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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Kunigas Tapo Užmuštas i 
Vadovaujant 

Maištininkus
MEXICO CITY.— Katali

kų kunigas Jose Isabel Sa
linas, kuris vadovavo maiš
tininkų klerikalų būrį, 
sprogdino traukinius ir plė
šė miestus varde “Kristaus 
karaliaus,” tapo užmuštas 
susikirtime su valdžios spė
komis Guanajuato valsti
joj. Taipgi užmušta ketu- 
riasdešimts jo pasekėjų.

Ex-Gub. Fullerio Teismas 
Komunistu Atidėtas;

SU

BOSTON, Mass.—Reika
laujant buvusio gubernato
riaus Alvan T. Fullerio ad
vokatui, teismas Harry J. 
Canter, komunistinio darbi
ninko, tapo atidėtas iki se
kančio antradienio. Canter 
yra kaltinamas “kriminališ- 
kam” prasižengime už neši
mą iškabos su užrašu: “Ful
ler, Sacco ir Vanzetti nužu
dyto jas.” Jis iškabą nešė 
Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos demonstra
cijoj, lapkričio 3 d.. 1928 m.

Tas parodo, jog Fuller de
da pastangas, kad kaip nors 
išsisukti nuo pasirodymo- 
teisme liudininko kėdėj. Bet 
kaltinamoji pusė jau parei
kalavo, kad tas kapitalistų 
agentas asmeniniai pasiro- 
dvtų teisme. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, 
kuris veda Canterio bylą, 
taipgi planuoja iššaukti ne
mažai svarbių liudininkų 
šiame teisme, kur bus išnau- 
jo atidengta Sacco-Vanzetti 
byla. Tarp liudininku, ku
rie yra pašaukti, yra W. G. 
Thompson, kuris vedė Sae- 
co-Vanzetti bylą, Frank Sil
va. kuris prisipažino nrie 
B ridge water plėšimo, už ką 
visai nekaltas Vanzetti bu
vo nuteistas ant 15 metų, ir 
Big Chief Mede, kuris su
rengė Bridgewater plėšimą 
(hold-up).

Bežaisdamas Nušovė Brolį
MARIAMPOLĖ.— Balan

džio 24 d. Klubiškių valse., 
Dambravos kaimo gyvento
jas Antanas Petraitis per 
neatsargumą nušovė savo 
brolį Juozą. Mat, pas juos 
i svečius buvo atvažiavęs 
VI. Kairaitis, kuris atsivežė 
drauge medžioklės šautuvą. 
Tas paėmė šautuvą i ranka 
lyg norėdamas pasižiūrėti 
ar pažaisti, spustelėio gai
duką ir... brolis krito 
gyvas.

ne-

Fengas Pradėjo 
Kariauti

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Japonų žinių agentūros 
pranešimu, maršalas Feng 
Yu-Hsiangas, kurio santi- 
kiai su Nankingo valdžia 
buvo įtempti per tūlą laiką, 
pradėjo kariauti prieš 
Chiang Kai-sheką. Prane
šama, kad jo kariuomenė 
išsprogdino tris tiltus netoli 
Honan-Hupeh rubežiaus. O 
Chiangas nutarė pasiųsti 
prieš jį didelę armijos spė
ką.

Taipgi pranešama, kad 
Swatow miesto (Kwantung 
provincijoj) militaristai pri
sidėjo prie Kwangsi milita- 
ristu klikos, kad kariauti 
nrieš Chiang Kai-sheko kli
ką.

Swatow militaristai pa
reiškė, kad ių sukilimas tai
komas prieš Kuomintango 
valdžią Kantone ir Nankin- 
ge.

General Motors Užvaldo 
Stambią Orlaivių Kompaniją

NEW YORK.— General 
Motors Korporacija nupir
ko 40 nuošimčių šėrų Fok
ker Aircraft Korporacijos. 
Tuo būdu General Motors 
valdys vieną iš stambiausių 
orlaivių gaminimo kompani
jų, nes 60 nuošimčių šėrų 
yra išsklaidyta ir del to sa
vininkai tų šėrų negalės 
kompanijos valdyti. ,. Smul
kieji šėrininkai yra bespė- 
kiai.

General Motors yra stam
biausia automobiliu išdirbi
nio kompanija Amerikoj, 
stambesnė už Fordo kompa
niją. , i

Draugai ir draugės: “Vilnies” Bendrovės suvažiavi
mas, įvykęs gegužės 12 d., nutarė atsišaukti į Amerikos 
lietuvių darbininkiją reikale mūsų dienraščio. Adminis
tracijos raportas parodė, kad “Vilnies” finansinė padėtis 
yra labai sunki. Tai ačiū lietuviškiems fašistams, kurie 
nakties tamsoje užpuolė ir padegė “Vilnies” raštinę. Tų 
chuliganų tikslas buvo sunaikinti mūsų dienraštį, paver
čiant į pelenus namą ir visą jo turtą. Savo tikslo pilnai 
jie neatsiekė, bet dienraščiui pridarė apie penkius tūks
tančius dolerių nuostolių ir tuom pastatė laikraštį į la
bai kritišką finansinę padėtį.

“Vilnies” namo langai tebėra užkalti, nes neturime 
ištekliaus pataisymui namo ir atsteigimui raštinės. Tie- 

V • a .m i. i įsa, Chicagos ir jos priemiesčiu mūsų draugai bei draugės Si5,, ^>;l±Otv£alV?ilabai greitai ir nuoširdžiai pasiskubino dienraščiui pa- 
gelbon su savo centais; taipgi atėjo aukų ir iš tolimesnių 
kolonijų, bet toli gražu neužtenka padengimui tų nuosto
lių, kokius padarė fašistiniai chuliganai. Todėl suvažia
vimas nutarė atsikreipti į plačiąją darbininkų visuomenę 
su prašymu finansinės paramos mūsų dienraščiui.

Draugės ir draugai: Dienraštis “Vilnis” yra nepa
vaduojamas Amerikos lietuvių darbininkų kovos įrankis 
prieš skriaudas ir išnaudojimą. Ypatingai Chicagos ir 
apielinkių darbininkų judėjimas reikalingas “Vilnies.” 
Čionai susispietė visos didžiosios spėkos darbininkų prie
šų. Čia mūsų priešai išleidžia du dienraščiu. Čia lietu
viška buržuazija yra stipresnė, negu kurioj kitoj lietuvių 
kolonijoj. Todėl ir mūsų kova čia yra sunki.

Mūsų priešai mato darbininkų judėjimo augimą. Jie | 
neriasi iš kailio. Ir štai jie nutarė chuliganizmo pagel-! 
ba išplėšti iš mūsų rankų mūsų vyriausį kovos įrankį— 
dienraštį “Vilnį.” Mes šaukiame visus Amerikos lietu
vius darbininkus mums pagelbon. Atsakykime fašistams 
greitai ir garsiai, jog jie chuliganiškais bei kitais^ kokiais 
smurto būdais nepastos kelio darbininkų judėjimui. Mes 
ateisime pagelbon mūsų karingam dienraščiui.

Mes prašome darbininkiškas organizacijas bei drau
gijas paremti mūsų dienraštį finansiškai pagal savo iš
galę, paaukojant iš iždų bei nusiperkant “Vilnies” ben
drovės šėrų. Taip pat prašome parinkti aukų dienraš
čiui organizacijų susirinkimuose ir parengimuose.

Mes prašome visus susipratusius darbininkus ir dar
bininkes ištiesti savo ranką mūsų proletarinės kovos or
ganui “Vilniai” šioj krizio valandoje. Tegul mūsų fašis
tiniai priešai pamato, kad jų užpuolimas ant mūsų dien
raščio sukėlė plačioj visuomenėj didžiausį pasipiktinimą 
prieš juos.

Draugai ir draugės: Padėkite mums atremti mūsų 
žiaurius priešus. Padėkite mums ne tik atsteigti pada
rytus nuostolius, bet ir taip sustiprinti mūsų dienraštį 
“Vilnį,” idant jis dar drąsiau ir sėkmingiau galėtų vesti 
kovą su visais darbininkų neprieteliais.

Šalin fašistiniai chuliganai!
Tegul gyvuoja mūsų revoliucinis dienraštis “Vilnis”!

“Vilnies” Bendroves šėrininkų Suvažiavimas.

Richfield Aliejaus Kompa
nijos Californijoj ir Fokker 
Korporacijos direktorių ta
rybos pirmininkas, ketvir
tadienį patvirtino praneši
mą apie tą pirkimą. General 
Motors nupirko 400,000 Še
rų. Ketvirtadienį New Yor- 
ko biržoj jų vertė buvo 
$63.38 už Šerą.

Norvegijos Mainieriai Stoja 
už Vienybę su Sovietų 

Unijomis'
OSLO, Norvegija.— Nor

vegijos mainieriai didele di
džiuma balsų užgyrė sutar
tį del sudarymo z bendros 
komisijos iš Sovietų Sąjun
gos, Finlandijos, ir Norve
gijos darbo unijų del soli
darumo ir bendro veikimo 
nepaprastuose atsitikimuo
se. Darbininkai tatai pada
rė prieš Norvegijos biuro
kratinių vadų norą.

Gastonijos Streikieriai 
Baigia Būdavot Namą
GASTONIA. N. C.— čia 

streikuojanti tekstilės dar
bininkai ant greitųjų baigia 
sukalti iš lentų narna, kad 
turėtų vieta gyventi išmesti 
iš kompanijos stubų strei
kieriai. Desėtkai vyrų ir 
moterų darbuojasi namo 
budavojime. Namas bus 
greitai atidarytas su masi
niu mitingu ir prakalbomis.

Ketvirtadieni Darbininku 
Pašelpa atgabeno daug 
daržovių iš farmų maitini
mui streikierių.

Streikieriai, kurie buvo 
na siusti su delegaciia į 
Washingtona nerstatvti se
nato komitetui darbininkų 
nadėtį, kalbėjo apie savo 
kelionę. Paaiškino, kaip 
senato komitetas su jais ne
norėjo pasimatyti.

žemės Drėbė i imas 
Vokietijoj

Plauen, Vokietija.—Vogt- 
land distrikte, Saksonijoj, 
ketvirtadienio nakti jausta 
lengvas žemės drebėjimas.

LONDONAS.— Žemuo
siuos rūmuos lordas admi
rolas pareiškė, kad dabarti
nis povandeninių laivų iškai
čius Anglijoj siekia 50, A- 
merikos Jungtinėse Valsti
jose — 122, Franci jo j — 52 
ir Italijoj — 43.

ATSIŠAUKIMAS ‘VILNIES’ BENDROVES 
ŠERININKU SUVAŽIAVIMO Į AMERIKOS 

LIETUVIUS DARBININKUS

Ply įninką Grupė Jau 
Pasiekė Paryžių

Penktadienį “Laisvė” ap-* 
laikė sekamą kablegramą 
nuo grupės draugų, kurie 
pereitą penktadienį išvyko 
į Plytų Kooperatyvą Niko
lajeve, Sovietų Sąjungoj.

“Mes, kooperatyvo na
riai, laimingai .pasiekėm 
Franci ją. Gegužes 19 iš 
Franci jos išvažiuosime. Vi
siems linkime darbuotis.”

Kaip Lietuvos Fašistiniai 
Valdininkai Baliavoja

UKMERGĖ.— Balandžio 
8 d. buvo toks atsikimas. 
Atvykęs į Ukmergę vienas 
pilietis nuėjo pavakarieniau
ti į vieną kliubą. Ten rado 
Ukmergės valdininkus. Pa
matę nepažįstamąjį beval- 
gantį, valdininkai pristojo 
ir visaip įkalbinėjo su jais 
gerti. Bet užpultajam atsi
sakius gerokai jį apdaužė. 
Valdininkai buvo tiek girti, 
jog nė patys nebenusivoke, 
ką daro. . 1 ’ ’

Lietuvos Fašistai Sušau
dė Keturis Žmones
RYGA.— Pasak praneši

mo iš Kauno, fašistiniai val
dininkai Šiauliuose sušaudė 
keturis žmones, kaltindami 
juos “teroristiniam? veiki
me. •• .

Nepasakoma, kas tie su
šaudyti buvo. 1 Bet veikiau
sia tapo sušaudyti tariami 
pleckaitininkai Ruzgas, 
Markelis, Augaitis ir Gavė
nas, kuris nesenai buvo nu
teisti sušaudymui; jie buvo 
padavę prašymą preziden
tui Smetonai, kad ant jų 
susimylėtų ir dovanotų mir
ties bausmę.

100 Sudegė Lenkijoj
LONDONAS.— Čia gau- 

ta pranešimas iš Varšavos, 
kad suvirš 100 žmonių žuvo 
nuo gaisro Iwie miestely, 
Lenkijoj. Beveik visas mie
stelis sudegė. Suvirš 4000 
žmonių liko be namų. • i

Iwie ' randasi rytiniam 
Lenkijos parubežy. <

Graf Zeppelinui Nepavyko
Kelionė; Sugedo Inžinai

PARYŽIUS. — Ketvirta- 
dienį vokiečių dirižablis 
Graf Zeppelin, nuskridęs 
750 mylių iš Friedrichsha
fen, buvo priverstas grįžti 
atgal iš priežasties didelės 
audros ir sugedimo inžinų. 
Trys iš penkių motorų su
gedo.

Penktadienio’ rytą dirižab
lis pranešė, kad jis iš prie
žasties sugedimo inžinų ga

CLEVELAND, Ohio.—Čia 
nuo eksplozijos Cleveland© 
ligoninėj žuvusių skaičius 
penktadienį pasiekė 127. 
Daugelis randasi ligoninėse 
mirtinoj padėty. Žuvusių 
skaičius gali pasiekti iki 
150. Nuostolių padaryta 
iki $750,000.

Ligoninės viršininkai ir 
Ii keliauti tik apie 21 myliai miesto valdininkai kalti toj 
į valandą prieš smarkų vė-1 nelaimėj, kad leido taip ne-
ją.

Penktadienį apie 3 vai. 
po pietų, perlėkus Valence, 
Francijoj, dirižablio koman- 
dierius Dr. Hugo Eckener 
pasiuntė sekamą praneši
mą:

“Kur yra geriausia vieta 
nusileisti šioj apielinkėj ? 
Malonėkite pranešti Va
lence garnizonui, kad būtu 
kareiviai pasirengę, nes gal 
mums prisieis nusileisti.”

Tas parodo, kad dirižablis 
atsidūrė pavojui ir svarsto
ma apie nusileidimą bile pa
togesnė j vietoj.

