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Darbininkai Visą

Vienykitės! Jūs
Nepralaimėsit, Tik 

■ Retežius, o Islaimėsit 
f J Pasaulį!

L '

Darbo jieškant palei dirbtu
ves ir darbo agentūrose dažnai 
užtinki iš pasikalbėjimų su be
darbiais vis didesnį nepasiten
kinimą ir net atvirą zurzėjimą 
prieš kapitalistinę sistemą. Yra 
net ir tokių, kurie pradeda gar
siai kalbėt, jog čia Amerikoj 
reikalingas revoliucinis pervers- 
smas.

Tokie pareiškimai daromi ne 
klasiniai susipratusių darbinin
kų, bet šiaip jau tamsių darbi
ninkų, apie klasinę politiką są
vokos da neturinčių. Tas pa
rodo, kad esamos ekonominės 
aplinkybės ponevalia verčia dar
bininkus radikalėt. Komunistų 
gi nenuolaidi intensyvė ir nuo
latinė revoliucinė propaganda 
ir organizavimo darbas pagilins 
ir praplės darbininkų klasinį 
politinį supratimą.
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[Sovietai Uždaro Bažny
čias, Nepaisydami Im

perialist!! Šauksmo

Imperialistai Dabar Atvirai Kalba Apie Sako, Sovietai Užduos
$ ' r

Smarkų Laivynų Bu (lavėjimą
MASKVA.-— Pereitą sa

vaitę, masėms darbininkų ir 
valstiečių reikalaujant, So
vietų valdžia uždarė suvirs 
20 bažnyčių ir sinagogų. 
Visos tos įstaigos bus pa-! 
verstos į darbininkų kliu-: renciją, nesusitaiko.
bus, mokyklas, javų sandė
lius.
Čitoj Uždaryta Visos Baž

nyčios
Čitoj, Sibire, pirmadienį 

suvirs 10,000 darbininkų da
lyvavo anti-religinėj demon
stracijoj ir reikalavo užda-

Apie bolševizaciją Amerikos 
Kompartijoj pradėta kalbėt se
nai, bet ji pradedama gyveni
man vykinti tik dabar po likvi
davimui bergždžių frakcinių l 
ginčų. Bolševizmas delei viso
pasaulio komunistų tapo supra- ryti bažnyčias. Sovietų vy
timu, kurio prasmė arba reikš- riausybė išpildė jų reikala- 

komunistinė (vimą: uždarė visas bažny
čias, cerkves ir sinagogas, 
ir visos jos bus paverstos į

mė yra ta, jog 1 
praktika negali skirtis nuo re-1 
voliucinės komunistinės teori
jos. Jeigu komunistai yra re-
voliucionieriais teorijoj, jie bū- kultūrines įstaigas, 
tinai turi būt revoliucionieriais 
praktikoj.

Tas taipgi reiškia, kad jeigu 
komunistinė, marksistine-leni- 
nistinė teorija yra sutvarkyta 
sistemačiai, tai jų organizacija 
ir veikimas turi būt sutvarkyta, 
sudisciplinizuota.

Jeigu komunistai užsibrėžia 
ką nors daryt, tai jie pirmiau
sia turi sutvarkyti, sudiscipli- 
nuoti savo eiles, kad tą savo 
užmanymą gyveniman pravest 
kuo sėkmingiausia.

Amerikos Kompartija da ne
susitvarkius taip, bet jau pir
mi žingsniai pradėta, kad ban
dyt sutvarkyt savo eiles. Dau
geliui mūsų draugų tas pasiro
dė didele naujenybe ir jie pies
tu stoja prieš tai, gindami savo 
senas socialistines, smulkiabur
žuazines tradicijas.

Disciplinoj, komunistinėj te
orijoj ir revoliucinėj praktikoj 
privalome mokintis iš Rusijos 
bolševikų.

Nekurie komunistai ir da vei
kėjai ' ne retai mėgsta garsiai 
didžiuotis, kad ve ‘“ir aš taip 
jau geras bolševikas, kaip tas 
ir tas.” Bet žiūrėk, praktiška
me darbe atsilieka pusėtinai to
li nuo supratimo bolševistinės 
praktikos.

Tokie netaktiškumai pateisi
nami tuomi, jog ir Rusijos bol
ševikai visuomet turėjo skirtin
gų nuomonių diskusuojamais 
klausimais. Bet jie pamiršta 
svarbiausią Rusijos bolševikų 
ypatybę, būtent, kad jie visur ir 
visuomet statė savo partiją pir
moj ir aukščiausioj vietoj, o 
jos nutarimai buvo ir yra vers
tini net jos vyriausiems va-, 
dams. O kaip su mumis yra?

Apie netaktiškumus, nebolše- 
vistinį vadinamų bolševikų su
pratimą reikia diskusuot, kal
bėt ir plėšt savikritikoj.

Ekonomini Smūgį 
Europos Kapitalizmui

jokių rezultatų del laivynų 
apripavimo. Taigi, po kon
ferencijos prasidės smarkus 
laivynų būdavojimas.

Ne tik karo laivai bus bū
davo j ami, ’bet abelnai gink- 
lavimasis bus varomas visu 
smarkumu.

Ši konferencija, tai impe
rialistų smarkesnis rengi-

LONDONAS.— Čia ir ki
tose šalyse kapitalistinė 
spauda jau pripažįsta, kad 
šioj laivynų konferencijoj 
nebesitikima apriboti laivy
nus; imperialistinės valsty
bės, kurios sudaro tą konfe- 

. Tuo 
būdu santikiai tarp imperia
listiniu šalių dar labiau aš
trėja. Numatoma, kad ta 
konferencija neprieis prie masis prie karo.

Klerikalų Šmiigelninky Byla Rokišky

Tarptautinė Demonstracija Prieš Bedarbę 
Atkelta j Kovo 6, kad Sumobilizuoti

> Didesnes Mases Darbininkų

Nori Subedievinti Sovietų 
Sąjungą

Bedievių organizacija pra
dėjo varyti smarkią anti
religinę kampaniją. Ji nu
sprendė į penkis metus su
bedievinti Sovietų Sąjungą 
—visai išnaikinti religinius 
burtus. ‘

Bedievių organizacija ren
gia mokslines prelekcijaš, 
kuriose nurodoma, kad ti
kėjimai yra išmislas.

Fishwick Šaukia Konvenciją 
Suorganizuoti Savo 

Mainieriu Uniją
SPRINGFIELD, Ill.—Re

akcinių vadų kontroliuoja
ma United Mine yVorkers 
Unija vedama prie skilimo, 
kovojant unijos prezidentui 
Lewis ir Illinois mainieriu 
distrikto prezidentui Harry 
Fislywick už kontroliavimą 
tos kompaničnos unijos. 
Fishwick, susidėjęs su ap
gavikiškais progresyviais, 
šaukia nacionalę tos unijos 
konvenciją, kad subudavoti 
savo uniją.

Iš kitos pusės Lewiso pa
sekėjai Illinois distrikte, 
viršininkai vienuolikos 
Franklin apskričio lokalų, 
išleido atsišaukimą į Illinois 
mainierius, kad jie nepripa
žintu !Fishwičk6 distrikto.

St. Etienne, Francija. -— 
šeštadięnį tapo išgelbėta 15 
mainieriu,\ kurie buvo už
griūti kasykloj. Jie už
griūti išbuvo 67 valandas.
komunistinį laikraštį, kurį, gal

Sykį važiuojant gatvekariu į 
darbą pasitaikė atsisėst šalę pa- ■ 
žįstamo darbininko, kuris var- būt noriai 'būtų perskaitęs ki 
tė komunistinį laikraštį. Per
žiūrėjęs suglamžė ir išmetė per 
langą ant gatvės, o iš kišeniaus 
išsitraukė “lhe New York 
Times”, kapitalistinį geltonla- 
pL

Aš atsikreipiau į tą darbinin
ką su klausimu: “Ar nėra jūsų 
dirbtuvėje lietuvių darbininkų,

tas darbininkas. Jo elgėsis blo
gas da ir todėl, kad vietoj ko
munistinio dienraščio “Daily 
Worker”, jis skaito kapitalisti
nį šlamštą.

Tas ir šimtai kitų darbinin
kų, “Laisvės’'7 skaitytojų, da 
nepriėjo prie supratimo, kad 
skaitant ir remiant kapitalisti-

(Tąsa)
Įdomi Istorija Su Kaliošais

Toliau pradedama aiškinti 
įdomi istorija su kaliošais.

Liūd. Gaigalas sako, kad jam 
su kitais “žvaigždės” bendra
darbiais Rimša pasiūlęs pirkti 
didelį rusiškų kaliošų skaičių, 
maždaug už 16,000 litų, bet tų 
kaliošų Rokišky “žvaigždės” 
B-vė negalėjo išparduoti. Tuo
met Rimša pasiūlęs “žvaigždės” 
b-vei tuos pat kaliošus atgal 
jam perleisti.' “žvaigždės” b- 
vė sutikusi, bet jau su pelnu, 
t. y. tokiomis kainomis, kokio
mis pati hendrove pardavinėju
si. Titos , kaliošus Rimša išve
žiojęs- į‘ Panevėžį, į Zarasus ir 
ten pardavęs.

Po pietų pertraukos klausia
mi iš Kauno atvykę liudininkai 
—Leonas Katelė ir Pranas Sut
kus.
’ Leonas Katelė buv. Centrali- 
nio ūk. banko revizorius 
šakojo apie porą revizijų 
tų Rokiškio banke—prieš 
gaisro.

Pirmą reviziją darant 
didelių trūkumų nebuvę paste
bėta, nors ir buvę keletas ne
aiškių sąskaitų. Pav., buvusi 
paslaptinga sąskaita—“X”, ku
rią šifruojant paaiškėjo, kad tai 
esanti asmeniška Rimšos, o gal 
kitų valdybos narių.

Posėdį teismas baigia apie 8 
vai. vakaro.
Mėgino Panaikinti Kaltina

mąją Medžiagą
Teko patirti, kad sausio mėn. 

24 d. po teismo posėdžių vaka
re, kaltinamasis p. Plevokas bu
vo pakviestas pas ekspertus pa
aiškinti. Būnant ekspertų kam
bary kaltin. Plevokas mėginęs 
įrašyti Nr. Nr. į vag. važtaraš
tį ir sąskaitą, bet teismo sekre
toriaus buvo sugautas už 'ran
kos.
Septintoji Teismo Dieną
Teismas gana ilįai klausinė

ja liūd. Joną Skuodį, kuris pa
sakoja daręs bahko reviziją ir 
dalyvavęs' garsiame 6 d. gegu
žės m. 1928 mt. banko susirin
kime. Ten p. Trimakas, nemU 
nedarnas didelių banko nuosto
lių, jo stovį nušvietė gana ge
rai, sakęs, kad Rimša bus iš 
Rio de žaneiro atgabentas ir tt. 

• Banko prekyba buvo vedama 
su nuostoliais nors knygose vis 
buvęs žymimas tik pėlnas. Iš 
prekybos operacijų nuostolių’ne- 
turėję būti, bet jie buvę tik del 
blogos’ valios.
Bankas Nustojęs Gyvuoti

nupa- 
dary- 
ir po

jokių

buvę pažymėta), bet iš gandų 
girdėjęs, kad juos neva parda- 

’ vęs kaltinamasis G. Repšys.
Apie žibalą liūd. buvę žinoma 

tik, kad buvęs užpirktas, bet 
kur pasidėjęs, nežino.

Reviziją darant paaiškėję, 
kad knygose į pajamas buvę 
įrašoma tiek ir tiek, bet į kasą 
pinigai nebuvo pravesta.

Toliau 'kalbama apie paslap
tingą sąskaitybos knygą, kuri 
rasta užslėpta ir ją suradus pa
aiškėję, kad toj knygoj buvo 
pažymėta ir tokių operacijų, 
kurių kitose knygose nebuvo.
Balansuose Įrašyti Kapita

lai Buvo Fiktyvūs
Teisiamasis* Raupis ir Var

naitė (buv. banko tarnautoja) 
jam pasakę, kad knygose įrašy
tų vekselių (ne visuomet) visai 
nebuvę gauta.

žemės ūkio draugija prie 
banko buvusi įkurta del to, kad 
užslėpus banko nuostolius. Pav. 
tarnautojams algos buvę išmo
kama iš banko ir įrašoma į 
banko pelną, o į draugijos nuo
stolius.

Toliau liūd. pasakoja kaip 
kartą, jis su kalt. Raupiu, užė
ję kluban, išmetę “smički” ir 
Raupis jam nupasakojęs kažko
kį Zinbergo suklastuotą orderį. 
Pareikalavus banke to orderio 
p-lė Varnaitė, matyt, viską su
prasdama, jį slėpusi.

Banko kasos raktai buvę dau
giausiai pas Rimšą, arba Zin- 
bergą.

Baigus nuodugnią reviziją 
pasirodė, kad jau buvę išnaudo
ti visi banko indėliai ir nebuvę 

i kitos išeities, kaip tik. banką 
llikviduot.

Toliau klausinėjamas liūd. p. 
Petrauskas, buv. žemės banko 
revizorius. Jis pasakoja, kad 
žemės bankas duodamas per 
Sm. kredito bankus^ ūkininkams 
paskolas, žiūrėdavo, kad jie ne
imtų virš 10%, tuo tarpu 
kiškio bankas^ kaip vėliau 
aišl^ję, ėmęs iki 12%.

i (Tąsa bus)

PARYŽIUS.— New Yor- 
ko Times korespondentas 
Du r anty, rašydamas apie 
padėtį Sovietų Sąjungoj, pa
žymi, kad Europos kapita
listinių valstybių vadai ne 
tik politiniai bijo Sovietų 
Sąjungos, po kurios įtaka 
plečiasi komunistinis judėji
mas visam pasauly, bet 
taipgi numato, kad Sovietų 
Sąjunga su laiku gali už
duoti Europos šalims dide
lį ekonominį smūgį, parduo
dant pigiau savo išdirbinius 
Europos ir kitose rinkose, 
negu Europos kapitalistai 
gali parduoti. Einant sėk
mingai industrializacijai ir 
žemės ūkio kolektyvizavi
mui, viską gaminant planin
gai, esant užsienio prekybai 
valstybės rankose, Sovietų 
Sąjunga galės pigiau par
duoti visokius tavorus. Jau 
dabartiniu laiku ji yra ka
pitalistų didelis konkuren
tas pardavinėjime degtukų, 
išdirbto gazolino, ir audek
lų.

Pasisekimas Sovietu Są
jungos socialistinėj kūry
boj yra (Įidelis pavojus Eu
ropos kapitalistinei struktū
rai, sako Durantv.

Plieno Darbininkai Dirba 
Nuo 10 iki 12 Valandų

Ro- 
pa-

Atrado Borlando Lavoną

POINT BARROW, Alas
ka.— Čia gauta radio pra
nešimas, kad pereitą ketvir
tadienį tapo atrastas lavo
nas Earl Borlando. * Lavo
nas atrasta po penkių pėdų 
sniegu ir buvo netoli inži- 
no, kuris buvo nutrenktas į 
šąli nuo susikūlusio oriai-

NEW YORK.— Federa- 
les Bažnyčių Tarybos tyri
nėjimo departmentas tik ką 
paskelbė skaitlines apie 
darbą plieno pramonėj. Tos 
skaitlinės parodo, jog iš 
248,247 į tyrinėjimą įeinan
čių darbininkų tik 115,619 
arba 46.6 nuošimčiai dir
ba aštuonias valandas į die
ną, nepaisant plieno magna
tų veidmainiško paskelbimo 
1923 metais, liepos mėnesį, 
kad visoj pramonėj valan
dos tapo sutrumpintos iki 8 
valandų į dieną. Kiti dar
bininkai dirba nuo 9 iki 12 
valandų į dieną. Virš ket
virtadalis plieno ištyrinėtų 
darbininkų arba 26.9 nuo
šimčiai dirba septynias die
nas į savaitę, tik 52.5 nuo
šimčiai dirba šešias dienas 
į savaitę ir nedaugiau kaip 
20 nuošimčių dirba pusšeš
to s dienos į savaitę.

