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Dalyvaukite Drg. Bimbos 
Išleistuvių Vakarienėj

Darbininkai Visą Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re**

Sekcija Brooklyne ir Jau
nų Darbininkų (Komuni
stų) Lygos skyrius rengia 
išleistuvių vakarienę drg. 
A. Bimbai, kuris išvyksta 
į Chicagų darbuotis prie 
“Vilnies.” Vakarienė bus 
ryt vakarų, bal. 30 d., 
po No. 94 Graham Ave., 
Brooklyne. Įžanga $1.15.

Rengėjai kviečia visus 
draugus ir drauges daly
vauti drg. Bimbos išleis
tuvėse.

Kadangi laiko mažai, 
tai norintieji dalyvauti 
vakarienėj užsiregistruo
kite “Laisvėj” šį vakarą, 
kad rengėjai galėtų žino
ti, kiek bus dalyvių.

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

KOMUNISTU PARTIJOS ATSIŠAUKIMAS DEL 1 GEGUŽES*

Republikonų Lyderiai 
{vardinti Būtlegerių 
Kostumeriais

NEW YORKO DARBININKAI RENGIA “ p”lra“
PIRMOS GEGUŽES DEMONSTRACIJĄ Gubernatoriaus Broliu

Į JUNGTINIŲ VALSTIJŲ DARBININKUS 
IR IŠNAUDOJAMUS FARMER1US

----------------------------------- Į CHARLESTON, W. Va. 
v • n i- A • i-v.» — Žymus republikonų va- VRikai BandC Apiplcstl dai, nariai W. Virginijos 

seimelio, įvardinti kaipo re
guliariai kostumeriai vieti
nio butlegerio Harold G.

Tas dalykas tapo iš-

Banką Kanadoj
TORONTO, Kanada. — Enos-

Penktadienį policija prane- keltas . ketvirtadienį teisme
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TORONTO,
•prie teisėjo George W. Mc
Clintock.

Enos pareiškė, kad Re
publikonų Nacionalio Ko
miteto narys W. S. Halla- 
nan, kuris yra seimelio na
riu, davęs užsakymų prista
tyti degtinės “delegatams ir 
kitiems” į ištvirkusias puo
tas vietos viešbučiuose. •

šė, kad Harold ir Russell 
Lee iš Lindsay, vienas 15, 
kitas 14 metų amžiaus, ban
dė padalyti užpuolimą ant 

H Dominion Banko New To
ronto su tikslu apiplėšti. 
Kuomet tapo suareštuoti, 
vaikai aiškinosi, kad juose 
kilo noras apiplėšti banką 
pasiskaičius laikraščiuose 
apie banditų užpuolimą ant 
banko Beamsville miestelyj, 
Kanadoj. Russell Lee pa
sakojo:

“Mes naudojome žaisli
nius revolverius. Norėjome 
gauti tik keletą dolerių. Įė
jus į banką aš xstovėjau ir 
vienas vyras banke iškėlė 

v rankas. Ko mes norėjome, 
tai pasiimti užtektinai pini
gų apmokėjimui savo kelio- 

.<■, atgal namo.
Vaikai banditai, išgirdę ką į mosi sumažinimą. Tam pri- 

tai einant, pabėgo iš banko. 1 tarė ir Anglijos atstovai.
Horace Norton, banko dar-l Bet smarkiai tam pasi- 
bininkas 16 metų amžiaus, i priešino Sovietų Sąjungos 

delegacija. Taipgi kritika
vo tokį Amerikos nusista
tymą Holandijos, Švedijos 
ir Vokietijos atstovai.

Litvinovas nurodė, kad 
valstybės, kurios turi tvir
tas laivynines spėkas, nusi
leido toms valstybėms, ku
rios turi tvirtas sausžemio | 
militarines spėkas, o pasta
rosios padarė 
(nusileidimus) laivyninėms 
valstybėms su tikslu, kad 
gauti nuo jų leidimą palai
kyti tvirtas sausžemio mili
tarines spėkas.

šovė į juos, bet nepataikė. 
Vėliaus jie tapo suimti.

Kur Nukrito Meteoras?

Sovietų Atstovas Atakuoja 
Imperialistus Genevoj

Geneva.— Čia priruošia
mojoj nusiginklavimo kon
ferencijoj Jungtinių Valsti
jų atstovas Gibson pareiškė, 
jog jo valdžia palaiko t% 
mintį, kad sausžemio rezer
vinės spėkos neturi būt ap

ribotos, pravedant ginklavi-

KAUNAS.— Į prašymų 
suteikti žinių apie kritusį 

^meteoritų š. m. vasario m.
8 į 9 d. universiteto geofi
zikos vedėjas doc. K. Šleže
vičius yra gavęs daugiau 
kaip šimto asmenų parody
mų. Tikros kritimo vietos 
niekas nenurodė, bet yra 
davinių manyti, kad meteo
ritas galėjo nukristi naktį 
pirmai valandai baigiantis 
Rokiškio, Kamajų, Kupiš
kio rajone, nors tikrų ploto 
diduma tuo tarpu negalima 
nustatyti. Spėjama, kad 
yra nukritęs ne vienas, bet 
visa šeima palyginti nedide
lių gabalų gabuliukų. Tu
rint galvoje tuos pačius pra
nešimus, galima spėti, kad 
augštumoj apie 100 kilo
metrų įvyko sprogimas; va
dinasi, žemę pasiekė atski
ros to suskilusio meteorito 
dalys.

koncesijas

Anglijos Orlaivis Nenulėkė 
Užsibrėžton Vieton

^Apkaltino Gubernatorių
BATON ROUGE, La. — 

Louisiana valstijos seimelis 
penktadienį nubalsavo aš
tuonis apkaltinimus prieš 
gubernatorių Huey P. Long. 
Už apkaltinimų paduota 59 
balsai, prieš 39 balsai.

Valstijos senatas svarstys 
tuos klausimus ir sudarys 
teismų. Gubernatoriui bus 
pranešta anie tai ir bus su
teikta 15 dienų prisirengi- 
mui| apsiginti.

Prieš jį sudaryti kaltini-, 
mai, kad jis nėjęs teisingai 
gubernatoriaus pareigas.

LONDONAS. — Anglijos 
orlaivjninkystės spėkos ban
dė atimti nuo Italijos pa
saulinį orlaivio lėkimo be 
sustojimo rekordų, bet ne
pavyko.

Anglijos armijos orlaivis 
Fairey-Napier, kuris išlėkė 
iš Cranwell orlaivių lauko, 
Lincolnshire, trečiadienį, 
nusileido Karachi, Indijoj, 
penktadienį, po 50 valandų 
ir 48 minutų skridimo. Vi
so padarė 4,130 mylių. Buvo 
planuota nulėkti į Banga
lore miestų, kuris randasi 
už 1,170 mylių nuo Kara
chi. Susilyginimui su Itali
jos rekordu reikėjo dar pa
daryti 287 mylias.

Tačiaus pirmu kartu An
glijos orlaivis padarė tokių 
ilgų kelionę be sustojimo. 
Tai pirmas orlaivio nulėki- 
mas iš Anglijos į Indi jų be 
sustojimo.

Imperialistinės valstybės 
daro visokius bandymus or- 
laivininkystėj, tyesirengda- 
mos prie karo.

Visi Rengkimės Solidariajai Apvaikščioti Pirmąją Gegu
žes, Tarptautinę Darbininkų Šventę

Komunistų Partijos Ant
ras Distriktas išreikalavo 
miesto valdžios leidimą 
rengti demonstraciją Pir
mą Gegužės New Yorko 
mieste. Darbininkai demon
struos gatvėmis. Milžiniš
kas susirinkimas įvyks ant j Tauras. 
Union Square, New Yorke.

Visi lietuviai darbininkai 
rengkitės dalyvauti 
stracijoj.

Vakare įvyks 
Brooklyn^ lietuvių

demon-

didelis 
darbi-

Sovietų Naujas Įstaty
mas Religijos Klausimu

MASKVA.— Sovietų Są
jungą išleido nauja įstaty
mų religijos klausimu. Įsta
tymas labiau suvaržo įvai
rias religines sektas, kurios 
pastaruoju laiku pradėjo 
labiau išnaudoti ' visokias 
priemones mulkinimui žmo
nių tikėjimu. Naujas įsta
tymas leidžia sektoms tik 
pamaldas laikyti, poterius 
kalbėti,'o uždraudžia valy
ti platesnį religinės propa
gandos darbų.

Reikalauja Paskirti $100,- 
000 Tyrinėjimui Gurno 

Augalų

ninku masinis mitingas ap- 
vaikščiojimųi Pirmos Gegu
žes, Miller’s: Grand Assemb
ly didžiojoj svetainėj, 318 
Grand St, JBrooklyne. Bus 
puiki programa. Kalbės 
draugai R. Mizara ir V.

Dainuos Aido ir 
Lyros Chorai. Solo dainuos: 
K. Menkeliuniutė, F. Slan
ku nas, M. E. česnavičiutė 
ir J. L. Kavaliauskiutė. 
Grieš Retikevičiaus orkes
trą.

OLIVE HILL, Ky.—Poli
cijos viršininkas B. B. Car
ter ir Justin Fields, brolis 
buvusio gubernatoriaus W. 
J. Fields, čia prie miesto 
salės susišaudė dvikovoj. 
Šerifas James Walker, ku
ris stovėjo netoli, tapo kul
kos sužeistas.

Susišaudymas įvyko, kuo
met šerifas Carter bandė 
krėsti Fields, pastarajam

Amerikos Jungtinių Valstijų tremtų viešpatavimą priešinin- 
Komunistų Partija, Komunistų i kų klasės.

Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratija bujoja, kaipo fab
rikantų klasės talkininkė. Bet 
darbininkai, kuriuos tie biuro
kratai išdavinėjo daugiau per 
40 metų, vis dar nesusilaukė 
patenkinimo net paprasčiausių 
reikalavimų, iškeltų tose 1889 
metų kovose—būtent, 8 valan
dų darbo dienos ir teisės orga
nizuotis. Po virš 40 metų ko
va del trumpesnės darbo dienos 
tebeina su neatlaidžia energija.

Internacionalo Sekcija, šaukia į 
jus mobilizuotis Tarptautinėje 
Pirmosios Gegužės Dienoje, 
kad sėkmingai galėtumėte įro
dyti savo ištikymybę kovoms 
už laisvę prieš kapitalistinį iš
naudojimą ir kapitalistų vieš
patavimą.

Komunistų Partija šaukia 
jus ruoštis, kad parodytumėte 

atėjus i miesto salę teisman Pirip°j°j Gegužės galybę au- 
del girtuoklystes.

Pietų Amerikos Komu
nistų Partijų Kongresas

Statys Dviračių Dirbtu
vę Sovietų Sąjungoj
MASKVA.— Maskvos So

vietas pasirašė sutartį su B. 
S. A. firma, Anglijoj, del iš
dirbinio planų ir patarimo 
sųryšy su pabūdavo j imu 
dviračių dirbtuvės, kurioj 
galės pagaminti: 120,000 dvi
račių Į metus. Dirbtuvė bus 
pradėta būdavoti šiais me
tais.

Trokas su Degtine At
rasta Detroito Upėj

WINDSOR, Ont., Kana- 
ia.— Detroito upėj, prie

BUENOS AIRES, Argen
tina.— Pirma Pietų Ameri
kos visų Komunistu Partijų 
konferencija prasidės birže
lio 1 d., šiame mieste. Visos 
Pietų Amerikos Komunistų 
Partijos rengiasi siųsti at
stovus. Konferencija šau
kia Komunistų Internacio
nalo Pietų Amerikos sekre
to r i atak
• Suvažiavimo’ dienotvar- 
kis, sekretoriato išdirbtas, 
yra sekamas:

1) Tarptautinė padėtis, 
karo pavojus ir Lotyniškos 
Amerikos šalys; 2) Anti- 
imperialistinė kova ir takti
kos problemos Lotyniškoj 
Amerikoj (Revoliucijos po
būdis, Darbininkų ir Vals
tiečių Blokas); 3) Valstie
čių problema; 4) Rasių pro
blema Lotyniškoj Ameri-

Washington. — Atstovas 
Edwards, demokratas, iš 
Georgia valstijos, įnešė at
stovų butan bilių,-kad būtų 
paskirta $100,000 del tyrinė
jimo, kokie gumų išduodan
ti augalai gali būt užaugi
nami Jungtinėse Valstijose.

Amerikos kapitalistai la
bai susiinteresavę gumo šal
tinių išvystymu. Anglija 
turi didesnius gumo šalti
nius, negu Jungtinės Vals
tijos. Amerika deda pa
stangas, kad surasti būdus 
pasigaminimui gumo namie.'jų.

Sandwich pakraščio, užtik-jkoj; 5) Anti-imperialistinčs
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ta trokas, prilioduotas 200 
skrynių degtinės. Policija 
ma'no, kad keli mėnesiai at- 
gaĮ troku buvo gabenama 
degtinė iš Kanados per ledų 
ir ledui įlūžus trokas nu
skendo. Manoma, kad ve
žėjas taipgi žuvo.

Lygos veikimas; 6) Darbo 
unijų problema; 7) Komu
nistinio jaunimo judėjimas; 
8) Organizaciniai klausi
mai; 9) Pietų Amerikos se
kretoriato veikimas.

Paryžius.— Manoma, kad 
Vokietijos delegacija repa
racijų ko'nferencijoj pada
rys naujų pasiūlymą del 
mokėjimo karo kontribuci-

1,000 Meksikos Sukilėlių Žuvo, Šimtai Sih 
žeista; Kunigai Vadovau ja Maištininkus

NOGALES, Ariz.—- I. M. 
Vasquez, Meksikos konsu
las čia, penktadienį prane
šė, jog jis aplaikė neoficia
lius pranešimus, kad apie 
1000 maištininkų užmušta 
ir šimtai sužeista kovoje su 
valdžios kareiviais prie mie
sto Navojoa, Sonora valsti
joj. Didelis mūšis įvyko 
ketvirtadienį. Valdžios spė
kos užėmė miestų.

Maištininkai traukdamie
si penktadienį apleido du 
traukinius į šiaurius nuo 
Navojoa ir išsiskaidė po 
kalnus, pasak oficialio pra
nešimo.

Valdžios spėkos maršuoja 
pirmyn. Calles praneša,

kad jis perkelia savo bazę 
iš San Bias į Masiaca.

Apie 1,000 katalikų maiš
tininkų, sukilusių no obal- 
siu “Kristus karalius,” va
dovaujami kelių kunigų su 
generolu Goroztieta prieša
ky, dar tebelaiko savo ran
kose Tepatitlan miestų, Ja
lisco valstijoj, ir atmušę ke
letu atakų. Jie yra apsupti 
5,000 valdžios kareivių ir 
veikiausia greitai bus nuga
lėti.

Minyška M. Concepcion 
de La Lata, kuri prisidėjo 
prie nužudymo Obregono, 
pasiųsta į Tres Marias salas 
kalėjiman ant visa; amžiaus.

15,000 Kriminalinių Nusi
žengimų Lietuvoj

Kaunas.— Pereitais me
tais visoje Liętuvoje krimi
nalinės policijos buvo užre
gistruota tokie atsitikimai: 
žmogžudysčių pasipelnymo 
tikslu 16, užmušimų mušty
nėse 42, kitais tikslais už
mušta 76, pavainikių nužu
dyta 156, išžaginimų 68, 
plėšimų 113,. vagysčių: ark
lių pavogta 381, įvairių 
smulkių vagysčių 11,409, 
stambių vagysčių^ 724, suk
čiavimų smulkių 427, stam
bių 30, padirbimų ir per
dirbimų pinigų 33, doku
mentų 224, netikrų pinigų 
platinimo 112 atsitikimai, 
kitokių vertybės popierių 
5, išeikvojimų valdžios įstai
gose 28, privatinėse įstaigo
se 18, padegimų 215, degti
nės varymų 814. Iš viso 
kriminalinių atsitikimų už
registruota 14,891, iš kurių 
policija išaiškino 11,691 ar
ba 78.51%.

