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KRISLAI
Ką Organizuoja. 
Nuskriaudė Savąjį. 
“Keleivis”.
Tūkstantis į A. Fondą.

Rašo Jack P.

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

SLA. Pildomoji Taryba siun-j 
tinėja organizatorių Žuką neva 
organizuoti SLA. kuopas ir 
gauti naujų narių. Bet jau vi
sas svietas žino, ką jis organi
zuoja. Per visą savo maršru
tą dar nei vienos kuopos nesu-
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Vienykitės! Jūs Nieko

Retežius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Telephone, Stagg 3878 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

searAS.* ‘ ;£ i30 ■«*>
dar neviskas. Gavau informa
cijų iš Worcester, kad Žukas 
atgaivinęs sandariečių mirusią 
kuopelę iš kelių gyvų nabašnin- 
kų. Visgi Žukui užtai kreditas, 
kad jis pasirūpino, ką nors su
organizuoti per visus metus. 
Bet ką SLA. nariai turi sakyti, 
kuomet jis yra apmokamas jų 
organizacijos pinigais, o dirba '-j 
sandariečių fašistų darbą? Ty
lėti negalima.

Se!y Aen- ApSMVed •su 5 Darbininkai Užmušta, 64 Sužeista, Ištikus 
Eksplozijai Standard Aliejaus 

Kompanijos Dirbtuvėj

I Per Radio Pasiuntė Paveiks
lą iš Schenectady į Australiją

BELGRADAS, Jugoslavi
ja.— Serbas Irahim Gojan, į 
108 metų amžiaus, mėsinin
kas iš Djacovica miestelio,; 
pirmadienį apsivedė su 30! 
metų amžiaus mergina. Lai- tradienį, apie 4 vai. po ple

ike jo šliūbo, bažnyčioj buvo tų, Standard Aliejaus Kom- 
jo pirmos pačios dešimts'panijos alkoholio dirbtuvėj, 
vaikų. Senis yra sveikas | netoli nuo čia, paeiliu ištiko 
fizikiniai ir-protiniai. Jis'trys smarkios eksplozijos. 

; dar tikisi ilgokai pagyventi. Penki darbininkai tapo už- 
--------mušti ir 64 sužeista. Dvie- f . ir r .. i Iju augštu cementinis namas LaivynŲ Konferencija tapo (sunaikintas. Per ke- r* n • ’n i • ^as mylias aplink girdėta| Eina 1 tie I akrikimo! smarkus trenksmas. i Sužeistieji tapo nugaben- ■ kimą, užsidegė nuo ugnies

ELIZABETH, 1*1. J.—An tic St., Elizabeth. Penkto 
žuvusio vardas nesužinota.

James R. Carringer, dirb- 
|tuves generalise manadže- 
| rius, sako, kad eksplozija 
(ištiko trūkus gazo dūdai.

Sužinota, kad gazo dūda 
(tęsėsi nuo distiliavimo kati-! 
Ilų į alkoholio dirbtuvę, kur 
I buvo perdistiliavimo labo- 
įratorija. Sakoma, kad ga
lvai, išsiveržę per dūdos trū- 

 ___ užsidegė nuo ugnies 
LONDONAS.^ Iš prie-1ti į ligonines. Nuo daktarų (kalvėj, kurią naudoja na-1 

jžasties Francijos kabineto ‘gauta pranešimas, kad vie-,mo budavotojai budavojime 
| žlugimo, Francijos

SCHENECTADY, N. Y. 
i—Antradienį per radio iš 
čia tapo pasiųstas paveiks
las į Sydney, Australiją, ir 
atgal sugrąžintas pažintoj 
formoj, apėjęs 20,000 mylių 
į vieną 
dos.

Tasai bandymas buvo pa
darytas iš General Electric 
Kompanijos tyrinėjimo la
boratorijos.

aštuntadalį sekim

3,500 BEDARBIU TOLEDO MIESTE 
DEMONSTRAVO PRIE MIESTO SALES

Policija Negalėjo Išardyti Demonstracijos; Bedarbių Komi
tetas Patiekė Miesto Tarybai Reikalavimus

Nusibankrutavęs tautietis, pe-' 
rėjęs per visokių šmugeliij koš
tuvą ir patį SLA. nuskriaudęs, 
Dėdynas geras SLA. pildomą
ją! tarybai. Net jo kolegos 
318 kuopoj turi padarę tarimą, 
jo nepriimti į SLA. Bet P. T. 
padarė del jo mielaširdystę. Po 
Baltimorės Seimo priėmė. Mat, 
Dėdynas pasižadėjo suorgani
zuoti SLA. kuopą, o delegatą 
pasiuntė į Baltimorės Seimą 
dar negimusios SLA. 358 kp. 
Už tokį darbą P. T. priėmė jį.

Tas pats Dėdynas davė tele-' 
gramą “Naujienoms”, “Vieny 
bei” ir telefonavo “Keleiviui” 
būk bolševikai jau 
ką SLA. 57 kp. 
Rėkė “Vienybė 
ir social-fašistų lapai. Tai bu
vo pnuilo 'burbulas ir jis grei
tai trūko. Bet dabar Dėdynas i 
negauna už tokią “svarbią ži-įja. 
nią” nei savo padarytų išlaidų ! Japonija žiūri, kad pro 
už telegramą ir telefoną. ■ porcionaliai nustatyti savo

..ir i • • n 7” 7 . i laivyno spėką sulyg Amęri-i“Keleivis veda smarkia kon- L . A ,.. i • -
kurenciją su saio kolegais šmeį-: kos H' AnpUos SPV
žime komunistų. Ir reikia pa-i ya; Italija vis laikosi rei-• 
sakyti, kad 
pirmoj vietoj, 
gazietas pralenkė.
kia: “Komunistai tikrai norėjo / jg visko atrodo kad kon-įgaliavimą 
užmušti p. Žuką.” m’ j“----  ’
ir inkriminuojantis šmeižtas.

Bet visgi yra dalis darbiniu- 
kų, kurie duodasi save tam so- p 
cial-fašistiniam šlamštui suve-’tik tas, kad imperialistinės! “x 
džioti.