TaČiaus patys tyrinėtojai 
pažymi, kad tos skaitlinės 
dar pilnai neperstato tikros 
padėties plieno pramonėj. 
Daugely atsitikimų patys 
dirbtuvių manadžeriai su
teikė jiems tokias skaitli
nes, kokios jiems geriau pa
tinka.

Komunistų Proklamacijos

Komunistų Internacionalo' į tą demonstraciją.
Pildantysis Komitetas nuta-' Veikimo komitetai visur 
rė atidėti tarptautinę de-;tUri būt suorganizuoti, kadrg. 
monstraciją prieš bedarbę | užtikrinti geriausią koope- Į 
nuo vasario 26 d. į kovo 6 i raciją tarp dirbančių ir be-Jį 
d., kad būtų galima geriau j darbių darbininkų. Darbo 
sumobilizuoti mases darbi-,Unijų Vienybės Lyga turi 
ninku. įgauti Partijos spėkų para-

Amerikos Komunistų Par-imą organizavime Bedarbių 
tija turi išnaudoti tą pail-'Tarybų ir jų sudrūtinimui, 
gintą laiką (aštuonias die- kur jau jos gyvuoja. • . į
nas) intensyvei kampanijai ■ Įvairios. darbininkų orga- 
ir organizaciniam prisiren-jnizacijos privalo svarstyti 
gimui, idant didelės masės Iapie dalyvavimą toj demon- 
darbininkų būtų sutraukta [stracijoj. ■

§

a

Taksi Šoferiai Sustrei- išsprogdino Kompani 
kavo Berlyne jos Viršininko Namą

MARION, N. C.— šešta- • Y 1S-
BERLYNAS.— šeštadie

nį čia sustreikavo taksi šo- dienio naktį čia tapo 
feriai. • Įvyko susikirtimai sprogdintas namas R. W. 
tarp streikierių ir streik- Baldwin, prezidento Marion 
laužiu. Keletas automobi- Manufacturing 
lių tapo akmenimis sudau-ij°s- Eksplozijos metu nie- 
žyta. ‘ Policija suareštavo ko nebuvo namie. _------
keliolika streikerių. “Sočia- visai sunaikintas. Veikiau- 
lįstų” policija saugo streik-1 šia, kad tai padarė provo- 
laužius nuo streikerių.

Kompani-

Namas

Išrado Naujus Vaistus 
Moteriškų Ligų

Del

Montreal, Kanada.—Penk
tadienį čia McGill Universi
tetas paskelbė išradimą 
naujų liaukinių vaistų nuo 
moteriškų ligų. Išradėjas 
yra Dr. J. B. Collip. Sako
ma, pradiniai bandymai bu
vę pasekmingi.

Tie vaistai padaromi iš 
vidujinių liaukų. tEsą, jie 
abelnai priduoda sveikatą ir 
paakstina metabolizmą. 
(Metabolizmas, tai yra toks 
kūno procesas, per kurį kū
nas pakeičia maistą į proto
plazmą [gyvąją medžiagą] 
ir energiją).

Esą, tie vaistai taipgi gali 
pajauninti nusenusias, ener
gijos nebeturinčias moteris. 
Jie ligoniams duodami ger
ti.

katoriai kokiuo nors išroka-, 
vimu.' Mat, pereitą vasarą 
čia tos kompanijos darbi
ninkai (audėjai) streikavo. 
Įvyko kruvinas susikirtimas 
tarp policijos ir streikierių. 
Šeši darbininkai tapo nu-Į> 
šauti.

Kadangi darbininkai, ne
pasitenkinę darbo sąlygo
mis, kalba apie kovą, tai, \ 
matomai, provokatoriai iš- 
anksto darbuojasi, kad 
įbauginti darbininkus ir tuo 
būdu išvengti streiko.

15 Suareštuota Meksikoj

Bedarbių Demonstracija
“Stakjarduose” Chicagoj

CHICAGO, III.—Čia “stak- 
jarduose” (skerdyklose) 
įvyko bedarbių demonstra
cija po Darbo Unijų Vieny
bės Lygos vadovybe.

Demonstrantai įėjo į 
“stakjardus” ir bandė įeiti į 
Armour kompanijos darbo 
davimo ofisą, kur nemažai 
bedarbių buvo susirinkę su 
tikslu gauti darbq, Kom
panija tuojaus pašaukė po
liciją, kurį išvaikė minią iš

TAMPICO, Meksika. — 
Pereitą savaitę čia tapo su
areštuota penkiolika asme
nų sąryšy su pasikėsinimu 
ant prezidento Ortiz Rubio 
gyvasties. Pranešimas sa
ko, kad suareštuotų tarpe 
yra keletas žymių darbinin
kų vadų.

Generalė Darbininkų Fe
deracija pasiuntė telegra
mą prezidentui Rubio ir ka
ro ministeriui Amaro, rei
kalaudama paliuosuoti sua
reštuotus darbininkų va
dus; grasina paskelbti čia 
darbininkų generalį streiką, 
jeigu suareštuoti vadai ne
bus paliuosuoti iki trečia
dienio.

Vladivostokas, Sovietų Są
junga.— Su virš du tūkstan
čiai Chinijos kareivių ir ofi- 
cierių, kurie buvo suimti 
laike Sovietų-Chinų susikir
timo prie Mandžurijos-Sibi- 
ro rubežiaus, tapo paliuo
suoti ir išvyko Chinijos te-

kalba
’‘The D&ily Worker

KAUNAS
II ir IV policijos nuovados 
ribose rasta komunistų pro
klamacijų ir raudona vėlia-

KAUNAS 
fašistine policija suareštavo 
studentę Chavesaitę už ko
munistinį veikimą.

nį laikraštį vietoj komunistinio, 
jis kovojo prieš savo reikalus.

Angly kalba komunistinis 
dienraštis
turi būt draugu, švietėju, vadu 
ir pąkeleiviu kiekvieno Ameri
kos darbininko.

Deficito
Apie kalįošus, jam buvę žino

ma, kad už juos buvusi skola 
SSSR atstovybei, bet kaip, tie 
kaliošai buvę parduoti, jam* nė* 
buvo žinoma (tas knygose ne-

kurie gal būt neperka laikraš
čio, o jeigu duotum veltui, tai 
perskaitytų?”

“Yra,” atsako jis man, “bet 
aš nesibaderiuoju.” (

To darbininko elgusis ne vien 
blogas todėl, kad jis numetė

100 bedarbių, susirinkusių 
prie Armour kompanijos 
darbo davimo ofiso.

Paskui bedarbiai demon
stravo prie Swift Kompani
jos darbo davimo ofiso.

vio, kuriuo Carl Eielson ir 
Borland lėkė šiaurės Sibire. 
Orlaivis susikūlė už 90 my
lių^ į pietryčius i nuo North 
Uape. < Dabar Jieškonja 
Eielsono lavono.
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Argi Sovietai Persekioja Religiją?
Katalikų, episkopalų ir kitų krikščionių kunigai ir žy-. 

dų rabinai pereitą sekmadienį pamoksluose perkūnavo 
prieš Sovietus, kurie būk persekioją visas religijas. Epi- 
skopalai, turavodami popiežiui, paskyrė savo maldų die
ną Apries Sovietų vyriausybę. “Laisvasis” žydų rabinas 
Drį <Wise New Yorke pareiškė, kad žydų ;ir krikščionių 
religija turi bendrą priešą—Sovietų Respubliką; reikią 
todėl ir žydų vienybės su krikščionimis prieš raudonuo
siu^ bedievius. ’ * ' ;

Akivaizdoje tų kapitalistinių šalių, religininkų-sujudi-
J mo, 'pasinaujina klausimas: ar ištikro Sovietai persekio- 
/ ja tikybas savo respublikoje ir .kaip jas persekioja? ! '
r ’ r - ~ ’
/ Tegul tą klausimą atsako patys galvos rusų pravosla- 

. vų (stačiatikių) bažnyčios.
New Yorko “Times’e” vasario 16 d. išspausdinta to 

dienraščio reporterio pasikalbėjimai su vyriausiais va
dais pravoslavų bažnyčios, sudarančiais josios synodą, 
augščiausią valdybą.

f Metropolitas Sergiirs, viršiausias pravoslavų patriar
chas, pareiškė:

“Religija Sovietų Sąjungoje niekad nebuvo per-! 
sekiojama ir nėra. Taip, nekurios bažnyčios tapo 
uždarytos. Bet tatai padaryta ne‘iš valdžios su- 

” zj manymo, bet pagal žmonių reikalavimą; kai ku
riuose. atsitikimuose jos uždarytos sulig pačių pa- 
rapijonų pareikalavimo. Kunigams nėra draudžia
ma atlikinėti bažnytines ceremonijas bei sakyti pa
mokslus-; bet, deja, tik mes patys (dvasiškiai) ne- 
parodome pakankamo tam entuziazmo. Yra lei-

• >„džiama duoti religines pamokas jaunuoliams, su
laukusiems tinkamo amžiaus.”

Reporteriui užklausus: “Ar teisingi yra pranešimai 
užsieniniuose laikraščiuose apie Sovietų valdžios agentų 
žiaurų elgimąsi su dvasiškiais?”—vyriausias prąvoslavų 
bažnyčios atstovas Sergius atsakė: • : .

'' ■ ■ 1 ■ * i

“Tie pranešimai neturi nieko bendra su teisybe.; 
. Tai yra vis išmislai ir šmejžtai, kuriais netinka už

siiminėti rimtiems' žmonėms. Atskiri kunigai buvo! 
tieson traukiami, ne už religines pamaldas,, bet už 
įvairius prieš-valdiškus darbus ir' tatai daroma ne 
su pagelba kokių persekiojimų arba žiaurumų, bčt

v . sulig paprastos teisminės procedūros.”
Metropolitas Sęrgius primena, kad Sovietų Valdžios 

Centro Pildomasai Komitetas ir Liaudies Komisarų Ta
ryba 1929 metais išleido specialį patvarkymą, kuris daro 
negalimu bet kokį religijos persekiojimą.

Sergius nupeikia didžiumą dvasiškijos, kuri rėmė Dę- 
nikinus, Kolčakus ir visus kitus kontr-revoliucionierius 
.prieš Sovietų vyriausybę; daugelis ir dabar ne tik zur- 
za, bet ir veikliai priešinasi Sovietams, vis dar belaukda
mi proletariato galios sugriuvimo.

Nors 'Sovietų valdžia, ‘komunistai jaunuoliai, bedievių 
sąjunga, Komunistų Partija ir kitos darbininkų organi
zacijos veda vis veiklesnę ir platesnę propagandą prieš 
religiją ir nuo tikybos atsimeta milioninės žmonių mi
nios,—tačiaus jokio tiesioginio persekiojimo prieš religi- 
ninkus nėra. Taip sako1 ne tik minėtas metropolitas 
Sergius, bet ir kiti augštesnieji pravoslavų bažnyčios- 
dvasininkai, kaip kad Saratovo arkivyskupas Serafinas, 
Chutihsko arkivyskupas Alexis, Zvenigorodo arkivysku
pas Filypas ir kiti.

Dar daugiau. Jie išreiškia pasipiktinimą del popie
žiaus manifesto, kuris pasakoja apie “žvėriškus religijos 
persekiojimus” ir paskelbia specialę maldų (ir agitaci
jos) dieną prieš Sovietus. Metropolitas Šergius sako, 
kad popiežius, taip darydamas, elgiasi visai nekrikščio
niškai; kad jis eina išvien su Anglijos imperialistais j ir 
francįifcų-italų pinigų maišais prieš Sovietų darbo žmo
nių šalį. . U

Iš to •anatome, jog prie Sovietų tvarkos šiek-tiek akis 
prasięęapštė ir vyresnieji pravoslavų bažnyčios dvasiš
kiai: Jie irgi supranta, kad dabartiniai šauksmai kapi
talistiniuose užsieniuose prieš tariamą religijos persekio
jimą Sovietuose yra tiktai dalis prirengiamosios impe
rialistų kampanijos delei kariško užpuolimo Sovietų Są
jungoj T

i Daugiau Laiko Prisiruošimui
Pagal paskiausią Komunistų Internacionalo patvarky- 

mą, Tarptautinė Bedarbių Demonstracijų Diena liko nu- 
kelta nuo vasario 26 į kovo 6-tą dieną. Kominterno Pil- 

pf. |loĮiasis Komitetas tuomi duoda laiko platesniam ir gi- 
lėBtoiam prisirengimui prie visa-jfasaulinės Bedarbių 

p Dienos.
Amerikos komunistai turi tą pailgintą laiką išnaudot, 

kad juo geriau sutelkt bedarbius ir dirbančiuosius į ben-
U / drus masinius išėjimus bedarbių ir dirbančiųjų į demon- 

gracijas su obalsiu: “Darbo arba algos!” su reikalavi- 
fc-'lUBs įvest visiems bedarbiams pensiją, mokama iš kapi- 

ir valstybės lėšų ir kontroliuojama pačių darbi- 
Knlnl-.ų.

i

APŽVALGA
Toliau rašytojas pažymi, 

jog po Žuko kalbos z ’
kalbėjo kuopos nekurie nariai, 
pabrėždami gyviausius faktus 
ir Žuko vęidmainingumą ne- 
politikavime. J. Skliutas ge
rai ,pakuteno ‘‘ne politiką” S. 
L.A., minėdamas faktus iš 
pergyvento 57-tos kuopos skal
dymo, šalaviejus įrodė, pami
nėdamas iš su Žuku ‘pasikalbė
jimo, jo prakalbos ir tikrosios 
esmės dabar ; Susivienijime, 
kad Žukas atvirai dirba tik 
verbavime delegatų į sekantį 

' Chicagos seimą, kad sudaryti;
du trečdaliu,; tai ir viskas. Ju- 

. sius karštai smerkė tokią or
ganizatoriaus t darbuotę, kurią 
atlieka p. Žukas.. . čia jam 
buvo paantrinta jo paties pa
sisakyta gaunama alga iš S. 
L.A. iždo., būtent $50 į savai
tę, kelionės lėšos ir valgis. 
Naujos konstitucijos projekte 
pakeliamos mokestys nariams 
(žiūrėkite straipsnį 8), ištiki
mybė valdžioms, keturių metų 
seimas, ir koks likimas eili
niams nariams belieka. Ir jei 
Žukas pilnai pasirodys, kad 
jis atlieka ne tokį organizato
riaus darbą, kokį seimai yra 
skyrę, tat galima bus išimti 
valdišką Mass, valstijos drau
dimą (indžionkšiną) prieš Pil
domąją Tarybą, jei geruoju 
nesustabdys pragaištingą, po
litiškais išrokavimais bevaži- 

didelius pinigus 
organizatoriaus, 
trumpai pirm, 

narys Lekiackas.

Pliuškius Nusipliauškė
Pastarajam “Tėvynės” nu

mery j (už vas. 14 d.) net pu
sė puslapio paaukota SLA. 
generališko pliuškiaus (fa
šistai jį vadina “organiza
torium”) Žuko tauškalams 
apie Worcester^ šitoj vie
toj jau buvė minėta, kad jis- 
lankėsi Worcesteryj komu
nistų . pludimq reikalais ir, 
ajtėjus į SLA. 57 kuopos su
sirinkimą, i tūli tos.; kuopos, 
nariai jį smarkiai; pakriti
kavo už jo' iheluS ir sėjimą 
neramybių tarpe SLA.1 na
rių. , ' - ' '

Savo kalbamoj tiradoj 
prieš pažangiuosius SLA. 
narius, tasai tauškalas 
skundžiasi> kad 57-tos kuo
pos narys Jusius atsistojęs 
ir “pasakė”:.

mes turime šitam organizato
riui padaryti čia galą, kad ji- j 
sai iš čia neišvažiuotų ir kad 
jo tas maršrutas baigtųsi čia 
Worcesteryj...