20 Metų. Sveria 340 Svarų
Wabash, Ind.— Gerald M. 

Dean. 20 metų amžiaus, sve
ria 340 svarų. Yra šešių 
pėdų ir trijų colių augštu- 
mo. ( • i

gančių darbininkų jėgų kovoje 
ir vienybę revoliucinio judėji-i 
mo šioje begailestingiausių iš- Į Iki augščiausio laipsnio indus- 
naudotojų šalyje. | trializuotoje Amerikoje ilga

darbo diena dar tebevyrauja,
Pirmoji Gegužes gimė ko- ypač

vai del trumpesnės 00 *r 72 valandų darbo savaitė 
darbo dienos. (tebeviešpatauja kai kuriose da-

v_ . ;lyse audimo-verpimo pramonės,
Gegužės 1 d. 1929 m. yi a ke-, kuomet ir pirmaujančiame mie- 

turių desimtų metų sukaktuvių . SĮe Yorke, turtingiausia- 
diena nuo įsteigimo tos taip-1 me pasauiyje mieste, darbininJ 
tautinės ^revoliucinės Darbimn- tūlose šakose maisto pramo
ku šventės. , n^s dar tebestato reikalavimus

Pirmoji Gegužės, kaipo 57 jr 60 valandų darbo savai- 
Tarp tautinė Darbininkų Die- Į tęs. Ilga devynių, dešimties ir 
na, gimė Jungtinėse ValstijoseĮ dvylikos valandų darbo diena 
1886 metais iš mūsų klasės ko
vos už 8 valandų darbo dieną 
ir prieš vis labiau ir labiau ne
pakenčiamą išnaudojimą įš A- 
merikos kapitalizmo pusės; tos 
kovos sėkmėje Chicagoj ant 
kartuvių buvo nužudyta penki 
darbininkai, kurie proletarinėj 
istorijoj žinomi kaip Haymar
ket Kankiniai. Jau net tais lai
kais Amerikos darbininkų kla
sė mokinosi lekcijų naujovinės 
klasių kovos, kankinystės, taip
gi patirdama ir pardavystes, 
kurios buvo atliekamos pačiame 
darbininkų judėjime iš vidaus.

Pirmoji Tarptautinė Geguži
nė 1889 metais regėjo godumą 
Amerikos kapitalistų klasės, 
jau bežengiančios į plačiojo pa
saulio sceną, su užgrobimu 
Hawaii Salų ir su pirmaisiais 
imperialistinio užpuolimo žings
niais prieš tautas lotyniškosios 
(Centralinės ir Pietų) Ameri
kos. 1898 metais Wall Stryto 
Imperija .visomis pajėgomis 
metėsi į laikotarpį imperialisti
nių karų, su karu prieš Ispani
ją, pasigrobimu Filipinų, pa- 
vaduodama ispaniškąją impe- NuolatinS Bedarbiu . i Į? 
rialistinę užpuolamąją politiką Armį:a Au„a 
savo jankiškuoju imperialisti
niu besibriovimu Kuboje ir 1929 metų Gegužės Pirmoji 
Porto Rikoje. Amerikos tur- mato augimą bedarbių armi- 
tas sparčiai kuopėsi į Tankas jos, laukan/išmestų per sku- 
šios šalies galingųjų trustų, biai įvedamus naujus meCha- 
per silpnesnių kraštų išnaudo- riinius darbd būdus, su pagel- 
jimą ir apiplėšimą ir per* pa- ba kurių verste verčiasi vis di- 
smarkintą išnaudojimą Ameri- dėsnis daugis dirbinių iš pra

monės žiočių, su vis^mažes- 
tatai privedė prie dar galinges- niu vartojimu gyvosios darbo 
nio susikaupimo į finansiniai-j jėgos. Bedarbė šiandieną yra 
kapitalistinę monopoliją, kaipo ne tik palydovas tokių laiks 

nuo laiko pasikartojančių kri
zių, kaip kad pirmiaus įvyk
davo. šiais metais labiau, ne
gu kada pirmiau, bedarbių 
armija pasidarė nuolatine liga 
vėliausio laipsnio kapitalisti
nės gadynės. Todėl augštą 
vietą užima dienotvarkėje be
darbių sušelpimo klausimas, 
podraug su kitomis socialinės 
apdraudos formomis ir su rei
kalavimu, kad pati pramonė 
neštų sumokėtų už tokią ap- 
draudą. Socialė apdrauda se
natvei, ligai, nelaimingiems 
atsitikimams ir daugeliui iš 
darbo paeinančių nesveikumų 
—šie dalykai varžiausiai riša- 
si su reikalavimu pridėti už
darbio ir sutrumpinti darbb 
dieną.

(Tąsa ant 3 pusi.)

kos darbininkų ir farmerių

kapitalistinę monopoliją, kaipo 
visišką šios šalies valdovą, ku
ris 1917 metais šoko į impe
rialistinį pasaulio karą, kad pa- 
tapt viešpataujančiąja impe
rialistine galybe pasaulyje.

Amerikos Darbo Federacija 
kaipio samdytojų talki
ninkė.
1889 metų Pirmoji Gegužės 

jau ’išvydo Amerikos Darbo 
Federaciją, kaipo sustingusią į 
tam tikras amatinių unijų for
mas, kaipo organizaciją, kuri 
užkerta kelią kovai prieš kapi
talistinius išnaudotojus indus
triniais pamatais, kovai vienu 
kartu apimančiai ištisas pra
mones; jau ir tuomet Darbo 
Federacija vedė darbininkų 
mases prie to, kad politiniai

pamatinėse pramonėse.

dar tebekankina šios šalies dar
bininkus.

Kapitalistiniai Amerikos 
darbdaviai, pasinėrę imperia- 
listinėn kovon del viešpatąvimo 
pasaulyje, atakuoja darbininkų 
klasę, kad užkerus jai dar žiau
resnį ii- nepakenčiamesnį » iš
naudojimą, per taip vadinamą 
kapitalistinę racionalizaciją, 
skubinimo sistemą; begailestin- 
gai nudėvi darbininkų gyvybes 
trumpiausiu galimu laiku, pa
jungia moteris ir vaikus į svei
katą naikinančius darbus ba
daujamomis algomis, ir tuo pa
čiu laiku išmeta į gatves šim
tus tūkstančiu darbininkų, ,į 
didėjančią nuolatinių bedarbių 
armiją, šiandieną amerikinis 
kapitalizmas parodo dar pirmą 
kartą pasaulio istorijoj šitokį 
reiškinį: turinčiųjų pramonėj 
užsiėmimo darbininkų skaičius 
eina mažyn, o industrija tub 
pačiu laiku milžiniškai kyla 
augštyn (pagamindama vis 
daugiau dirbinių su vis maži
namu skaičium darbininkų),
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APŽVALGA
“Naujienos” ir Amerikos 
Imperialistai

Atsimename, kaip smala- 
virių .“Naujienos” buvo už
sižavėjusios Wilsono “14 
punktų.” Ne tik “Naujie
nos,” bet visa socialpardavi- 
kų spauda tuos Amerikos 
imperialistų agento “punk
tus” skaitė nauja evangeli
ja karo nualintai žmonijai. 
Wilsonas virto pasaulio 
menševikų Maižium.

Nuo to laiko prabėgo jau 
Į virš dešimts metų. Nuo to 

laiko Amerikos imperialis
tai užsiauklėjo dar ilgesnius 
ragus. Bet mūsų smalavi- 
rių tėvas p. Grigaitis tebe
silaiko imperialistų uodegos 
įsikibęs ir už juos garsiai 
tebežlebčioja. Ir vėl jis A- 
merikos imperialistinius 
plėšikus skaito pasaulinės 
taikos apaštalais. Jų apga- 
vi'ngos kalbos pasidarė Gri
gaičiui šaltiniu įkvėpimo iri 

♦paguodos. Jos stačiai su- 
tarpina jo nelaimingą men- 
ševikišką širdį.

Kaip žinome, nesenai A- 
merika nutarė pastatyti 
perikioliką naujų karinių 
laivų. ' Bet tuo patim kartu 
Amerifca kalba apie taik^ 
Tai daro, kad užpilti smė
liu akįą darbininkams.

Genevoje tarptautinėj 
konferencijoj Sovietų Są
junga i padavė pasiūlymą, 
kad visose šalyse tuoj aus 

/ būtų sumažinta apsiginkla
vimas ant 50 npoš. Amerika 

. ir kitos buržuazinės valsty
bės tą pasiūlymą atmetė. 
Bet kad apgauti darbinin
kus, Amerikos valdžia pa
skelbia, kad ji stoja už su- 

- mažinjmą laivynų. Juk tik 
gaskutinis ablavukaš, arba 

ėvįltis silpnaprotis, arba 
sąmoningas apgavikas te
gali tikėti šiam Amerikos 

„ imperialistinės valdžios su
manymo sąžiniškumui. Tik
tai Takias gali nematyti 

’• šitame Amerikos valdžios 
pareiškime bjaurios apga
vystės ir veidmainystės.

Bet Grigaitis sveikina šitą 
imperialistų blofą. Pasity
čiojęs iš Sovietų pasiūlymo 
tuo jaus eiti prie mažinimo 
apsiginklavimo, Grigaitis 
šitaip * garbina Amerikos 
imperialistinių plėšikų veid
mainingą pasiūlymą, kurį 
jų vardu padarė Genevoje 
p.Gibsonas: .. (

P. 0itysono kalba išjudino 
visas 'sufeirinjciisias Genevoje 
delegacijas. L | . t r >

... Washington© įgaliotihiš 
sako, kad jungtines Valstijos 
ne tik nenorį lęiįktyniuotis 
su kitomis valstybėmis del pir+ 
menybės. jūrose, bet apsiima 
įvykinti ^rįežčiausią savo ka
bo laivynų sumažinimą, jeigu 
tiktai apšiims taip pat pada
ryti su savo laivynais ir kitos 
valdžios.
Žinoma, Amerikos įgalio

tinis gąli daryti ir daro vi
sokius veidmainingus priža
dėjimus. Ir ne tame svar
ba.. SVarbu tas, kad atsi
randa tokių, kurie tiems 
prižadėjimams tiki. Svarbu 
tas, kad atsiranda tokių, 
kurie tuos veidmainingus 
prižadėjimus * perša savo 
draugąw * -ir " •pasekėjams?

O kaip tik taip daro sma- 
lavirių “Naujienų” - redakto
riui. Ponas Grigaiti? sako:

Visai teisingai p. Gibson 
nurodė, kad pasaulio nusigin
klavimui • šiandien \petuvetu 
būt jokių kliūčių,'-kadangi vi
sos valstybės nčsena| ;pąsir4šė; 
Kelloggo amžinos taikos pdk-i 
tą, kuriuo karas tapo ant vi
sados atmestas, kaipo nacio- 
nalės politikos įrankis. Jeigu i 

1 tautos padarė sutartį daugiaus 
nebekariauti, tai kam joms 
yra reikalingi ginklai?...

šitie Jungtinių Valstijų at
stovo pareiškimai, reikia tikė
tis, privers pradėt rimtai kal
bėti apie nusiginklavimą ir 
anglus, ir francūzus, ir japo
nus, ir italus. Jeigu šių tautų 
valdžios bandys sabotažuoti 
nusiginklavimo darbą, tai 
žmonės ims prieš tas kilti.

Vadinasi,- Amerikos im
perialistai, Grigaičio supra
timu, virto tikrais sparnuo- 

! tais katalikiškais aniolais, 
kurie tik taikos' tetrokšta. 
Jie taip tos taikos trokšta, 
kad jie privers ir kitas vals
tybes “rimtai kalbėti apie 
nusiginklavimą.” Tik silp
naprotis tegali taip kalbėti 
arba įsivaizdinti. Grigaitis 
nemato, Had Amerikos im- 
perialistaį yisaią garais gių- 
klųpjaši, kacT visos1 jų kalbos, 
apie nusiginilavimiį yri1 
bjauri yeidmaijiystė. ;

/ d. f ( : -.j '

; ■ Pagalinus' Grigaitis taip 
suvaikėjo!;.. kad nebežino, 
kodėl apsiginklavimas i rei
kalingas Amerikos bei kitų 
kraštų imperialistams. Ne
bemato jis lenktynių už 
turgavietes, nesvietiškai 
įtempto susikirtimo tarpe 
Anglijos ir Amerikos pa
saulinėj rinkoje. Nebesu
pranta jis nė to, kad impe
rialistinėms valstybėms rei
kalingi ginklai palaikymui 
verguvėj darbininkų klasės 
namie ir kolonijų užsienyje.

Nieko geresnio iš Grigai
čio negalima buvo laukti 
bei tikėtis. Jis laikos nuo
monės, supratimo ir nusi
statymo visų socialistų. An
glijos socialistai eina su 
Anglijos imperialistais, 
Francijos socialistai sušilę 
gina Francijos imperialisti
nius interesus, Vokietijos 
socialistai galvą . guldo už 
savo ’ buržuaziją, Amerikos 
socialistai padeda Amerikbs 
buržuazijai streikus laužy
ti. Tai ar galima padyyytį, 
jei£ū p.‘ Grigaitis garbina 
Amerikos p imperialistus? 
Ne, TiegalinU. Tai ja gur
bas. Jis t}^ eina socįalpįr-

i į 
M

--------------- - ;1Į..............r, .. 
sidaro iš keleto . partizaniškų 
rėksnelių.

Dabar' teko; pabirti šitoks 
dalykas>->-Tie rėksneliai, ku
rie pabėgo iš SLA. 194-tos 
kuopos, “tverdami” naują kuo
pą neatlikę jokių formalumų. 
Einant priimtomis taisyklė
mis, narys, kuris keliasi į ki
tą kuopą, turi išpildyti persi
kėlimo lakštą, bet tai esą ne
padaryta. Vienas SLA. 194 
kuopos narys ryšy su tuo pa
sakė: ? ’ ■ ,

—Buvo pranešta, kad Cice
roj susitvėrė nauja kuopa. 
Bet nieks čia nežino, kas, per 
vieni yra tos naujosios kubpos 
nariai. Aišku yra • tįek, Jtad 
tūli rėksneliai ten priklauso, 
bet kartu jie dar priklauso ir 
senajai kuopai,, nesi neišpildė 
persikėlimo , lakštų. SLA.1 pil
domoji taryba, kuri leido tver
ti naują kuopą, šitą turėjo ži
noti. Ji turėjo žindti ir dau
giau. Man yra žinomd, kad 
dalis tų pabėgėlių senoj kuo
poj buvo suspėnduoti už hesu- 
mokėjimą duoklių. Naujojoj 

•. kuopoj jie, be abejonės, yra 
skaitomi pilnateisiais nariajs. 
Kokią čia politiką varinėja S. 
L.A. centras, tamsta pats gali 
spręsti.

Lietuvos Vyskupai 
ir Baduoliai

Lietuvos vyskupai išleido 
pareiškimą baduolių šelpi
mo reikale. Tai ne pagelba 
baduoliams, bet bjaurus iš 
jų pasityčiojimas. Vardan 
savo dievo tie išdykę ir nu
tukę Lietuvos juodosios ar
mijos vadai liepia baduo
liams kentėti ir nerūgoti; 
Savo atsišaukime jie sako:

Kreipiamės į jus dabar di
desnį skurdą kenčiančius, siųs
dami jums tuo tarpu ;nors 
mūsų tėviškos užuojautos ir 
paguodos žodį. Jums mes sa
kome su dieviškuoju mūsų iš
ganytoju: “žvilgtelėkite į 
dangaus sparnuočius'.\ jie \ne-‘ 

. i ėja, nei piauna. nei į kluonus 
krauna; ir jūJsvį,^'da^iškasus 
Tėvas juos maitina* 'Afrgi jūs 
nedaug . daugiau > < e^a'te verti 
kdip jie." (Mū 6, B6). ; ' y 
• Šitaip pasityčioję, iš; ba

duolių ir paraginę, kad jie 
nenusimintų, nes “dangiška
sis tėvas” jais pasirūpins, 
kaip tais paukščiai, paga- 
liaus vyskupai prašo jiems 
aukų. Bet aukas, girdi, 
duokite kunigų komitetams. 
O kunigai, žinoma, mokės 
tas aukas praūžti su savo 
gaspadinėmis.

4.

Religiniai Pridarai ir Mūsų Kova su Jais
Seni papročiai persiduoda 

nuo tėvų, linkui vaikų, ir tas 
yra visose srityse. Krikščionys 
suranda, kad pas juos yra lie
kanų nuo pagonų, tik krikš
čioniškai pataisytų. Net ir 
mūsų judėjiman persineša vie
nas bei kitas paprotys, su ku
riuo turėta bendro iki to laiko, 
kol patapome klasiniai susi
pratę. Velykų kiaušinių dau
žymas, kalėdinės ( dovanos ir 
t. t;, tai senas bagažas.