TOLEDO, Ohio.— Pirma- to padaryti. Paskui visi be- 
idienį čia 3,500 bedarbių de- darbiai susirinko prie laip- 
monstravo prie miesto sa- tų ir ten buvo prakalbos, 

(lės po vadovybe Darbo Uni
jų Vienybės Lygos suorga
nizuotos Bedarbių Tarybos, 
■prigelbstint

Prakalba\sakč E. S. John
son, vietos Komunistų Par
tijos sekretorius. Policija 

Komunistų? bandė neleisti jam kalbėti, 
bet miniai pasipriešinus, po- 

j Numaršavus prie miesto licija nedrįso sustabdyti jo 
. 17 r • (salės daugelis bedarbių su- prakalbą. Jis ragino bedar-IDS KahllIUS ėjo į miesto tarybos kamba-.bius organizuotis ir kovoti 

už savo reikalavimus. Taip
gi nurodė, kokią rolę lošia 
Komunistų Partija klasių 
kovoje; palygino Sovietų 
Sąjungos darbininkų padėtį • 

Miesto tary- su darbininkų padėtim ka-

Pasmerkė Nužudyti
■rį. Koridorius buvo užsi- 
grūdęs bedarbiais, o kiti 

* r7s lauke ant laiptu stovėjo.
Udwm, i

AUBURN, N. Y.— 
delega-|nuoli.ka iš sužeistųjų randa-■ naujo namo arti alkoholio kaliniai, Claude uawin,. Bedarbių komitetas patie- 

William Force ir Jesse Tho-^g miesto tarybai bedarbių 
mas, kui įuos pei eitą sesta- ■ pgįkalavirnus 
dieni džiūrė pripažino kal-!ka perc]avg įuos reikalavi- pitalistinėj Amerikoj, 
tais pirmo laipsnio žmogžu- mus sav0 “taisyklių ir kon- Cincinnati, Ohio, Ameri- 
dystėj sąryšy su kalinių su- |stitucijos komitetui”. Be- kos Darbo Federacijos vir- 
kilimu N. Y. valstijos _kalė- cĮarbių tarybos atstovai rei- šininkai bendrai su policija 
jime čia gruodžio mėnesį,, kajavo> kacį reikalavimai 
trečiadienį tapo nuteisti nu-: greitai svarstomi, ir

bus nužudyti pabaigoj kovo 
mėnesio. Laike kalinių su
kilimo žuvo kalėjimo Prižiū-||avjmaį kus “visapusiškai del Bedarbių Tarybos. Ta-, 
rėtojas Henry Sullivan. j apsvarstyti” ir bus svarsto- ąįaus nepaisant reakcionie- 

------ ------ —— |mi greitu laiku. ,rių ir policijos puolimo, be- 
Policija bandė išsklaidyti darbiai organizuojasi, 

į minią koridoriuj tai' bedarbių susirenka į 
ant laiptų, bet negalėjo; šaukiamus susirinkimus.’

tai pertraukė derybas lai-'si mirtinoj padėty. Taipgi dirbtuvės, 
vynų konferencijoj. 'daugelis iš sužeistųjų pra-: Sužeistieji ir žuvusieji

“ I darbininkai yra aukos kom-
Žuvusieji darbininkai bu- panijos godumo. Komp. ma- 

vo: William Duffy, 63 Gar- tomai, neprižiūrėjo gerai ma- 
Wil-1 šinerijos ir dūdų, kad apsi- 

• saugojus nuo tokios nelai- 
|mės. Svarbiausia kapitalis-

i Anglija dabar nenori pa- ra^ regėjimą^, 
tiekti skaitlines del savo lai- r‘ ___ -

(vyno spėkos pirma, negu ji
žudo” žu-i žinos Francijos patiektas Jason Ave., Bayonne;

susirinkime.! skaitlines. O Amerikos de-^F1 Casey, 528 Grier Ave.,
ir kiti fašistų |legacija laukia> kol Anglija I Elizabeth; ir Dominick Bo-

į galutinai paskelbs, kokios !n°mi, 463 4th Avė., Eliza- > tams rūpi pelnas. O darbi- 
(spėkos laivyno ji reikalai!- I beth. Vakare ligoninėj nu-

įmirė John Lubas, 24 Atlan-
ninku gyvastis jiems visai 
nesvarbu.

Klerikalą Šmugelninky Byla Rokišky

deda pastangas nedaleisti 
bedarbiams organizuotis pow *■ # t ULl VIA VA util kJ V (A A kj) Uv j 1 I Aj A A *. ff A VA J i * K 7 j£Z v

žudymui elektros kėdėj. Jie kacĮangj bedarbių minia pa- Komunistų Partijos vado
vybe. Įsako svetainių savi-sirodė kovinga, tai miesto 

taryba pareiškė, kad reika- ninkams neišduoti svetainių 
______ __ > “visapusiškai del Bedarbių Tarybos.

jis atsistojo jau! kalavimo, kad jos laivyno 
visas fašistines' spėka turi būt lygi Franci- (

No. 6 šau- jos lajvyno spėkai.

t (Tąsa)
Vagystės Sąskaita

žintikui pasakojant, kaip jis 
suradęs, kalt. 

: Plevokas padaro pastabą, kad 
jis tą įgaliavimą išvogęs.
i Toliau liudininkas dar pasa-

... Suareštavo Keturis Už Da- 
lininių Lapelių Bedarbiams j;kių klausimų buvo patiekta apie 

130.
Vos pradėjus ekspertams at

sakinėti 'apie prekybines orgą- _ ,________, # _ .. . .
nizacijas, tarp prokuroro ir kai- cija čia suareštavo keturis | N. Y. Seimas PnČmŠ Rezollll- i LietllVOS Fašistai Nubaudė 
časamųjų gynejų piasid®J0 8in“ panūs Darbo Unijų Vieny-1 cjj^ prje- sovietų Sąjungą ■ Klerikalą Redaktorių

BUFFALO, N. Y.— Poli-1.T““

Tai bjaurus p .. . : .... jferenci.ia'eina prie pakriki-'
Iš tos konferencijos i 

niekas kitas neišeis, kaip j^^ apje paslaptingą, sąskaitą
Nr. 65, paskiau jam pa

šalys pradės dar smarkiau i aiškėję, kad tai buvusi vagys- 
v. .(ginkluotis ir ruoštis pne lės sąskaita, nes pagal tą są- 
S1° 'karo (skaitą pinigus gaudavę banko

Fon-į ’ (“viršūnės”,
vals- Į i

Toliau kalbama apie paslap
tingą kyšį.

Ypat. svarbioms byloms tar
dytojo raštininkas pradėjęs kal
bėti apie jam duotą kyšį, kuris 
buvęs rastas atneštame voke.

Liūd. sako, kad jam tekę ne
šioti vokuose įvairūs raštai pas 
tardytoją ir jis mano, kad tas 
kyšis buvęs banko “viršūnių” 
įdėtas į voką ir jam, kartu su 
kitais raštais, paduotas nuneš
ti pas teismo tardytoją.

Baigiami klausinėti paskuti
niai liūd.' — A. Petrulis, buv. 
Rokiškio banko reikalų vedėjas 
ir K. Bieliūnas.

, Petrulis nupasakojo, kąd prie 
Rimšos, įškėlųs jo, kandidatūrą 
į banko revizijos komisiją, Rim
ša užprotestavęs ir net grasinęs 
atsistatydinimu,' nės es& P'ėtru-. 
lis galįs išduoti banko paslap
tis. ’ ’ : I ( | . , . ’

Po liudininkų nuklausimų dar 
aiškinosi p. Trimdkas ir (pralo
tas , Labanauskas.