Šituo melu ant d. Jusiaus, 
Žukas nori pasidaryti dve
jopą naudą: viena, sudaryti 
fašistams progą Jusiu spen- 
duoti ir neprileisti prie kan
didatavimo į pild. tarybą, 
antra, save pastatyti kanki
nio vietoj. Bet SLA. nariai 
hera toki žiopli, kaip Žu- ; 
kas, kad tikėti šitam melui. Jusius, nė .kuris kitas 57-tos 
Jie gerai žino, kad tai yra 
prasimanymas, nes nė Ju
sius, nė kuris kitas protau
jąs asmuo į tokius sukliu'-' 
rusins gaivalus; kaip Žukas, 
savo rankų nekis. Jie su
pranta, jog. Žukas, loilhmas 
ant komunistų ir kitų pa
žangiųjų SLA. narių, tatai 
daro ne del įsitikinimo, 
bet del to, kad jam už tai 
fašistai riebiai (iš SLA. iž
do) apmoka.

Apie tą patį mitingą fa
šistų “Vienybė” rašė, būk 
Jusius _

pareikalauja Žukui kąz padary
ti, kad būtų Žuko paskutinės 
Worcesteryj prakalbos!
Matot, kaip fašistai .husi- 

melavo! Arba, melavosi ne
susitarę.

Tikrumoj nebuvo 
no, nei kito.

“Laisvės” num. 
tilpo SLA. 57-tos 
Nario platus 
kuriame buvo 
kad

Antroje dalyj
Žukas- drožė tiesiog nesąmo
nes—melagystes, piškino, kam 
skaldomos kuopos, kaip rau
donų rašalu buvo rašomas pro
tokolas, kokioj kuopoj ir kaip 
sumaišė rašalą juodą su rau
donu ii* už tai reikėjo kuopą 
suskaldyti. ■ .Kita kuopa,-; kur, 
susirinkimų delei laikymų ;nę- 
susitaikė, >kad ,$eneliaį pprėję 
eiti, mišias! i išklausyti, o, <tub ■> 
laiku; susirinkimas laikomas, 
tai ir reikėję suskaldyti. Bet 
nei žodelio apie 57, 36, 14 ir 
kitas; ' ; • . i . f

nėjančio ir 
aikvojančio, 
Dar kalbėjo 
Stalulionis ir
Tai štai; kaip ištikrųjų 

viskas buvo! Vadinasi, .nė

nei vie-

38-tam
Kuopos 

aprašymas, 
nurodyta,

savo kalbos

ĮDOMIAI Kelionės Įspūdžiai arba Raportas
Senas Vincas

(Pabaiga) (kokioj apverktinoj padėtyj
Tai tiek apie mūsų veikimą lansrliaKasjai . randasi. Da- 

a t t* t ♦ t ta e a bar pakalbėsime ir apie fabn- po A. L. D. L D. ir L. D S. A. darb!nink padstĮ| kokiose 
ovv’ehtoiuhe r1:’ •TZ'dav8’išlygose jie gyvena ir kur link

do.lo. I7" ^a,S1 lletuvlškose k0:'Amerikos besotis kapitalistas
klausa daug nukenčia nuo. lomjose ir tokia mano nuomone 
trukšmų. Girdėjimas yra apie jas. 
del to nusilpnėjęs trečdaliui 
■didžiųjų miestų piliečių A-Isuslpažin,';i su kiekvienos kolo- 
menkoje. Tūli žinovai__sa-jtirti <isas kliūtiSj kurioa truk. 
ko, kad nuo neprigirdčjimo !do mūsų’veikimo pirmyneigą, 
kenčia pusė visų tų piliečių; bet turiu draugams prisipažinti, 
o garsusis išradėjas Tho- jog_ laiko stokos dėlei, 
irias • Edison pranašauja, jog / 
ateis laikas, kad apkurs vi
si miestų centrų; gyventojai, 
kur nesiliauja trukšmai nei. 
diehą nei naktį. 1 i

, New Yorko sveikatoj ko- 
misionierius Dr. Sh. Wyn
ne paskyrė septynių specia
listų komisiją tyrinėt truks- da^rjiem? Unkamo^kredito

Kodėl Pusė Didmiesčių
Gyventojų Neprigirdi? /

Didmiesčių
siekia?

Metus rimtą žvilgsnį į besito
bulinančias mašinas visose dirb
tuvėse, į produktų nesvietišku 
greitumu bėgimą iš po mašinų, 
galima buvo drąsiai sakyti (bu
vo ir sakyta), kad ne šiandien, 
tai ryt tą bėgančią iš po maši
nų produktų upę turės ištikti 

' katastrofa—užviešpataus indus- 
trijitiis krizis, kokio Amerikos 

į darbininkai dar nėra matę.
Khd tas Amerikos gerbūvio 

(“prosperity’ ’) prilioduotas 
auksinis laivas atsimušė į uolą 
ir skęsta veidniainystės jūros 
gelmėse, mes gavome signalą iš 
paties gerbūvio (“prosperity”) 
■skelbėjų centro, New Yorko, 

. _ v. , . _ « ... 'didžiųjų trustų šėrųi puolimo
mams gatvėse. Šie tyrme- kokio jie jaučiasi užsitarnavę. |fornwje, Wallstrycio biržoje, 
tojai įvairiu dienos ir nak-| Taip-pat meldžiu draugų at-| Kaip tik šitas New Yorko 
ties laiku važinėja dideliu leisti man ir už tai, pas ku- trimitas davė signalą, kad jau 
automobiliu, kuriame yra 
įtaisytas jautrus mokslinis 
aparatas, kuris užregistruo-i^7n/^“7o 
ja ir sulaispniuoja visokius išpildyti.
garsus. ' Parvažiavęs

40 procentų erzinančioji11^ laiškų su 
\ . v i • , kalais ir daug uzsivilkusio dar-nervus truksmo padaro ta-!bo tai v^na> 

voriniai automobiliai (tro-! 
kai); 25 procentus U' ‘ * _____ ______ __

■ elektriniai gelzkeliai (ele- laiškų prisieina man parašyti. ^jaug^e]js visais sustojo dirbu- 
Prieg tam dar, yra tokių

Nors dėjau pastangas, kad

, mažai i 
turėjau taip vadinamų draugiš-1 
kų pasikalbėjimų su draugais 
ir nuodugnus patyrimas nebuvo 
man prieinamas..

Galima daleisti, ,kad bus ir 
tokių- vietų, kur veikimas, jau 
“ne taip prastai stovi, kaip . man 
atrodė, ar atbulai. Vienok drau
gai neprivalo už tai užsigauti 
ir nupulti energijoj, kad neati-1

riuos svečiavausi bei nakvojau 
•ir prižadėjau jiems laiškelius 
i parašyti, kada parvažiuosiu na- 

prižado neguliu

namon, radau 
visuomenės rei-

gerbūvio laivas skęsta, plačiai 
atsidarė visos Amerikos dirbtu
vių vartai, pasipylė per juos 
darbininkai ir išaugo milžiniška 
bedarbių armija.

Į kokį miestelį tik nuvažia
vau, ten radau dideles bedarbių 
armijas. Vienos dirbtuvės at-

kuopos narys nė žodeliu ne
prasitarė apie “padarymą 
galo Žukui”. Jiė visi stojo 
tik už tai, kad būtų pada
rytas; galas jo pragaištin
gam melų ir bjaurionių 
maršrutui, už Aurį jis lupa: 
riebią algą ir “kitas išlai-

Antra vertus, |eįao pusę darbininkų iš darbo, 
(Pery.a^iay^s,^er aPie kitos pasiliko prie darbo tik

įskelti turėjau ir tiek nakvynių ir tiek ketvirtąją darbininkų dalį ir 

veiteriai); “20 procentų— Kadangi mes, visuomenišką sios. Prieg tam dar, yra tokių 
gatvekariai; apie 15 pro-,da1^ Privalom? laiv^ytl P1™103 dirbtuvių, kurios dirba tik po 
contii viqn kito trukšmo na lvieR>J, negu pnvatiską laišką, dienas savaitėj, o randasi centų viso kito truksmo pa-|kuris yra siun^iam^s tik veluk ir tokiy> kuriog kasdįen> 

tari tikro mandagumo, tikiuosi, I bet po valandas į dieną, ši- 
kad draugai-gės man už tai at-: tokia darbo eiga ne tik veda 
leis. . idarbininkus iš kantrybės, bet

Tačiaus tie. .visi draugai ir ■ ga}utmai suardo jų nervus ir 
draugės, pasilieka mano atmin-|jje tampa tikrais nervų ligo- 
t'yj, musų idėjos i ir širdingas ^niais. Tik įsivaizdinkite sau: 
draugiškumas, pasilieka mumy- žmogus turi keltis anksti, ruoš- 
se- ; ‘ : tis į “darbą”, leisti paskutinius
AMĖRIĘOŠ INDUSTRIJA IR centus ant važinėjimo ir valan- 

DARBINfNkŲ BŪKLE 1 ar dvi padirbęs, vėl važiuoja 
J . '. 1 namon. Gi pabandyk bent vie-

neš 
“darbo” būtų .

. t _ ___ ; valandos, '
savo atlikto darbo, platausjpra- tapsi išmestas iš darbo ir su 
kalbų maršruto, matau būtinątavim viskas pabaigta.
reikalą,i peržengti lietuviškojo j - ■ - ■ - -
veikimo ežę ir supažindinti lie
tuvius darbininkus su visos A- 
merikos darbininkų 
jų būkle.

Apie angliakasius 
jau ir skaitytojai

eina iš sekamų šaltinių: au
tomobilių ragelių triūbiji- 
mas, gaisro inžinai, nitavi- 
mas (riveting) plieninių 
balkių statant ‘ didnamius, 
žemės kasimo mašinos, ra
dio garsūs kalbėtuvai, ver
telgų riksmai, skambalai, 
metalinių atmatoms dėžių 
mėtymas ir kt. j

. Pasažyrinių automobilių

prie darbo tik 
ir

ir tokių, kurios dirba kasdien

DARBININKŲ BŪKLE 1 
; ■ Pakalbėjęs apie mūsų lietu- n7ėišeiti”į 7‘darba

------„ ........................  . , . v . : viską I darbininkišką veikimą, žiūrint kad to “d 
das” iš SLA. iždo! Už tai motoral 11’g1 nemažai pride- padaręs tam tikrą peržvalgą iš buvę tįft ant pusgs
stoja ■ cjidele didžiuma SLA.l^? tiTikšmo. Vienas inži- 
narių. Už tai $toja kiekvie- ^ko, galima būtų 
nas, kuriam šiek tiek 
rūpi organizacijos reikalai!

Vadinasi, šis pastarasis 
Žuko melas ir provokacija 
ant kairesnio nusistatymo 
SLA. narių tik labiau nu- 
maskuos jį patį, kaipo pliuš
kių) pliatkininką ir šmeiži-

Berlynas.—Ketvirtadienio 
vakarą taksi šoferiai savo 
konferencijoj nutarė pa
skelbti generalį streiką.

Washing ton.-L411 automo
bilių pirkimo finansavimo 
kompanijos pranešė Preky
bos Departmental, kad 1929 
metais 3,441,629 automobi
liai buvo hupįkti ant finan
savimo, plano.

DARBININKŲ

Vasarių 18 d.: L ų < 9. 
Mirė Liuteris, 1564$—Gimė

t ąstrononjąs ;
r Liėtuvoį| •} įdi-f

važiaVijįw^Mftfe'L<' , riti
• y. ę

Kovo. 6-tą Tarptautine Bedarbių Diena. Būs taij)b phtį 
ir protestas prieš karinį imperializūiį ir ųį Sovietų S’ą-' 
jungos apgynimą. Sykių su tuo m bus 'darbo minių išė
jimai prieš pačią kapitalistinę valstybę.

Tą dieną turi būt šaukiama ir streikai.
Demonstracijos pobūdiszturi būt kovingas, sako. Ame

rikos Komunistų Partija. Darbininkų pasirodymai gat
vėse ir aikštėse turi būt gėrai suplanuoti ir prirengti, 
taip kad kiekvienas žinotų savo vietą ir pareigą. Reikia 
prisiruošt, kad apsigint ir nuo fašistinių užpuolimų ant 
demonstrantų. , .. <

Turi būt tuojaus pradėta tankesni ir didesųi bedarbių 
ir dirbančiųjų bendri mitingai ties fabrikų artais, kaipo 
vienas iš tikrųjų budį, kad sukelt $arbįnin)kų ūpą ir sų-f 
orgarfizuot juos į kovo -6-tos dienos Tarptautinę Bedar
bių Demonstraciją.

i padaryti tuos motorus ne
girdimais ąusiai; tik reikėtų 
pažeminti jų tonas.

“Scientific z American’e” 
fizikas E. E. Free rašo, jog 
įvairiais moksliniais prie
taisais galima būtų praša- 
šalinti 75 nuošimčius visų 
trukšmų gatvėse, ir joks 
darbas ir judėjimas del to 
nenukentėtų. Bet tam rei
kėtų labai daug lėšų; ir to
kiame netrukšmingame did
miestyje gyvenimas kaštuo
tų 20 nuošimčių brangiau, 
negu trukšmihgame.

Jau dešimt metų atgal 
Columbijos Universiteto 
profesorius J. J. ;B. Morgan 
atrado, jog studentai grei
čiau pailsta, besimokindami 
trukšmingame 1 kambaryje, 
nekaip ramiame. Kur raš
tinėse kelios rašomosios ma
sinos nuolat traška, • tai 
knygvedžiai padaro .daugiau 
išlaidų ir labelnaii mažįau 
^arbo per diChą atlieka,'ne
gu dirbdami rąnįiame; kąhi- 
Jįį.ryje. Trukšmas • pats sa- 
ĮMdime eikvoja apčiuopiamai 
lėlelę dalį protinas ėnergi- 
Įo$ pas normalius, sveikus 
fenones; nervingesniam gi 
^rriogui, jautresniam, nežiū
rint jo gabumų, trukšmąs 
tai yra tikra pjūtis, erzini^ 
mas ir* kankynė.
.' Pastebima, jog dšz pra
džios darbo trukšmas pasti
muliuoja smarkiau dirbti; 
bet užtat valanda po valan
dai jis kur kas daugiau dar
bo sutrukdo.

Iš sodžiaus miestan atva
žiavęs žąliūkas, su .neįštam" 
•pytais nervais tūlą laiką,ne
jaučia .jokios blogos veikmės 
iš trukšmo pusės;z jis iš 'sy-

Jeigu kurie darbininkai iki 
šiol tikėjo į buržuazinių, men- 

. . . ševistinių ir kitokių makliorių
pa e im n , iaikraš£įuose skelbiamas nesą

mones, kad darbininkai gali sa-
(Pabaiga ant pusi. 3)

jau kalbė
jau žino,

K PRIEŠFAŠISTINIO VEIKIMO
Dar tik dešimts dienų te- o paliks kur kampe gulėti, 

praėjo nuo tūpusio atsišau- tai netik kad jokios naudos 
kimo į lokalinius priešf ašis-j iš to nebus, bet dar turėsi- 
tinius komitetus, kad duotų!me nuostolių 5š to, nes at- 
užsakymus priešvytautinių 
lapelių..- Ir į taip trumpą 
laiką jau gauta užsakymų 
ant penkiolikos tūkstančių 
lapelių. Tas parodo drau
gų veiklumą. Kurie pri
siuntė užsakymus, tiems la
peliai jau pasiųsti. Iš di
desniųjų kolonijų vakaruo
se užsakymų dar negauta,

spausdinimas ir išsiuntinė
jimas tų lapelių atsieis apie 
šimtas dolerių.

