki 
šiol jie tegaudavo po $14 die
nai. Sutartis padaryta penke- 
riems metams.

* z

&

Stokuoja $25,000— 
Štokuos Dar Daugiau

New Yorko County (Apskri
čio) klerko; knygose surasta 
stoka pinigų (už 1928 metus) 
net $25,000. Manoma, kad 
tai tik maža dalis to, kas bu
vo nukniaukta ir paslėptą. Da- 

B romi tyrimai ir tikimasi surasti 
didesnių skylių. Spėjama, kad 
Šmugelis siekia 100,000 dole-

Penktadienį, balandžio 26 
d., kai 8 vai. vakare, Central 
Opera Housėj, New Yorke, 
įvyks masinis mitingas. Tai 
bus kaipo atidarymas Penkto
sios Konvencijos. Jaunųjų Ko
munistų Lygos Amerikoje.

Masiniame mitinge dalyvaus 
visa eilė gerų kalbėtojų. Bus 
muzikos, sporto, masinių žais
lų ir kitokių pamarginimų.

Kiekvienas, kuris tik galite, 
atsilankykite. Ypatingai jau
nuomenė turėtų prisidėti prie 
šito pokilio ir domėtis visais 
konvencijos tarimais bei eise
na. „

Amerikos Jaunųjų Komu
nistų Lyga jau ir dabar vaidi- 

’ na svarbų vaidmenį darbinin
kų judėjime: organizuoja jau
nuosius darbininkus, veikia 
kariuomenėje, dalyvauja strei
kuose; jau turi visą eilę savo 
garbingų narių, kurie yra sė
dėję kalėjimuose ir kitokiais 
būdais nukentėję už bendruo
sius darbininkų klasės 
lūs.

reika-

Buvo Dingęs, Ar Ne?
Kelios dienos tam 

laikraščiuose pasirodė 
kad dingo tūlas Leo Mantin, 
šokėjas ir savininkas 'Club 
Mogador. Laikraščiai apgai
lestavo žuvimą. Tačiaus po 
kelių dienų Mantin atsirado ir

* I 4 • ’ : : 7

atgal 
žinia,1

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

417 Lorimer StreetK. K.

O LINKSMA NAUJIENA! <!>
< Komitetas.>

<♦>

E.

d i il
gu d- 
savo

Įžanga 
drapa- 

98-99

namus, 
atlieka- 
taisome

šaunu
Ukrai-

atei- 
Sekr. 
98-99

Skaitys 
Vitkū- 

98-99

D. L. 
L. D. 
99-100

Kalbės Dr. M. 
“Darbininkų 

Nauda iš A. L.
Kviečia visus A. L. D.

21 kuopa.

WINDSOR, CANADA
Visi Windsoro lietuviai kviečiami 

atsilankyti į svarbias prelekcijas ne- 
dėlioj, 5 gegužės, Ukrainų Svetainėj, 
967 Dronillard Rd., Ford City. Pra
džia 2 vai. po pietų.
D. Palevičius temoj: 
Sveikata, ir 
D.”

Pradžia 
Kalbės J. Bender 

Bus suvaidinta 
bus 

šokiai. 
98-99

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. 99-124

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

PHILADELPHIA, PA.
i Vietos organizacijos rengia 
balių subatoj, 27 balandžio, 
nu Svetainėj, 849 N. Franklin St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti ir smagiai pasilink

sminti užbaigiant šį sezoną, 
į pigi, tik 35c su pasidėjimu 
j nu. Rengėjai.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

PHILADELPHIA, PA.
Ateities Žiedo Vaikučių Draugijė- 

! lės svarbus susirinkimas bus nede
gioj, 28 balandžio, svetainėj ant 8th 
: St. ir Fairmount Ave. Pradžia 2 
’ vai. po pietų. Visi vaikučiai būtinai 
dalyvaukit, nes turėsime apkalbėti 
apie rengimą išvažiavimo-pikniko ir 
būsimą balių. Yra ir kitų svarbių 

i reikalų. Atsiveskit ir naujų narių- 
vaikučiu. J. Bender. 98-99

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

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

kimas ' bus nedėlioj, 28 balandžio, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St. 
Prasidės 10 vai. ryte (sulyg dienos 
taupinimo laiko). Visi nariai 
kit ir nauju narių atsiveskit.
J. "

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALJORIUS

Telephone, Greenpomt 2320

J. GARŠVA

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

I vaikščiojimą Pirmos Gegužės suba- 
j toj, 27 balandžio, Wanderver Hall, 
j Washington ir 9th Sts. 
i 7:30 vai. vakare, 
iš Philadelphia, Pa. 
veikaiiukas “Pirmoji Gegužės, 
eilių ir deklamacijų. Vėliau 

i Kviečia rengėjai.