P. Trimakas tarp kitko pa
žymėjo, kad ’ »6 gegužės, 1928 
mt. narių susirinkime buvo apy
tikriai daviniai, kad Rimša Bra
zilijoj sugautas, ir. jis apie tai 
daręs pranešimą.

Po to teismo posėdis baigia
mas. . <,

Devintoji Teismo Diena
Teismas posėdį pradeda ; 11 

vai. Posėdžio pradžioje dar 
klausinėjama p-lė Varnaitė 
(buv. banko kasininkė), bet ji 
nieko naujo nepasako. Po to 
ekspertai, skaito savo paruoš
tus atsakomus į pirihiaus jiems 
teismo patiektus klaušimus. To-

f

Nesenai buvo paskelbta 
vietoj, kad. del Agitacijos 
do Mass., N. H. ir Maine 
tHų mūsų organizacijos sukels;Amerikos Laivynų Sargy-' 
+nk3tnnti dnlpriii Kad taip ! i j- .____ i ba Susišaudė su Chmaistūkstantį dolerių.
bus, tai faktas. Jau pradžia | 
gera padaryta. Maine valstijoj 1 
jau išpildė savo kvotas — Le-( 
wistonas ir Rumfordas. Grei
tai išpildys ir Portlandas.

Mass, valstijos vienos koloni
jos jau turėjo parengimus tam 
tikslui, ir geras pasekmes pa
darė. Kitos ruošia parengimus 
visu pasiryžimu, kad tik išpil
dyti savo kvotas. Tai geras 
ženklas. Bet yra kolonijų, ku
rios gana daug nupuolė į nusi
minimą ir veikimą nenori pra
dėti. • Taip negerai. Būtinai tu-

SHANGHAJUS. — Pir
madienį Yangtze upėj už 
150 mylių nuo Ichang, įvy
ko susišaudymas tarp Ame
rikos laivyno sargybos ir 
chiniečių, kurie, sakoma, 
bandė atakuoti Standard 
Aliejaus Kompanijos laivus. 
Chiniečiai vadinami bandi
tais. Kiek tų “banditų”' A- 
merikos laivyno sargybiniai 

ri visi ir visos judintis prie di? nušovė, šaudydami iš maši-
dėsnio veikimo. ninių šautuvų, nežinia.

» 4 ’ J ? •. 1

PLEČKAITIS VOKIETIJOJ NUTEISTAS 
TRIMS METAMS KALĖJIMO

INSTERBURG* Vokieti
ja.—r Jeronimas , Plečkaitis, 
buvęs Lietuvos socialdemo
kratų vadas, suorganizuo
toj as provokacinio sukilimo 
Tauragėj, šiomis . dienomis 
Vokietijos kriminaliniam 
teisme tapo nuteistas trims 
metams kalėjimo už perėji
mą rubežiaus be pasporto 
ir nešiojimą ginklų ir bom
bų be leidimo.

Jo sėbrąi Daukša, Žemai
tis, Kreiženko ir Zalenka 
tapo nuteisti po du metus 

j kalėjimo.
Visi jievbuvo suimti rug-

sėjo mėnesį, 1929 metais, 
miške ties Kasubenu, Stalu
pėnų apskrity. ’

Po Tauragės sukilimo 
Plečkaitis su keliais savo 
sėbrais išdūmė Lenkijon ir 
ten darbavosi Lenkijos fa
šistinėj valdžios naudai, 
gaudamas iš jos finansinę 
paramą.

Sakoma, kad Plečkaitis 
turėjęs slaptus ryšius su bu
vusiu Lietuvos fašistiniu 
diktatorium Voldemaru ir 
Tauragėj suruošęs pro voką-1 
cinį sukilimą su Voldemaro 
žinia.

Tarp kitko, ekspertams teko 
konstatuoti, kad banko padaly
ti užpirkimai pravesta per buv. 
Ūkininkų draugijos knygas.

Toliau gana daug laiko užė
mė kaltinamojo Raupio parašų 
tikrinimas .įvairiuose dokumen
tuose, liečiančiuose banko rei
kalus. Raupis buvo prašomas 
paaiškinti ar tai tikrai jo pa
rašai, ir jis aiškinasi, kad nors 
tai ir tikrai esą jo parašai, bet 
jo esą. pasirašyta arba “ant 
juodraščių” arba nuorašuose, 
tuo tarpu teisme paaiškėjo, kad 
Raupis vienas kartais pasirašy
davo banko vardu ir ant svar
besnių. originalių banko raštų.

Tarp kitko ekspertai nurodė, 
kad banko vardu prekyba buvo 
varoma ir už banko sienų. Pav. 
iš užpirktų 9 vagonų tebuvo už- 
pajamuota tik vienas, o kiti at
liko “už sienų”. Tokių ar pa
našių atsitikimų buvę ir- dau
giau. • •

Taip pat kalbama apie vięną 
vagono važtaraščio Nr., : kuris 
manoma, kad yra suklastuotas, 
nors .tikrai; tas: nėra . nustatyta, 
nes galėję ir šiaip būti pataisy
mų ir kt. . t

Kadangi ekspertų parodymai 
turį didelę* reikšmę daugiausiai 
iš formalinės pusės todėl prie 
<jų plačiai neapsistosime, tuo la
biau kad ‘pav. šiandien daugiau
sia laiko užėmė ne ekspertų pa- 
rodymaij bet advokatų klausi
nėjimai,- dokumentų.. žiūrėjimai 
etc.

(Tąsa bus)

1,500 Mainierių Tebestrei- 
; kuoja

MOUNDSVILLE, W. Va. 
—Powhatan ir Moundsville 
Paisley kasyklų mainieriai 
dar tebestreikuoja prieš al
gų nukappjimąjr už geres
nę apsaugą prie darbo. Vi
so streikuoją l>500 mainie
rių. /

bės Lygos už dalinimą lape- į 
lių bedarbiams. Visi ketu- ( 
ri sulaikyti po $1,000 kau-| 
ei jos.

Policija tuo būdu nori su< 
laikyti bedarbius nuo orga- i 
nizavimOsi į Bedarbiu Ta-i 
rybą. Tačiaus bedarbiai ■ 
stoja ne tik į Bedarbių Ta-j 
rybą, bet ir j Komunistų

Sušalo 45,000 Žmonių
BERLYNAS.— (Prūsijos 

landtago “gerovės” ministe- 
ris Hutsieferis, svarstant jo 
ministerijos biudžetą, pada
rė. pranešimą apie Prūsijos 
gyventojų sveikatos stovį. 
Tarp ko kita, ministeris 
pranešė, kad pereitais me
tais del dideliu šalčiu mirė v v
45,000 žmonių. Be to, nuro
dė, kąd paskutiniu laiku' gi
mimų skaičius žymiai su- 
mažėjo. < Iš 34 didžiųjų Vo
kietijos miestų pereitais 
metais 20 iš jų viršijo mi
rimų skaičius. Ministeris 
pareiškė, kad tokioms są
lygoms .esant, žymiai su
mažės gyventojų skaičius.

