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Tyli.
MacDonaldo Kanutai.

Rašo R. Mizara

Pirmks Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių LITHUANIAN DAILY
Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimesit, Tik

* Retežius, o Išlaimėsit
Pasaulį!

Nesenai, Telvysočnaja mies
telyj, apie 1,000 kilometrų į 
šiaurrytus nuo Archangelsko, 
samojėdai turėjo savo Sovietų 
kongresą. Tai pirmas tos tau- 

' telės istorijoj. Vyriausiu die
notvarkės punktu buvo aptari
mas kolektyvizacijos klausimo. 
Nuspręsta kolektyviškai valdyti 
tundrą (tyrlaukius, kuriuose 
auga tik tam tikros samanos) • 
ir kolektyviškai auginti brie
džius. Vadinasi kolektyvizaci
jos banga apims visus Sovietų 
Sąjungos kampelius.

Ar jūs 
kad mūs 
dencijų turinys žymiai pagerė
jo? Tai veikiausiai bus dėka 
“Laisvės"’ b-vės dalininkų su
važiavimo pageidavimui, šian
dien “Laisvėj” rasime jau daug 
didesnį nuošimtį koresponden
cijų iš fabrikų, negu seniau. 
Bet dar r jų nepakanka: rašykit 
daugiau. Permažai “L.” telpa 
korespondencijų iš minkštosios 
anglies srities — Illinois valsti
jos. Ypačiai West- Frank forto 
draugai mažai prie to priside
da.

pastebėjote, draugai, 
dienraščio korespon-

Vadinasi, Lietuvos fašistų 
konsulas, p. Kalvaitis, pasibijo
jo stoti į debatus su d. Andru
liu Vytauto klausimu. Tai dar 
vienas įrodymas to žvirbliško 
įbailumo, kuris apsireiškia fa
šistuose ir jų bernuose. Taukš
ti, didžiuotis jie ekspertai. Bet 
pavadink juos stoti prieš publi
ką ir apginti savo poziciją, tai 
jie įgauna kinkų drebėjimą ir 
pabėga.
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Sensacingas Banko
Apiplėšimas Kaune

KAUNAS.— Sausio 31 d. 
vai. 30 m. Kaune įvyko 

apiplėšimas:

visiems

9 
nepaprastas 
dienos metu miesto centre 
išplėštas savitarpio kredito 
bankas Ugniagesių g-vėj.

Plėšimo laiku banke buvo 
keliasdešimt žmonių. Stai
ga užėjo žmogus su kauke 
laikydamas du revolverius. 
Jis staiga sušukęs “rankas 
augštyn!” įsakė 
gulti ant žemės.

Skubiai įkišo vieną revol
verį į kišenę, su kitu pribė
go prie kasos ir paėmė vi
sus pinigus — keliasdešimts 
tūkstančių litų, esą apie 90,-. 
00 litų ir pabėgo.

Jam iš banko beeinant su
spėjo paskambinti į I Nuo
vadą. Dežuruojantis rašti
ninkas išgirdo: “Pas mus 
plėšimas,” metė triūbelę ir 
už kelių minučių apiplėšimo 
vietoj buvo pilna policijos.

Banditas nusiėmęs kaukę 
išėjo į gatvę su portfeliu. 
Vienas išplėšto banko tar
nautojas išbėgo į balkoną 
ir šaukė “Laikyk jį”. Vie
nas praeivis buvo benorjs 
banditą sulaikyti, bet tas 
ramiai atsakęs “ko nori, aš 
einu j baldų krautuvę”. Pra
eivis jį paleidęs.

• I . i ■ >. į . c :

Plėšikas Sulaikytas
Jis buvo užbėgęs į Mela- 

medo butą ir grasindamas

I “Laisvėje” tilpusius straip
snius apie Vytautą, kur buvo 
istoriškais daviniais įrodyta, 
jog tasai monarchas buvo Lie
tuvos pardavikas, žemaičių žu- , . v
dytojas ir jų krikštytbjas kar- revolveriu privertė žydą jį 
du ir ugnimi, fašistinė spauda paslėpti. Bet policija jį ra-
nieko neatsako. Neatsako todėl, 
kad ji nežino ką atsakyti. Jos 
vienatinis atšikirtįmaa,? tai: 
“bolševikai niekšai”, “bolševi
kai ištautėlfai’’. šitaip pasiko- 
lioti gali by kvailelis.

Kauno klerikalų “Rytas” pra- 
neša:

“Kunigaikštis Jonas, Jono sū- 
nūs, Gediminas Beržanskis- 
Klausutis (Kodėl ne Kvailu
tis?), Vytauto komiteto inicia
torius, prašo pranešti, kad jisai 
įteikė Vytauto Did. Komiteto 
pirmininkui raštą, kuriuo atsi
sako iš Vytauto Kom. tarybos, 
Vytauto fondo Komiteto na- 
rių.”

Tiesioginiškiau tariant, Ge
diminas Beržanskis Dumutis 

* gavo “kiką” iš Komiteto,1 nes jį 
dabar pasiėmė ' savo rankosna 

5- fašistą valdžia, šisai gaivalas 
buvd įteikęs kredencialus; gra- 
boriui Liūtui, kuris riąbąr A- 

• ’ • menko je, stengiasi “pąkelti Vy
ri > j tauto vardą.” [ ; y • 

V?.*
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Kuomet Anglijos darbininkai 
pradėjo leisti savo dienraštį 
“Daily Worker,” tai revoliuci
nio judėjimo priešai ėmė siusti. 
Pradedant su MacDonaldo mi- 
nisteriais ir baigiant su papra
stais policijantais, vįsi skelbia 
dienraščiui boikotą. Laikraščių 
pardavėjai, kurie imasi dienraš
tį pardavinėti, persekiojami. 
Anglijos Komunistų Partija, 
matydama buržuazijos sujudi
mą, pati išsidirbo kelius plati
nimui savo dienraščio.

Karalius Kanutas bandė su
laikyti jūros bangavimą, bet ne
galėjo. šiandien kiekvienas iš 
jo krečia juokus. MacDonaldo 
socialistai bando sulaikyti ban
gą komunistinio judėjimo, ko
munistinės idėjos. Juos laukia 
dar liūdnesnis likimas, riet Ka
nu tą/

do ir suėmė.
Pas jį rasta visi išplėstieji 

pinigai apie 90,000 litų.
Toks banko apiplėšimas— 

bene pirmas Kaune.
Plėšikas—V y riausias 

Leitenantas
Vidaus reikalų ministeri

ja pranešė:
“Sausio 31 d. 9 vai. 30 *n. 

Ugniagesių g. 19 nr. į žy
dri Kauno Savitarpio Kredi
to Prekybos Dr-jos banką 
įsibrovė ginkluotas 2 revol
veriais su kauke ant veido 
Ryšių bataliono ūkio ko
mandos . \ virjsinįnkas vyr. 
Įeit.1 Sutkaitis ir pagrobęs 
iš banko pinigus, bandė pa
sprukti, tačiau1 buvo sulai
kytas.” ’ ’• ..
Iš Kur, Plėšikas Atvyko į
.Banką,.

. r • * {. 1 ' * ' •Jau kuris laikas plėšikais 
gydęsis ligoninėj? Gydęsis 
reumatįzmą, — koją ’jaip 
skaudėję. ; , ' t,,t \ \ ,• 

Sausio 29 d. jis jau .norė
jęs išeiti miestan, bet ligo
ninės daktaras jo neišleidęs. 
Bet vakar be galo pradėjęs 
gydytoją prašyti, kad leistų 
jam išeiti miestąn .— turįs 
svarbų reikalą. . Dr. Atko
čiūnas davęs raštelį, kuriuo 
leidęs ligi 12 Vai, dienos kur 
nori eiti ir atlikti reikalą.

Lygiai 12 vai. Sutkaitis 
grąžintas ligoninėn, t. y. 
tuo metu, kada jis ir pats

Ligoninėj jam padarytą 
operacija ir iš galvos išimta 
viena kulka. Sužeistas sun-

Sovietai Atsako į Popiežiaus Šauksmą del Francija Reikalauja i 10,000 Bedarbių Milwaukee Demonstravo,
Religinių Burtų Naikinimo

MASKVA.— Ketvirtadie
nio laidoj Komunistų Parti
jos oficialis organas “Prav
da” po dideliu antgalviu 
“Šventasis Spekuliatorius 
Veda Kryžiaus Karą” rašo: 

“Šiandien popiežius gauna 
vaistų. > Jo atsišaukimas 
tikrai yra raginimas šalis 
nutraukti ryšius su Sovietų 
Sąjunga, nes Sovietai nie
kados neleis svetimšaliams 
kištis į Sovietų nustatytą 
politiką religijos klausimu.”; kia, kad popiežius nusista

tęs prieš mūsų industriali
zacijos progresą ir prieš 
mūsų agrikultūros kolekty
vizaciją, kas sugadina ramų 
miegą vakarų plėšriųjų 
paukščių.

“Kaip ir kiekvienas finan- 
sierius ir darbininkų išnau
dotojas, popiežius yra prie
šas darbininkų klasės. Tai 
štai del ko jis atsišaukia į 
viso pasaulio šalis, kad pri
pažįstant Sovietus išstatyti 
religinės lūisvės išlygas.”

Imperialistai dabar už
siundė popiežių, kardinolus, 
vyskupus, rabinus ir kito
kius religinių burtų skiepy-

Jaunųjų Komunistų • Ly
gos organas “Pravda” pa
talpino popiežiaus karika
tūrą. Vienoj rankoj popie
žius laiko revolverį, kitoj— 
fašistinį kryžiaus ženklą su 
mažyte, Kristaus figūra, 
prikalta prie jo. Tas laik
raštis rašo:

“Iki šiol visiems piktiems 
šauksmams prieš Sovietus 
stokavo švento tėvo švel
naus balso. Tas dievo * at
stovas ant žemės iki šiol pa
geidavo laikytis taikos. Jis 
manė, kad susilpnėjus sta
čiatikių bažnyčia padarys 
kelią Romos katalikų baž
nyčiai^ Tik dabar,-kuomet 
jis1 persitikrino; ‘kad Sovietų 
Sąjungos • darbininkų klase

Algų Nukapojimas; 150,000 
Bedarbių Los Angeles 

» / --------  1 r
LOS ANGELES, Calif.— 

Didėjant ekonominiantf kri
zini Jungtinėse Valstijose 
visur plečiasi bedarbė. Šia
me mieste yra" apie 150,000 
bedarbių. Tuomi pasinau
dodami darbdaviai nukapo- 
ja darbininkams algas.

3 žuvo, 14 Sužeista Riaušė
se Argentinoj

Buenos Aires, Argentina. 
—1 Ketvirtadienio' vakarą 
dęl rinkimų kampanijos po 
masinio i mitingo Lincoln 
mieste, už 200 mylių nuo 
čia, įvyko susišaudymas 
tarp priešingų politinių gru
pių., Trys/ asmenys žuvo, 
keturiolika tapė * š&žeista.

Išcj-žiivuflųjų buvo 
Dr. Osoria, konservatyvų 
vadas.

Didelio Laivyno
LONDONAS. — Laivynų

Reikalaudami Darbo arba Užlaikymo

skirtumo
šventasis
religijos

mano padaryti galą viso
kiems burtams be 
tikėjimo, tasai 
nusprendė ginti 
persekiojimą.

“Tasai katalikų bažnyčios 
vadas ištikrųjų yra mažiau 
susirūpinęs problemomis 
stačiatikių bažnyčios, juda
izmo (žydų tikėjimo) arba 
net khialikizmo, negu svie
tiškais daiktais, kuriuos tie 
tikėjimai a^irna. Tas reiš-

Soviet uš,- 'prisidengiant: relL 
gijos gynimo skraiste.,

1,000 Streikieriy Kovojo su 
•v Policija Pittsburghe

konferencijoj* Francija pa
reiškė, kad jai reikalingas 
724,000 tonų laivynas, ir ji 
griežtai tos skaitlinės laiko
si. Sulig to plano, Francija 
dar turėtų pabudavoti karo 
laivų iki 240,000 tonų bėgy 
sekamų penkių metų. Ang
lijos ir Amerikos atstovai 
nori priversti Francija nu
sileisti iki 550,000 tonų 
vyno.

Policija Nedrįso Atakuoti Didelės Bedarbių Minios; 
25,000 Demonstruos Vasario 26

lai-

Anglijos Socialistai Nori Su- 
‘ stabdyti Sovietų Anti-

Religinę Kovą
LONDONAS.— Ketvirta

dienį Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Henderson, 
“socialistas,” pranešė parla
mentui, kad Anglijos val
džia atydžiai seka Sovietų 
karą prieš religinius burtus 
ir kad davė įsakymą Sir 
Esmond Ovey, Anglijos am
basadoriui Maskvoj, surink
ti faktus apie anti-religinę 
kampaniją Sovietų ‘ Sąjun
goj, kad Anglijos “socialis- 

‘tinė” valdžia galėtų daryti 
žingsnį prieš Sovietus^ idant 
•sustabdyti kovą prieš religi
nius burtus.

/ “Socialistai” yra religinių 
burtų apgynėjai.

Lordų bute taipgi buvo 
diskūsuojama Sovietų anti
religinė kampanija. Angli
jos bažnyčios galva, Can
terbury arkivyskupas, Cos
mos Gordon Lang, niekino 
Sovietų valdžią del kovos 
prieš religinius burtus. Po 
jo kiti parazitai, lordų buto 
nariai, lordas Davidson, ITU- 
vęs Canterbury arkivysku
pas, ir keli vyskupai sakė 
smerkiančias prakalbas 
prieš Sovietus. Lordas Par- 
moor varde valdžios tą patį 
pasakė, ką ir Henderson, 
būtent, kad valdžia renka 
faktus prieš naikinimą reli
gijos Sovietų Sąjungoj ir 
su laiku ^varstys, kokį žing-

PITTSBURGH, Pa.—Ket
virtadienį čia su virš tūks
tantis streikuojančių taksi 
•šofeyių smarkiai kovojo 
prieš policiją, streiklaužius 
ir Parmalee Yellow ir Green 
Cab kompanijos mušeikas. 
Kova tęsėsi per kelias valan
das. Raitieji policistai puo
lė į streikierius ir mušė buo
žėmis; keletą streikierių 
smarkiai sumušė; policistai 
su motorcikliais puolė į bū
rius kovojančių streįkierių, 
bet apie 4 vai. po pietų po
licijos departmentas pripa
žino, t kad- policija nepajė
gus užslopinti streikiierių snį daryti tuo klausimu, 
kovos.