• ; JUNIPER 764'6- 
rRALPH KI5tbČFi c

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. XIIi Apskritis ren

gia svarbią paskaitą , literatūros 
Į klausimu nedėlioj, 28 balandžio, 
j Stravinsko svetainėj, 42 Ferry St. 
■ Pradžia 7 vai. vakare. Kviečiame' 
visus atsilankyti, nes. paskaita bus 

! labai įdomi ir pamokinanti.
drg. J. Stankevičius arba J. 
n a s.

TELEPHONE, STAGG 9105DR. A. PETRIKĄ
, Lietuvis Dentistas
X-SPINDULIU DIAGNOZA

221 South 4th Street
(Prienais "Bridge Plaza”)

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet: 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ii- sekmadieniais tik 
suiyg sutarties.

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

Reika- kimas bus pčtnyčioj, 26 balandžio, 
a., 114'Degulio svetainėj, 147 Thames St., 

Tel. 7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit.
? Organizatorius. ' 98-99

Lietuviai Pas Lietuvius
Visais atžvilgiais patarnausime 

jums geriau, negu svetimtaučiai.
Petras Banis ir Vincas Mai;dosa
76 S. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 4195. 98-103

pereitą ketvirtadienį jis su sa
vo žmona Eleanora tapo suim
ti ir apkaltinti neteisėtame 
bandyme apgauti visuomenę. 
Pasirodo, kad jis nebuvo 
gęs be žinios. Tai buvo 
ru s b ū d as •, p asi garsi n i m u i 
biznio.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

<♦>
■KOMUNISTŲ PARTIJOS LIETUVIŲ FRAKCIJOS 

KONCERTE DALYVAUJA GARSIOJI PHILA.
OPEROS DAINININKĖ-KOREDZKA, 

Mezzo Soprano

KOREDZKA, Mezzo Soprano

>
<♦>

>
<♦>

<♦>

>

>

>

>

>

>

Penktad., Baland. 26, 1929LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšię Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

GRABORIUS

107 UNION AVENUE

Telephone, Btagg 44©»

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

KONČĖRTAS ĮVYKS SUBATOJ

27 d. Balandžio* April, 1929
UKRAINŲ SVETAINĖJ
103 Grand Street, 1 Brooklyn, N. Y.

KOREDZKA yra nepaprasta dainininkė. Lietuvių 
koncerte dar tokios neturėjome. Ji dainuos 
itališkai, ukrainiškai ir lietuviškai.

Kiti programo punktai bus sekami. Bus sulošta dar
bininkiškos dvasios veikalas “Pirmoji Gegužės.”

Pasižymėję šokikai M. ir A. .SKUČIUKAI.
Dainuos LYROS ir AIDO CHORAI po vadovyste V. 

Žuko. Taip pat dainuos Ufa Oktetas.
PO PROGRAMAI BUS ŠOKIAI

Tad rengkitės, d/aUgai ir draugės, į šį puikų ir 
tikslingą darbininkų pokilį. ■

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga tik 50c

>

>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

d>

<♦>

<♦>KAI DU STOS--DAUGIAU PADARYS
PAIEŠKOJIMAI

8

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS dženitorius del 

šeimynų namo, su-, mažu damokėji-
mu už kambarius; del; gyvenimo yra 
6 kambariai, maudynė ir elektra. At
sišaukite vakarais po 6 vai. pas Mrs. 
Narbut, 1067 Lafayette Ave., ant 
viršaus. Vieta randasi netoli Broad
way eleveiterio, Kosciusko stoties.

r 98-99

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės <iūo adresu:

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
l arba našlės, be vaikų, ar gyvanaš
lės, turinčios atsiskyrimo liudijimus, 
nuo 28 iki 38 metų. Aš esu vaiki
nas 39 metų, pasiturintis. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveikslą, 

l kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
1 Prašau vyrų nerašinėt. J. Mormo- 
kas, 81 Grand St., Box 106, Brook
lyn, N. Y. • 99-101

MALONAUS PASIMATYMO

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apartmentai. Randa $17.00 iki 

$28.00 į mėnesį. Yra šiltas vandup. 
i Netoli 14-tos gatvės subway (Lor- 

Kai vienas senas, senas senukas obelį sodino, kiti juokėsi, iimer Street stoties). Kreįpkitės pas 
O jis atsakė : janitorių, 72-74 Richardson St., neto- 

:h Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
(94-103 

PASIRANDAVOJA Storas 25\30~tim 
karnas del Beauty Parlor, nes visi 

įtaisymai yra, taipgi ii* vieria kresė 
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

sakydami: “Ar tu sulauksi to medžio' vaisių ? 
“Jei ne aš, tai mano vaikai.”

Tokią pasaką pasakojo žiloje senovėje, pasakojama ir 
dabar. “Mainos rūbai margo svieto,” sako poetas Maironis; 
Ų* tiesa: seni miršta, jauni užima jų vietas. O mums, visiems 
lietuviams,/ būtų malonu, kad mūsų organizacijose, kurioms 
tiek daug prakaito ir energijos padėjome, ateitų ir mūsų dar
bą tęstų čia augęs mūsų lietuviškas jaunimas.

Todėl’tai, 'po yisjąi Ameriką ir turime visą eilę mokyklėlių, 
lj(ur mūsų Paikučiai mokoma lie
tuvių kalbos bei rašybos. Vieną 
tų mokyklėlių užlaiko ir S. L. A. 
38 kuopa, kuri balandžio 28, 
Ukrainų Salėje, 101 Grand St., 
rengia koncertą ir balių, kurio 
visas pelnas skiriamas tai mo
kyklai.

Koncerto programoj dalyvau
ja: Chicagos dainininkė4 Zosė 
Krasauskienė ir visas būrys mū
sų jaunų menininkų: M. Bagu-' 
žiutė (dainininkė), A. Valenčiū- 
tė, A. Kraučiūniūtė, O. Berže- 
čiūte (pianistės), A. Radžiūtė 
(smuikininkė)), A. Mičiulytė, A. 
ir B. Ambraziejūtės, A. Valu- 
kaitė (šokikės). Mokyklėlės 
mokiniai padeklamuos naujų 
įdomių deklamacijų bei pasakys 
girdėtą lietuviam merginų trio: E. Celedeniūtė, A. Lukaitė ir 
B. Valužytė.

Tėvai, atsiveskite savo vaikus pažiūrėti, ką dirbant gali
ma su jaunimu atlikti! O visi, kuriem šis darbas brangus, 
ateikite į šį koncertą ir balių balandžio 28 diena!

1 RENGIMO KOMISIJA.

M. Bagužiūtė 
monologų. Išgirsite ir ne-

214 Perry Avenue

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

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

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

G. M. KANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.
3481 Third Ave. 
Pirmas Floras,

SALES—PARDAVIMAI

Maspeth, N. Y.

Lelijų šaknų 
Rūtų 

' Rožių
Remunilių

t,. Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai! -
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertįę Lietuvoje turi viso- 

. . Irios mūsų vieątaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
_• * vaistau Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
i 'kiekviėpą ligą. ’ Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
I ^geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie

tuviškų Žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
F ■ ii* žemiąu. paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
■; i r Grybelių

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

Šeneso plokičiukią W1 
šalavijų ' jž
Seneso lapelių 
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką

Phone: Greenpoint 2017, M6B, >514.

PETRAS KUNDROTĄ .
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų.
čepronelių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i ’ 
gydančią žolę arba vaistą, tegdl tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.PARSIDUODA grosernė, tirštai lie
tuviais apgyventoje vietoje, g-alima 

daryti puikų pragyvenimą. 20 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 98-100
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, prie dirbtuvių, biznis įdirb
tas per 8 metus, galima daryti gerą 
biznį. Kreipkitės po num. , 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y.

K