9 žuvo nuo Eksplozijos 
Graikijoj

ATHENS, Graikija. — 
Liosa, Athens priemiesty 
parako ir amunicijos sandė
ly trečiadienį ištiko eksplo
zija. Devyni asmenys žuvo 
ir keletas tapo j sužeista. 
Sandėly buvo 200,000 ranki
nių. granatų. Visos sunai
kintos.

t

ALBANY, N. Y.— Kad Klerikalų “Rytas” prarie- 
i kurstyti žmones į L— 
(prieš Sovietų Sąjungą, ant- 
(radienį New Yorko valsti- prof. Pr. Dovydaitis “už ne-y 
įjos seimas priėmė rczoliuci- pildymą Kauno Karo Ko-' 
I ją prieš Sovietų Sąjungą del mendanto įsakymo iš 1927/ 
i religinių burtų naikinimo, metų rugsėjo 12 d. p. 2” (už 
(Rezoliuciją patiekė atstovas paskelbimą “Darbininko” 18 
Louis A. Cuvillier, demo- (d. numery apie darbo visuo- 
kratas iš New Yorko mies- menės suvažiavimą vasario 
to. Rezoliucijoj išreiškia
ma “simpatija Rusijos krik
ščionims jų kančioje netu- mo gavimą atsakymo) nu- 
rint teisės melstis dievui sa- baustas 500 litų arba 1 me- 
vo šaly.”

Imperialistai dabar pra
dėjo varyti bjaurią kampa- Kunigai Suareštuoti Už 
niją prieš Sovietų Sąjungą 
prisidengę religijos skrais
te.

karąlša:
Darbininko” redaktorius

2 ir 3 d. dar negavus iš 
apskr. viršininko apie leidi-

nešiu kalėjimu.

Munšaino Dirbimą

ELDORADO, Ark.— Ke
turi vyrai, du baltieji h* du ; 

Nuo Eksplozijos žuvusių negrai, tapo čia suareštuo- 
Skaičius Siekia 10 munšaino dirbimą.

s -------- .Trys yra protestonų kuni-
JELĮZĄBETH, N. J.-rNuo^a’:4 Ed’^rlęyhUr^ ĄtBert 

eksplozijos, kuri hntradienį Bogg> baltieji, ir R6r Den- 
ištiko Standard Aliejaus njs, negras.
Kompanijos alkoholio dirb- - - <■
tu ve j netoli nuo čia, žuvu
sių skaičius jau pasiekė 10. 
Suvirs 50 sužeistųjų dar te
bėra ligoninėse. . Daktarai 
sako, kad dar keletas mirs. 
Keli desėtkai sužeistųjų ne
teks regėjimo.

Skaičius Siekia 10

L. Prūseika Kalbės Elizabethe 
Ši Sekmadieni

Saksonijos Kabinetas žlugo

DRESDEN, Saksonija.— 
Saksonijos seime 63 balsais 
prieš 24 balsus išreikšta ne
pasitikėjimas valdžiai bal
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Sovietų Sąjunga kelis kar
tus jau davė pareiškimą, 
kad ji prieš tikybą kaipo to
kią nekovojo ir nežada; bet 
kad ji, vykdydama savo 
p.enkerių metų užsibriežtą 
planą, skina sau iš tako vi
sokias piktžoles ir skerspai- 
nęs, nepaisant, ar jomis bū
tų kunigas, buožė, nepma-i 
nūs. arba šiaip kokis nenau-1 
dėlis. Vyriausias penkerių ! 
metų plano pasibriežimas, | 
^ai industrializuoti kraštą 
jįr susocializuoti kaimą, siv 

Chamas vyriausia todėl, kad Sovietai yaupą su kolektyvizuojant smuįkius
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■KRYŽIAUS KARAS“
KjO.del dabar išnaujo pakilo prieš Sovietus visa audra pamoks

lų, .’atsišaukimų ir begalinių graudenimų kapitalistiniuose laik
raščiuose? Ne todėl, kad bolševikai persekioja žmones už reli
giją arba šiuo laiku labiau pradėjo kriušinti tikybininkus, kaip 
kad tvirtina darbininkų valdžios neprieteliai. . . .

Tas lermas 1 „ , , ............
visomis šaknimis privatinę, buržuazinę nuosavybę. Buožėms lie- valstiečių ūkiuS į didelius 
pia prisidėti prie bendrų, kolektyvių bei sovietinių ūkių, o kad į žemės plotus. Rašydamas 
ne, tai atima iš jų žemes ir ūkiškąjį turtą. Privatiniąųis biz-,apie tai .“Raudonajam Ar- 
.nieriams uždeda vis didesnius mokesčius, kad tie kaip vilkai tojuj”, dr-as Matulaitis ši- 
staugia ir vienas po kitam jaučiasi priversti užsidaryt krbmelius. nurodo:

Smetona—Lietuvos 
Kukluksų Vadas

Išvijus iš ministerijos fa- politikieriai skubiai kelia į| 
šistą Voldemarą, jis nusto- augštą įvairius skymus, kū
jo būti vadu ir “Geležinio 
Vilko,” f kuris Lietuvoj eina 
pareigas Amerikos ku-klux- 
klanų. Dabar, kaip klerika
lų spauda praneša, “Smeto
na esąs vyriausias taip va
dinamųjų ‘dvikojų vilkų’ va
das.”

Kapitalistinė spauda ir

Socializuoti lauko ūkiai auga ne dienomis, o valandomis. So
vietų Penkių Metų Pramonės Statybos Planas Taip sparčiai k.ū- 
nijasi gyvenime, kad to plano tikslai bus pasiekti į keturis me
tus, gal dar ir greičiau.

Užsienių kapitalistai ir “socialistiniai” jų gizeliai vis laukė, 
kaip gervė giedrios dienos, kad turės atgimti Rusijoj kapitalisti
nė'tvarka iš užsilikusių smulkiai-buržuazinių gaivalų; ypač vil
ties jie dėjo į valstiečius.