Jau suvirs mėnuo kaip čia 
streikuoja 1,600 taksi šofe
rių. •;

• • • • o ......... ■■ ■

Kantonias,:. Ghinįja.— Čia V • 1 1 1 •

Sovietai Nori Parsivežti
Markso Liekanas '

MILWAUKEE, Wis. —, biams pašelpą. Apskričio 
Ketvirtadienį čia įvyko miil-1 viršininkai tuos reikalavi- 
žiniška darbininkų demon- mus atmetė, 
strati ja prieš bedarbę. De
monstracijoj dalyvavo su
virs 10,000 darbininkų, di
džiuma bedarbių. Jie de
monstravo prie Milwaukee 
apskričio teismo namo. 
Nors buvo daug policijos, I 
tariaus policija nedrįso ata-j

Demonstrantai, maršuada- 
mi pro miesto salę, pasmer
kė miesto majorą, “socialis
tą” Hoan, ir miesto valdžią, 
kuri susideda iš pardayikų

Demonstraciją vadovavo 
kuoti tokios milžiniškos'be- Partija ir Darbo
darbių minios.

Demonstracija tęsėsi ke
turias valandas. Maršavo 
gatvėmis dainuodami revcZ 
liūtines dainas.

Bedarbių delegacija tapo 
pasiųsta pas apskričio vir
šininkus su sekamais reika
lavimais: bedarbiams su
teikti darbo arba apdrau- 
dą; neprašalinti bedarbių, iš i darbininkų į tarptautinę de- 
stubų už nemokėjimą ren- monstraciją prieš bedarbę, 
dos; tuojaus suteikti bedar- vasario 26 d.

; Unijų Vienybės Lyga.
Aprokuojama, kad Mil

waukee bedarbių yįra su virš 
50,000. '

Ši buvo antra bedarbių 
demonstracija Milwaukee. 
Pirmutinę demonstraciją 
policija brutališkai užpuolė.

Manoma, kad čia bus su
traukta mažiausia 25,000

Klerikalų Šmugelninkų Byla Rokišky

•pat 
nū-

kiaį, tačiau gydytojų nuo- gauta pranešimas, kad Chi-, 
hionę gyvybei didelio pavo- rtijos - banditai užgriebė 
jaus nesą. ('

Kaip1 piktadariui į galvą 
pateko kulka,. kol kas 
dar neaišku. Vieni mano, 
kad policija piktadarį. bus 
sužeidus, tačiauį daug raci
jos tūri ir tie, kurie tvirti-, 
na, kad piktadarys, polici
jos prispirtas, norėjęs pats 
nusižudyti ir šūvį paleidęs 
sau į galvą.

Po operacijos Sutkaitis 
paguldytas ligoninėn ir gy
domas.

žmona-—V aldininkė
Sūtkaičio žmona tarnau

janti Žėnies ūkiri ministeri
joj Miškų1 departments ir 
gaunanti mčh. 300 lt.

Standard Aliejaus r Kompa
nijos dvyliką daivų, (kurie 
gabeno aliejaus vertės $50,- 
000. Jie reikalauja atlygi
nimo už laivų paliuosavimą.

Washington.— Ketvirta
dienį senatas 52 balsais 
prieš 26 balsus užtvirtino 
paskyrimą Charles Hughes 
Jungtinių. Valstijų augščiau- 
sio teismo vyriausiu teisėju.

Offenbach, Vokietija. — 
Ketvirtadienį čia įvyko su
sikirtimas tarp fašistų ir 
komunistų. Policija atėjo į 
pagelbą fašistams. >

VARŠAVA —“Rzesczpos- 
polita” praneša, kad Sovie
tų vyriausybė kreipėsi į len
kų vyriausybę,, prasydama 
leisti pervežti Markso lieka
nas iš a Anglijos į Sovietų 
Rusiją per Lenkiją. Tačiau, 
ląikrąštis abejoja, ar lenkų 
vyriausybė duos tam sutiki
mą, nes bijo, kad lenkų ko
munistai nesureųgtų demon
stracijos.

Nukrito Didelis Meteoras

Maskva. — Netoli Čitos 
nukrito didelis meteoritas. 
Jis krito ijš šiaurės pietų 
linkme ir nupuolė taigoj 
ties Mongolijos sięna. Me
teorito kritimas, buvo lydi
mas garsaus griausmo.

(Tąsa)
Davė Kyšius ‘ 1

Liūd/ Januševskis, taip 
apdr. įstaigos inspektorius
pasakojo, kaip jam atvj'kus 
apskaičiuoti sudegusių prekių 
kiekį, Mačiulis davė kyšių—10,- 
000 lt. vertei čekį, prašydamas, 
kad jis čia nesiknistų ir grįžtų 
Kaunan.

čekis buvęs su Mačiulio para
šu ir išduotas gauti pinigus 
Centr. TJkininkų banke.

Mačiulis aiškina, kad Janu
ševskis įvairiais būdais, pasako
damas anekdotus, davęs supra
sti, kad jam yra reikalingas 
šioks toks honoraras. Mačiulis 
sako, kad jis čekį Januševskiui 
davęs žinodamas, kad jis bepi
nigis, ir paskiau norėdamas iš
kelti del to jam bylą. Janušev
skis čekį pasiėmęs ir įsidėjęs 
kišenėn.

Toliau klausinėjamas liūd. 
Merkinas nurodė, kad gaisro 
metu liepęs Rimša neiti prie 
sandėlio, nes galį sprogti ben
zino ir žibalo statinės, bet pas
kiau paaiškėjo, kad tos statinės 
buvo tuščios.; , , -

Kiti liudininkai davė trumpus 
parodymus ir nieko naujo nepa
sakė.

Dar didelį,.susiūoŪiėjImą. su
kėlė liūd. ihž: Zametas (kartu 
buvęs, ąpdr. įstaigos ekspertas).

Apdr. įst. ihąpekįjlacijaus- 
kas, po gaisro, pakvietęs Zame- 
tą būti ekspertu apskaityti, kiek 
buvo prekių banko sandėly.

Po to ant rytojaus buvęs 
Rimša, prek. agentas Gordonas 
atėjęs pas Zametą paprašė pa
tvirtinti, kad gaisro metu buvo 
sandėly tiek prekių, kiek nuro
do Ūk. s-gos bankas ir už tai 
siūlęs 5,000 lt. kyšio. Tuo kar
tu Zametas davęs suprasti, kad 
jis su tuo sutinka. Po to Gor
donas (rodos taip pat pabėgęs 
kaip Rimša) nuėjęs į ūk. s-gos 
banką, ir po 1 vai. 30 m. žadė
jęs ateiti. . x

Zametas tuomet nujausda
mas, kad daromos nešvarios 
kombinacijos, pasikvietė liūdi- 
piųkus ir kai Gordonas atnešė 
dalį . (1500 it.) kyšio, jį įdavė 
policijai.

Linksmą nuotaiką teismo sa
lėj sukėlė vežikų pasakojimai 
apie vežikų pirmininką p. Staš
kevičių. '

Pats p. Staškevičius pasako
ja apie vagonų įkrovimą ir iš
krovimą, bet p. Staškevičiaus 
parodymai nebaigti ir jis palie
kamas pirmadieniui.

(Bus daugiau).

Policija Užpuolė Darbi
ninkų Susirinkimą 

1 Newarke
Sulig Seno Įstatymo, Suim
tus Nori Pasmerkti 20 Metų 

Kalėjimo
NEWARK, N. J.—Trečia

dienį čia tapo, suareštuoti 
devyni darbininkai, polici
jai užpuolus susirinkimą, 
sušauktą bedarbes’ klausi
mu.

Kętvirtadienį, vaduoda
mas! senų anti-sindikalistl- 
niu įstatymu prieš “maiš
tą,” teisėjas Nicholas Alba
no kiekvieną- suimtųjų su
laikė po $10^000 del i grand 
džiurės tardymo.‘^Sttlig to 
įstatymo, suimtiems gręsia 
po 20 metų kalėjimo.

Suareštuotų tarpe yra 
Juozas Lypsevičius; lietuvis, 
veiklus Komunistų Partijos 
narys. Kiti suareštuoti: S. 
Levine, komunistų darbuo
tojas; Flaiani, Komunistų 
Partijos organizatorius; 
Childs Edward, artistas, Al
bert Heder, darbininkas; 
Morris Langer; Dązer Gra
ham, 60 metų amžiaus neg
ras; David Rusen, 17 metų 
amžiaus jaunuolis; John 
Pažo.

Policija taipgi užpuolė 
Komunistų Partijos, Tarp
tautinio Darb. Apsigynimo 
ir) i Darbo , Unijų Vienybės 
Lygos ofisus.
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UK PER SOVIETŲ LAVONU
Tai ne nusiginklavimo, o didesnio apsiginklavimo kon

ferencija dabar eina Londone, ir panaujintas ginklavima- 
sis pirmučiausiai yra nukreiptas prieš Sovidtų Sąjunga.

Beklegant kapitalistiniams, laikraščianis, kaip Londone 
susirinkę imperialistinių valstybių atstovai “trokštą” su
siaurinti kariškus laivynus, aiškiai prasivęržia .jut jnten- 
cijos prieš Raudonąją Respubliką. Taip antai,; Cliioagos 
“Daily News” sausio 27 a.. įterpia paaiškinimą:’/ ?

“Bolševikų agitacija akių plotu eina po visą pasaulį, o 
bile koks rimtas pavojus tvarkingam gyvenimu^ vienoj 
ar kitoj vietoj yra taipgi pavojus pasauliniai platiems 
reikalams angliškai kalbančių valstybių” (t. y. Jungti
nių Valstijų ir Anglijos su josios pūsiau-kolonijomis).
Tas amerikinių imperialistų laikraštis' tęsia:
“Rusija, vis tiek, ar ji tataiižind/a^ ne, o ji veikiausia 
žino, vedą linkui to, kad susitvertų bendrumcį (vieny
bės) jausmas tarp penkių jūriiiio laipsnio valstybių”

Paliejo Katė Pieną
. , ' i

So. Bostono’ menševikų la
pas (“Kel.” num. 7) aprašo 
SLA. .vietinės kuopos susi
rinkimą, kuriame kalbėjęs 
SLA.. “organizatorius” Žu
kas (komunistų logikas, ku
riam SLA/ fašistai už tai 
brangiai apmoka). Išgyręs 
tąjį nenaudėlį, menševikų 
lapas (pagaliaus išplepa:

Organizatoriaus p. žbko bu
vo nurodytą,' kad [SLA.jtuj’tas 
turi but atsakomingų žmonių 
rankose, neš kitaip Viršininkai 
gali išeikvoti labai daug pini
gų. Pavyzdžiui.^ i dabartiniu 
laikų priej$ĮA, Hždo e^ąs $30,- 
O0Q pidaą,į jk’ur j i gąlŪųą pa
naudot i'tyęt; 'kįokiėinš tikslams, 
ir nei valstijų, ! neii federalė 
valdžįa lįtieko prieš' tai neghli 
pasakyti, neš tiė pinigai supi-, 
rinkę ne iš narių duoklių ir' 
pašalpos fondams nepriklauso.;

Kas šiek tiek seka SĖK.1

| del nesistebėkime, kad mus 
publika ir draugai lankys baž
nyčias, katedras ir ' klausys 
garsių dainininkų ir muzi
kų...”

Ant • to ve kas reikia pasa
kyt. Prie musų judėjimo kaip 
kada prisiplaka vienas, kitas 
negeistinas elementas. Jeigu 
tokis elementas nenueis į baž
nyčią (arba antraip pasakius, 
nemes pats mus eilių ir nenu
eis ten, kur jis ištiesų pri
klauso, ar tai į bažnyčią, ar 
kitur) pats sau valiai, tai reikš, 
kad mus veikimas yra ant 
tiek palaidas, kad ii’ šiukšlėms 
dar vįetą, ir sąugį vieta. O. 
tas -jau yra labai bloga.
Tai tiesa. Jeigu darbinin

kas del pardavinėjimo lite
ratūros, del jam pasiūlymo 
knygutės arba laikraščio | ,n •
mūs* koncerte, pabėgs į baž
nyčią, tai jis yra tiesiai ne-

aišku, jei mus Koncertai 
arba vaidinimai būtų pasta
tyti ant tokio klasinio pa
grindo, kad jie patys savai
me suteiktų klausytojam 
darbininkam dvasinės nau
dos, tuomet dar būtų pusė 
bėdos. Betgi, su apgailesta
vimu tenka konstatuoti, jog 
mūs parengimai — teatrai- 
koncertai — šiandien,’ 95, iš 
100 yra buržuazinio pobū
džio. Juose tik tas yra dar
bininkiško, kad darbininkų

bes Priežastis
Prie to, kad bedarbė yra 

gimdoma krizių, mes esame 
matę, jog jinai patapo nuo
latine milionam darbininkų. 
Kame to Viso priežastis?

Nuolatinė bedarbė padidė
jo ypačiai pastaraisiais de
šimts metų kaipo paseka 
naujų kapitalistinių metodų, 
vartojamų dirbtuvėse ir fa
brikuose. Tos naujosios me- 
todos vadinamos bendru 

, taiorganizacijos juos rengia, vardu racionalizacija, 
Tiesa, tas paeina ne del blo- y^a, organizacija gamybos 
gų norų, bet del stokos ge- sulyg “apgalvotų” būdų. Ta
rų veikalų ir dainų^ Ir va, čiąus; tosios “apgalvotosios” 
jeigu tokiam parengime mes kapitalistų idėjos ir suprati- 
nepasistengtum praplatinti mai yra labai “neapgalvoto- 
savo literatūros, pavaryti mis” del darbininkų, 
propagandos už revoliucinį 
darbininkų judėjimą, tai 
būtų didelis nusidėjimas.

Tai
yra todėl, kad jos sudaro to-

(Jungtinių Valstijų, Anglijos, Francijos, Italijos ir Ja- reikalus dabar, tai gerai ži-
ponijos).
Nors tarp didžiųjų,imperialistinių šalių eina vis griež

tesnės varžytinės del rinkų, nors jų tarpsaviniai santikiai 
nuolat aštrėja, tačiaus jos atranda reikalą ir galimybę 
laikinai suvienyti savo* pajėgas—prieš Sovietų Sąjungą.

O kad gaut priekabę karui prieš Sovietus, tai įvairių 
tikybų galvos paskelbė manifestus prieš religijos “perse
kiojimą” Sovietų šalyje, paskirdami maldų dienas prieš 
Sovietus, keldami prieš juos tikinčių žmonių jausmus. 
Londone ir Paryžiuje monarchistai ir šiaip fašistai pa
kartotinai rengia demonstracijas prieš bolševikus. Da
roma naujos prieš-sovietinės provokacijos visur, prade
dant Meksika ir baigiant Vokietija,
’ imperialistai veikliau Uėgu bet kada ruošiasi prie nau
jo pasaulinio karo, kad įsnauja persidalinti žemės kamuo
lį.; Bet jie supranta tįię^ąi dalyką; Jkob gyvuojąs Sovietų 
Sąjungą, tol jų tarpsavims karas galėtų būt saviztidyste 
jiems visiems. Pasaulinis karas neišvengiamai iššauktų 
didelius revoliucinius proletariato judėjimus- visose ka
pitalistinėse Šalyse- > Tų šalių dąrbinipkaį, nusižiūrėdami 
į Sovietų Sąjungą, turėtų ne tik šaltinį drąsos, bet galėtų 
susilaukti ir paspirties1 iš SoViėtų valstybės. Tai būtų 
begalinė rizika imperialistams užgriežti tarpsavinio ka
ro* muziką, pirma negu nuo jų kelio bus nušluota prole
tariato diktatūros yaljžia. , , . t / . .

