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Bšių metų “Laisvės” piknikas 
manau bus skaitlingiausias pu
blika ir turtingiausias progra
ma, nes yra užkviesta šie cho
rai: “Aido”, “Lyros” (brook- 
lyniškiai), “Sietyno” (Nevvar- 
ko), “Laisvės” (Paterson, N. 
J.). Jie bendrai dainuos. Tai 
bus choras iš suvirš 200 daini-
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“Laisvės” Piknikas. 
Menininkų Biografija, 
žurnalas.
Seno Vinco Operetė.

Rašo V. Januška

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

ninku. Iš tolimesnių kolonijų 
užkviesta: Philadelphijos Ly
ros Choras, Waterburio Vilijos 
choras, Hartfordo Laisvės 
choras. Ivies pasitikim, kad 

( šie chorai neatsisakys, nes da
bar busų gadynė. “Laisvės” 

► skaitytojai busais atvažiuoja iš 
Hartfordo ir kitų tolimesnių 
kolonijų. Tai kodėl chorai ne
galėtų tą ekskursiją turėti į 
“Laisvės” pikniką?

Mes nedrįstam kviest chorus 
iš toliaus, bet kas gal užtikrint, 
kad Mass, chorai vieną gražią 
dieną nepraneš, kad ir mes at
važiuojam į “Laisvės” pikni-\ 
ką?

“Vilny” menininkai apkalba 
apie išleidimą menininkų bio
grafijos ir išleidimą žurnaliu
ko. Mano nuomone, biografi
jos leidimą reikėtų atidėt, o 
žurnaliuką leist tuojau. Ki
taip mūs L.P.M.S. gali pakrikt 
be organo. “Vilnis” ar “Lais
vė” čia gimusį jaunimą nepa
siekia, nes perbrangu mokėt 
$6 į metus. O reikia tą žinoti, 
kad dabar čia gimęs jaunimas 
didelėj didžiumoj yra mūs cho
ruose. Nereikia bijot literati- 
nių spėkų stokos nuo “išsisė
mimo” medžiagos. Gyvenimas 
viską gamina. Apie tai mūs 
chorai turėtų pareikšti savo 
nuomones.

Draugas Senas Vincas: parašė 
naują operetę “Gyvenimo žaiz
dos”. Man teko būt tame 
draugų būrely, kada skaitė mi
nėtą operetę. Aš manau, bus 
gera operetė. Kiek girdėjau, 
tai L.P.M.S. 3 apskričio valdy
ba, pasitarus su centro biuru, 
greit griebsis už darbo, kad 
atspausdinti tą operetę. Man 
niekados neišeina iš galvos 
mintis, kam M. Petrauskas lai
ko užpečetijęs operetę “Pirmo
ji Gegužės”? Chorai vienas po 
kitam klausė Petrausko opere
tės. Atsakymą gauna, kad tik 
vieną kopiją turiu. Kopijuot 
nenorįs. Parduodant daug 
nori. Aš manau, 2-ro apskri
čio menininkai turėtų tuomi 
pasirūpint. Petrauskas pas 
juos ten ant vietos. Nuėję pa
siderėtų ir 2 apskritis galėtų 
nupirkt ir paaukot centro biu
rui, kuris galėtų išleist. Jeigu 
Petrauskas kitas operetes par
davė už $300, tai kodėl negalė
tų parduot “P. G.” už tiek? 
Na, o 2 apskritys parengęs 
šaunų parengimą ir uždirbtų 
apie tiek. Tada turėtume dar- 
bininkiškesnių operečių ir ne
reikėtų mums daug ginčytis 
apie tas mujns netikusias ope
retes. , f

Sako, Pasikėsinimas ant Vol
demaro Kilęs iš Lenkijos,
KAUNAS.—- • “Lietuvos 

Aidas”, fašistų valdžios or
ganas, gegužes 15 d. laidoj 
rašo, kad tam tikri Lenki
jos politiniai rateliai yra 
atsakomingi už pasikėsini
mų ant Voldemaro gyvas
ties.

Sako, kad du studentai; 
įvelti į tų suokalbį, pabėgę 
į Lenkiją.

Mainieriy Suvažiavimas
PITTSBURGH, PA. — 

Sekantį sekmadienį čia bus
Nacionalės Mainierių Uni
jos Vakarines Pennsylvani- 
ios Distrikto konferenciia. 
Šimtai kovojančių mainie,- 
rių Suvažiuos kaipo delega
tų.

Vokietija Pataikauja
Amerikai Del
Reparacijų

PARYŽIUS. — Vokieti- 
jos atstovas reparacijų kon
ferencijoj, Dr. Schacht, sa
vo laiške Amerikos atstovui 
Young, konferencijos pir
mininkui, kuris išdirbo pla
nų, kaip ir kiek Vokietija 
turėtų mokėti, išdėstė Vo
kietijos išlygas.

Tos išlygos nepatinka An
glijai, Francijai ir Belgijai, 
nes Vokietija sutinka dau
giau sumokėti Amerikai, 
negu toms šalims.

Jis savo laiške sako, kad 
Vokietijos valdžia sutinka 
mokėti be jokiu sąlygų tik 
500,000,000 markių $120,- 
000,000) į metus už repara
cijas. O Amerikai sutinka 
mokėti be jokių sąlygų už 
Daweso planų, taipgi įvai
rias skolas ir iškaščius A- 
merikos okupacinės armi
jos. Amerika gautų 69,- 
000,000 markių (apie $16,- 
560.000) į metus už okupa
cinės armijos iškaščius ir 
įvairius kitus reikalavimus. 
Tas reišldaf kad Amerikai 
suteikiama pirmeriybė.

Sakorfia. .jog Vokietija 
mano, kad vėliaus Aihęrika’ 
nusileistu, nežiūrint, kad 
dabar būtų sutikta* jūi tiek 
mokėti į metus. Gi kitos 
šalvs nesutiktų nusileisti. 
Vokietija mano, ko d sutin
kant mokėti Amerikai dau
giau ir tūlų laika mokant 
būtų galima gauti is Ameri
kos daugiau paskolos, nes 
Amerika p’erai atsineštų 
link Vokietijos.

Iš to matyt, kad reparaci
jų konferencija vargiai 
prieis prie susitaikomo. 
Anglija. Fra nei i a ir kitos 
šalvs. sudariusios tuo rei
kalu bendrą frontą nines 
Amerika, nenori pasiduoti,

Atskrenda Graf Zeppelinas
BERLYNAS.— Vokieti- 

jos didysis dirižablis Graf 
Zeppelin lekia Amerikon. 
Manoma, kad pasieks Ame
riką vėlai šeštadienio vąką-j 
rų arba sekmadienio rytų.

Keliauja 18 pašažięrių ir 
viena gorila “Susi”. ' Įgulos 
narių ' 40. Gorilos gyvastis 
apdrausta ant $10,000. Už 
jos kelionę mokama $1.500. 
Kitu pasažierių kelionė 
$2,000.

Tarp pasažierių yra vie
na moteris, ponia Mary 
Pierce, pati New Yorko mi- 
lionieriaus.

Pasigėrė Kalėjime

SPENCER, Iowa.— Har
ry Nelson kuo tai prasižen
gė ir tapo padėtas į apskri
čio kalėjimų, kol bus ištirta 
padaryti prieš jį kaltinimai. 
Būdamas kalėjime kaip tai 
jis gavo munšaino' ir pasi
gėrė. Ųž tokį pasielgimų 
jis tapo nuteistas 30 dienų 
kalėjimo.

Paskyrimas užgimusio kūdikio .revoliucijai ir darbininkų 
tikslui. Kad panaikinti kvailas stačiatikių bažnyčios krikšto 
apeigas, darbininkai ir valstiečiai Sovietų Sąjungoj paskiria 
savo kūdikius proletarinei revoliucijai prie raudonos vėliavos, 
susirinkus būriui draugų.

Teismas Užtvirtino Gastonijos liesto Ta
rybos Uždraudimą Piketuoti

Socialdemokratas Rezi
gnavo del žudymo

Darbininką
BERLYNAS. — Social- 

demokratų Partijos virši
ninkų susirinkime Frank
fort mieste pasirodė tvirta 
opozicija prieš metodas 
Berlyno policijos viršininko 
socialdemokrato ^ocrgiebel, 
kuris surengė kruvina ata
ka ant darbininkų Pirmoj 
Gegužes.

Žymus Vokietijos Social
demokratų Partijos virši
ninkas Heinen pasitraukė 
iš vietos, protestuodamas 

1 prieš surengta skerdynę 
i, Pirmos Gegužės demons- 
! trati jose.

Teismai dabar visu smar
kumu veikia, kad nuteisti 
darbininkus, suareštuotus 
laike policijos puolimo ant 
Pirmos Gegužės demonstra
cijų. Net nekurie buržuazi
niai laikraščiai kritikuoja 
teismo procedūrą, norėdami 
tarp minių palaikyti iliuzi
jų, būk teismai esu bešališ
ki-, neatstovaujanti vienos 

• klasės interesus. Daugelis 
darbininkų jau nutęista nuo 
šešių iki aštuonių mėnesių 
į kalėjimų.

Hamburge ir Stuttgarte 
valdžia uždraudė komunis
tų susirinkimus, šaukiamus 
gegužės 19 d.

Komunistai išleido bro
šiūrų užvardinta “Kruvina

LIGONINĖJ IŠTIKO EKSPLOZIJA; NUO
NUODINGŲ DUJŲ KRITO ŽMONES

Suvirs 100 Sužeista; Apie 200 Išgelbėta; Eksplozija Išti
ko X Spindulių Name, Kur Buvo Daug Filmy

CLEVELAND, Ohio. -
Čia trečiadienį ištiko eks 
plozija Cleveland© ligoninėj 
Žuvo 120 žmonių. Virš 10C 
žmonių sužeista, daug mir
tinai sužeista. Daugiausia 
žuvo ligonių, kurie negalėje 
pabėgti ištikus eksplozija’ 
ir gaisrui. Taipgi žuvo tū
las skaičius daktarų, slau
gių ir ligoninės darbininkų, 
kurie nespėjo išsigelbėti.

X-snindulių kambary, li
goninės sklene, nuo elektros 
užsidegė X-spindulių fil- 
mos, kurių buvo daug su
krauta. Iš to kilo gaisras ir 
nuodingos dujos, nuo ko ir 
žuvo žmonės.

Apie 200 žmonių išsigel
bėjo arba tapo išgelbėta. 
Gelbėjimo darbe didvyriu 
pasirodė Robert Chares, 
negras darbininkas, kuris 
savo apsukrumu, drąsa ir 
spėka išgelbėjo 20 asmenų; 
jeigu ne jis, tie žmonės bū
tų žuvę.

Chares plovė automobilius 
netoli ligoninės, kuomet iš
tiko . eksploziia ir debesys 
nuodingu dujų nuo degan
čiu visokių chemikalu ir X- 
spindulių filmų pradėjo

veržtis iš namo per langus. 
Veržėsi ir liepsna iš namo. 
Ligoniai ir slaugės susigrū
dę ant viršutinių augstų 
prie langų šaukėsi pagel- 
bos; daugelis jų krito ap- 
troškę nuo nuodingų gažų. 
Chares pasigriebė kope’čias 
r pastatė jas prie nanlo, 

bet buvo pertrumpos ir ne
pasiekė langų. Jis pakėlė 
jas ant savo pečių ir laikė, 
) dešimts žmonių, kurie dar 
nebuvo aptroškę prie toTąp- 
7o, jomis išsigelbėjo. Pas
kui palikęs kopėčias Cha
res įbėgo į namų ir išgelbė
jo dar dešimts žmonių.

Pirmutinė eksplozija išti
ko skiepe, užsidegus fil- 
moms, sako daktarai. Jų 
degimas sudarė nuodingų 
gazų (nitrous oxide).

Besitęsiant gaisrui, už ko
kių 15 min. ištiko antra eks
plozija; manoma, kad tai 
buvo ligoninės vaistinė.Apie 
už valandos laiko po pir
mos ištiko trečia eksplozi
ja—vėl eksplodavo kokie tai 
chemikalai. Del to susidarė 
labai daug nuodingų dujų, 
nuo ko žmonės krito kai 
muses.

GASTONIA, N. C.— Ga
stonijos miesto-taryba išlei
do patvarkymų, uždrau
džiantį streikieriams pikie- 
tuoti po priedanga “anti— 
demonstracijos” įstatymo. 
Tarptautinis. Darbininkų 
Apsigynimas, gindamas 
streikierius, kreipėsi į ape
liacijų teismų. Teismas pri
pažino ta patvarkymų kon
stituciniu.

Darbdaviai pareiškė, kad 
dabar jie pradės visuotinų 
atakų prieš pikietavimų. 
Dabar dar brutaliskiau pra^ 
dės pulti streikierius? mušei
kos šerifai, ginanti kompa
nijos, reikalus.

Tarptautinis ; Darbininkų 
Apsigynimas daro planus 
ginti ir išimtį po kauęija vi
sus streikierius,f kurie bus 
suareštuoti. , j

1,000 Sustreikavo
Tūkstantis tekstilės dar

bininkų Pelzer meistely, S. 
C., sustreikavo pereitų an
tradienį išreiškimui solida
rumo dviems darbininkams, 
kuriuos darbdaviai prašali
no iš darbo už rinkimų au
kų Darbininkų Tarptauti
nės Pašelpos vardu Gasto
nijos streikieriams.

Streikieriai išrinko komi* 
teta iš trijų narių pasima
tyti su J. W. Kelly, užveiz- 
da, ir reikalauti, kad pra
šalinti darbininkai būtu at
gal priimti į darbų. Jeigu

kompanijos viršininkai su 
tuo nesutiks, tai komitetas 
įgaliotas iššaukti j streikų 
trijų kitų dirbtuvių darbi
ninkus.

Laimėjo Streikų
Spartanburg, S. C., Mo

narch ir Ottaray dirbtuvių 
savininkai pagalios sutiko 
išpildyti streikierių reikala
vimus — mokėti • audėjams 
$21 į savaitę ir taipgi pa
kelti algas kitiems darbi
ninkams. Streikas prasidė
jo balandžio 3 d. Streikie
riai gavo pašelpų nuo Dar
bininkų Tarptautinės Pašel- 
pos.i Dabar tos organizaci
jos skyriai steigiami toj 
apielinkej, kad pagelbėti ki
tiems streikieriams.

Planuoja Elektrifikuoti 
Lenkiją.