Dabar tie ponai mato, jog visos jų viltys smilgose sudega. 
'Nebesurasdami šiuo tarpu patogesnio kabliuko, jie todėl užšriu- 
bavo bažnyčias visų religijų, visų buržuazinių kraštų šaukti 
pries Sovietus už tariamą ten religijos persekiojimą.
- Net stambiai-kapitalistinio New Yorko “Times’o” korespon-Į 
deltas Walter Duranty apčiuopia vieną pamatinę priežastį da
bartinės kampanijos prieš Sovietus. Pereito sekmadienio nu- 
nidryj jis rašė, kad smarkiai plėtojama Sovietų pramonė žada 
pasidaryt pavojingu konkurentu (lenktyniuotojum) pramonei 
Europos ir Amerikos. Tame W,. Duranty mato priežastį, kodėl 
tokį ermyderį pradėjo prieš Sovietus kelti ir atvirieji imperia
listai ir vadinami “socialistai” Londone, Berlyne, Paryžiuje, 
visose kapitalistinėse šalyse. Už šios tiesos pasakymą, beje, 
piestų Moja ir-New Yorko “socialistų” dienraštis “Forward”, 
kuris prikiša, kad “Times’o” korespondentas Duranty einąs į 
bolševikų komisaro rolę...

Bet kapitalistinis pasaulis tfuks-plyš stengiasi išnaudot^‘reli
gijos, persekiojimo” priekabę, kad suelektrižuot senoviškai tcbe- 
m^stančias minias prieš Sovietus; kad prirengt dvasinę dirvą 
karui, planuojamam prieš Sovietų Respubliką.

jlendersonas, “socialistas” Anglijos užsienio reikalų ministe- 
ri^ žada padaryt tyrinėjimą, kiek ir kokiais būdais Sovietai 
persekioja religiją. Nors, sulig sutarties su Sovietais, Anglija 
ke|ino nesikišt į vidujinius Sovietų šalies reikalus, bet Anglų 
“socialistų” valdžia mato reikalą smeigti savo nosį į naminius 
Sovietų dalykus.

Newyorkinis imperialistų republikonų “Evening Sun” redak
ciniame straipsnyje (vasario 18 d.) rašo, kad valstybės, sulig 
Kelloggo sutarties, turi įsakyt Sovietams sustabdyti prieštiky- 
bidius žingsnius. Po tokiu įsakymu, girdi, ir Amerika galėtų 
pasirašyt, nors ji nepripažįsta Sovietų valdžios. Amerika juk 
pasirašė ir bendrą valstybių notą Sovietams delei susikirtimų su 
Chinija.

lowos episkopalų bažnyčios vyskupas H. S. Longley viešai 
Šaukia į kryžiaus karą prieš Sovietus, “nepaisant kraujo pralie
jimo-’.’, kaip jis pats’ sako.

Jungtinių Valstijų prezidentui Hooveriui įteikė savo protesto 
ririeš Sovietus manifestą visa litanija dvasiškių, bankininkų, 

'universitetų prezidentų, profesorių ir kitų reakcionierių. Tame 
sąraše protestuotojų matome ir Cleveland© katalikų vyskupą J. 
Schrembsą, ir Johns Hopkins Universiteto prezidentą F. J. 
Gopdnowa, ir didžiulį bankininką Otto H. Kahną, ir Augščiau- 
aip- Teismo vyriausią ex-teisėją W. H. Taftą, ir episkopalų baž
nyčios galvas, ir žydų ir liuterių vyriausius dvasiškius, ir di- 
dŽipusio kapitalistų dienraščio N. Y. “Times’o” leidėją Ochsą, 

sir tt., ir tt.
Jie reikalauja Amerikos spaudimo į Sovietus, pildami vande

ni ant karinių imperialistų malūno. , * .
Nors episkopalai yra Anglijoj (pradedant'nuo Henriko',Aš

tuntojo) išpjovę ir iškorę desėtkus tūkstančių^ kataliką (vi0 už 
tik; rbą; nors katalikų inkvizicija tūkstančiajs žudė ''nėdaviar- 
kai” žydus, eretikus-kitatikius; nors liuteriai Vokietijoj ;Rrau- 
juc se skandino šalininkus katalikų bažnyčios,—dabar vadai vi- 

tikybų stoja į vieną frontą prieš Sovietus," kaipo religijos
* "persekiotojus. ’ ’

Jie* nesiliauja ir po to, kai didžiausios Sovietuose bažnyčios- 
praloslavų galva Sergius padarė viešą pareiškimą, kad Sovietų 

/valdžia nepersekioja už laikymąsi vienos bei kitos religijos, ir- 
JMuidraudžia eiti religines pareigas. Kapitalistinių Šalių religi- 
ninkai, vadinasi, skverbiasi kaipo tikybos apgynėjai, nors patys 
praioslavų bažnyčios vadai sako, kad tas jų “patarnavimas” 

^yra.nereikalingas, ir k$d tuomi jie tiktai padeda imperialistams 
Ijįtięš Sovietų darbo žmones. Tai yra sąmoningai meškiškas pa-* 
«rpavimas.
SfcįPopiežiui, kuris, ūmai ėmė ir susirūpino pravoslavų religija, 

pats metropolitas Sergius, viršiausias jų dvasiškis, be kitko, 
Mnbožia: kad jeigu popiežius toks geras, tai kodėl vien pernai 

pagal jo komanda, Lenkijoj buvo atimta iš pravoslavų 
HK| cerkvių ir paversta katalikiškomis bažnyčiomis?
^MKAdniasi, gvoltavojant net paprasčiausią logiką, buržuazinis 

'su savo religija j ieško tik lazdos Sovietams, kurie sta- 
^Hpaują darbo žmonėms gyvenimą, keldami jų gerovę,-kultūrą 
■Sovietą.

tas panaujintas reakcionierių šturmąvimas turi būt visų ša- 
■^j&irbininkams greituoju signalu dar veikliau krūvon burtis

Pažiūrėkime, kas dedasi da
bar pas mus. Ar jūs girdė
jote, kad kunigas ragintų savo 
“aveles” eiti į kolchozus, ar 
girdėjote, kad jis pritartų 
nors vienam Sovietų valdžios 
sumanymui. Ne! Visur ir 
visuomet jis eina prieš, kur 
gali viešai, o kur bijo viešai 
pasirodyti, ten iš pasalų slap
ta įkalba savo avelėms, 
eitų prieš Sovietų valdžios^su- 
i
tų, kad ir jie taip darytų. Del- 
ko? Aišku! Sovietų valdžia 
eina prie panaikinimo visokios 
eksploatacijos: “planan” įeina 
ir dvasiškųjų tėvelių gerbūvio 
panaikinimas.

Teisingai rašytojas pa
brėžia, kad kunigai ir po-

Va, Kas Jiems Rūpėjo
s Brooklyno fašistų lape 
(už' vas. 18 d.) ielp'a seka
mo turinio rezoliucija:

Mes, Brooklyn© lietuviai. . . 
minėdami dvyliką metų Lietu
vos valstybės laimingo gyvavi
mo sukaktuves, 
sveikiname Tamstą 
zidente...