Turėdami tatai omenyj,’todėl,'imperialistai, kurių tar
pe Anglija ir Amerika yra didžiausi tiesioginiai prieši
ninkai, dabar ir planuoja, kad jeigu karan eiti, tai ne ki
taip, kaip tik per Sovietų Sąjungos lavoną.

Šiaip gi apie imperialistui “nusiginklavimą” kalbėti, 
akivaizdoj to, kas dedasi Londono konferencijoj, tai reik
štų skaudžius juokus krėsti, sąmoningai ar nesąmoningai 
patiems prisigaudinėti bei kitus prigaudinėti (kaip kad 
daro social-f ašis tai).

Kiekviena valstybė manevruoja, kad apeiti kitą valsty
bę, ir išgauti “teisę” stipriau prieš ją apsiginkluoti ant 
jūrų.

Amerika atranda, būk Anglijos laivynas esąs dabar 
drūtesnis už amerikinį; ir reikalauja, kad Angiai sunai
kintų tokius jūros siaubūnus, moderniškiausius karo lai
vui, kaip “Nelson” ir “Rodney”. Anglijos “socialistinė” 
valdžia pareiškia, kad apie tokių laivų panaikinimą tegul 
nieks nei nesapnuoja. 6 jeigu taip, tai Jungtinių Vals
tijų delegatai Londono konferencijoj primena, jog Ame
rika turės dasistatyti už $500,000,000 naujų karo laivų 
iki 1936 metų, idant galėtų “susilyginti” su Anglija. An- 
glai gi, •suprantama, niekad nenorės atsilikti nuo Ame- 
ĮĮĮjfc,;,

Francija įrodinėja, kad jos “apsigynimo” reikalams tu
ri'būt dastatyta naujų karo laivų dar 240,000 tonų įtal- 
pcft iki 1936 metų. Italiją varomi, kad . nęatsilikt nuo 
Francijos. Japonija įreikąlau j h didesnes laivų proporci
joj negu buvo per Washington© konferenciją nūstatyta.

Kuomet Amerikoje skaitoma jau 7 milionai bedarbių, 
o visame pasaulyje virš 15 milionų, kapitalistinės valsty
be? vyriausia yra susirūpinusios giiiklavijnūsi dėlęi ,'nąu- 
jų-skerdynių. Amerika kariškiems tikslams išeikvoja 73 
ceiitūš iš kiekvieno dolerio, įplaukiančio į .šąlięs Iždą;'pa- i 
naciai ir kitos imperialistinės valstybės. • < *■1 * 1 j •

rirmasai jų programos punktas—karas prieš Sovietų 
Sąjungą; antrasai—pasaulinis imperialistų k.

rasaulio proletariatas per Tarptautinę Bedarbių De
monstracijų Dieną, vasario 26-tą turi parodyti, jog neleis 
jvjĮkdyti nei pirmojo nei antrojo punkto, toą imperialisti- 
rmj latrų programos.

aras.

TAMAQUA PA
Vieša Padėka

tirdingai dek uoj ame visiems 
EUgams už suteikimą pasku- 

patarnavimo del mūsų __
limo sūnaus, kuris numirė 'tos. 
Brto 1 d. ir palaidotas va-j 
k> 5 d. Dėkuojame S. L., lėj. 
S04 kuopai už gėlės, Lens- naus.

kams už gėles, S. Gv Vasiliaus
kams už gėles ir jo Masės 
draugams už gėles. Taipgi 
keli vainikai buvo ir nuo sve
timtaučių. Atleiskite, drau
gai, kad visų vardus neminė
sime, nes užimtų perdaug vie-

iVittrns už gėlės, J. A. StoČ-,

Ilsėkis, mielas, šaltoj žėme-
Mes liūdime, netekę su-

Pasiliekame nuliūdęs <,.b
K. E. Sukaitai.

no, jog jau didesnių laido
kų ir SLA. pinigų eikvoto
jų nebus, kaip esamieji fa
šistų SLA. viršininkai. Kiek 
pinigų praėda ir pralaka 
tas pats komunistų lojikas 
Žukas! Jei paimsim SLA.* 
atskaitas, tai pamatysim, 
kad kiekvieną mėnesį tūks
tančiai dolerių. išmetama 
“smulkiom išlaiddm”. < 
yra žinomos! . ., s , į :

Vieną ypatingą 'dalyką

Kelionės Įspūdžiai arba Raportas
Senas

(Tąsa)
Kur pirmiaus dirbo 2-3 ang- 

liakasyklos po pilną laiką, šian
dien kruta tik viena kasykla po 
1-2 dienas savaitėj. Stubų kai
nos ne tik kad nupuolę iki. že
miausio laipsnio, bet prisiėjus 
stubą. parduoti, „niekas jos ne
perka. žmogus, dirbęs per 23- 

o' jos 30 metų kasykloj, palikęs ten 
visą savo spėką bei jaunystę, 
sudėjęs paskutinius centus j 
“prapertę”, mašinai atėmus iš

Žukas tačiaus išsiplepėjo, jo darbą, palieka savo stubelę 
taį būtent tą, kąd SLA.'pild. J4 
tarybps žinioje randasi 30 
tūkstančių dolerių, už kurių 
įšejikvojiihą’ nekeikia; duoti 
11 ii? b iffal išriipR

^tuščią, apsiverkia ir savo dre
bančias nuo sęąatvės rankas 
'veža j didmiesčius, kad išstaty
ti jas ant rinkos.

' .’’i*/?’ ’

.Todėl apie lietuviškojo dar
bininkiškojo ; ypi^imo (.pakilimą

Vincas
patys seniausi lietuviai, turį sa
vo locnas bakūžėles ir niekui’ 
kitur darbo negalį gauti, nes 
skaitomi jau “persenais”.

Lietuviai, su kuriais tik po' 
prakalbų teko kalbėtis, visi su 
gerais norais ir pageidauja, 
kad kuopelė gyvuotų, kad jie, 
nors kuopelės mitinguose, galė
tų susieiti ir pasikalbėti, bet. ..

Vieni skundėsi, kad jų akys 
jau atsisakę tarnauti, o akinių 
neturi ištekliais įsigyti; kiti, 
turėdami dar nedirbančius vai
kus, po 1-2 dienas dirbdami sa
vaitėj,; toli gražu nesuduria ga
lą su galu, neįstengia užsimokė
ti savo duokles ir nustoja narių 
teisės.

Man regis, kad Centralinis1 Ai

dirbti

iš pastarųjų vis daugiau ir 
daugiau darbo. Tai yra sku
bėjimo (speed-up, stretch
out) ir kitokio pobūdžio 
metodos, Verčiančios kiek
vieną darbininką
sparčiau ir sunkiau. Kiek
vienas darbininkas privers
tas pridaboti skubiai vei
kiančią mašiną, arba jam 
duodama daugiau mašinų, 
bei abu. Tas tai reiškia 
kapitalistinę racionalizaci
ją, kuri buvo tuo žymiausiu

lizmo plėtotės pastaraisiais 
dešimčių metų.

Imant apskritai, visuose 
J. V. fabrikuose, laike pa
starųjų dešimties metų, ta
sai reiškinys padarė taip, 
kad kiekvieno darbininko 
našumas gamyboje padidė
jo 43 nuošimčiais, arba be
veik viena puse to, ką paga
mindavo seniau.

Tačiaus darbininkai, kurie 
savo spėkomis padidino tą 
našumą, kurie tam liejo 
prakaitą, dėjo energiją, pa
stangas, užuot, laimėjus iš 
to ką -nors, nukentėjo dide
lius nuostolius.* Pirmiau
siai beveik du milionai jų 
prarado darbus visiškai. 
Antra, kiti, pasilikusįeji 
prie darbų, buvo priversti 
dirbti numažintomis algo
mis ir paprastinti darbo są- 
lygąs. Pagaliaus, ir ;tai 
svarbiausia, darbininkai ta
po zbaisiai apsunkinti dar
bais, nelaimėmis ir pavoju
mi nuolatinės bedarbės, ku
ri kabo ant kiekvieno darbi
ninko galvos, it kokis dide- 
delis juodas debesys. Nei 
vienas darbininkas negali 
būti tikras, kaip ilgai jis 
dirbs.

NATUROPATŲ BLOFAS

ffl a'i y<Y! bininkiškojo : ypįfcimo t pakilimąM MOV' šitokioj aiiWife i padgtaj
nuolatos. ’■ MraxMWgL .darbininkams atsidūrus,’ nėgaili- 
Csą, pildomoji taryba nega- [ma turėti jokios- • vilties. Ta- 
iinti paimti iŠ iždo nė cento čiaus reikia paskatinti ten esan-
be; valdžios žinios; valdžia 
kontroliuojanti. Dabar bet
gi ta pati fašistų pildomoji 
taryba juos naudoja savai 
politikai.

Jeigu iki šiol daugeliui bu
vo* neaišku, už kokius pini
gus fašistų apskričiai ir 
kuopos siųs gerus seiman 
delegatus, tai dabar Žukas 
atidengė. Paliejo katė pieną.

A. Petriką
dinamas “corn flakes”, daugiau 
galima pelnyti, negu praktikuo- 

Virto pramo-

“Laisvėj” jau esu rašęs apie 
tai, kaip Russel Sage Fundaci
ja darė bandymus su mėsos

kąip* K latsihųiją ./ vienos f mėsoj 
dieta į žmogaus sveikatą. Ta
sai bandymas buvo daroma 
New Yorke Bellevue ligoninėj, 
priežiūroj John Hopkins Uni
versiteto profesoriaus Daktaro 
Lieb. Subjektais tam bandy
mui sutiko būti 
šiaurės kraštų 
Steffansonas ir

jant 'mediciną, 
ninia^u' ir ikraują • sau p^ugus j 
iŠ .“d.oi’p^lliįį” biznio, j j Kad į 
juodaugiau žmones pirktų ir j 
valgytų jo daromų produktų, 
tai kalbamasai daktaras suma
nė leisti pats neva “žurnalą”, . 
pavadinta “Good Health,” ku- į 
riame jisai; susiriesdamas agi
tuoja už savo “cornflakus,” 
kaip geriausį maistą, o su 
dumblais maišo visą kitokį 
maistą, ypatingai mėsą. Be 
agitacijos savo “žurnale”, jisai 
dar talpina didžiausius skelbi
mus savo produktų įvairiuose 
žurnaluose bei laikraščiuose. 
Neretai dar tenka patėmyti,,' 
kaip pasamdyti vyrai, prisikro
vę didžiausius maišus jo pro
duktų, dalina juos dovanai, 
kaip “sampelius”, kad tik la
biau juos išpopuliarizavus. Su 
jo leidžiamu “žurnalu”, jei jį 
taip galima pavadinti, nieks 
rimtai nesiskaito, nes tai tik 
tam tikro kulto, paremto pel
ningu bizniu, garbinimas.

Negalima sakyti, kad .jo tie 
“cornflakai” jau taip blogas 
dalykas, bet viskam turi būti 

! saikas, reikia ir kitokio mais
to, kuriąm^ mėsa vaidina svar
bų vaįdrūg^į.

Kitas “apŠvietos” šaltinis/iš ;

ve padaryti finkAmą 
liuosuoti likimo 
sveikatą palikusius 
darbininkus nuo mokesčių kuo
pose.

Jeigu kapitalistai išmetė juos 
iš: dirbtuvių, tai nors mes pri
valome priglausti juos po savo 
draų^jų vėliavomis ir neišmes
ti juoM; iš draugijinio gyvenimo 
tik ilž tai, kad jie neturi iš ko 
užsimokėti savo duokles.

Miline, III., nors lietuvių ma
žai; randasi, bet kaip lietuviškas, 
taip ir tarptautiškas veikimas 
gėrai laikosi ir draugai dirba 
pagal išgalę.

Cedar Rapids, Des Moinė's ir 
kituose, seniaus gerai stovėju
siuose miesteliuose, neteko būti. 
Paklausus apie tuos miestelius 
nekuriu draugų,, gavau atsaky
mą, kad lietuvių tuose mieste
liuose mažai telikę jr Jietuviš- 
kas veikimas baigiąs krikti.

Tai patvirtina ir tąs faktas, 
kad Ji’g. Vašiui išsiuntinėjus 
raginančius laiškus surengti ten 

y Pakalbąs, niekas į juos nedavė
didatų į kuopą ir 'vietiniams atsakymo.

“ Na, '0 kaip su tolimąja Oma
ha, Nebraska? A. L. D. L. D. 
kuopelė, mirus. Bet į prakal-

hies, suąirinko gražios publikos funsoiias ir Andersenas buvę j kurio p. Thomsonas semiasi sau 
ir, išėmus viena durhm, kuris (pasamdyti mėsos trusto, kad iŠ- ąą’gyį^ntų, tai kito fadisto Iši-

Visai pe^ąvy;(įėrini šąl- 
MhiėfJ , abu daktarai,

čius draugui ka]d, kol ‘paskuti
nė kasykla nepaįiąus krutėjus 

miesįįįįo neišvažiuos 
jį šeimynos—

L. D /ir L. D/$$A. kuopeles.

ir kol iš 
paskutinės lie(mįįų šeimynos— 
palaikyti gyvas^fibrs A. L. D. 
L. D. ir L. Di S^ A. kuopeles.

Matau reikalo pažymėti ir tai, 
kad Auburn,, po! prakalbų; pą- 
gel’bstint drg. * Ęschūkienei: yįš 
Springfieldb, tapo atgaivinta 
Lietuvių Darbininkių Susivieni- 
jimo< kuopelė, v 
naujai atgimusi kuopelė, paro
dys ateitis ir pyiklausyą/nuo 
vietinių draugių i rūpestingumo.

St. Louis, Mo., darbininkiš
kas veikimas stovi vidutiniškai. 
Jeigu visi draugai-gės nuošir- 
džiaus dirbtų, turint mintyj ne
mažą lietuvių skaičių, veikimas 
stovėtų daug aūgąciaus, negu 
kad jisai dabai* stori.

«.i East St. Louis 'veikimas galu
tinai apleistas. Ą. ii..D. L. D. 
kuopelė veik mirus. Tačiaus po 
prakalbų atsirado keletas kan-J 

draugams davus garbės žodį, 
kad kuopelė bug atgairiftta, pa
likau . tai; atliktiA rištiniams 
draugams//; '
į. Ar draųį|vį.^piiūe savo pri
žadą? Atsakys ateitis.