BERLYNAS.— Čia gau
ta pranešimas, kad Harri
man Kompanija (New Yor
ke) vedanti derybas su Len
kijos valdžia del Lenkijos 
šalies elektrifikavimo. 
Kompanija planuoja tam iš
leisti $100.000,000 ir už tai 
gauti elektros koncesijas 
ant 60 metų. Anglis, ne 
vanduo, būtų naudojama 
gaminimui elektros. Jeigu 
tas planas butų įvykintas, 
tai suvirš 10,000,000 gyven
tojų galėtų naudotis elek
tra. >

Gegužės Diena”. Berlyno 
policija bandė konfiskuoti, 
bet mažai užgriebė; beveik 
50.000 išplatinta.

Jau šiokie tokie rezulta
tai žinomi iš dirbtuvių ta
rybų rinkimo. Pasirodo, kad 
gelžkeliečių unijos kovingo
ji opozicija daugely vietų 
viršino biurokratus rinki
muose. Karaliaučiuj opozi
cija gavo 1.670 balsų, o re- 
formistai tik 600. Visur Ry
tu Prūsijoj opozicija gavo 
didžiuma. Opoziciją daug 
balsų laimėjo Dresdene, 
Leipcige. Oplanden, Karls
ruhe ir kituose miestuose.

25 Komunistai Kandida
tai Anglijos Rinkimuose

LONDONAS.— Šiuose vi
suotinuose rinkimuose An
glijos Komunistų Partija 
pirmu kartu dalyvauja rin
kimuose, kaipo atskira par
tija. Ji pastatė 25 kandida
tus ir veda smarkių kampa
nijų dirbtuvėse ir industri
niuose centruose.

Henry Pollitt, sekretorius 
mažumos judėjimo ir nacio- 
nalis industrinis organiza
torius Komunistų Partijos, 
kandįdatuoja prieš MacDo
nald savo mieste, Lossie
mouth. Mac Donald yra 
geltonasis Darbo Partijos 
vadas.

Washington. — Preziden
tas Hooveris siūlo Dwight 
F. Davis, buvusiam karo 
ministeriui, Filipinų guber
natoriaus vietų.

Provokatoriai Išsprog- ■ Per Radio Pasiuntė 
dino Vandens Dūdą Žmogaus Paveikslą

Elizabethtone
ELIZABETHTON, Tenn. 

Vandens didžioji dūda, pri- 
i statanti vandenį American 
Bemberg ir Glanzstoff 
kompanijų dirbtuvėse, tapo 
išsprogdinta anksti ketvir
tadienį.

Tai yra provokatorių dar
bas, kad inkriminuoti strei
kierius sprogdinime nuosa
vybės ir greičiau sulaužyti 
tekstilės darbininkų strei
kų.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai deda pa
stangas parduoti streiką, 
bet 5.QOO darbininkų pasi
ryžę Jaikosi kovos lauke. 
Vienas Federacijos virši
ninkas, Edward McGrady, 
trečiadienį iš čia išvyko į 
Washingtonu tartis su 
Greenu ir prezidentu Hoo- 
veriu streiko klausimu.

Laivams
BERLYNAS.— Berlyno 

policija j ieško Carl Cohn, 
notaro, kuris . yra nusukęs 
750,000 markių (apie $180,- 
000). Policija mano, kad 
jis nesenai išplaukė į Ame
rika ir kad jis keliauja fal- 
šyvu pasportu.

Kad jį sugauti, trečiadie
ni iš Berlyno per radio iš
siuntinėta jo paveikslas vi
siems laivams, kurie tik 
plaukia į Ameriką. Tai dųr 
pirmas paveikslas pasiųstas 
iš Vokietijos per radio.

Pakeistas Numirė Išnešęs
21 iš Ligoninės.

CLEVELAND. — Poli- 
cistas Ernest Staab, 30 me
tų amžiaus, pats žuvo nuo 
nuodingų dujų, išnešęs 21 
asmenį iš Cleveland© ‘de
gančios ligoninės trečiadie
nį. Nekurie jo išnešti asme
nys išliko gyvi, kiti numirė 
nuo aptroškimo nuodingais 
garais.

Washington. — Atvykus 
Porto Rico delegacija tre
čiadienį lankėsi pas prezi
dentų Hooverį ir prašė jo 
paramos gavime $100,000- 
000 paskolos.

Drg. Prūseika Kalbės 
Newarke Šį Sekmadienį

Sekantį sekmadienį, ge
gužės 19 d.. Lietuviu svetai-
nėj, 180 New York Avė., 
Newark, bus svarbios pra
kalbos. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų. Kalbės drg. L. 
Prūseika. Prakalbas rengia 
Palangos Juzės Draugija. 
Bus kalbama apie dabartinę 
padėtį Lietuvoj ir apie 
draugijos reikalus. Per pra- M 
kalbas nauji nariai galės .’i 
įstoti draugijon lengvesnė
mis sąlygomis.

Komitetas. 1
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Darbo Unijų Vienybės
Konvencija Clevelande

tų, ant tiek suprantama, jog 
reikalingas nacionalis centras, 
kuris galėtų bendrinti naujas 
unijas, pagelbėti jom suben
drinti savo tikslus bendrai ko
vai prieš bosus ir 
vadus apsimetėlius, 
tokio centro kai tik 
riaušių uždaviniu
Konvencijos, šis centras bus 
reorganizuota ir praplėsta Dar
bo Unijų švietimo Lyga, Ame
rikinė Sekcija Raudonųjų Uni-

darbininkų
Įkūrimas 

ir bus vy- 
Clevelando

aštuoneri 
Amerikos 

Per ta lai-

Darbo Unijų Vienybės Kon-1 kad reikalinga kurti naujos uni- 
A vencija, įvyksianti birželio 1 ir Įjos organizavimui neorganizuo- 
A 2 d., Clevalande, Ohio, bus vie- 

na iš svarbiausių konvencijų, 
i kokios kada yra turėta šio kra- 
3 što darbininkų istorijoj. Ji at- 
A žymės prasidėjimą naujos ga- 
f dynės Amerikos darbininkų ju- 

dėjime.
Prieš konvenciją stovi daug 

g , svarbių uždavinių. Jinai bus 
k centru revoliucinių ir pažangių- 
> jų elementų darbininkų klasė- 
A je išvystymui kovos prieš karą 

tarpe Jungtinių Valstijų ir Di
džiosios Britanijos, prieš puo-įjų Internacionalo. 

K ]imus ant Sovįetų Sąjungos, ir1 
. prieš įvedimą vis labiau inten-!

& syvingesnės speed-up sistemos i 
industrijose. Jinai labiau su-1 timo Lyga, 

’į’ žadins kairiojo sparno vajų or- 
g ganizuoti neorganizuotus. Bet 
p labiausiai atžymėtinu ir didžiau- 
gš sios istorinės prasmės faktu 

bus tas, kad konvencija įsteigs 
naują darbo unijų centrą Jung- 
tinėse Valstijose.

Keturiosdešimts 
F metai kai gyvuoja 
j Darbo Federacija.

® ką ji skelbėsi esant centru dar- 
B bininkų klasės, pasipriešinimo 
į prieš darbdavius, esanti “tik- 
I ruoju” darbininkų judėjimu. 

® Bet ji absoliučiai išsižadėjo sa- 
r vo šito pasiskelbimo. šiandien, 
s po tiekos metų “organizacinio 

darbo”, vargiai daugiau pen- 
| kiolikos nuošimčių galimų su- 
p organizuoji. 4arbiųinkų randą- 
jjk si jos eilėhe. * Ir šitie yra dau- 
| ginusiai lavinti darbininkai# Di- 
g. džiųjų ir Iphgįrįndinių trustinių 
jį industrijų’ darbininkai veik vi- 
» siškai neorganizuoti.
I A.D.F. Galutinai Išsigimė
| Niekuomet Amerikos darbo 

E Federacija nebuvo taip nusi- 
K bankrūtavusi, kai šiandien. 
E Niekuomet jos vadovybė nebu- 
U vo tokia pataikautoja kapitalisi- 
K tų klasei, labiau priešinga viso- 

į kiom kovos programom. Nie- 
K kuomet nėra 
t išdavinėjimo 
K ki ir ryški.
e skelbimąsis 

S organizacija

D. U. š. L. Uždaviniai
Praeityje, Darbo Unijų švie- 

pala.ikydama savo 
centralinę organizaciją po savo
tikru vardu, vadovavo kovas po 
kitais vardais įvairiose indus
trijose; kaip tai, “Gelbčjimo- 
Unijos Komitetas”, “Progresy- 
vis Komitetas”, “Amalgamaci- 
jos Komitetas”, etc. Tai buvo 
DUŠL. sekcijos mainų, tekstili- 
nčs, adatos industrijose, kurios 
gelbėjo darbininkams sutverti 
unijas tarpe darbininkų. Bet 
dabar, žengdama po savo tikru 
vardu (kuris^ veikiausiai bus 
kiek tiek konvencijps pakeis
tas), praplėsta ir reorganizuo
ta DUŠL., prie kurios naujos 
unijos prisijungs, tiesioginiai 
vadovaus darbininkų kovas 
įvairiose industrijose. Beartėr 
janti konvencija pažymės nau
ją stadiją vystymosi Darbo 
Unijų švietimo Lygos.
Neapleiskime Senų Darbo 

Unijų
Tačiaus ar organizavimas 

naujų ir koncentravimas į vie
ną centrą senų darbo unijų, 
reiškia, jog Darbo Unijų švie
timo Lyga numes į šalį veiki
mą senose unijose? Ar nauja
sis centras pasiskelbs esant vi
su darbininkų judėjimu ir už
mirš

buvus jos klasinio jas? 
politika tokia aiš- 
Niekuomet ADF. 

esant darbininkų 
nebuvo tokis tuš- 

| čias, kai Šiandien. Labiau ne- 
I gų kada nors, ADF. patapo be- 

ar sarmatišku įrankiu Amerikos 
W imperializmo. Tai kapitalistų 
K įrankis įgyvendinimui tarpe 
f darbininkų racionalizacijos ir 
« karo programų tarpe darbi n i n- 
r kų. Tai kapitalistinės sistemos 
I propaganda tarpe darbininkų.

Ištisą pereitą gentkartę, nei- 
I nant toliau, kuomet tik ADF. 

g unijos kada nors išeidavo ko- 
’f*von prieš savo bošus, tas visuo-

visų 
niai 
jy?

gyvuojančias darbo uni- 
Ar tas reiškia šaukimą 

kairiųjų darbininkų masi- 
pasitraukti iš ADF. uni- 
Nieku būdu! Priešingai,

Darbo Unijų Švietimo Lyga, su 
padidinta spėka, naujai prisi
dėjusiomis unijomis, padvigu
bins savo darbą senose unijose. 
Ji kovos už surevoliucionizavi- 
mą jųjų, už nugalėjimą reakci
nės vadovybės, ir patraukimą į 
artimesnį bendradarbiavimą ir 
prisidėjimą prie revoliucinių 
unijų.
Kaip Turi Būti Renkami 

Delegatai?
vun prieš snvo uvsus, uts visuv-. konvencija turi būti
met būdavę’ptiėš norus ir po-l^1^6 ®’ kad ji turi susidėti is 
litiką reakcioninių vadų, ■ kurio delegatų, prisiųstų iš visų sky- 

a. , • • x •.. . rtit ir inniist.riin. esančiu šitam| tradiciniai,’buvo samdytojų įna- 
| giais. H * -»-*<•-* •• '

DRAUGU ŽINIAIjosios .organizacinė programa* I 
.iš,pat pradžių bus šluba. Pa- 
ita'ši nu^ąionė reikia vyti lau
kan. Delegacijos turi būti pa
remtos dirbtuvių komitetai?. 
Tas reiškia, kad kiek galint di
džiausi būriai darbininkų turi 
būti suvienyti į komitetus įvai
riose neorganizuotose įstaigose 
ir konvencijos delegatus šitie 
komitetai ne tik turi išrinkti, 
bet taip 'pat delegatai privalo 
sugrįžę iš konvencijos išduoti 
jiems raportus. Ar šitie dirb
tuvių komitetai gales būti su
organizuoti atvirai, ar jie turės 
būti renkami slaptai, tas pri
klausys nuo vietinių sąlygų, bet 
jie, nepaisant kaip tas bus, Įrei- 
kia tuojau suorganizuoti.
Branduoliai Vietinės Unijos

Šitie dirbtuvių komitetai bus 
branduoliais vietinės unijos. 
Konvencijoj jie bus sujungti į 
tam tikras konferencijas. Kaip 
greit konvencija pasibaigs, bus 
pradėta kampanijos, kad išvys
čius jas į masines organizaci-r 
jas. Ne individualiai darbinin
kai, atstovaują tik savo asme- 
nius, sudarys konvenčiją ir tęs 
jos pradėtus darbus, bet dirb
tuvių komitetus i atstovaują. de
legatai. Pasisekimas mūs šitos 
DUŠL. konvencijos tiesioginiai 
priklausys nuo to, kaip Įolį mes 
nuėjome organizavime dirbtu
vių komitetų tarpe neorgani
zuotų darbininkų.

Kitas labai svarbus dalykas, 
reikalingas padarymui * DUŠL. 
konvenciją sėkminga, tai dabo
jimas, kad delegacijos būtų 
renkamos vyriausiai iš užiman
čių strategiškiausią vietą ir pa
matinių industrijų, 
kalinga mums gauti 
iš įvairių amatų ir 
čiau konvencija turi 
grįsta ant darbininkų, paeinan
čių iš plieno, automobilių, teks
tilės, mėsos darinėtojų, chemi
kalų, etc. Specialė domė turi 
būti kreipiama gauti delegatus 
iš karo reikmenų gaminimo in
dustrijų. Konferencijoje turės 
būti išdirbta programa kovoti 
prieš karo pavojų, bet tas bus 
galima sėkmingai vykinti gyve- 
niman įik tuomet/ jei pakan
kamas įkaičius darbininkų iš 
karo reikmenų gaminimui in
dustrijų; bus prisiųsta į pačią 
konvenciją.

Taip jau svarbu, kad delega
cijos atstovautų visokias darbi
ninkų grupes, esamas įvairiose 
industrijose: negrus,, moteris, 
jaunuosius darbininkus, ir kal
bines grupes. ; Taipjau svarbu 
gauti daugiausiai kiek galima 
delegatų iš Pietų, kurie šiuo 
tarpu vis labiau industriali
zuojami. Visos pastangos turi 
būti įdėtos gavimui atstovybių 
iš šitos naujos dirvos darbinin
kų klasės kovų.