Ar žinote, kas

nuoširdžiai 
ponas Pre-

tokią re
zoliuciją priėmė 'ir kam ji 
adresuojama? Tdi Brookly- 
lyno fašistų pasveikinimas 
kruvinajam Lietuvos bude
liui -Antanui Smetonai; 
niekšui, kuris yra nugala- 

kadjbinęs daugybę Lietuvos kO-' 
votojų; šimtus jų laiko ka-'

rie “išgydys bedarbę” ir 
“neprileis ekonominio kri- 
zio”. Ypačiai smarkiai tuo- 
mi užsiėmęs Amerikos ka
pitalizmo vyriausias atsto
vas, Mr. Herbert Hoover, 
.kuris praneša visą eilę bū
dų, nukreiptų linkui didelių 
įvezdinimų į statybos dar
bą ir naują vajų už gavimą 
rinkų svetur.
•' Kiek mažai darbininkai 
gali tikėtis iš tų skymų, ga
lima matyti iš to, kaip patys 
kapitalistai apie juos sako. 
Imkit pavyzdžiu jų finansi
ni žurnalą “Annalist”, lei-Z, £ z

ūžiama New York Times 
Co., atstovaujantį stipriau
sius finansinius kapitalistų 
ratelius. Savų laidoj už lap
kričio 22 d., 1929, tasai laik
raštis sako:

Patsai krizis paeina vyriau
siai iš to paties, ką dabar skai
toma vaistais, būtent, indus
trinės gamybos išaugimo.
Tuo būdu, netgi jei garsi-

kaip 
būk

Vaistas Kūdikių Nudegimams
Odos nusideginimai arba 

nusiplikinimai yra labiausia 
pavojingi kūdikiams. Kad 
ir nedidelis bus plotas šitaip 
sugadintos odos, bet nuo to 
gali mirti kūdikis. Nes į 
kraują pradeda susigerti 
sugedimo nuodai (toxinai).

Geriausias vaistas apsau
got kūdikio gyvybę tokiose 
nelaimėse tai yra tarmiško
ji rūgštis (tannic acid), 
kaip patyrė daktarai Royal 
Edinburgh Ligoninės, Ško- 

? tijoj. Kai gydo dėdami 
tarmišką rūgštį ant žaizdų,

sak finansinio kapitalo 
spaudos, tas yra nebegali
ma. Wail Gatvės žurna
las (Wall St. Journal) už 
lapričio 21, 1929, pav. seka
mai nurodo:

Tenka pažymėti, jog, 
skelbia tūli laikraščiai
“geležinkeliai išleis 1930 me
tais bilioną dolerių”, tokis pa
žadas nebuvo ir negalėjo būti 
duodamas. Suma, kurią gele
žinkeliai nuskirs išlaidom se
kančiais metais, bus nuspręsta 
nuošimčiu didumu ir biznio c

stoviu per sekamus šešius ar
ba aštuonius mėnesius.

I O Journal of Commerce 
(iš lapkričio 18 d.) sako:

Konferencija, kurią jis tai tris kartus daugiau iš- 
(Hooveris) mano šaukti, gal gelbsti nuo mirties, nekaip 
turės ką nors daugiau suma
nyti, bet tai turėtų būti šuma-

l nymas, paremtas ant saugių i P1J 
i ekonominių pagrindų. Suma-j &vl9mai 

nymas pratęsti statybą ir kt. |mai. 
nebus gera; nes toj srityj jau 
yra padaryta net perdaug.
Taigi, iš pačios kapitalistų Suparalyžiavus Dešinę, 

spaudos, iš tos dalies jos, 
kuri atviriausiai parodo tik
rąjį finansinio kapitalo pro-i 
tavim ą, mes 
tie prižadai, 

1 bus sumažinta, yra

visais kitais būdais, kuriais 
pirmiau būdavo gy domi nu- 

Suma-1 svlinnai arba nusiplikini-

Išmoko Pieši Kaire
Anglų piešėjas Earnshaw 

matome, jog | Greenwood išmoko piešt 
būk bedarbė! kaire ranka į kelis metus 

nieku |p° to, kai suparalyžiavo 
Betdam dešinę ranką ir koją, 

tai daroma tikslu, kad la- Dabar Jo piešti paveikslai 
biau apgavus darbininkus, turi didelio pasisekimo pa- 
Kapitalizmas tatai daro tik- rodose. 
sliai, idant nuraminus dar- r- ■ 
bminkus, kad nepi įleidus jų galvos 

galima šitie »rie kovf.®.' ' 
, jį 1 .

viena diena vis blogėja.
akstinus jo niekšišką gaš- J’imas, nors/vėliau tas padi- 
lumą mėsinėti Lietuvos yar- dintų krizį ųaug labiau? Pa- Hcoverį. 
guomepę, drįstančią kautis 
už didesnį duonęs šmotelį.

Vzivuj V V v J LA ? AULA/ KJULU4LL, liuobi JU1 į . .• 1

manymus ir kitiems įkalbinę- Įėjime urvuos, o tūkstančius narni būdai galėtu būti ka-PePa^st1’ metlaHingL
I 1 i • •• 1 -- • - - I  1 - _ TV .1*' ' Oc 4- 1 rLi i > AAn tr 1 Ir O h 1 lz

išvaikę į visus 
kampus.

“Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių” minėjimas 
yra .tik priedanga fašis
tams' pasveikinimui krau-j 
gėrio Smetonos, kad sustipk dalykai 
rinus jį moraliai; idant įja-;kaipo laikinas krizio atidė-

pasaulio pitalįstų vykdomi, patys ka-1 
pitalistai pripažįsta, jog tąsi 
vien tik padaugintų spėkas, 
gaminančias dar didesnį kri- 

I zi- i 1 
Bet argi yra g 

įgyVendinti netgi

puikiąi supranta, kad ta jų 
“avelė”, kuri, šiandien bijo eit 
į kolchozą todėl, kad ten ne

bus kunigo, , nebus bažnyčios,
išbuvusi kolchoze . porą metų, 
pati balsuos už, 
cerkvių, bažnyčių,
sektantų maldyklų ir visų ki- j 
tų mulkinimo vietų.'
deliai geresnio žemes dirbimo,; 
derlius daug mažiau priklau-1 
sys nuo gamtos ypatybių, gy-i 
vulių maras bus pilnai paša-1

• tintas geru aprūpinimu vete
rinarijos mokslo pagelba, taip 
pat ir kitos nelaimes, kurios 
tankiai paliečia pavieniai gy
venantį Valstietį, kolektyviai 
gyvenančiam nebebus taip bai
sios. Tuo būdu nebus reikalo 
aiškinti įvairūs nelaimingi at
sitikimai nesuprantamomis 
viršgamtinėmis jėgomis, nebus 
reikalo tikėti nei dievams, nei 
velniams. Valstietis supras, 
kad viskas galima padaryti, 
pagaminti ir prašalinti, pa
naikinti žmogaus pastangomis, 
žmogaus darbu. Užtaigi ne 
tik kunigai, bet ir kitų tiky
bų atstovai negali neiti ne tik 
prieš kolchozų steigimą, bet 
ir prieš kitus '■ Sovietų val
džios: sumanymus; Ir eina. 1 ’
Štai, kode! Kunigija pies

tu stoja prieš Sovietų Są
jungos penkerių metų pla
ną, . Vyriausybė nėra' akla 
nematyti to visko Jr už tąj 
j inai - dvasiškius Smarkiai 
baudžia. Tiesa, jjašaulid 
juodvarnija ūmai stojo' tal
kon pasaulio kapitalizmui 
ir Sovietų buožijai. ‘' Jie 
skelbia Kryžiaus karą.-bot-, 