šachmatų Matčas

Kaunas.— šachmatu mat
čas tarp Kauno čamniono 
Luckio ir stud. Šembergo 
pasibaigė 4 : 1 pirmojo nau
dai. Dabar p. Luckis ruo
šiasi iššaukti rungtis Lietu
vos čampioną Machta. kuris 
lig šiol tokio rimto konku
rento neturėjo. Luckis vra 
Kauno čampionu nuo 1927 
metų.

Sovietų Išradimas Prie 
Kalbančio Kino

LENINGRADAS.— Nese
nai Leningrade dalyvau
jant mokslo ir technikos at
stovams buvo pademon
struotas naujas kalbančio 
kino aparatas, prof. Šoripo 
išrastas.

Bandymo programa buvo 
sudaryta iš oratoriaus kal
bos, operos arijos, stygų 
orkestro ir kt. Bandymas 
parodė puikų garsu perda
vimą per aparatą ir pilną 
garsų su kino rodomais pa
veikslais sutapimą.

Akcinė bendrovė 
no” užsakė silpnos 
trusto fabrikams 
skaičių kalbančių kino apa-

“Sovki- 
srovės 
didelį

Tai Bent Pasninkas
LONDONAS. — Vienas 

Londono daktaras paskelbė, 
kad žmogus nevalgęs gali 
išgyventi tik 50 dienų. Tą 
doktriną norėjo įgyvendinti 
vienas žmogus Sacco, kuris 
išbuvo nevalgęs 46 dienas. 
Daugiau pasninkauti nega
lėjo. Prieš pasninką Sacco 
svėrė 92 kilogramus, o bai
gęs pasninkauti tik 60 kilo
gramų. Vadinas per dieną 
nustojo pusę kilogramo 
svorio.

Didesnį rekordą dar nieks 
nepadarė.

Iš moterų išbuvo neval
gius 32 dienas, tai Sarah, 
irgi anglė.

Clevelande Žuvusių Skaičius Gali Pasiekti 
Iki 150; Kalti Viršininkai

atsargiai laikyti X-spindu- 
lių filmas ligoninės kamba
ry. Filmos buvo sudėtos 
arti elektros mašinerijos; 
jos galėjo eksploduoti bile 
laiku. ■

Buffery Boggs, jaunas 
vaikinas, garo dūdų taisyto-
jas, nelaimės tyrinėtojų ir; (savaime) užsidegė X-spin- 
policijos klausinėjamas pa-1 dūlių filmos. Mat, jos yra 
šakojo, kad trečiadienį jis i tokios medžiagos, kuri labai 
buvo pašauktas taisyti garo'greitai gali užsidegti ir eks- 
dūdą X-spindulių kambary,; ploduoti kaip parakas, 
skiepe. i Kiek galima spręsti iš pa-

Prašalinęs nuo dūdos ap-įvardžių, tai atrodo, kad ir 
dangą apsaugojimui nuo l lietuvių keletas žuvo.

Apgalėjo “ R a u donąją' Jėgos Trustas Siūlė 
Armiją” Ohio

Manevruose
COLUMBUS, Ohio.—Ar

mijos manevruose Ohio val
stijoj, kur militarinės spė
kos padalintos į “raudoną
ją” ir “mėlynąją armiją,” 
“raudonoji armija” tapo 
dalinai apgalėta. Ji gynė 
šį miestą, kaipo kokią šalį.

Degtinės šmugeliavimas iš 
Kanados Didėja

Washington.— Skaitlinės 
parodo, kad 1926 metais iš 
Kanados į Jungtines Vals
tijas jšmugeliuota degtinės 
už $12,572,011. Gi 1928 me
tais išmugeliuota už $18,- 
380,070.

Moteris Pagimdė Tris Kūdi- (International Paper and 
kius: Du Baltus, Vieną Juodą U)wer . Company) laikraš-

AŠKABAD, Rusijos Tur
kestanas.— Čia tūla moteris 
pagimdė tris kūdikius; du 
kūdikiai balti, o vienas juo
das, kai negrukas. Dakta
rai suka galvas ir negali 
suprasti, kaip tai galėjo at
sitikti.

Vienas Graikijos Diktato
rius Įkalino Kitą 

Athens, Graikija.— Gene
rolas Theodore Pangalos, 
buvęs Graikijos diktatorius, 
ketvirtadienį tapo suareš
tuotas ir padėtas į kalėji
mą. Jis kaltinamas padary
me visokių skandalingų 
kontraktų laike savo dikta- 
toriavimo. Graikijos sena
tas jį teis liepos mėnesį.

Pangalos tapo nuverstas 
rugpjūčio mėnesį, 1926 me
tais. Militaristų klika po 
vadovyste generolo Kondy- 
lis nuvertė jo diktato r y stę. 
Nauju diktatorium patapo 
admirolas Paul Koundou- 
riotis.

gaisro jis surado, kad dūda 
buvo perkaršta paliesti. Jis 
paliko ją atšalti. Už 90 mi
nu tų vėliaus sugrįžo. Atra
do dūmų kambary ir garas 
veržėsi iš dūdų. c

Pasigriebė gaisro gesini
mo įtaisą ir leido vandenį į 
lubas, kur matėsi dūmų ir 
šnypštė garas. Veik ant sy
kio pirmoji eksplozija jį 
partrenkė ant grindų.

Išrėpliojo iš kambario be
sigelbėdamas; tuo tarpu an
tra eksplozija ištiko ir jis 
tapo ištrenktas per langą.

Tyrinėtojai mano, kad 
nuo karščio, kuris ėjo iš 
kiauros dūdos, spontaniškai

$20,000,000 Už!
Laikraštį

WASHINGTON. — . čia 
Federalės Prekybos Komisi
jos tyrinėjime, kaip jėgos ir 
popieros trustai įvairiais 
būdais perka laikraščius ir 
paskui naudoja savo propa
gandai, paaiškėjo, kad mul- 
ti-milionieriaus Insull kon
troliuojamas jėgos trustas 
norėjo nupirkti stambų 
dienraštį “Boston Post” ir 
siūlė $20,000,000. Apie tai 
komisijai papasakojo Char
les O’Malley, bostonietis 
skelbimo agentas, kuris per
sistatė kaipo atstovaujantis 
Insull jėgos trustą. Jis sa
kė, jog jis buvo autorizuo
tas pasiūlyti $20,000,000 to 
laikraščio savininkams.

Komisija taipgi tyrinėja 
popieros ir jėgos trusto

čių supirkinėjimą pietinėse 
valstijose varymui savo pro
pagandos. Tas trustas mi- 
lionus dolerių išleido pirki
mui laikraščiu.I c

Daugiau Kariuomenės I 
Atgabeno į Elizabethton

ELIZABETHTON, Tenn. 
—Ketvirtadienį čia tapo at
gabenta daugiau kariuome
nės.

Prie Valley Forge milici
ja atakavo streikierius aša
rų bombomis. Apie 100 
streikierių tapo suareštuo
ta. Keletas moterų sužeis
ta.

Milicija, stovinti ant sar
gybos Valley Forge, davė 
įsakymą skebui Joe Cal
houn važiuoti automobiliu 
į minią streikierių, kurie 
stovėjo ant vieškelio. Trys 
streikieriai tapo sužeisti: 
Evelyn Heaton, S. I. Fowler 
ir J. H. Brooks.

i
i
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Tiksliai ar Betiksliai?
*

DARBO “ARISTOKRATIJA” IR
NEW YORKO LOKAUTAS

Baltą pasidavimo vėliavą 
tuojaus iškėlė H. H. Broach, 
vice-prezidentas Elektros Dar
bininkų Unijos New Yorke, 
kaip tik namų statymo kontrak- 
torių sąjunga pereitą trečiadie
nį nutarė paskelbt lokautą.

Tuo lokautu kontraktoriai 
uždarysią statybos darbus vi
siems 75-iems tūkstančiams 
darbininkų; ir jie pasiryžę tol 
neprisiimt atgal nei vieno uni- 
jisto, kol sulaužys nugarkaulį 
visoms statybos amatų unijoms.

Lokautas visų pirma skelbia
mas kaipo statymo kontrakto- 
rių protestas prieš streiką Elek
tros Darbininkų Unijos 3-čią 
lokalą. Keliolika šimtų to lo- 
ka!6 elektrininkų jau 14 savai
čių streikavo, atsisakydami 
dėt į namus elektros įtaisus, 
padirbtus neunijinių darbinin
kų skebiniuose fabrikuose.

Pritardami elektrininkų 
streikui, pradėjo streikuot dar
biniai šoferiai; atsisakinėjo 
vežt statymui medžiagas, ap
dirbtas nęunijistų. Kitų staty
bos amatų darbininkai vieto
mis irgi ėmė boikotuot neliniji
nį materiolą.
Pasiryžo Sukriušint Unijas

Bet pati svarbiausia, pama
tinė lokauto priežastis—tai kad 
samdytojai užsimanė sukult į 
trupinius statybos unijas. Tą 
tikslą jie parodė savo atsaky
me Broachui, kinkadrebiui par- 
davikiškam vice-prezidentui 
Elektros Darbininkų Unijos.

.Kaip tiks Broach išgirdo apie 
lokautą, tuojatiS, lyg žariją iš 
nagų, metė elektrininkų strei
ką atšaukė—keturiolikos savai
čių kovą; sako, elektrininkų 
išėjimas buvęs “permenkas” 
dalykas, kad del-jų turėtų kilt 
“ilgas susikirtimas” su samdy
tojais. O samdytojai jam už- 
gergždė: dabar mums jau ne
užteks, kad jūs atšaukiate elek
tros darbininkų streiką; staty
bos unijų darbininkai turės pa
daryt daugiau nusileidimų abel- 
nai, jeigti norės išvengt lokauto.

Užsimodami tuo vėzdu ..75- 
iems tūkstančiams darbininkų, 
kapitalistai kontraktoriai, nori 
veikiai suplėšyt (geg. 4 d. š. 
m.) padarytą su namastačiais 
sutartį, pagal kurią buvo pri
dėta darbininkams 10 nuošim
čių uždarbio ir prižadėta įvest 
penkių dienų darbo savaitė.
Teismai ir Tyrinėjimai, 
Kad Apsukt Darbininkus
New Yorko buržuazijos aug- 

ščiausias teismas tuo tarpu lo
šia dviveidę rolę. Jis, susiži
nojęs 
riais,

ir valstijos senato komisija; 
o neišmanantieji darbininkai 
tegul sau šapai io j a, 
mas “imdavęs i 
prieš kohtraktorius.

Teismp ir kitų “tyrinėtojų” 
įsikišimo mazgas betgi yra ve 
kame. Jeigu elektrininkų va
das taip ūmai nuleido ausis, at
šaukdamas streiką, tai ponai ti
kisi, kad ir kiti vadai Darbo 
Federacijos padarys daugiau 
nusileidimų. Juk Statybos 
Amatų Tarybos galva John 
HalkettL jau -pirmiau slapta

Jeigu šitaip pavyktų, kaip ka
tę maiše, parduot kapitalistams 
namastačių reikalus, tuomet 
būtų išvengta lokauto trukšmo, 
ir pigiai bosams atsieitų laimė
jimas prieš darbininkus,—gal
voja sau teismas ir politikie
riai su kontraktoriais.

Ko Galima Laukt iš 
Federacinių Vadų

Kodėl galima laukt naujos 
judošystės iš Amerikos Darbo 
Federacijos vadų, matysime iš 
sekamų apsireiškimų:

Kad sustreikavo elektros dar
bininkai prieš naudojimą prie
taisų, padirbtų skebinėse dirb
tuvėse, tai buvo vaisius komu
nistinės propagandos. Nors 
Darbo Federacija, kur tik įžiū
rėdama, mėto laukan kairiuo
sius iš jos unijų, tačiaus dar 
nepajėgė visų išrankioti. O be 
to, komunistai randa ir šiaip 
būdų, kad paskleist tarp fede
racinių darbininkų supratimą 
apie unijistų padėtį ir uždavi
nius linkui dar neorganizuotų 
darbininkų. Kada, todėl, su
streikuoja elektros darbininkai 
ir dalis kitų prieš neunijinį 
materiolą, tai tuo paeini jau ga
na storai primenama, kad rei
kės organizuot neorganizuotus.
Kaip Neorganizuoti Darbi
ninkai Kenkia Unijistams
Ištobulintomis mašinomis 

šiandien neunijinėse darbavie
tėse apdirbama didelė didžiu
ma medžiagos ir kitų daiktų/ 
reikalingų statyt namams, ypač 
naujoviniams, didiesiems. Dau
gybė dalių, kurias pirmiaus na- 
mastačiai patys apdirbinėdayo, 
dabar atvežama gatavos iš ske- 
binių dirbtuvių; tatai atima 
darbą iš didelio skaičiaus uni
jistų, dirbančių prie namų sta
tymo. Darbininkams namų 
statejams dabar beveik nieko 
daugiau nelieka, kaip tik pri
taikyti, į vietas sudėti gatavas 
ir pigiai apdirbtas medžiagas ir 
prietaisus, daugiausia iš skeb- 
šapių.