Tai Reta Retenybė
DUŠL. konvencija bus rete

nybe, tarpe kitų priežasčių, del 
to, kad tai • bus pirma darbo 
unijos konvencija Amerikoje, 
sudaryta vyriausiai iš neorga
nizuotų darbininkų. Kad ji su
sidarys iš daugelio delegatų, tai 
yra užtikrinta, bet vyriausia 
problema dabar stovi prieš 
mus, tai būtent toji, kad šitie 
delegatai atstovautų darbinin
kų mases, suvienytas dirbtuvių 
komitetų, tai yra, pradžios tik
ro unįjizmo įvairiose industri
jose. Tas galima ir. bus įkūny
ta, jei kairysis sparnąs tik su
jungs visas savo pastangas ši
tam darbut į . ; t , ;, , t, t ,

DUŠL. kdhvencijąr (grį$daųia; 
pagrindus gąiviai sekčijhį/pąu-" 
donų jų Unįją Ipternacįęnalp šį-, 
toj šalyj, iii dvigubfndarAa f įp-‘ 
vą hž organizavimą p unijas; 
darbininkų ir koyai prie^Ame^ 
rikos impėrihfizrh^, ' bus ' vfeha4 
iš svarbiausių konvencijų. Pa
darykime ją geriausia konven
cija šitos šalies istorijoje. Už
duokime per ją mirtiną smūgį 
ADF. vadams-apgayikams,ir, 
suteikime paują įkvėpimą ar
šiai išnaudojamoms darbininkų 
masėms. 1 i :' < „ * • ' ' 5 ;

Organizuoti ir neorganizuoti' 
darbininkai! t Siųskite savo de
legatus į Šaukiamą Darbo Uni
jų švietirųo Lygos konvenciją. 
Steigkit galingą organizaciją, 
kuri nugalės bosus ir jų agen
tus, ADF. lyderius. Būkit at
stovaujami' Clevpįandp konven
cijoj! , ■

AR NORITE ŽINOTI?!

Nors rei- 
delegatus 
šakų, ta- 
būti pa

• J 1 į

Labiausia dieglį į galvą 
įvarė Vokieti j oš socialde
mokratams tai komunistų 
laimėjimai rinkimuose, dar-* 
bininkų komitetų, arba ta
rybų įvairiuose fabrikuose. 
Didžiame pramonės centre 
Halle į tuos komitetus iš
rinkta 234 komunistai ir 
148 jų pritarėjai, arba 382 
kairieji išviso. Socialistai 
tegavo tiktai 137 vietas*;- 
pridėk prie socialdemokra- ■' 
tų i krikščionis i socialistus iy 
nepartijinius, ir tai jų sų-j 
sidarys vos 183 prieš) 38# 
komunistinius atstovus.

Įvairiose kitose vietoj 
fabrikų tarybų rinkimuose 
padaugėjo skaičius ^ąlSij 
už komunistus arba už? Opo
ziciją prieš policinę Social
demokratiją.

Socialdemokratai VokietL 
jos valdonai tulžia pasriuvo, 
kad komunistai taip Įsidrū- 
tina’darbavietėse. Kapita
lizmo sargybiniai socialde
mokratai supranta, kąd re
voliucinės energijos bran
duoliai randasi fabrikuose.

Kad Vokietijos darbinin
kai vėl žymiau kairėją,;tam 
yra pamatinių priežąsčių. 
Darbo laikas pratęsiamas 
iki 10 valandų ir vietomis 
net iki 12 valandų į dieną 
(pav., Augštosios Silezijos 
kasyklose). Įvedinėjant 
naujas mašinas į fabrikus 
ir kasyklas, didėja bedarbė. 
Taip antai, minkštųjų ang
lių kasyklose, kur pirm ka
ro dirbdavo 6,500 angliaka
sių, ten dabar 500 mainie
rių su mašinomis i iškasa 
dar daugiau anglies.! bete
kusiam darbo pensiŪ| mo
kama tik tūlą laiką; [ o j pas
kui ėmęs žemę graužk, nei 
nori gyventi. Per sųiibi,hi- 
mo sistemą skaičius spsižei- 
dimų pakilo visu trė|dkliu. 
Bedarbių armija ^viršija

Rašo P. Buknys

P h i 1 a d elphiečiai samdosi 
specialį traukinį važiavimui į 
“Laisvės” pikniką 7 d. liepos# 
Puiku! Būtų gražu, kad 
atsivežtų ir Lyros Chorą.

jie

zmoms- 
pensijų

valdžia

GELTONSKuRI U ŠĖUMAS VOKIETIJOJ
• .X.................

pusantro miliono. Bet pra
monininkai, kapitalistai da
ro savo, su pritarimu iš val
dančiųjų socialdemokratų.

Komunistai skatina dar
bininkus kovon prieš tuos 
blogumus, už darbo valan
dų sutrumpinimą, kad būtų 
darbo didesniam skaičiui 
darbininkų; reikalauja už
darbio pridėjimo, 
kesnių bedarbiam 
ir tt.

Socialdemokratų
užtat nusprendė pradėt “at- 
simokojimus” kairiesiems; 
irs tragišką pradžią padarė 
Pirmojoj Gegužės, kur su
šaudė 29 darbininkus. O 
kada prieš tą karo pirtį, su
ruoštą socialistų Zoergiebe- 
lių, Severingų ir kitų, užsi
kūrė . protesto, streikai ir vi
soj šalįrj suūžė demonsiba- 
cinė minių audrai—tai gel
tonieji tironai t pradėjo nau
jus slopinimus: uždarė Ko
munistų Partijos organą 
“Rote Fahne”, sustabdė 
kairiųjų darbininkų °Mon- 
tagszeitungą”; uždraudė 
Raudonfrontiečių suvažia
vimą, šaukiamą gegužės 19 
d.; Prūsų seimo socialistas 
pirmininkas Bartels su
spendavo 12 komunistų at
stovų nuo’ septynių posė
džių, už tai, kad jie protes
tavo prieš galabijimą dar- 
bininkų.-^-O Vokietijos bur
žuazijos ir socialistų val
džios atstovai dasigiedojo 
iki to, kad Ženevos konfe
rencijoj įieško j o svetimų 
iiųperialistų talkos prieš re
voliucinius savo krašto pro
letarus, jeigu to prireiktų.

iNejaugL sociąlistiniai bų, 
deliai pamiršta, jog šitaip 
be teriedami darbininkų ju
dėjimą, tuo pačiu laiku jie 
ir aliejų pila ant revoliuci
jos žarijų?

Smagu, kad ir šiuo sykiu 
rime ant rankų keletą draugiš
kų laiškelių iš rūpestingų mū
sų dienraščio skaitytojų:

5 Gegužės, 
Philadelphia, Pa.

Gerbiamieji!
Aš žinau, kad mano prenu

merata jau senai pasibaigė. 
Atleiskite už nerangumą, kad 
neatsinaujinau į laiką ir ačiū, 
kad nesulaikėte “ L a i s v ės.” 
Kaipo atlyginimą už nesulai- 
kymą prenumeratos prisiunčiu 
vieną naują skaitytoją ir at- 
naujinu savo prenumeratą,

tu-

K. Murza.

Gkvimasl naujo skaitytojo 
yra labai ęlidelės svarbos da
lykas. Drąugas Murza pui
kiai atsiteisė ųž‘ suvėlinimą at
sinaujinti prenumeratą. Atro
do, kad daugelis “L.” skaityto
jų galėtų prikalbinti savo 
žįstamus užsirašyti “L.,” 
tuomi susirūpintų.

pa- 
jei

TREJOPI STREIKAI

Gražiai skamba, ir sekantis 
laiškelis:

6 diena gegužės. 
Gerbiami draugai “Laisves” 
Administracijoje:—

Aš šiuomi pranešu, jog pri- 
siunčiau atnaujinimą “Lais
vės” prenumeratos už 1929 
metus. Noriu pasilikti ir ant 
toliau jos skaitytojūm? i

Prisiunčiu money orderį su
moje $13.00. Už “L.” prenu
meratą $6.00, i dolerį: aukoju 
“Laisvės” reikalams ir $6.00 
prenumerata už “Daily Wor
ker}. Noriu vaikus } pratinti 
skaityti darbininkišką laikraš-' 
M; . n • | 4 • , s ’■ $ l 

_ . . Su pagarba,
Frank Šegžda, 

Beloit, Wis.

Geras dalykas atsinaujini
mas “L.” prenumeratos, dole
ris auka; gražu ir pagirtina 
už pratinimą jaunimo prie 
skaitymo “Daily Workerio.”

Rašo J. D. Taunis

Kl. Kaip išlyginti suraižy
tas lakiruotas grindis?

Ats. Jeigu grindys dar ne
labai sugadintos, tai skudu
ru ką dažant į sėmenų aliejų 
galima užtrinti tokias “žaiz
das.” Bet jeigu išraižymai 
pasirodytų esą gilūs ir grin
dys būtų, dideliai sugadin
tos, tuomet reikia imti 
smiltpopierį (sand paper) 
ir trinti juomi, iki išsilygins 
ir senasis lakieris nusiva
lys. Senąjį nuvalius, reikia, 
žinoma, šepetuku užtepti 
naująjį klodą.

Kl. Kokis ežeras yra di
džiausias pasaulyje?

Ats. Lake Superior Ame
rikoj yra didžiausias ežeras 
pasaulyje, nes apima 32,430 
ketvirtainių mylių plotą.

iKl. Koks yra palocius, 
kur gyvena Anglijos kara
lius Jurgis?

Ats. Tai Buckingham 
palocius, kuris randasi 
Londone į vakarus nuo St. 
James Parko. Jis jau ke
lius sykius buvo keistas, 
dailintas, remontuotas (per
taisytas). Dabar palocius 
iš pryšakio turi 360 pėdų 
ilgio. Didysis valstybinis 
kambarys — tai “sosto sa
lė” yra 66 pėdų ilgio; taip 
vadinamas Žaliasis kamba
rys turi 50 pėdų ilgio ir 33 
pėdas augščio; puikusis sa- 
lionas turi 110 pėdų ilgio ir 
60 pėdų pločio; paveikslų 
galerija yra 180 pėdų ilgio. 
Be to, ten pat apie palocių 
yra 40 akrų žemės sodui ir 
gėlynams.

Statysią Žydų 
Universitetą

1!

Brooklyne ar šiaip kur prie- 
miestyj būsią statoma žydų 
universitetas..' Vienas New 

. Yorko biznierius, kol kas vie- 
' šai neskelbiantis savo vardą, 
jau aukoja tam tikslui $200,- 
000, bet su ta sąlyga, kad prie 
to būtų surinkta dar $300,- 
000. Į universitetą būsią pri
imama ne tiktai žydai, bet ir 
kitų tautų ir tikybų 1 žmonės. 
Tik, be paprastų universitetams 
mokslo daiykų, bus įsteigta ir 
kursai apie žydų kultūrą ir jų 
pasižymėjimus įvairiose litera
tūros, mokslo ir meno srityse.

dovšujamą. streiką. Taip jie 
yra darę, ir laike New. Bedfor- 
do audėjų streiko. O paskui 
sukolektuotus pinigus, pervedė 
į delmoną streiklaužiams, Ame
rikos Darbo Federacijai, ir tie 
pinigai buvo sunaudoti ne ko
votojų šelpimui, bet streiko pa- 
krikdymui.

Todėl ir dabar labai apsižiū
rėkite. Norman Thomaso kom
panija renka pinigus amunici
jai prieš tikruosius audėjų 
streikus.

Visos audėjam aukos turi būt 
renkamos tiktai į Workers In
ternational Relief (Darbininkų 
Tarptautinės Pašalpos) fondą 
ir siunčiamos šitokiais adre
sais :

Workers International' Relief,
1 Union Square, 

New York City. t 
arba

Striko Relief Committee , 
Work. Intern. Relief, 

512 West; Airlįne Aye., ;

Eina trejopos rūšies audėjų 
streikai pietinėse valstijose.

Vieni streikai, ypač South 
Carol in oj, patys savaime neor
ganizuotai iškyla ir po savaitės 
kitos susmunka. Kitur, kaip 
kad Elizabethtone, Tenn., strei- 
kieriams neva, vądovauja Ame
rikos Darbo Federacija, 
vienintelis jos tikslas yra čia 
neprileisti , komunistų ir iškrik- 
dyti darbininkų kovą. Vienoje 
vietoje federaciniai mekleriai 
buvo suvarę atgal į dirb
tuves 3,000; susilipdė kokia 
tai kompanična unija; bet dar
bininkai patyrė, kad išnaudoto
jų iltys kerta vėl taip aštriai 
kaip ir pirma. Na, ir vėl strei
kas. Kuomet streikieriai ban
do nepraleisti skebų, tai vienu 
kartu aršetuojama net 250 dar
bininkų. Vi0ihąisi, Darbo Fe
deracijai čia nėvykstą užslopint 
ir tikrųjų ; ąhįeiikonų dvasią 
kovos prieš engėjus. 
e Tikrpįi, orpanizitoĄt ir. 
laidi dddėjų, kovei/ iik^
tcii Gasfonijojy Bessemer City 
ir kitiids'e. ‘centruose North. Cą- 
rolinoj^MY 'vadovauja? kornunk 
štai, uįtat’Čikį ;:kaįp Ta^in^ai 
keturkojj Ąi, šėlsta; priea m streii-•», 
I<iefnišf\ųsi juodašimčiai, legio- 
hjeriai -ir pasamdyti ražB^ihin- 
.k-ai.*, > .Išmėtyta iš konipatfiČhų' 
įrmtelių-1 darbininkų"š'eimynoš, 
su mažais kūdikiais; ir jeigu: 
ne paramą; iš komunistų ir? ki
tų. klasinių darbininkų per 
Darbininkų Tarptautinę Pašal
pą , (Workers International Re
lief) , tai daugelis1 būtų jhu se
nai įr-sąų«ąi {bebadaują, be 
duonos trupinio.) i >(A f J i ’

Bet kad užkerikt '.Darbininkų 
Tarptautinei Pašąlpaįj, kad su
šukt aukotojams i j-galvas, tai 
..ima/kaip yla iš maišo, ir išlen
da socialistai ‘ sū Aavo kunigu 
'Norman Thom asu, <ir išvien su 
liberalais buržujais sulipdo sa
vo komitetuką, kad: pasimešk|7 
riot', iš nęžinėlių.. ir iškaulytais __ .. ..... . __
doleriais : laužyt' htdtriūAisįų va-J kokį stoiko laimėjimą 

m-ž? ••.-•n': ?■; 'j d '•/

feet

Skaitykime ir dar Vieną laiš
ką: ' • •

tiar var d, III.
Gerbiama “Laisves” 
Administracija!