West EĮrąnkfe^įlįs ląikčsiiM- 
rai ir drąiįgai darbuojasi pagal 
išgalės, kaipi libttiviškame, įtip 
šir tarptautiškame darbininkų 
judėjime. Prakalbos' puikiai 
pavyko. Vieilok apie kaimyniš
kus miestelius, kaip tai: Zeig
ler, Johnston, Benton ir Herrin 
galima tiek 'pasakyti ' (jei dai
ne prasčiau), kas jau yra pa
sakyta apie' Auburn/ ir Benld— 
miestukai stovi aiit pražūties 
kranto ir angli$kąW,ų padėtis' 
tragiška. '• . ' •

Vakarinėj Illinois valstijos 
dalyj, kaip tai—Spring Valley, 
likęs tik vięfias drg., Krajaus- 
kąs A. L. D. L. E), kuopoj. Į 
prakalbas -susirinko .pusėtinas 
būrelis publikos, o pp jų atsira
do keli kandidatai J kuopą ir 
pasižadėjo atgaivinti' ją.

Vienok reikia neužmiršti rr 
to, kąd čia yos kruta po 1-2 
.dienai savaitėj tik vięną anglies

Kaip gyvuos

Bailė Dailei—ar Dailė 
Judėjimo Pakėlimui?

“Vilnies” Proletmenininkų 
skyriuje dabar eina diskusi
jos, klausimu, ar mūs-kon
certuose bei kitos rūšies pa
rengimuose reikalinga par
davinėti darbininkiška lite
ratūra. Drg. K. Rugienius 
kadaise buvo i^sireiškę^ 
būk " r '‘
• į( ■ . y

“Koncertas yra, jtąį , sueiga, 
kutidy atliekama vien muzika- 
liški ir dailę paliečiąntys vei
kalai. Jei^u tokidose: paren
gimuose nepardavinėjama li- 
terątūra ir jeigu niekas* jokios 
prdpaghftdpf f ’ tai,
mano supratimu, tas. nėra pra- 

: sižėnginias, nes:' • rbhgėjai su-
• praįto prasmę.”

T^ij yra klaidinga mintis 
ir, tehka< pripažinti, nema
žai yira draugų, kurio pana
šiai mano. Del to kenčia 
mūs judėjimas. Kaip kalba
mo skyriaus redakcija, taip 
ir d. Benamis kritikuoja d. 
Rugieniaus mintį. Pastara
sis nurodo:

Užbaigoj;K. R. dar pagrū
moja, kad jeigu nebus taip 
(reiškią, jėigū.' nešūįapsime 
skleidę iiteraturą bei propa
gandą mūsų parengimuose, 

ttUogai....
Labai): blogai'. <Jiš- rašd: ■ “To-jjęasykln ir miestelyj; palikę' tik

parblokštus, 
mainose

du paskilbę 
tyrinėtojai, 

Andersenas.
Kalbamąjį eksperimentą sekė 
•net keletas mokslininkų, savo 
srities specialistų. Pilnas ra
portas to bandymo tilpo Ame
rikos Medikalės Draugijos ofi
cialiame žurnale, be tūlų spe
cifiškų raportų, kurie išėjo at
skirais leidiniais. Kas tik do
misi bešaliais faktais toj srityj, 
gali ten rasti apsčiai, medžia
gos. Svarbą šio eksperimento, 
kuris tęsėsi per visus metus, 
įvertino visas mokslinis pasau
lis, nes jisai buvo daromas ne 
užgynimui ar pasmerkimui mė
sos, kaip maisto, bet bešališ
kam išnšimui viso kalbamo 
klausimo.

Bet štai išeina ant scenos 
naturopatai, nes eksperimento.į. 
pasėkos sumuša jų, kaip ždlee-l 

visas*/‘teorijas’*į ‘dulkes, 
bas' nepaisant šalto oro ir pūs- ir pradeda šūkauti, būk Stef-,

ir, išėmus vieną 
nežinojo, ko klausia, pbbįiką ūž- 
siląikė pavyzdingai ir daugelis 
išeidami iŠ salės, atsįsyeįMho ly* 
ačiavo už-gerą prakalbą.

Po prakalbų, dėjau ;; pastan
gas, kad atgaivinti, kuopelę, bet 
draugams: ■ A^moškaij * Papikui 
ir Strazdui day u j garbės - žodį> 
kad kuopa bus atgaivinta, pa
spaudžiau jų delnus ir .-antroj, 
valandoj nakties,' aplęidau pus
nyse skęstančią Nebraska.. . <

. (T£s6 bus)

DARBININKU I 
į KALENDORIUS J

Vasario 15 d.:
. —So v. valdžia pradėjo ątim- 
dinėti brangenybes iš bažnyčių 
del baduolių, 1922. *

Vasario 16 du
—Lietuvos nepriklausomybė 

jjaškelbimasį /’• ? / ; f

mė trųųųtį iąątprę>p^fij ture’l
į jie tipUi!

«■/-’su daktaryste 
įjM hbJUči0i atsidūrė /pade- nieko neturi. Kėįsta

ty ifeįžionės/ į kuri užsidėjusi betgi, kad natunopatii semiasi 
Žmogaiįs - akinius tarėsi gąlė-jsau argumęntjų iš tokių šalti- 

Bet nu-Įnių, į kuriuos jie spjaudo. Vi
ešą ! si dar atntenaine, kaip pora 

įmetu atgal tasai pats p. Thom
sonas ir jo- mokytojas B. Lust 
skelbė vienose prakalbose 
Brooklyiie, kad 'medicinos dak
tarai yr£ tiktai apgavikai, kad 

i jie nieko negali išgydyti, kad 
;tik paskutiniai kvailiai į juos 
kreipiasi ir jų klauso, o ne pro
tingi žmonės. Bet kada jie ran
da kokio nors fadisto mediko 

mųju rankų (Journal of the ■■ r n<W“onę paskelbta, Xrieari Medical Association). Jiem naudinga, jie pabrM- 
Kas yra tasai Dr. Kellogg? Tai, tlnal saukla’ kad ta,p sako 
savo mokslo cenzu, medikas,;
bet Tąpęs fadistu, kuris pama
tę, kad; kopant.. iš kukurūzų 
miltų tani tikras pievukes, va^

yAdaujas

Žmogaus - akinius 
slant knygą .skaityti, 
sivylusi tarė, būk akiniai 
'netikę!

Pradžioj sausio, š. m. “Lais
vėj” tilpo p. Thomsono straip
snis, kuriame jisai bando, “su
kritikuoti” profesoriaus Lieb’o 
eksperimentą. Visai natūralu, 
•kad naturopatas Thomsonas se
miasi sau medžiagą- iš jDr. KelJ 
logg’p .fadistinio laidinio, vietoj 
jos pąsiėmūs tiesioginia; iš pir- ’ 
mųjų rankų(Journal of the'

“medicinos daktaras”, kaip au
toritetas, nors jisai jau senai 
su medicina

(Bus
yra atsiskyręs, 

daugiau) <? > H-1

i

fS.
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Afi No. 74A. L. D. L D. ŽINIOS
PROTOKOLAS

Pirm. J. ŽEBRAUSKAS.
Sekr. A. ŽVIRBLIS.

(Pabaiga rytoj)L PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New- York City 
IG. BACHES, Šekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

šeštadien., Vasario 15, 1930 Puslapis Trečias
i . ♦ ■ , »

: rezoliucijų komisiją išrinkti J. Ur- 
I). L. I). 4-to Apskričio 27-tos j bonas, J. Simanauskas, J. Simanai- 

r Buvusios ' tis.
1- M. D. į Mandatų komisijai perskaičius są- 

Pittsburgh, I rašą, delegatų radosi nuo sekančių 
• kuopų: nuo 22-ros kuopos, Cleve* 
I land, Ohio: J. Simanauskienė, J. 

, . Mažeika ir J. N. Simanauskas; nuodrg. organi- , TK.. . ,33 kp., Pittsburgh 
11:00 r”*"1- -....................

paskyrė

Metinės Konferencijos, 
26 d. Sausio, 1930 m., 
Svetainėj, 112 Orr St., 
Pa.

Pa.: J. Sliekas, 
Sakavičius ir A. Pipiras; nuoryte., H

i J- 40 kp. Me Kees Rocks, Pa.: J. Ma- 
Nutarta pa- žekis 
iš Cleveland

Konferenciją atidarė 
zatorius J. Urbonas 
Mandatų peržiūrėjimui 
Mažeiką ir J. Slieką, 
kviesti drg. J. Mažeiką
Ohio, pasakyti trumpą prakalbėlę A. 
L. D. L. D. reikaluose. Po svarbios 
draugo Mažeikos prakalbėles, orga
nizatoriaus perskaitytas dienotvarkis 
ir priimtas. Konferencijos pirminin
ku išrinktas drg. J. Žebrauskas, pa
dėjėju J. Simanauskienė. Nutarta 
Pildomajam Komitetui duoti spren
džiamą balsą. Konferencijos sekre
torium išrinktas drg. A. Žvirblis. Į

ir J. Puprtikas (?—-Red.); 
nuo 74-tos kp. New Kensington, Pa.: 
P. Krikščiūnas ir P. Povilaitis; nuo 
190 kp. Cleveland, Ohio: J. Kula
kauskas ir J. Žebrauskas; nuo 121 
kp. Braddock, Fa.: J. Urbonas. Pa
gal mandatų sąrašą radosi delegatų 
nuo 6 kuopų viso 13; ■ su Apskričio 
pildomuoju komitetu 
vardašaukį, nesirado 
33-čios kuopos—H. 
A. Pipiro. Nutarta,

o 
o 
tj 

O

O
o 
n

n
n
n

n

o

BRIGHTON, MASS.

KONCERTAS
Teatras ir Šokiai

Rengia A. L. I>. L. D. 193 Kuopa

Vasario (Feb.) 21
Pradžia 7:30 Vai. Vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
24 Lincoln Street

ir

18. Peršaukus 
2 delegatų nuo 
Sakavičiaus ir 
kad mūs kon-

j ferencija duotų pasveikinimo teleg
ramą “Laisvės” Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimui. Perskaitytas sekreto
riaus protokolas iš pereitos pusmeti
nės konferencijos ir priimtas.

Raportas 
išduodamas

==»
imtas. Raportas iždinipko iš veikimo 
išduotas ir priimtas. Apskričio Ko
mitetas raportavo, kad i komisija rė
kavimo knygų del kokių ten priva- 
tiškų priežasčių nepribuvo laike rė
kavimo. Tokiu būdu pats apskričio 
komitetas peržiūrėjęs knygas, atras
damas viską tvarkoj. Raportas ko
miteto peržiūrėjimo knygų priimtas.

Kuopų Delegatų Raportai
22-ra kp. Cleveland, Ohio, narių 

turi 123; nuo pereitos pusmetines 
konferencijos kuopa paaugusi 5 na-1 
riais. Pinigų ižde $17.91. Veikimas 
pavyzdingas. 33-čia kp. Pittsburgh, ! 
Pa., narių turi 26; ižde apie $7.00. j 
Veikimas silpnas. 40 kp. McKees į 
Rocks, Pa., narių turi 15; pinigų 
$7.65. Veikimas silpnokas. 190 kp. 
Cleveland, Ohio, narių turi 57; kuo- I !us> 
pa paaugo -per šį pusmetį 9 nariais) Į knygų leidimo laikytis savo pereitos 
pinigų ižde $30.14. Veikimas visais konferencijos 
atžvilgiais geras. 121 kp. Braddock, 
Pa., narių turi 9; pinigų $27.35; 

pagal mažumą kolonijos, 
pripažintas geras, ypač literatūros 
platinime. 74 kp. New Kensington, 
Pa., narių turi 18; per pusmetį pa
didėjo trimis nariais; ižde pinigų ma
žai. Bet veikimas ne visai blogas. 
Nuo 87-tos kp. pribuvo drg. J. Bo- 
gužas be mandato. Pasiaiškinus, pri
imtas. '
North Side Pittsburgh, Pa., pasiro- 

• I de, kad kuopa visai prastame veiki-

Apskričio komitetą išrinkti ,sie, drau
gai: Z. C. Mažeikienė, J. Mažeika, 
J. Žebrauskas, J. Kalakauskaš, J. 
Sijmianauskas. Į ąlternatus: J. Sima
nauskienė ' ir J. Petrauskas. Del 
sekmingesnio veikimo dar vienas al- 
ternatas darinktas iš Pittsburgho, 
drg, J. Urbonas. Apdiskusavus T. 
D. A. reikalus, nutarta, kad mūs 
konferencija ragintų visas kuopas 
tverti Tarptautinio Apsigynimo kuo
peles šalę A. L. D. L. D. kuopų. 
Skaitytas laiškas iš Sofeisko Lietuvių 
Kolektyvo delei nupirkimo jiems 
traktoriaus ir priimtas, pasižadant 
remti ir raginti kitus apskričius pri
sidėti prie to darbo.

Centro Reikaluose
Apkalbėjus knygų leidinio reika- 

vienbalsiai nutarta, kad delei

konferencijos liko perskaitytas 
priimtas. Konferenciją uždarė pir 
mininkas J. Žebrauskas 6:10 vai. va
kare. ■ i

Kaunas.— Sausio 20 d. 
Kęstučio g. ties Amerikos 
Lietuvių bendrovės rūmais 
rasta gulinti actu' apsinuo
dijusi Juzė Paulauskaitė. 
Žudymosi priežastys — ne
darbas ir blogos gyvenimo 
sąlygos. Nukentėjusi pa
dėta ligoninėn.

Jus vargina nerviškumas 
ir prastas apetitas?

Tūkstančiai žmonių yra dėkingi Nuga-Tone 
už geresnę sveikatų ir padidėjusias spėkas. ! 
Jie turėjo virškinimo pakrikimus ir prastą 
apetitą. ' Nuga-Tone padidino jų norą vai- į 
gyti, ką jie valgė išrodė skanesniu ir jų 
pilvais galėjo pilnai suvirškinti viską suval- j 
gytą. Tuo būdu kūno muskulai, nervai ! 
ir organai liko sustiprinti ir atgaivinti, ir! 
abelnn sveikata žymiai pagerėjo.

Nuga-Tone pagelbės jums atgauti geresnę | 
sveikatą. *..........................
ninančių nuodų, 
vina 
inkstų 
paeinančias 
dariusio delei konstipacijos i 
naikinančių 
Tone kur 
Jeigu jūsų 
prašykit jj 
bėrio.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Jis švelniai .išvalo kūnij nuo ailp. 
nugali konstipaciją, palcnR' 

gasus ar išpūtimą pilvo ar vidurių 
ar pūslės įdegimą i 

delei abelno

nuodų. Jūs 
tik vaistai 
pai’datčjas 
užsakyti jų

pilvo ar
panašias ligas, j 

nusilpnėjimo, pasi- ' 
jos sveikatą ' 

galite gauti Nuga- I 
yra jtardavinėjami. | 

neturi jų stake, par j 
del jūs iš savo džia- I

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, A p d raudos ir 

Mortgičiy Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

nusistatymo ir tari
mo, kad Centras bandytų vykdinti 
gyveniman drg. Andriulio planą, kad 
šiais metais Centras mažiaus išleis
tų knygų, o jų vieton duotų kokį 
draugą apmokamai del agitacijos po Į 
silpnesnes kolonijas. Įnešimas trum
pai diskusuotas ir atmestas, kad 
Centras vietoj didesnių leidžiamų 
knygų, išleistų mažesnių brošiprai- 
čių šių dienų svarbesniais klausimais. 