Nors kol kas nemastačiai bu
vo priskaitomi prie darbinin
kų aristokratijos ir uždirbda
vo daugiau,-negu kiti darbi
ninkai, tačiaus, statybos kon
traktoriai, pasinaudodami virš- 
minėtomis skebšapėmis, darosi 
vis mažiau bepriklausomi nuo 
savo unijistų; mažina jų skai
čių ir ruošiasi sutrėkšt po sa
vo padu unijistus namastačius.
Darbo Federacija Prieš Orga

nizavimą Neorganizuotų
Amerikos gi Darbo Federa

cijos vadai spiriasi nuo orga-

Pastaruoju laiku mūsų 
draugai iš Tilžės “Balso” 
susirūpino pataisymu deši
niųjų nukrypimų amerikie
čių tarpe. Taf geras daly
kas. Prieš draugišką kriti
ką mes niekuomet nesame 
sakę žodžio ir visuomet ją 
priimdavome ir pasirengę 
priimti draugišku, būdu. 
Kad pas mus randasi deši
niųjų nukrypimų — niekas 
negali užginčyti. Kur jų 
nesiranda? Skirtinguose 
kraštuose, skirtingi nukry
pimai, bet jų esama, ir prieš 
tai Kopiinternas pradėjo 
griežtą kovą. Į tai ir mes 
kreipiame »kuodidžiausios 
domės ir turėsime kreipti 
ateityj.
Deja, iš draugų balsiečių 

pusės mums adresuojama 
kritika dažnai pereina ri
bas draugiškos komunisti
nės kritikos. Buvo atsiti
kimų, kad jinai net neleisti
nais keliais buvo mums ad
resuojama; be to, joje ran
dasi ar tai sužinių, ar nesu- 
žinių faktų iškraipymų. 
Paimkim vėlinusįjį “Balso” 
numerį (No. 8-tą) ir jame 
telpančias “kritikas”. Drau
gas M. Beržas, polemizuo
damas su 
“Vilnies”) 
žia:

“Kada 
“Kibirkštis 
maloniai priėmė 
“Vilnis”.
sta kritikuot “proletarinius” 
rašytojus ir dargi nepripažint 
jų proletariniais, jei lygi šiol 
buvo priimta Vien girt! Rašė 
piktas pastabas ir straipsnius 
prieš “Kibirkštį’’ ir “Laisvė” 
ir “Vilnis”, rašė ir amerikie- 

įčiaijir “proletpoetinės” sąjun- 
( gos nariai iš Maskvos. Nie
kam iš pradžių nebuvo leista 
rašyti “Kibirkšties” naudai.” 
(Visur mūsų pabraukta. — 
“L.” Redakcija).

d. Bevardžiu (iš 
sekančiai nudro-

Kaip Ištikro Sakė “Laisvė”
Nežinia, ar drg. M. Ber

žas 
ar 
kas, kas yra paduo
ta viršuj, yra sufalsifikuo
ta iš pradžioj iki pabaigai. 
Nieko panašaus juk nebu
vo. Pažiūrėkime, kaip “ne
maloniai” “Laisvė” su “Vil
nia” pasitiko “Kibirkštį’. 
“Laisvės” numeryj 79-tam 
1924 metais, buvo paaukota 
čielas editorialinis straips
nis “Kibirkšties” gyrimui, 
kuriame, tarpe kitko, pasa
kyta sekantis:

tai daro tiksliai,
ne tiksliai, bet vis- 

yra paduo-

ožys bandomas ištempt iš ko- 
" . Viena, jie dar 

susirenka generoliškas algas 
kad ir iš neperdidelio< “džia- 

' L^^bflk^teis* ką” trusto; antra, kyšiais iš 
indžionkšiną’’ į kapitalistų jie dar gausiai pa- 

isipildo sau algas; o trecia, jie 
yra prisiekę kapitalistų klasės 
bernai; nenori jų pelnams pa
kenkt per organizavimą neor
ganizuotų, mažiau i š 1 a vintų 
rankpelnių. Pagaliaus; “fede- 
reišiai” lyderiai bijo sutraukt 
tokias margas dideles papras-' 
tų darbininkų minias, iš. kurių 
išsivystytų platesnė, kairesnė 
ir griežtesnė klasių kova. To
dėl į organizavimą neorgani-

kontraktoriams žadėjo * sustab-- zuoty masių į didžiąsias indus- 
dyt streikus, pritariančius j trines unijas federaciniai va- 
Elektros/Darbininkų Unijai,— (jaį žiūri, kaip į pavojingą sau 
kaip kad' dabar tą slaptybę iš-, jr kapitalistams k o m u n i stų 
duoda pati kontraktorių orga-ipianą. Tai todėl to jplauko 
nizacija. Yra nurodymų, kad'vadai taip ūmai ir nukirto 
ir augštesnieji Darbo Federaęi- elektros darbininkų streiką, 
j6s viršininkai varinėjo su-1 kaip tik kapitalistai storai pa
mokslo Sekretus su namų sta-'grūmojo lokautu; štai kodėl 
tymo pramonės bosais.—Tuo 
laiku, žinoma, kontraktoriai mo
ly lizuos \ visas pajėgas prieš 
darbininkus.

Bijo Komunistų

Darbo Federacijos šuleriai 
bijo ilgesnės namastačių ko
vos su samdytojais dar ir to
dėl, kad žino, jog nesnaus ko
munistai ir kairieji statybos 
darbininkai, priklausanti prie 
Darbo Unijų švietimo Lygos. 
Šuleriai šupranta, jog tokiame 
atsitikimi pataikytų į derlingą 
dirvą kairiojo sparno skelbia
mi obalsiai, kurie reikalau
ja:

Įvest septynių valandų dar
bo dieną, penkių dienų darbo 
savaitę, taip kad užtektų dar
bo didesniam skaičiui darbi
ninkų. Statybos darbų unijų 
visos sutartys turi būt daroma 
vienu ir’tuo pačiu; patiektos 
sutarčių sąlygos turi būt lei
džiama referendumu nubalsuo
ti unijų nariams. Visos tos 
unijos turi varyt vajų už suor
ganizavimą neorganizuotų dar
bininkų, apdirbančių statybos 
medžiagas ir prietaisus. Iš
mestieji už kovą bei kairumą 
nariai turi būt atgal priimti. 
Neturi būt daroma skirtumo 
tarp negrų, ateivių ir “tikrų
jų” amerikonų darbininkų. 
Visos amatinės statymo darbų 
unijos turi būt surištos į vieną 
didžiulę industrinę uniją, kuri 
apimtų visą statybos pramonę.

“Mūsų periodinė spaudai Jei, kad ten nieko nebuvo 
pralobo nauju žurnalu. Taiįp—------ -------------------1—
“Kibirkštis”, kurios pirmąjį 
numerį mes peržiurėjom sma
giu pasigrožėjimu. “Kibirkš
tis”—mūsų proletarinės kul
tūros pirmoji krekždė. Svei
kiname ją ir, negirdami, tu
rim pasakyti, kad jos pirma- 

„ sai numeris ir turiningas ir
labai įvairus.

“Visą “Kibirkšties’,’; turinį, 
žinoma, mes negalime atpaso- 
koti.; Pačią “Kibirkštį'’’, drau
gai, turite įsigyti. , Jos pavie
nis numeris kainuoja 35c. Lai
kinai “Kibirkštis” eis kartą į 
3 mėnesius.! Jęigu tik gerai 
suremti pečiais, tai “Kibirkš- 

' tį” galima būtų leisti kas mė- 
I nesis. Tuomet ’tai mes ir tu
rėtume dą proletarinį žurnalą, 
kurio daugelis draugų pasi
genda.

“Nežinome, kaip suorgani
zuotas “Kibirkšties” platini
mas Amerikoje, o į tai reikia į lykų nenušviečia,. bet 
tuojaus atkreipti domę. Sis-1 temdo, 
tema vieno generalio agento, i 
mūsų nuomone, netinka. Kiek
vienam stambesniam centre 
reikėtų turėt po agentą, įiL 
nai patikimą, kuris regulia
riai atsiskaitytų su leidėjais. 
Amerikoj, tuo būdu, mūsų 
nuomone, galima būtų išpla
tinti apie 500 egzempliorių.”

Kiti Laikraščiai

prieš amerikiečius pasaky
ta. Kaip tik priešingai. 
Pirmajam “K.” numeryj til
po visa eilė amerikiečiams 
taikomų kritikų. Kritikuo
ta visa eilė mūs išleistų 
knygų ir jų autorių. Ta
čiaus tas mūs ne tik neat
baidė nuo “Kibirkšties” gy
rimo, bet dar skatino, nes 
kritika buvo paremta drau
giškais nurodymais, ku
riuos mes visuomet priė
mėm ir priimsim.

Mes tačiaus, negalime ir 
negalėsime pakęsti panašių 
“kritikų*’, ; kokios telpa su
minėtam Tilžės “Balso” nr. 
ir kurių vieną citatą viršuj 
padavėm. Mes manome, 
kad neleistina yra rašy-, 
ti (kad ir d. M. Beržui) to-; 
kios “kritikos,” kurios da-

ap-

Sakyti, kad mūs 
da “labai 
pasitiko 
kad mes buvom ; 
jos kritikai, kad “niekam iš

spau- 
nemaloniai” 
“Kibirkštį,” 

priešingi

Matot, drauge Beržai, 
kaip “labai nemaloniai” 
“Laisvė” pasitiko “Kibirkš
tį”! Sakysim, d. Beržas ne
galėjo to “Laisvės” nume
rio matyti. Bet jis skaitė 

kurios 
dalis

pačią “Kibirkštį”, 
num. 3-čiam (1924) 
viršpaduotos citątos buvo 
paimta (Įžanginiame strai
psnyj—“Atsiliepimai 1 apie 
“Kibirkštį””). Jis ten tai 
jau i ištikro turėjo matyti ir 
skaityti; . Ir .dar daugiau. 
Ne tik “Laisvė”, bet ir “Vil
nis” ir “Darbininkių Bal
sas” “Kibirkšties” pasiro
dymą pasitiko išskėstomis 
rankomis. Štai kaip “labai 
nemaloniai” apie “Kibirkš
tį” atsiliepė “Vilnis” (žiur. 
num. 28, 1924):

“Turinys labai įvairus ir 
geras. Peržiūrėjus pirmą nu
merį matome tik vieną “Ki
birkšties” trūkumą—-per retai 
eina. Tokį žurnalą norėtųsi 
kas mėnesis gaut. Bet gal 
mūsų draugai, mums prigelbs- 
tint, ir tą spragą užpildys.”
Ar gali bent kas geriau 

apie bent kurį laikraštį at
siliepti, kaip virš paduota 
“Vilnies” citata? “Darbi
ninkių Balsas” (savo num. 
5, 1924) taip jau prielankiai 
atsiliepė pabrieždamas, kad 
“Kibirkšties”

“Pirmas numeris įvairus ir 
jame telpa daug interesingų 
pasiskaitymų. /Jame netrūks
ta apysakų, eilių ir politinio 
turinio raštų.”

t O kį saįe A apie “Kibirkš
tį” mūs draugai proletme
nininkai ? Leiskiiū į tai at
sakyti pačiai “Kibirkščiai”,

“Jau kai kas (ir iš ameri
kiečių) pradeda kalbėt, kad 
kol ėjo “Kibirkštis,”: tol dau
gelis dar šiek tiek susiturėda
vo nuo tos žalingos ‘poezijos,’ 
nes šiek tiek bijojos kritikos, 
dabar jos nesibijo, nes nėra: jie 
stato klausimą, ar neverta at- 
naujint “Kibirkštį” arba bent 
užleist kiek vietos 1..........
“Balse.” ”

nininkų skyriuj “Vilnyj' 
randasi dešinių nukrypimų; 
sutinkam, kad visam mūs 
judėjime randasi dešiniųjų 
nukrypimų. Bet tai kodėl 
tas “kai kas iš amerikie
čių” laukia tik “Kibirkšties” 
pasirodant? Kodėl jis, tas 

! “kai kas,” negali dabar sės
tis ir rašyti kritikos į mūs 
dienraščius, į tą patį pro
le tmenininkų skyrių “Vil
nyj”? špaltos atdaros kiek
vienam. Jau ne sykį tam 
pačiam proletmenininkų 
skyriuj buvo kritikų, nuro
dymų (pav., dd. Bevardžio 
su Bijūnu), 
“Laisvėje.” '
giau. Kas tik iš draugų ga
li ir nori, lai rašo ir kriti
kuoja. Proletmenininkai, 
“Vilnis” ir “Laisvė” visuo
met kvietė ir tebekviečia 
draugus rašytojus reikšti 
savo nuomonę vienu bei ki

Tai naujiena išgirsti :Šiiib ', 
tarpu. ' 1
Iš Kur Nukrypimai Pas 

Juos?
Tam pačiam “Balso” nu

meryj randame pastabų ne 
Tik amerikiečiam, bet taip 

kritikai jau ir SSSR, gyvenantiems 
poetams, kurių eilės tilpo 
“Raudonajam Artojuj.”

_. t - - - -------------------------------J

tiktų tik (30 metų atgal) 
“Varpui” arba “Ūkininkui,” 
A. Dabulio eilės “primena 
buožių dainas apie žaliojo 
vario vartelius,” J. Rutenio 
(pastarojo tilpo “Darb. Bal
se”) eilės, jei ne jų dirbti
numas, “tai kits galėtų pa
sakyt, kad jas rašė SSRS, 
priešas, kuris SSRS, mato 
vien miglynus ir vargą.” 
Einant d. Beržo ta taktika, 
kuria jis užvadino “Vilnies” 
proletmenininkų skyrių 
“sukliurimo ir kapų sky
rium,” patsai “Raudonasis 
Artojas” turėtų būti pava-

buvo jų ir | jįntas “buožiniu laikraščiu,” 
Ir^ bus dau- |<aS) žinoma, būtų absur-

pradžių nebuvo leista rašyt tu klausimu. Ir pačiam d. 
“Kibirkšties” naudai,” kuo- M. Beržui l v

met viskas buvo atbulai, tai saVo kritiką ne į 
yra neteisinga, tai iškraipy
mas faktų, tai yra ne bolše
vikiška ir tas dalykų nė 
kibk nepataiso, ale juos tik 
pablogina ir suklaidina dau
gelį darbininkų.

r ei ketu rašyti 
'“Baisa,” 

bet į “Vilnį,” kur tos eilės 
tilpo.* Vietos pakankamai. 
Bet iš visko rodosi, kad d. 
Beržui ne draugiška kritika 
rūpi, o kažin kokiu tai tiks
lu noras įgilti. Ir tai neži
nia, kodėl.“Neitralitetas”

Kaip yra su kitom 
Beržo pastabom? Jis tuo
jau prikiša mums “neitrali-, 
tetą,” kurį būk mes palaikę 
laike kibirkštiečių ir aušro- 
tiečių ginčų. Kaip tik ta-, 
čiau buvo priešingai. , Mes 
tuomet laikėmės tos . būtent 
nuomonės, kad tasai ginčas 
turi būti išrištas ne 
Amerikos darbininkų spau
doj, ale ant vietos, nes ten 
jis iškilo, ir kad jis turi bū
ti išrištas einant Lietuvos 
Komunistų Partijos priim
tais dėsniais dailės klausi
mu. Taigi mes nebuvome 
“neitralūs,” kaip d. M. Ber
žas sako, ale pasisakėme ir 
stovėjome su Lietuvos ir 
SSSR. Komunistų Partijo
mis. Bet d. M. Beržas to 
nepaiso. Jis ir šiuo tarpu, 
pridėdamas dar daugiau ne
tikslių dalykų, pareiškia:

“Tai tas ‘neitraliteto’ pa
skelbimas privedė prie patai
kavimų Butkų Juzei, prie ‘Gri- 
gučio’ garbinimo ir 
‘proletarinio meno’
(“Vilnyj”) paverst į sukliu
rimo ir kapų skyrių...”
Sulyg d. M. Beržo išeina, 

kad “Vilnies” menininkų 
skyrius yra niekas daugiau, 
kai “sukliurimo ir kapų 
skyrius.” Kodėl? O gi 
“Grigutis” garbinamas.” 
Paskui d. Beržas prideda it 
“Mindaugą.” Ar tai tiesa? 
Nieko panašaus. “Grigučio” 
klausimu ėjo diskusijos: vie-kuV savo numeryj 3-cam ni dd. teisiJno jo vaJidinimą 

paduoda se antį. m-g scenoj( 0 įitj priešino-
“Amerikos menininkams ir

gi patiko “Kibirkštis”. Drg. 
J. Pakaušis, A. Prol. Meno 
Sąjungos sekretorius, mums 
rašo: “ ‘Kibirkštį’ jau per-
skaitėm. Dabar eina barnios: 
vieni giria, kiti peikia, bet 
pirmųjų daugiau.’’ “Aš gi— 
toliau tęsia d. J. Pakaušis,— 
sakysiu, kad pirmas numeris 
geras, kad dirva antram nu
meriui bus kurkas didesnė.”
Šitaip atsiliepė mūsų 

spauda apie “Kibirkšties” 
pasirodymą.