Nesigilinsime, kokią reikš
mę' turi velykiniai kiaušiniai 
pas katalikus, Bet juk kiek
vienam aišku,, kad tai priedas 
velykų ir mana,u, kad. tpilnai 
teisingai elgiasi tie draugai, 
kurie kritikuoja tą velykų lie
kaną, kurią kaip kurie mūsų 
draugai nori prikergti prie mū
šų judėjimo. . , , . j

daviko
f n h«J•

* ■ * ■ - v"in,„4.
Vėl Fonai Laužo t'
S.LA. Konstituciją

Laikinai fašist. poneli Jįuvo 
nutilę, bet dabar vėl pradė
jo skaldyti SLA. kuopas. Ir 
dar ne bile kokie ponai; bet 
pati Pildomoji Taryba. Jai 
Susivienijimo ’ konstitucija 
nieko nereiškia:., . v ;■

Mūsų draugų diėnraštis 
“Vilnis” (bal. 24 d.) rašo 
sekamai apie tvėrimą kuo
pos Ciceroj, kur viena kuo
pa jau gyvuoja: •'

Šioje vietoje jau buvo jni- 
■ nėta, kad Ciceroj susikūrė rie-
* vn ban ja SLA? 'kuodai! JVsu-

i £ 4

Pirma, negu imtis kritikos, 
reikia suprasti tą, ką manai 
kritikuoti. Drg. A. B. pakriti
kavo “velykų kiaušinių” pra
mogas. Tuojau atsirado drau
gų, kurie apgina juos. Drg. 
I. S. “L.” No. 90 sako: “Labai 
esu įsižeidęs už pavadinimą 
tūlų > progresyvių religiniais 
raugalais vien už tai, kad ve- 
lykiškai daužė kiaušinius.” Iš 
šio sakinio aišku, kad d. I. S. 
suprato, kad d. A. B. vadina 
tuos draugus, kurie daužė 
kiaušinius, religiniais rauga
lais. O minėtuose krisluose 
religiniais raugalais buvo kaip 
tik tinkamai pavadinta ta ve
lykinė mūsų draugų mada, o 
ne pątys draugai. Gi kad kiau
šiniai yra velykų priedas, tą, 
rodosi, supranta visi.

das su dovanomis; na, tai rei
kalingi ir poteriai, krikštai, 
mišios, mišparai ir t. t. Tik 
reikia, mat, įvynioti biskį į ki
tokius rūbus. Juk keli metai 
atgal Sovietų Rusijoj buvo at
siradus komunistų grupė, ku
ri jau buvo sutaisius savotiš
kus poterius, buvo išgalvoję 
krikštus. Ta religinė liekana 
jau buvo pradėjus persikelti 
ir į Ameriką,
pradėjo valyti partiją nuo tų 
liekanų, o vėliaus Kominter- 
nas galutinai pasmerkė, kaipo 
blėdingas priemones, neva tai
komas prie klasinio apšvieti
mo atsilikusių masių.

- I ’ ’ ■

Atsiranda kartais vienas ki
tas,: kurie pradeda skelbti, kad 
dievą bei tuos religinius pa
pročius, kurie yra mylimi kla-r 
siniai nesusipratusiems darbi
ninkams, i reikia įvynioti į kito
kius rūbus taip, kad su pagel- 
ba dievo ir religinių burtų bū
tų galima išgydyti darbinin
kus, apimtus religinių prieta
rų. “Kovokim poteriais prieš 
poterius, dievu prieš dievą.” 
Rusijoj 1908 ir 1909 m. buvo 
susidarius net “bogostroitelių” 
(dievotvėrėjų) grupė. Jų 
priekyj stovėjo Volskis, Bog
danovas ir Lunačarskis. 
starasis 
atsisakė 
Partija 
“Klaida 
me,

koki tai kitif jbūdąi’ britrhiiki-' 
mui darbo1 masių prie moksli
nio socializmo, apart ekono
minių sąlygų, kurios proleta-* 
rizuoja ir revoliucionizuoja 
mases ir atveda prie pasaulia- 
žvalgos revoliucinio proletaria
to.

“Dievotvėrėjai yra reakcinė 
judėjimo sriovė. Jie vieton to, 
kad eiti pareigas socialistų 
(komunistų), griauti tą psi
chiką, tą dvasinį minių nusi
statymą, tą religinį masių pro
tavimą, kuris išsireiškia jieš- 
kojime dievo. Lunačarskis 
bando įvynioti socializmą į to- 

Bet R. K. P. ikias formas, kurios tą masių 
religinį protavimą patenkintų. 
Toki bandymai negali nepasi
baigti nesusmukimu. Bandyti 
ką nors progresyvio budavo- 
ti ant religinių pamatų, 'tai 
reiškia nusileisti į tą dug
ną, kur veikia organizuo
ta religija, ir bandyti kon
kuruoti su ja, neatmetant jos 
pačios pamatiniai. Tai 
ne socialisto uždavinys. Šioj 
dirvoj gali būti konkurencija 
tarpe reakcinių ir liberalių po
pų, liberalių popų ir idealistų 
įvairių typų, bet čia nėra vie
tos del mokslinio socializmo...

“Mes kovojame prieš religi
nius nuodus ne del to, 1 
juos pakeitus religiniu opiu- 
mu. . .

Mano supratimu, gerai daro 
tie draugai, kurie kritikuoja 
tas senas liekanas, tą bagažą, 
kurį velkam į mūsų judėjimą, 
nes kitaip vėl atsiras tokių, 
kurie • Kristų prirokuos prie 
socializmo skelbėjų.

Valstiečio Sūnus.

Forą Žodžių Apie NaujoLTi 
kybos Tvėrėjų Visuomį- 

Šidlauską

I

Pa- 
vėliaus persitikrino ir 

nuo dievotvėrėjų. 
jiems tiesiai pasakė: 
dievotvėrėjų yra ta-

kad jie mano, kad yra

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS

Vileišienė Šauna
Savo Talkininkams

Kaip katė ant uodegos 
užminta, taip p. Vileišienė 
pasipūtė ir suriko prieš sa
vo talkininkus—-Vitaitį, Gri
gaitį ir Pronckų. Q jų nu
sidėjimas tame, kad jie pra
dėjo agituoti už aukojimą 
Dr. Alseikai, tokiam pat ap
gaudinėtojui, kaip ir p, Vi
leišienė. Jai tas* nepatinka. 
Ji nori, kad tik už ją kalbė-. 
tų ir' už ją agituotų, kajp 
kadį jie darė iki šioįęi.į 
prisimygus reikalauja, kad, 
vi$os aukos eitų tik juoduįų 
klerikąlų| kišęniųn., ,^ " ? f;

Ghicagos kunigų. ■ “Drau
ge,” bal.;24 d., p. ViĮeišiepė: 
sekamai yažiuoja per' valgo
mąją “Naujienų,’F “Sanda
ros” ir “Tėvynės” redakto
riams : ; v, r.

Ponai, kurie- norite nuo' 
pusbadžiai gyvenančių^ vaikų 
atimti duonos kąsnį, siųsda
mi aukas tam, kad leistų sa
vo laikraštuką “Vilniaus 
Šviesą” ir t. t., tai bent nera
šykite neteisingų žinių. Jei 
jums nerūpi našlaičiai, nenu
vokite, bet netrukdykite 
švento darbo.

Pridursiu: savo straipsniais 
ir visaip mane šmeiždami ne- 
atbaidysit nuo darbo, tiktai 
paraginsit energingiau dar
buotis. Ištesėsiu, ir tikiu *pa-

Antraę pi’ieUąs, išsivyravęs 
vėl prie antros religinių žmo
nių metinės “šventės,” tai! do
vanos prieš kalėdas. . Dau
giau 1 kaip kiepJuo 1 l’aikb pirm 
kalėdų lįvairūs buržujaitbiznįe- 
riaipradada labiausiai gąr- 
sihti Išavb prektš j ir) "popiilia- 
rizųpti , kąlėdii^ęs; 4 dovapas. 
Mat; jie turi prbįą’ prisiplėšti 
pįnigų ? ir \ išparduoti ^net .nie
kaip tinkamus t^vorus. Ir rei
kia pasakytu kad . ir p’as inus 
dar atsiranda, tokių,, kurie per
ka dovanas.' “Nu, ir kaipgi, 
Kristaus užgimimo dienoj ^rei
kia apdovanoti sayo draugą 
bei draugę, jeigūhie kuom ki
tu, tai nors atvirlaiškiu.” Ar 
tai ne religinis priedas? 
gu kas būtinai fieri apdovano
ti savo draugą bęi draugę, pa
linkėti gero, tai kodėl nepasi
renka kitą laiką, bfet būtinai 
tą patį, kuriuo religiniai apuo
kai skelbia gimimą pasakiško 
Kristaus? Aišku, kad tai yra 
sena liekana. Nors ir bolševi
kais esame, bet ir mes tdar 
prisimename tą dieną, kuri re
liginiams žmonėms taip kietai 
įkalta į galvas.

Jei-

Yra dar ir tokių, kurie prieš 
kalėdas pasistato stalą ir 
krauna ant jo kalėdines dova
nas. Kartą užęjau pas vieną 
tais ’laikais buvusį’Edstono bol
ševiką, stovi pastatytas stalas 
ir. apdėtas: kaklaraiščiais, vy
riškais šiušiais, bbhka1 “gardu
mo” :ir prie 'jos'' kaklo? pririš
tos ėįlėš, guli pdpibfiniai $5!00 
ir t.’ t: 4r!prie! kičkviervos! do
vanos pririštas vardas dovano
tojo. , Gaspadinė tuojaus! pra
dėjo rcriyti tą ubagavimo kro
vinį, ir tartum sakyte, sako: 
“Visų yra, tik thvb dar nėra, 
ar nesusiprasi, - drauguti. . .” 
Matant tokius dalykus, argi 
galima tylėti ir prirokubti prie 
gero elgesio? 'Nieko' pana
šaus. . ' ‘ '

Jeigu galima- apvaikščioti 
Velykas su kiaušiniais, kalė-

neskaitysiu ir nepolemizuo
siu. Pakartoju: pinigai, siun
čiami dr. Alseikai,. eina Lie
tuvos ir lietuvybės žudymui.

I
Alas! Vitaitis, Pronc

kus ir Grigaitis iki šiolei 
padėjo tai ponei vilioti iš

dės maįio misijai tie, kuriems amerikiečių doleri lis jos ap
rūpi pavergtoji sostinė Vii- gąvingai misijai.Dabar 
nius ir? jos; su, badu.kovojan-: susipyko ir kelią yleriji. kjitij' 
tieji vaikai." Justi' laikraščių štūiybes; fliksten.’" - * 1 ■

misijai. Dabar

Akis Dumia Bedarbiams
KAUNAS. — Bedarbių yra 

gana didelis skaičius. Bedar
bių masės neorganizuotos. Jų ’ 
padėtis sunki; alkani, vieton 
baįų, skarmalais apvynioję 
kojas,i drebėdami nuo šalčio 
jie’ bkimdžiasi savo sunkiu gy- 
vįmmu:' “šaltoj trioboj manęs' 
laukia alkani žmona ir vaikai. 
As žuvęs žmogūs: jau pusme
tį įeinu be darbo, viską užst'a- 
čiįu, pardaviau.” Vasario 12 
dieną i buvo padarytas pirmas 
bedarbių bandymas organizuo
tis. 'Susirinko apie 30—40 
žmonių ir ėjo į miesto valdy
ba reikalauti darbo ir duonos^ 
Burmistras (liaudininkas Vi
leišis) labai nustebo. Iš 
imasi bedarbiai, jam visai esą 
nežinoma. Pas jį ateina pir
mą kartą. Kad greičiau atsi- 
palaidotų nuo jų, jis liepė 
jiems registruotis, bet tas turi 
kainuoti 50 centų. Bedarbiai, 
neturėdami duonos kąsniui, ži
noma nieko ir negalėjo mokė
ti už registravimą. Kilo triuk
šmas, tada burmistras liepė 
registruoti juos be pinigų ir 
ateiti penktadienį, tada esą 
gaus darbo. Pradėjus regist
ruoti stovįs prie durų šveico
rius jau daugiau bedarbių ne
leido registruotis, bet bedar
biai jėga įsiveržė. Kovo 15 
dieną ' bedarbiai jau atėjo 
gaut darbo. Ir vėl toji pat is
torija. Pirmuosius įleidžia, o 
kitų neleidžia. Išeina sotus 
burmistras ir praneša, kad yra 
“darbo.” Ir ieško, siųsti 6 
žmpn£S'Jį mišką. Sąlygos: i2 
litai už kubiiiį fnėtrą, galima 
uždirbti ešą apie 4 litus per 
dieną. Grįžusieji darbininkai 
pa’sakojo, kad ten sniego iki 
galvos, būdelės atsiginti nuo 
vėjo ir šalčio nėra. * Bedarbiai 
eitų ir tokiomis sąlygomis dirb
ti, bet jie neturėjo įrankių. 
Burmistras apie pašalpą be
darbiams nei girdėt nenorėjo. 
Kad atsikratytų nuo bedarbių, 
jis jiems liepė ateiti pirmadie
nį 10 valandą. Pirmadienį vėl 
toji pait pasaka. Kuomet be
darbiai pradėjo griežtai reika
lauti darbo, burmistras ėmė 
registruoti juos sniego valyt. 
Bet ir čia tik trylikai tedavė 
darbo. Likusieji nenurimsta 
ir reikalauja darbo arba duo
nos. Į tą Vileišis atsakė: 
“Jei tik mes pradėsime duoti 
pašelpą, tai turėsim su bedar
biais kas .dieną reikalų, juk jų 
yra tūkstančiai.” “Mes mirš
tam, badu”—šąukjė bedarbiai, 
o Vileišis pasityčiojimui pa- 
nriožė, kad jis nežinąs, kad

kur

| Kaune būtų kas nors badu nu- 
j miręs. Pirmą dieną mums nu
ėjus Vileišis sakėsi negirdėjęs, 
kad Kaune būtų bedarbių, oi 
dabar jau jis sakė, kad jų yra 
tūkstančiai. Dabar mums aiš
ku : kol mes pas ts o tų burmist
rą t vaikščiosime nedidelėmis 
grupėmis, tol nieko; mes neiš
kovosime. ;Mūms reikia sku
biai susiorganizuoti ir visiems1 
su savo žmonomis ir vaikais 
eiti į miesto Valdybą, tuomet 
mes įtikinsime sotų Kauno 
burmistrą, kad mes ir mūsų 
vaikai badu mirštame ir kad 

I reikia mums duoti darbo ir 
duonos,-nes antraip mes pats 
jos sau paimsime, nusukę so-| 
tiems ponams b u r m i s trams; 
sprandus. Be kovos, be gerai 
organizuotos kovos—mes ne
galime laimėti ir priverst fa
šistų valdžią ir liaudininką 
Vileišį, Kauno burmistrą, ap
rūpinti bedarbius darbu ir 
duona.

Amerikoj trankosi “Visuo- 
mis’’-Šidlauskas, naujos tikybos 
tvėrėjas. Amerikos darbinin
kai turi pareikalauti iš jo, kad 
jis papasakotų savo praeitį,— 
kaip jis . buvo social-patriotu 
(prieš 1905 m. ir per 1905 m.) 
ir reikalavo Lietuvos sienų iš
plėtimo net iki Karaliaučiaus ir 
Mogiliovo; kaip paskui, po 1905 
m. revoliucijos žlugimo, reakci
jai kilus pasidarė “dideliu” 
pirkliu, neva kooperatininku, ir 
vis svajojo, kaip 100 įdėjus,—: 
3000 būtų galima gauti. Pa
klauskite paskui, kaip jis vado
vavo 1917 m.'ir 1918 m, Krims- 
koj stanicoj (Kubanės srity) ir 
Ekaterinodare “visam dešinia
jam (kontr-revoliuciniui) spar
nui,” kaip paskui slapstėsi nuo 
bolševikų ir įvairiais būdais 
juos apgaudinėjo. Paklauskite 
taip pat, kuo jis prisidėjo pr|e 
žymaus lietuvių kairiojo ,e$ero 
Balio sušaudymo, kuris bendra
darbiavo su bolševikais ir buvo 
šiaurės Kaukazo sovietų resr 
publikos valdžios pirmininkas, 

kad;J^i jis “užsimiršo” apie visus
■ tuos dalykus, tai priminkite jam, 
kad jis pats apie tai truputį 
parašė fašistų “Lietuvoj” 1927 
m. kovo 24 d. šį tą jis ten pa
rašė, o dar daugiau nutylėjo ir 
paslėpė. Paskui Lietuvoj, kada 
jam nepavyko kiti bizniai, pra
simanė naują biznį—naują ti
kėjimą. Tuo klausimu net į 
mane—į Maskvą kreipėsi—no
rėjo pinigų gauti. Aš, žinoma, 
negalėjau pritarti tokiam Šid
lausko bizniui. Gerai žinojau, 
kas jis praeity buvo, užtat jokio. 
atsakymo jam nedaviau. Dabar, 
girdėt, jis susimerkė su Ameri- 

j kos fašistais-širvydiniais. Visa 
tai duoda geriausią liudijimą p.

i Šidlauskui ir jo “naujajai' tiky- 
Ibai”: tai naujas jo biznis. Ne
pasisekė Lietuvoj, tai nuvyko 
Amerikon. Darbininkai 
varyti jį laukan nuo 
Darbininkai turi tverti : 
ninku laisvamanių arba

ls'vių draugijas (tik ne šlitrpines: 
| buržuazines, o tikrai darbinin
kiškas), bet anaiptol neįsileisti 
į jas visokių šarlatanų, kaip' 
Visuomis-šicįlauskas ir panašūs.