Išklausius raportą iš 87 k p.' Nutarta paraginti “Vilnį” ir
1 vę” išleisti naujų brošiūraičių ____
j svarbiuose klausimuose: Apie dabar- 

mo stovyje. 90 kp. Youngstown,1?™! Rusij°s 5 vykdomą 
Ohio, ( 
narių 22, ] 
laikymas regu Ii aviškas, 
veikimas neprastas. 59-ta kp. Ak
ron, Ohio (raportas prisiųstas): na
rių turi 32; pinigų ižde $25.00; veiki
mas ir literatūros platinimas pažy
mėtinai geras. Nutarta padaryti 
pertrauką vienai valandai pietų.

I veikimas

Įsigykit ;
i '

Rašomąją1 Mašinėlę
Galit Pirkt ant Išmokesčio

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)_____ $25
Speciališkas kursas važinėjimo $10., 
Mokiname lietuvių ir anglu kal
boje. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus 
rius, L. Tikniavičius. 
9 vai. 
iki 12 vai. ryte.

šiuose

ra
jai-

Valdybos
Organizatorius, 

portą, pažymėjo, kad del stokos 
ko ir taipgi trūkumo gabesnių ir
veiklesnių draugų Pittsburgho apie
linkėj, kuopų veikimas veik toks pat. 

Į Apskričio surengtas prakalbų marš- 
l rūtas Senam Vincui pasekmingai per 
! visas kuopeles. Prie padengimo lė- 
i šų apskričiui prisiėjo pridėti apie 
i $9.75, liet apšvietos žvilgsniu buvo 
j naudingas. Surengtas drg. Menke- 
liūniūtei su Stankūnu koncertas, del 
tam tikrų priežasčių, nebuvo pasek
mingas, pelno liko tik 80e. Rapor
tas priimtas. Raportas susinešimų

Koncerte dalyvaus geni solistų 
komikų; bus perstatoma linksma 
komedija “Sulig Naujausios Ma
dos.” Po sceniški) parengimų bus 
linksmas šokiai, prie geros -Babe sekretoriau9 j5k]aU8ytas ir priimtas.
Stanly and His Orchestra” 
Brockton, Mass.

Šokiai prasidės 10 valąndą 
ir tęsis iki 2 valandai ryto

Įžanga suaugusiems 50c, vaikams j 
25 centai..

Rengimo Komisija.’

Finansų sekretore, išduodant rapor
tą iš kuopų stovio, pažymėjo, kad 
prie apskr. priklausančių kuopų ran
dasi 13, su pilnai užsimokėjusių 300 
narių. Apskričio ižde randasi $50.00. 
Iždininkui sutikus, raportas priim
tas. Raportas iš veikimo taipgi pri

planą.
(raportas raštiškai prisiųstas): Riek Lietuviams katalikams lėšuoja 

pinigų $12.83; susirinkimų; h^žnyciij užlaikymas Amerikoj, i* 
i? _ ! 1 iiv i<:irt» noru I t fir ąbelnas

į užlaikymas Amerikoj, ir 
istorija lietuviškų bendrovių įvairių 
šmugelninkų.

SESIJA II
Konferenciją atidarė pirmininkas 

drg. J. Žebrauskas 2-rą vai. po pie
tų, 
gos 
PU 
kad
mūs Apskričio 
susirinkimėlį iš tų visų progresyvių 
draugų 
apima 
Ir kad 
plačiai
tame susirinkime.
jas Apskričio komitetas del 1930 m. 
būtų renkamas iš Ohio valstijos. Į

Nauji Sumanymai Apskričio 
Reikaluose

Nutarta, kad Apskričio komitetas 
pasirūpintų surengti Apskričio nau
dai, pagal savo nuožiūros, pikniką 
ar balių Clevelando apielinkėj. Nu
taria paaukoti iš iždo del Agitacijos 
Fondo $15.00, argentiniečiams preso 
nupirkimui $10.00. Sutikta parinktiDelegatai radosi visi. Tęsėsi il-

diskusijos delei pagerinimo kuo-1 aukų tarp esamų draugų, paskiriant 
veikimo. Po diskusijų nubarta, 
del pagerinimo kuopų veikimo, 

komitetas sušauktų

pusę i Tarptautinio Apsigynimo fon
dą, kuris veda kovą prieš sindikališ- 
kus įstatymus ir del Lietuvos politi
nių kalinių. Viso surinkta $12.25. 
Nutarta dar dadėti $5.00 iš iždo i 
Tarptautinio Apsigynimo Fondą. Re
zoliucijų komisijos pagamintos re
zoliucijos ir vienbalsiai priimtos.

.Nutarta, kad pusmetinė konferenci
ja būtų laikoma Clevelande, Ohio 
Draugo sekretoriaus protokolas šios

Mokyto jum 
auto ekspertas-instrukto-

Atdara iki
vakare, nedėldieniais 10SKAITYKITE

laikas kiekvienam čėdyt svei

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave., Cor. 14th St. 

New York

Jau 
katą ir laiką—mest plunksną ir įsi
gyt RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ. Aš 
parduodu Remington Portable—ma
žesnio formato mašinėles su visais 

in-
žesnio formato mašinėles su 
lietuviškais akcentais. Platesnių 
formacijų klauskit laišku:

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn. N.

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Jau Gatava Nauja ApysakaSLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA

•t

apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty- 
Didelė knyga iš

ši
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės.

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati su
audimo apdarais 75 centai

Lyros Choro Dirigentas 
Orpheus Ereminas

veikėjų, kurie daugiausiai 
silpnesnių kuopelių veikimą. 
Apskričio komitetas bandytų 
išdiskusuoti apie tą dalyką 

Sutikta,^ kad nau-
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(DUODA SMUIKO LEKCIJAS
I Norintieji, .kad jūsų vaikai būtų ge
ri ■’ • • 1 - ’

i o

IŠ IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
' NEWTORK, ALBERT BALLIN, 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLEVELAND,
ST, LOUIS, MILWAUKEE 

Nepalyginamas švarumas Sr 
patarnavimas visose klesose.

U
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RYTOJ MATYSITE OPERETĘ “PEP1Ę” ARBA “JANKIU MILIONIERIU

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y

Po Lošimui Šokiai Griežiant Prof. Rich’s Orkestrai

Lošimas Prasidės 4-tą Valandą Dieną 
Šokiai Prasidės 8- tą Valandą Vakare

ĮŽANGA $1.50, $1.00 ir75c.; ANT ŠOKIŲ 50c
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OS CHORAS
kaip Brooklyn©, taip ir apielinkes lietuvius darbininkus, atsilankyti rytoj 

atsilyginsime su savo žavjojančiomis dainomis jūsų parengimuose.
__ __________________ «• i Lyros Choras.

NUPIGINTA KAINA!

KAS TA! YRA TROCKIZMAS?
. PARAŠĖ A. BIMBA

Tai. trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusiioj. 
Joje rasite Lenino atsižymojimus kovosę su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos .Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rą.site, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo ■ įtikinti tfhčaiflf, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais: 

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

IŠRADĖJAI
Jūsų pasisekimas su išradimu, 

išgavimas ir pardavimas patento 
priguli nuo jūsų žinojimo. Gi tą
žinojimą jūs įgysite tiktai tokio
je organizacijoje, kokia yra SĄ
JUNGA MŪSŲ IŠRADĖJŲ.

Rašykite sekančiu adresu:
OUR INVENTORS’ 

ASSOCIATION
154' Nassau St., New York, N. Y.

IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 
IR ATGAL k

(Pridėjus $5 S. V. Įeigų 
Taksus). Trečia klesa.

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY. NEW YORK

O

(LIETUVIŲ M A COCH A S)
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apiė ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyverd- 
tnąs? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra, kurios kaina tik 15c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos," 
del pamiršimo savo bėdų,-—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame, pavydalo skai

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ;ir (ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo., 
čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir( tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat Čia ma
tysite^ kaip militariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

NAUJA ĮDOMI KNYGA 

Detavos DsAmhkės ir Poniutes
Parašė V. Kapsukas

joję aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas Šestadien., Vaiario 15, 1930'

i DETROIT, MICH.

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

paliktą per jo savininką vokietį. Čia bal
tųjų nedaug rado. Didelis namas, mato
mai pono darbininkų gyvenamas buvo dar 
tuščias, čia ir apsistojo Motovylov. Bu
vo pečius su dviem įmūrytais katilais. 
N-čiai džiaugėsi del tokių parankumų, o 
ypatingai, kad buvo didelis molinis rusiš
kas pečius. Kareiviai šildėsi ir juokavo:

—Ot, kad jau sekasi, tai sekasi! Antrą 
naktį po stogu miegame!—kalbėjo kas tai 
lipdamas viršun palotkų.

Keli kareiviai nuėjo jieškoti malkų. Su
grįžo atsinešdami dalis vežimų ir lekera- 
votą dišelių. Motovylovo .patarnautojas 
atnešė du gražius krėslus įr keletą nuo 
sienų nukabinęs rankų darbo graviūras, 
(figūrų išpjaustymus).

—O tas kam?—paklausė Motovylov.
—Balanų reikia pasidarytų ponas oficie

riau. Užsišviesti nėra kuom. Ir pradėjo 
krėslus skaldyti.

—Naikinkite, vaikai, deginkite, kapokite, 
kad tik raudoniems neliktų!

Kolpakov su giliai užsimąsčiusiu veidu, 
rado reikalo prisidėti prie savo kolegos 
minties:

—Teisingai, Borise Ivanovič! teisingai! 
Atmenate generolas Kutuzov traukdama
sis nuo francūzų viską ant savo kelio de
gino, kad francūzam neliktų. Be abejo, 
mes turime taip jau pat daryti. Ant karo 
taip, kaip ant karo.

Graviūros ir krėslai, dažyti ir sausi, la
bai gerai degė... Foma paskutinis sugrį
žo net susirietęs po sunkumi nešiniu. Ofi
cieriai sutiko jį žingeidumb klausimais. 
Foma priėjo prie ugnies ir iš maišo iškrė
tė kruvinas žąsis, kalakutus, antis ir viš
tas.

—Bravo, Foma! Ho-ho-ho! Ogo-go-go! 
—juokėsi pasitenkinęs Motovylov, čiupinė
damas riebų paukštį.—Kur tu, drąsuoli, 
tiek radai?

Foma nusišluostė nosį rankove. ,
—Čia kieme, ponas oficieriau, tuojaus. 

Žiūriu iŠ kur tai kareiviai' žąsis neša. Aš 
juos padabojau. Pasirodė, kad iš'tvarte
lio, tokio specialiai del paukščių pastatyto. 
Ir aš ten, o paukščių ten daugybe, daugy
bė. Peiliuką aš turėjau ir aš pradėjau 
'pjauti jas. Kad raudoniems nebeliktų.
I —Teisingai, Fomuška, vienok tu kur kas

Atsišaukimas į Visas Detroito 
Darbininkiškas Organizaci
jas ir j Visus “Laisvės’’’ ir 
“Vilnies” Skaitytojus!

Mokyklėlė vadinami “bepar- 
tyve” ir joje randasi . daug 
vaikų. Bet ten nėra tvarkos, 
mokytojai persiėmę fašistiniu 
raugu. Į tai turėtų daugiau 
domės kreipti mūsų darbinin
kiškų kuopų nariai ir narės.

Jiesniškis.
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Lietuvaitė Fotografistė1
Fotografuoja, Didina ir Mallavojli 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

VPLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Detroite bedarbių armija 
siekia 125,000. šita armija 
nuolat auga. Daugelis bedar
bių nebeturi kuomi maitint 
šeimyną. Be to, ir dirbančių
jų padėtis darosi tiesiog nebe
pakenčiama. Kiekviename 
kampelyj girdisi nusiskundi
mai apie darbo sąlygų pablo
ginimą. Tai yra tiesioginė 
ataka i ant visos darbininkų, 
klases. Ar mes, darbininkai, 
tai atakai pasiduosime be jo
kio pasipriešinimo ? Ne ! Mes 
višką pagaminę negalime su
tikti badauti, neigi galime 
melsti labdarystes. Mes turi
me reikalauti darbo arba al
gos. Po šituo , obalsiu visi tu
rime išeiti vasario 26 d., po 
vadovyste Komunistų Partijos, 
j didelę masinę demonstraci
ją.

Bedarbių reikalai nėra vien 
bedarbių klausimas. Negyni
mas bedarbių reikalų dirban
tiems, yra lygus bedarbių ske-

Norėjo Įduoti Netikrus
Dolerius

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja ir laidoja numlnialua ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
gerjausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa) .
—Ką, ponai oficieriai, blogi dalykai? 

Neleidžia vidun! Na, jau atgyvenote jūs 
savo aukso dienas! Dabar ir mes, visi ly
gūs. Visi bėgame kartu! Ik!... Ik!... 
Visi pabėgėliai... Ik!... Ik!...

Kareivis labai pašlėjo, kad neparpulti, 
nusitvėrė už kampo grįčios, užrietė galvą, 
ir bandė dainuoti, bet jam išsiveržė tik ko
kis kriokimas. Jis visas apdriskęs, purvi
nas, buvo panašus į kokį žvėrį. Nutilęs, 
girtas išsitiesė ir atsisukęs linkui oficierių 
■sueiliavo sekamai: “Oficieriau be antpečių, 
prisimink kas buvo!”

Motovylov tylomis užsimojo ir kirto ka
reiviui į ausį. Tas be balso pavirto ant 
sniego, netekęs sąmonės. Oficieriai išėjo 
iš kiemo. Baranovskis nervingai klausė: 

—Na, kam taip, Boris?... Kam taip?! 
—Kvailas tu,—trumpai atsakė Motovy

lov.
Dabar Motovylov, jau važiuodamas ro

gėse prisiminė tą sceną, ir piktai galvojo 
apie kareivį “tamsų gyvulį”. Po keleto 
valandų važiavimo, Motovylov sulaikė sa
vo batalioną ant vieno kalno augštumos. 
Nuo jo gerai buvo matoma, kad miestelis 
klonyj pilnas pilnutėlis žmonių ir vežimų. 
Liuosų namų miestelyj aišku kad nebus. 
Oficierius priėjo prie rogių su kulkasvai- 
džiu ir galingu balsu prisakė kulkasvaidi- 
ninkui:

—Nuimk kulkasvaidį! Statyk ant kelio!
Kulkasvaidis sujuodavo ant kelio, at

statė savo vamzdį į miestelį.
—Užtaisyk—komandavo Motovylov. — 

Ar matai bažnyčią?—klausė jis kulkasvai- 
dininko.—Taikyk į kryžių!—tęsė savo ko
mandą.— Kulkasvaidis, pradėk’...