Taigi, aplaikę lapelius, ne
laikykite juos kampe padė
ję, bet dėkite pastangas, 
kad jie būtų kuogreičiau- 
sia išdalinti tarpe plačiųjų 
masių lietuvių darbininkų. 
Reikalinga kreipti ypatin- 

viėnok į Chicagą ir Cleve- gos domės į tuos lietuvius 
landą , pasiųsta ir be užsa-! darbininkus, kurie neskaito 

mūsų laikraščių ir į mūsų 
parengimus neateina, To.- 
kiais lietuviais darbininkais 
didžiumoje yra parapijonai, 
nariai nekuriu pašelpimų 
draugysčių ir daugelis nie
kur nepriklausančių žmo
nių. Tokius darbininkus ge
riausia pasiekti einant ar 
išeinant iš bažnyčios, drau
gysčių susirinkimuose ir pa
lei dirbtuves arba 
kur jie gyvena. Draugai, 
visi meskitės darban ir žiū
rėkite, kad tie lapeliai, pa
siektų tuos darbininkus, ku
riems jie yra skiriami. Jei
gu mes smarkiau pasidar
buosime, tai Vytauto jubL 
lieju apvaikščios tik kuni
gai, fašistai ir socialfašis- 
tai, o jų yra labai mažai, 
plačios lietuvių darbininkų 
visuomenės jie negaus.

J. Weiss, sekr.

, kymo; Greitu laiku lapeliai 
Ips ’išsiuntinėti. ■; i . > 
| Su išsiuntinėjimu lapelių, 
tačiaus, mūsų darbas nepa
sibaigia, jeigu draugai .aplai- 
kę lapelius jųjų neišdalins,

kio nepaiso, bet, mažu-pa- 
mažu trukšmas atšiliepia ir 
į jo nervus ir abelnąją svei
katą.

Kiekvienas bereikalingas 
trukšmas, kiekvienas smar
kesnis durų sutrenkimas, 
budinamojo laikrodžio su
skambę j imas, pergarsi šne
ka ir kt.—eikvoja miestie
čio protinę ir fizinę energi
ją ir ima iš jo Sveikatos 
įuoklę, kaip sako Daktaras 
Henry Goddard Leach, vie- 
no New Yorko žurnalo re
daktorius.

JCK.
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Išėjo Naujas “Raistas,” T ai Yra Knyga “Sliakeris” gieda. ’ Jauniems vyrams ir dirbtuvės vartus ir paims kitą 
J J naudinga, kad gyvenime mokė-.

i tų apsisaugoti, nuo provokato
rių, kaip Rudis ir jaru panašių.

į jo vietą.
Tai ve kokia darbdavio “mie- 

laširdystė” ir jinai tokia bus,Teiksitės “Laisvės” redakcija kyti, .kad su “Sliakeriu” kiti i 
leisti man išreikšti nuomonę, lietuviški tos rūšies veikalai ne- i 
kaip aš įvertinu knygą “SLIA- gali sušilyginti savo išnašumu 
KERĮ,” 
Rasoda.

25 metai atgalios visiems ži
nomas rašytojas, gerb. Upton 
Sinclair, 
Jungle” 
kuri ne 
merikos 

, pasaulį; 
• čiamas sąlygas Chicagos Stock 
Yarduose; pasibjaurėtiniausį 
tose skerdyklose darbininkų iš
naudojimą ir jų sunkų, vergiš
ką gyvenimą, šių žodžių skai
tytojas jau gali suprasti tos 
knygos didelę vertę ir naudą 
net iš to, kad ji buvo į 25 kal
bas išversta ir išleista; ir it 
žaibo greitumu visur išsiplatino. 
Knyga “Jungle” už vis naudin
giausia darbo žmonėms, nes ji 
davė progą pažinti jiems pa
tiems save; kokie niekšai juos 
valdo ir šlykščiausiu būdu iš
naudoja.

Kadangi knyga “Jungle” net 
pačios Lietuvos būtybę iš dalies 
palytėjo, o čionai Chicagos lie
tuvius su smulkmenomis apra
šo, ypatingai Jurgis su Ona 
svarbiausią veikmę suvaidina 
apysakoje, tad aš pasirįžau ir žuolę Tofilę, kuri tyra širdžia 
išleidau jį (“Raistą”) lietuviš-'ir skaisčiais jausmais mylėjo ir ,_________________ _ ___ ,__
koje kalboje; todėl kad laikraš-'rengėsi susivesti su Petru. Ru- mis nuo šalčio ir laukia darbo, darbininkų ir algos tapo pakei
čiu leidėjai, nors kitokias kny- dis, suviliojęs Tofilę, pametė 
gas gausiai išleidinėjo, atsisakė ją, kurį, neturėdama kur pasidė- 
išleisti “Raistą,” idant nepa- ti, nusiskandino upėje del sar- 
kenktų jų “bizniui.

Bile knygą* išleidus, būtinai į jo kūnas tapo palaidotas su di- 
reikia ją išplatinti. Nors tai. džiausią paroda to miesto dar- 
buvo mano pavienio darbas, rvie- bininkų, bet jo vardas ir dar- 
nok tokias pastangas padėjau, 
ir 2.000 kopijų “Raisto” pa
skleidžiau tarp lietuvių Ameri
koje ir 700 egz. pasiunčiau į 
Lietuvą dovanai, nes tik pri- pasekėjų, kurie švietė kitus iš
siuntimą expresui užmokėjo po į vesdami į pasekmingus 
25 kapeikas, tai yra 12 ir pusę 'kus pagerinimui sąlygų, 
centų. Gautais pinigais užmo-|ne tuom pat kartu i"" 
kėjau už ; 
mano įdėti pinigai sunyko kaip ir kitų 
kamparas, bet labai patenkintas nusidavęs aklu, tad dar sunkiau 
buvau, kad gerą knygą išplati- būtų jam išėję. Tik pasidėka- 
nau, nes ir dabar, po 25 metų, !vojanJ Lapkui ir jo draugams 
kurie yra skaitę “Raistą,” tai-darbininkai laimėjo. “Šliake- 
gėrisi. • j ris” taip pat su smulkmenomis

, Knygą “SLIAKERIS,” kurią parodo, kaip moteris, būdama 
dabar išleido “Laisvė,” esu per- paskendusi fanatizme, pridarė 
skaitęs labai atydžiai ir turiuf daug žalos ne tik pati sau, bet 
pripažinti, kad šita knyga yra savo vyrui, taip pat vaikams 
lygiai tokios didelės svarbos ir j Adomui, Juozui ir ' Izabelei; 
naudos, kaip “Raistas”. Man [skirdama juos nuo išmintingų 
yra tuom maloniau, kad šita j žmonių,- o krušdama draugauti 
knyga (“SLIAKERIS”) origi-!su išsigimėliais bei judošiais, 
nališkai parašyta, brolio lietu- kaip Rudis ir jam panašūs, 
vio, nes ir iš mūsiškių jau atsi-j “Sliakeris” taip pat aiškiai 
randa tokių, kurie lygiai kaip parodo, kaip Petras su Adomu, 
ir gerb. Upton Sinclair, gali gy- nuvykę Chicagon, pateko į iš- 
venimo vaizdus parodyti, kaip gamų rankas; kaip ponas Mur- 
veidrodyje, aiškiai, įspūdingai, j phy, ponas Kelly ir Burba, visi 

, .vilioję šiuleriškai iš 
žmonių pinigus, būk jie parū-

Sakinius taip tyrai su-! pins paliuosavimą nuo didžiojo

Taip, kaip sveikas oras yra fcol patys darbininkai nepaims 
reikalingas kiekvienam žmogui. į dirbtuves ir visą tvarką į savo

NEW BRITAIN, CONN

” paimta
Anglijoj, 

gyvenimo,
angliškai parašė “The 
(“Raistas”), knygą, 

tik sujudino plačią A- 
visuomenę, bet ir visą 
kuri nurodė nepaken-

kurią parašė gerb. M. ir naucŲngumu.
Apysaka “Sliakeris 

iš nuotikių Naujoj 
miesto darbininkų
kaip darbininkai audinyčiose 
blogiausiose sąlygose dirba ir 
gyvena paskendę tamsume, fa
natizme, varge, kad net ketur
kojis asilelįs jiems tokio gyve
nimo neužvydėtų.

Bet pasirodė apšviestas, su
maningas darbininkas Lapkus, 
kuris su didžiausiu pasišventi
mu skleidė apšvietą ir darbi-> 
ninkišką susipratimą. Ne tik i 
jam reikėjo kovoti su tamsybės 1 
apaštalais, bet ir ' su visu to 
piktdagio kelmu ir rauti šaknis, 
išsikerėjusias tarp žmonių. Sy
kiu reikėjo kovoti ir prieš dide
lį kapitalą, kuris taip, kaip nuo 
kalno didelio akmens atskala 
juos slėgė. Lapkus už darbi
ninkų gerovę kovoje tapo nu
šautas, dėka pasidarbavimui ku
nigo brolio, provokatoriaus Jo
no Rudžio, kuris buvo pasamdy
tas policijos. Tas pats Rudis, 
kaipo išgama, paviliojo nuo ki
to sąmoningo darbininko, pra
kilnaus vyro Petro Vilko gra-

Užrašykite “Laisvę”
Jeigu turite savo gerų drau

gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite

! laikraščiai nesusitarę melavo, 
nes publikos buvo ne mažiau 
800. *

Kadangi buvo garsinta, kad 
kalbės draugai Yaris ir Vin
cent, tai publika laukė iki vė
lumai, kad išgirsti kalbant. 
Bet policija tuos du draugus 
nesiskubino paleisti, nepaisant, jiem “Laisvę.” 
kad ir užstatas už juos buvo “Laisvė” jiem bus geriausia 
parūpintas. Mat, policija ma- dovana.

kad nesant kalbėtojų ir'_______________________ --

i Svarbios Pastabos 
I; ' ’ • J ! ‘

Komunistų Partija ir T. D. 
A. pasirandavojo kambarius, 
kuriuos užvardino “Darbinin
kų Centras.” Jie randasi 100 
Beaver St. Draugai ir prita
rėjai turi ten lankytis ir pa
dėti juos galutinai įrengti ir 
teikti paramą del jų užlai-|Ro,

taip sveikas sielos maistas nau
dinga protui. Patariu kiekvie- __ ______ ____ ___
nam lietuviui darbininkui per-i Fordas atleido virš 3,000 darbL 
skaityti “Sliakerį” ir tikrai bū- ninku iš darbo ir, ar už savai

tės laiko, pasigyrė pasauliui, 
kad jisai pakelia savo darbiniu- 
.l^ams algas po 5 centus ant kymo, i 
valandos. Kaip atleistųjų, taip rios darbininkų organizacijos Apsiriko, 
ir kitų darbininkų akys tapo , vietos 
atkreiptos į Fordo < /
kaminus ir pramoninio krizio našumo, 
klausimas vėl tapo išblaškytas'! Negerai draugai aldiečiai! 
,iš lengvatikių darbininkų min- padarė, kad atmetė įnešimą 
čių. “Juk jeigu būtų krizis pri- nors susirinkimus tuose kam- 
•siartinęs, kaip žmonės šneka, bariuose laikyti ir to neprisi- 
tai Fordas nekeltų darbiniu- dėjimo vyriausias buvo argu- 

Raminasi

skaityti “Sliakerį” ir tikrai bū
site dėkingi gerb. autoriui M.j 
Rasodai už parašymą tos kny
gos.

Jonus 'Naujokas.

Kelionės įspūdžiai Arba 
Raportas

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
būklę pagerinti k

rankas.
“Mielaširdingasai Henry

pclJLCUJLACjL VILI JŲ ULlal" | i * v * k/ v w j k* ia.......... . ......- -------  ------ . - ,

nes jeigu neturės įvai- prakalbos negalės įvykti. Betl r ..J. -----------t- . 1 SSR
. . .. . . . . . . . . .    4"io 11 " CASTON ROPSEVIClP

Baigęs Phila. Muzikos Konservato^ą

Apie 11 vai. pasiro- 
; susirinkimams laikyti, dė ir Yaris su Vincent. Tai 

dirbtuvių ' tai iš jų gyvavimo nebus jokio i*r V^1 buvo didžiausios ova- 
(Pabaiga 5-tam pusi.)

ramiu būdu, Rams algas? _______ ___
kad reikia laukti pribrendimo bedarbiai ir laukia, kada juos 
ir darbas su kapitalu sueis į pašauks į darbą, bet... 
brolybę—šiandien jie gali per- į rpaį lengvatikių darbiniu- iz’nz*! 4* O t 4-tly z~l Ft 1 i c-y . • v. • u * . . / z . • «

save 
juos

sitikrinti, kad tai tik dūlis } jausmais žaidžiantis 
darbininkų akis ir melas. Nes sas’\ Įsikalbėjus su 
kaip svietas stovės, kol bus iš- darbininkais, kurie turėjo 
naudojimo sistema, tarp vergo
ir pavergėjo, tarp darbininko gauti V centus' nagrados, 
ir darbdavio, brolybės nebuvo 
ir nebus!

Kad jokios mielaširdystės

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o gausite tikrai profesionalę pagel-

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
(SU PAVEIKSLAIS)

'■BALSAS’ 
daug duoda žinių iš Lietu 

o*- darbininkų ir kaim< 
oiednuomenės gyvenimo 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas n 
darbininke privalo užsisaky1 

“BALSA”
“BALSO*” KAINA AMERIKOJ 

Metams .................... $2.00 ■
6 mėnesiams ................. 1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

mentas, tai kad būk perdaug 
siaura papėde veikimas da
rytųsi. Tokie išsireiškimai nė
ra sąmoningi. Pas mus pra
sideda, toji bėda, kad visus ir 
viską kritikuoti, o kaip kada 
toji kritika nėra sveika. Stu- 
bose susirinkimų laikymas, 
kaip dabar daroma, blogiau 
negali būti ir tik užtai orga
nizacija neauga. Beje, drau
gai sako, nėra pinigų už sve
tainę užsimokėti. Nėra pini
gų todėl, kad bene jau per- 

dešimtuku. Pasak fenais dir- j daug aptingome. Reikia dau-

“trik- 
Fordo 

lai
mės” pasilikti jo dirbtuvėse ir 

„ . > pa
matai Fordo veidą pilnoje die
nos šviesoje. Tas nikelis, už
dėtas ant valandos, išmirkęs

darbininkas iš darbdavio negali darbininko kruviname prakaite, 
tikėtis, šiandien pats gyvenimas grįžta j Kordo kišenių virtęs
darbininką įtikina ir štai kaip:
Bedarbių armija stovi ]_
dirbtuvės vartų, kalena danti-* ta iš Fordo dirbtuvės virš 3,000

Ar jūs manote, kad darbdavys tos, spaudimas prie darbo pa- 
atkreipia į tuos darbininkus sidvigubino. Jau ne tik pa
savo atydą? Ar jisai stato sau ' prasti bosai pradėjo lipti dar- 
klausimą apie tų bedarbių šei- 'bininkams ant kulnų, bet dar 
mynos likimą? / ..............
sau klausimą—ar nebūtų žmo-1 vės”'šnipai. Kaip tik darbinių-1 

kas atsitiesia nuo darbo nors 
ant minutės, kad nusišluostyti 
prakaitą nuo kaktos, šnipas pa
ima jo medalio numerį ir jis 
jau šaukiamas į kontorą pasi
aiškinti, kodėl jis “tinginiau-

Prie i bančiųjų, kaip tik tapo paleis- giau darbo, tai ir pinigų būtų, 
štai, Masioniui panorėta pa-, 
daryti paramą ir, kaip matosi, 
kai kurie draugai jos gerokai 
padarys. Tad kas yra, kad 
kuopai negalima tokį pasiry- 

—.T- ’.’v | MJuiJuuYdino O.LLV jaunių, mcu u<*i žinią parodyti,
Ar jisai stato į sergsti darbininkus ir dirbtu-, keletą centų?