' ševikam. i Bet Sovietų Są
jungos proletariatas pareis-
* * • ’ .f • ' •. \ L \Ria; | . ? ■

Keikit mus kaip norit; mes 
nepasitrauksime iš to kelio, 
kurį mums nurodė Leninas^

Tik Lenino nurodytu ke
liu eidami Sovietų Sąjungos 
proletarai iki šiol atliko lai
mėjimus, kokių pasaulis be
buvo matęs, "fik tuo’ keliu 
eidami, jie prives kraštą 
prie komunizmo;

uždarymų j Ram Jje gįus PgnigUS? 
sinagogų, i • ■ • “ i -

Kunigų “Garsas” i 
Kolchoze J parapijiečiams, kur 

surinktus Vytauto r 
mo mitinguose pinigus. Esą,

Kai .km* būrimas parengi
mų pelnas nutariama ___

Vilniečiams remti, Prisikėli
mo. bažnyčiai Kaune statyti, 
Meno Muziejui Kaune • statyt, 
Basanavičiaus paminklui sta-* 
tyti ir tt. Kitur būsimas pel
nas žadama skirt Amerikos 
lietuvių tautinėms kultūri
nėms įstaigoms, kaip šv. Ka
zimiero, šy. Pranciškaus, Nu
kryžiuoto Jėzaus,, seserų vie- 
nuolynanjs, Berįiąičių Kolegi
jai, kurtos įstaigos rūpinasi 
lietuviškos jaunuomenės auk
lėjimu tikybinėj r ir tautinėj 
dvasioj. - j •
Kaip matome, kunigai ir 

fašistai, minėdami monar
cho Vvtauto sukaktuves, ža- 
da prisižerti krūvas pinigų 
iš tamsių darbininkų. Kito
kiais būdais ji'ępjs tas jau 
nevyko;; ^njonės" pinigų nb- 
dave. pabąli sugalvojus | 
Vytauto jubilejiu, jie mano ' 
du‘zuikiu ant sykįnūgąusią: 
fašistus feū^ipnųjią ir sauį 
pinigų prįsišie&dsią’ •' *-' * *■''

H,et sufeii5rat^\ darbininkai 
jiemš pastos Kelią, nes' jie 
žįnOj kad Vytautas. bųvjp» 
ipkjšąi pąt| ; bpdĮe^is,- k^iip, 
dahdr esapa|,^mefoha ir jįJ 
gailinti, 'tai ^fėi^ttį!/garbi
nimą didžiaūsfyt žmo
nių' prieštniril^ų. J' 

į ' ' ' , ■ .
’ ■■linini...... > ............. ........... .. t nJ IIIW I 1111

Kaip mokslui žinoma, de- 
i smegenų pusė 

valdo judėjimus kairės ran
kos ir kairės kojos; o kairė 

i smegenų pusė valdo dešinę 
ADF. ir socialistai remia! ranką ir koją.

Todėl minimas piešėjas 
turėjo perauklėti dešinę sa
vo smegenų pusę, kad galė
tų artistiškai . piešti kaire 
ranka. * :

už pagerinimą 
savo padėties, kuri su kiek-

Iš Priešfašistiuio Veikimo
Amerikos (Lietuvių Organiza- šią brošiūrėlę pagamino drg.

V. Kapsukas, kurioje plačiaus 
mo centro komitetas laikė savo ’ aprašoma nuteisimas mirtin 
susirinkimą/ 13 dieną : vasario,1 keturių mūsų draugų—Giedrio 

l mū-į Požėlos, čornio ir Greifenber- 
gerio.

Komitetai! sekantiems

nurodo Priešfąšistihio Susivieniji-
siustic

nimeji- |4Urį<in-)e buvo apkalbama 
is Fafų S1j priešfasistinė darbuotė, 

keliatą svar- 
Pagamint atsi- tams išrinkti šie draugai.

mūsų mininku V. Jakštys-Senas 
jubilėjaus cas, sekretorium J. Weiss 
pagaminti iždininke S. Sasnauskienė, 

del j -- - - ė.
visu lietuviui ’ , ..c pasižadėjo darbuotis

štai paduodu 
skirt besnių tarimų.

šaukimą /ir' paskelbti 
spaudoj, I Vytauto 
klausimu.' Taipgi 
tam tikrus atsišaukimus, 
išplatinimo tarp
organizacijų, raginant jas, kadi 
neprisidėtų prie Vytauto jubilė
jaus apyaikščiojimo, o kurios 
jau prisidėjo, kad greitu laiku 
atsimestų.

Atsišaukti į visus mūsų pra
kalbų rengėjus, kad kiekvieno
se prakalbose būtų 
bent kiek laiko 
šistiniol veikimo 
ris taipgi rišasi 
iubilėjum.

DARBININKŲ A
KAlEmRIVS)

' f Vasario ^0 jd.: »
. i . ■ '4-Francūzų kareiviai Odesoj 

atsisako kovoti prieš bolševikus, 
1919. *

I  .1.. 1 «'1.1 ' Į «"f į.iiįi. 1'1 r

ir organizuotis delei apgynimo Sovijetų, prieš kuriuos'dabar im-i
♦ > i •'■m i t « , • • ^4 ♦ • Va i **i •» ♦ • • < ■ ' • /

Kaip Pažint Vaiko Tėvą?
Toliau tikrai galima bū

pašvęsta 
mūsų priešfa- 
klausimu, ku- 
ir su Vytauto

Reikalauti iš Lietuvos drau
gų, kaq už aplaikytas aukas ne 
tik prisiųstų pakvitavimus, bet 
kad ir- “Balse’!., paskelbtų.

Nubarta parsitraukti penkis 
šimtuį egzempliorių brošiūrėlės 
“Komedija Keturių Teismo.” 
M ; 111 i j j i I į'4'

' WILKES-BARRE, PA. ’!
Visiems Progresyvisky Organi
zacijų Nąriains ir Simpatikhms

me- šią pažint, ar vyras yra te- 
Pū-jvas to ar kito vaiko, ar ne.