V. Kapsukas.
(“Balsas”)

turi 
savęs, 
darbi- 
fbėdie-

B-is.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro Veikimas

Labai mažai laikraščiuose 
matosi apie choro darbuotę. 
Choras gyvuoja 
darbščių narių, 
ja darbininkiškų organizacijų ’ 
parengimuose ir palinksmina 
darbininkus savo dainomis. Ir 
ne tik patarnauja 
darbininkiškoms 
joms, bet ir kitų

Balandžio 13

gerai, turi 
Jis dalyvau-v

Irgi Valandas Dirba

KYBARTAI.—Torkleriš val
do pusę miestelio ir Paražnių 
dvare turi 150 margų. Kazlų 
Rūdoj—palivarką, lentpjūvę ir 
vandeninį malūną. Taip pat 
ir Vokietijoj turi nemaža rū
mų, 
žiemos ___ , , ......
landos ryto ik 6 valandai va-į Kisielienėj E. Vebrienė, M. 
karo, 
dienai,

Jo darbininkai dabar 
metu, dirba nuo 6 va-i^L

I

savo miesto 
organizaci- 

miestų.
d. Sietyno

Choras dainavo Harrisone, nes 
ten buvo darbininkiškų orga
nizacijų parengimas. Suloštas 
veikalėlis 
nę. 
gai 
rai.

Už Dievą ir Tėvy- 
Veikalas geras ir drau- 

harrisoniečiai sulošė ge- 
Lošime dalyvavo seka- 

M. Skučas, J. Matukaitė,

Moka jiems po 4 litus I žolynas, J. Krosu, V. Kaza- 
vasarą—penkis litus, i kaitis, J. Blažiūnas, St. Ger- 

Visi bernai pas jį padieniai irl^eūs, J. Marcinkevičius, J.
už kambarį moka 20 litų mė
nesiui. Darbininkų padėtis la
bai sunki. , Kovoti už geres
nes darbo sąlygas nėra gali
ma, kol pats darbininkai neor
ganizuoti ir tos kovos reikalo 
dar vis n’esugeba suprasti. 
Torkleriš gi žiūrėdamas į savo 
vergų tamsumą ‘ atvirai sako : 
“Tavo vietoj man yra' dešimts 
naujų darbininkų ir jie tik 
laukia; kad aš juos kviesčiau.” 
Kol mes neorganizuoti, Tork- 
leriui labai lengva taip kalbė
ti ir daryti, bet' kuomet 
būsime susiorganizavę, tai 
jam mokėsime parodyti, 
gali darbininkų vienybė.

mes
mes

ką

Išvaro Bedarbius

PUMPĖNAI.—Viršaitis 
gažinskas'išvaro lauk bedar
bius, atėjusius reikalauti, kad 
jis pasirašytų ant recepto iš
gauti sergančiam vaistų. “Iš
eik lauk, bolševike,” šaukia 
Ragažinskas .bedarbiui.

... f <■ .Bedarbis.
“Balsas”

ta

, J. Marcinkevičius, J. 
Paulionis, A. Kušlis, K. Ma- 
raitis, M. Karsonas ir Alf. Pe- 
trikenas. Po lošimui prasidė
jo- koncprtipė programa. Sie
tyno Choras sudainavo gerai; 
Ufa iš Brooklyn© šį sykį pub
likos nepatenkino taip, kaip 
pirmiau patenkindavo.

Dabar Sietyno Choras ren
giasi dainuoti Elizabethe, nes^ 
ten 5 d. gegužės bus sureng
tas pirmos gegužės paminėji
mas.

Choras ne juokais mokinasi 
dviejų aktų operetę “Silviją,” 
kuri bus statoma scenoj. 18 d. 
gegužės, Lietuvių Svetainėj, 
180 New York Avė. Persta
tyme dalyvauja du chorai— 
Sietynas ir Laisvės Choras iš 
Patersono. Lošimu vadovauja 
Vi. Žukas. Rolės išdalintos 
gabiausiems aktoriams ir ak- 
torkoms.« Dalyvauja ir Česna- 
vičiūtė su Kavaliauskiūte iš 
Brooklyno.

Todėl, draugai ir draugės, 
gerai isitėmykite tą dieną ir. 
visi dalyvaukite.

A. Nuodėgulis. ■
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KOMUNISTU PARTIJOS ATSIŠAUKIMAS DEL
* PIRMOS GEGUŽĖS

(Tąsa nuo 1 pusi.) ‘
1929 metų Pirmoji Gegužės 

mato desėtkus tūkstančių dar
bininkų besigrumiančių despe
ratiškose streikų kovose įvai
riose šalies dalyse. Naujoviš- 
kiausia technika audimo pra
monėje, su savo garsiais ra- 
dtonalizacijos planais, su “pra-j 
tftaino” ir

prispaustos rasės politinę, tau
tinę ir visuomeninę lygybę. 
Pirmojoj Gegužės mes demon
struojame savo solidarumą su 
prispaustomis koloninėmis tau
tomis, kovojančiomis prieš jan
kių imperializmą Chinijoj, Ni- 
karaguoj, Haiti, Meksikoj, Ha
waii salose; Filipinuose, reika
laudami pilno paliuosavimo vi
soms kolonijoms ir 
lonijoms.

Pirmojoj Gegužės 
: kų klasė visur stato

WATERBURY, CONN. CASTON ROPSEVICH

faktą, kad kapitalizmas nega- 
I Ii atnešti taikos, o tik dides
nius imperalistinius karus. Im
perializmas žaibo greitumu 
pleška linkui naujos pasauli
nės skerdynės.
Reformistiniai Didžiojo 
Biznio Sąjungininkai 

I

’į Savo kariniuose 1
• . . mingumo . rnuose savo kovoje tikslu su- linius, Mooney ir Billingsą,

miems "atsilikusiems” darbi- k™s,nt .(larbo "«PT| n‘‘tį t ’ Prairo kt
ninkama pietinėse valstijose,' le,sb. ^organizuoti neorgam-.r Lea^nw oi the Passa.co ka- 
naujai sutrauktuose iš papras-lzuot,ems ,r,?utu,r«t .’^v^yri'Zhw‘ m n vlA ikJiX 
♦.i savarankios klasines dar- kalimus, taipgi visus įkalintus
tarn kalneliu’ ir kalnu atne? *bininkų galios’ stambusis biz-1 už mainicrių ir kitų darbininkų 

bangakuriaXXi™“ “V1* ^un.|kovas. Darbininkai kovoja
bininkai vadina “naujuoju ei- <™nkuns b®' talkininkus Ame- pnes visus .Įstatymų sumany
siu karu.” Nauji ir kovingi I nk«st Darbo Federacijoj, So-, mus, kuriais kongresas norėtu 
pulkai prisideda prie darbinio- Partijoj ir naujausioje j suvarzyt ateivms darbininkus,
kų eilių vis-aštrėjančiame k|a. rūsyje nuodingojo reformizmo, hr reikalauja panaikint visus 
sių'rkare, iš ko išsivysto skait
lingi industriniai mūšiai, dau-

4 gelia. jų savaime kildami irri .... . P i ' * -i ii 'ima militaristinęr kartais trumpi, kasyklose, au- Tr v. .... u • • - Hooveriotomobihų gamyboj, maisto, če
verykų, drabužio ir kitose 
pramonėse, įskaitant taipgi 
net įvairias dalis ir atistok ra-1 

*Į tiškų statybos amatų unijų. I 
Pasaulinis Kairėjimas Auga 

Visame ]
plėtojasi radikalizacija, kairė- moninę taiką” su kapitalistais, 
jimas darbininkų klasės. Per-,|<as rejgkia pramonės darbinin- 
eiti metai liudija, kokio drą- pasidavima fabrikantams; 
saus pasipriešinimo, visur dar-;tuo gi tarpu ‘“socialistai” iš- 

parodė. Milžiniška:brąukia klasių kovos principą 
darbininkų kova Lo-pg savo partijos narystės pa- 

dzėje, Lenkijoje, ir angliaka-:reiškimo. Kaip Amerikos Dar- 
sių ir metalistų kova Ruhr sri- Federacija, taip ir Socia- 
tyje V okietijoje; bedarbių ju-, iįstų- partija vienija savo pa
dėjimas Anglijoje; vis didė- stangas su pastangomis fabri- 
jantis pasipriešinimas audimo, kantų }r kapitalistinės valsty

bės, su jos policija ir teismais, 
tuomi pasitikėdarna sudaužyt 
kairųjį kovingąjį darbininkų 
sparną. Bet veltui.

Istoriniai įvykiai nuo pernai 
metų Pirmosios Gegužės: Ko
munistų Partijos dalyvavimas, 
visos šalies plotme, 1928 me
tų prezidentiniuose rinkimuo
se, organizavimas kairiojo 
sparno industrinių unijų, iš- 

i delei

pusiau-ko-

darbinin- 
reikalavi- 

besirengi-i —paliuosuot klasių karo ka-

vadinamo “The Mušte Grupe.” Į vadinamus “Įstatymus prieš 
Amerikos Darbo Federaci-Į kriminalinį sindikalizmą.” '• 

ja atvirai ir mielu noru prisi- Tarptautinė Pirirųiji Gegu- 
programą žės šaukia darbininkus mobili- 

republikonų valdžios zuotis ateities kovoms. Ji šau- 
[Washingtone, o Socialistų Par-jkia darbininkus, kad tą dieną 
tija ragina valdžią įstoti į jie visur apleistų darbavietes ir 
Tautų Lygą, tą “Juodąjį Kapi- apvaikščiotų 
talistų Internacionalą.” Ame
rikos Darbo Federacija atvi
rai stoja už klasių sandarbi- 

pasaulyje bendrai ninkavimą ir ragina įkurti “pra
šu kapitalistais,

jąją, kai savo

kiekvieną nedėldienį 
savo pamokslus pa- 
vien tik parapijonų

Pora mėnesių atgal čia bu
vo surengtos prakalbos, kurio
se kalbėjo drg. A. Bimba reli
gijos klausimu. Tose prakal
bose buvo ir parapijonų, ku
rie, kaip girdėti, pilnai pasi
tenkino.

Dabar 
kunigas 
švenčia
smerkimui, kad su jais negali 
susikalbėti, kad jie neklauso 
kunigo įsakymų, savaip elgia
si ir tt. Vieną nedėldienį per 
pamokslą pradėjo parapijomis 
bauginti pabėgimu, 
daugelis parapijonų 
velnių ir peklos, 
kitokiais būdais, 
jūs ir toliau taip 
klausysite mūsų
mes apleisime jus ir eisime į 
dirbtuves sau duoną užsidirb
ti.

Girdėjau, kad 30 d. balan
džio ir 1 d. gegužės čia bus 
kunigas Mockus ir kalbės reli
gijos klausimais. Vertėtų pa
sidarbuoti, kad į jo prakalbas 
sutraukus kuo 
rapijonų, nes 
religiją tą, ko

šventę; kad prisidėtų prie de- girdėjo.
ruošiamų visoje

Mat, jau 
nebijo 

tai gąsdina 
Girdi, jeigu 
elgsitės, ne- 
žodžių, tai

daugiausia pa- 
jie išgirs apie 
dar niekad ne- 
Parapijonas.

metalo ir gelžkelių darbinin
kų, taipgi ir valstiečių prieš 
Anglijos viešpatavimą Indi
joj, kuri vietomis iškilo į ba
rikadų mūšius; Chinijos revo
liucinių darbhrinkų nepaliau
jamos kovos prieš atšiauriau
sią imperialistinę priespaudą, 
narsūs Japonijos darbininkų 
jžygiai prieš kapitalistinę tiro

niją,—visa tai yra konkrečiai
' j A i 4 W A AAV4 V V* A* *

įrodymai beaugančios darbi- plėtojimas kampanijos ___
ninku radikalizacijos visur; organizavimo neorganizuotųjų, 
taiMyra ipodraug ir įrodymai aaukimaS) parbo Unijų Vieny- 
ębebręstančių pasaulinio impe- bes Konferencijos i Clevelande, 
rializmo prieštaravimų šiame birželio 1 d.; kampanija tuo 
trečiame laikotarpyje po di-jįjksju> ka(j padaryt nepasek- 
džiojo karo. 'mingu Wall Stryto karinį įsi-

Stovinti prieš visą pasaulį ■ veržimą Nikaraguoj ir Chini- 
šiandieną, kaipo grąsinimas;joj,—visi šie reiškiniai rodo, 
kapitalistinei sistemai ir įkvė- kad klasiniai sąmoningi darbi- 
pimas viso pasaulio darbinin- minkai Jungtinėse Valstijose 
kų klasei ir kelią nurodantis randasi ant griežto apsigrįži- 
žibintuvas visoms prispaus- mo punkto, su naujomis ir visžibintuvas visoms 
toms tautoms, kovojančioms 
prieš imperializmą—yra Są
junga Socialistinių Sovietų 
Rea^įblikų. Sovietų Sąjunga 
yra tvirtovė pasaulio darbinin
kų klasės—Bocialistinė Tėvy
nė visos mūsų klasės bi kurios 
šalies —<• užtikrinimas galutino 
laimėjimo proletarinės pasau
lio revoliucijos. Kuomet pa
saulio imperializmo prieštara
vimai stumia kapitalistines 
valstybes prie vis labiau įkai
tusių karingų pastangų, kad 
išsigelbėt patiem save ir išga- 
nyt saviškę vergijos sistemą 
nuo istorinių jėgų, kurios juos 
sunaikins,—tuo ' tarpu varosi 
pirmyn socializmo statyba So- 

Vvietų Sąjungoj, nurodydama 
g vienintėlį kelią, einant kuriuo 

^Jgali išlikti civilizacija.
,5^929 m. Pirmosios Gegužės 
Tarptautinės šventės dvasia 
yra dvasia pasaulinės prole
tariato kovos prieš karo pavo
jų, gręsiantį Sąjungai Socialis
tinių Sovietų Respublikų, tai 
pasaulinės revoliucijos drūtu
mai, tai socialistinei pasaulio 

g darbininkų tėvynei. Sovietų 
valstybė, smarkiau pavaryda
ma* Sriekjn savo industrializa
ciją, vykdo praktikoj 7-nių 
valandų darbo dieną ir paduo
da pavyzdį, kad padrąsint vi
so pasaulio darbininkus.

Besiartinanti Gegužinė šven
tė mato Hooverį Washingtone 
iij^hurchillį Londone; vienas 
ragina savo kongresą, o kitas 
savo parlamentą paskubint, 
pasmarkint karinio prisirengi- 

! mo darbus. Su (įi^rakteringu 
nedorumu ir načhališkumu, 
imperializmas atmeta Sovietų 
Sąjungos padarytus pasiūly- 
zjnite delei taikos ir visiško nu- 

&jA|wiklavimo. O kuomet jie 
verfffnetė tuos Sovietų pasiūly- 

bus, tai1 tuomi buvo patys pri- 
į''versti iškelt dienos švieson tą

didesnėmis kovomis.
Sudarymas kairiasparnių in

dustrinių unijų, ypač anglies, 
audimo, adatos ir čeverykų 
pramonėse, sparčiai žengia 
priekin, nepaisant kapitalisti
nių viešpačių ir jų klasinės 
valstybės, nepaisant samdytojų 
ir jų agentų. Amerikos darbo 
Federacijos biurokratų, socia
listų, Mušte papėdininkų, poli
cijos ir kriminalio / pasaulio 
paukščių, gengsterių ir ginkluo
tų žudeikų.