Kurie skaito 
čius arba turi 
retų pareidami 
nešti jiem “Daily Worker” del 
pasiskaitymo ir įgijimo dau
giau žinojimo iš klasių kovos 
lauko. “Daily Worker” gau- 

jja?” Na, p jeigu ir antru kar- i namas ant Hartford Avė. ir 
_ ... vietoj sta- tu tave, vaikine, pagaus taip Winter St. kampo.- Ten ir

tumu- i ne uuvm pno k«x vU išlošė, bet ^yti tokį klausimą, dar pašėliš-1 “tinginiaujant”, atsisveikink su I “Laisvę” galima gauti pavie- 
apgarsinimus, nors i Marshall, savininkas audinyčių darbininkus spaudžia prie |“mielaširding’uoju” Fordu i ----

' * į dirbtuvių, jeigu būtų Ų' dar begėdiškiaus juos nešdinkis iš dirbtuvės.
Tai šitokioj padėtyj šiandien 

randasi Amerikos darbininkai, Entuziastiškas Darbininkų 
tokiose sąlygose jie gyvena ir 
taip begėdiškai yra išnaudoja
mi. i

Kad tą visą prašalinti, mes 
privalome kasti duobę išnaudo
jimo sistemai ir budavoti pa
matus naujam surėdymui.

matos. Nors Lapkus numirė ir

bai pasiliko ant visados, ka
dangi jo pastangomis tapo su
organizuota darbininkų organi
zacijos kuopa ir išlavino gabių

niškiau, kad aš paimčiau kelis 
darbininkus į darbą, duočiau 
jiems užsidirbti ant duonos ir 
druskos ir palengvintų darbą 
dirbantiems darbininkams?

Tokios mielaširdystės iš.darb- 
strei- davio niekas nesulaukė ir ne- 
Nors' sulauks. Darbdavy:

dirbtuvių, jeigu būtų
išnaudoja. Jisai apsigniaužia į 
delną laikrodėlį, sekioja paskui 
darbininkus, skaito jų žings
nius ir rašosi sau į knygelę, 
kiek laiko, \prie kokio darbo 
darbininkas sugaišo;. • 1

Gi '■ kitą dieną, ' kaip darbi
ninkas kiek lėčiau dirbs, ar 
darbas bus prastesnis,’ kad jo 
tiek padaryti ir nebuvo galima, 
kiek jisai padarė vakar, vaka
re jo bosas jau ir klausia, ką 
jisai veikė ir lieps “pasipro- 
vyt”. O jeigu kitą dieną dar
bininkas “nepasiprovys”, atmo- 
kės kas jam priklauso, parodys

idant padaryti

anglų laikraš- 
jaunuolių, tu- 
iš darbo par- PAINEXPELLER

” Fordu ir niais numeriais.
Vikutis.

r Naudokite išlaukiniai nuo J 
j> Skaudamų Muskulų ,
į, Peršalimų
( Skausmų Krutinėję '
. Sustingusio Sprando <

Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį! INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokuUs.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš
<

Masinis Mitingas
Keletas savaičių kaip Dar

bo Unijų Vienybės , Lygos or
ganizatorius drg. J. Vincent 
šiame mieste veikia. Matytis, 

I bosam unija yra pavojingiau- 
I šia organizacija, todėl drg.

. [Vincent jau keletą kartų areš-
rall River, Mąss.— Cia^avo už dalinimą darbininkam

skrybėlių 'dirbėjai, dirbanti i atsišaukimų, kuriuose darbi- 
Marshall skrybėlių kompa-i ninkai raginami organizuotis į 
nijoj, sustreikavo prieš ai- u.niją- Vasar10 7 Jau tre- 
gų nukaposimų.

The Lafoorafonea trf
F.AiLaiCHTER *5 CO}

CERWftNO SOUTH riFTH STS.
^©RCOKLYN, n.v

gausite tikrai profesionalę pagel
tą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

........ .... ....

TAI TIE ŠVELNŪS

^CIGARAI
VARDU

Kurių Jūs Pageidavote •
Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
A > i

gryna, lengva, aiškiai supran-j lietuviai, 
tama kalba, be jokių apkeršia- 
Vimu. F

į tiiso, jog sykį perskaičius, vis- karo, turėdami sąryšius su val
ką supranti ir nereikia po kelis dininkais, o paskui juos išduoda 
kartus perskaityt, idant atspėti,! valdžiai. Ypatingai žingeidu, 
ka autorius nori pasakyti, kaip kaip valdininkai, su tais išga- 
kartais tūli kiti lietuviški rašė- momis turi sąryšius ir vardan 
jai daro. Idant pasirodyti patriotizmo su jais išvien vei- 

tai jie primaišo kia, plėšia besarmatiškai veid
mainiaudami. Nors Petras su

jai daro, 
“mokslinčiais, 
vokiškų, angliškų, prancūziškų 
ir kitokių kalbų žodžių prižar- Adomu ir daug perkentėjo, bet 
gonuoja taip, kad rodos randie- jie išėjo pergalėtojais. Tik pa- 
si prie bibliško Babilionijos Čią knygą “Sliakerį” perskai-: 
bokšto. ' čius tą viską galima atrasti. I

Gerb. autorius, M. Rasoda, Trumpam straipsnyje .negalima 
savo veikale “SLIAKERIS” vis- ! to apršyti, kas toje 320 pusla- 
ką nuoširdžiai, aiškiai, suprat- pių knygoje rašoma. Knyga 
lyvai apipasakoja, kaip tėvas “Sliakeris” naudinga perskaity- 
savo vaikams. Jis, kaipo dar- ti visiems, nes savo kasdieninio 
bininkas inteligentas, pašventė gyvenimo ir kovoje už būvį ra

sime atsakymą .■ Ji naudinga 
seniems ir jauniems, vyrams ir 
moterims, ypač merginoms, ku
rios mano išeiti už vyrų, kad; 
neapsigau tų mylėdama tokius,' 
kaip Rudis, nors jie ir saldžiai

daug laiko ir triūso surinkimui 
tam veikalui medžiagos, tad ir 
parašė broliams lietuviams dar
bininkams. Kuris ją skaitys, 
tai supras viską išdėstytą, kaip 
ant delno ir todėl, turiu pasa-

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

. ■ i

Communist Party U. S. A.
T3 East 125th Street,
New York City.

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information.

Name

4 City . t

Occupation Age

Išpildę šitą blanką, siųskite j Komunistų Partiją, 43 East 
125th St, New York, N. Y.

PUIKIAUSIAS KONCERTAS
Rengia Detroito Aido Choras

Nedėlioję 2 Kovo (March), 1930
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

25th Street ir Vernon Highway Detroit, Mich.
Durys Atsidarys 5-tą Valandą Vakare 

Programa Prasidės 6-tą Valandą Vakare

VLADAS ŽUKAS
Jis pradėjo savo kar

jerą kaipo talentingas 
chorvedys Brooklyn, N. 
Y., trejetas metų atgal. 
Apie metai • laiko, kaip 
apleido Brooklyną ir sėk
mingai mokytojauja eilei 
chorų Detroite ir artimo
je apielinkėje. 
rūpinasi,! ■ kad

Jis daug 
sutaisyti 

kuo puikiausią programą
šiam koncertui.

Programa susidės iš sekančių dailės spėkų: '
Aido, Ella May ir Lenkų Harmonia Chorai, po vadovys
te garsaus chorvedžio Vlado Žuko; Ukrainuų duetas 
Radclivska ir Jauni; V. Petrušionis, soprano solo; E. Ka- 
zakoff, rusų baritonas; Koloni, ukrainų tenoras, Emily 
Higgins, italė, soprano-solo; C, Karpus baritonas; S. 
Pangoniūtė, soprano-solo ir Ufa, po vadovyste V. Žuko. 
Taipgi bus trio, kvartetų ir t. t. •

fžanga išanksto 75 centai; prie durų—$1.00

Po Koncerto Šokiai. Prasidės 8-tą Valandą Vakare
Ant šokių įžanga vyrams 60 centą, Moterims 40 centų 

_____________. •_______ 1 ' ♦___ ' , . ’

Vasario 7 d. jau tre
čiu kartu drg. J. Vincent areš
tavo ir šį kartą D. U. V. L. 

= i valstijos sekretorius drg. H. 
Yaris areštuotas prie dirbtu
vės dalinant lapelius ir abu
du po $1,000 užstato paleisti.

Tą pačią dieną įvyko mini
mos unijos masinis mitingas, 
kuriame turėjo kalbėti drau
gai Vincent ir Yaris. Publikos 
prisirinko stebėtinai daug, vi
si darbininkai—seni, jauni ir, 
moterys, dauguma jų suvar
ginti bedarbės.

Komunistų Partijos valstijos 
sekretoriui kalbant, darbinin
kai tikrai pasirodė, kad jų yra 
troškimas likti organizuotais, 
ne tik į karingą uniją, bet ir 
į politinę klasių kovos partiją, 

11, y., Komunistų Partiją. Kuo- 
j met kalbėtojas pareiškė, kad, 
j nepaisant bosų šnipų, nepai- 
j sant kalbėtojų areštavimo, ne- 
j paisant viešos ir slaptos poli- 
| cijos bei provokatorių, kurie 
į bandytų išdrįsti šį tvarkų mi

tingą ardyti, jiem gali prisiei
ti atsidurti ten, kur reikia, o 
kad geriau atsakyt į jų tas už
mačias, tai darbininkų priva- į 
lumas stoti į Darbo Unijų Vie
nybės Lygą ir Komunistų Par
tiją,—tar kad prasidėjo aplo
dismentai, kurie tęsėsi keletą! 
minutų, net reikėjo stebėtis, 
kad darbininkuose yra tokis. 
solidarumas.

Pirmu kartu tiek publikos 
teko matyti darbininkų su
rengtose prakalbose šiame 
miestelyje. Todėl bosai pama
tė, kad neužilgo darbininkai 
gal turės didesnę galią, kurie, 
bedarbės varginami, sukrus 
organizuotis, o kurie kiek dir
ba, jų algos irgi begaliniai 
menkos, sąlygos dirbtuvėse 
nepakenčiamos, todėl spaudo
je melavo, pažymėjo, kad ta
me masiniame mitinge buvo 
publikos vos 300; kitas laik
raštis žymėjo, kad 500. Visi

\ KILLS PAIN*.

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigaras 
taipgi ir per paštą išsiuntineja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirjeti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

iiiiii.iniiiiniiiiii

5 Dienos Per Vandenyną 
PER CHERBOURG’^—6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

BREMEN
Laivas EUROPA dabnr budavojamas ir 

veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą

Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos 
šalimi. Reguliariai išplaukimai kiekvieną sa

vaitę populiariais Lloyd laivais.

Del sugrįžimo liū- 
dymų ir kitų infor
macijų atsiklauskit 
savo vietinio agen
to arba

NORTH
GERMAN

LLOYD
įmini

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Wrap'. ■ . ''..'t
• I ■: ... ' \

I 1 ■

. . -iO ■ ... ?. ' ..j.

57 BROADWAY 
NEW YORK

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko ktfrsas----- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užląiky- 
mas automobiliaus ir važingjimas
(laisnius garantuojame)--------$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

įimti
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Lietuvaitė Fotografei?
Fotografuoja, Didinu ir Maliavoj! 

Visokiom Spalvom Paveikaiiui

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G R A BORIU S- UNDERTAKER

-

Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

LIETUVIS GRABORIUS

prasti prie šalčio ?!

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Trumpa Biografija Velionio 
Miko Sungailos-Ągurkio

KEARNY, N. X
Puikų Teatrą, “ŽMONES,” trijų 

veiksmų dramą, ir “KURIS MIRĖ 
PIRMIAUSIA,” komediją vieno veik- 
..... stato scenon Amerikos Lietuvių 

i Literatūros Draugijos

RIVEJĮŠIDĖ, N. J.
A. L. D. Lį, D.; 142-ros kuopos su

sirinkimas bus inedėlioj, 23 vasario, 
pas ^lažeiką, ■ Cambridge. Pradžia 

nariai atei- 
Atsi veskit

Pacevich.
(41-42)

; Puslapis Ketvirtas

Du Pasauliu
—Greičiau nusirengk, o kitaip nušausiu 

kaip šunį!—tarė ofieierius atstatęs revol
verį prie valstiečio.

—Oh, viešpatie, kas gi tai' tokio,—dejuo
damas kėlėsi valstietis. Nusivilko ir tren
kė ant kelio reikalaujamus drabužius.

—O jūs, ko stovite ?!—suriko Motovylov 
į kitus valstiečius. Nusivilkite tuoj aus šių 
minutę.

—Jūsų “visoko blagorodije”,—augštas 
senelis, sausas su didele balta barzda par
puolęs ant kelių maldavo.—Parodykite to
kį malonumų, neišrengkite mane senelį. 
Užšalsiu aš be kailinių, nepasieksiu na
mus! Pasigailėk mano našlaičių anūkėlių. 
Jie neturi nei tėvo, nei motinos!

—Be jokių kalbų nusirengk, senas velne,

TAMAQUA, PA. Laike areštų policija užgrie 
bė lapelių spaudinimo įran
kius, .bet greitu laiku dalykai 
bus sutvarkyta.

Visur Dalyvaująs

Vasario 2 d. mirė jaunuolis 
Mikas Sungaila-Agurkis, vos 
sulaukęs 21 metų amžiaus. 
Mikas buvo labai gabus jau
nuolis. Gimnaziją (High 
School) baigę su augščiausiais 
pasižymėjimo laipsniais. Taip
gi liuoslaikiais mokėsi radio 
mechanizmo. Būdamas geru

(Tųsa)
—Iki paskutinės kapeikos, visus praki

šau! Galva braška baisiai. Spiritas pras
tas buvo. Karštis visame kūne; degu kaip 
ugnyj—atsakė Kolpakovas.

—Nieko!... Kiek gi tu pralošei ?
—Apie 40,000, Ivan Nikolajevič,—atsakė 

Kolpakov.
.—;O ar tu nesupyksi, kada aš tau tavo 

pinigus sugrųžinsiu atgal?
KulpakoV tylėjo. Motovylov gerai gir

tas bandė nusijuokti.
—Aš nepykčiau ant tavęs, Jonai, jeigu 

tu gtųžintum man mano 30,000,—tarė Mo- 
tbvylov. -

-^Kbkis gi velnias,—supurtęs galvų ta-
KolpakdV,—ir ištikro, kokios gi gali bū

ti derybos tarpe savųjų? Na, prasilošė- 
me, biskį kraujų išjudinome ir užteks. Aš 
sutinku priimti savo pinigus atgal.

fearanovskis nudžiugo.
—Na, taip, taip ir gerai, puikiai.—Ir 

pradėjo greitai skaityti . pinigus. , Foma nušoko nuo vežimo ir greitai pradė- 
sunkmi atsiduso ir išėjo i kiemų virti ar-,^ iškinkinėti arklį vieno valstiečio.
batų. Pūsdamas ugnį, jis galvojo apie sa-i —j^s .jarote? Dievo su jumis nėra! 
vo komandantų Baranovskį, ir niekaip ne- yįsaį ^mones gaišinate!—rėkė nusigandęs 
galėjo suprasti, kodėl jis sugrųzmo išku
rnėtus pinigus atgal. “Nes, jeigu jie būtų I 
buvę laimėtojais ir iš įBaranovskio būtų 
išlošę pinigus, tai jie nei nepagalvotų apie 
grąžinimų, iki paskutinės kapeikos nulup
tų jį,”—galvojo Foma.

Grįčioj oras buvo prastas, dvokiantis. 
Jis kilo nuo purvinų, utėlių apsėstų mie
gančių žmonių, ant grindų, kur papuolė. 
Tabako dūmai palubėmis plaukiojo, kaip 
debesiai. Senelė valstiečio motina ant pa- 
lotkų tuose tabako dūmų debesiuose kosė
jo, springo ir dejavo. Garsiai verkė vai
kutis. Kareiviai miegodami ant grindų 
kriokė. .Kaip kurie klajojo. Oficieriai, 
šiaip taip atsigėrė arbatos ir leidosi į ke
bų prieš išauštant. Pasilikti ant ilgiau grį
čioj nebuvo spėkų. Kada oficierių denšči- 
kai nešė jų reikmenis laukan, valstietė at-, 
sikreipe su prašymu: 4

—Ponai oficieriai, pažiūrėkite tų karei
vį, kų guli ant lovos. Jis jau tur būt yra 
miręs? Vis vartėsi ir klajojo, o dabar jau 
AntiloA

Baranovskis pridėjo ranka prie kareivio 
kaktos ir tuojaus jų atitraukė. Nemalo
nus šaltas lavono palytėjimas privertė jį 
krūptelėti. .