Aš prisiunčiu už dienraštį 
“Laisvę” $6.00 ir 'vieną dole
rį dadedu procento, kad ilgai 
neatsinaujinau. Todėl dabar 
prisiunčiu $7.00 ir prašau 
siuntinėti man dienraštį. Taip 
ilgai užtrukau neatsinaujinęs 
todėl, kad turėjau išlaidų ki
tiems savo reikalams.

Draugiškai,
M. Sereiko.

Smagu, kad draugai, šiek 
tiek užsikamšę gyvenimo spra
gas, remia savo dienraštį. Ta- 
čiaus nelinksma priminti, kad 
yra ir tokių, kurie turi ką į 
banką pasidėti, bet darbinin
kiškai , apšvietai neišmeta nei 
peno. < v

JUOKAI NE JUOKAI
TORONTO, CANADA

Jeigu Žodis Stos Kūnu, tai 
Toronte Gims Mesijošius
Toronto lietuvių katalikų 

parapijos klebonas sumanė su
tverti “Nekalto prasidėjimo 
mergelių draugiją.” Juk se
niau visokių religinių sektų 
pranašai ir tam panašūs mesi- 
jošiai nekaltai prasidėdavo ir 
gimdavo stebuklingai iš nekal
tų mergelių. Tik dabar, dvi
dešimtame amžiuje, sunku su
kombinuoti ir išpūsti kokį mi
tą, nes dabar nekalti mergelių 
prasidėjimai priskaitomi prie 
morališkų prasižengimų.

Mat, mūsų kunigėlis steig
damas naują parapiją, turi 
taip daug darbo, bet dabar 
dar padaugės, nes steigiant 
“Nekaltų mergelių draugiją,” 
reikės .patikrinti jų nekalty
bes. Kažin ar patsai kunigė
lis atliks 
tos rūšies 
nesunkus, 
togus.

Daugelis radikalių žmonių 
išvažiuoja į Lietuvą su tauti-rių ir industrijų, esančių šitam 

krašte, savaime suprantamas 
Bet tai dar ne viskas. 

Konvencija neturi būti tik di-
Darbo Uni|ų švietimo Lyga, j d^ykas- 

f nuo pat sįvdi įsikūrimo aštuo-l Konvenį-*j^ 
r neri ir pusė Įmetu. atgal, buvo ^eIlu darbininkų susirinkimu 
[ vadu ir orfcafųzujbtoju šitų eili- Padėjimui organizacinio va^ 
| nių narių 'p^ipiįišinimų. Už Jaus- PaV ,^un būt1 neški- 

i. • rinm-a. dalimi ninamnin nvn/»MA!

pat sįvd įsikūrimo ašluo- 
ir niiRA«mot.u AtcraL buvo

l

Gastonia, North Carolina, ninku ekskursija 18; d. gegtų 
žės. įlei vienam iš jų neat
ėję mintis, kad užvažiuoti į 
Sovietų į Sąjungą pamatyti ir 
pasidžiaugti prolėtarinės revo
liucijos laimėjimais^ Niekaip 
negalėčiau prisiversti savęs iš 
darbininkiško taškaregid gerai 
manyti apie tokius žmones.

s ’i f 9'i ■> i .. .' : ' . - -i .). >;

Komunistai Išlaužė Sieną
‘ ; Tarp Negru ir Baltų

’ Jriama dalimi> einamojo proceso 
organizaviitoe
Didžiuma delegatų pribus iš 
neorganizuotų industrijų — 
nors daugelis atstovaus jau 
įkurtas unijas. Pamatiniai 
svarbu, kad patsai rinkimas de
legacijų nuo tų neorganizuątų 
darbininkų turėtų būti dalomas

tai kiekvienas suktas darbinin- 
|k; kų vadas Jungtinėse ‘Valstijose 

jds labai ueaįkeptė.į

Naujos Darbo - Unijos Turi 
į Būti Kuriamos

Tuo būdu naujos darbininkų 
kūnijos turi būti kuriamos; ųni- 
[jos, pagrįstos industriniais pa- 
L grindais, Vadovaujamos karin- pagrindais, ant kurių vėliau at- 
Į gų kovotojų, ir persiėmusios sistos revoliucinės industrinės 

’ šituo ke-j unijos. Tas bus padaryta nau- 
Kitokis—būtų dcjant dirbtuvių delegatų siste

mą, kaipo pagrindus išrinkimui 
konvencijon delegacijų iš neor
ganizuotų industrijų.

Iš'neorganizuotų industrijų 
delegatai neturi būti išrinkti iš 
šen ir ten kaipo individualai. 
Jei taip būtų, tai konvencijai 
štokuos masinių pagrindų, ir

neorganizuotų

>>

| gų kovotojų, L , 
y klasių kovęs dvasia.' 
t liu ir eiiįąma.
jį mirtina klaida, šitokios kovin- 
Igos industfinės unijos jau tapo 
f Įkurtos tatpe mainierių, teksti- 
įliečių, adatos darbininkų, ir 
| greit bus įkurtos automobilių, 
jčeverykų, vandeninės transpor- 
Įtaeijos ir kitose industrijose.
Į Ant kita k yra suprantama

~ Komunistai dar pirmą kartą 
pietinių valstijų istorijoj iššau
kė ir pastatė į vieną frontą 
baltuosius darbininkus su ne
grais. Anot drg. Weisbordo, 
niekad Ritose vietose dar nebu
vo nei .regėta nei girdėta, kad 
baltoji moteriškė viešai atsisto
tų šalia negro. O dabar šim
tai baltųjų: moterų audėjų mi- 
tinguosę stovi išvien su juoda- 
spalyiais broliais kovotojais.

Komunistai išlaužė spalvos 
sieną, kuri' iki šiol skyrė bal
tuosius darbo vergus nuojuodo-

Komunistų Partija yra augš- 
čiausia forma klasines proleta
riato organizacijos.—Stalinas.

Amsterdamiškis (geltonųjų 
unijų) Internacionalas yra su
sirišęs su Tautų Lyga. Kovo
kime prieš visokios rūšies kla
sinį bendradarbiavimą su bur
žuazija. ’ '* '

Amerikos Komunistų Parti
ja reikalauja, kad jaunuoliams

džių; jie įrodė ir įtikino, kad darbininkams būtų duodamos 
,ije bendro veikimo vienų su ki- keturios savaitės pilnai apmo-

Wm. Z. Foster

tą darbą, ar kvies . 
specialistą? Darbas 
bet, iš dalies, nepa-

Raulas.

Pamačlyvi Vaistai

Gydytojas.—Aš parašiau mo- 
sties, kuri labai pamačlyva 
nuo reumatizmo ir kaip tik iš
trinsite, tai kaip ranka ligą at
ims.

Ligonis.—Ar gydytojas už
tikrini, kad tie vaistai pamač
lyvi ?

Gydytojas.—Kaipgi, jau de
šimts metų, kaip aš pats var-

, tais negalima 'nei ' svajot apie karnų vakacijų kiekvienais me- toju tuos vaistus nuo reuma 
kokį sti’fciko' laimėjimą. '1 this. !1L ', trzmo.

-i *
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M’ PASINAUDOJO K 
ŽEMES REFORMOS?

Iš tos 
bežemiai ir mažaže- 
ką gavo. Dvarinin- 
palikta 75,940 ha.,

Per dešimtį metų buvo išpar
celiuota 3,363 dvarai, kurie su- 

Jdarė 592,538 ha. žemės.
• žemės tikri 
I miai mažai 
kams buvo
pramonės įstaigoms 894 ha., 
duota valstybės įstaigoms—27,- 
97^h., savivaldybių įstaigoms 
—zy707 h., įvairioms buržuazi
nėms organizacijoms — 21,637 
h., bažnyčioms—1,717 h., nau
jos buožijąs ir dvarininkijos 

jdidinimui—9,650 h. Dar duota 
> kelesdešimts tūkstančių h. vi
dutiniems valstiečiams pakeisti 
juos buožėmis ir naujais dva
rininkais. Paskirta parduoti 
11,243 h. ir už servitutus ati
duota 12,604 h. Be to 1,162 
amatninkai gavo 2,135 h. Kas 
buvo {padaryta su likusiąja že
me? 2,876 bežemiams buvo 
duotjfc iki 2 h. viso 4,986 h., i 
7,47^bežemiams nuo 2 iki 8! 
h. viso 44,320 h. Ir 20,816 be-1 
žemiai gavo daugiau kaip po 8 i 
h.—247,430 h. Prie šios beže
mių kategorijos priklauso tai
pogi buožių vaikai, valdininkai,!

.karininkai ir tt. Tokiu būdu ■ 
faktinai nedidelis bežemių skai-; 
čius gavo žemės,—veikiausiai Į 
ne daugiau 30,000 asmenų. Ka-į 
dangi iš tų 30,000 asmenų dau
guma gavo žemės sklypelius

LAISVE Puslapis Trečias

JONĄ

T

NOTARY

HAARLEM OIL

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

*

I
kainos.
sekančiu adresu:

PUBLIC 
k

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

iWnniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniinMoiiinwnnn™

Į Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Brooklyn, N. Y
Grove St.

praktikavosi di 
miestuose Euro

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

laukdama, kol paleis suareš
tuotus.

Apie suareštuotų teismus sa
vo laiku pranešiu.

Senas Parapijonas.

(?5 1029, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

Tel., Greenpoint 5765

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., 8o. Boston 0304 W.

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

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

i .4

LIETUVIS GRABORIUS
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Lietuviška Akušere

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARĖTAI

AMEL
Jjpo iki 20 h., tai galima spė-' 
ri, rad jų žymi dalis buvo ne Į 
tikri bežemiai, o veikiausiai vi- i 
dutinių valstiečių ir dargi buo
žių vaikai. Kas del mažažemių, 
tai iki 8 h. 15,288 mažaže
miams pridėjo 82,621 h. ir 5,- 
410 vidutiniems valstiečiams 

' (turintiems daugiau 8 h. že
mės)—65.507 h. Buvo “neuž
miršti” ir miesto darbininkai. 
5,981 miesto darbininkai ir tar
nautojai gavo 2,675 h.!

Bendrai žemės dalinimas per 
visą laiką buvo taip sutvarky
tas, kad pasiliktų laisvų darbi
ninkų perteklius, buvo paga
minta daugiau buožių ir naujų 
dvarininkų greta gausaus kai- 
jno varguolių skaičiaus. Nauji; 
dvawinkai ir buožės buržuazi-i i 
jai buvo reikalingi, kad jais ga- i 
Įima būtų remtis kaime, o gau-, 
sus laisvų žemės ūkio darbiniu-i 
kų skaičius ėjo dvarininkų ir v
buožių naudai, kad tie turėtų.nes..1 smotus ir sun- 
iš kur samdytis pigių darbiniu- Į^us il^mintmsjrjna- 
kų. j

Klerikalų žemės reforma, ku- į 
ri žadėjo bežemiams ir mažaže-' 
miams kalnus gerybių, pasiro
dė paprasta apgavystė, reika
linga buržuazijai pilietinio ka
ro matu (1919—1920 m.) ap
gaut es i___ ___ -_______
ir kaimo biednuomenei, o apga- Į 
vus suturėt juos nuo revoliuci
nės kovos.

“Balsas”

Camels sudaryti iš parinkčiausio auginamo tabako 
. . . žinovų sumaišyto į neprilygstamą skanumą ir 
kvepėjimą.
Jie turi malonų pilnumą ir minkštumą, kurio 
nerasite jokiam kitam cigarete.
Rūkykite tiek dažnai, kiek norite, Camels niekad 
nenuvargins jūsų skonio.

Camels gerumui niekad neleidžiama atsimainyti.
Tik daug geresnis cigaretas įstengtų užkariauti ir 
pasilaikyti pasaulinę pirmenybę per tiek metų, 
kaip Camels kad darė.

■ Jonų balsą padaro, nes buvo 
; antru sykiu iššauktas.

Einant prie dainininkų, dai
navo J. Sabaliauskas, W. Tu
mams ir gerai atliko. Taipgi 

•J. Sabaliauskas ir W. Tuma- 
nis dainavd duetus, kurie pa- 

Oklo darbininkams' Yyl<° ’aba?.?.eraL Dainav?, s°" 
Jo E.Sideriute soprano, is Hud- 
'sono, kuri užžavėjo publiką 
j savo skambančiu balseliu ir, 
į net tris sykius buvo iššaukta 
■dainuoti. Iš jos bus gera dai
lininkė, jei neaptings lavintis.
• E. Sideriūtė ir J. Sabaliauskas 
dainavo duetus, kurie skambė
jo gerai. Dvi mergaitės iš 
Hudsono—N. Arlauskiūtė ir

sirinkimas. Buvo perskaity
tas laiškas nuo komiteto ba- 
duolius šelpti. Kilo diskusi
jos. Po diskusijų didžiuma 
balsų laiškas priimtas ir iš
rinkti du delegatai į šaukiamą 
konferenciją Lietuvos bad uo
lių šelpimo klausimu. Dele
gatais išrinkti A. Klišis ir S. 
Bodzinskis.

WORCESTER, MASS

, It D_ A A? !ku0p0S..r®?.“l.ia'; A. SaskiOtė—gražiai sudaina- 
jVO.

Abelnai, visa programa bu- 
_  Kaip buvo gir- 

publika .likosi užganė-

name mėnesiniame susirinki- ' 
me gegužės 12 d. rezignavo ’- - - 
finansų raštininkas J. J. Bak- vnnonnnhndi 
šis iš to urėdo del nelemtų rfgtis 
santikių su kitais komiteto na- dinta.
riais. Bakšis veik nuo įsikū- 

ši03 kuopos, t. y., trejus 
metus laiko, išbuvo tam urė
de, pagirtinai gerai atlikda
mas tą pareigą. Dabar likosi 
išrinktas J. Mikelaitis finansų 
raštininko pareigas eiti. Lin
kėtina sėkmingos darbuotės.

T.D.A. 13 Kp. Koresp.

Gegužės 5 d. buvo Ig. Per- 
luzikos mokinių koncer- 
rograma susidėjo iŠ pi- 
smuikininkų ir daini- 

Pirmiausiai pasirodė

mino^j 
tas. J 
anistfų, 
ninku.
ant estrados K. Vaitęliūtė, ku-

I ri gabiai skambina pianą ir at- 
‘ rodo, kad jau toli pažengus 

muzikoje. Taipgi N. Arlaus- 
kiMė iš Hudsono gabiai skam
bino pianą, žiūrint atrodė, kad 
visi atliko savo užduotis ge
rai; kitos gana ilgus šmotus 
skambino atmintinai, kaip tai: 
A. Gudniūtg, E. Mikenevičiūtė. 
Gabiai Ir gražiai smuikavo 
*auna mergaitė V. Mikenevi- 

jei toliau mokinsis, bus 
gKa smuikininkė. Kitas grie
žė smuiką D. Vaitelis ir jo se
sutė pianu palydėjo. Vaitelis, 
galima sakyti, jau smuikinin-

Teisybę Mylintis.