Pirmoji Gegužės duoda ženk
lą kovai prieš visus *tuos dar
bininkų klasės nevidonus; ji 
iškelia obalsius“Organizuot 
neorganizuotus!” ir “Būdavot 
Kovojančias Ėarbininkų Orga
nizacijas!” už clevelandiškį 
Darbo Unijų Kongresą. Revo
liuciniai darbininkai kovos 
prieš niekšišką vaidmenį, kurį 
vaidina bi kurio plauko refor- 
mizmas; jie kovos prieš biuro
kratu politiką, naudojamą delei 
iŠgujimo kairiojo sparno iš 
unijų; jie kovos už vadovybę 
kiekvienam darbinihkui, 
tik dar randasi intakoje 
cijos ir reformistinių 
agentų.
Už Visų Tautų Vienybę

Tarptautinė Pirmoji
žės yra vienijanti jėga ne vien 
darbininkams ir prispausto
sioms tautoms visame pasauly
je. Vienybė, kurią ji išreiškia, 
turi ypatingos prasmės Ameri
kos darbininkų klasei, susida
rančiai iš darbo žmonių, paei
nančių iš *visu7 rasių ir tautų. 
Daugiau negu kada nors pirma 
dvylika milibnų negrų traukia
mi į besiplėtojančią ir beaštrė- 
jančią klasinę kovą ištisos dar
bininkų klasės. Gegužinė šven
tė šaukia mus padvigubinti pa
stangas mūsų kovdje už negrų

kuris 
reak- 

josios

Gegu-

monstracijų, 
šalyje.
Mobilizuotas

Komunistų 
visus darbininkus, visus išnau
dojamuosius, ir tuos, kurie ran
dasi eilėse Amerikos Darbo Fe
deracijos ir vadinamose “ne
priklausomose” unijose, taipgi 
ir tuos proletarus, kurie dar te
bėra suvadžiojami Socialistų 
Partijos: pakilkite į Pirmosios 
Gegužės šauksmą! meskite 
darbo įrankius Pirmojoj Gegu
žės! šie darbininkai, tačiaus, 
turi atsiminti, kad tikras pasi- 
liuosavimas iš kapitalizmo jun
go, tikra socialė revoliucija te
bus galima tiktai tada, kai dar
bininkų masės supras reformi- 
stų prigavystes ir išvys iš savo 
tarpo “socialistus” ir darbo 
unijų biurokratus, bernaujan
čius imperializmui. Socialė re
voliucija bus galima Jungtinėse 
Valstijose ir visame pasaulyje 
tiktai tada, kai visų šalių dar
bininkai įstos į surikiuotas ei
les tarptautinio proletariato po 
vėliava ir obalsiais Komunistų 
Internacionalo.

Tegyvuoja Pirmoji Gegužės 
—diena vienybės visų šalių re
voliucinio proletariato! Mes
kite šalin darbo įrankius Ge
gužinėje!

Šalin imperialistinį karą! 
Viskas delei apgynimo Sovietų 
Respublikos!

Šalin koloninę priespaudą! 
Tegyvuoja revoliucinė kova de
lei prispaustų tautų pasiliuosa- 
vimo!

Tegyvuoja Chinijos revoliu
cija! Tegyvuoja Indijos revo
liucija!

Kovokite prieš skubinimo 
sistemą ir už laimėjimą 8 va
landų darbo dienos! Tegyvuo
ja 7 valandų ir 6 valandų dar
bo diend jaunuoliams darbinin
kams !

Kovokite už socialę apdraudą 
bedarbei, ligai, nelaimingiems 
atsitikimarps ir senatvei, už or
ganizavimą neorganizuotų, už 
karingas, kovojančias unijas.

Tegyvuoja clevelandiškis 
Darbo Unijų Vienybės Suva
žiavimas!

Demonstruokite savo solida
rumą su streikuojančiais ang
liakasiais, audėjais, maisto ir 
čeverykų darbininkais, ir prieš 
išdavikiškąją Socialistų Parti
ją ir kapitalistinius lekajuą iš 
Amerikos Darbo Federacijos.

Tegyvuoja politinė, visuome
ninė ir tautinė lygybė prispaus
tosios negrų tautos! šalin fab- 
rinkantų daromą skirtumą 
prieš ateivius, moteris ir jau
nuolius darbininkus.

. ’Tegyvuoja klasinio karo ka
liniai! šalin kapitalizmą! Te
gyvuoja darbininkų ir vargin
gųjų farmerių sąjunga!

Tegyvuoja Komunistų Inter
nacionalas! Stokite j Komu
nistų Partijos eiles! Tegyvuo
ja pasaulinė revoliucija!
Jungtinių Valstijų Komunistų 

Partijos
CENTRO KOMITETAS. 

Jaunųjų Darbininkų- (Komu
nistinės) Lygos

NACION'ALIS PILDOMASIS 
KOMITETAS.

Pirmajai Gegužės
Partija šaukia

I

£
£

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden. N. J.
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PLATINKITE “LAISVĘ”

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

Parašė A. BIMBA

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metą iki šią dieną. 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 Komunistą 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Komintemą. Tokiais zigzagą ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą 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-revoliudnį 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 įsitemyti, kodėl re
voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 

kodėl buržuazija užtaria jį.
, < ' I ■ l

Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.

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.

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

46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
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LIETUVIS GRAB0R1US

Norintieji ge-, 
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Jaukitea 
pasi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
‘ 162 BROADWAY 
80. BOSTON, MASS.

Rezidencija: 
£1S W. 3rd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765
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$1,000 Tik Už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjįmo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj* ir kitų 

pigų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
! žolių, kurios jums sugrąžins sveika-

Lietuviška Akušerė
> • _ ___ ____ i__ _ » A. —-----------------------

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro-

tą, panaikins minėtas ligas.
Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 

skausmus, ūžimą ausyje, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c; o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

imus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
Jga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li-< 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.-

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

'miestuose.
M. ZUKAITIS

! 25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

poje.
Reikale patarnavimo 

kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

UETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO TR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. TI 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 
automobiliais į trumpinusį laitai. 
Mes gvatantuojam 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. Nedėl dieniai s nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus - 1
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

- i A
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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

vFORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 J SAVAITĘ 

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
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ROCHESTER, N. Y

Puslapis Ketvirtas

EKSKURSIJA | LENINGRADĄ
Rašo JUL. DAUBARAS

(Tąsa)
Kabinetas, kuriame darbininkas sta

lius, Peterburgo revoliucionierius, Kaltu- toj cerkvėj, 
rinas, kuris tuose rūmuose dirbo,'buvo pa
dėjęs piroksilino ir pritaikęs pietų laike, 
kada caras su visa savo svita pietauja. 
Bet toj dienoj pietūs pasivėlino, ir tuo bū
du nepasisekė teroristinis aktas. Kalturi- 
nas pabėgo ir išnaujo rengė užpuolimą 
ant caro Aleksandro II.

Visi Romanovų dinastijos carai, iš
imant Nikalojų II su šeimyna, visi randasi

Nuėjome į tvirtovės kalėjimo urvus— 
eina du koridoriai, visaip kaip rangosi. Ka
linių kameros randasi ant dviejų augštų, 
apačioj^ kaip skiepe ir viršutiniai. Visos 
kameros tuščios, dabar ten nesiranda kali
nių. Kamerose nieko daugiaus nėra, kaip

Viduje ermitažo, ant antro augšto, bu-! tik geležinė lova, kurios kojos įmūrytos į 
vo kabantis sodas. Dabar sodas panaikin-1 cementines grindis; ląpgas augštai, vargiai 
tas. Ji panaikino, berods, caras Nikalojus. 
Sodas buvo įtaisytas prie Ekaterinos.

Mes per 4 valandas tik vieną pusę 
Žiemos rūmų apžiūrėjome ir tai skubotai. 
Jeigu plačiau apžiūrėti, reikėtų bent keliąs' 
dienas padėti. Ten kambarių priskaitoma 
apiė 2,500. Daugiaus per tris valandas 
žiūrint, nervai pailsta.

Salės, kabinetai, kambariai, išdabinti 
puikiausiais šilkais, apzalatytos durys, 
kampai; didžiausi ir puikiausi veidrodžiai, 
liktoriai; visur auksas, sidabras! Grindys 
brangiausio medžio, blizga, net veidas ma
tosi ; lubos išpieštos visokiais piešiniais. 
Architektūra iš graikų (senovės), Romos, 
chinų ir kitų senovės dailininkų. Kiekvie
nos salės, kabineto savotiška architektūra 
ir piešiniai: nei vienas dalykėlis nėra pa
antrintas. Caras bijojo kelių šimtų tūks
tančių Peterburgo proletariato ir šiame pa- 
lociųje negyveno.

u Žiemos Rūmai yra trijų augštų augš- 
člo, baltai dažyti. Pasibaigus ermitažui, 
prasideda kambariai caro tarnų. Po to 
senatas, ministerijos rūmai, generalinis 
štabas, karo ministerija, jūros ministerija, 
jūros junkerių mokykla. Visi tiesiasi ap
linkui ratu, babar tuose minjsterijų rū
muose randasi Raudonosios Armijos Le-i 
ningrado okrugo štabas. Jūros mokyklą 
dabar lanko Sov. proletarai ir mokosi Rau
donojo floto jūrininkai karinių reikalų. Tie 
visi rūmai eina išvieno, yra dideli vartai, 
per kuriuos ėjo prie caro Žiemos Rūmų 
1905 m., po popo Gapono vadovyste Peter
burgo darbininkai maldauti malonės ... 
Dalis procesijos ėjo iš bulvaro pusės.

J aunu jų Darbininkų (Komu
nistų) Lygos Darbai

Balandžio 20 d. lygiečiai su
rengė bankietą pasitikimui 
svečių-delegatų, atvykstančių į 
distrikto konvenciją, kuri čia 
įvyko balandžio 21 d. Buvo ir 
lietuvių delegatų—tai draugės 
Gudis ir Pranis iš Utica ir 
draugai Gudis, delegatės tėve
liai, dalyvavo kaipo svečiai. 
Kaip programos, taip ir už
kandžių, žvilgsniu viskas buvo 
prirengta labai gerai, bet pub
likos buvo permažai. Tiesa, 
parengimui pakenkė blogas 
oras irI maža, nepatogi salė, 
bet tokio? priežastys gali pa
teisinti tik pašalinę publiką, 
mūsų progresyviškajai visuo
menei toks apsileidimas neat
leistinas.

Programos išpildyme daly
vavo šie lietuviai jaunuoliai: 

ir E. Andrišiū- 
L. PoŠkiūtė, B. 
Vaivodukė, su

tik apie pusantro šimto, nors 
nemažas skaičius ir progresy
vių dalyvavo, kad išgirdus pa
garsėjusią dainininkę. Tas jau 
parodo, kad parapijonai nau
jos bažnyčios statymui nepri
taria ir savo nesilankymu pa
reiškia tylų protestą.

Rep.

THOMPSONVILLE, CONN.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:3(I iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

‘GERAI PATAIKO*
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
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.”

su ranka galima pasiekti. Tiesa, seniaus 
tose kamerose kaliniai—politiniai—gyvenoj 
pb viėnų kameroje. . Kameros, nedidelės. | h. Chelkiūte 
Bet “demoKratinės” Lietuvos ikalėjimuose, niūte,\piano; 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio, tokiuose pat Brooks ir E. 
urvuose sukišti politiniai kaliniai po 4 ir dainomis.

šeimininkavo ir patarnavo: 
O. Buliūte, E. Andriušiūniūte, 
E. Vaivodukė, A. Vaivodienė, 
K. Andrišiūnienė ir V. Bulie- 
nė. Delegatams nakvynių su
teikė dd. O. ir L. Pultin.

Iš delegatų sąstato ir jų 
trumpų pranešimų aišku, kad 
organizacija šiame distrikte 
dar tebėra kūdikystės stovyje, 
bet matosi jaunuolių, iš kurių 
galėtų išsidirbti sugabūs veikė
jai. Todėl mūsų visų užduotis 
energingai pagelbėti jų orga
nizacijai augti.

Jaunuolių Drg.

daugiaus, kad nėra galimybės dviems vie
nam pro kitą praeiti; jei vienas vaikščioja, 
tai kiti turi sėdėti. Esti tokių atsitikimų, 
kad lova ant lovos pastatyta, 5-6 žmonės į 
tokį urvą sugrūsti—kaip silkės bačkoje. 
Carizmo laikuose tokiose kamerose sėdėjo 
po vieną, o dabar,... baisu ir vaizduotis, 
ką turi pergyventi kalinys... Tai vis taip 
yra demokratinėse respublikose, ir dar val
dant socialdemokratams—tai taip buvo 
Lietuvoje nuo 1922 m. iki 1927 m. O da
bar dar baisiau../.

Išvedžiotojas išrodė visas kameras ir 
pasakojo, kokie žymūs revoliucionieriai ko
kioj kameroj ir prie kokių sąlygų gavo 
mirti... Kamera No. 9, kurioje sėdėjo 
“narodovolcas” Polivanovas, kuris kameroj i 
bandė nusižudyti, bet sargai laiku pastebė
jo—nenusidavė. Polivanovas buvo teisia
mas pagarsėjusio j visos Rusijos byloje 93. 
Jį vėliaus iškėlė į Šliselburgo kalėjimą— 
tvirtovę; iš ten jis buvo išsiųstas į Sibirą, 
iš kurio pabėgo. Bet žiauraus gyvenimo 
audros suėstas—sveikatos nustojęs, būda
mas ant laisvės, užsienyje nusižudė...

Kameroj No. 6 sėdėjo kursistė Vetre- 
va, kuri, su. pagelba kerosimi deginamos 
lemputės nusižudė.. , Po to atsitikimo įtai
sė žvakių šviesas. • <

Išvedžiotojas pasakojo, kaip žandaraiJL7dilo jpi UtUDlJUo VJV lo UUlvaiU puoco. j J L J ?

Čia būtų daug ko galima prirašyti, |ir tam tikrose tardymo kamerose 
'bet sunku kelių valandų vaizdu viską ap-1 kindavo, baisiai sumušdavo ir daug ki- 
rėpti. Dar nėra galimybės straipsnio for-! tų baisenybių pridarydavo kaliniams. Taip- 
moj aprašyti tą gražybę, tuos milžiniškus į gi jis mums patarė kada nors vasarą ap- 
turtus, kurie ten randasi. Juk miliardais lankyti Šliselburgo tvirtovę. Ten dar bai- 
apskaitliuojama. Sovietų valdžia tą bran-1 sesni reginiai... Šliselburgo tvirtove ran- 
genybę—šalies turtą, istoriškas liekanas, i dasi apie 60 viorstų nuo Leningrado, ant 
geriausiai užlaiko ir apsaugoja raudonar-1 salos. Žiemą ten'nieko nėra, užšalę—yasa- 
miečių sargyba. ' dai'o ekskursijas.

Vakare mūsų grupės draugai nuėjo- ( ?
me į Leningrado darbininkų jaunomenės me į Smolny, ties kuriuo stovi didelė Leni- 
teatrą. Rodė kovą su religiniais prieta- no stovyla. Ten randasi Lenipgrado ir 
rais ir už kolektyvinį gyvenimą. ! apygardos partijos centras—komitetai.

Petropavlovską Tvirtovė I ^ivažia,v?™®, favričeskyj Dyorec, fabriką
į Treugolmk, kur dirba kaliošus ir kitus 

21 d. sausio, apie 9 vai. ryto, Sovkino— ------ j-i-i—-. -i----- • .-—n i. .
Leriingrado skyriaus trys draugai su auto
mobiliais ir vienu gruzeviku atvažiavo pas 
mus, susėdome visi, 36 žmonės, ir išdūmė- 
me į Petropavlovską tvirtovę.

Petropavlovską tvirtovė randasi ant
roj pusėj Nevos, tiesiog ties carų žiemos 
Rūmais. Nežiūrint tokios apsaugos, vis
gi vėlesniuose laikuose Romanovų dinasti
ja bijojo juose gyventi...