—Numiręs!... Foma, išnešk jį į kiemų.,
Valstietė persižegnojo.—Dangaus kara

lyste jam. Kur-nors senelė motina jo li
ko! Oh!

Išeidamas Baranovskis įspaudė valstiet- 
kai į rankų keletu auksinių pinigų. Vals- 
tietka nuo nusistebėjimo net bumų atida
rė.

Kolpakov skundėsi, kad jis jau sergąs. 
Temperatūra (karštis) buvo jo kūne dide
lė. Motovylov, palytėjęs jo galvų .ir pa
klausęs pulso, be viltingai mostelėjo ranka 
ir tarė—karštligė!

Ligonį paguldė į vienas roges su sergan
čiu kareivų, totorių Valiuliu, ir perdavė 
juos sanitarų globai. Šaltis buvo didelis. 
Vėjas pūtė. Šalta buvo. Ligoniai tai 
blaškėsi iš karščio, tai net pamėlynuodavo 
ntto krėtimo ir šalčio.

Motovylov priėjo prie ligonių.
, ~°j> P°ns oficieriau, labai š_ąlta,-skun- |trimis eilėmis. Priėję prie tiltelio, pirmie- ¥euollls lvllKas ,llue. 
dęsi fotonus. Motovylov prižadėjo jamiji gmcinosi, kuri eile turi eiti per jį pir- name nuliūdime tėvus (patė- 
gauti kailinius. Prieš važiavo valstiečių ve-į moji, nes tik vienas vežimas galėjo perva-ivį) Kazį Sungaila ir motiną 
žiniai. Jie grįžo, pavežę baltųjų kareivius, žinoti del jo siaurumo. C"* ’ ’
Vežėjai sėdėjo nugaromis į vėjo pusę, ap- įsimaišė į tų ginčų, gindamas reikalus sa-, liūs Vytautą

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
D. L. K. K. Draugijos susirinki

mas bus nedelioj, 23 vasario, Lietu-
• Vernon High- 

2-rą vai. po pietų.

, svarbių reikalų, kurie pereitam susi- 
| rinkime liko nenutarta, taipgi visi 
laiškai liko neskaityti. Tat visų na
rių pareiga atsilankyti į šį susirin
kimą ir apsvarstyti neužbaigtus rei
kalus. Atsiveskit ir naujų narių.

Seki\ V. J. Geraltauskas.
(41-42)

t , .. , , . j vių svetainėj, 25 irradio mechaniku, o kadangi way. Pradžia r 
Čia tokių darbų nėra, praeitą i Visi nariai, ateikite^ nes yra labai 
vasarą Mikas išvažiavo į New-;,r 
ark, N. J., kur gavo darbą ra
dio dirbtuvėje, kaipo inspekto
rius. Ten dirbdamas, gruo
džio mėnesį apsirgo sloga 
(šalčiu). Gydytojas patarę ve
lioniui Mikui gulėt kelias die
nas, neiti dirbti. Bet Mikas, 
nesijausdamas taip blogai, gy
dytojo nepaklausė, ėjo dirbti.
Sakė: “Kambarys, kuriame vlVVisi
buvau, nešildomas, o dirbtuvė-; kit, yra svarbių reikalų.

• '"*■ ■ . ir naujų narių.
Sėkr. M. J,je visgi šilta, kuomet darbas 

nesunkus, įmaniau, nieko ne- 
korėpla prakeiktas! Ar tu negalėjai pri-1 kenks, o nenuėjus kelias die- 
prasti prie šalčio?! nas darban, galiu netekti dar-

‘Senelis galvų linguodamas nusivilko kai- bo-” Ir taip bedirbant, nega
limus. Kiti valstiečiai tylomis, nuliūdę nu- vu® _ge.rai pasilsėti, sloga jšsi- 
sirengdinėjo ir metė drapanas ant sniego. vystė i gripą. Prieš kalėdas. 

| Motovylovo “feltfeibelis” (pagelbinis vir-

valstietis.
—Nutilk!—suriko ant jo vidšyla. Ir pri

sikabino jo arklį prie 'savo arklio šono.
Kolpakovo patarnautojui patiko geros 

valstiečio rogės. Jis jas pasiėmė. Ant jų 
sudėjo oficieriaus reikmenis, o valstiečiui 
paliko pusiau sulūžusias. Senis stovėjo vi
duryj kelio, išskėtęs rankas.

—Žingsniu pirmyn!—sukomandavo ba
talionų Motovylov, ir jie ėjo tolyn.

Švintant, vežimų prisipildė pilnas kelias 
kelioitiis eilėmis. Ėjimas ir važiavimas pa
sidarė betvarkis. Vežimai tai slinko, kaip 
ilgoji juosta, tai sustodavo, kaip'kurie par
virdavo, kiti bandydavo aplenkti ir pra
simušti į priekį. Apie vidudienį vežimai 

| sustojo., Motovylovas kaip ir paprastai 'rė
kė: “Važiuokite! Važiuokite!.,.” ir po 
to, patsai užmigo. Kolpakov ir Valiulin,

sivilkę šiltais kailiniais ir sermėgomis.
—Vežimai, sustokite! — piktai suriko 

Motovylov ir išsitraukė didelį revolverį. 
Pirmas vežėjas iškarto sustojo ir išleido iš 
rankų vadales, nušoko nuo rogių, atsiklau
pė ir maldavo oficieriau, kad leistų jau 
juos grįžti namo.

—Pons oficieriau, jau antra savaite kaip 
mes nebuvome namie, arkliai pavargo, pat
sai kelinta para, kaip badauju. Parodyki
te dieviškų malonę, paleiskite!—valstietis

—Kelkis, durniau! Kokiam velniui tu 
man reikalingas,—tarė Motovylov.— Man 
tavo kailiniai tilLreikalingi! Greičiau nu
sivilk !

—Ponas oficięriau,—verkdamas kalbėjo 
valstietis,—padarykite dieviškų malonę, 
neskriauskite, paskutiniai kailiniai. Vai
kučiai, moteris.. .—betvarkiai kalbėjo nu
sigandęs, net dantimis kalenantis valstie
tis.

; parvažiavo pas tėvus jau pu-Į LiteraWros c. •
sėtinai silpnas. Nors buvo pa- 136-tą kuopa subatoje, 22 <1. Vaša- 
Slšaukta > geriausi gydytojai, (February), 1930, A. L. P. Kliubo 
bet jau buvo vėlu, jau kvėpa
vimo organai buvo perdaug 
sugedę. Pasikankinęs apie du 
mėnesius—mirė.

sėtinai silpnas.
Svetainėje, 134 Schuyler A ve., Kear
ny, N. J . Pradžia 7:30 valandą va
kare..—Gerbiamieji! Veikalas “Žmo
nės” perstato nuotikius iš Lietuvos 
vargšų gyvenimo. Turtingas ponas 
apgavingu būdu padare suokalbį su 
vargdieniu tėvu, kuris, per nesu
pratimą, priverčia savo vienintelę 
dukterį pasiduoti pono piktiems no
rams. Mergaite, pasijutus ant gė
dos slenksčio, nusiskandina.

Komedija “Kuris Mirė Pirmiau
sia” yra viena iš juokingiausių. Vy
rų Oktetas “Harpa,” iš Newark, N. 
J., pasirodys ant scenos su skam
bančiais, pavejančiais balsais ir nau
jom dainom. Bus muzikališkų ir ki
tokių pamarginimų. Atsilankę, visi 
turėsite malonaus pasitenkinimo.

įžanga suaugusiems 50c; vaikinas 
centai.

Užkvicčia visus Rengėjai.
(41-42)

P A J IEŠKOJIMAI

Mikas Sungaila-Agurkis
Vasario 5 d. likosi laisvai

apkloti kailiniais, blaškėsi iš karščio iiųkla- palaidotas Odd fellow's kapi- 
jojo. Totorius buvo ramesnis. Jis tik re- J^se. Išlydint iš namų ir ant 
Lįf. ' kapų drg. S. Keikauskas pasage. , _ _ , •__ • •----- ---- ,K.dkXL,n

. —Tyganka!... Kulka!... Kuvala!... 
KuvalaL..— Matomai jį kankino atsimi
nimai apie paskutinius mūšius, ir greitus 
pasitraukimus iš pozicijų. Kolpakov kla
jojo apie atakas. Jis kartais iššokdavo iš 
rogių, puldavo į šalį, klimpdavo sniege iki 
juostos, mosuodavo rankomis ir komanda
vo :

—Aštuntoji kuopa, paskui mane!... 
Ura!... Ura!...

Kada sanitarai paguldydavo jį vėl į ro
ges, tai jis prašydavo pas kokių tai Lelija 
nors biskį “meilės”, arba apsiašarojęs de
klamavo: “Aš, sergantis kūdikis, taip mei
lės noriu.” Po to vėl šaukdavo savo kuo
pa, vėl rėkė “ura!”, vėl šokdavo iš rogių, 
nepaisydamas, kad sanitaras tvirtai .kolio- 
jo jį, kuriam jau atsibodo kamuotis su 
juom ir traukti iš sniego jį.

—Eh, velnias, kad nors greičiau padvės
tų jis!—kalbėjo sanitaras.

Jaunesnysis ofieierius Gvozd nuėjo į 
priešakį patirti, kodėl sustojo ve: 
sirodė, kad už dviejų verstų priešakyj bu
vo gilus griovis, per kurį buvo tik vienas 
siauras tiltelis. Vežimai iki tai vietai ėjo

ke atsisveikinimo prakalbeles. 
Angliškai kalbėjo graborius

1 Griff its. Laidotuvėse dalyva- 
| vo pusėtinai didelis būrys 
! žmonių. Karstą puošė įvairūs 
gyvu gėlių vainikai nuo gi-l 
mini ■ ir draugų. |

Tai gal dar pirmos buvo šia-1 
me miestelyje laisvos laidotu-! 
vės. Kadangi Miko tėvas, ve
lionis ♦Agurkis, buvo laisvas 
nuo religinių prietarų, patėvis, 
drg. K. Sungaila, ir jo moti
na laisvi, tai ir Mikas buvo iš
auklėtas laisvai ir todėl sirg
damas neprisiėmė burtų sklei
dėjo kunigo ir prašė, kad jį 
palaidotų laisvai.

-Velionis Mikas gimė 1908 
metais, Lietuvoj. Amerikon 
tėvai atvežė dviejų metų am
žiaus. Tėvas, pagyvenęs ke
lis metus šioj šalyj, mirė. Vė
liaus jo motina apsivedė su 
drg. Sungaila. i Kadangi drg. 

sustojo vežimai. Pa-! Kazys Sungaila Miką užaugi- 
, no, davė mokslą it\ mylėjo, 

kaip savo tikrą sūnų.; todėl Mi
kas ir vadinosi patėvio pavar
de.

Velionis Mikas paliko dide-

vo eilės. Žodis po žodžio ginčai darėsi 
karštesni. Kokis tai kareivis, bandydamas 
užvažiuoti ant tiltelio, 1 stūmė oficierių į 
krūtinę. Karštas ofieierius Gvožd neišlai
kė. Išsitraukė revolverį ir nušovė kareivį 
ant vietos. Draugas užmuštojo ka
reivio a greitai nusiėmė šautuvų nuo pe
čių ir šūviu ištaškė oficieriaus galvoj sme
genis. Kas tai pasinaudojo laike tos sui
rutės ir pirmas užvažiavo ant tiltelio.

—Važiuokite I... Važiuokįite!—pasigirdo

PLAUKŲ 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.

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

lAbalznmuoja ir laidoja numlrnsltu ant 
visokių kapinių. Norintieji gefriauaio v»- 
tarnavimo ir už žemą kainą, nntl&dimo 
valandoje Šaukitės pas mane. P*4 mane 
galite gauti lotus ant visokią kaohrlų kuo* 
geriausiose vietose ir už žemą kalną.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

f NAUJAUSIOS MADOS

| PAJIEŠKAU savo tėvo Rapolo Barz- 
Į 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 arbk ka's žinote ma-| 
lonekit pranešti. A. Barzdas, 66 
Gratton St., Brooklyn, N. Y. 39-41Į

Ofieierius Gvozd Eleną, seserį Oną 15 m., bro- 
f 5 m. ir Edvardą 

R.o m.

NEWARK, N. J.

Jaui Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia

Savo Savaitinį Laikraštį

pilnas žinių apie Argentinos irJi
vicos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraštių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 

, gražios popieros 
■ Kiekvienas Amerikoj 
! ninkas turi
“RYTOJŲ.” 
savo klases 
Pietų Amerikoj.

(4............. - .

; Metams
Pinigus
money orderiais, juos išrašydami 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS’7
Calle Montes de Oca 146 
Avellanedh, Buenos Aires, 

Argentina

iliustruotas ir 
spausdinamas.

lietuvis d
skaityti ir platinti

Tuomet jis susipažins su 
brolių reikalais tolimoj

RYTOJAUS” KAINA:
tik____ $3; Pusei___ $1.50

siuskite American Express 
ant

kad
ma-

. Kitos eiles norėjo sulaikyti, bet jau buvo 
pervėlu. Vežimai važiavo. Ant užmuštų
jų niekas nekreipė atydos. Jie taip ir liko, 
gulėdami ant sniego prie pat griovio. Mo- 
tovylov atbudo, kada tiltų jau buvo perė
ję. Ofieierius atsisuko atgal, suskaitliavo 
vežimus ir pasižingeidavo pas feltfėibelį:

—Viršyla ,rodosi, kad pas mus sumažėjo 
ir žmonių ir vėžinių?

(Tąsa bus)

“Laisvėje” buvo minėta, 
Newarke Jąike bedarbių 
sinio mitingo tapo suareštuotą 
9 asmenys. Kitą dieną toje 
pat, vietoje dar tris suarešta- figų" 
vo, todėl viso pasidaro 12 be
laisvių. kiekvienas po $10,- 
000 parankos ir viena 18 me
tų, mergina po $1,000 paran
kos. Tarpe belaisvių randasi 
ir J. Lipšęvičius, lietuvis. Ka
dangi tokią pinigų’ sumą ne
lengva sukelti, tai, kol kas, tik 
vienas tapo p a 1 i u o s u otas. 
Nors policija siunta, bet dar
bas eina pirmyn. Vasario 12 
vėl įvyko bedarbių susirinki
mas ir kalbėtojai > buvo dar 
Smarkesni. ,

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

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

Vaista2!blčs yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėlių ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapiniinopi lovoj ir kitų

Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas Jjgas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdįes 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 
musų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

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

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

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 Rusiskai-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 išsipūtimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utaminkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. nakty
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

g

ŠIŲ METŲ MADOS

KNISIAI
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fornišiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.
Tel., .Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nIų vakard
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© 1930, The Atpccican Tobacco Co„ M(r«. DIDŽIAUSIA UETUVIU APTIEKA
Ve-

Kau-

Vardas

No...

Aš, žemiauB pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit map pri
siųsti URBAN’S COLD POWERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

ję i. vi

CONCORD, Mass.— šeš-Į 
tadienį, apgalėję sargus, iš 
Concord kalėjimo pabėgo 
du kaliniai, James S. Vin-

, ir

Kas yra didžiausias žmogaus priešas T—Salti*. Jis n* tik sunkiausia* liga* Įrarp, 
bot ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusiu*

i f /I 1 1 Fl 1 (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo.Urbans Lola Powders amžmo priešo I

I y™ t*1 kanuolč prieš kitą amžiną žmogau* priešą—
UTuO LHX laDS vidurių užkietėjimą—kuri* žmogui pagamina daug 

rūpbsčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

L. D. S. A. I Rajono Reikalai

pavesta A.

BOSTONAS IR APIELINKE ponams tokieNEW BRITAIN, CONN,
MONESSEN, PA.

iš paaišventi- ma» veikiam slaptai, nes 1:919

Rep.

fct 'fc 'a&Y>Ą

baravykų, trejankų

naują kuo- 
Ten, rodos,

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

randasi vien tik plieno 
Darbininkai labai 
dirba po 12 va- 

Darbai labai 
Bedarbių visur pilna.