Dvidešimts penkios kulkos piktai .suūžė 
viršum miestelio, kulkasvaidžio tra-ta-ta- 
ta-ta... nusirito per gatves. Miestelyj pa
sidarė bėgiojimas, riksmas, betvarkė. Žmo
nės, nuvargę bėgime, nesirūpino kas, už- 
girdę šūvius, nusprendė, kad juos pasivijo 

""raudonoji kariuomenė ir panikoj pasileido 
bėgti iš miestelio. Vežimai susigrūdo, už
kimšo gatvę, vežėjai juos trenkė, pasisku
bino bėgti patys. Motovylov žiūrėjo per 
'žiūroną, juokėsi, o kulkasvaidis iš reto:: 
Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Vežėjai nupjovė vir-1 
ves ir raiti pasileido bėgti, palikę vežimus [protingiau mintiji, negu tavo komandantas 
pilnus prikrautus gero. Už 15 minučių .Baranovskis,—pastebėjo Kolpakov, 
miestelyj nieko iš pirmesnių baltųjų neliko. | 
Motovylov įvažiavo į jį su savo batalionu, 
įsakė savo žmonėms imti iš paliktų vežimų 
reikalingus daiktus ir brangedaikčius. Ka
reiviai džiaugėsi lengvai gavę tokį grobį. 
Juokavo ir skirstė reikmenis, girdami su- 
gabumą savo komandanto. Skūpus načal- 
ninkas reikmenų skyriaus iš Kolpakovo 
kuopos bėgiojo tarpe vežimų ir rėkė ka
reiviams :

—Vaikai, nieko nemeskite! Kas ten ne
būtų, arbata ar kas, imk ir gana! Svies
tą taipgi reikia paimti! Arklius gausime. 
Kelyj viskas bus reikalinga.

Oficieriai užėmė vieną iš geriausiųjų na
mų. Motovylov, kaip pergalėtojas, sėdėjo 
kertėj. Ant stalo garavo didelis bliūdas 
šiltų mėsos konservų, kuriuos paliko kokis 
tai generolas. Foma atidarinėjo konser

vuotų vaisių bonką ir net springo juoku.
—O tu, ko taip juokiesi, Fomuška?—pa

klausė jo Baranovskis.
< —Taip, na kaipgi, pons oficieriau, čia už 
J versto tolumo kas tai šaudo, o iš miestelio 
' galvatrūkčiais tūkstančiai žmonių bėga. 
f Oh, koki jie bailiai, bailiai!

Ištikro grobis geresnis, negu tikėtasi, kiti kepė blynus. Kelios žąsys greitai bu- 
; Paimta: sviesto, mėsos, konservų, cukraus, |vo apvalytos ir sumestos į puodus. Apie 
. arbatos, miltų, kruopų, ryžių, avižų, pusė, vidurnaktį po kambarp pakvipo gardi siduv 

vežimo vailokų, dešimtis kailinių ir apati- 1----- m™
nių drabužių. Jie tą dieną gerai privalgę 
ir šiltuose kambariuose atsigulė. Naktį 
pribuvo kitos dalys ir j kambarius tiek 
prisigrūdo žmonių, kad rytą oficieriai, ap
žergdami nuvargusius ir miegančius ant 
grindų kareivius, vos išsigavo laukan. Va
žiuoti didžiuoju keliu nebuvo galima. Jau 
ėjo juomi vežimai keturiomis eilėmis, be 
jokio pertraukimo ant desėtkų, o gal ir 
šimtų verstų ilgio. Jie važiavo labai po- 
valiai. Sustodavo, nes daug kliūčių buvo, 
sulūžta ar apvirsta kokis vežimas, sugen
da kas ir sulaiko tą ilgą, ilgą vežimų juos
tą. Užpakalyj piktai koliojosi ir ragino:

—Na, važiuokite!... Važiuokite!...
Motovylov pasuko savo batalioną j kai

rę nuo didžiojo kelio, mažu keleliu ir iki 
vakaro sėkmingai pasiekė kokį tdi dvarelį,

20 d.Kaunas.— Sausio 
Prezidento g-vėj 17 nr. ma
nufaktūros krautuvėj pil. 
A. S. norėjo įduoti netikrus 
50 dolerių banknotą. Sulai
kyta ir atiduota kriminali
nei policijai.

Prąvedus tardymą pasiro
dė, kad banknotas perdirb
tas iš 1 dolerio.

LIETUVIS GRABORIUS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

LAWRENCE, MASS.
Svarbias diskusijas rengia bendrai 

A. L. D. L. D. 37 kuopa ir L. D. S.
‘ ‘ ‘ '3

Į d., 7 vai. vakare, kliubo kambaryje.
, visi nariai ir 

pritarėjai, yra kviečiami būtinai at
eiti. Šiose diskusijos dalyvaus ir 
drg. M. žaldokas iš Pennsylvanijos. 
Kurie dar ncatsiėmėtc A. L. D. L. 
D. knygos (Seno Vinco Raštai), tai 
atėję galėsite pasiimti ir tą puikią 
apysakų knygą. Kurie jau gavo ir 
perskaitė—gėrisi ta knyga, 
reikia stengtis užsimokėti už 
metus. Kaip matėme organe, 
šių metų knyga yra paduota į 
dą, taigi neužilgo galėsime 

darbininkų Komitetas.

bavimui, kuomet darbininkai A. 8 kuopa utarninkę, vasario 18 
išeina į streiką. Taigi ir vieni |^aĮg^Lirva^augŽ,r ~ 
ir kiti organizuotai turi ginti • . • v.
vieni kitų reikalus, 
me 
nes 
d. 
dą, 
darbininkai iškels obalsį Dar
bo arba Algos. Taigi, lai ši 
demonstracija būna dienos 
klausimu visuose 
rateliuose, kad kuo pasekmin- 
giausiai prisirengus prie jos.

VII Dist. L. K. Biuras.

Visi turi- 
ruoštis prie dideles masi- 
demonstraeijos vasario 26 
Tą dieną, tą pačią valan- 
visų kapitalistinių šalių

MONTREAL, CANADA

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So,-Boston 0304-W

Prie to, 
šiuos 

jau 
spau- 
gauti. 
38-39

NAUJAUSIOS MADOS 

Rusiška PIRTIS Turkiškae NEWARK, N. J.
N EWA RKIEČIAI, TĖM Y K IT!

Rengiamos prakalbos delei tūlų 
priežasčių lieka perkeltos iš 16 va
sario į 23 vasario. Tas stebėtinas 
prakalbas rengia Sveikatos Kultūros 
Draugija, temoje: “Sveikatos kryžia- 
vojimas ant medicinos if^kapitalizmo 
aukuro.” Kalbėtojai: Naturopatijps 
daktaras Osfrow ir J. M. Swerski, 
natūralistas ir redaktorius. Prakal
bos įvyks nedėlioj, 23 vasario, Ku- 
bio svetainėj, 79 Jackson St., 1 vaL 
po pietų. Gerbiamieji, šie kalbėtojai 

------ -v. duos- pamokinimų, kaip prilaikyti
viršminėioi sveikatą šioje komercinėje sistemoje, 

-- J,‘kuomet atrodo viskas O. K., iki ta- 
. Tat rūpinkitės iš-, 

kalno, kaip būt sveikam, nes kaip 
sveikas, tai ir bagotas.

___________) 1 ■ •____ • J.. - ■

PAJIEŠKOJIMAI

AKRON, OHIO
iš

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fomišiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis išmokestlmis.

PARLOR — BEDROOM
KITCHEN SUITES

—O valgyti, pons oficieriau?—paklausė 
jo Foma. < < f

—Aš nenoriu, Fomuška,—tyliai atsakė 
Baranovskis ir užsiklojo,•—aš miego noriu.

Foma kiek užpyko.

PAJIEŠKAU Vinco Gurevičiaus. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkit pranešti. W. Kupris, 410 
Webster Ave., Grand Rapids, Mich.

PAJIEŠKAU švogerkos -Paulinos Ku- 
kočionis, Valentų kaimo, Kapčia

miesčio parapijos, Suvalkų rėdybos. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkit pranešti. Ch. Walcnta, 22; 
Pearl St., Rockland, Me. 37-9

YOUNGSTOWN, OHIO
A. L. D. L. D. 90 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 23 vasario, pas 
J. Kasparavičių, 636 Samuel St., 11 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, gausit 
naują knygą — Sene Vinco Raštus. 
Atsiveskit ir nauju narių. Sekreto
rius. 39-40

PAJIEŠKAU savo tėvo Rapolo Barz
dos. Jau 10 metų, kaip nežinau 

kur randasi.. Jis paeina iš Nuotekų 
kaimo, Ukmergės apskričio. Girdė
jau, kad gyvena Buffalo, N. Y. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote ma-/ 
lonėkit pranešti. A. Barzdas, 66 
Gratton St., Brooklyn, N. Y. 39-41

MACYS BROS. FURNITURE CO.

Motovylov atsisuko į palotkas:
—Vaikai, čia žąsų ir kalakutų, po velnių 

kiek daug. Kas norite, eikite, pjaukite. 
Tuojaus paukštis į puodą ir žąsų sriubos 
bus visam batalionui. O tu, Foma, ne
snausk, vilk dar daugiau. Bus reikalingus 
kelyj—pakuždomis prisakė jis Fomai.
1 Foma pasigriebėt maišą ir nubėgo. Pas
kui jį pasekė apie* 15 kitų kareivių. Neuž
ilgo jie po vieną grįžo atgal, nešdami: žą
sų, ančių ir vištų. Foma vėl grįžo su pil
nu maišu, bet šiuom kartu parnešė tik vie
nus kalakutus.

—Šie gardžiausi už visas!—paaiškino 
jis.

Keli kareiviai įvilko baisiai žviegiančią 
gražią kiaulę, parvertė ją palei pečių ir čia 
pat į kaklą suvarė ilgą japonišką durtuvą. 
Paskiau atvilko ir paskerdė šešis paršy- 
čius. Motovylov tik pasitenkinančiai juo
kėsi ir ragino kareivius:

—Pjaukite, pjaukite, vaikai! Nevisada 
mums cibuliais be duonos gyventi! Laikas 
ir mėsos pavalgyti.

Kareiviai ir oficierių patarnautojai triū- 
sesi apie ugnį. Foma svilino du kalakutus,

Dirbtuvės Sargas Sumušė Be
darbį

MONTREAL, Warden; King,. 
Limited, vasario 4 d.—Tūlas 
bedarbis, kuris buvo dirbęs du ’ 
mėnesiu atgal 
dirbtuvėj, įėjęs į jos vidų per“““liRa putoja'
užpakalines duris, kur jokio 
sargo nėra, ( drožė tiesiog pas 
savo buvusį “bosą.” Bet iš ša
lies pastebėjo kito skyriaus 
“bosas” ir pranešė vartų sar
gui. Pastarąsis puolėsi, “kai

 

po savo pareigas eidamas, 
jieškoti iptai įėjusio žmo
gaus. edarbis pamatęs sar
gą ir supra^s pavojų, leidosi 
per ’ ris, o sargas, nieko ne
laukdamas, prisivijo, smogė 
geležiaper galvą ir išmetė 
per duris laukan.

6 d. vasario įvyko teismas. 
Sargas buvo nuteistas 20 do
lerių pabaudos už neteisėtą 
žmogaus mušimą, o iš tų pa
čių $20 paskirta $10 nukentė
jusiam. Koresp.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. .
ĮŽANGA NUO 8 V AL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 

PO 6 VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 

trečių lubų, oringam kambaryj—-35 CENTAI EXTRA
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 vantos išsipėrimui veltui.

AWJARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDŽLIAIS IR UTARNINKAIS: Panodėliaūs.nuą 12 
vai. dieną per visą ųaktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktfr. 
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas it 
garo Vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

ŠIŲ METŲ MADOS

ORNISIA1k|

Išparduodami Dabar

ba ir mėsa. Vakarienė buvo gatava. Pirm 
negu pradėti valgyti, Foma kur tai dingo 
ir grįžo su dviemis bonkomis rankose, vie
noj buvo bruknės, o antroj marinavoti bu
rokai:

r—Prie karštos mėsos tinka, pons oficie
riau—tarė jis. s \

—Na ir rūpestingumas tavo, Foma. Na 
ir patarnautojas tavo, Jonai. Sandėlius jis 
suranda, nors ir septyni zamkai būtų, jis 
pasieks, ir viską gauna savo ponui.

Baranovskis tylomis ėjo ant palotkų

Jaunųjų Pionierių Veikimo
Sausio 26 d. teko užeiti į 

Jaunųjų Pionierių susirinkimą. 
Jų ten buvo sūsirinkię apie 
30. Jie tuomet svarstė abelną 
mokyklų padėtį, kaip mokina, 
ar gerai mokina ir tt. Sura
do reikalingu išleisti vienoj 
mokykloj savo biuletiną, nes 
toj apielinkėj daugelis darbi
ninkų be darbo ir jų vaikai 
negali nei mokyklą lankyti. 
Biu lėtinė reikalaus, kad mies
to valdžia aprūpintų tuos vai
kus drabužiais ir maistu. Nu
tarė delei propagandos išleisti 
mokykloj šieninį laikraštį. 
Taipgi nutarė gk’uti '20 naujų 
narių. Abelnai, pas pionierius 
matosi sutartinumas ir discip
lina. Jeigu jie nutaria, kur 
dalyvauti, tai visi ir dalyvau
ja.

Yra nemažai lietuvių darbi
ninkų, kurie pritaria komunis
tams. Todėl jie turėtų leisti 
savo vaikus prie pionierių, kad' 
jie ten darbuotųsi darbininkiš
koj dvasioj.

AbeTuai, lietuviai atšalę nuo 
darbininkiško judėjimo. Gal 
kai kurie mano tapti biznie
riais, praturtėti. Bet tuščios 
svajoiiės. Turi atsiminti, kad 
dabar ..stambiųjų kompanijų 
biznis priveda smulkiuosius 
bjznięrėlius prie bankrūto.

Lietuviai turi vaikų mokyk
lėlę ir mokina lietuvių kalbos.

$1,000 Tik už 60 Centų
I Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
Stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu |is yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jąm malo-' 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos, žemiau pažynietų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

Vaistažoles yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkiėtėjimo, skįlvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins’ minėtis ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS

DINING ROOM and

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N.- Y.

Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro
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BOSTONO IR APIEUNKĖS NAUJIENOS
KAVALIAUSKASJUOZAS

YONKERS, N. Y.
Vasario 2 d. vietos lietuvių

Puslapis PenHSi ' 
■■ 7,.,‘,nrl

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: ,!k,ysJ?ne- M?‘,rL 9669 
Bell, Oregon 6186

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

kreiptis prie manęs.

kė paskutinį atsisveikinimo 
Bet nei vienam pa- 

rapijonų neišspaudė ašarų.

Au įIi » J

NORWOOD, MASS.
J. V. Komunistų Partija Šau

kia Bedarbius Organizuotis
. Norwoodo Komunistų Parti
jos lokalas šaukia bedarbių 
masinį susirinkimą ant 17 d. 
vasario, 7 vai. vakare, Lietu

sių Svetainėj. Todėl lietuviai 
darbininkai ir darbininkės vi
lai skaitlingai susirinkite, ypa
tingai bedarbiai. Bus kalbė
tojas, kuris nurodinės būdus, 
ką bedarbiai turi daryti sykiu 

/su dirbančiais darbininkais. 
'•‘•■>Šis bedarbių masinis susirinki

mas bus vedamas anglų kal
boj, todėl lietuviai bedarbiai 
ir dirbantieji kvieskite ir kitų 
tautų darbininkus į šį dar pir
mą bedarbių masinį susirinkį- 

'mą. Ndrwoode yra skaitoma 
•apie 1,000 bedarbių, todėl tu- 
I retų skaitlingai susirinkti ir i pikietuot, 
•pradėti organizuotai veikti i žiaurumo.
• prieš bedarbę.

Vienas Bedarbių.

HUDSON, MASS.
Wottoguottoc Mill dirbtuvėj, 

kurioj verpia siūlus, daugiau
sia dirba moterys prie sunkes
nių darbų ir jaunos mergaitės 
prie lengvesnių ‘ darbų. Dir
ba daugiau 100 darbininkių. 
Kompanija numušė algos dvi
dešimtą nuošimtį, kitoms ma
žiau, kurios mažiau uždirbo. 
Darbininkės išėjo į streiką, 
reikalaudamos senos algos, bet 
greit kompanijai pavyko pra
kalbėt kelias tamsias portu
gales streiklaužiauti. Lietu
vės geriau laikėsi. Sušaukė su
sirinkimą, visos nutarė neit 
dirbt, pakol gaus seną mokes-! 
tį. Kompanija pašaukė poli
ciją. Policmanai perimdinėjo 
kiekvieną streikuojančią, !nė- 
prileido artyn prie dirbtuvės, 
nei ant tos gatvės, kur dirbtu
vė. Drąsesnės darbininkes ėjo 

nežiūrint policijos;
Superintendentas Į 

jjieškojo skebų išsijuosęs, bet1 
i negali gaut. Pradėjo siuntinėt1

iiiamaiiiamomaiiiQiiiamamaiiiaiiismaHiQiiioiiiamoiiiQiuQiiiQi

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 5016 CHENE ST., DETROIT, MICH.

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI

priežasčių, į susirijijęlmus atei- 
na vėlai, kai kurie net visa 
valanda, arba ir visai neatęf* 
na. Tokis- draugų pasielgi
mas labai peiktinas. Jie gal 
nemano, kad tokiu savo ne- 
p u n k t u a 1 i š k u pasielgimu 
skriaudžia kitus ir daro sau 
didelę morališką skriaudą. 
Susirinkę laukia tokių dideliu 
nekantrumu. Paskui žiūri į 
juos su panieka. Todėl reikia 
stengtis į susirinkimus ateiti 
laiku.

policmanus po stubas. Atėjo 
policmanai į stubą M. Paplaus
kienės varyt dirbt. Ji atsa
kė, kad neisiu dirbt, kol duos 
seną mokestį. Policmanai per
sergėjo, kad neitų pikietuor.i. 
Ji atsakė—ėjau ir eisiu. Kom
panija, pasitarus su miestuko 
policija, kaip geriau būtų ap
kaltint aktyvesnes darbinin
kes, išdavė “varantą,” būk 
skebai jas areštuoją, streikė- 
rė& grąsinančios užmušt ske-' 
bus.

Trečią dieną drg. Paplaus
kienę suareštavo ir užstačius i 
$100 kaucijos ■ paleido. 5 d. 
vasario atsibuvo teismas. Tei
sė šitaip: tris portugales ban
dė atkalbėt, kad neitų ske- 
baut—$25; dvi aires—kiti Parapijos kunigužis jau p.asa-
$25 ir už neklausymą polici
jos—$75. Draugę Kreivėnie- j Pan}okslą. 
nę perspėjo, kad daugiau ne
streikuotų, kiek jie duoda al
gos, tiek jums užtenka; jeigu I 
neužsiganėdini — važiuok iš 
kur atvažiavai. Be jokios kai- ■ 
tė.s nuteisė. Teisėjai nuo gal
vos iki kojų parsidavę tur-Į

D“E. prie Bazaro
augštesnį teismą. Bylą paėmė 
vest Tarptautinis Darbininkų

1 Apsigynimas.
Savaitę pastreikavę, ketu

rios tamsios moterėlės nubėgo 
skebaut, pataikaudamos kom
panijai, kad jos geros; vėliau 
atsirado daugiau ir streikas 
tapo sulaužytas. Reikia pri
minti, kad visa bėda suversta 
ant veiklesnių darbininkių, ku
rios norėjo 
duonos kąsnį visoms, 
nimo sistema įvesta, 

j sunkus. Pirma dirbo 
I mos. Kapitalistas krovė di- 
! d ž i a u s i u s pel n u s. D’a bar d a r 
| daugiau spaus, kad taip leng- 
I vai pasidavėte.

Alizavietis.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas„ Savininkas Tel., Stagg 5938

iškovot

Matomai, parapijonai jau su 
pranta, kad nereikalingi dy
kaduoniai. *

Kaip tik kunigu zis atvažia
vo i Yonkersą ir sužinojo, kad 
čia randasi L. P. Kliubas ir 
dvi draugijos šventųjų var
dais, tai pirmiausiai mėgino 
tas draugystes pritraukti prie 
parapijos. Bet tas jam nenu
sisekė. Tada pradėjo į susi
rinkimus lankytis, bet ir čia 
tik sykį ramiai apsieita, o ant
rą sykį jau nuo narių gavo vė
jo ir turėjo iš svetainės išbėg
ti. Tuomet jau pradėjo gąs
dinti, kad iš draugijų atims 
čartęrius. žinoma, nariai į tai 
nekreipė jokios domės.

Dabar jis kraustosi kur nors 
kitur. Kitur nuvykęs vėl pra
dės darbuotis, bet kiek laimės, 
tai ateitis parodys. >-

Motkos Sūnus.

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTOJAS

VIETOS ŽINIOS
I'll II I 'TIT ["m ~T ' •||TIII*Hllin*l—l*u™»will W

i dyboje, suspendavo . penkis I 
j kairiausius tos unijos lokalus,! 

Tarpt. Darbininkų Apsigyni- i<urjLl0Se yra 40 nuošimčių vi-į 
mo bazaras prasidės 26 d. va-1 1 1 .1. . , • • o i . xr i sų unijos narių. Mat, dabar sarto ir baigsis 2 d. kovo, New - 4- fi

• j • mi74i ėjo visuotinas balsavimas apie' Star Casino svetainėje, 107th 1 . • t\ 1 tt ••St. ir Park Ave., New Yorke. .P."e ?a?_°. H“??
Lietuvių T. D. A. 17 kuopa 

savo susirinkime nutarė su
rengi būdelę tame bazare, 
taipgi, jei bus galima, turėt ir 
vieną vakarą “lietuvišką, 
yra, lietuvišką programą,

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilairikas, Bavininkaa Restauracijos ir salts, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
tnėnesį laiko po 500 Johns Cigarą parduodąs; kuriij netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai degą ir puikiai kvepi 1”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
ass., i savo krautuvę kas menesis po kelioliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 

oxvao m SHENANDOAH, P A.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir 'pažangūs, supratlyvi žmonos visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas .1. Zdanis, 12, Lynwood Ay«» 
Wilkes Bane, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisieini 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystSs 
cigarų viršminūtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

- NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

žiai dega ir puikiai

John Naujokas

M
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš

Vienybės Lygos, kuriai vado
vauja komunistai. Tą balsa- 

j vimą nutarė pereitas suvažia- 
i vimas Amalgameitų Maisto 

,, I Darbininkų Unijos.
į ku-Į Dabar, einant referendumo 

didesnį; į)US kviečiama visos mūsų i balsavimui prie pabaigos, pa
skubi- ; dailės spėkos. P"“JJ" 1--J J-JX- ...x

Darbas, kuopa išrinko komisiją iš 
kelių draugų. Ši komisija da
rys atsišaukimus į visas drau
gijas, kaip Brooklyn©, taip ir 
apie link ės.

Pirmadienį, vasario 17 d., 
17 kuopos komisija turės susi
rinkimą “Laisvėje,” 8 vai. va
kare. *.Į šį komisijos susirin
kimą kviečiami visi tie,^ kurie 
pritaria tam darbui. taipgi

verkd a-'

WORCESTER, MASS..
T. D. A. 13 kuopos komi-i būtų labai gerai, kad kuopos, 

teto susirinkimas įvyks vasario | kurios dar nėra išrinkę drau- 
18 d., 29 Endicott St., Lietuvių i gų tam darbui, tai kad jų val- 
Svetainėj; pradžia 8 valandą i dybų nariai atsilankytų, 
vakare. Būtinai visi delegatai
kviečiami lankytis į tą susirin- surast būdus, iš Li
kimą, nes turime daug svarbių ! mes galėtume, surinkt kuo dau- 
reikalų aptarti. * giausia daiktų delei bazaro.

i Kurie turite progų, pradėkite
A. L. D. L. D. 11 kuopa rinkt, 

rengia prakalbas 16 d. vasa- neš, kur 
rio, 7:30 vai. vakare, Lietu- daiktus, 
vių Svetainėj, 29 Endicott St. i 
Kalbės drg. M. žaldokas. Kal
bėtojas paaiškins, kas yra Vy
tauto jubilėjus, priežastis be
darbės ir tt. Bus koncertinė 
dalis programos: dainuos vai
kų žiburėlio choras, kuris yra 
atsižymėjęs gabumais.

spėkos. Pradžiai darbo i sirodė, kad didžiuma stoja už 
prisidėjimą prie Darbo Unijų: 
Vienybės Lygos. Todėl Burk- 
hardtas su sėbrais loriečiais 
valdyboje Amalgameitų Mais
to Darbininkų Unijos nutarė 
panaikinti balsus penkių kai
riųjų lokalų, idant sulaikyt šią. 
uniją nuo prisijungimo prie 
minėtos Vienybės Lygos. Uni
jos viršininkai rado priekabę 
tame, kad būk penki kairiau
si lokalai nesą užsimokėję 
duoklių centrui. Tie ponai da
ro taip, kaip kad senosios 
Mainierių Unijos prezidentas 

Šiame susirinkime turėsime John Lewis ir kiti Darbo Fe- 
kur ir kaip deracij-os reakcionieriai, kurie

daiktų delei bazaro.

Vėliaus komisija pra- 
' ir kas priiminės tuos

Komisijos Narys,
M. Sto.ckove.

OMU

Randasi draugų, kurie neži
ūra kodėl, dažnai be svarbių 1 r

Atžagareiviai Suspendavo 
Penkis Kairiu Lokalus

Amalgameitų Maisto Daibi- 
ninkų.Unijos sekretorius Burk
hardt su kitais renegatais, Lo
res šalininkais, sėdinčiais va

SHENANDOAH, PA.

nuo senai vagia ir naikina su
sipratusių darbininkų balsus-, 
ir tuo būdu pasilaiko ant eili
nių narių sprando.

PLATINKIT
“LAISVĘ”

Dr. jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
i GYDOMA CHRONIŠKOS IAGOS

Kreipkitės i DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo t 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reuhbatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu (lydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos BandymaiX-Si>itiduliai,

DR. Z S NS no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

Ncdčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA DĖTUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus prieina?—Saltia. Jis ne tik sunkiausia* ligas
bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusiu*

(Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. 
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo »avo 
amžino priešo I

kanuolė prieš kitų amžiną žmogaus priešą— 
užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 

’ ’ 25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
■m

Urbo Lax Tabs

0

o

»

o TAI TIE ŠVELNUS
o

o

6

*4

I

iiQinQiiiaiiiQmQma»ĮQiH9>H0HiaiiĮj

*

'4 s

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir G-8 vak. 
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko)

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

LYROS CHORAS
Ruošia Scenai 

Keturių Aktų

4^-

yra tai 
vidurių 
rūjx!sčių ir sunkių ligų.

AS. žemiaua pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri mulon('kit ““ prI" 
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

%

Siųsdami 
su savo adresu,

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

KOVA U2 IDĖJAS

6‘#o

pinigu* > A/^
užrašykime: ' 1

K

i vArduMENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

.KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimų, Šipos cigartis 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja
mo, kaipo užsakymus (orderius).
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOO1

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
786 Lexington Are., tarpe 58tn ir 59th Sts., New York City

, , Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulnūngas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią. į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasūs moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas L A I S V fi šeštadien., Vasario 15, 193(1$

VIETOS ŽINIOS
Frank. D. Massi, kaipo vienas 
iš penkių ginkluotų kriminalis
tų, kurie sausio '25 d. išplėšė 
$45,000 iš Matawan Banko, 
N. J. Jis sakosi esąs siuvėjas 
iš Bostono.

Dinamito Provokacija 
i prieš Komunistus

“Daily News” irv kiti gatvi-

Siųskite Delegatus j 
Bedarbių Konferenciją

Darbininkiškos organizaci
jos, išrinkite ir pasiųskite at- niai laikraštpalaikiai staugia,
stovus į bedarbių konferenciją, kad tai “raudonieji“ (suprask, 
kurią šaukia Darbo Unijų Vie- komunistai) padarę pasikėsi- 
nybės Lyga ateinantį trečia- nimą išsprogdint New York 
dienį, vasario 19 d., 8 vai. va- Central gežkelį ir jo tiltą ties 
kare, Manhattan Lyceum sve- 144th St. ir Parlj Ave., New 
tainėj, 66 E. 4th St., New 
Yorke.

Yorke. Tenai buvo pakasta 
Ką bedarbiai turi da- 36 dinamito gabalai palei rė- 

ryt, kad .palengvint savo liki- les; nuo dinamito privesta 
mą, paaiškės šioje konferenci- elektrinė viela prie vienos' rė-
joje.

Keturi Piktadariai Sušaudė 
Gengsterį ir Jo Merginą

Keturi kerštinčiai /krimina
listai sušaudė May Smith, pir
mininkaujančią linksmintoją 
ištvirkusių “svečių“ Dream
land Dance Academy’jos, ir 
jos mylėtini Carminą Barrellį, 
gemblerį ir kalėjimų paukštį, 
2:30 vai. ketvirtadienio rytą, 
Bronxe.