YONKERS, N. Y
Gegužės 5 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 172 kuopos susirinkimas. 
Po valdybos raportų, išdavė 
raportą perstatymo veikalo 
komisija. Iš raporto pasirodė, 
kad kuopai liks keliolika do
lerių pelno. Nutarta susirin
kimus iš nedėldienių, per va
sarą, perkelti į pirmą pėtny- 
čią po pirmam kiekvieno mė
nesio.
7 :30 vai. 
vietoj.

Nutarta 
tą” ant 26 
traukti paveikslus,
si nariai privalo būti tame pa
rengime. Išrinkta delegatas į 
konferenciją, kuri šaukiama 
ant 19 d. gegužės Lietuvos ba- 
duolių šelpimo klausimu. De
legatu išrinktas J. Karlonas.

Dabar bus laikomi 
vakare, toj pačioj

surengti “bankie- 
d. gegužės ir nusi-

Todel vi-

Gegužės 6 d. įvyko šv. Vin
cento pašelpinės draugijos su-

Gegužės 4 d. Amerikos Dar
bininkų Partijos vietos skyrius 
buvo surengęs apvaikščiojimą 
darbininkų šventės pirmos ge
gužės ant gatves. Buvo gau
tas ir leidimas iš miesto gas- 
padoriaus. Bet kaip tik susi
rinko paskirton vieton daugy
bė žmonių ir kalbėtojas užli
po ant platformos, tuoj pribu
vo policijos būrys ir seržentas 
užklausė, ar turi leidimą. Pir
mininkas išėmė iš kišeniaus 
leidimą, tuojaus policistas iš
traukė iš rankų, suareštavo 
pirmininką ir kalbėtojus, o ki
ti policistai pradėjo publiką 
vaikyti. Tokiu būdu darbinin
kų mitingas tapo išdraskytas. 
Bet darbininkai nenusiminė. 
Tą pačią dieną, 8-tą vai. va
kare, susirinko į centro koo
peracijos svetainę ir laikė ma
sinį mitingą, čia policija bu
vo apstojus visus kampus ir 
kas tik nešėsi kokį ryšulėlį, tai 
sulaikė ir žiūrėjo, ką neša. Ma
tomai vietos kapitalistai ir po
licija labai nusigandus darbi
ninkišku judėjimu, todėl taip 
žiauriai ir elgiasi.

New Yorko Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo di^ 
riktas ir Komunistų Partijos 
vietos skyrius rengė 'protesto 
mitingą ant gatvės prieš tokį 
policijos žiaurų elgimąsi 11 d. 
gegužės. Bet vėl policija už
puolė, mitingą išardė ir ketu- 
rius suareštavo, šiuom sykiu 
susirinkusi minia labai pasipik
tino policijos darbais ir kaip 
tik suareštavo kalbėtojus ir 
vedė į policijos stotį, tai mi
nia sekė paskui iki stoties, kei
kė policiją ir paskui stovėjo

Galite pasitikėti 
gerumu to 
cigareto, kuris ir 
dabar tebėra 
didžiausias nusis-
ekirnas rūkymo 
istorijoj

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumai? 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.

.----- ------—

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
. Brooklyn, N. Y.

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

AND^IMPlio^

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Deksnis Ointment Co.
018 MAIN ST. BOX 302 
HARTFORD, CONN. U. 8. A.

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

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

Tarkitės su mumis del 
į Ypatiškai ar laiškais kreipkitės 
1 K. M. S.
į 644 Driggs Avenue, 

® Ridgewoodo Skyrius: 253

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

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

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

jtine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

i žolių, kurios jums sugrąžins sveiką
ją, panaikins minėtas ligas.
I Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
! skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

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

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote manė ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SP1NDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

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

va

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 į SAVAITĘ 

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

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.
nmKMtfDBCM

■

«i

i
1

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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

Ė
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Puslapis Ketvirtas
v

Penktad., Geguž. 17, 1929

Kietųjų Anglių Mainos ir Jose Darbai
(Tąsa)

Kaip ant tos pačios geng- 
ves nedaug dirba mainierių, 
tai pereina dulkės ir būna oras 
tyresnis ir gauni biskį atsi
kvėpti. Bet kaip daug dirba, 
tai vienas sauja, kitas leidžia 
anglį, tai per dieną dulkės ir 
dulkės.

Jeigu dulkėse pabūni kokias 
5 minutas, tai turi šnypšti — 
prunkšti, kosėti kaip arklys, 
nes užsikemša nosies skylės ir 
nėra per ką kvėpuoti. Per 
burną rodosi -’nekvėpuoji, o 
burnoje tiek dulkių prieina, 
kad negali nei liežuvio apver
sti. . Kaip pažiūri į vidų bur
nos, tai atrodo, kaip juodo ba
to skūra. Su vandeniu burną 
išplauji, tai tas vanduo būna, 
kaip juodylas ar švaksas ba
tams švaksuoti. Jeigu reiktų 
tokiose dulkėse išbūti, kur ne
matyti per 6 colius nuo nosies,
per visas 7 ar 8 valandas, tai

kelio relės, o jis šalę ant smul
kių akmenukų ir senų medžių 
skiedrų. Jo koja iki liemens 
buvo apačioj to akmens, o lie
muo ir galva prie pilerio ir to 
akmens galo, bet da liuosos 
vietos buvo koki 2 coliai. Ko
jos kaulas buvo įlaužtas. Tas 
žmogelis visą laiką rėkė, kaip 
gyvulys, kiek tik jo gerklė ne
šė. Aš maniau, kad jis, kaip 
gyvas, daugiau neis į mainas 
dirbti. Praslinkus apie 4 mė
nesius, žiūriu, kad jis išėjęs į 
tą patį darbą dirbti.

Rodosi, 1910 metais, vasarą, 
man bedirbant ant gengvės, 
statėme timberius ( g e n gvės 
balkius). Puolė medžio, 6 pė
dų ilgio ir 5 colių storio, šmo
tas nuo timberių ir galu patai
kė man į dešinės kojos 2 pirš
tu ir nulaužė. Po 3 mėnesių 
ir vėl išėjau dirbti.

Tikrai neatsimenu, 1916 ar

Igyvi? Jeigu būtume užsižiop- 
linę ir į laiką nenulipę, tai ne
žinia, ar nors kada būtų mus 
radę, ar gal būtų visai nera
dę. Buvo didelis kalnas, be
veik tiesiai į viršų ir anglies 
sluogsnis apie 100 pėdų storu
mo.

Paežerinis.
(Toliau bus)

A. L. D. L D. ŽINIOS
Pranešimas A. L. D. L. D. 3-čio 

Apskričio Kp. ir Šiaip Geros 
Valios Darbininkams.

1917 metų rudenį, dirbau pas dar ne viskas.

A. L. D. L. D. 3-čias Aps
kritys rengia pikniką, kuris į- 
vyks 2 d. birželio, 1929 lm., 
Lietuvių darže, Waterbury, 
Conn., Minima diena jau neto
li. Taigi laikas jau rengtis 
prie to mūsų didžiojo išvažia
vimo. Programa bus labai 
plati ir įvairi. Dalyvaus 3 dar
bininkiški chorai ir New Bri
tain jaunuolių orkestrą. Bet

kas kuo puikiausiai eina ir 
darbininkai kuo geriausiai gy
vena. Tuo tarpu darbininkų 
išnaudojimas ne tik ne mažes
nis, bet dar didesnis, negu kur 
kitur.

B. F. Goodrich robo kompa
nijoj numušinėja darbinin
kams algas ir kaip kuriuose 
skyriuose net ant 50 nuošim
čių. Įvedama nauja darbo si
stema, kur mokama keliais 
centais brangiau, žino m a , 
darbininkai, gaudami kelis 
centus daugiau, nėrėsi iš kai
lio ir džiaugėsi, kad dabar 
jau daugiau uždirba. Bet tas 
džiaugsmas neilgai tęsėsi. 
Tuojaus pranešė, kad tą dar
bą, prie kurio dirbo šeši 
darbininkai, privalo atlikti tik 
du. Jeigu nepadarai, tai turi 
pasirinkti vieną iš dviejų—ei
ti laukan arba stoti ant nu
muštos ant 50 nuošimčių mo-' 
kesties.

Darbininkų judėjimas silp
nas. Mat, darbininkai negali 
ant vietos pastovėti, kiekvie-

name skyriuje nuolatos maino
mi. Todėl neduodama darbi
ninkams ilgiau susipažinti.

”” • • •
Girtuoklystė išsivysčius iki 

augščiausio laipsnio. Net ir

stubose degtinė dirbama ir 
pardavinėjama. O kur girtuo
klystė, ten viešpatauja ir iš
tvirkimas.

< Šlapias.

SKONIS

Washington.— Meksikos 
arcivyskupas Ruiz 
sauja, kad netrukus Mei 
kos valdžia susitaikys 
klerikalais ir vėl leis kuni
gams varyti biznį.

Augščiau Visko .-i ;

būtų galas ir daugiau nereikė
tų eiti į darbą. Bet dulkės už
eina ir vėl pereina, tai vis gau
ni atsikvėpti. O jeigu ilgai ne
pereina, tai turi bėgti kur ant j me pavarę apie 45 pėdas aug- 
gengvės, kur tyras oras atei-jštyn ir jau turėjome mušti tą 
na.

Da gerai, ’jeigu tokios dul
kės yra anglinės, tai jos leng
vos ir slidžios, nepriskrenta 
perdaug prie plaučių. Kaip 
pareini namo, tai kosti ir atsi
kosti juodais skrepliais, kaip 
viščiukais, 
ja“ dulkes 
gerai, jeigu 
vieną, du 
“plauja“ daug ir sunkiai dir
ba, tai tuo gauna mainierišką 
dusulį.

Kurie į skalą (rock) dirba 
ir su suspausto oro mašina i 
(jack hammer) skyles gręžia, 
tai labai greitai mainierišką 
dusulį gauna. Skalos dulkės 
yra sunkios ir priskrenta prie 
plaučių. Kurie dirba skalose 
ir nori sveikatą palaikyti, tai 
tie “neplauja,” bet geria daug 
žalių kiaušinių. Aš vieną 
grupę italų mačiau dirbant, tai 
jie atsinešdavo apie po 10 
kiaušinių ir išgerdavo. Man 
vienas sakė, kad jis dirbąs jau

• keli metai ir jokio sunkumo 
ant krūtinės neturįs. O mano 
pažįstamų lietuvių, kurie ilgai 
dirbo skalose, tai daugelis ga-Į 
vo mainierišką dusulį ir jau 
senai numirę yra. ;

Kalbant apie pavojus sužei
dimo ar užmušimo, tai yra 
daug ir beveik kiekvienas

kontraktorių, Lehigh Valley 
kompanijos, No. 5 
Mes, du mainieriai, 
skylę išilgai pilerį.

colljery. 
varėme 

Jau buvo-

Komisija dir-

Kiti parėję “plau
šu alkoholiu. Da 
“plauja” su protu, 
paima, bet jeigu

ba, rankoves pasiraitojus, 
lei programos surengimo. 
Daugeliui žinoma, kad praei
tus trejus metus buvo išvažia
vimai skaitlingi, taipgi ir šitas 
išvažiavimas bus skaitlingas ir 
programa turtinga. Man teko 
kalbėtis su Brooklyno, N. Y., 
draugais ir sakė, kad daug iš 
ten žada būti šiame išvažiavi
me. Be abejonės, šiame išva
žiavime teks sueiti daug senai 
matytų draugų. O kaip sma
gu, kuomet sueini senai maty-

Taigi, nepamirš-

de- CASTON ROPSEVICH

isiyn ii jdu Lurejoiiie iiiuoLi Let 
[skylę kiaurai į šoną, į tuščią 
išdirbtą pleisą. Kada iššovė
me apie 25 pėdų ilgio skylę, 
tai pripildė tą, šalę tuščią, 
pleisą anglimi ir dar netilpo. 
Anglies buvo pilna ir kaip už
lipi manway, tai viršuj nebu
vo tuščios vietos. Aš vieną 
sykį užlipęs padėjau šmotą di- tus draugus, 
namito, kad nutrenktų tą lino-[kite patys būt ir raginkite ša
šą anglį, po tam kelis syk tą i vus draugus ir pažįstamus. Vi

rsi buvo užganėdinti praeitais 
išvažiavimais ir dabar būsite

patį padariau ir vis neišėjo vi
sa anglis. Gal 4 syk man be
lipant į viršų, girdžiu anglis 
atūžia žemyn. Aš kaip ir nu
miriau ir tikrai pamislijau, 

dabar man galas, nes an- 
eidama numuš mane že- 
į šiūtą, apipils ir po ma- 

Nulipti nėra laiko į 
nes buvau pali- 

Užkišau

• kad 
glis 
myn 
nim. 
“headingą, 
pęs apie 25 pėdas, 
vieną ranką už propo ir kaip V. 
galėdamas prisiglaudžiau prie v 
to propo. Tam momente man 
davė anglis ir užsikimšo visa!®? 
ta skylė ir anglies puolimo ■ ES 
balsas nuūžė į viršų, vis ma-'H 
žiau išduodama balsą. Tada | 
aš supratau, kad pas mane an-,H 

iglis užsikimšo ir man yra vii-i H 
, tis išlikti gyvam. Subėgo į N 
pirmą headingą kontraktoriai K 
ir darbininkai ir klausia, ar aš ft 
gyvas? Aš jiems atsakiau, ĮJ 
kad da gyvas ir liepiau atneš-1S 
ti kelias trumpas lentukes, kad ■

mainierys yra bpvęs daugiau ]<aiP n°.rs uždėjus ir sulaikius 
__   'to a n (r 11 o c rralnmo ■nn lirU'iar mažiau sužeistas. Kiti net 

po kelis syk pavojingai buvę 
• sužeisti. Vieną syk koja nu
laužta—sugijus, kitą sykį pūs
tas rankos ar/kojos nulaužtas, 
sugijęs ir t. t. Įsipjovimą tai 
beveik nerokuoja sužeidimu. 
Senesnieji mainieriai be piršti
nių dirbdavo, tai jų rankos vi
sos sukapotos, išvien pamėly
navę nuo anglinių dulkių.