LITHUANIAN
IMPORTING CO MP A N Y

Ponas Vitaitis labai gailiai’ 
verkia, kad komunistai juos

“Ateities Įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

JK ‘
I

An£rad.; Vasario 18, 19&0

“It’s toasted
Jūsų Gerklės Apsaugojimas—pries erzinimą—pries kosulį

I Rajono metinėj konferen
cijoj, įvykusioj 29 d. gruodžio, 
1929 m., į komitetą 1930 me
tams išrinktos draugės J. 
Bondžinskaitė, A. Raibužiūtė- 
Rainienė, A. Zablackiūtė, O. 

rz Depsienė, M. Bepirščiūtė, K.
1 Sinkevičiūtė, Z. Petkienė, F. 

Kazakevičienė ir O. Gaškaus- 
kienė.

jk. 1 d. vasario įvyko seno ir 
TTiaujo komiteto posėdis. Daug 

kalbėta Darbininkių Susivieni
jimo vajaus mėnesio klausi
mu. Nominuota visa eilė kal
bėtojų. Iš tolimesnių 'koloni
jų nominuota drg. D. šoloms- 

;/ kas-iš Easton, Pa., Ar drg. J. 
V J. Potienė iš Philadelphia, Pa., 

taipgi Dr. Kaškiaųčius iš New
ark, N. J. Vietiniai—R. Miza- 
ra, K. Petrikienė, V. Tauras, į 
J. Siurba, V. Bovinas, J. Bon- 
džinsk'aitė ir A. Bieliauskienė. 
Pageidaujama, kad vjsi nomi-' 
nuoti draugai ir draugės apsi
imtų pasidarbuoti del mūsų 
Susivienijimo.

Maršrūtą tvarkys rajono 
valdyba—paskirstys dienas ir 
duos kalbėtojus. Gali bile 
kuopa rengt prakalbas ir be 
rajono pagelbos, tačiaus apie 
tai turi pranešt rajono sekre-, 
torei.

Kaip greit gausime kalbė
tojus ir susižinosime su kuopo
mis, tuojaus bus paskelbtas I 
maršrūto patyarkymas per 
“Laisvę.”

Plačiai apsvarstyta tvėrimas 
L. D. S. A. naujų kuopų. Nu
matoma, kad yra plati dirva, 
tik reikia išdirbtu sekančiose 
kolonijose: Huntington, N. Y., į 
Port Washington, N. Y. Dar- • 
bas pavestas Z. Petkienei ir | 
O. Gaškauskienei.

Dėti pastangas, kad atgai
vint mirusią kuopą Yonkerse. 
Ten pasidarbuot 
Rainienei.

Stengtis sutveri 
pą Jdrsey City,
gyvuoja A. L. D. L. D. kuopa, 
tai nėra abejonės, kad yra 
Spėkų ir del L. D. S. A. kuo
pos. Tiesa, pradžia visada 
būna sunki, kol draugės apsi- 
pažįsta su susirinkimų tvarka ■ 
ir svarbesniais organizacijos! 
reikalais. Bet juk nieko nėra 
negalimo, tik reikia gerų norų i 
ir tvirto pasiryžimo. Su Jer
sey City susižinot apsiėmė drg. 
J. Bondžinskaitė.

Dar sykį padunksnot įCen- 
tral Brooklyno drauges. Juk

• moterų 
Išjudint 
pavesta'

ten seniaus gyvavo 
kuopa ir buvo veikli. 
Central Brooklyną 
drg. O. Depsienei.

Nutarta parsitraukt kiekvie
no numerio “Woman Worker” 
po 150 egz. ir išsiuntinėt kuo
poms po keletą egzempliorių. 
Todėl kuopos, gavę minėtą 
žurnalą, pasistengkite jį išpla- 
tint. Kaina maža, tik 5 cen
tai. Kuopa moka po 2c. Tai
gi Jeigu prisieitų ir veltui iš
dalinti, riuo to kuopa nenu- 

\ bėdnėtų. žurnalo darbą tvar
kyt apsiėmė drg. Šerienė.

Paskirta atstovės į Workers 
International Relief drg. K. 

V Sinkevičiūtė ir Bepirščiūtė.
Šiomis dienomis išsiuntinė- 

& visų kuopų sekretorėm 
jaiškus reikale maršrūto ir va- 

r 4aus mėnesio. Jeigu kuri kuo- 
pa neghyo, tuojaus kreipkitės 
pas rajono sekretorę.

! O. Gaškauskienė.
j 355 East Shore Rd., Great 
į Neck, N. Y.

u

ISSETOt

JUOZAS

Puslapis PenEtas

KAVALIAUSKAS

PASMERKIANTI šešėliai

VENGKHE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti s r. v o
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos lipšniomis, vyliojanČio- 
mis pilnumo linijomis—vyrai, kurie 
nori pasilaikyti dailias, tinkamas 
figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkite perviršių. Bukite nuosaikus 
—bukite nuosaikus visuose daly
kuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų 
akyš didesnės už jūsų pilvą, vietoj to 
imkite Lucky. Ateities įvykiai meta 
savo šešėlius priešakyj. Išvengkite 
to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanks
čią, jauną, naujovišką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kurį tik kada žmogus rūkė, padirbtas 
iš puikiausio tabako — Tabako Der
liaus Smetona—“IT’S TOASTED.” 
Visi žino, jog karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet pri
sideda prie kvapsnio ir pagerina 
skonį.

*Bukite nuosaikus! . . Nestatykite į pavoją naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis’ dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis prieš-riebumą , uriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažinu riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Luęky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

(Pabaiga nuo pusi. 3) 
cijos, kokios galėjo būti. Bū-, 
nant vėlam laikui, jiedu ilgai 
negalėjo kalbėti ir tuomi pra
kalbos, su 'didžiausiu entuzi
azmu, užsibaigė. Daug dar-! 
bininkų padavė savo vardus kusieji įkaitino su klausimais, 
stoti į D. U. V. L. Būtų daug nusmuko j .
daugiau pridavę vardų,* bet vi
sokie šnipai tėmijo visus, kad

HUDSON, MASS.
Pas mus irgi buvo atsilan

kęs S. L. A. generalis organi
zatorius Žukas. Iš sykio no
rėjo pasirodyti nepartyviu ir 
buvo pradėjęs smerkti visas 
partijas, o Bet kuomet susirin-

' ‘ ; dalykai, kaip tainę policistų. būrys, išdras- 
dviejų narių balsavimas už,vi- ko susirinkimą, suareštavo 
sus kuopos narius, bile tik jie vietos sekretorių ir atvykusį 
balsuoja už juos, skaitomi pil-1 distrikto organizatorių ir už- 
nai legaliais. O kas pastebi darė kalėjimam Norime iš- 
teisybę, tą apšaukia šmeižiku

S. L. A. Narys.

LIETTTVIS GRAB0R1U8
Hl BALZAMUOTOJ AS

(Jžtikr-uu, kad manu patarnavimu* 
bu s atatinkamiausias ir už prieinam# 
kaina Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie mane*

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA PA

l'ELEFONAl: M^.?66d
Bell Orecron

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauranto ir salės. 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y. “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodam, kurių ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, gyvenanti už kelių blokų, ant syk po saujaą pa- 
bįjtea; nes jiems labai patinka, kad Švelnūs rūkyt, labai malonus sko-

John Naujokas

puikiai kvepia!”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak St., Lawrence, Mass., 

j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką šimtų 
jų įjarsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIK AU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA., tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARUS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai, pa
daryti rankomis, yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas, draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ave- 
Wilkes-Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, kad net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkčs biznieriams pristatyt pagal wholesale kainos. 

Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.
Todėl, draugai darbininkai ir pažangūs biznieriai ne tik Brooklyne. 

bet ir kituose miestuose—-visur reikalaukit Jono—John's Cigarų, Hand 
Made, po 10 centų, arba po vardu Petro—Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystūs 
cigarų viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiškiems 
žmonėms, daug ar mažai, ir siuntimo lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
237 Division Avenue Brooklyn, N. Y.

«■

SERGANTI VYRA! IR MOTERY''
.VIMIMA f H KO M AKO- t.lGOb

Kreipkitė.- | DR Z1NS, Jeigu Kenčiau auu 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Slkaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo.

, rosvalgio, Skilvio, Žarnų ir MėšlažamSs Ligų. 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų. Nosies ir 
Gerklės Ligų. Reumati^tno,f Sciatikos ir Strėnų 
S|ęaųdėjimo Jęigv jūš esate nesveiki ir nusimi 
ię; aš jum.- galiu pagelbėti Tūkstančiai Vyrų 
r Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau 

užgiriais moksliniais būdais Greitos b 
i<»- ua<efcnrič AŠ <uteikiu Asmeniško?

V -'i ivdvnu įtaiku Kainos prieinamo?
t .8VVR1M*' « ZDVką

Krau.o Ištyiiinsi- Laharatorijos Bandymą-<*’• Ii ai

U0EAST16thST. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai U

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M.
rp< 4th Avė. it Irvinu Pi.)
Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

imti po užstatu, bet atsako, 
kad nepaleis per 24 valandas. 
Šaukiame į Pittsburghą pas 
advokatą, bet mums telefoną 
uždaro.

Už valandos laiko susiorga
nizavome 20 draugų ir nuėjo
me į miesto rotušę .reikalauti 
paliuosuoti. Gavome atsaky
mą, kad nepalįuosuos.
liaus gavome' žinią, kad reika
lauja po $50 kaucijos.
ei jos buvo užstatytos ir tie 
draugai išleisti., Panedėlį įvy
ko teismas. Advokatas buvo 
iš Pittsburgh. Policija buvo 
,prispirta prie sienos už suareš
tavimą ir teisėjas priverstas 
buvo juos išteisinti. J. S.

čia 
išdirbystės. 
išnaudojami 
landų į parą, 
sunkūs.
Darbininkai n e o r g a nizuoti.

’Keli mėnesiai atgal nutvė
rėm T. U, U. L. ir jau ;turimex 
kelius desėtkuš narių. žino

; nusmuko nepartinė 
kaukė ir pasiliko grynai fašis
tinė.

, . , . Apart kitko, neužmiršta
tik patėmyt, kurie paduos sa-1 papasakoli ir tokių “baisių” 
vo vardus. įvykių^ kaip raudonu ir mai-

Beje, po prakalbų, pradėjus iu rašalu rašymas protokolų 
žmonėms skirstytis, policija 
vis ko tai laukė svetainėje, to
dėl daugelis darbininkų laukė 
ant gatvės išeinant kalbėtojų. 
Nesulaukus, vėl sugrįžo į sve
tainę ir tuomet kartu su kal
bėtojais visi žmonės išėjo ir 
kaip kurie jauni vaikinai kal
bėtojus net . keletą blokų paly
dėjo, idant policija nepagrieb
tų ir juos nesumuštų.-

Dailu buvo žiūrėti, kuomet 
keletas mergaičių ir berniukų 
rinko aukas, dalino - lapelius 
ir pardavinėjo literatūrą. Va
dinas, tokie jaunuoliai yra pil
nai tinkami į Jaunųjų Pionie
rių organizaciją. Bet štai koks 
skirtumas: lietuviai “aldiečiai” 
palaiko chorelį, tąčiaus net 
bijoma mokinti daug darbinin
kiškų dainų. Tiesa, yra '.ir 
chore gerų mergaičių, tik rei
kėtų jas pratinti p>rie kitokio 
veikimo, prie „ organizatyvio 
darbo, (kaip minėtos mergai
tės laike masinio mitingo atli
ko pagirtiną darbą.

ir ft. t.
•Nusiskundė, kad dirbąs ne 

del pinigų, bet iš _ 
mo. Kuomet gyvenęs Cleve
land, Ohio, tai gaudavęs $75 į! 
savaitę,ir kelionių lėšas, o da
bar gaunąs tik $50 į savaitę 
—-$25 mąžiau. Bet iš atskaitų 
matome, kad gauna po $100 
į savaitę. Tai geras “pasi
šventimas.”

F- UM0Na$

Siųsdami pi niūrus 
su savo adresu, užrašykite:

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

metais darbininkai nukentėjo, 
kaip Amerikos Darbo Federa
cija sulaužė streiką. Mat, tuo
met darbininkai prarado ener
gijų.

Turime ir T. D. A. skyrių, 
kuriame yra įvairių tautų dar
bininkų? Veikiame visi ben
drai. Tik lietuvius darbinin
kus sunku prikalbinti. .Jeigu 
kuriam pasakai, kad prisidė
tų prie T. D. A., tai atsako,

Del šalčio Pabėgę Kaliniai 
Turėjo Pasiduoti

..Street or Avenue

Remkime Lietuvius

LIETUVOS PREKIŲ 
* 

galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum- 

ir

šmeižią delei nominacijų ą S. kad heužsimoka. - , •
Tarptautinio Darbi ninku cent, 20 metu amžiaus 

Apsigynimo skyrius buvo: su- John F. Būehanan, 27 me- 
rengęs masinį mitingą.' Kai-1tų amžiaus, padėti kalčji-

L . A. Pild. Tarybą, būk jie 
balsus klastuoją? Prie klas
tų jie nieku būdu nenori pri
sipažinti. Dabar S. L. A. 58- 
tos kuopos du nariai atliko- 
nominaciją ir balsavo už visus 
narius. Balsavimo pasekmės 
buvo paskelbtos ‘“Tėvynėje.'” 
Bet ar tie du fašisteliai ,bus pa
traukti .atsakonwibep, kąįpo 
konstitucijos laužytojai? Prą- 
siai galiu sakyti, kad nieko pa
našaus nebus. yitaitis vėl 
pradės dejuoti, kad čia komu
nistai juos šmeižia. Tiems

betojai blivo iš New Yorko. 
Pasekmes buvo geros; į)rie 
skyriaus prisirašė 30 darbinin
kų.

Vasario 2 d. turėjome susi
rinkimą. Buvo atsilankęs or- 
ganizatbrįus iš Pittsburgh, Pa. 
Buvo išduotas raportas iš kon
vencijos, kuri įvyko gruodžio 
mėn. Pįttšburghe. Busij^nki- 
mas ėjo ramiai ir pasekmin
gai. Bet štai> įsiveržia į sve-

man už pavogimą automo
biliu. Jie buvo pabėgę ‘ į 
mišką, bet iš priežąsties di
delio šalčio buvo priversti 
sekmadienio rytą apleisti 
mišką ir .eiti į ■ ą$gyven,tas 
vietas. Gyventojai juos, pa- 
tėmiję ^pranešė policijai ir 
jie tapo atgal sugrąžinti ka
lėj iman.

Miestas State..

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe <58tn ir 59th Sts^ New York City 

Ujimas iš 736 Lexington Ąve.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatų ir -pra 
dėk j pasėkimą. Mūsų J^trukjtoriaf Išmokins jus valiuoti Ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpa laikų ir ui mažft kainą 
Specialūs klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
■ cijos” vadas ir pergalėtojas:| namių darbininkų tatai ypač: 
A įveikęs savo priešą ir užka-' pajuto. Vienas nuo šalčio mi-

”ayęA.a v.eS°"k0S. J.?,nSs kaip yra raportuojama.
Bet, suprantama, policija ne
skelbia visų sušalusių bena- 
mių-bedarbių.

Richmond Hill ir East New

dį—absoliutiškai netiko toj ’’
rolėj ir nedėjo pastangų, kad 

/į nors kiek parodyti to didvy-
| riškumo, kokio ten reikalauja
ma.
visas

GRYBAI DYGSTA, IŠDYGO IR 
MALIORIAI IR KARPENDERIAI
Reikalui esant, malonėkit kreiptis 

pas mus. A. Balčiūnas, 321 Chaun
cey St., Brooklyn, N. Y., ir P. Bie
liauskas, 390 Crescent St., Brooklyn, 
N. Y. Tel.: Applegate 6648.

39-41

Jo figūra, judėjimas ir 
apsiėjimas atrodė į vieš-

Yorko Kolonijos Nesnaudžia butyj prie durų stovintį sargą,
šioj apielinkej /randasi A.