Apie tvirtovę augšti mūrai. Važia
• r t . , 'iiuic luipa apie Mvvv zauuiuu. ivvomfc pro Manjinskij dvorec, pro stovylą i K kurioge tel 3000 dar 

Nlkalojaus I, pro Dekabristų aikštę, kurio- tamp naeiarne name, kain nam 
je ant didelės uolos stovi arklys, ant arklio 
Aleksandro stovyla. Per dvejus vartus: 
įėjom į tvirtovę. Prie vartų stovėjo raudon- 

Mat, tvirtovėj ran- 
čeką-

iŠv. Jurgis Reikalauja iš Savo 
Garbintojų po Šimtinę

Jau keliolika metų, kaip čia 
lietuviai įsisteigė bažnyčią ir 
užlaiko . kunigą J. Kasakaitį. 
Treji metai atgal išsistatė kle- 
boniją-palocių, kurios pastaty
mas įtraukė parapiją skolon. 
Negana .to, šiemet jau apsigy
veno ir pagelbininkas, kun. 
Orvidasr Esant dviem ’ tėve
liam, d,v,i gąspadinį negi laiky
si, o viena, tai vis viena; įodel 
labai rimtai kalbama apie par- 
kvietimą lietuviškų “šventų” 
sėselių, kurios neva reikalin
gos mokinimui vaikų lietuviš
kai. Kad tai įvykdyt, reika
linga esanti nauja bažnyčia, 
užtat įsakyta, kad kiekvienas 
parapijolias, apart paprastų 
duoklių, sumokėtų į naujos 
bažnyčios statymo fondą po 
šimtinę. Tokiu įsakymu para- 
pijonai nepatenkinti. Bėgyje

Daugelis manė, kad, užėmus ' 
naujam prezidentui vietą, dar
bai pradės eiti geriau. Prezi
dentas jau užėmė savo vietą, ’ 
o darbai ne tik geryn neina. ‘ 
bet atžagariai—vis dar blogė-, 
ja. ,

Mūsų miesteįis nedidelis, 
bet čia randasi didelė karpetų ' 
dirbtuvė. Kuomet darbai ge
rai eina, tai čia, kaip žmonės , 
pasakoja, dirba1 keli tūkstan
čiai darbininkų ir darbinin
kių. Nors ir dabar dirbtuvė 
dirba visu smarkumu, bet 
darbdaviai viską kitaip per
tvarkė—kur pirmiau dirbo du 
darbininkai, dabar tą darbą ' 
pavedė vienam darbininkui at-; 
likti. Bet to dar neužteko, 
mokestį taipgi numažino. Jau 
ir pirmiau darbininkai čia 
menkai uždirbdavo, o dabar, 
numušus mokestį, jau visai 
nieko negalima uždirbti. Da
bar dieniniams darbininkams 
nustatyta mokestis, maž daug, 
nuo 30 iki 45 centų į valan-j 
dą. Jeigu kuris darbininkas' 
smarkiai dirba, tai dar bonų 
kelis centus gauna.

Iki šiol dirbo keletas senų 
darbininkų. Bet dabar, įve-į 
dus naują darbo sistemą, juos 
atleido. Kas tuos senelius už
laikys ir kur jie dings, darb
daviam neapeina. Jų tarpe ir 
lietuvių randasi. v

Vismūniškis.

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

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

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

Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

Tarpininkas”
■ keti bilas.

tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston,

pagelbes jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

■4

332 Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmu, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su* 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis' Oiatmoat Co,, 
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONK. U. 3. A.

M | pijvilcll lltj pcVVvJlllYlllLl.

Grįždami atgal nuo tvirtoves, užsuko- keleto metų darbai ėjo silpnai,
daugelis parapijonų net mo
kesčių už savo namus neišgali 
užsimokėti, be to, Lietuvoje 
badas,* nekurie iš jų norėtų sa
vo giminėms baduoliams pa-

NOTARY

PUBLIC
»

Telefonas:

Stagg

5043

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

( UNDERTAKER

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.

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

gumo dalykus. Dirba apie 12,000 darbiniu- jgg tik°d^
Irti L/ t rn m r-» t r 4- i rv« i /Ni /-J l-i T o I y r> LJi t vkų. Privažiavom taipgi didelį fabrikų Puti- 
lovą, kuriame, sako dirba apie 15,000 dar
bininkų. Prie fabriko randasi cerkvė, 
rią darbininkai pavertė į kliubą ir ten 
bar verda kultūrinis darbas...

Privažiavome prie didelio naujai 
; statyto arlt kelių augštų mūro namą, 
i Leningrado darbininkų kultūro

ku- 
da-

Icriukai ir “šventos” seselės 
galvoje. Balandžio 7 d. ren
gė koncertą, kurio pelnąs skir
ta del naujos bažnyčios. Dai
navo Aušriūtė. Publikos buvo

i

f

187 Oak Stfreet, 
Latfrence, MasB., 
j savo krautuvę 
kas mčnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

John Naujokas Pat drg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip f 
Brooklyne ir kituose miestuoi 
yra geri lietuviai ir iSmintini 
bininkai, pripažino, kad JOHJ 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
eituose bizniuose lietuvių ifidirbystfcs 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
rik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cijį 
rantuojami. Cigarus pasiunč: 
pareikalavimo visur į kitus 
biznieriams ir privatiškiems žino-1 
nčms, daug ar mažą!, vis tiek, ir 16- 
Aas apmokame.

Adresas:

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

kiti
Irar

SKAITYK1TE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

$10.00 LOTAI $1O.OU
Kiekvienas gali gauti šiame fnėnesyj 2 lo

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

l

$

r

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

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

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

K. M. S.

?*

f®

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.Ik

rrrr

kuris vedžiojo ir aiškino istoriškus daly- Įįimai kurie dirbo drauge su Leninu.
« u * UzS 4-z^. lr/\ n a/\h4-o nPo to buvo koncertas.

lųudte’''''

(Tąsa bus)

jį*' K

kus.
Įėjus, netoliesia, stovi aūgšta cerkvė 

■' su augštu bokštu. Cerkvė statyta Petro 
; Pirmojo. Cerkvės stylius, ypatingai vi-

f

■ffi

.* armietis su šautuvu. . “
• dasi monetny dvor—pinigų liejykla

1. nijos fabrikas, į kurį leidžia tik su leidimu. 
Mus, kaipo ekskursantus, įleido? į krepostį 

« -—tvirtovę. Kiek paėjus, susitikome kitų 
grupių ekskursantus—maskviečius. 'Įėjo
me į raštinę. Ten davė—nuskyrė žmogų-

pa- 
Tai

namas.
i Buvome įėję į vidų. Viena didele salė, ku- 
irioje telpa apie 5000 žmonių. Tokių sa- 

■, rodos, 
! dvi tame pačiame name. Kaip namas, taip 
ir vidus—salės, padarytos pagal naują šių 

i laikų techniką. Proletarų kultūros namas 
atidarytas laike 10 metų Sovietų Respubli
kos ; sukaktuvių.

Vakare dalyvavome So v. Kino draugų 
surengtam vakare paminėjimui 5 metų 
drg. Lenino mirties ir 5 metų darbo be Le
nino, bet su leninizmu apsiginklavus. Va
karas buvo įvairus, pranešimas ir atsimi-

^AUNUOLIAI AUGA. SVEIKI IFL 
STIPRUS VALGYDAMI

Dietsk'oje (Carskoje) Sielo
-................ 22 sausio, 9 vai. rytą,tvisas mūsų šalo-
dus, kaip Rymo katalikų bažnyčios. Tai nas išvažiavo į Dietskoje Sielo. Tai buvu- 
vienintėlė carų Rusijoj buvo tokio styliaus: sis Carskoje Sielo. Nuo Leningrado reikia 
cerkvė. Tas parodo, kad Petras I. turėjo važiuoti traukiniu apie valandą laiko, bus 
vienu laiku gerus santikiūs su Romos papa, apie keletas desėtkų viorstų. Gyventojų 
Viduj cerkvėj, abiejose pusėse, pilna carų apskaitliuoja apie *10 tūkstančių. Visas 
ir jų šeimynų grabų-kapų, kurie išmūryti j miestukas paskendęs medžiuose-soduose. 
augštu brangių akmenų antkapiu. Ant i Vasarą, sako, labai gražu. Gyventojai, 
kiekvieno tokio karsto parašai, kokiais me- matyt, neturtingi, nameliai paprasti, kaip 
tais miręs, vardas, pavardė ir tt.. Šventų- kaimo. Yra ir geresnių, statytų prie So
jų paveikiai ir altorius, kaip katalikų baž- vietų tvarkos, 
nyčiose.

Kuršy Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia,

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Baletams, Savininka s. Tel. Stagg 6533

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi j 
per paštą išsiuntinėjamo, kaipo 

užsakymus (orderius).
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PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA
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BRIDGEPORT, CONN
O DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTEKAnepri-

o

o

151

St. or Ave.

Stale.Miestas

Geriausias EnimnE o1

Giltinė.

BALTIMORE, MDkalų susirinkimuose

Balandžio 21 d. blaivybes

ją.
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DIENĄ IR 
NAKTĮ 

ATDARA

darbas 
O mūsų

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

O

s

o"

o

"o"

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel, 228

mėne- 
savai- 
balan- 
dirbti,

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

biznį” padaro. Tai 
V. Gudaitis.

Darsūniškio Vijūnas.

, RANDOLPH.
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių &ū visais Moderniškais 
įtaisymai^. .. Vištįhiskds del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVISKAI-ANGLISKAS 

ir ( . .
ANGLIįSKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

j^-jtva^p negan uz 
^Aitas pavalgyt

darbo, kol dar ne vėlu. Už
tikrinta pergalė mūsų pusėje.

Kovo mėnesį tapo sugauti 
trijų šeimynų vaikai vagiliau
jant ir padėti į pataisos pa
muš. Gėda tėvams už 
žįūrėjimą savo vaikų.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

v “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 
kuogeriausioie vietose ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Anglių kasyklos kovo 
sį dirbo po 2-3 dienas 
tėję. Dabar, į pabaigą 
džio, pradėjo daugiau 
bet nežinia, kaip ilgai. Įvai
rūs biznierėliai ir agentėliai 
mainierius ramina, kad darbai 
•^pradės geriau eiti.” O mes,

Brooklyn LABOR
©ARBINVNKV ĮSTAIGA.

oalės dėl Bolių, Koncertų, ttmur 
[kietų, Vestuvių, Šusirinidmų (r fcfc 
Pulkui) steičiuB su naujaisiais 
BuMia, Keturioa bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

$49—959 Willoughby Avo

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

2
2
2
2
2
2 
ū

Pirmad., Balandžio 29, 1929 Puslapis Penktas

FRACKVILLE, PA kesčių knygutes. “Laisvės” ad-'bės agentai padarė užpuoli- 
ministratorius drg. P. Buknys 
rašo, kad už padarymą 200

Į tokių, su mokesčių knygele,
doleriai,
$118 ir

Pirma
Dabar,

mą. Sakoma, nemažai ir sky
stimo išvežę.Numirė Adomas Arlauckas itokjy> gu mokesčių

16 d. balandžio, 4:20 vai. konstitucijų atsieis 55 
ryte, atsiskyrė su šiuo vargų o mes ižde turim tik 
ir kančių gyvenimu Adomas dar nemokėta randa. 
Arlauckas. Velionis turėjo raudos mokėjom $25. 
apie 55 metus. 12 metų atgal Valteriui Zatuskiui subankrū- 
A. Arlauckas, dirbdamas Rea- tinus, nežinia kam ir kiek mo
ding Coal and Iron Kompani- ket reiks.
joj, sulaužė koją, šneka, ga-j 21 d. balandžio nutarta ir. u«,i vj'icio ii jeigu ji pcviii<xi/ty uy, i 
vęs iš kompanijos $15,00 (?— pavesta protokolų sekretoriui tai jį pažintų. Policija pra- 

^Red.). Nupjovus koją, vis ne-(Juozui Zaleckiui greitu laiku dėjo areštuoti nužiūrimus as- 
™užgijo. Pereitą rudenį tapo Į kreiptis į “Laisvės” adminis-* menis ir -gabenti į ligoninę, j 

nuvežtas į ligonbutį ant ope-ltraciją. Jeigu apsiims už 30, Bet mergaitė vis atsakydavo,! 
racijos. Po operacijai nėjo i dolerių greitu laiku pagamint;kad ne tie. Pagalinus buvo 
geryn, bet vis blogyn.
lykų vėl pasidavė ant opera
cijos Shienandoah’rio ligonbu- 
tyje. Bet jau trečios operaci
jos neišlaikė, 16 d. balandžio 
numirė, palikdamas didžiau
siame nuliūdime savo moterį 

■ su vaikais, kurių jauniausias
12 metų. Velionis, negalėda- 

, iMias. dirbt kasyklose, užsiėmė 
* taisymu čeverykų ir laikė ne

didelę groserniukę. 20 d. ba- 
bvhdžio tapo palaidotas ant 
lietuvių katalikų kapinių. Pas-

Balandžio 2 d. koridoriuje 
buvo rasta žvėriškai sumušta, 
vos gyva, Vaškevičiūtė, 10 me
tų mergaite. Nuvežus į Frank
lin ligoninę, mergaitę pavyko 
atgaivinti. Užklausus, kas ją 
sumušė, ji pasakė, kad koks 
tai vyras ir jeigu ji pamatytų, 

Policija pra-

Gruodžio mėn.’ gatvekaris 
sutrynė kojos pirštą Onai Gal- 
k'auskiūtei, 17 metų amžiaus. 
Bet ji ir dabar randasi ligo
ninėj. Gydytojai, sako, kad 
reikės koją pjauti. Tėvas ap
skundė gatvekarių kompaniją, 
reikalaudamas, $50,000. Kuo
mi ta byla užsibaigs, dar ne
žinia.

Merginos Sūnus.

Vagys Nepatėmijo $32,000
Trys plėšikai pražiūrėjo 

$32,000. vertės perlinių karo
lių, deimantų ir kitų brangu- 
mynų komodėje bankieriaus C. 
D. Quaw’o, 21 E. 87th St., 
New Yorke, išsiimdami tiktai 
$200 ir vieną auksinį laikro
dį. Įsiveržėliai uždarė į “klo
zetą” bankininką, jo pačią ir 
tarnaitę ir pabėgo.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO JA S
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Po operacijai nėjo'dolerių greitu laiku pagamint kad ne tie. Pagalinus buvo 
Po ve- 100 konstitucijų su mokesčių (nužiūrima vienas anglas, seny- 

knygele, kad padarytų. Mat,jvas žmogus, kuris netoli gyve-i 
pirma buvusi A. L. P. Kliubo j no. Policija paėmė jį ir nu-j 
valdyba pasielgė labai negrą-įvedė į ligoninę. Mergaitė tuo- 
žiai, tai ne tik negalėjo pa
trauki naujų narių prie mūsų 
kliubo, bet dar ir savo narius 
labai atšaldė. Todėl ant su
sirinkimų dabar lankos labai 
nerangiai. Draugai kliubie- 
čiai, ant toliau taip neturėtų 
būt. Mes visi turime eiti ant 
susirinkimų ir taisyt, kas ne
gera yra, o ne numot ranka, 

kutinę pagarbą atidavė diktasį^ad tas ir tas negeras ir čia 
būrys giminių ir draugų, apie-nieko nebus. Ši kolonija tirš- 
30 automobilių. j tai apgyventa lietuviais ir mū-

įsų kliubui dirva labai plati, tik 
visi, petys į petį, prie darbo! 
Juk mokestis labai maža, tik 
25c į mėnesį ir kliubas čion 
labai yra reikalingas. Pirmi
ninkas S. Kūdys susirinkimus 
veda neblogai. Taipgi gaspa- 
dorius Vincentas Višniauckas 
sugabus “biznierius.” Nors be
darbės, bet jisai, per savo ap
sukrumą, 
ne

21 d. balandžio ant kelio 
automobilius užmušė Jurgį 
Rasimą. Velionis virš 60 me
tų. Kadangi velionis pinigų 
neturėjo, tai niekas nesiskubi
no ir kūną priimt. D. L. K. 
jj^ytauto Draugijos sekretorius 
k. Rasimas apsiėmė pakavot 
be bažnytinių prietarų. Tapo 
•palaidotas 23 d. balandžio ant 
D. L. K. Vytauto Draugijos 
laisvų kapinių.