Darysią Kratas Šlubose 
prieš Mūnšainierius

Lyriečiams
Lyros Choro susirinkimas 

bus antradienį, 18 d. vasario, 
8 vai. vakare, National Hali, 
91 Clinton Ave., Maspethe. 
Narės ir nariai, >visi būtinai 
atsilankykite, nes turime daug 
svarbių reikalų. , /

Pirmininkė.

which I think has never been 
shown. We’ll have a checker 
dance and then a good game 
of checkers with human be
ings as the checkers, 
forget to 
miss a lot

We are 
ship drive,
should join this club, 
meetings are held on every 
Monday at our headquarters.

Come one—come all.
. John Baltaitis.

Do not 
come or you will 
of fun.
making a meipber- 

All boys and girls 
Our

SPORTAS

Byla 63 Čeveryky 
Darbininką

Atidėtas iki vasario 
teismas 63 čeVerykų darbinin
kams, areštuotiems už streiko 
pikietavimą bėi susirinkimus i 
svetainėse. Paskutiniais lai-; JAUNI PHILADELPHIJOS 

per kelis | I<ais policija užpuldinėja če- * '
, verykų streikierių susirinkimų 

kad kambarius, veja visus laukan, 
žmonės 8 valandą vakare, ke- 0 kurie neina, areštuoja.

lės, taip kad pirmas užvažia
vęs traukinys būtų padirginęs 
vielą, ir būtų eksplodavęs vi
sas tas dinamitas, padaryda
mas didelės žalos ne tik gelž- 
keliui, bet dar suardydamąs 
aplinkinius namus j 
blokus.

Laimė esanti tame,

tvirtadienį, eidami palei reles, 
pastebėję tą “peklišką“ vielą; 
buvo duota žinia policijai, ir 
pavojus prašalintas.

Dalykas bus tame, jog pro
vokatoriai, kurie tą dinamitą 
ten sudėjo, jie patys arba jų 

. sėbrai jį ir surado.
Tąja provokacija pasinau

dodama, policija žada daryti
Kyla protestai iš poniškų kratas visuose kairiųjų dąrbi- 

gėrikų prieš kratas, kurias pa-1 ninku centruose New Yorke, 
Brooklyne ir apielinkėse, be- 
jieškodami “raudonųjų tero
ristų.“ Pamatinį provokatorių 
tikslą reikia matyt tame, kad 
gaut kabliuką slopinimui ko
munistų ir šiaip kairiųjų dar
bininkų, ypač besiartinant va
sario 26 dienai, kuri yra Ko
munistų Internacionalo paskir
ta, kaipo Tarptautinė Bedar
bių Demonstracijų Diena.

darė blaivybės agentai 'dide
liuose viešbučiuose Manger ir 
Cornish Arms Hotelyj, New 
Yorke, areštuodami kelioliką 
asmenų ir suimdami tam tik
rą daugį degtinės. Matyt, ki
ti būtlegeriaujanti viešbučiai 
papirko blaivybės gagentus, 
kad atimt savo konkurentam 
degtinės biznį.

“Prohibišinai” žada pradėt 
platesnes kratas prieš mūnšai- 
ną verdančius namus. Iki šiol 
mažai būdavo kliudomi, kurie 
tik “sau“ virdavosi; dabar 
užeisianti šalna ir ant jų.

gi

I . i ' f I • ' 

Audėjai, Mezgėjai j 
Konferenciją Rytoj

; New i York o ir apygardos 
audėjai ir mezgėjai turi pa
siųsti savo delegatus bei pa
tys dalyvauti konferencijoj, 
kurią šaukia kairioji Naciona- 
lė Audėjų Unija rytoj, 10 v. 
ryte, po num. 16 W. 21st St., 
New Yorke. Reikia padaryt 
gerą pradžią organizacijos 
darbui tarp audėjų ir mezgė
jų Didžiajame New Yorke.

Nematomi Spinduliai Kaip
Spąstai Plėšikams

Westinghouse Lempų Kom- 
Į paniją sakosi išradus naują 
apsaugą nuo plėšikų. Tai yra

26 d

i ŠARKIS SU SCHMELINGU
J./ Šarkis turės 15 raundų 

kumštynes su vokiečiu Max 
• Schmelingu, New Yorke, bir

želio 26 d.

Pereitą trečiadienį buvo a-, 
reštuota dar šeši ties viena 
užstreikuota dirbtuve. Jiems 
skyrė po $500 kaucijos kiek
vienam. Streikieriai visiškai 
atsisakė rūpintis tokias augš- 
tas kaucijas. Tuomet jiems 
buvo nusileista iki $100 išviso'1 
kiekvienam, šias kaucijas pa
rūpino Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas; ir jie išėjo 
iš kalėjimo iki teismo.

Antradienį bus specialis ma
sinis mitingas jaunuoliams če- 
verykų pramonės darbinin
kams, 6 vai. vakare, unijos 
centre, 16 W. 21st St., New 
Yorke.

ATLETAI

GRYBAI DYGSTA, IŠDYGO IR J. 
MALIORIA1 IR KARPENDERIAI 
Reikalui esant, malonėkit kreiptis 

pas mus. 
cey St., 
liauskas, 390 Crescent St., Brooklyn, 

39-41

A. Balčiūnas, 321 Chaun- 
Brooklyn, N. Y., ir P. Bie-

Tel.: Applegate 6648.

PRANAS VE1VER1S
LAIKRODININKAS

418 Lorimer St/ (priešais “Laisves” 
Redakciją), Brooklyn, N. Y.

Taisau: Bulovą, Gruen, Tavannes, 
Longines, Howard, Hamilton, South 
Bend, Burlington ir kitus augštos 
rūšies, laikrodžius, taip kaip kad 
jie yra taisomi dirbtuvėse, nes aš 
pats esu dirbęs nekuriose iš tų dirb- 

i tuvių, ypatingai Bulovą dirbtuvėj. 
Turiu tiems laikrodėliams medžiagos 
tiesiai iš dirbtuves. Taipgi taisau 
fontanines plunksnas, auksinius da
lykus ir akinius. Akinius, paliktus 
vakare prieš 6 valandą, visuomet su
taisau tą patį vakarą ir nereikia iš
likti iš darbo arba mokyklos delei 
sumuštų akiniu. Visuomet esu na
mie nuo 12 vai. dieną iki vėlaus va
karo. 38-43

Iksas iš Philadelphijos pra
neša, kad ten esą keletas stip
rių vyrų, besitaikančių pakilti 
sporte. Vienas jų yra Marty
nas Kelley, jaunas drūtuolis, 
kuris viena ranka iškelia 160 
svarų; iš jo galį išeit geras 
ristikas. Jonas Mankilevičius 
progresuojąs pirmyn.

Paskutiniais laikais Phila- 
delphijoj ir apielinkėse pradė
jo plačiau atsižymėti ristikas 
Jonas Bagočius.

Tas pats mūsų koresponden
tas rašo, kad ateinančią vasa
rą “Laisvės“ piknike Philadel- 
phijoj būsią gana ristynių ir. 
kitokio sporto iš pačių phila-j 
delphiečių. J. C. K.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA valgykla, 
įdirbtas per daug metų. Gera 
pirkti. Kreipkitės po num. 475 
St., Brooklyn, N. Y.

Biznis 
proga 
Grand 
37-42

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

Jeigu interesuojates sužinoti apie 
automobilių sudėtį ir kaip pataisyti, 
galite gauti 17 lekcijų už $3.00. Tu
rintieji automobilius už pirmas lekci
jas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą, gausite lekciją.

JOSEPH J. STANKUS
8448—63rd Rd., Elmhurst, N. Y.

28-50

i Dainy Profesorius

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės”; Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnozę 
Guzo Anestetiko

VALANDOS: .
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 
• tik susitarus.

• Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I.
Tel.: Juniper 6776

Tel. Stagg 9938

DR. IWENDELOWITZ
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Ridgewoodo Vakaruškos
Iš Ridgewoodo ir apiėlinkės! 

yra kviečiami seni ir jauni į 
vakaruškas, smagiai lietuviš
kai pasišokti prie geros ynuzi- 
kos lietuvių muzikantų.

Apart šokių, bus arbatos, 
keiksų, vaisių, lietuviškų sal
dainių ir kt. Vakaruškas ren-

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

D. S. A. 91 kuopos susirinki- 
bus panedėlį, 17 vasario, pas 
Kalakauskienę, 61-39 Perry 

Visos narės at-

L. 
i mas 
urg. 
Ave., 8 vai. vakare, 
eikite, turime svarbiu reikalu aptar
ti. Org. N. K. ‘ * 39-40

apsaugą nuo piesiKų. . tai yrai~~ * J 7 7. T 7 r/i 
ultra-yiolętiniai spinduliai. Jie; L. D. L- P- kuopa n 
yra nematomi. Bet kada tie Į K D. kuopa, sesta-
spinduliai, sakysime, 'krautu
vėje, atsimuša į žmogų, tai pa- 
sidirgina tam tikras foto-elek- 
trinis įtaisas, ir pradeda skam
bėti alarmo skambalas, 
signalas* policijai.

dienį, 15 d. vasario, po num. 
147 Thames St., Degulio ir ša
palo 
6:30

arba

Kriaušius Išplėšęs
$45,000 iš Banko

New Yorke suimtas
$25,000 kaucijos pastatytas

ir PO

ŠALINAITĖS MOKINIU KONCERTAS
įvyks

Šeštadienį, 1 Kovo (March), 1930
SCHUBERT HALL

Broadway, Monroe, Howard Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8-tą Valandą Vakare

PO KONCERTUI ŠOKIAI JŽANGA $1.00 YPATAI

ELENA ENDZELIŪTfi
Coloratūro Sopranas 

atvažiuoja net iŠ Worcester, 
Mass., palinksmint mus Šalinaitės 
mokinių koncerte. Endzeiiūtė yra 
jau pagarsėjusi visoj Naujoj An
glijoj kaipo Worcesterio lakštin
gala—bet vis nebuvo progos ją 
pakviesti Brooklynan. Dabar ne
praleiskite Šios progos išgirst 
naują dainininkę.

LINKSMA PRANEŠTI, 
kad šio vakaro progra
moje dalyvaus Elena 
Aušriūtė, mezzo - sopra
nas, Konstancijai Menke- 
liūniūtė, dramatiškas so
pranas ; Aido Choro mer
ginų sekstetas ir kiti žy
mūs artistai.

Bus eilė piano solų, ku
riuos skambins talentin
gos šalinaitės mokinės: 
Viktorija Valukiūtč, 
gėla Valenčiūtė ir 
sephine Razminaitė.

Visiems bus įdomu 
dėti ir matyti, malonius* 
piano duetus ir gražius 
grupių šokius, kuriuos iš
pildys Izabelė Mičiuliūtė, 
Viktorija Valukiūtė, Haz- 
ęl Dean, Clara Pažarec- 
kiūtė ir' Amilija Lapa- 
šiūtė.

Dainuos ir visų mylimas 
^dainininkas F. Stankūnas.

Visos 
džiųsios 
muose, 
nančias

An

gir-

jos, ir sprendžiant parūpinta
ma, koncertas bus gražus ir įspūdingas.

mokinės, pasirė- 
gražiuosę kostiū- 
dainuos linksmi- 
dainas.
Šalinaitė atydžiai

lavina savo mokines šiam 
pasirodymui. žinant jos 
gabumus, kaipo mokyto- 

augščiau paduota progra-

svetainėj, kuri atsidarys 
vai. vakare.

Kviečia Komisija.
(37-39)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusių merginų 

prie išrinkimo ir išlyginimo avies 
dešrų. . Atsišaukite: The Brecht 
Corp., 174 Pearl St., New York City.

About Our Club
The Young Workers’ Club 

j held its sporting meeting at 
’their headquarters, 
Eyck St. 
successful and happy one.

At the front part of the 
hall, the boys were given a 
calisthenic drill under the 
leadership of M. Gross. The 
best boys in the drill will be 
chosen to demonstrate with 
other clubs at the Bronx Coli
seum on March 22. At the 
end of the hall, the girls un
der the guidance of L. Butkus 
practiced a few dances which 
will be performed at the af
fair. The both activities 
going on at the same 
without much noise.

After this the boys 
girls joined and had 
singing practice which is also 
for the ball. The singing didn’t 
last long so we again started 
some sports. Boxing and med
icine ball throwing was pre
valent throughout.' There was 
a boxing bout between M. 

'Gross and4 J. Baltaitis which 
seemed to 'be the best of them 
all. It’lasted two rounds and 
while it lasted, there was 
plenty of punch. Practically 
everybody played with the 
medicine ball.,, Here the meet
ing ended.

Next meeting will be the ed-' 
ucational meeting. Here you 
will learn things that you will 
need in everyday life. We will 
have speakers talk about the 
present day situation of the 
many Jobless people. You 
will enjoy listening to them 
speak. All are welcome to 
come and listen. You don’t 
have to be a membep.

Now about our ball. Our 
club is going to hold a* ball 
on March 15. at Laisve Hall'. 
We will have a program

46 Ten
The meeting was a

were 
time

and 
their

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Pranešame, kad S. L. A. 83 kuo
pos parengimas perkeliamas iš 1 d. 
kovo į 8 kovo, tai yra, viena savaite 
vėliau. Labai gaila, kad pirmiau 
tilpusi pranešimą turime atšaukti. 
Platesni pranešimai tilps “Tėvynėj” 
ir “Laisvėj.” Rengimo komisija.

'38-39

(ITALAS)
Pabaigęs Milan Konservatoriją

ŽYMUS DAINININKAS
Mokinys Profesoriaus Cotogni

Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 
dainininkų

Pasimatymas ir patarimas už dyką 
širdingiems dainininkams ir pra
diniams.

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREI?T
NEW YORK CITY

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujaus/ diagnozo ir 

* gydymo būdai.
127 East 84th Street

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
NEW YORK CITY

VALANDOS: 10-12 A.M.; 6-8 P.M.
Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.'

XrPLAyHOUSL
133 Second Avenue, Kampas 8th Street

PRASIDĖS KETVERGE, 13 D. VASARIO (FEBRUARY), 1930
Pirmu kartu taip žema įžanga. Svarbiausia Sofkino filmą 
“NAUJASIS BABILONAS”—“THE NEW BAĖYLON”

Parodo sukilimą ir puolimą Paryžiaus Komunos 1871 ’metais. 
Rodomas nuo pietų iki vidurnakčio. Paprastomis dienomis nuo 
12 iki 6—25 centai.

YIDURIAIUŽK1ETEJĮĮ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų i

šiais vaistais neužtraukia papročio ir ątliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ... .................................. 60c, per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtines šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios. / '

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514 
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

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 Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Front St., C. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. |Atnaujina 
senus Ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkite šiuo 

adresu:

JONAS

GERAI IR PIGIAI

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

PHONE 
Btagg 
5043

Notary 
Public

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo . ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu knogeriauslai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

TeL, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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