Ar Bijotasi Kritikos?
Gal kai kas sakys, kad šis 

entuziastiškas ir draugiš
kas ’ “Kibirkšties” priėmi
mas buvo padarytas tik to-

ši. Vadinasi, jei kas buvo 
pasakyta už “Grigutį,” tai 
buvo diskusijų formoje, po
lemikos formoje, be ko ne
galimos diskusijos. Apie 
“Mindaugio” garbinimą pir
mu sykiu girdime. Ar ne
bus tik su “Mindaugio” gar
binimu taip, kai]) su “labai 
nemaloniu” “Kibirkšties” 
pasitikimu?

Kodėl Nerašyt į Mūs 
Spaudą ?

Kitam savo straipsnelyj 
d. M. Beržas, nurodinėjęs 
visą eilę su nukrypimais ei
lių, tilpusių “Menininkų 
Skyriuj” “Vilnyj,” ’ sekan
čiai nupasakoja:

“Neitralitetas Politikoj”
Drg. Beržas nurodo, kad 

“kol amerikiečiai neišsiža
dės žalingo neitraliteto (ne 
tik dailiojoj literatūroj, bet 
ir. politikoj),1 tol jie nepa
jėgs I pugalėt ir dešiniojo 
nukrypimo.” Kokį “neitra- 
litetą” d. Beržas turi ome- 
nyj? Dailės klausimu ame
rikiečiai visuomet ir visada 
pravedė nuomonę, kad ji 
yra partyviška — išnaudo
tojų ir darbininkų dailė. 
Remiam pastarąją. O jeigu 
įvyko ir įvyksta paklaidų 
vienam ar kitam straipsnyj, 
vienose ar kitose eilėse bei 
apysakose, tai juk nėra tiks
lus, tendencingas darbas, 
bet tai paprastas išdavas 
tam tikrų objektyvių ir 
subjektyvių sąlygų, kuriose 
mes randamės. Visi trys 
suminėti mūs laikraščių 
bendradarbiai — kai dd. Se
nas Vincas, Butkus, Bijū
nas, — kuriuos d. Beržas 
taip be mielaširdystės plie
kia, šiuo tarpu yra sunkaus 
darbo (fiziško darbo) dar
bininkai ir nė vienas juk 
neturėjo ir negalėtų turėti 
tikslo tarnauti buržuazijai 
savo raštais.’ Išsišokimai 
įvyko grynai del nemokėji
mo arba neatsargumo. Ir 
šitos paklaidos negalėjo bū
ti del bent kokio tai (d. Ber
žo išgalvoto) “neitraliteto 
dailiojoj literatūroj.”

Dar labiau su teisybe d. 
Beržas apsilenkia primesda
mas mums “neitralitetą po
litikoj.” Kas sekė pastarų
jų dešimties metų mūs ko
munistinę spaudą, kiekvie-

clas, kaip lyginai absurdas 
yra taip pavadinti prolęt- 
menininkų skyrių tik del 
tilpimo vienų ar kitų neti
kusių eilių. Netikslu būtų 
krikštyti vienu ar kitu būd
vardžiu ir patį rašytoją del 
parašymo vieno kito netik
slaus rašinio, jei tai pada
ryta ne tendencingai.

Dabar kyla klausimas, iš 
kur paeina suminėtos klai
dos pas Sovietų Sąjungos 
draugus? Nejaugi ir jos 
paeina tik del neišsižadėji
mo “neitraliteto dailiojoj 
literatūroj ir politikoj”? 
Mės manom, kad tai nieko 
panašaus. Tai yra natura- 
lis apsireiškimas, tai papra
stos paklaidos, kurių šian
dien apsireiškia pas daugelį 
proletarinių ir tau) vadina
mų proletarinių rašytojų, 
ir kurios išsitaisys tik su 
laiku, tik gelbstint draugiš
kai kritikai iš pašalies.'

Balandžio 28 d. įvyko Lietu
vių Laisvų Kapinių Korpora
cijos susirinkimas. Po visų ko
misijų raportų nutarta sureng
ti 30 d. gegužės ant kapinių 
didelį apvaikščiojimą, kaipo 
paminėjimą devynerių metų 
sukaktuvių nuo to laiko, kaip 
čia tapo palaidotas pirmas lie
tuvis, A. Jaskevičius. šian
dien jau šiuose kapiniuose ilsi
si viršaus šimto.

Visi draugai ir ne draugai 
malonėkite ta diena susirink
ti ir paklausyti prakalbų, nes 
bus gerų kalbėtojų. Progra
ma prasidės 10 vai. ryte. Tuo 
tarpu bus ir visa komisija, to
dėl kurie norėsite gauti kokių 
nors informacijų, tai gausite. 
Galėsite ir lotų nusipirkti ar 
užsisakyti. Su lotais dabar 
apsirūpinkite, kol dar jię ne
pabrango, nes vėliaus bus 
brangesni.

Kurie turite lotus nusipirkę, 
tie būtinai pribūkite ir užsi
mokėkite už 1928 metus ases- 

Imentų po $1 del darbininko, 
kuris per vasarą dirba ant ka
pų ir apvalo lotus. Susirinki
mo nutarta, kad lotų savinin
kai kas metai mokėtų po $1.

Kurie esate dar skolingi, ne
užsimokėję už lotus, tai pasi- 
stengkite užsimokėti. Atsi- 

e . _ , t įminkite, kad už skolą nuošim-
nas sutiks, kad tokis “nei-'tis auga, o paskui nesmagu, 
tralitetas” politikoj buvo vi-1 kuomet reikia nuošimčius mo- 
suomet smarkiai pliekia- keti. Todėl geriau tuojaus už- 
mas. Mes visuomet stovė
jome su Kominternu, ir su 
Amerikos KomunistųJ^arti- 

padavadijimai

simokėti, nes bus patiems ir 
korporacijai geriau.

Jei kas norite anksčiau 
gauti kokių nors informacijų, 
tai kreipkitės šiuo antrašu: J.• j • Idl Alvipnllvd 01UU <X 11 Vido M •visuomet pir-!staskevičius> 10 Melrose Ave

Mūsų Frakcijų 
suvažiavimai

Wilkes,-Barre, Pa. Tel., 6639-

Raštin. J. Staskevičius.

ja ir jų 
mums buvo 
moj vietoj, 
įvykusieji 
1926 ir 1928 metais buvo
sveikinti Lietuvos ’ Komunis
tų Partijos Centro. Komite
to, kuris absoliučiai jokių 
pastabų ir nurodymų nebu
vo padaręs apie bent kokius 
“neitralitetus” 1 politikoj.‘prie karo.

Londonas.—Ketvirtadienį 
žuvo trys Anglijos militari- 
niai lakūnai, darydami įvai
kius manevrus besirengiant
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Puslapis Trečias

mes sėsime po dideliais sto- se voliotis. Karvėms mes
i i/ i irs ai i ors i T\/\TIY AIT/Y n A A O ‘ gaiš arba po audekliniais išstatysime maudynes, idant KAll GAbl ADvKlAVO dAKUNAj dangčiais. Mes pasėsime ka- jos duotų mums daugiau 

kao ir kavos, o taipgi gru-‘pieno. Kuo sveikesnė kar- 
cės ir kruopų, šis ūkis ,^uo gardesnis pienas. |

i bai apleistas, bet aš tikino- mano. nnelasis, mesi 
•si, jog mano pastangos ap- 
į sivainikuos pasisekimu.

Baronas Besmegenis par-Į siu ten ąžuolus. Aplink eže-1 “Paskui, kaslink nami- 
sikraustė gyvent į jojo te-i ra aš pastatysiu krėslus ir j nių paukščių: Viščiukus rei- 

. Dabar pa-;kia veisti didelius, tuo tiks- 
žasis c

BESMEGENIS
HUMORINGAS VAIZDELIS

tos paliktą jam dvarą—pilį Į tenai ilsėsiuos. Dabar pa- 
B^diuchovo kaime. Tuojaus! sakykite, kuomet ąžuolai lu mes suporuosime 
jisR? ėmė dienomis ir nakti-jžydi? Tas labai svarbu, to- su vištomis; reikia tik da-

CASTON ROPSEVICH $1,000 Tik Už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
j dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
i žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
'kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 

!nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 
limtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
Isinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

i apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
Į greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
Į bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
jatgaut savo sveikatą.
i Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
| vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
|mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
‘skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

jtine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

i ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
ažolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.
! Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 

įsi mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

! ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
Įsų 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 

1 miestuose.
M. ZUKAITIS

125 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Šis ūkis la-'Ke’. J - . . -‘ Įtaigi, mano mielasis, i— 
! privalome visuomet elgtis 
I sąmoningai. O dabar, iki 
!pasimatymo; eikite ir atsi
dėjęs apmąstykite tą viską, 
ką aš jums dabar kalbėjau.” 

Gaspadorius tuojaus teki
nas leidosi skandintis.

Vertė J. Burkus.kad gaidžiai neėstų
, kaip tatai daro

mis mąstyti, kokius pageri-1 del nes jeigu ant jų pasiro-į boti, 
nimus bei patobulinimus dys pumpurai, tai mes ne-; viščiukų, 
įvest savo naujame dvare, begalėsime jų persodinėti; šernai su paršiukais. Kiau- 
Pirmiausiai jis pripažino' šioje knygelėje kalbama, les labai dažnai voliojasi 
būtiną reikalą persodinti jog net ir fuksiją negalima | purvuose ir tas atsiliepia jų 
kurion nors kiton vieton di-1 persodinėti, jeigu jau jinai j mėsos skonyje. Todėl mes 
džiulius senus ąžuolus, ku-: pradėjus žydėti. Bet dabar I turėsime visus paršelius ap- 
rie augo parke priešais pa-1 ruduo, ir mano baimė netu- tept. juodu laku ir paskui 
Čia pilį ir kliudė matoma-' ri pamato. Tik vienas da- išdžiovinti prie pečių. Par- 
jam iš josios vaizdui. Baro-dykas verčia mane nerimau-' šeliai tik todėl Jr voliojasi
nas pasišaukė dvaro gaspa-'ti:—fuksijas reikia perso- 
dorių ir davė jam tam rei-idinėti šijtoje vietoje, o 
kahjį pritaikytus patvarky-1 ąžuolus persodinėjant tatai 

negalima padaryti. Dabar 
aspa- jau gana šalta, todėl aš pa

siryžau persodinimo laiku 
Čiojo, lyg vandenyj pamir- šildyti žemę aplink ąžuolus, 

kiekvieną kartą, Mes pastatysime plytinius 
prisiminant barono įsaky- pečius išdžiovinimui ežero 
mą, jam imdavo pilvą sukt, ir juose šildysime žemę, o 
Kaip gi, tikrenybėje, baro- paskui ta šilta žeme apipil
tas sau vaizduojasi perso- sime 
dinimą tų milžiniškųjų me- šaknis.
džių? 1

Jk Gaspadorius paprašė ba- dangi net ir fuksijų negali- 
roną priimt jį pasikalbėti, j ma naktį persodinėti, nes 
Baronas sėdėjo savo knygy- kitaip nukentėtų jų lapai, 
ne nugrimzdęs skaityme ko- ! Aš manau, jog persodinimo 
kios ten specialūs knygos, laike ąžuolams labai už- 
Kuomet gaspadorius, po ii- kenktų lietus, todėl teks, jei 
gos įžangos, paaiškino jam, j pasitaikytų lietus, darbinin- 

1 jog šimtamečius ąžuolus kams lipt, į ąžuolus su liet- 
persodint negalima ir jog ji-' sargiais, išplėšt juos ir sė- 

1 sai nežino, kaip tai padary-įdėti viršūnėje, kol neper-

mu<
Po to prisakymo, g 

dorius cielą savaitę vaikš-

kytas ir

persodinamų ąžuolų 
,_____ Persodinimą mes
1 darysime dienos laiku, ka-

sai nežino, kaip tai padary-dėti viršūnėje, LN 
ti, baronas tik šyptelėjo ir stos lietus ir darbas nebus 
paprašė gaspadoriaus pa- užbaigtas.
duoti jam iš knygų šėpos i «Dar apie viena daly. 
didelę žalią knygą. _ , |ką aš noriu su jumis pakai-

Tai sodininkystės rank- bgti. Ąžuolu vieton( į tuš. 
vedis, maloniai tarė baro- v
nas, atskleisdamas knygą iš •eias duobes mes pasodinsi

me datulių (“deicų”) pal-
pirmiau nužymėtoje vietoje. mas. ^us ]afoai gražu 
“Jwų)amatysite, kaip tatai jr pelninga. Mes rinksime 
paprasta, Pie’ datules, kadangi mūsų ūkis

. _ reikalauja pagerinimų. Ko- 
_ . - .. perskaitė: jei pas rnus nįekas datulių
Kaip persodinėti fuksijas, nesodina? Todėl, kad tin

gūs. O datules galima bū
tų siuntinėti į visas dalis

šinys; perskaitykite.”
Gaspadorius «— -

Fuksiją reikia išimt iš puo
do ir tiesiog su visomis šak
nimis perdėti į kitą puodą, pasaulio. Žemė pas mus la- 
Prie to. ypatingą domę rei- gera> aš vakar buvau 
kia kreipt į šaknis ir steng-. dūkuose ir labai nusistebė
ti8 jų nesugadinti.’ (Fuksi- jaiL Aš maniau, kad pas 
ja — tam tikra žydinti žo-.mane ]aĮ)aį gerj burokai, o 
lė, apginama puoduose.—:sargas sako: Tonas baro-

“Tai matote, mano bran
gusis, kaip lengvai tatai pa
daroma. Tsakvkite išplėšti 

| ąžuolus iš žemės ir pervežti 
juos ten. kur aš jums paro
dysiu. Nurodytose vietose

I bus iškastos didelės duobės, 
jūs perkelsite ąžuolus,—tai 
ir viskas. Pas mane abel- 
nai dideli planai; aš nonų 
reformuoti savo sodybą. 
Tuos planus jūs turėsite 
sistematingai ir 

f pant vykinti
Sąrant am a,

reikalauja pagerinimų. Ko-

Aš vakar buvau

JONĄ

purvuose, kad jiems nepa
tinka jų balta spalva. Nu
dažius, jie liausis purvynuo-

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

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

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., fio. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

neiškrai- 
gyveniman.

pradžioje 
daug kas jums rodysis sun
kiai išpildomu, kaip, pavyz- 
din, ąžuolų persodinimas, 
bet pas mane yra visais 
klausimais specialė literatu^ 
ra ir, apart to, enciklope- 
diškasis žodynas. Jūs pra

tesite nersodinimu ano se- 
*noįo ąžuolo, kuris stovi pa

lei 
f me 
|nis turi būt atsargiai išim
ta iš žemės. Ąžuolą persn- 

t dinant jūs turite elgtis taip 
pat, kaip ir nersndinant 
fuksiią. Juk jūs skaitėte, 
kad fuksijos šaknvs neturi 
hūt pagadintos. O ąžuolas 
ir fuksiia veik vienas ir tas 
pats..