Streiko Pasekmės
Sidney Blumenthal ir Saltex 

Co. susitaikė su darbininkais— 
išpildė jų reikalavimus. Audė
jai gauna tokias pat algas, 
kaip ir Shelton, t. y., dieni
niams audėjams bus mokama 
po 73 centus į valandą, d pir
miau mokėjo tik po 64 centus. 
Kurie dirba nuo “pikių,” tiems 
turi būt mokama tiek, kiek mo-

bolševikai,' drąsiai sakom, kad’ka Shelton.
’geriau nepradės. Su pagelba I Susitaikymą pagreitino Na- 
“speed up” mašinų 
greičiau atliekamas.
unija, su biurokrato Lewiso 
mašina, stovi tik ant popieros. 
Jie tik stengiasi išsikolektuot 
sau riebias algas, uždėdami 
asesmentus, o apie pagerinimą 
darbo sąlygų ir sutrumpinimą 
valandų nenori nei užsimint. 
Senosios unijos “vadai” mano, 

mainieriai yra maži vai-
k^. Jau dabar beveik visi 
mainieriai žino, k«.d bosams 
pataikaudami savo būvio ne
pagerins. Gal ir randasi vie
nas kitas molio Motiejus, ku
ris patikėtų jų toms pasakoms. 
Mainieriai tirštai turėtų lanky
ti unijos lokalų susirinkimus 
ir griežtai reikalauti valdybų, 
kad prisidėtų prie naujosios 
mainierių unijos, o ne bosų 
reikalus ginančios. Į National 
M. U. mėnesinių dukolių rei
kia mokėt tik 50c ir šitos uni
jos vadai daugiau negauna, 
kaip $7.50 į dieną ir pildo di
džiumos mainierių nutarimus.

.JCa^p negali už .mumis niekas 
; ir išmiegot, 

taip negali atlikt ir šitą didelį 
ir sunkų klasių kovos darbą. 
Jeigu mes ir toliau taip pro 
pirštus žiūrėsime, tai mūsų se
nos unijos biurokratai užsiau
gins didesnius fagus ir tada 
bus datig sunkiau juos nuverst 
nuo savo sprando. Draugai 
mainieriai, mes žinom iš kla- 
•ju kovos istorijos, kad buržu- 
flli ir biurokratai gražumu 
pasidavė ir nepasiduos.

cionalės Unijos darbas. Darb
daviai manė, kad čia juokauja
ma su jais, bet. paskui persitik
rino, kad ne juokai. Naciona- 
lės Unijos komitetas atspausdi
no atsišaukimus kviečiant ir 
Sheltono darbininkus pagelbo-n. 
Balandžio 19 d. prie dirbtuvės 
išdalino tuos atsišaukimus. Ba
landžio 20 d. btivo sušauktas 
mitingas, į kurį ir Bridgeporto 
apie 30 audėjų nuvyko. Per- 
stačius Bridgeporto audėjų 
streiko padėtį ir nurodžius, kad 
ir Sheltono darbinipkai prisidė
tų pagelbėti kovą laimėti, pa
starieji sutiko. Kada buvo bal
suota, kad 22 d. balandžio, 4:30 
vai. vakare, sustabdyti mašinas 
ir išeiti į streiką, tai visi atsi
stojo, išskyrus vieną. Kuomet 
užklausė, kodėl jis nebalsuoja, 
tai atsakė, kad jis nepriklauso 
prie audėjų, jis yra tik užtai
sytojas. O pirmiaus jis buvo 
komitete, čia jis buvo sugau
tas kaipo kompanijos šnipas, 
kuris darbavosi del kompanijos. 
Todėl jį darbininkai tinkamai 
išjuokė. Mat, vargšas, nemo
kėjo pasislėpti ir tapo sugautas.

Kompanija sužinojus, kad ir 
kiti darbininkai nutarė paskelb
ti streiką, tuojaus darbininkų 
reikalavimus išpildė ir Shelton 
darbininkų neprileido prie 
streiko.

Tai matote, draugai darbi
ninkai, ką tai reiškia vienybė. 
Mes būtinai privalome organi- 

ne” zuotis į Nacionalę Uniją,, nes 
i tik organizuotai galėsime iško- 

mes be duonos ilgai būt ne-;voįj geresnes darbo sąlygas »r 
galėsim. Taigi, griebkimės už didesnes algas.

“Laisvės” num. 76 įvykus!
nemaloni klaida, kur pasaky-! agentai užklupo tūlo Ambro- 
ta, kad A. L. P. Kliubo kam- ziejat^s namą ant Striker St. 
bariai randasi lietuvių katali-įTen rado tiek daug svečių, 
kų bažnyčios salėj.- "'—-•-L _ --*•---- ... ,

uAbūt: šalia lietuvių
f At bažnyčios, ant Broad

A. L. P. Kliubas 30
džio turės generalį

*k mn Pasiųsta “Ll

Turėjo (kad net tris vežimus prilioda- 
katalikų Į vę nugabeno už grotų. Sve- 
Mt. Avė. čiai buvo, didžiumoj, prūsai, 
d. balan- Mat, daugelis vyrų, kaip pa- 
susirinki- sakoja, ten palikdavę savo už- 

mą. Pasiųsta "Laisvei” at- dirbtus centus, tai jų moterys 
spausdint konstituciją ir mo-lapskundę policijai ir blaivy-

TELEFONAI:
Keystone_____ _______ Main
Bell Oregon

9669
5136

jaus pažino tą žvėrį. Paga-j 
liaus, jis ir pats prisipažino, ’ 
kad sumušė mergaitę, norėda-| 
mas jos tėvui atkeršyti už tai, I 
kad neskolino jam nešimtį do- ( 
lerių. Mat, jis buvo prasika-l 
zyriavęs ir atėjęs pas Vaške-' 
vičių prašė paskolinti dešim— 
tinę, o pastarasis atsisakė sko-' 
linti. Tuomet pagrūmojo jam( 
ir išėjo. Tas žvėris pastaty
tas po $5,000 kaucijos, bet 
dar niekas jį iš kalėjimo ne- 
išėmė.

Mergaitė dar ir dabar ran
dasi ligoninėj. Gydytojai < sa
ko, kad jos galvos kaulas la
bai įlaužtas ir todėl sunkiai 
duodasi gydyti..

Apie pora mėtų atgal mer
gaitės motiną automobilius už-' 
mušė ir dabar ji gyveno su te-I 
vu.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTU-KEPENU-PUSLĖS •r u

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lertgvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie; Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

^01 AN O I MPRo^

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

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

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

ir 
ir

Žastis 
tėvo.

8 
visi 

gero

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

Parsiduoda už

ant
mė,
kai, 
lės nuo Bostono. 
$5,500.

FARMA 
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

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

MONTĘLLO’
2 šeimynų^ 5-5-3 kambarių narnąs, 
sU visais įtaisomais,' randabi prie

Bell Phone, Poplar 7541

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

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

pardavimo—mirtis šeimynos

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

prietelius ir draugas.
KAINA |1.25c

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

Graborius-Undertaker

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

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

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

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Ilrknn’o CnlJ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UrUdll o vUlu lUVVUvlb bijo Ųį ?5C baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!
Ilrhn I a Y Tube l25 CGhtai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UU adUokįtą amžiną - žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, bulgariškų, &6meopatiškų ir 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411
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LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

Vaidyla

Florenz Ziegfeld

Florenz Ziegfeld savo gyven
ime dar turi ir kur kas daugiau 
ir geresnės medžiagos teatrui 
paruošti, nei jo puikusis “Show 
Boat” savy turi. Bet faktai neiš
leisti. Mes turėtume pasukti 
“The Three Musketeers” link 
ir jame rasti dramatišką spek
taklį.

Puikiausioji Amerikos mer
ginų negalėtų užimti jo pozi
ciją, neturėdama aiškių principų 
jam įtikti. Kaip išlaikyti jo 
Amerikiečių gražumą, visada 
geriausiai atrodyti, yra vięnas 
didžiausių svarbumų. »

“Daug mano teatro merginų 
vis manęs klausia nuomonės, 
kaip geriausiu metodu galima 
išlikti čiuplia, liekna, plona,”

sako Mr. Ziegfeld. “Aš joms 
visada atsakydavau, užsidekite 
Lucky, .kai gimsta noras ko 
nors saldaus valgyti. Tai lcngx 
viausias man žinomas būdas 
išvengti tapti stora. Aš gavau 
patirti, kad paspragintas jų, 
Lucky skonis yra lengvas ir 
patenkinąs rūkytoją. Ne be to, 
paspraginimas išpaikino gerkle 
ėdančias dalis ir pagerinu 
skonį.”

Gimęs Chicagoje 1869 m. ir 
gimdamas, atsinešė visus geruo
sius savo pažypiius. Taigi, 
Florenz Ziegfeld buvo turtingų 
artistiškų tėvų suhus. Jo tėvas, 
Dr. Florenz Ziegfeld, buvo 
Chicago Musical College prezi
dentas, kaip artistas, savo pir
štais ir svarbtimti, buvo svarbi 
ir mylima tų Chicagos dienų 
figūra.

Ir sūnūs, kaip ir tėvai, linkęs 
muzikai,,architektūrai, paišybai 
rašytojui ir bendrai kultūriniam 
gyveniniai. Ir jis yra didelis tų 
sričių žinovas žmogus. Spalvos, 
jo teatre!viliote viliojančios ir 
vibruojančios, yra jo paties 
nustatytos ir sutvarkytos ir 
jame rastas didelis menininkas 
ir Ziegfeldo teatro architektūra 
viena puikiausių Ir tai geriau
sias ir ■ tpo atžvilgiu 'teatras 
pasauly, parodo, kad- jis ir ar
chitektūroj turi tejgiamiausius 
palinkimus. Jaunas būdamas 
parodė milžiniškų gabumų imt? 
zikai ir tapo, puikiausiu pianistu 
ir butų nepaprastu muziku, jei 
tuo tik imtus veikti.

Maždaug laiku, kai jo tėvas 
jį leido į kolegiją, kurios jis 
buvo prezidentas, jis sutiko’ 
pora vyrų, kurie stipriai paveikė 
jį savo įtaka. Vienas buvo įnirę 
Kiraify, rengėjas, kuris rodė 
gražų veikalą “America.” Kitas 
tai Henry E. Abbey iš Abbey, 
Schoeffel and Grau firmos, tų 
laikų vienas įžymiausių teatri
nių leidėjų. Tai buvo Abbey, 
kuris paveikė Zicgfeldą daugi
ausiai teatru domėtis ir nuo to 
laiko jis vis daugiau ir daugiau 
pasižymėjo.

“Follies,” ne be to, suorgani
zuotos Ziegfeldo, ir jau dabar 
tas rodomas dvidešimt trečią 
kartą. Per paskutinius penkis 
metus Ziegfeldas rodė penkis 
jo leidinius, įimant Leon Errol 
“Louis XIV” veikale, W. C. 
Field, Will Rogers ir Fannie 
Brice “Follies,” tąip pat ir 
Eddie Cantor “Kid Boots.”

Taip sunkiai dirbdamas, 
Ziegfeldas turi ir imti atostogų, 
kad galėtų bent kiek pasilsėti. 
Būdamas Havanoj su savo 
žmona Billie Burke telegrafavo 
tūliems savo draugams, New 
Yorke:

“LUCKIEŠ SPRAGINTAS 
SKONIS BRI LIAN.TINKAS 
IT HAVANOS'ASAU'LĖS ' 
SPINDULIAI. /P.UI'KUS 
ORAS IR LUCKIES' PA
DARO IDEALIŠKAS ATO
STOGAS. PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

FLORENZ ZIEGFELD.

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

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

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

No.
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LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
25 METŲ JUBILĖJUS. Specialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. •

PERSITIKRINKITE! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A 
LAlIUi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c o v vCTHlf

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

.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.

TlfcS BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N^ Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Teisėjas atsakė: aš Kas Lieka Vidutinio Amžiaus

Aidiečiai!

šalies

Ho-

ir

vičius, 
Repšys, 
nutarė

dešimties raundų kumš- 
nuosprendj Į prieš Dave 
102 medi (?) Reg. Ar- 
svetainėje, New Yorke,

liko 
nie-

dar- 
rpe- 
esas 
pri-

Mūnšainierią Lizdas
Ofisą Name

Ofisų name, 90 West 
poroje kambarių buvo mūn-

Hall Klįube, New 
tūli p/ofesionalai ir

Buvęs i 
komisio- 
nurodė, 
dagyve-

' Puslapis šešt

Ar Brooklyniečiai Kada 
Beturėjo Tokią 
Pirmąją Gegužės?

Ką Daro ir Darys su 
Darbininkais Virš 

140 Metą Amžiaus
Kažin, ar Brook lyno 

viai turėjo kada tokį skambų 
Pirmosios Gegužės apvaikščio- 
jimą, kaip kad turės šį kar
tą, sefredoj, gegužės 1 d., Mil
ler’s Grand Assembly svetai
nėj,‘318 Grand St., Brookly- 
ne. j Apart prakalbų, kurias 
sakys dd. R. Mizara ir V. Tau
ras, bus patiekta įvairi kon
certinė programa.

Dainuos Aido ir Lyros cho
rai, taipgi sekami solo daini
ninkai: F. Stankūnas, K. Men- 
kėliūniūtė, M. E. česnavičiutė, 
J. L. Kavaliauskiūtė. Retike- 
vičiaus orkestrą grieš atatin
kamas tarptautinei darbininkų 
šventei melodijas.

Šis pirmagegužinis masinis 
mitingas yra ruošiamas Di
džiojo New Yorko Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšio 
bendrai su Amalgameitų kriau
čių 54 lokalu.

įžanga veltui. Svetainės 
durys bus atdaros nuo 6:30 
vai. vakare; programa prasi
dės 7 :30 vai.

Kiekvienas lietuvis darbinin
kas ir darbininkė iš Brooklyno 
ir apielinkės turi patys atsi
lankyt ir pavadint savo drau
gus bei pažįstamus į tą meti
nės darbininkų šventės mitin
gą su koncertiniai 
jo programa.

Vagis Ex-Policmanas
1 4' ’Ex-policmanas Ch.

man, paskui pasitikimas tar
nautojas Empire Trust Kom
panijos Banko, pavogė $10,- 
000 to banko pinigų. Laike 
teismo General Sessions New 
Yorke Vienas, žmogus iš pub
likos atsikreipė į teisėją, kad 
tegu ex-policmaną nesiupčia, į 
kalėjimą; aš, girdi, - duosiu 
jam užsiėmimo, ir jis veikiau
siai* pasitaisys ir bus gei‘as 
žmogiis. '
irgi duosiu jam neblogą darbą 
pustrečių iki penkių metų Sing 

.Sing kalėjime.

Town Hall Klįube, 
Yorke, 1 
kunigai turėjo bankietą su pa
sikalbėjimais apie įvedimą se
natvės pensijų darbininkams.

Amerikos Komunistų Parti
ja jau senai reikalauja, kad 
būtų įsteigta visuomeninė (so- 
cialė) apdrauda darbininkams 
senatvei, bedarbei ir nelaimin
giems atsitikimams. Kiekvie
nas sveiko proto darbininkas 
pritars .tokiems komunistų rei
kalavimams.

* Bet buržuaziniai profesiona
lai, politikieriai ir dvasiškiai 
nenori palikt komunistams to 
socialės apdraudos obalsio. 
Todėl jie išlenda su savo rek
lama, kad . nukreipt darbinin
kų domę nuo komunistų; kad 
pūst darbo žmonėms pelenus 
į akis, būk buržuaziniai gera
dariai, profesionalai ir kiti to
kie, išgausią senatyei pensijas.

Nieks darbininkams neiš- 
gaus senatvės, bedarbės ir ki
tokių pensijų, kaip tik patys 
darbininkai per savo kovą ir 
tiktai vadovybėje Amerikos 
Komunistų Partijos.
Patys Buržuazijos Pakalikai 

Mato, kad Jau Velniava
Tačiaus įdomu prisimint ir 

gausinga j ką kalbėjo tūli dalyviai minė- 
' to profesionalų ir kunigų ban- 

—- [kieto. Kunigas John A. Ryan,
profesorius Amerikos Katalikų 
Universiteto, iš Washington©, 
pabrėžė, kad daugumoje dar
bų pastaraisiais laikais jau fa
brikantai atsisako samdyt 
bininką, sulaukusį 40-45 
tų amžiaus; toks jiem 
jau persenas; ir kunigas 
pažino, jog vidutinis darbinin
kas negali iki 40 metų am
žiaus tiek užsidirbt ir susitau- 
pyt, kad savo sutaupymais ga
lėtų pragyvent likusiąją ‘am
žiaus dalį.