į artistą ir dar ne bile 
bet drąsuolį-pergalėtoją.

Draugai: Leveskas Ameri-' 
kos milionierius ir jo tarnas—

negu 
kokį,

nusikaltimas”—tai ener- 
streike. 

bei liūdininkąis

Už Streikavimą Nuteisė 
Šešis Mėnesius Kalėti

šešiems mėnesiams kalėjimo 
liko nuteisti New Yorke Peter 
Darc k ir Peter Lahowitz, 
smarkiausi veikėjai pereito 
streiko Langų Valytojų Unijos. 
Jų
gingas dalyvavimas 
Skundikais 
prieš juos buvo streiklaužiai 
Snowski ir Vaugn, taipgi 
cialistams 
Krat, Lash, Balmeri ir kiti.

Namų Apžiūrėjimo Darbi
ninkų Unija pirmadienį sušau
kė masinį protesto mitingą 
Manhattan Lyceum svetainėje, 
kur išnešta smarkus protestas 
prieš tų dviejų nekaltų darbi
ninkų nuteisimą ir griežtas rei
kalavimas tuojaus paliuosuot 
iš kalėjimo.

SO-
artimi renegatai

ir S. L. A. 322 kuopos, kurios
nors ne smarkiai, bet veikia. | Judžentas, lošė tikrai ameri- 
Jos surengia /perstatymų,, su-j koniškai. juo kvailesnis juo- 
rengia prakalbas . ir kitokias kaa> įuo daugiau “fonių” jen- 
pramogėles. Kitaip sakant, kėms. Kad tik dar biskutį 
neužmiega ir retkarčiais pasi- juodviejų rolės būtų buvę il- 
rodo svietui. Pirmosios dvi gesnės, operetė būtų virtus 
neužmiršta ir darbinink iškųJ cįrku, 
reikalų, iš savo iždų paskiria i 
įvairiems darbininkiškiems rei-

' 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.

nuo

Iš New Yorko Audėjų- 
Mezgėjy Konferencijos

39 delegatai dalyvavo
29 audimo ir mezgimo dirbtu
vių konferencijoj, kurią sušau
kė kairioji Nacionalė Audėjų 
Unija pereitą sekmadienį New 
Yorke, po num. 16 W. 21st 
St. Delegatai atstovavo tryli- 
ką šapų komitetų ir vieną au
dyklos lokalą. ši New Yorko 
apskrities audėjų konferenci
ja, paliečianti reikalus 40,000 
Didžiojo New Yorko audėjų- 
mezgėjų, išreiškė pasiryžimą 
dėti visas pastangas, kad pa
gelbėti laimėt streiką Pater- 
sono šilkų audėjams ir dažy
tojams. Prie patersoniečių gi 
streiko yra energingai ruošia
masi, ir jis įvyks netolimoj at
eityj.

Konferencijoj iškilo aikštėn 
didinamas audėjų ir mezgėjų 
išnaudojimas Brooklyne 
New Yorke. Taip antai,
dŽioji Kayzerio mezgykla vėl 
nukirto > uždarbius 10 iki 
nuošimčių. Visur įve^įn 
ma skubinimo sistema ir ( 
bas nuo štukų. '

Padaryta visa eilė’ rezoliu
cijų, jų tarpe pareiškimas 
prieš imperialistinį karą, už 
Sovietų Sąjungos apgynimą, už 
veiklią paramą Gastonijos ka-

ir 
di-

15

Antrad

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

PARDAVIMAI 
šitų tai ydų delei, ant kiek I

. , j -4.1 i •+ j i • hiano pavadinti žvaigždėmis prieinama; parduodu todėl, kad ne- j
kalams ; aesetką kitą dolerių. ^j»augaj_gek puošė tą perstaty- benoriu dirbti, kiek prie tokio biznio 
O kad ižduose būtų nor$ kiek __ f v v.;/ , . , reikia. Atsišaukite 18 Olive St,
Dinicrii tai reikalinga ir nra- V tan1' ant ueR Šitie. Liys. du k as Powcr st Brooklyn, N. Y.pinigų, tai reikalinga n pra- cirko k]aunai ir drg. Būga—, 440-42
mogas surengti. | sugadino, • ■ j _

Dabar šios kuopos vėl ren
gia smagią pramogėlę, kuri 
įvyks 23 d. vasario, svetainėj 
Our Civic Club, ant Liberty 
Avė., tarpe 113 ir 114 gatvių, 
Richmond Hill. Tai bus so-1 
kiai ir koncertas. Koncertinei 
programa bus puiki, ją išpil
dys Aido Choro merginų seks- A. L D. L. D. 185 Kp.

-1 Susirinkimas ir Svarbi 
° i Paskaita

I-* Ketvirtadienį, 20 d. vasario, 
i 8-tą vai. vakare, svetainėj 218
Van Sicklen Avė.,įvyks A.L.D. 
L. D. 185-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Užbaigus 

. susirinkimą, bus svarbi paskai-, 
ta religijos klausimu. Todėl

O kad ižduose būtų nor$ kiek

Gal būt, kad tiems drau-^ 
gams ir nepatiks rnftsao toks 
išsireiškimas, tačiaus jie turi 
atminti, kad tokius dalykus to
leruoti negalima.

Senns Vincas.

PARSIDUODA valgykla. Biznis 
įdirbtas pfer daug metų. Gera proga 
pirkti. Kreipkitės po num. 475 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 37-42

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del yisu Hgų jr ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi diagnoze ir 

gydymo būdai.
127 Eaat 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.

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKE J. MARčIUKIENė

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

tetas, po vadovyste B. šalinai- Į 
tės, dainuos mūsų mylima dai
nininke M. česnavičiūtė, šoks1 
Vanda širviūtė, bus armonis- 1. 
tas Jurgis Dirgeniukas, smui-j 
kininkas Levandauskutis ir ki-1 
ti. Kaip matote, programa 
bus puiki ir visa tai kaštuos tik 
50 centų ypatai. Todėl kiek
vieno ir kiekvienos pareiga at- , „„„
silankyti. I įa religijos klausimu.

Šokiai prasidės 4-tą vai. po visi nariai dalyvaukite ir atsi- 
pietų, koncertinė programa , veskite savo draugus pasiklau- 
8-tą vai. vakare.

Naryą.

Dainų Profesorius
(ITALAS)

pabaigęs Milan Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni 
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

dainininkų
Pasimatymas ir patarimas už dyką 
širdingiems dainininkams ir 
diniams.

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582

Studija randasi

STANKUS ! »I 308 WEST 94th STREET 
Ėlmhurst, N. Y. 8 New YORK CITY

28-50

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., ;

—■ ...... ...... ............... 1,111   ■   
Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

pra-

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Užsisakyki! Puikiausią Knygą
Jo nauja gyvenimo vieta:

319 Hooper Street 
BROOKLYN, N. Y.

syti paskaitos.
Kurie dar negavote knygos 

Seno Vinco Raštai, tai šiame 
susirinkime galėsite gauti.

Narys.
(41-3)

MOTINA
Notarj 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.

Telephone, Greenpoint 2820

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

Garsaus Rašytojo Maksimo Gorkio 
• GERIAUSIĄ KUBINĮ

Operete “Pepita”
Nors operetė “Pepita” jau 

tapo atlošta veik visose dides
nėse lietuvių kolonijose, bet' 
kaip Registracijos Sumanymus
Veikalo neturėjau progos,, ' ,

lyną ir prisiėjus čion apsistoti kongrese, Roosevelt . viešbuty- 
i New yorke, sekmadienį pa-
^u,rj^ i sišake ItoVošiąs prižš .■šūmany- 

štatė scenoje vietinis Lyros mus įstatymų Washihgtone, 
Choras. . . • < . kurie reikalauja suregistruoti

Apie pačią operetę, galima visus nepiliečius ateivius, 
pasakyti tik tiek, kad jai

Senatorius Apie Ateivių

t-.Trr ir, ’ u?; i? Senatorius' B. K. Whėeler, 
Bet štai, atvykus į Brook- kalbėdamas Amerikos žydų

i.  £ -  r   -y f j 1   ~ } v \'  ' 
keletai dienų, tdrėjau laimės 
pamatyti ir “Pepitą,

veiKuą paramą uastonijos Ka-, 
liniams, už negrų pilną lygy-1 trūksta gyvumo, viskas išeina 
bę su baltaisiais ir t. t.

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

MOTINA—-geriausias paveikslas senosios Rusijos gyvenimo.
MOTINA—istorija Rusijos revoliucinio judėjimo.
MOTINA—atvaizdas kęsmų ir vilčių, priespaudos ir kovos Rusijos 
L (liaudies !.i : ’ *•. .t. a* i ;

MOTINA—kAip gili muzika, Nukelianti • krūtinėj tai skausmą, tai 
džiaugsimą, iššaukianti tai juoką, tai ašaras.

MOTINA—pilna gražių ir reikšmingi} palyginimų, filozofijos. 
keli pavyzdžiai: ‘ 1 • 1 - »

, “Pelkėse viskas atsiduoda puvėsiais.”
“Bažnyčia.—kapinynas dievui ir žmonėms.”
“Mūsų kapeikoj yra daugiau kraujo, negu dirbtuvės 

direktoriaus rubly.”
“Mes nukalam retežius ir pinigus.”
^Pastūmėjus, puvėsi—subyra.”
“Vieni kaip elgetos maldauja, kiti kaip vagys viską 

grobiasi.”
šita brangi knyga tuojaus išeis iš spaudos. Įsigykite ją; raginki

te kitus ją skaityti—įsigyti. Kaina—apdarytos—$1.50; be apdarų— 
$1. Puslapių bus apie 500. . , , . .

Norinti užsirašyti, išpildykite šią blanką:

Štai 734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

nu
traukti jų paveikslus ir pirštų 
antspaudus, tuom faktinai įve
dant pasportų sistemą Ameri
koje.

O po ateivių darbininkų su- 
registravimui, žinoma, sektų ir 
tikrųjų amerikonų registravi-

Telephone: Stagg 4409
LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ant “orderio”’ ir veik viskas 
i dirbtina. Atmetus tas scenas, 
kur lošia po 2-3 artistus-tes, 
kiti dalyviai, Meksikos jauni
mas, reikalui esant ir be jo
kios priežasties—visi - ant syk, mas ir pasportavimas. 
subėga ant scenos, atlieka sa
vo ir vėl nubėga. Tas dau-

j kariškus manev- §a|£iausja ŽiemOS Diena 
rus, negu j operetes perstaty-

■ mą. Bet tiek-to, eikime prie 
paties perstatymo. i šalčiausia dabartinės

Choras, kuris perstato Mek- diena New Yorke.
sikos jaunimą, kaipo darbinin- tis stovėjo 7 laipsniais virš ze- 
kai ir darbininkės, savo už- ro. Desėtkai tūkstančių be- 
duotis atliko, galima sakyti ge
rai, abelnai į tai žvelgus.

Operetės žvaigždės, zkaip 
tai: J. Nalivaika, J. L. Kava-i 
liauskaitė, A. B. Arlauskas, M.'

Vy VW44L* f *VA M VV AJL W A J 1A A V« VV }

kad ir buvo šiokių-tokių trū
kumų, savo pareigas atliko ge
rai 'ir juos nematau reikąlb 
kritikuoti. ’

Tačiaus, patiks tiems drau
gams ar ne. bet turime skai
tytis su ta tiesa, kad draugai: 
K. Būga—-'Romero rolėje, ’C; 
Leveskas—Hepwortho rolėje
ir jo tarnas—J. Judzentas-w 
verti kritikos. < • i

Draugas K, Būga, kaipo 
kontrabandninkas ir dar ko
kios ten, velniai žino, “revoliu-

Pasakyt Apie Žuvusius Darbo 
Žmones Tai Esą “Šmeižtas”

Pirmininkas vienos namų 
griovimo kompanijos, Albertu 
A. Volk pašaukė teisman savo! 
streikuojančius darbi ninkus 
New Yorke už “apšmeižimą.” 
O apšmeižimą jis mato tame, 
jog streikieriai nešiojasi pla
katus su užrašu, kad 1929 me
tais penki darbininkai buvo 
užmušti laike šios kompanijos 
darbų prie namų griovimo. 
Be kitų reikalavimų, ant pla
katų buvo reikalavimas įvesti 
geresnius būdus apsaugojimui 
dagininkų sveikatos ir gyvy- ^‘“česnavičiūtž "/“žolynlūtg

Pirman tardyman paėmus 
areštuotus streiko pkietinin- 
kus, jie faktais įrodė, kiek 
darbininkų žuvo tos kompani
jos darbuose, taip kad pats 
darbdavis liko priverstas pri
pažint, jog “keturi tai žuvo.” 
Tačiaus, jis vis dar neatsiima 
savo bylos iš teismo prieš strei- 
kierius, vadindamas juos šmei
žikais.

•V 1 • ,

“VILNIES” ADMINISTRACIJAI, 
3116 So. Halsted Street, Chicago, Ill.

Aš, žemiau pasirašęs, prisiunčia $ už apysaką

Pereitą sekmadienį buvo 
s žiemos K
Ryte šal- I

“MOTINA,“ kurią malonėkite prisiųsti taip greitai, kaip tik išeis.

Vardas

Adresas .

Miestas ____ _ Valstija

Nufotografuoja ir 
numaliavpja viso
kius paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

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

New York Brooklyn
Times Sq. Flatbush ties DeKalb

PARAMOUNT TEATRAI
Nahcy Carroll veikale 

“DANGEROUS PARADISE?* 
(Pavojingas Rojus

su Richard Arlen ir Warner Oland

CHARLIE MURRAY
“DUBLINO KUNIGAIKŠTIS’/ 

Paramount-Christie Kalbančiojoj 
Komedijoj!

--- - Ant pagrindų 
NEW YORKE! Grožis Ir

Slaptybės Melodijos 
“Aladdin’s Revels” su Ray Teiti

Jerne Crawford—Vidurnakčio 
Lošimas Kas Naktį

BROOKLYNE RUDY VALLEE 
ASMENIŠKAI su savo ,Originu

liais Connecticut Yankee^ vąizdė- 
lyj “Ace High” , ' ■

i BOB WEST

PRANAS VEIVERIS
LAIKRODININKAS

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

Taisau: Bulovą, Gruen, Tavannes, 
Longines,' Howard, Hamilton, South 
Bend, Burlingtop ir kitus augŠtos 
rūšies laikrodžius, taip kaip kad 
jie yra taisomi dirbtuvėse/'nes aš 
pats esu dirbęs nekurtose iš tų dirb
tuvių, ypatingai Bulovą dirbtuvėj. 
Turiu tiems laikrodėliams medžiagos 
tiesiai iš dirbtuvės. ‘Tdipgi taisau 
fontanineei plunksnas, ąuksinjus 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 akinių. Visuomet esu na
mie nuo 12 vai. diena iki vėlaus va- / 
karo. •' ■ 38-48

Siųsdami pinigus apdrauskite laišką. MALONAUS PASIMATYMO

UŽ DIEVA IR TĖVYNE
Naujas* Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama 

PARAŠĖ SENAS VINCAS

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygutė Turi 82 Puslapius Kaina 40 Centų.

Reikalaukite pas A. L. P. Meno Sąjungos Sekretorių 
’į | f KRAKAĮTIS - ■ \ "

>, Chicago, Illinois

VIDURIAI UŽKIETEJę
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš' 

‘ Grynų Žolių ir Neturi Savyję Jokių ' 11 
Cheinikialįi |

šiais'Vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidų- ' 
rius ir pagelbsti sugražint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik suniaišyt su'vanafeniū ir užsigert 
einanti gult. Visiškai nekenksmingas,; ir, galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .... ..................................60c, per paštą 65c.
’ . ■ ‘ v 4 ' *" • • ( I I •

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir ųžtikrinam, kad sudėtinės šių re- , 
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 
: f tyros ir geriausios.

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

P, J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. > Tel., Greenpoint 2017-2860-8514
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

J 
9

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.

Te!., 0783 Stagg

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

3240 Thomas St.

107 Union Avenue 
,(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y
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