Baronas jsityžo kalbėti, 
F ir gaspadorius klausėsi su 

pagarba.
š noriu, kad visi ąžuo- 
ugtų pilies užpakalyje, 
ežero, arba, dar ge

riau,— aš išdžiovinsiu eže
rą ir, vieton žuvų, pasodin-

«pilį. Atkreipkite do- 
aknis, kiekviena šak-Į

: ne, atleiskite, tai ne būro-| 
kai, o bulvės.’ Jeigu žmo
gus maišo bulves su buro
kais, reiškia, žemė čia gera. 
Bet bulvalaiškiai buvo la
bai sausi ir sulaužyti, todėl 
kitais metais būtinai reikės 
nrie kiekvieno bulvių kero 
įdurti lazdutes ir priraišio
ti stiebus, kaip tai daroma 
su vynuogėmis ir apyniais. 
Bulvės augs į viršų, o ne i, 
žeme. Jų nereiks kast iš 
žemės, o tik skinti, kaip 
apynius, kas bus daug 
sparčiau, o darbas bus sma
gesnis ir švaresnis. Aš ma
nau, jog tokia reforma 
kiekvienam įrodys reikalin
gumą pagerinimų ūkininka
vime. Mes privalome, at
kreipti domės į mūsų sėji
mus. Kodėl vieną dalį mes 
užsėjame kviečiais, kitą ru
giais, trečia avižomis, ket
virtą miežiais? Įsakykite 
darbininkams sumaišyti vi
su rūšių grūdus ir pasėti. 
Tokiu būdu mes turėsime 
viena lauką, užsėtu kartu 
kviečiais, rugiais, avižomis 
ir miežiais. Tuo pačiu mes 
sutaupysime vietą, ir nerei
kės vieną dieną pjauti avi
žas, kitą rugius, trečią mie
žius, ketvirta kviečius. Mes 
sutaupysime laiką, o žiemą, 
kuomet žmonėms nėra ką 
veikt laukuose, jie galės nu
kultus grūdus rinkt ir skir
styt į keturias krūvas. Vė
liau mes įvesime ir kitokias 
apsaugos priemones, pavyz- 
din, nuo kriušos. Javus

Draugai! “Laisvės” Ekskursija į Darbininką Šalt—Sovietą Są
junga jau išvažiuoja

5 dieną Birželio, 1929
Laivu Berengaria j Helsingfors

Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje, bus paranku
Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 

klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais ir automobiliais 
Sovietą Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dieną.
Taipgi bus padengtos vizos tų šalių, per kurias reikės keliauti.

Pirma skelbėme, kad kelionės kainos iš New Yorko į Maskvą $303. Gi 
dabar sutvarkėme, kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir aprodyti teatrus, muzėjus, svarbesnius industrijų centrus ir 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Len ingrade ir atgal parvežti už $385.

38 Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

už $385.00
Ar negana pigu taip svarbi misija?

Norintieji sustoti Lietuvoje, turėsite p^tys apsimokėti kelionės kaštus iš Mas
kvos į Kauną ir savo kaštais turėsite atvažiuoti į Klaipėdą prie laivo. Iš Klaipėdos 
kelionė į Ameriką bus apmokėta. Į Lietuvą galėsite važiuoti tik pervažiavę 10 die
nų maršrutą Sovietų Sąjungoje.

Lietuvoje galėsite būti, kiek jums patiks. Už vizą iš Sovietų Sąjungos Į Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metų. Nepiliečiams $10 už vieną mėnesį, $15 už 
du mėnesiu, $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis menesius.

Jei kuriem 10 dienų pertrumpa Sovietų Rusijoje, galite 
gauti ant 23 dienų už $535.00

SU NUVAŽIAVIMU IR PARVAŽIAVIMU UŽIMS 51 DIENĄ
Per tas 23 dienas būsite pervežti per sekančius miestus: Maskvą, Char

kovą, Leningradą, Kijevą, Sevastopolį, Jaltą, Odesą, iki Lenkijos rubežiaus. 
Čia jums bus išrodyta viskas, ką jūs norėsite matyti ir tuomi būsite labai 
užinteresuoti. 

I

“Laisvės” Ekskursiją Visu Keliu Tvarkys
WORLD TOURISTS AGENTŪRA

175 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY
Vladas Aleksandras Baginskas

Prezidentas Bridgewater Darbininkų Kooperatyvės Draugijos. Jis važiuoja su 51 ekskursija ir visu 
keliu bus vertėju iš rusų į lietuvių kalbą. x

Del sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū
rą, klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu
vių grupe. Kurie negalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kalboje.

Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoja Rusų, Ukrainų ir Lietuvių gru
pės į Sovietų Sąjungą. Tat šiuo kartu važiuodami jausitės kaip Sovietų Sąjungoje, 
dar ant laivo būdami.

Tuojau reikalaukite prisiųsti blankų, kurias turėsite išpildyt.
Reikalaudami blankų, pažymėkite piliečiai Jungtinių Valstijų ar ne. Jei ne 

piliečiai, pažymėkite, ar turite pirmas popieras.. Atsiminkite, kad esantieji ne pi
liečiai, turėsite įrodyti vardą laivo, kuriuo atvažiavote ir įvažiavimo dieną. Kitaip 
negalėsite gauti leidimo išvažiuoti. » ;

Taip pat pažymėkite, kokia ekskursiją pasiskiriate: 10 dienų ar 23 dienų So
vietų Rusijoje, ir ar norit sustoti Lietuvoj.

Nusiitnkite 6 pasportinius paveikslus ir prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami priruošti visas.

“LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N. Y.

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-'

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO-
ĘILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys 
(lydoma 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 Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZI-NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

Mes išmokiname taisyti Ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj 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. Nedėldien’ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmni™

Naujausios Mados Žemiausia Kaina i

FORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 f 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.

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

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



Puslapis Ketvirtas šeštad., Gegužes 18 d., 1929 .

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

pails (“piles”), 
jkiri ir nervus
Vietinis gydyto- 
jokiais vaistais

Hemorojai
Gerb. gydytojau, malonėkite 

man duoti patarimą per “Lais
vę” ar ypatiškai per laišką, ką 
turiu daryti savo įkirios ligos 
prašalinime?

Mano nervus baigia krimsti 
taip vadinamos 
Tai pašėlusiai 
erzinanti liga, 
jas sako, kad
ar pilėmis negalima ta liga pra
šalinti : reikią eiti ant operaci
jos, ir jis pataria eiti tuojau. 
Bet kol kas aš da neinu ant 
operacijos ir gydausi taip vadi
namomis “Unguentine pile 
cones” pilėmis, po vieną pilę 
ant dienos. Bet mažai man jos 
gelbsti.

Malonėkite duoti man patari
mą, ką turiu daryti: eiti ant 
operacijos ar gydytis kuom ki
tu. Esu vyras 45 m., šiaip apy
sveikis.

Atsakymas.—
Taip, Drauge, pilnai sutinku 

su Jumis, kad hemorojai yra 
ir gan įkiri liga. Yra tai kro- 
niškas apatinės žarnos venų 
įdegimas ir išsiplėtimas. Gys
los išsiplečia kartais ir kitur, 
ypač ant kojų, ir visur jos 
nekokia labai paliudžia. 
išeinamoje at varo j e jos 
aršiausios.

Sakyt visai tiesmukai,
operacijos hemo-) o jų neišgydy- 
si, būtų greitas darbas, 
tai 
nuo 
Jei, 
jau

u z

yra
Bet
vis

kad be

tis ir gailį gale visai susitrau
kia. Kraujai tuose hemorojuo- 
se sukrašėja, sukepa, ir hemo
rojai lyg ir išdžiūsta.

Kokia gydymo metodą la
biau tiktų Jūsų nuotikiui, tai 
priklausys nuo gydytojo nuo
monės, kai jis apsiims Jus pa
taisyti. Kolei kas, Drauge, aš 
Jums patariu bent šitaip dary
ti. Kas vakaras, prieš gult ei
siant įleiskite iŠeinamajin ka
nalai! po truputį alyvos arba ir 
mineralinio aliejaus. !Keleto) ]ių. r~ ‘ ‘ <- - -
šaukštų aliejaus tam kartui ir kurįe lokaliniai priešfašistiniai 

nedidelę komitetai pradėjo s m a r k iai 
Į ir tokią darbuotis Lietuvos baduolių 
viduriams šelpimu, ir kad priešfašistinis

užtenka. Vartokite 
rankinę švirkšlę, kad 
pat, ką kūdikiui 
plauti tinka.

portai iš tarptautinio priešfa- rodymą - vienos rauplių žymės 
šistinio kongreso, kuris buvo ant mano veido. Kitiems duo- 
kovo 9, 10 d. Berlyne. Susi- di pastabas, bet pats nežinai, 
rinkimo svarbesni tarimai bu- ką kliedi. Puiki tavo fašisti- 
vo šie: (1) Nutarta, kad ši;nė etika, ar ne? 
priešfašistinė organizacija už- 
sivardintų: Nacionalis Prieš- 
fašistinis Komitetas. (2) Su
rengti prakalbų maršrutą ir 
kad kongrese dalyvavę dele
gatai pervažiuotų raportuoda
mi apie kongreso tarimus ir ki
tus svarbesnius klausimus, ku
rie rišasi su priešfašistiniu 
darbu. (3) Nutarta, kad visi 
s v e t i m k a Ibių organizacijų 
priešfašistiniai komitetai mo
kėtų po 25 dol. kaipo metinių 
duoklių į Nacionalį Priešfašis- 
tinį Komitetą. Centro sekreto
rius, J. Weiss; pranešė, kad 
200 dol. jau perduota Komite
tui šelpimui Lietuvos’ Baduo- 

Taipgi pranešė, kad ne-

Lietuvos baduolių

Alyva aptildo so- veikimas pradeda taisytis, atei- 
pę ir mažina karštį bei įdegi- ti į savas vėže 
mą. Iš lauko pusės galima da siųsti 25 dol. į Nacionalį Prieš- 
ir kokios mosties, ant medvil- fašistinį Komitetą i

žiūrėkite, duoklių. Susirinkime dalyvavo į tau, 
būtų apy- A. Jankauskas, J. Weiss ir J. tarti

Nutarta pa

in e t i n i ų i 
n d n 1 vvn v nnes užtepus, dėti, 

kad viduriai Jums 
minkščiai ir venkite stenėjimo. Alekšis.

Tai Jums bus bent tam kar
tui lengviau. O paskiau, kai 
nutarsite radikaliai tuos hemo- 
rojus prašalinti, tai bus gal ir 
už vis geriau. Atsiduokite nuo
sprendžiui patyrusio chirurgo- 
proktologo, tos kūno dalies spe
cialisto. Abelnai imant, Drau
ge, neapsimoka ilgai vargintis 
su hemorojais, jei jie yra pilnai 
išsiplėtę ir vis susierzina kelis 
kartus kas diena. Nuolatinis jų ! YPatoj trys asabos—sandarie- 
erzinimas, matot, nieko gera ne- Jis, fašistas ir “keleivinis” so- 
žada: iš to kartais net ir vėžys i ciaKstixs, “Keleivio^ N17, už 
įsimeta, tai paskui jau ir .visai į ^a^an- Pasiryžo apšmeiž- 
nebegerai esti. mane ir kitus progresyvius

Todėl, Drauge, apsižiūrėkite ■ žmones,^ kitžiip sakant, atimti 
ir klausykite chirurgo patari- dalbą iš Stepanaucko. . 
mo. Tegul jis daro, kaip ge-1 

'riau išmano. Nuo savęs Jums

J. Weiss,
A. L. O. P. S. Centro Sekr.

SCRANTON, PA.
“Keleiviniui” Šmeižikui

Dantis

Tūlas Meškūnas, apsikrikš-į
tinęs save Tauru

nepaisant, kad jis bolševikus 
visaip išplūsta ir purvais ap
drabsto. Jeigu jis žino tokius 
prasikaltėlius, tai, be baimės, 
gali ir pasakyti, bet aišku, kad 
Meškūnas nežino taip, kaip ir 
mes nežinom jokių bolševikų, 
sėdinčių kalėjime už paneles. 
Tai tik negudrus Meškūno 
gązdinimas, kad jūs, bolševi
kai, tylėkit, nesakykit nieko 
apie fašistėlių darbus, o jei ne, 
tai jis pasakys apie jus, bet 
ką, tai nei pats nežino.

Meškūnas primeta šmeiži
mus per “Laisvę” tų taip “gar
bingų” vyrų, bet niekur nepa
sako ir neparodo nei jokios ci
tatos iš tų šmeižtų per “Lais
vę.” Reiškia, Meškūnas pri
meta kitiems šmeižimus, bet jų 
neparodo, o tik pats visaip 
purvais drabstėsi, keikiasi ir 
tik už tai, kad teisybė tam po
nui labai karti. Apart to, jis 
manb, kad su juo ves visados 
kritikas ir tuo būdu išgarsins 
tą fašistinį didvyrį, o iš to tu
rės garbę. O kad strošini dau
giau rašyti apie bolševikus, tai ( 
būk atsargus, kad kartais ne
reiktų gailėtis, nes jeigu aš no
rėsiu, tai 
medžiagos 
apie jūsų 
Ir jei tau
tis, tai gali ambryt, kiek tik 
nori, nors ir Stepanauckui už
silipęs ant kreigo, gal tas gaus 
“prizą” kitą metą... Kas

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Conn.