Šio antradienio vakarą įvyks 
Aido Choro mėnesinis susirin
kimas, “Laisvės” svetainėj, 8 
valandą. Visi būkite, nes yra 
svarbių reikalų del aptarimo.
r.. Valdyba.

(101-02)

Susiraitė Plaukus Pirm 
Eisiant į Kalėjimą

Harry Campbell, 162 metų 
amžiaus, ir jo pati tapo pasių
sti kalėjiman už išvogimą 
penkių branzalietų iš Gold- 
smitho krautuvės New Yorke. 
Branzaliėtai kainuojami $16,- 
500. Pirm eisiant kalėjiman, 
Campbellienė išreikalavo, kad 
jai būtų leista susiraityt plau
kus j “permanent wave.” Vy
ras <avo 5 metus, o moteris 
pustrečių metų kalėjimo. Tai 
seni žulikai ir vagys, jau ne 
kartą Sėdėjusieji kalėjime. 
Abudii naudojo opiumą, mor- 
fin4 ir kitus svaiginančius nuo
dus.

Kumščiais Išgautas 
Prisipažinimas Kaičioje 
Negiliuoja

Po vienuolikai valandų
40 minučių svarstymo ir gin- 

) čų, prisiekusiųjų teismas 
Brooklyn© pripažino nekaltais 
tris vyrukus. Jie buvo suim
ti už apiplėšimą State Teatro 
kasos, DeKalb Ave. Policija 
pristatė prisipažinimą su jų 
parašais, kaipo kaltininkų. Ta- 
čiaus, teisme pasirodė, kad tie 
vyrukai buvo žvėriškai muša
mi policijoj, ir tik norėdami 
pasiliųosuot nuo savo bude- 
liuotojų kumščių ir blekdže- 
kių, jie buvo priversti prisipa
žint. Tą išveržtą prisipažini
mą jie teisme atšaukė

$1: A. Domijonaitis, J. Jan
kūnas, A. Kazakevičius; po 
50c: A. Kašiuba, P. Višniaus
kas, S. J. B., F. Palaitis, Ne
žinomas, C. K. Briedis, J. Mar- 
tinkaitis, Vinikaitis. Viso $10.

Rezignavus protokolų sek
retoriui iš vietos, nebuvo gali
ma šiame susirinkime gauti ki
to žmogaus, kuris būtų užė
męs pastarojo vietą. Palikta 
sekančiam susirinkimui šis da
lykas.

Daugelis narių yra dar ne
užsimokėjusių už šiuos metus 
duokles į kuopą. Ši organi
zacija leidžia knygas, draugai, 
pinigai jai reikalingi, ateikite 
į kuopos sekantį susirinkimą 
užsimokėkite.

Kuršėnų

Gelžkeliai ir “Daylight 
Saving” Laikas

Long Island gelžkelio
kiniai, taip pat Lehigh Valley 
ir New York, New Haven and 
Hartford gelžkeliai veiks su
lig vietinio “daylight saving” 
laiko, o ne sulig “standard” 
laiko; vadinas, ir jie pavarys 
laikrodžius viena valanda 
myn.

kELLY-DOBILAITIS 
LAIMĖJO VISUS 
10 RAUNDŲ

Jack Kelly (Dobilaitis) lai
mėjo 
tynių, 
King, 
m ory
pereito ketvirtadienio vakare, 
balandžio 25 d.

< Žmogui Daryti?
Rabinas Wise smerkė, kaip 

kriminalį dalyką, apleidimą 
žmogaus senatvėje. 
New Jersey policijos 
nierius Th. L. Bierck 
jog kuomet žmogui, 
nusiam 40 metų amžiaus, at
sakoma darbas del jo taria-j 
mos senatvės, tai jam stringa, 
galvon mintis—vogti, plėšti, Į 
kuomet nebelieka galimybes’ 
palaikyt savo bei šeimynos gy-i 
vybę padoriu darbu.

Senatorius C. C. Dili mušė 
šiam bankietui telegramą, pa
sižadėdamas paduot 
kongresui sumanymą, kad į- 
vestų senatvės pensiją darbi
ninkams. • /

Bet darbininkai turėtų lai
kyt galvoj, jog tai vis tik gra
žios šnekos, iš kurių nieko ne
išeis, jeigu darbininkų minios 
nedarys tuo tikslu reikiamo 
spaudimo; o tą padaryti gali 
tiktai per kovą ir vadovybėje 
Komunistų Partijos.

K. Rūpestis.

Iš A. L. D. L D. 1 Kuopos 
Susirinkimo

Pereito ketvirtadienio vaka
re, 25 d. balandžio, “Laisvės” 
svetainėje, buvo A. L. D. L. D. 
1 kuojos mėnesinis susirink^ 
mas, kuriame narių dalyvavo 
vidutiniai. Skaitytas laiškas 
nuo D. N. Y. Draugijų Sąry
šio, idant 1 kuopa išrinktų de
legatus į būsiančią konferen
ciją, kuri yra Šaukiama Lietu
vos baduolių gelbejimo klau
simu.

Konferencija įvyks 19 d. 
gegužės, “Laisvės” svetainėj. 
Delegatais išrinkta: J. Jankū- 

Kašiuba, A. Kazake- 
P. Višniauskas ir T.

1 kuopa iš savo iždo 
paaukoti 25 dolerius

del Lietuvos badųolių. A. Do
mi jonaitis įr A. JKąšiuba paė
mė blankas aųkpms rinkti. 
Kuopos susirinkitne aukojo šie 
draugai: J. Z. Kundra $3; po

LIETUVIŲ VALGYKLA I*
f > ; . ' 1

šaino perdirbimo fąbrikėlis. 
Detektyvai nusiklausė1 per te
lefoną, kad užsakoma iš to fa
brikėlio degtinė. Suėmė 127 
jos butelius. Tapo areštuota 
virš 30 asmenų, kurie per te
lefoną reikalavo alkoholio. 
Suimta trys mūnšaino perdir- 
binėtojai, o kiti du pabėgo.

DETROIT, MtCH.
L. D1. S. A,1 17 -kuopos susirinki

mas bus sęredoj, 8 gegužės, svetainėj 
ant 24th St. ir Michigan Ave., 7:30 
vai. vakare. Draugės, mūsų susi
rinkimas yra perkeliamas iš pirmos 
gegužės j 8 dieną, nes pirmą dieną 
gegužės bus' paminėjimas tarpt, 
darbininkų šventės, Danceland Au
ditorium, ant Woodward ir Forest 
gatvių. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Visos draugės atsilankykite, bus ge
ra programa ir prakalbos. Sekreto
rė.

PirmačL, Balandžio 29, 1929

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Kelly-Dobilaitis
Kelly išlošė visus dešimt 

raundų; jis buvo prišvaiginęs 
ir beveik nukirtęs savo opo
nentą šeštame ir devintame 
raunduose; oponentas išsilaikė 
nuo “nakauto” tik tuom, kad 
daugiausia rankomis dangstėsi 
ir gynėsi arba* bėgiojo bei iš
sisukinėjo nub Kėliy’o-Dobilai- 
čio. ;Be^ Dąve Kingas 
taip suvanotas, kaip dar 
kad pirmiaus.

Jack Kelly kumščiuosis 
lyoke, Mass., panedėlio vaka
re, balandžio 29 d., su Franku 
Bruns’u. Tai ^bus aštuonių 
raundų rungtynės—pusiau-fi- 
nalas.

Waterbury, Conn., Kelly- 
Dobilaitis vėl kumščiupsis, ke
tvirtadienio vakare, gegužės 2 
d., su Frankie Kocina, Nacio- 
nalės Gvardijos čampionu. 
Kumščiakova bus 10 j raundų. 
Šitas susikirtimas kreipia į sa
ve domę didelio skaičiaus to 
sporto mylėtojų. Nes Nacio- 
nalės Gvardijos čampionas tai 
yra jau tikrai stambus oponen
tas. <

Toliau, gegužės 
Kelly vėl 1 turės 
New YorkeJ

10 d., Jack 
kumštynes

R. P.

Mergina Grūmojo Revolveriu, 
Kuomet Vyrai Movė Kelines

t’------------------

K a d a Patui c i j o s B a r re tta i - 
tės vaikinas ir kitas plėšikas 
movė kelines senam apart- 
mentinio namo džianitoriui, 
515 W. 145th St., New Yorke, 
tai ji čia pat stovėdama su re
volveriu grūmojo, kad džiani- 
torius nesijudintų. Nors plė
šikai telaimėjo tiktai $7 vertą 
laikrodį iš senio kelinių, ta
čiaus jos mylėtinis R. Shaw 
tapo nuteistas už! tai 15 iki 
25 metų, o jo sėbras J. Gol
den >5 iki 10 meti) į kalėjimą.

Girdėdama tokius nuospren
džius, Barrėttaitė, 17 metų 
mergina, buvusi telefonistė, 
pradėjo General Sessions teis- 
mabutyj pasikukčiodama rau
doti. Tatai sugraudino teisė
ją; ir jis jai dar nuosprendžio 
neišnešė, pareikšdamas, 
gal ją pasiusiąs į kokią 
taisos prieglaudą.

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 2 gegužės, Lie
tuvių Kliubo name, 339 E. 4th St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, nes šis susirinkimas bus la
bai svarbus. Atsiveskit ir naujų 
narių. Sekr. P. Kašarauskas.

101-02

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

< 417 Lorimer Street

Ėmė Kyšius už Kaucijas

PA.JIESKOJ1MAI
PAJIEŠKAU-. apsivedimui s merginos 

arba našlės, be vaikų, an gyvanaš
les, turinčios atsiskyrimo liudijimus, 
nuo 28 iki '38 metų, 1 Aš esu vaiki
nas 39 metų, pasiturintis. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Prašau vyrų nerašinėt. ’ J. Mormo- 
kas, 81 Grand St?, Box 106, Brook
lyn, N. Y, ■ ‘ , 99-101

REIKALAVIMAI
REIKALINGOS MERGINOS

kad
pa-

Reikalinga merginų išrinkinėt žar- 
žarnas uešroms. Turi turėti paty
rimą. Atsišaukite: Brecht Corp., 174 
Pearl St., New York City. 101-03

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Federaliai komisionieriai, 
priimdami kaucijas (belas) 
už suareštuotus, naktie^ laiku, 
už patarnavimą imdavo netei- 

kelių 
ypač

sėtą “atlyginimą” nuo 
iki 30 dolerių. Tuom yra 
įtariama 'komisionierė 
Wren. Dabar tą dalyką 
si tyrinėti federalis prisieku
sių jų teismas.

ėme-

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apartmentai. Randa $17.00 iki 

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

į (94-103
PASIRANDAVOJA Storas 25x30, tin- 

kamas del Beauty Parlor, nes visi 
įtaisymai yra, taipgi ir viena 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
Lietuviai Pas Lietuvius

Visais atžvilgiais patarnausime 
jums geriau, negu svetimtaučiai.

Petras Banis ir Vincas Mardosa
76 S. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 4195. 98-103

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai aht dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du 'draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagaminu 
ti nedėliomis,, jei kas norįes, tik turi 
išahksto užsisakyti.
. i G. M. K ANTON

13481 Third Ave.
Pirmas Floras,

Lorimer Restaurant L
J. MARČIUKIENĖ T

SAVININKE &

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. \
ez22£2y?

. JUNIPER 7,646;*.

■■ RALPH' KRUICH &’

tiASPEf'H

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Denūstas

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

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

r

Telephone, Stagg 4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

C

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

. Brooklyn, N. Y.

/

$

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. Nedčliomis 10 iki 1 P. M.

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

; • Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
Central Brooklyn, N. Y<

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 Šiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKAS »
GRABORIUS

SALES—PARDAVIMAI MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,PRANEŠIMAI IŠ KITUR

T

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS

del pa- 
priimtL

arti 168th St. 
BRONX, N, Y.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

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

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

Stanley, Garback 
( Garbačauskas ) 

431 LORIMER STREET; 
Brooklyn, N. Y

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie dirbtuvių, biznis įdirb

tas per 8 metus, galima daryti gerą 
biznį. Kreipkitės po num. 145 
Thames St-^sBrooklyn, N. Y. 98-103

artinasi. Į.žan- 
Užkviečia komi- 

301-02

KAM REIKAtjNGAS 
KARPENTJERIS? 1• j »

Mes budavbjame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
md getai ir pi'gįai. Taipgi 
strigus ir uždeddlne' naujus, 
laujant gerit pribūname. J.
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.
KAZYSrRŪiSfELiŠ 7

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

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

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Ateities Žiedo Jaunuolių Draugijė

lės susirinkimas bus pirmadienį, 29 
balandžio, “Laisvės” svetainėj, 8 va
landą vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti. Sekr. P. Višniauskas.

100-01

BAYONNE, N. J,
A. D. K. P. vietinė kuopa' 'rengia 

dideles ir svarbias prakalbas pami
nėjimui darbininkų šventės pirmosios 
gegužės. 1 KalbČs R. Mįzara.1 ‘Taipgi 

, bus; puiki sprogramaYskambins jau- 
i nųolių , mandąlinų orkestrą,", po vado
vyste prof. Vizedomini; taipgi daly
vaus programojė dainininkas A. Viš
niauskas,. baritonas/ .vietinis; įvyks 
utarninkę, 30 d. balandžio, 6:30 vai. 
vakare. Jefferson Democratic Club 
svetainėj, 35^37 E. 23rd St. Broliai 
ir seserys darbininkai ir darbininkės! 
Kiekvieno iš mųsų, kuris tik pehfy- 
ja sau pragyVėnimą pūslėtom ' ran- 

į kom, yra privalumas apvaikščiot 
tarptautinę darbininkų šventę—pir
mą gegužės. Mūsų visų pareiga 
rinktis į masinius mitingus, kad ben
drai apkalbėjus mūsų reikalus ir pa
rodžius mūsų išnaudotojams, kad ga
las jų viešpatavimui artinasi 
ga visiems veltui. 12’.---
tetas.

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų Priešfašistinė 

Konferencija bus nedėlioj, 5 gegužės, 
24th St. ir Michigan Ave., žemuti- 
nėj svetainėj, pradžia 10, vai. ryte. 
Draugijų delegatai, įsitėmykite die
ną ir laiką ir vįsi būtinai dalyvauki
te paskirtu laiku, ši konferescija 
yra labai svarbi, peš paliečia ir Lie
tuvos baduolių šelpimo klausimą, 
taipgi kovoj su fašizniu turime dau
giau veikti. Kuri draugija išrenka 
delegatus į priešfašistinį veikimu, 
tai tų draugijų sekretoriai prisiųski- 
te delegatų antrašus sekančiu ant
rašu: Sekr. K.; Terzienė, 9025 Man
date Ave., Detroit, Mich. 101-02

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA dviejų augštų del 2 
šeimynų namas: 13 kambarių, ga

ro šiluma ir visi įtaisymai. Namas 
pilnai gerame stovyje. 49 Scholes 
St., arti Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

100-02

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

MANO YPATIflKA ATY- m-fA An 
DA IR PATARNAVIMAS > I III III 
IKI PAGYDYMO, . Vi v.vv/

Bejėgiai 1 Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų. . I 1
t ANDREW EGAN, M. D. 
1134 BERGEN Slf., ^ROOKLYN, N. Y.

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge- 

‘ lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų- šviežia 
mėsa.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Maspeth

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
į • Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelį vertę Lietuvoje turi vteo- 
5 kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
L.... vaistai. Mūsų žmonėsr tįa|p pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
į i. kiekvieną ligą.' Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
į c geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
5' tmviškų ^žolių, šaknų ii* kitokte žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

ir žemiau pąduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
‘ Gaybelių 

Gvazdikėlių
S Imbiero šaknų 

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

‘ Apytthj’ ; ’ '■ 
Aviečių uogų . 
Aidžią sėklukių , ‘ 
Brolelių 
Bernardinų \ 

' Bezdų žiedų 
Badijonų < 
Čepręnėlių 
Čobrių 
čyščių , * j ' ' . 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių'. .

; ^Dagiliu 
Debesilų 
Garstyčių '■ ,

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlią 
Seneso ploki# ūkių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių \ 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirą 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
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