Kada užmuša žmogų, tai tą 
dieną jo draugai, su kuriais 
sykiu dirbo, irgi nedirba, eina 
namo. Kitą dieną išeina dirb
ti ir ant užmuštojo vietos nau
ją darbininką atsiunčia ir dir
ba, rodosi, kad nieko tam dar
be nei neatsitiko. Visko apie 
sužeidimus ir užmušimus ne
galima nei aprašyti. Bus ge
riausia, jeigu aš savo patyri
mus, ką mačiau kitus sužei- 
džiant, ir kas man pačiam at
sitiko, parašysiu, tai bus su
prantamiausia.

3-čio Apskr. org.
J. Strižauskas. Baigęs Philadelphijos muzikos kon

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

4715 N. Sth Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Ir Vienok
Jie PATENKINA

ŠVELNŪS. . .

Daugelis milionų rūkorių 
išmoko statyti skonį augš
čiau visko, pasirinkdami ci
garetę. Kuo kitu galima iš
aiškinti, kodėl vyrai taip lai
kosi Chesterfield?
LIGGFT & MYERS TOBACCO CO.1UUUIH in I 111 IV O 1 VDAVVV VV.

Chesterfield f*

PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

AKRON, OHIO
mie-Nežinia, kodėl iš mūsų 

sto taip mažai matosi kores
pondencijų iš darbininkų judė
jimo. Išrėdytų, kad čia vis-

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

A. J. KUPSTIS 332 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1378
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ 

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE
PIRMUTINE IR SENIAUSIA AGENTŪRA

’ 7

545 East Broadway/ South Bostone 
ir kiti skyriai

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

‘GERAI PATAIKO!’

tą anglį, o aš galėčia nulipti 
žemyn. Vienas kontraktorius 
(jų buvo trys) atlipo pas ma
ne ir kaip tik biskis anglies 
nubyra, tai jis ko ne verkda
mas mane prašo laikytis drū
čiai, nes jeigu anglis pasileis
tų, tai tada mane ir jį sykiu 
neštų žemyn ir užmuštų, šiaip 
taip pasisekė lentukes uždėti 
ir mudu nulipome gyvi. Man 
blogo labai daug nepadarė, 

įtik vieną pusę visą sumušė, tai 
buvau pamėlynavęs nuo kaklo 
iki kojos pirštų ir nedirbau 
apie 4 dienas. O visada jeigu 
anglis, mainierį pagauna Ii-i 
pantį manway, tai numeta že-i 
myn ir užmuša. Man pasitai-| 
kė išlikti gyvam, nes manway 
buvo siaura, tai anglis, atbė
gus pas mane užsikimšo.

Tame pačiame darbe, bai
giant paleisti piliorį, mes ra
portavome k o n t r aktoriams, 
kad mes pasiekėme trečią

Pernai, rodosi gegužės mė- skylę skersai per piliorį (head-

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

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

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

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

8 KARVĖŠ 
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,500. * . i : 1 . į

BARGANAI

I’ar-

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 moderniškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis. Apie 5 minutes ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
Į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriausį pasiūlymą. Prie- 

pardavimo—mirtis šeimynosžastis 
tėvo.

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

Gal 
turim 
akeritl ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite pef laišką, tik pažymėkite, 
kaip didėlės 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.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
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 

I myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs if dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Į Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
l 12 šeimynų medinis namas, visai 
Į netoli nuo naujai išvesto bulvaro, 
į Rendų atneša $2,700 į metus. Pre- 
i kė $22,00?;. Įmokėti nemažiau 
Į kaip $2,000, likusius išmokėsite 
į randomis. Dabar būna viskas 
Į pertaisoma. Jei norite gyventi 
Į laimingai, jei norite išauginti šei- 
f myną pavyzdingai, jei norite, kad 
I senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 

jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 

Į proga pasitaiko tik vieną sykį; 
Į jeigu ją praleidžia, tai kitos to- 
į kios progos jau nepagaus. Jei 
Į toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
į traukinį, laivą arba orlaivį ir at- 
į važiuokite apžiūrėti persitikrini- 
ę mui. Kitos panašios progos ne- 
; rasite niekur.

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

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

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

John Naujokas

M. J. J. ūrbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., I 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuve, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ’į ne
mažiau kaip $1,000. Likusiuos iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 

. So. Boston, Mass.
Tel.: South Boston 1662-1378

nesį, mus, 4 darbininkus, nu
siuntė užgriūtą gengvę atida
ryt. Ten dirbome keliolika sa
vaičių.
musų mainierys, lietuvis, pasi-! vieną lentą augščiau headingo 
lypėjo ant akmenų krūvos ir įdėkite ir tada leiskite visą pi- 
su geležiniu įrankiu pradėjo liorį. Kaip tik mes pradėjo- 
versti žemyn akmenis. Jam : me tą liuosą anglį iš headingo 
beverčiant pasileido didelis, imti, tai ir pradėjo kas tai 
kokių dviejų tonų, akmuo ir šiukždėti ir kuo toliau, vis la- 
akies mirksnyj pasigavo tą 
žmogelį.
prieš mano akis ir kada aš pa
mačiau, kas atsitiko, tai mano 
mintis buvo, kad jau to žmo
gaus nėra. Bet už sekundos!didžiausia perkūnija ar žemės 
girdime; kad jis rėkia. Mes i drebėjimas pradėjo trankytis, 
griebėmės atversti tą akmenį, Į Lempas užgesino, dulkių pri- 
bet nei iš vietos nepajudina-' darė, nors toj anglyj dulkių 
mę. ■ Į kelias minutas buvo pa-: nebuvo, buvo drėgna. Tada 
šįįi/kta apie 13 vyrų ir pasise- mūs abiejų dūšia buvo mąža- 
Į^ihųms jį išimti. Laimė bu- jam piršte. / Subėgo,'kontrak; 
Wj-’&ad -tas akmuo buvo ant toriai ir rėkia-—klaušia?.ar^mes

ingą). Jis mums sako, atida
rykite, tą užgriūtą headingą, 
pastatykite timeberius head- 

Vieną dieną vienas I inge, kad būtų drūta ir da

biau. Mes, ilgiau nelaukda- 
Tas viskas įvyko mi, leidomės žemyn. Kaip tik 

spėjome nulipti į headingą, 60 
pėdų žemiau, tai ir pasileido 
visas augščiau pilioris. Kaip

pins jį išimti. Laimė 
-tas akmuo buvo

E. BRIDGEWATER 
Farma, 38 akerių, 8 kaįribarių na
mas. Įtaisymai: miestd vanduo, 
elektra, funace šiluma, bąrnė, 8 
karves, 2 arkliai, 50 vištų; visi 
įrankiai žemės darbams, ant gero 
kelio. Kaina tik $8,500.

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

SOUTH BOSTON
2 šeimynų^-namas, po 6 kąmba-, 
riūH, su visais moderniškais įtai
symai^, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byČių. Parsiduoda už 
$13,500.

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ii’ gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom. *

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

'ir 
ir

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

kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 

i.Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų. 1

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros; J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo sęnai 
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! 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS
Į Į Parūpinam mortgičius namams ir

•f I ': . i.,,.,,',............... ......... ..... ........ .

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų -a

Vidurys vien tik iš importuotų taba.fų.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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DAR KELIOS PASTABOS 
DRG. BESTRAIGIŠKIUI

Drg. Bestraigiškis “L.” Nr. 
107 sako: “Tas tiesa, jog buvo 
laikas, kada kunigai kiaušinių 
mušimą prikergė prie grynų 
apeigų...” reiškia, religinių 
apeigų. Na, mielas drauge, ar 
jau dabar tas yra atskirta nuo 
religijos? Ar ir dabar nešven- 
tftha kunigai kas Velykos kiau
šinius? O dar daugiau, ar gal 
dabar jau atėjo laikas, kada 
komunistai ir taip klasiniai su
sipratę darbininkai prikergtų 
kiaušinius prie savo judėjimo? 
Ką jau kaip kur bando daryti, 
ir draugai B. ir dar viens kits 
tą užstoja. Kasgi tai yra, argi 
tai ne prisitaikymas prie reli
ginių liekanų? Ar tai nėra pa
mėgdžiojimas tikinčiųjų žmo
nių? Kėdei gi nerengiama tie 
kiaušinių mušimai spalio ar 
vasario mėnesiais, jeigu tai nie- 
ko/t^eturi su Velykomis, bet bū
tinai velykose? Kada rimtai 
pagalvosite, tai ir patys persi- 
tikrinsit, jog tai religinis baga
žas, velkamas mūsų judėjiman. 
Nuo kiaušinių eis toliau, jeigu 
tas bus toleruojama.

Kas del “Internacionalo” dai
navimo . piknikuose klausimo, 
pilnai sutinku su “Laisvės” re
dakcijos išreikšta minčia. Išvi
jimas “Internacionaloį’ iš pro- 

_gramos, kur susirenka šimtai, 
tirtais net tūkstančiai darbi

ninkų ir darbininkių, vien to
dėl kad kur nors, ir kas nors 
geria “munšainą,” tai reikštų 
kapituliaciją prieš munšainą. 
Mūsų parengimai turi būti 
švarūs nuo tų nuodų, o jeigu 
kas atsiveža ii’ kur už krūmų 
bei automobiliuose “šviečiasi,” 
tai ką bendro tas gali turėti su 
klasiniais darbininkais ir jų 
programa?! Jau ištikro kada 
garsus mūsų chorai net du 
kartus, pirma vienas, o paskui 
antras dainuoja “Avietėlę,” ir 
tai LDSA. Rajono piknike, ku
ris kaip tik ir buvo rengtas tam,
kad ten įvyko Rajono konferen
cija, tai jau perdaug vienas 
g^bas į puodą, ar ne? Jeigu d. 
B. mano, kad tokie dalykai turi1 
būti toleruojami, glostomi, tai 
vargiai su jumis sutiks nors 
vienas rimtas bolševikas. Mes 
visur turim atminti, kas mes 
esame.

Drg. Bestraigiškis sako: 
“Senas Vincas bereikalingai 
man kumštelėjo.” O aš tikras, 
jeigu d. Senas Vincas būtų vis
ką gerai žinojęs, tai kitaip bū
tų kumštelėjęs ir štai kodėl. 
“Balse” yra pasakyta: “Mūsų 
mei«ninkai vaidina ją (operetę 
“Gngutį”), džiaugiasi išmokę 
vaidinti; iš tos operetės dainuo
ja dainas ir kituose mūsų, pa
rengimuose. (Mano pabrauk
ta—V. S.) Vieton “Interna
cionalo,” dabar girdim kokią 
“Avietėlę.”—Išsireiškė d. Se
nas Vincas.” čia yra pasaky
ta, kad Vincas išsireiškė: “Vie
ton “Inter.” dabar girdim ko
kią “Avietėlę.” Kur d. S. V. 
taip, išsireiškė, tai jo dalykas, 
bet Čia nepasakoma, kokiuose 
parengimuose “Avietėlė” pakei
tė “Internacionalą.” O kaip 
drg. Bestraigiškis tą dalyką 

^perstatė? Štai kaip: “Paskuti
niam “Balso” numeryj vienas, 
pasigyrimui savęs, rašo, kad 
piknikuose — (Mano pabrauk
ta — VSj) vietoj “Internacio
nalo,” dąinuojarpa “Avietėlė.” 
Nors, žinoma, jis tą posaki pri
meta Senam Vincui, bet vis tiek 
labai aišku kas rašo..” — “Lais
vė” bal. 16, 1929. Ir tas d. B. 
pareiškimas, kad piknikuose, 
įi^t d. S. V. į bėdą. O kad d. 
S.^. nesutinka visur “Interna
cionalą” pakeisti “Avietėlėmis” 
mūsų parengimuose, tame aš 
tikras. Tokia tai jau logika su 
citatomis. Reikia jas, arba 
mintį paduoti tokia, kokia ji 

^a, bet ne tokia, kokia d. B.
pageidaujama.

Taipgi pas d. Bestraigiškį, 
kaip ir pas dar daugelį iš mū
sų yra daug tuščių frazių, štai 
kelios: “Tad, draugai, ar ne lai
kas ir mums jau įvesti “ausi- 
nę”? Matote, ’ parengimuose 

^sunkiai griešiname, savo prasi- 
iRtengimo darbais auginame vel

niui trečią ragą ir neturime 
autorizuoto Žmogaus suvaldyti

mus... Pražūtis artinasi!” — 
“L.” 16 bal. Argi tai ne tuš
čios frazės? Ir griekai, ausinė, 
ir velnias su dviem ragais, o 
dar trečią auginame. Natūrali 
dalykai sumaišyti su religiniais 
terminais. Kad ir nesąmonin
gai, bile kitaip. Kam kalbėti 
apie nesamus dalykus kaip apie 
natūralius dalykus? Arba imu: 
“Pašvęsti daug brangaus laiko 
mokinimuisi laikyti mišias — 
kvailas darbas. (Visai ne, čia 
išnaudotojų ne tik ne kvailas, 
bet labai gudrus darbas, jog su 
religijos pagelba jie tvirtai 
laikosi ant darbininkų spran
do—VS). Jie žino, kad nepai
sant kaip kunigas iš tono su
riks: “Dominus vobiscum, ” vis 
tiek vargamistra atsakys: “Et, 
eum spiritu tuo”, ir dar priedo 
vargonais kliurkters. . . ”—“L.” 
Nr. 107.

Kas čia yra? Bene jau tik 
pasirodymas, kad d. B. gei'ai 
žinąs tikėjimo funkcijas, arba 
lotynų kalbos religines frazes. 
Juk čia nieko naudingo “L.” 
skaitytojams nėra. Tuščias 
vietos užėmimas laikraštyj. Ar
gi tai mums apeina, ką kuni
gas suriks, ką vargamistra 
atsakys? Mums apeina ne tas, 
bet tas, kaip sėkmingiau kovoti 
prieš įvairias religijas ir jų 
skelbėjus. Kaip daugiau ir 
daugiau ištraukt alginių vergų 
ir taip darbininkijos narių iš 
po religinių apuokų globos. 
Kaip sėkmingiau mušti darbi
ninkams iš galvų religinį opiu
mą. Jeigu darbininkų judėji
mas savo tarpan priims biskį 
po biskį religines apeigas: 
kiaušinių mušimą, kalėdinį prie
dą dovanų, kunigu ir vargonin- 
kų maldas dėstysime, tai į ką
gi mes būsim panašūs?

Valstiečio SiVnuS.
Nuo Red. Męs manome, kad 

velykų “kiaušinių” klausimu 
draugai jau pakankamai išsi
reiškė. Aišku, kad tai yra re
ginių ceremonijų darymo pasė
ka. Prieš tai reikia kovoti, aiš-

kinant darbininkams istorinę 
tų ceremonijų prasmę. Nieku 
nepateisinamas, taČiaus, tų 
draugų žygis, kurie kovoja 
prieš “velykų kiaušinius,” o pa
tys, pav., laike žydų velykų 
švenčių, eina valgyti macų. Jei 
kovot, tai kovot prieš visokius 
prietarus ir burtus.