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

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

numeris 15c.
“Tarpininkas” duoda $200 arba lai

vakortę į Lietuvą ir atgal—do
vanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums apmo
kėti bilas. Jsigykit “Tarpininką** 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą gai
limą padaryti. •

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

332 Broadway So. Boston, Mass.

Meškūnas džiaugsmu netve
ria, kad viena buvus progresis- 
tė pasekė fašistines uodegas ir 
lopė tų “mokslo” vyrų kelnes 
ir būk už tai net visoms pro- 
gresistėms gėda, kurios ir šian
dien esą progresistėmis. Čia 
tai jau Meškūnas tik parodo 
savi didelį žioplumą, jei neži
no skirtuhio tarpe žodžių, pa
rašytų svetimžekliuose ir be, 
nes kur buvo sakoma, kad 
“progresistė” lopė fašistų kel
nes, tai tas žodis tik ir buvo 
parašytas sveti neženkliuose, 
vienok Meškūnas to nesupran
ta. * Tai tau ir mokslo vyras, 
profesionalas! Gi kad biedni 
žmonės dėvi nuplyšusiąs kel
nes, nieks nei nepadyvina, bet 
jau tokiems “inteligentams” ir 
“mokslo” vyrams, kaip Meš
kūnas ir Klinga, tai tikrai sar
mata vaikščiot • nuplyšusiomis 
kelnėmis! Na, o jei Meškū
nas nori net kepurę nusiimt 
'prieš driskių kelnes, tai aš 

“gerbiamasis,” galiu pa- 
—nueik ant teismabučio 

aikštes, kur miestavas “ofisas” 
po žeme, tai daug tokių ponų, 
kaip tu pats, rasi ir galėsi 
gerbt jų nudriskusias kelnes, 
nusiėmęs kepurę.

Meškūnas labai pyksta, kam 
“Laisvėj” yra minima g__  ,
džius ir sako: “Ar žinai, apielsma&u> Sali 
ka kalbi? Tau T ' ’ ’

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio SKAITYKITE IR

PLATINKITE “LAISVĘ”

aš užtektinai rasiu 
čionai, Scrantone, 

purvinus darbelius, 
labai patinka plūs-

gara-|^e^^a maRo YP^tą, tai jei tau 
apie’Smfigu, gali koliotis ir plūsti, 

kaip kaulas |a^ daugiau nekreipsiu atydos 
gerklėj stovi faktas, kad ten i tą, jei tik tu manai pakelti 

-- - — - savo “Šerą” taip, kaip šnipas
, kuris vienoj o sale ofiso Meškūnas ir to na- Klinga pakele. Apart to, tu 

mo savininkas laiko savo ka- susiradai

Gelia

yra Meškūno ir Klingos ofisas savo "Šerą taip, kaip šnipas

rus. Bet ten juk ne garadžius, 
o krutamu paveikslų buvusi 
vieta.” Taip, aš žinau, ką 
aš kalbu. Bet ar tu, fašistėli, 

įžinai, ko klausi? Nepaisant, 
(darbą iš Stepanaucko. Na ir kad tu ir pripažįsti, kad ten 
į paberia visą virtinę savo fa- statote savo karus, bet vis dar 
šistinių perlų gražiakalbystės. ginčiui, kad ten krutamu pa- 

I Ir ne tik kad jis mane visaip veikslų buvusi vieta, o angliš
kai kitaip ir nevadina tą vietą, 
kur žmonės laikosi savo auto
mobilius, kaip tik “garage.” Į- 
sigyk Websterio žodyną, tai 
gal dažinosi ir už tai nepašku- 
dysi kitus! O gal tau ir rodo- 

Protokolas A. L. O. P. S. Cent- dai nei jokių ten melagysčių įsi krutami paveikslai, kada tu 
ro Komiteto Valdybos susi- bei šmeižtų, o, pats savo “pa-, toj užkanjpėj verti 
rinkimo, laikyto gegužes 5 stabą” per “Keleivį” vien tik j Prie to, kada tu, Meškūne, me- 
d., 1929 m. .......
Komiteto pirmininkas drg.

Jankauskas pranešė, kad daly
vavo Nacionalio Priešfašistinio bespėliodamas I 1 V J • •

Visa 
priklauso nuo aplinkybių, 
individinių ligos požymių, 
sakysim, tos gyslos labai 
išpurtę ir senai taip, kaip 

slyvos riogso 
kraujuoja, tai jau blogi popie
riai. čia su supozitorijomis, 
su, anot Jūs, pilėmis peckotis ir 
vargintis neapsimoka. Chirur
go peilis greit ir radikališkai 
prašalina tokias ligotas venas. 

Kas kita, jei tie hemorojai
atsirado šviežiai ir da nesenai 
tebėra ir nėra perdaug išpurtę. 
Tokie hemorojai neretai duoda
si išgydyti ir vaistais. P 
gydytojas pakartojamai,
keletas dienų įčirškina į išplės- Komiteto susirinkime, kuris į- į 
tas venas tam tikrų vaistų, nuo 1 ’ ’ 1V’ " ’ m
kurių jos po truputį ima trauk

Pi I *
kartais linkiu greitų ir gerų pasėkų—

pilno pasveikimo.

A. L 0. P. S. REIKALAI

; drabsto purvais ir plūstasi, bet 
■net ir drg. Prūseiką bando į- 
' kąsti. Nusiramink, fašistų če- 
batlaižų nes atšipsi dantis! 
Nors tu ir liepi pasiskaityti 
“Laisvės” Nr. 65, bet neparo-

i gerą socialistinę 
mazgotę, kuri teršia viską. 
Nes keli metai atgal tu pats 
per “Sandarą” sakei, kad rim
tam laikraštyj kalbėt apie bol
ševikus neapsimoka. Reiškia, 
dabar kaip tik atatiko kirvis 
kotą—koks laikraštis, toks ir 
jo bendradarbis. Ir aš dau
giau neužimsiu brangios laik
raštyj vietos vesti kritikas su 
tokiu nusmukusiu f a š i s tiniu 
gaivalu, kaip Tauras-Meškū- 
nas, iš garadžiaus.

Klevinskas.

: Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. V.
A. M. Balchunas. Savininkas. , Tel. Stagg 6533

pokerį ?

“LAISVES” PIKNIKAS
Iš Philadelphijos Atvažiuoja Speciali s 
Traukinis, Iš Wilkes Barre Atvažiuoja Bu
šas Ir Girdėt, Kad Būriai Iš Kitų Miestų 

Rengiasi Atvažiuoti.
Piknikas įvyks labai patogiu laiku—Ketvirtos Liepos 

Nepriklausomybės Paskelbimo savaitėje

7 d. Liepos-July,
ULMER PARK Music Hall

GALE 25-tos AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Bus 2 Orkestras Prof. Retikeviaaus
Bus chorai ne vien tik iš New Yorko apielinkės, 
bet ir iš toliau. Visi chorai bendrai dainuos 
Internacionalą ir kitas dainas. Tai sudarys 
chorą iš apie 250 ypatų. Taipgi visi chorai 

dainuos ir skyriumi.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Atsiminkite, kad prieš “Laisvės” pikniką įvyksta Komu
nistų Partijos Lietfrakcijos planumo suvažiavimas. Čia 

bus draugų iš visos Amerikos.

T arėsime Senų Draugų: J. Šukys ir H. Stan 
kus Laukiami į Šį Pikniką.

Draugas J. Šukys jau pats yra išsitaręs, kad at
važiuos šią vasarą į Brooklyną. Mes manome, 
kad' worcesterieeiai atsiųs draugą H. Stankų. 
Tat būkime prisirengę girdėt jų prakalbas ‘L.’ 

piknike.

lavai? Juk tu aną kartą per 
tą patį “Keleivį” kliedei, kad 
Klinga jau trimis savaitėmis 
dar prieš 15 d. sausio buvo iš
važiavęs į Brooklyn, N. Y., o 
dabar sakai, kad jo ten ofi
sas. Reiškia, tu melavai ir ta
da ir dabar, nes tą kartą Klin
ga buvo Scrantone, o dabar 
Brooklyne. Meluoji nei nepa- 
rausdamas. Toliaus, argi tas 
Meškūno ir Klingos “ofisas” 
nėra kaip sūrmaišelis atitver
tas kampe, toj “krutamu pa
veikslų buvusioj vietoj”—ga- 
radžiuj ? Tai ko taip pyksti ?' 
Bet ve negarbė, fašistėliui, 
kad kampe garadžiaus pralei
di savo dienas ir naktis, o to
kiam “inteligentui,” “mokslo” 
vyrui, tai gėda gyventi tokioj 
už kampe j.

Meškūnas bando kąsti ir 
drg.’ Prūseiką savo fašistinė
mis iltimis sakydamas, kad: 
“Prūseiką, jei negirtas, tai ne
galėtų ir “Laisves” redaguot.” 
Nors tas niekšas gerai žino, 
kad drg. Prūseiką “Laisvės” 
neredaguoja, bet visgi nori ką- 

tiek. Tai jau fašistinis 
nors juodint. Sako- 
girtas, visus girtais

I ir'pašventį šmeižimams ir plū
dimams.

Uždyką tu suki savo galvą 
;, nuo ko aš iš- 

į mokęs rašyti ir kas man rašo, 
vyko balandžio 29 d. Tame Ir jei tu manai mane pašiepti, 
susirinkime buvo išduoti ra-j^ad būk man boba rašo, tai, 

fašistėli, labai apsigavai, nes 
aš pats geriau moku rašyti ir 
už patį Meškūną. O jei boba 

į reiškia paniekinimą, tai tu 
kartu paniekini ir savo moti
ną.

Jeigu Taurų kliubas suside- 
ida iš profesionalų, kuriuos su- 
! skaityti nereikia net vienos 
į rankos pirštų panaudoti ir iš 
'švarių biznierių, tai aš nežino
jau, kad ir karčiamninkai yra 
švarūs biznieriai. O kad J. 
Stepanauckas yra to kliubo 
pirmininkas, tai dar tas kliubo 
įiepadaro švariu—tik pagal 
kirvį ir kotas. Prie to, dar tu
riu pasakyti, kadi pakol Scran
tone nebuvo Taurų, nebuvo ir 
šnipų ir nieks neskundė pro- 
gresyves organizacijas. Juk 
šnipas Klinga buvo Tauro sek- 
Iretorium, ar ne? Reiškia, Tau- 
įrai išperėjo šnipą.
j klausi, kodėl bolševikai nusi- 
I statę prieš Stepanaucką, tai 
juokingas klausimas. Atro
do, kad keliu eini ir kelio 
klausi. Tu geras Stepanaucko 
kamarotas, tai paklausk jį, 
gal jis tau pasakys, kas su juo 
atsitiko 1928 m. gegužes mėn. 
ant miesto rotušės laiptų, ka- 

įda jam pasakė, kaip tu sakai, 
[boba, kad “Tu tą padarei, tu 
;pakišai liežuvį!” O jis, nie- 
I ko neatsakęs, nudūlino kaip 
! muilo kandęs. Na, o kad Ste- 
į panauckas tau gerbtinas žmo- 
įgus už jo šunuodegavimą at- 
jžagareivei miesto valdžiai, tai 
idar nereiškia, kad ir bolševi
kai turi keliaklupščiuot prieš 
jį-

O kad tu toks geras? sama- 
ritonas ir apgailestauji gamtos 
nuskriaustų: mažų ir plikų ir 
kartu man primeti raupįėtu- 
mą ir dar vėpliu pavadini, tai 
tuomi tik pasirodai, kas tavo 
fašistinėj puodynėj randasi. 
Aš tokių žymių neturiu ir ga

iliu duoti šimtą dolerių už pa-įnori parodyti savo gerą širdį,

Importuoja Vergus.
SAO PAULO, Brazilija. 

—Pereitais metais suvirs 
100,000 imigrantų įkeliavo 
Brazilijon per šį portą. Iš 
jų arti 14.000 atgabenta į- 
vaįrių ' kompanijų lėšomis. 
Jie atgabenti vergauti gu
rno plantacijose ir ryžių 
laukuose. <

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

Meškūnas primeta 
mūnšainierystę,

ei kadisti ir 
tikslas ką 
m a, pats 
mato.

Toliaus
b o 1 ševikams 
kazirninkystę, šnipystę ir ap
gavystes. Ar tik čia Meškū
nas pagal save ir kitus spren
džia? Toliaus, Meškūnas dar 
žada ir daugiau rašyti ir šmei
žti jam nepatinkamus žmones 
ir sako, kad jis pradės nuo tū-

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Tel.: Greenpoint 9682

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

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

* Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

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

Schuylkill

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

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

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuves ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- 

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 štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vaidais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog r“ 
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
gareikalavimo visur į kitus miestus

Iznieriams ir privati škiem s žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
čas apmokame.

Adresas:

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Knriy Jūs PageidavotMENDELO

zų ir baigs devynakėmis (mat, be Jų biwyje ne-
kazyrių ekspertui, kazyrės ir 
sapnuojasi) ir mini kokį ten 
Kub, kuris sėdi kalėjime už 
paneles ir skystimėlį, bet ne
pasako, koks tas Kub ir iš kur. 
Jeigu koks ten Kub jau nubau
stas teismo, tai nėra jokios 
baimės pasakyti pilną to pra
sikaltėlio vardą , bet-, ve čia 
Meškūnas parodo savo “dide
lę” cnatą, užlaikydamas slap
tybėj bolševikų negražius dar
bus, arba koks ten ž., kuris 
vertė “pokerį” 
pas Kundrotą. Čia Meškūnas

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

y- Juos išdirba

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

Wilkes-Barre Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi iOf 
per paštą išsiuntinėjamo, kaipo l 

užsakymus (orderius).
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Kietyjy Angliy Mainos ir Jose Darbai
(Pabaiga) i daug panašių dalykų yra, ką

Nulipom žemyn ant geng- 
vės, tai kontraktoriai liepė ei
ti namo, nors da buvo tik 11 
vai. prieš piet. Jie mums už
mokėjo už visą dieną, bet mes 
jiems paleidome anglies apie 
4 tūkstančius penktoninių ka
rų. Jie liodavo anglį iš to 

iliorio apie metą laiko.
1920 metais, rudenį, dirbau

su V. šušinsku Blise, Glen Al
den kompanijos. Mes turėjo
me statyti timberius, o medžių 
ant vietos neturėjome. Pasa
kėme motormanui, kad jis, 
kaip su tuščiu tripu stums ka
rus, kad sustotų toj vietoj, kur 
yra medžių, tai mes ant pirmo 
karo užsidėsime mums reika
lingą medį. Mes nuėję, tą me
dį, apie 12 pėdų ilgio, užrito
me skersai kelią ir laukėme. 
Jis, pasiėmęs tuščius karus, 
stūmė ir pamiršo sustoti, o 
i jįfcs manėme, kad jis tikrai su
stos. Pirmutinis karas atbė
gęs kad duos į tą medį, tas 
medis man, ir parmušė. Rita
mės—aš pirmiau, o medis pas
kui mane, kaip koki volai. Me
dis buvo prispaustas karo 
bumperio prie žemės, tai ant 
manęs negalėjo užsiristi. To-' 
kiu būdu aš išlikau gyvas, 
nors labai suvoliotas, sutrin
tas. Mane stūmė apie 30 pė
dų. Per porą savaičių visą 
^audėjo ir buvau visas pamė
lynavęs.

čia tik vieno žmogaus atsi
tikimai, o kiekvienas mainie- 
rys turėjęs visokių nelaimingų 
atsitikimų.

Abelnai, mainieriai, taip sa
kant, neįsidirba sau geresnį 
darbą. Nekuriose pramonėse 
kuo ilgiau dirba toj pačioj vie
toj, tuo geresnį darbą gauna. 
Pas mainierius to nėra. Kur 
unijos lokalas nors paviršuti
niškai darbininkų teises gina, 
tai pirmenybę darbą gauti turi 
tas, kuris dirbęs, o neturi dar
bo. O dabar yra taip. Pabai
gei darbą, bosas akies ant ta
vęs neturi, tai ir negausi ki
to, nors tuom patim sykiu jis! 
•uodą darbą visai naujiems, 
kurie ten nedirbę. Šimtai ir! 
tūkstančiai pirmiau dirbusių

kontrakte visai nėra pažymė
ta. Kaip gerai dirba ir nori, 
kad tas darbas eitų, tai nors 
dienos užmokestį darbininkui 
padaro. Dabar kompanija tik 
savo šuneliams—lokalo virši
ninkams gerai apmoka, kad 

[jie tylėtų. Na, ir vienam ki
ltam mainięriui, kad šiek tiek 
'tame unijos lokale tylėtų ir 
: nekeltų visuotinos neapykan- 
jtos prieš kompaniją. O vi
siems kitiems stačiai sako, kad 
■nemokės ir atliktas kriukis. 
Nori, mesk darbą, bet ir kitur 
nuėjęs tą patį gausi.

Viename lokale buvo toks 
atsitikimas. Lokalo susirinki- 

•me būvi ’.pakeltas klausimas, 
[kad prisidėti prie General 
Skundų Komiteto. Tas loka
las buvo kada tai prisidėjęs, 

Ibet išsimėtęs. Vienas mainie- 
irys davė įnešimą, kad prisidė
ti. Ant rytojaus tam žmogui 
i darbo nėra. Praeitus metus, 
I tame pačiame lokale, vienas 
•mainierys runijo į lokalo pre-i 
izidento vietą priešais kompa
nijos pastatytą žmogų. Tą die- 
I ną po rinkimų tam žmogui 
darbo nėra ne tik tose maino-! 

Ise, bet ir toje kompanijoje. |
Daug galima būtų tokių I 

'faktų prirašyti, bet užtenka ir 
į to, ką augščiau paminėta.

Jau daugelis supranta, kad 
ikada tai buvusi U. M. W. of j 
! A. stipri ir karinga, patapusi 
po John L. Lewis’o ir kitų re-j 
negatų ir šnipų kontrole, virto' 

j kompanijos organizacija slopi- 
jnimui darbininkų. Jeigu jie 
kitaip neapsidirba su karin- 
gesniais mainieriais, tai pavar
toja revolverius ir mašinines 
kanuoles.

Pritvinks pilnos mainierių 
širdys kerštu priešais pardavi- 
kus ir šnipus ir išsilies^ kaip i 
jūra. Mainierių pasiryžimą 
kovoti prieš visus skriaudėjus 
nesulaikys niekas. Ir tas bus 
atsiekta po komunistų vado
vaujama Nacionale Mainierių 
Unijos vėliava.

Paežerinft.

WILKES-BARRE, PA.
mainierių negauna darbo ir 
turi eiti pas kitą “lėberiauti,” 

. ir to da geresnio negauni. O 
tas yra todėl, kad kiekvienoj 
mainoj (colliery), vienokioj 
ar kitokioj formoj, yra parda
vinėjamas darbas. Jeigu su 
bosais nieko neturi, tai pabai
gęs, kito, lemtesnio, darbo ne
gausi. O jeigu ir duoda kokį, 
tai pats turi pamesti, nes ne- 

nieko uždirbti. Mano 
viwias pažįstamas mainierys, 
prieš kalėdas, tą.pėdę gavo $6 
už 11 dienų. Dabar ir “lėbe- 
rys,” išdirbęs 7 ar 9 dienas, 
gauna už 5 ar 6 dienas mokes
tį. Mainierys neuždirba, tai 
ir “lėberiui” nemoka. O po 
kiekvienai “pėdei” unijos ko
lektoriai iš darbininkų dole
rius kolektuoja. Jie nepaiso, 
ar tu uždirbi ar ne, bet duok 
dolerį.

Mainierių su k o m p a n ija 
kontraktas pasibaigs 1930 me
tais, bet tas kontraktas nie
kam nevertas. Kada gerai 
dirba, tai ką tik mainierys pa- 

“C.daro, už tą gauna mokėti. O 
dabar tik už tą gauna mokė
ti, kas yra kontrakte pažymė
ta. Pavyzdžiui, yra tokių mai
nų, kur į kontraktą pažymėta, 
kad moka tik už trečią propą. 
Reiškia, jeigu pastatei 6, tai 
tik už 2 gausi mokėti. Ir

Aido Choro susirinkimas į- 
vyko gegužės 9 dieną. Buvo 
nutarta draugišką išvažiavimą 
turėti ant Harvey’s Lake. Pas 
mus randasi rengimo komisija 
iš penkių narių. Tai palikta 
ant komisijos rankų pasirūpin
ti su diena.

žinoma, išvažiavimus reikia 
rengti ar tai draugiškus ar biz- 
niškus. Bet komisija turi pa
sirūpinti, kad ^nemažai tų pa
rengimų įvyktų. O įvykdyti 
tuos parengimus turi komisija 
ne kad loska ir nariai į komi
sijos susirinkimus turi lanky
tis. Jei del kokios priežasties 
tie komisijos nariai negali at
likti tą darbą, lai apleidžia 
vietas ir tegul kiti įstoja į tą 
darbą, kurie gali tinkamai at
likti.

Chore randasi labai gerų 
draugų, kurie pirmiau energin
gai darbavosi. Bet kas pasi
darė su tais draugais dabar? 
Jie nenori niekur apsiimti. Pa
vyzdžiui, kaip neturėjom ren
gimo komisijos, tai draugai ne
norėjo nieko veikti užtai, kad 
nebuvo rengimo k o m i s i jos. 
Kaip atėjo laikas rinkti komi
siją, nei vienas neapsiėmė. Jūs 

l žinote, kad apsiimti į rengimo 
komisiją reikia nors dviem tų 

I draugų, kurie gerai žino tą 
| darbą. O prie jų galima kitus

LAISVE

Kr.d palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti tei
singumą to patarimo: 

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO”

Šokių Orkestrą ir toliau

VIETOJ SALDUMYNO”SIEK LUCKY

Tarptautinė Scenos 
ir Judžių Žvaigždė.

Myliastulpis
Lucky Strike yra myliastulpis pa
žangoje cigaretų gaminimo. Ap
kepinamo procesas padaro Lucky 
Strike ženklu atsižymėjimo, ir, kaip 
kad mano 20.679^ daktarai, yra 
priežastis, kodėl Luckies yra 
mažiau erzinančiais. Jokie kiti 
cigaretai neturi to slapto kaitinimo 
veiksmo, kuris pašalina nešvarumus 
ir erzinančias medžiagas, išdirba 
nepalyginamą kvapsnį ir užtikrina 
rūkytojui didžiausią daugį puikaus 
smagumo ir pasitenkinimo iš rūky
mo.

(PASIRASO) 
ū’.čia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtind LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR 

MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir 
Auditoriai.

The Lucky Strike 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C. 

radio tinklą.

MSI®

Labai Parankus Kišeninis
LJETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKA 1,-Li ETŲ V IŠKAS

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 FLS&c

“LAlSVfc”
46 Ten Eyck fet., Brooklyn, N. Y.

Bell Phone, Poplar 7545 I

A. F. STANKŲ^

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVU” . ‘

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius, 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Žauki- 
tūs pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

iiiiamaniamsiiisiiiaiiiaiiii
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No. 20

Jurejo Prastą Sveikatą, 
Nervingumą, Negalėjo

/ Miegoti

išrinkti ir sykiu bendrąją veik
ti. Tuomet ir . jie pripras prie | 
to darbo. Jeigu tie draugai j 
nori, kad choras gyvuotų *ge-Į 

iriau, ir kad ateityje daugiau 
jaunimo pritraukti, tad turi

Prezidentas, 
The American Tobacco 
Company, Incorporated

o

o

o

o

o

o

O

o

o

o

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
, . nuo savo amžino priešo!

IlfllO I PY TallS centai už skrynutę) yra tai kanuole priešj vi U u LflA laud amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietč-
. jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

151

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, I1OMEOPATI.ŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1111

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

________________  ORDER BLANK __________ _
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No. St. or Ave.

o

o

o

O

5

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

■ t

© 1929, The American Tobacco Co.. Manufacturers 
----------  -niwiiT—iimnmr  -rrriiui -  i>»i i

7:30, virš Orpheum teatro,
139 So. Main St., Wilkes-Bar
re, Pa.

Korespondentė D. Z.

Evangelistas Užsimanė 
$48,000

o Miestas State.

LlIHUBTIEIIIEJ IIIEI iiiismomsiiisiiiGmeiiieiiioiiiempHiEiHEHiBiu

met Masonas buvo visai apja-Įninkas, bet ir jo žmona visaip 
kęs, tai ne tik pats pamoksli- Masonui gelbėję ir jį raminę.

Ponia T. B. Bedd, Hatfield, Ark.. gavo 
tiek daug pageltos nuo vartojimo Nuga- 
Tone. kad ji rašo išdirbinėtojams ir pasa
ko, kokias ji gavo geras pasekmes. “Tai 
yra geriausios gyduolės, kokias kada nors 
aš vartojau," ji rašo: “Aš turėjau prastą 

■> sveikatą ir negalėjau atlikti savo darbo.
Aš negalėjau naktimis miegoti, buvau ner- 
vuota. aš negalėjau nakęsti jokio triukš
mo. Dabar mano sveikata yra daug geres
nė, aš naktimis gerai miegu. Man neuž
tenka Žodžių užtektinai išgirti Nuga-Tone.” 

Virš miliono vyrų ir moterų surado di
džiausią pagelto vartodami Šias puikias gy
duoles. Faktiškai nei vienų gyduolių mar
kele nėra ’taip gerų nuo prastrr apetito, 
menko vidurių virškinimo, gasų viduriuose, 

»• raugėjimo, skilvio, žarnų, kepenų trubelių, 
silpnų inkstų ir pūslės, chroniško užkie
tėjimo, svaigulio, praradimo svarumo ir 
stiprumo, prasto miego, silpnų nervų ir 

5panašių nesmagumų. Jei jūsų sveikata yra 
įjRF menka, arba jūs esnt silpnas, jūs turit 

tuojau bandyti Nuga-Tone. Jos yra par
duodamos pas visus gyduolių vertelgas. Jei 
jūsų vertelga neturi Nuga-Tone stake, rei
kalaukit, kad jis užsakytų jums iš olsclio 
vaistinės.

i daugiau rūpintis apie chorą.
Rengimo komisija buvo nuta

rus laikyt susirinkimą geg, 12 
dieną, 5-tą vai. vakare. Bet 
iš penkių komisijos narių tik 
vienam rūpėjo svarbumas su
sirinkimo ir atvažiavęs laukė 
tris valandas. O kiti komisi
jos nariai kur buvo? Ar ne 
sarmata apsiimti į komisiją ir 
paskui tik vardą nešioti ?

Tad kviečiu choro vardu vi
sos apielinkės jaunimą, jaunas 
moteris ir vyrus ateiti ir prisi
dėti prie choro. Pamokas/lai- 
kom kožną ketvergi vakarą,

Kad milionierius dr. Lewis 
D. Mason, mirdamas, paliko 
tiktai $500 protestonų pamok
slininkui Th. R. Horsefieldui, 
tai šiam atrodo permažai. Jis 
dabar per teismą reikalauja 
bent $48,000. Sako, kad per 
paskutinius šešis metus, kuo-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne rosiąs ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežind apio tai.
Dcksnio Galinga Mostis yra liek 
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.

Boksais Oiatmoat Co. 
618 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

$10.00 LOTA! $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

GRABORIUS

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

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

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y. /

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 ‘‘Mokykla su Reputacija”

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

25 METŲ JUBILĖJUS. Spccialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

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

New York City

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki ra f* „i-.. LiAlIUl. jęuo g v ryt0 jj.į g v vaki5 I)o g va|.—75c 3 v Uvulą
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
Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS:
Panedčliais ir 

utarninkais

29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y. / 

Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šešt: ’ r‘ ŠeštacL, Gegužės 18 d., 1929

VIETOS ŽINIOS
m., 231 Bedford Ave., mire 11 
d. geg., buvo palaidotas 15 d. 
geg. Evergreen kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

vaitę visa-kalbantį pasekmin
gą krutamąjį paveikslą “Close 
Harmony,” kuris yra smagus, 
muzikalis ir pilnas mitrių šo
kių. Svarbiausią rolę vaidina 
Charles “Buddy” Rogers.

Apskirto 14 Banku an i 
Virš $35,000

I

Penkiolikę Sykių Pakilo 
Universiteto Lėšos

Suvaro Valgyklų Darbininkus 
J Koridorius ir Buožėmis 
Pliekia SKAITYKIT “LAISVĘ”

PARSIDUODA laikrodžių Storas.
Biznis įdirbtas per suvirs 20 me

tų. Gera vieta laikrodininkui. Par
davimo . priežastis—savininkas išva
žiuoja į Europą. Kreipkitės po No. 
752 Westchester Ave., Bronx, N. Y.

(117-118)
PARSIDUODA restoranas, labai biz- 

niškoje vietoje, apgyventoje lietu
viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ir už pusę kainos. Royal Res
taurant. 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. (117-119)

35 tūkstančius dolerių iš- 
makliavojo iš k e t u r i o likos 
bankų Mineoloj, Long Islande, 
ir kituose apielinkės mieste
liuose vienas iš kalėjimo pa
bėgęs kriminalistas, kuris pa
sirašydavo “James P. Mor
ton.“ Jis darydavo taip. Pa
sideda į banką $100 arba $150 
ant čekių knygutės. Paskui 
čekiais mažu pamažu ima pi
nigus, kol belieka tiktai kele
tas dolerių. Per tą laiką jis 
pasidaro gerai pažįstamas 
bankų tarnautojams, įgyja jų 
pasitikėjimą. Kada jau bai
giasi jo pinigai banke, tai jis 
vienu kartu ima ir padeda 
$250 ar daugiau čekį, išrašytą 
kito banko vardu, į savo są
skaitą. Tai jau suklastuotas, 
falšyvas čekis. Bet jis priima
mas, nes žulikas jau yra ga
vęs pasitikėjimo pas jo banko 
viršininkus. O greit po to žu
likas ima ir ištraukia savo var
du visus tuos pinigus iš banko. 
Taip tai per keletą mėnesių

New York o Universiteto me
tinės išlaidos 1911 metais bu
vo $420,000; šiais metais to 
universiteto išlaidos, bus 15 sy
kių didesnės ir sieks $6,573,- 
840.