NEWARK, N. J.
“Sylvia” Scenoj

Utarninko vakarą, gegužės 
14 d., einant New York Avė., 
užgirdau garsų dainavimą. Į- 
einu Jurginėn 'svetainėn, gi 
Sietyno ir Laisves chorai lavi
nasi lošime operetės “Sylvia.” 
Roles užima M. česnavičiūtė,

Kavaliauskiūtė, M. žolyniū- 
te, Stočkienė, O. Staneliene, 
Žukauskienė ir kitos iš moterų 
pusės; J. Simelevičius, T. Kaš- 
kevičius, J. Druseiką—iš vyrų. 
Visi lošėjai seni patyrę akto
riai, tinkamai savo rolėse vei
kia. Be to, du chorai sudaro 
vieną milžinišką, net perdidelį 
del Jurginės svetainės, būrį 
veikėjų, žiūrint į repeticijas, 
galima spėti, kad vaidinimas, 
kuris bus ant tos pat svetaines 
sekantį subatvakarį (geg. 18 
d.), išeis gerai.

Apie operetės “Sylvia” turi
nį priminsiu tik, kad autorius 
libreto pusėtinai pajuokia, 
perstato komiškais Europos di- 
džiūnus-dvarininkus. Yra ro
manso ir sveiko juoko. Dainų 
labai melodingų ir gražių virš 
20, kurias sudėjo V. Herbert. 
Sietyniečiai sakė, kad savo 
g a b u m a i s bandys “bytyt” 
Brooklyną ir tikisi pilnos sa
lės svečių. Po lošimui būsią 
šokiai.

Svirplys.

Isiau fašistinėje spaudoje figū- 
jravo vardai po atsišaukimais 
—Juozo Krasincko ir P. A. Dė- 
dyno. Jie skelbė kalbėtojus 
tam mitingui adv. P. Baublį, 
adv. Ig. Barkų, vieną daktarą, 
vieną pusiau advokatą ir vy
riausiu kalbėtoju gen. Lietu
vos konsulą P. žadeikį. Vadi
nas, suminkštinimui širdžių o- 
ratorių profesionalų buvo pri
ruošta, kad iš Lietuvos skurs
tančiųjų sustiprinti fašistų kli
ką. O kad jie baduolius ne
gi jų pirmininkų konferencija, 
mano šelpti, tai liudija seka
mas faktas. Kada įvyko drau- 

jtai ji skilo ir neva didžiuma 
i sudarė tą komitetą, kuris pa
sisakė, kad tik valdžios šelpi
mo komitetu (Smetonienės) 
jie gali pasitikėti. Bet ąengė 
šį masinį mitingą vardan ;«u- 
šelpimo Liet, baduolių. Lai
kas pasitaikė nepaprastai pa
togus, nes progresyvūs sriovės 
jokio parengimo tą sekmadie
nį nebuvo, maniau netilps 
svietelis į Kliubo naująją sve
tainę. Vienok abejonės buvo, 
argi dar visuomenė duos save 
apgaudinėti ? Ir pastarasis 
manymas išsipildė, palikdamas 
neišdildomą smūgį fašistber- 
niams. Publikos buvo 4 ar 5 
žmonės tikintus nusipirkę. Iš
laukus pusantros valandos lai
ko, kaip buvo garsinta, kad 

■programa prasidės, sugrąžino 
pinigus ir tiems penkiems, 

■šviesas užgesino, pareikšdami, 
kad prakalbos neįvyksta.

Tai geras antausis fašistber- 
niams. Nei cento finansinės 

■paramos smurtininkams, nes

jie nešelpia tikrųjų vargdie
nių.

Mitingai) Atėjęs.

Amerikos Biznieriai Siųs De 
legaciją Sovietų Sąjungos

NEW YORK.—Ameriko- 
nų-Rusų Prekybos Butas, 
savo ofise po No. 261 Fifth 
Ave., New Yorke, antradie
nį pranešė, kad jau užbaig
ti planai pasiuntimui Ame
rikos biznierių delegacijos į 
Sovietų Sąjungą šią vasarą. 
Delegacija išvyks apie lie
pos mėnesį. Sovietų Sąjun
goj delegacija tarsis su So
vietų biznio ir pramonės 
ekspertais. Dešimts dienų 
išbus Maskvoj, dvi dienas 
Leningrade, dvi Charkove, 
Ukrainos sostinėj. Ketu
rias dienas praleis kelionei 
palei Volgą, aplankant Ka- 
zanių, Samarą, Sarato
vą ir Stalingradą. Iš 
Stalingrado delegaciją ke
liaus specialiu traukiniu 
dvylika dienų, aplankydama 
Kaukazo sveikatos kuror
tus, mineralinius šaltinius, 
Grozno aliejaus laukus ir 
Vladikaukaza.

Delegacija susidės iš įvai
rių firmų viršininkų.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.'
KAINA |1.2Ke 

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Bell Phone, Poplar 7541 |

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriapsio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO JAS
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą

* kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone___ —_______ Main 9669
Bell___________ ____ Oregon 5136

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Visuomenė Pui

kiai Pažįsta Fašistbcrnius

Gegužės 12 d. turėjo įvykti 
tas “didelis” masinis mitingas, 
kurio rengėjų priešakyje pu-

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

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New Yorkt N. Y. 

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

NEWARK, N. J. , / NEWARK, N. J.

dviakte QWI UI B 
OPERETE H L W l«R»
Rengia Sietyno Choras Muzika V. Herbert Sulietuvino P. Bukšnaitis

PERSTATYME DALYVAUJA DU CHORAI:
Sietyno Choras iš Newark, N. J., ir Laisvės Choras iš Patjarson, N. J.

Abiem mokytojauja V. Žukas iš Brooklyn, N. Y.

Subatvakaryj, 18 d. Gegužes-May, 1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

180 New York Avenue, Newark, N. J.

“Laisvės” Choras iš Paterson, N. J. Dalyvauja perstatyme Operetės “Sylvia”, Newarke

Gerbiamieji! Kas tik matė vaidinant operetę Sylvią, pripažįsta, jog ji yra viena iš ge
riausių. Joje yra virš 20 labai gražių dainų-kvartetų, duetų ir solų. Aktoriai parinkti kuo- 
geriausi; kai kurie pakviesti net iš Brooklyho. Du chorai susiėję į vieną, sudarys chorą iš 
apie šimto dainininkų-lošėjų. Veikalas perstato šienapjūtę ir dviejų merginų sumanymą ap
simainyti vaikinais. Tat atsilankykite visi ir pamatykite, kaip daug vargo pasidaro iš to.

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS

Pradžia 7:30 Vai. Vakare ĮŽANGA 75c ir $1.00 YPATAI

Io

O

o

o

o

o

o

o

o

o

O

o

o

o

o

o

iiiatiiaiiiaiiiaiiiaiiioiiioiiiqiiiamamsindiii

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

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

IIrliJin,c CnM Pnurdnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UIBdllb VU1U lUWUWb bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IJfhn I A Y Take centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UU LiCIA luUo jutą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS ' •
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

6102 Grand Avenue
Kampas Clermont Avenue 

TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

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

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

No.

Miestas State.

St. or Ave.

v
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LITHUANIAN-AMERICAN ■’& \ o^=.
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 išdirbinių karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klases. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas.

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

New York City

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n
LiAliula Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c 3v utlHų

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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•' Puslapis šešti
Nb
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■T Vėl Grafienių Valdžia

VIETOS ŽINIOS JerseyC“y
to valdyba buvo nubalsavusi' P A A T
paskirt $600,000. Tokiems tai 1 11VAM1
darbininkui žalingiems “reika- 
’.....j” mėtoma gyventojų su-

Delegatu Atydai
Visi delegatai, kurie esate PrukuIljŲ

Iš Kunigo M. X. Mockaus

išrinkti j Didžiojo New Yor- 
ko Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšio konferenciją šelpi
mui Lietuvos baduolių, sekma
dienį, gegužės 19 d., onalonė- 
kite pribūti laiku, 10 vai. ryte. 
Konferencija 'bus “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brook! y ne, N. Y.

Sekmadienį, 19 d. gegužės, 
bus istorinė diena, kurioj pa
dėsime pamatą platesniam šel- : 
pimui Lietuvos baduolių.

A. Matulis.

Pereitą trečiadienį, Ukrainų 
liaudies salėje, Brooklyne, ku
nigas M. X. Mockus kalbėjo 
apie “kunigijos šventus išradi
mus.” Prakalba buvo rimta, 
turtinga faktais ir žingeidi. 
Padarė ir juokų, bet ribose 
mandagumo. Už tai nie
kas jam negali primesti bliuz- 
nieriškumo. Nors oras buvo 
šiltas ir dušnus, tačiaus publi
ka nuo prakalbų nesusilaikė; 
buvo arti pilna svetainė: virš 
keturių šimtų

Lyros Choras Išleis Drg 
E. Rimkienę į Rusiją su 
Dideliu 'Trukšmu

Drg. Bimbienė išvažiuoja 
ekskursija į Sovietų Sąjungą 
25 d. gegužės, ir kadangi ji 
pastaruoju laiku gana daug 
pasidarbavo choro naudai, tai 
Lyros Choras nutarė surengti 
išleistuvių vakarėlį palinkėji
mui jai laimingos kelionės. Va
karėlis įvyks 18 d. gegužės, 
šią subatą. Vakarėlis bus įvai
rus: bus valgyt, gert, šokt; 
dainų taipgi nestigs, nes dai
nuos Lyros Choras. Vakarė
liui įžanga $1.00; pradžia 7-tą 
vai. vakare.

Todėl mes kviečiame ir pa
šalinius draugus ir drauges 
dalyvauti mūsų vakarėlyje.

(O kur tatai įvyks?—Red.) 
Rengimo Komisija.

su

Kun. M. X. Mockus

Nors Jersey City majoro 
Hague valdžia buvo pasken
dus miesto pinigų vagystėse, 
bet jis vėl tapo išrinktas “gas- 
padorium,” nes turėjo gerai 
užsukęs ir pašmeravęs politiš
ką savo mašiną; prisisamdęsj 
govėdas savo šunelrų ir išank- 
sto “prisitepęs” parsiduodan- 

jčių balsuotojų. Prieš, jį ban
dė kandidątuot sorkininkas, 
James Burkitt,' kuris vadinasi 
“džeffersoniškiu demokratu” 
bet Burkittui buvo sparnai ap- liui. 
karpyti. O kada jis, norėda
mas visgį pasirodyt džentel- 
mąnu, ;nųėj.o‘, pasveikint Ha- 
gu^b kapitoną Waishą su lai- 

iu sąvę oponento, tai 
kas spyrė jam keliu į sė- ■ . .z,. . , .
ę,” išmetė laukan.

dynę ir. sų^ęikęs: “Giriant tu, 
žiurkę,0 išmetė laukan.

Kiek pirmiau buv« tyrinėja
ma majoro Hague’o šaikos 
graftai. Buvo įrodyta, kad jo 
valdžia savo p r i e 1 aidiniams 
mokėjo algas už darbus, prie 
kurių tie pašlemėkai nebuvo 
nei piršto, prikišę. Visas tyri
nėjimas užsibaigė tuo nekaltu 
išvedimu,—kad reikia geriau 
prižiūrėt miesto iždą, kad ne- 
taip lengva būtų vogt.

Chinietis Nuplikė ir Pašovė 
Savo Daktarą

Jams” m etom a" gyventojų 
mokėti mokesčiai.

Areštavo 1,200 Kafeterijų 
Darbininku

Jau areštuota išviso 1,200 
streikuojančių valgykh] darbi
ninkų New Yorke. Nuo strei
ko pradžios iki šiol išeina po 
34 areštus per dieną, imant vi
dutiniai.

Užvakar prieš du areštuo
tus streikierius teisme statė 
kaltinimus (buvęs Darbo Fede
racijos advokatas Jacob Bu
shel. Jis atskleidė Daily Wor
ker!, Komunistų Partijos orga
ną, ir 
kierių 
kai.

Tas 
nauja
sams prieš streikierius.

Du darbininkai buvo nuteis
ti užsimokėti $50 pabaudos ar- ^pauda ir organizacijų cent-

sako teisėjui: tai strei- 
laikraštis; jie bolševi-

advokatas dabar 
Willow kafeterijų

tar- 
bo-

Tokia kritika šventraščio, 
kaip Mockaus apie šventus iš
radimus, yra naudinga. Jis 
kalba su įrodymais, metais ir 
dienomis, kada kokios švente
nybės buvo išrastos ir delko 
jos išrastos. Tuomi iškelia 
dvasiškijos veidmainybes ir pa
stato jas tinkamoje, anot pa
ties Mockaus, makliorių vieto
je. Tikintiem žmonėm tas ga
li atidaryti akis ir privesti 
juos prie platesnio mąstymo 
apie religinius prietarus. O 
mąstydami ir studijuodami 
juos, greit pamatys jų-paikys
tę ir apsivalys nuo jų. į ' • ' 1

Tar^e Mockaus ir rengėjų 
Įvyko girič'ų1 akysė 1 publikos. 
Mockus atsišaukė į publiką, 
kad paaukotų padengimui iš; 
laidų jo bylinėjimosi su' kuni
gais kiek metų atgal.’ Rengė
jam apie tai nieko nesakė iš- 
anksto. Gi rengėjai, hieko ne
žinodami apie Mockaus senas 
bylas ir nežinodami apie bent 
kokį komitetą, kuris priimtų 
aukas ir atmokėtų- skolinin
kams, atsisakė rinkti jas.

Dar bininkiškos organizaci
jos visuomet gelbės-- Mockui 
apsiginti nuo Romos juodvar
nių trusto, kuomet jos bus tei
singai informuotos per savo

Chinietis virėjas Tom Tin, 
26 Mott St., New Yorke, ver
dančiu vandeniu apipylė ir tri
mis revolverio šūviai^ pavojin
gai sužeidė seną chinietį dak
tarą J. C. Thomsą, kada dak
taras atėjęs pareikalavo užsi- 
mokėt už gydymą, 
sirgęs džiova, o kad 
tuo laiku darbo, tai 
jį gydęs bargan.

Chinijoj mokama 
tiktai tuomet, jeigu 
mas pagelbsti ligoniui, 
kiausia, kad Tom Tinui mažai 
tegelbėjo šio daktaro vaistai; 
todėl daktaras ir neužsitarna- 
vęs1 žvtlyfeinimo.