Per karą pralobo didelis 
skaičius buržujėlių, virto stam
besniais buržujais; jų veislė 
pasididino; tai yra augštųjų 
mokyklų studentų skaičius ne
žmoniškai padaugėjo. Bet 
paprastų darbininkų vaikams 
tos mokyklos dabar pasidarė 
labiau neprieinamos, negu 
pirm karo.

Drg. Bimbienės Išleistuvių 
Vakarienė Šiandien Vakare

Drg. Bimbienė išvažiuoja su 
ekskursija į Sovietų Sąjungą 
25 d. gegužės. Lyros Choras 
nutarė surengti išleistuvių va
karėlį palinkėjimui-jai laimin
gos kelionės. Vakarėlis įvyks

ir nušlavė keturiolikai bankų 
virš $35,000.

18 d. gegužės, šiandien, 
karėlis bus 'įvairus: bus

Va- 
val-

Policija sako užtikus jo pėd- gyt, gert, šokt; dainų taipgi 
sakus ir jis galėsiąs būt nu- nestigs, nes dainuos Lyros 
tvertas. Choras. Vakarėliui įžanga

----------------------- $1.00; pradžia 7-tą vai. vaka-

Laimėjo streiką darbininkai 
dar dviejų valgyklų: Haynes 
kafeteri jos, 411 Broadway, ir 
Natural valgyklos, 21 Broad
way, New Yorke.

Teismo indžionkšinas kietai 
uždraudžia darbininkams pi- 
kietuoti užstreikuotas valgyk
las; griežtai užgina dalinti la
pelius ir komunistinius laikraš
čius dar nestreikuojantiems. 
Lietuvos kaimietis nemuštų sa
vo atkaklius gyvulius taip,kaip 
policija muša streikierius. O 
vis dėlto streikas laimimas 
vienoje valgykloje po kitai.

Užvakar mėlynsiūliai suvarė 
į vieno namo koridorių septy
nis streiko pikietuotojus, vaik
ščiojusius apie Arlene katete
ri ją, 35th St. ir 8th Ave., New 
Yorke; baisiai juos buožėmis 
primušė ir areštavo.

Tą pačią dieną vakare 1,200 
valgyklų darbininkų suėjo į 
mitingą Manhattan Lyceum 
svetainėje. Komunistų atsto
vai užtikrino partijos paramą 
streikieriams. Susirinkusieji 
užgrūdino savo pasiryžimą 
tęst kovą iki laimėjimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
FRACKVILLE, PA.

A. L. P. Kliubas rengia gražų pa
silinksminimą su vakariene, subatoj, 
18 gegužes, Kliubo svetainėje. Pra
džia 7-tą va], vakare. Kviečiame vi
sus atsilankyti, nes bus skanių val
gių ir visokių įvairumų.

Rengėjai.

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

rinkimas bus utaminke, 21 d. gegu
žes, Carpenter svetainėj, 7 ir Adams 
St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai at
eikit ir naujų narių atsiveskit.

. Sekr. A. G.
(116-117)

NEWARK, N. J.
Palangos Juzės Draugija rengia 

prakalbas nedėlioj, 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)

Delegatų Domei
Visi delegatai, kurie esate 

išrinkti i Didžiojo New Yor- 
ko Darbininkišką Organizaci
ją Sąryšio konferenciją šelpi
mui Lietuvos baduolią, sekma
dienį, gegužės 19 d., malonė
kite pribūti laiku, 10 vai. ryte. 
Konferencija bus “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St 
Brooklyne, N. Y.

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

Sąryšio Pirm.
» i i , . A. Matulis.

VI-

būti

tikrac

Mirė

■

Padėkos Žodis Giminėms 
Ir Draugams

Tariame širdingą ačiū 
siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie prisidėjo 
prie paskutinio patarnavimo 
velionei mano moteriai, Evai 
Mišiūnienei; tiems, kurie pri
siuntė gyvų gėlių vainikus ir 
kurie dalyvavo, palydėdami į 
kapus skaitlingai.

Ačiū visiems, kad užjautėt 
liūdnoje valandoje, suramino
te prisidėdami prie palydėji
mo. Liekame visiems dėkingi 
nuliūdę

Velionės vyras,
V. Misiūnas, 

ir sūnus Albinėlis.

Dirbtuvių Darbininkai Būtinai 
Dalyvaukite Šioj 
Konferencijoj

PARSIDUODA grosernė ir saldainių 
Storas. Apgyventa lietuvių ir kiti? 

tautų. Gera vieta su kambariais. 
Randa nebrangi. Parsiduoda labai 
pigiai. Kreipkitės “Laisvėn.”
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 3 
lai. po pietų. Galit klausti janito- 
riaus 2 floro, parodysiu kambarius. 
G. M. Kanton, 3481—3rd Avė., arti 
168th St., New York, N. Y. 114-119

i PARSIDUODA stuba su bučerne ir 
grocerne. Yra 6 kambariai ir du- 

beltavas gąradžius. Lietuvių ameri
konų apgyventa vieta. Kaina $9,000. 
Atsišaukit: 156 Steamboat Road, 
Great Neck, L. I. (115-120)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

re, įvyks National Hali sve
tainėje, 91 Clinton Ave., Mas- 
pethe.

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

Rengimo Komisija.

Walter Žukas Greit Apleis 
Šią Apielinkę

Trumpu laiku Brooklynas ir 
aplinkiniai miesteliai neteks 
drg. Walterio Žuko, gabaus 
jauno chorų mokytojo. Pasku
tinė jo diena šioje apielinkėje 
būsianti “Laisvės“' piknike,

Brangiausias Advokatas 
Kovos už 7 Centu Važinėjimo 
“Fėrus”

Interborough Rapid Transit 
kompanija (požeminių gelžke- 
lių) pasisamdė brangiausią 
kapitalistinį advokatą Charles 
Evans Hughes, buvusį Ameri
kos valdžios ministerį. Jis to
liau varys kompanijos bylą už 
pakėlimą važinėjimo kainos 
nuo penktuko iki 7 centų.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9-tos kuopos susirinkimas bus 
utaminke, 2.1 d. gegužės, 8 vai. vaka
re, paprastoj vietoj. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. Ka
dangi panedčlį yra šaukiama konfe
rencija delei Lietuvos baduolių šel
pimo, tai mes savo susisirinkimą 
turėjome perkelti į utarninką.

Sekr. Ig. Aleksiejus.
(116-117)

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

metinė konferencija bus 14 d. lie- 
pos-July, Youngstown, Ohio, prasi
dės 10:30 vai. ryte. Taigi, visos 
kuopos priklausančios prie to ap
skričio, pasižymčkit dieną ir išrin- 
kit delegatus. Org. J. Urbonas.

(116-117)

Naujas Angelukas
kaip teko patirti. Drg. Žukas 
rezignuoja ne tik iš Aido ir 

i Lyros chorų. Brooklyne ir Mas- 
Ipethe, bet taip pat iš Pater- 
Įsono. Great Neck o ir Newar- 
ko chorų. Jeigu dar laikinai 
iuos ir mokinąs, tai tik tol, 
kol jie susiras sau mokytojus.

Žukas važiuoja į senąia sa
vo tėviškę. Binghamton, N. Y. 
Tenai tęs toliaus savo muzikos 
studijas. Nes ten iš New Yor- 
ko sugrįžta ir jo mylimasis 
profesorius. Rep.

Darbo Unijų švietimo Lygos 
konferencija /įvyksta šiandien 
ir rytoj New Yorke, Irving 
Plaza svetainėj, arti Union 
Square. Visi šapų komitetų 
žmonės ir visi kairiųjų mažu
mų nariai iš unijų turi būtinai 
dalyvauti toje konferencijoje. 
Nuo neorganizuotų fabrikų 
darbininkai taipgi turi 
konferencijoje, čia bus daro
ma planai, kaip sukurt 
Darbo Unijų Centrą.

Bankai Vienijasi Į Didžius 
Pinigų Irusius

Seaboard National Bankas 
susiiungia su Eouitable Trust 
Banku. Bendras jų kanitalas 
bus $900-000.000. Tai jau 
septintas įvairiu did žiu i u ban
kų susivienijimas. Susivieniję 
bankai paskui vėl tarn savęs 
vienvsis. Šitaip kanitalas jun
giasi i vis stambesnius pinigi
nius -trustus. ir stinrina savo 
finansinę diktatūrą šalyje.-

William Chemishoff, 49 
metu. 57 Hudson Ave., mirė 
15 d. gegužės; bus laidotas 18 
d. "egnžės. §v._ Jono kapuose.

Daniel Klewitz. 50 m.. 264 
Metrop. Avė., -mirė 14 d. ge
gužės: buvo palaidotas 16 d. 
gegužės Alyvų kalno kapuose.

Edward C. Richarsen. 69

METINIS PIKNIKAS 
Rengia Lietuvių Gimnastikų Kliubas 

Nedėlioj, 19 Gegužės-May, 1929 
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės, ir Rust SL, Maspeth, L. L, N. Y. 
MUZIKA CLUB ROYAL SERENADERS 

Durys atsidarys 5 valandą
Šokiai prasidės 6 valandą Vakare ■ į J 4

ĮŽANGA 50 CENTŲ

Dievas, turbūt, norėjo gaut 
į dangų dar vieną angeluką, 
kad prileido šitokį atsitikimą. 
Marie Delullo, 9 metų mergai
tė, po pirmai komunijai grįžo 
namo, 73 Carlton Ave., Brok- 
lyne. Beeinant skersai gatve, 
trenkė į ją taxi-cab automobi
lis ir ant vietos užmušė, šo
feris areštuotas.

3,500 Bronzos ir Geležies 
Darbininkų Jau Kovos Lauke

Iš 4,000 Bronzos ir Geležies 
Statybos Amat. Unijos narių, 
streikan išėjo jau 3,500. Ko
munistų Partijos organas Dai
ly Workeris virto jų organu; 
komunistai ir kairieji darbinin
kai abelnai yra jų kovos ska
tintojai ir gaivintojai.

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
NEW YORKO 
PARAMOUNT

Prasidėjo New Yorko Para
mount teatre rodymas visa- 
kalbančio judžio “A Danger
ous Woman,” iš nuotikių Af
rikoje. Yra gana romanso, 
dramos- ir komedijos. Vado
vaujamo j rolėj—B a c 1 anova, 
buvusi Maskvos Dailės teatro 
artistė.

Be to, duodama gerų vode- 
vilinių pamarginimų.

RIVOLI
New Yorko Rivoli teatre 

jau antrą savaitę rodoma 
John Barrymore’o “Eternal 
Love” (Amžina Meilė). Tai 
dailiškai vaidinamas- garsinia
me judyje romansas su meksi- 
koniškai-ispaniškos meilės kai
tra, pors scena ir Šveicarijos 
Alpų kalnuose.'

Be to, yra įvairių kitų me
niškų priedų.

RIALTO
Rialto teatras New Yorke 

rodo ketvirtą ir paskutinę sa-

PARSIDUODA NAMAI
Ridgewoode, 2 šeimynų mūri

nis namas, garadžius del 2 ka
ru, 3 metu senumo, kaina 
$12,500.

6 šeimynų mūrinis namas, po 
5 kambarius, kaina $13,500.

1 šeimynos namas, 6 kamba
riai, Richmond Hill, kaina 
$6,000. Jeigu manote pirkti 
namą, tai prisiųskite man savo 
adresą, tai aš prisiųsiu jums 
listą, kurie parsiduoda Brooklyne 
apielinkėse ir New Yorke, tad 
galėsit pasirinkti, .arba pašau
kit per telefoną, aš nuvažiuosiu 
su automobiliu ii’ aprodysiu na
mus, kurie yra ant pardavimo.

J. STANKUS
8448—63rd Road

WEST FOREST HILL, N. Y.
Tel., Newtown 5916

(117-23)

PAJIEŠKOJIMAI
iJIEšKO kambario moteris Jamaica 

arba Richmond Hill. Kas .turit 
gerą kambarį, malonėkit pranešti šiuo 
adresu: H. P., 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.
PAJIEŠKAU partnerio j bučemės ir 

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

114-1.19
PAJIEŠKAU Elzbietos Dobrovalskie- 

nės, gyvena Philadelphia, Pa. Mel
džiu ją pačią atsišaukti arba kas iš 
skaitytojų žinote jos adresą, malonė
kite pranešti. Jieško Antanas Vil
kelis. Malonėkite rašyti šiuo adre
su: A. Wolgor, 558 Pleasant St., 
Norwood, Mass. 113-118
PAJIEŠKAU savo tėvo Frano Gab

rėno, angliškai vadinasi Gabren, 
kuris seniau gyveno Detroit, Mich., 
vėliau išvažiavo į Kewanee, Ill. Da
bar 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)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?
KAZYS "RŪKŠTELIS 1

DAR GYVUOJA
ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius/ Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 

i reikalinga vieta apsistojimui, užeiki- 
Įte; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

K. RŪKŠTELIS
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 aau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- m f (\ 
DA IR PATARNAVIMAS 2S I II i 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.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA fomišiuotas kam
barys arti Forest Parko. Reikia 

važiuoti Jamaica eleveiteriu ir išlip
ti ant Woodhaven Boulevard stoties. 
Atsišaukite: 8448—89th St., Wood
haven, L. I. jll7-119)
PASIRANDAVOJA 5 kambariai su 

visais įtaisymais. Randa $28.00 į 
mėnesį, 1 mėnesį randos nereikės mo
kėti. Kreipkitės pas janitorių, 148 i 
Grand St., Brooklyn, N. Y. (115-120)

SALES—PARDAVIMAI
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)

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučernę 
ir viską nąujai 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.

RADIO, RADIO ir RADIO
Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

GRABORIUS

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

1
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Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

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

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvcrgais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniai* tik 
sulyg sutarties.

Telephone, Stagg 4441

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)
TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
416 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
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.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

.IR MALIORIUS

$
į.V'

Darbą atlieku

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo- 

1 mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS5
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

:<■

214 Perry Avenue,

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

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

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

Seneso

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
gęriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
Ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, |1.00 ir daugiau.

Apynių
* kviečių uogų

Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i . ‘ ,
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių

Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G~ Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 216f, 1114.