Skaistesnis už Saulę 
Švyturys ,

Virėjas 
neturėjęs 
daktaras

daktarui 
jo gydy- 

VeU

.< Brooklynietis Elmer A. Sper-t 
ry- išrado taip stiprų, švyturį, 
kad akys jo šviesos labiau bi
jo, nekaip saulės pačiame vi
durdienyje. Švyturys duodąs 
šviesą 2,000,000,000 /žvakių. 
Jis būsiąs naudojamas nurody
mui orlaiviams kelio nakties 
laiku.

ba eit dešimčiai dienų į kalėji
mą. Jie pasirinko kalėjimą.

Komunistai Gavo 1909 
Balsus Newarke

N.Dabartiniuose Newarko, 
J., rinkimuose vienas iš komu
nistų kandidatų į miesto valdy
bą, drg. Sam D. Levine, gavo 
1,909 balsus, tai yra daugiau, 
negu kad už Komunistų Parti
ją balsavo 1928 metais visoje 
New Jersey valstijoje.

Newarko Rinkimuose vienas 
iš svarbiausių komunistinių 
reikalavimų tai buvo visiška 
lygybė negrams su baltaisiais. 
Šiuo obalsiu ir patraukta dau
guma jUodaspalvių darbinin- 
M- ' .
Studentai Reikalauja 
Paliuosuot Mooney ir

svar-Studentai aštuonių 
biausių New Yorko universite
tų ir kolegijų renka parašus 
po' prašymu Californijos gu
bernatoriui, kad paliuosuotų iŠ 
kalėjimo -T. J. Mooney,ir W.K. 
Billingsą, kurie yra nekaltai 
pūdomi kalėjime jau kelioliką 
metų. Prieš juos buvo pada
ryta sumoksiąs, kaipo prieš 
kapitalistams n e p a tinkamus 
darbiniųkų vadus; ir jie tapo 
neteisingai įkalinti neva už iš
sprogdinimą boinbos? laike pa
triotiškos karinės demonstra
cijos -1916 m. San Franciseoj.

rus. šiame atsitikime Mockus 
nėra informavęs darbininkiš
ką visuomenę, kam ir kiek jis 
yra skolingas nuo bylinėjimosi 
laikų, iš ko susideda tas komi-l 
tetas, kuriam siunčiama aukos, 
kas tą komitetą kontroliuoja 
ir t. t. Aklai aukoti nws ne
galime. Gana prisirinko aukų 
Bagočiai, Grigaičiai, Antono
vai, o ka dabar darbininkai 
gauna iš ju ? Šiuos žod^įus'ra- 

, Šančiam teko matyti Chičagoie' 
už “Naujienas” lojančius žmo
nes renkant aukas Mockaus! 
partraukimlji. iš Mįeksikos. 
Tai buvo pradžioje 1925 me
tu. Jie vaikščiojo po stubas 
rinkdami aukas. Kjek jie su
rinko aukų ir ku? jie pądėio 
tas dūkas, mes nežinome. Tain 
pat nežinome, ar nats Mockuš 
girdėjo, ką apie rinkimą jam 
tokių aukų.

Turint taip nemaloniu na- 
mokų iš praeities anie' rinki
mus aukų, mes negalime aklai 
šokti ir rinkti aukas bv kam 
atsišaukus. Patartina Mockui 
atsikreinti į darbininkišku or
ganizacijų centrus arba i lai
kraščių redakcijas, išaiškinti 
dalvką apie jo bylas ir senas 
skolas; tada, gavę nrįtarima 
tam reikalui iš savo ištaigų ir 
spaudos, gelbėsime <jam atsi
teisti su žmonėmis, kurie rėmė 
jį kovoje su kunigais. /

Paskutinė kunigo Mockaus 
prakalba Brooklvne įvyks 
penktadienį, 17 d. gegužės, 
Ukrainų svetainėje, 101 Gra'nd 
St. Jis kalbės temęieu ^*Ar 
žmoglih Gali Įsigauti į Dan
gų?”

Ilgakaklis. J

■ —,

M*

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

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 35 iki 40 metų 

amžiaus. Aš esu našlys, 42 metų, 
amatninkas, gerai uždirbu, negirtuo- 
klis ir gerai užsilaikantis, nebiet^ 
nas.J. Platesnes žinias suteiksiu laiš
ku. ’"B. A. Laukis, 3331 S. Halsted 
St.,. Chicago; Ill. .< ! 1 h (H5-11€)

PAJIEŠKAU pusbrolių Longino ir 
Prano šalčių, paeiha iš Kupiškio 

miestelio. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote, malonėkite pranešti. J. 
Gabrėnas, 85 Drayer Ave., Water
bury, Conn.

417 Lorimer Street

Telephone, Stagg 44®f

A. RADZEVIČIUS

Penktad., Geguž. 17, 1929

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

j|F ir Amerikonišku Stilium

būdu j PAJIEŠKAU savo tėvo Frano Gab
rėno, angliškai vadinasi Gabren, 

kuris seniau gyveno Detroit, Mich., 
vėliau išvažiavo į Kewanee, Ill. Da
bai’ nežinau, kur randasi. Meldžiu jį 
patį atsišaukti arba jei kas žinote, 
malonėkit pranešti man jo adresą, 
būsiu labai dėkingas. Geo. Gabren, 
15392 Quincy Ave., Detroit, Mich.

(115-118)

antai I

Dingo $35,000 Vertės 
Deimantai

Kokiu tai stebėtinu 
dingę $35,000 verti deim
ir perlai iš plieninės saugos 
spintos (safe) po num. 74 W. 
46th St., New Yorke. Spinta 
buvus gerai užrakinta. Tas 
geras priklausė brangumynų 
krautuvninkui Sol Van Weze-

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

NAUJI F. STANKŪNO 
REKORDAI

Franas Stankūnas šią savai
tę įdainavo į Columbia kom
panijos rekordus sekamas dai
nas: “Piršlybos 
“,N e i š p i Idomas 
(muzika Elenos 
tės), “šalčiai ir 
“Linksmas
kompanimentą sutaisė B. 
rovas.

Tai pusėtinai juokingos 
neles. Kurie myli juokus,
turi gramofoną, tomis daino
mis galės gardžiai pasilinks
mint.

Pirmesni F. Stankūrft) įdai
nuoti 
nijai 
gauti 
tanti

Amerikoj,”
Prašymas” 

Retikevičiū- 
Mergos

Amerikietis”;
’ ir

a-
Pet-

dai-
o

F Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

savininke:

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU Elzbietos Dobrovalskie- 
nės, gyvena Philadelphia, Pa. Mel

džiu ją pačią atsišaukti arba kas iš 
skaitytoji! žinote jos adresą, malonė
kite pranešti. Jieško Antanas. Viį- 

jkelis. Malonėkite rašyti šiuo adre
su: A. Wolg-or, 558 Pleasant St., 
Norwood, Mass. 113-118

PAJIEŠKAU partnerio į bučcmės ir 
grosernės biznį. Atsišaukit bile 

laiku po 5 vai. vakare. L. Wagner, 
41 Broad St., arti Grand St., Mas
peth, N. Y. Telephone, Juniper 2754 

114-119

' RALHH KRUČH 
FOTOGRAFAS 
{.65-23

rekordai Victor kompa- 
greitu laiku bus galima; 
pirktis, būtent: “Beauš- 
Aušrelė,” “Laiškas pas 

į,” “Vedusių Vargai
“Buvo Tadas Gėrėjas.”

Apart augščiau pažymėtų, 
dar F. Stankūnas yra įdaina
vęs polkų su Brooklyn© Lietu
vių Orkestrą, kaip tai, “Senos 
Mergos.” “Gerk, gerk, girtuo
klėli,pieną.” šitas rekordas 
jau parsiduoda.

Viską Žinąs.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ir

SPRINGFIELD, ILL.
A. L. D. L. D. 7-tos kuopos susi

rinkimas bus utaminke, 21 d. gegu
žės, Carpenter svetainėj, 7 ir Adams 
St., 7:30' va), vakare, Visi nariai at
eikit ir naujų narių ątsiveskit.

* Šekr. A. G.
(116-117)

NEWARK, N. J.
Palangos Juzės Draugija rengia 

prakalbas hedelioj, 19 d. gegužės, 
Lietuvių svetainėj, 180 New York 
Avė. Pradžia 2:30 vai. dieną.' Kal
bės L. Prūseika, “Darbo” redakto
rius. , Kviečiame visus atsilankyti, 
išgirsti daug naujo ir svarbaus. 
Draugija yra nutarus, kad per šias 
prakalbas priimti į draugiją naujus 
narius 'nuo 16 iki 30 metų už pusę 
įstojimo, tat pasinaudokit. proga, at- 
silankykit ir prisirašykit prie drau
gijos, kuomet įstojimas numažintas, 
įžanga veltui. _ Rengėjai.

(116-117)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9-tos kuopos susirinkimas bus 
utaminke, 21 d. gegužės, 8 vai. vaka
re, paprastoj vietoj. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. Ka
dangi panedčlį yra šaukiama konfe-

susisi rinkimą

Sekr. Ig. Aleksiejus.
(116-117)

Gimdymo Kontrolės 
Klimkos Byla

Gimdymo kontrolės klinikos 
advokatas, M. L. Ernst, New 
Yorke, stengsis per teismą at
griebt iš policijos visus rekor- u e v uan^i paneliui/ yit* oauniaina
dus, dokumentus, kuriuos UŽ-lrencija delei Lietuvos baduolių šej- 
grėbė policija pėr krata pora|Pimo.» tai 1Fe^. s.av3 susjsirinkimą 
savaičių atgal. i.-.r tureJ0me perkeltl 1 utorMnk*-
150 kortelių sų adresais ir is
torijomis tų, kurie buvo krei
pęsi į kliniką, jieškodami pata-|

• krata pora|Plmo. tai mes savo susisir 
Trūksta darlturčjome perk±J

PITTSBURGH, PA.
A. L. D. L. D. 4-to Apskričio pus- 

rimų bei pagelbos delei 1 ytiš- metinė konferencija bus 14 d. lie
ku nesmagumų arba del kudi-;P2s-J?J/’ You?gslo2In’ PJ?S1’ 
kiu skaičiaus aprubeziavimo. .kuopos priklausančios prie to ap- 

iPolicijos komisionierius, Wha- c,v*5;<?z' ,-r is^n,
j lenas, taipgi stojąs už tai, kad 
'klinikai (būtų sugrąžinta visi 
policijos išneštieji rekordai.

Kaip jau buvo rašyta, dvi 
klinikos daįj;ąrės. ir trys nor- 
sės yra paliųošUotos iš,po areš
to, kaipo nęnusikaltusįos prieš 
valstijos įstatymus. ' .

PAM1NKLAŠ KARO 
“DIDVYRIAMS”

New, Yorke, busiąs statomas 
pasaulinio karo paminklas, pa
vidale “bromo” skersai-Fifth 
Ave., ties 25th St. Tokiam 
imperialistinio karo dievaičio 
pagerbimui jau pirmiau mies-

skričio, pasižymėkit dieną ir išrin- 
kit delegatus. Org. J. Urbonas.

(116-117)

ROCHESTER, N. Y.
A. L. D. L. D. 50-tos kuopos susi

rinkimas bus utaminke, 21 d. gegu
žės, Gedemino svetainėj,1 575 Joseph 
Avp.‘, 8; vai. vakare. Draugai ir 
draugės,, malonėkit atsilankyti j šį 
susirinkimą; nes turimė svarbių rei
kalų aptarti. Pasistengkit atsivesti 
ir naujų narių. Sekr. J. E., 

i;■ j ' i r. i . • (115-116)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

suPASIRANDAVOJA 5 kambariai
• visais įtaisymais. Randa $28.00 į 

mėnesį, 1 'mėnesį randos nereikės mo
kėti. Kreipkitės pas janįtorių, 148 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (115-120)

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

I PARSIDUODA stuba su bučerne
! grocerne. Yra 6 kambariai ir du- 
beltavas garadžius. Lietuvių ameri
konų apgyventa vieta. Kaina $9,000. 
Atsišaukit: 156 Steamboat Road, 
Great Neck, L. I. (115-120)

ir

PARSIDUODA arba pasirandavoja 
duonos kepykla (Bakery) už labai 

prieinamą kainą. Yra visi vėliausios 
mados rakandai-įtaisymai, biznis iš
dirbtas, gera proga bile kam eiti į 
biznį. Pasinaudokit proga. Kreip
kitės šiuo adresu: Stanley M. Buch- 
insky, 352 Clinton St., Binghamton, 
N. Y. (113-18)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA 4 kambarių fornišius, 

galima randavoti ir kambarius, 
gražiai ištaisyti, atskiri įėjimai, ran
dos $20.00. Matyt galima/ nuo 8 va
kare ir nedėliomis nuo ryto iki 8 
vai. po pietų. 'Galit klausti janito- 
riaus 2 floro, parodysiu kambarius. 
G. M. Kanton, 3481-i-3rd Avė., ''arti 
168th St., New York, N.' Y. 114-119

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

DAR GYVUOJA

barnus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

“ Tel.7

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

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

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros 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 YPATI8KA ATY-miA AA 
DA IR PATARNAVIMAS 2h | I M III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

NAUJA BUČERNE

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė 
.411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis)

PARSIDUODA

ir

. ! BROOKLYN, N. Y.

$4500.0'0 nupirks gražią (6) 
šešių kambarių stubą su ši
luma, elektra ir dideliu ga- 
radžiu. Lotas 75x150 pėdų. 
Vieta: 12 th St., Morrell 
Park, Balto, Md. Atsišaukit 
Alfred Hoenig, Cor. Morrell 
Park1 Ave. & Washington 
Blvd/

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y>

* ITELEPHONE. STAGG 9105

g

GRABORIUS 
(Undertaker)

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. * 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas del visų lipi ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Lietuvis Dentistas
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

221 South 4th Street 
(Priešais "Bridge Plaza") 

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

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA

JTel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

'UR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 

. y 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.

rLE V ANDAIJSKAS*
GRABORIUS-

MALONAUS PASIMATYMO

užeiga

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimti.

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

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

214 Perry Avenue,

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
^Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios. mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

Y.vąįstai. Mūsų ž)non6š taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

t geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
| tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
‘ |r Žemiau paduotus. •, Galima gauti už 25c, 50c, 75c, |1.00 ir daugiau.

Apynių
į * ^Aviečių uogų

Anižių seklukių
Brolelių /
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronelių
Čobrių
čyščių \
Dobilų ■
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagilių
Debesini

* Garstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2S6t, 1114.

Grybelių 
Gvazdikėlių

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Mede'«:ų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir » 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remuntlių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų 
šalmeČių 
apie kokią lietuvišką