; Berlyno profesorius Wil- 
11 helm Sangemeister ve ką 

surado. Vaiko (bei mer- 
Naujai išrinktasis komitetas; gaįteS) kraujas turi tam ti-

jiems gyvenimo sąlygos pavė
lins. Vienok nežiūrint kaip 
daug komiteto draugai darbuo- ta 
sis jie vieni be visų mūsų loka-dr greit jungiasi su atitin- 
linių komitetų ir kitų, pavienių | kainomis jo dalimis. Su 
draugų, pagalbos negales daug1:svetimu gi krauju jos elgia- 
ką nudirbti. Todėl mes kvie- j j b
čiame jus visus talkon, ir jeigu 
visi sutartinai ir su pasišven
timu darbuosimės, tai galėsime 
daug ką nuveikti priešfašistinėj 
darbuotėj.

Sekr. J. Weiss.
P. S. Pinigus siųsdami iš

pirkit© money orderius S. Sas
nauskienės vardu ir pasiųskite | 
sekretoriui J. Weiss, 393—12th 
St., Brooklyn, N. Y.

kras labai mažyte? kruope
les. Tos kruopelės “pažįs- 

sau giminingą kraują

si priešingai.

BAYONNE, N. J
Bayonniečiai, P a s i skaitykite 

Nekurias Ištraukas

pęriiaįištaf kūfšto karinį ūp&,? prisidengĄarpi religjjq's apgynimo^ pigų
. ■ ........ . . . I kl:l 1skra'ište.

D. L. 'K. Keistučio draugi
ja užsipelnė dar vieną juodą 
dėmę.” “Apkalbami ir aprū- 

I pinami kunigo ir parapijos vi
si reikalai.” “šalin niaskovs- 
J^ajsmarvė!”; ir t.' t. Ar‘žino
te, kas ir kur taip’ rhfeo?’ Ogi 
JEayonnės K o r e s p o hdentas 
“Vienybėje.’’ Skaitant tokias 
korespondencijas, negali su
prast, apie ką rašo, bet jei
gu yra “apkalbami ir aprūpi
nami kunigo ir parapijos visi 
reikalai,” tai gauni 1 įspūdį,

girnų. Tad Bendras Komite
tas rengia koncertą jir balitį 
22 d.) vakario, subatoj, Workį 
men’s* CJirclp svėtąįnęj.4, 
Hancock Ęį., Wilkes-Barre, 
Pa. Koncertas bus geras, nes 
iš visos apielinkės geriausi dai
nininkai ir dainininkės dai
nuos; taipgi Aido mišrus ir 
merginų chorai dainuos. Įžan
ga tik 60 centų. Pradžia ly
giai 7:30 vai. Po koncerto kad kunigėlio aprašytas koks 
bus šokiai prie lietuviškos mu- nors svarbus parapijos susirin- 

religijos yra organizuoja- zikos.
Kiekvieno viršuj minėtų or

ganizacijų nario yra būtina 
pareiga būti tame parengime 
ir da kitus paraginti, kad at- šo apie fašistų 23-čios Kliubą 
važiuotų. Jeigu kurios kuo- ar petrinę draugystę? Bet tai 
pos nariai nedalyvaus šiame | kokiems galams rašyt apie D. 
parengime, o nueis kur į pri-|L. K. Keistučio draugiją, kuo

met tokios draugijos visoj Bay- 
onnėj nėra? Sakau, kad iš be
protnamio žmogus parėjęs 
pradėtų rašyt ir tai tokių ne
sąmonių neprirašytų, kokių 
prirašoma “Vienybėje.” - - y

Parapijonas.

. j L, .R. L. D. 12-tas Ąpskri--, 
tį^/jhdasi skoloje. Darbinin
kių1-Rajonas irgi finansiškai 
h;e[ kaip stovi, o 'žinote, kad 
be pinigų mažai ką galima 
veikti, šiuom laiku, kada vi
sas kapitalistiškas pasaulis ir 
visos
mos $riėš Sovietų Rusiją ir 
prieš,visą komunistišką judėji- 
ipą visose šalyse, tad mums, 
!komunistams ir visiems simpa- 

ikams, reikia glaust savo spė
kas ir -atremt kapitalistų puo- 
imus. Reikia rengt prakal

bas, prelekcijas, skleisti litera
tūrą ir visais galimais būdais 
platinti darbininkišką apšvie- 
tą. Tas viskas atlikti reika
lauja ne tik darbo, . bet ir pi-

\~*u O pinigų sukęlirftųi rei- 
■ kia 'tain tikrų 'šaltinių—pareri-

kimas. Bet nesinori tikėt, kad 
čia galėtų atsirast bolševikų, 
nes ant jų labai daug tulžies 
išliejama. O gal kas kitas ra-

vatišką “parę,” kaip kad tan
kiai būna, tai nerūgokite, jei
gu bus jūsų vardas pagarsin
tas laikraštyje. Jei norime, 
kad parengimas nusisektų, tai 
ir dalyvaukime visi.

Paežerinis.
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TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

ir

A. LITVINAS UŽLAIKO

Elizabeth, N. J.69 So. Park St.
Tel.: Trinity 1045

Jersey.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja- 
me, kaipo užsakymus (orderius). prisitaikyti 

kreipkitės

PLATINKI T 
“LAISVE/’

lietuviams, 
galima pa-

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės Šiuo adresu:
4715 North 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvertais:

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

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
Ik'l šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

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

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

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri 
o

Stebėtinas Namuose Gydymosi, 
Kuriuo By Kas Gali Naudotis 
Nuo Kylos, Ižidelės Ar Mažos

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Svetainę baliams, pat užsiima

Estate bizniu.vestuvėms, teat- 
rams, prakalboms, 

bei Užeigą visiems 
geriems 
Puikiai

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L, Pašakarnis, O.D
Optometras

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

Young Communist; League,

their

None

Ad (Ires

A()(

Occupation

out

Įžanga 35c ypatai

****.**
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won 
the 

their [ 
own

every- 
councils 
the un-

bosscs

not going
They will

instead of letting themselves be 
used against their Russian 
brothers, will attack the bos
ses and establish Soviet Repub
lic everywhere.

I want to join the Young 
Communist League.

peasants of i 
who 

build

YOUTH COLUMN

the

only two
young workers,

■ workers, in the
• >• young workers.

sample copy or subscribe 
f()1. $1.00 a year.

The Young
League is the organization 
the young workers 
country. It fight

NEW BRITAIN, CONN.

capitalist countries ’ 
The workers are 
to stand for this, i 

not let themselves' 
| starve to death or lull through:
I a mad speed-up. T1 
| organizing themselves 
where in unemployed

BALIUS, ŠOKIAI IR DAINOS
Rengia Vilijos Jaunų Merginų Choras

Ketyjrtad., Vasario 20, 1930

■■

M ****** ** ******

and 
for

was invited.
■ speakers, 50 

and law-

courtroom, who were Ne- 
and white workers. When 
lawyer Adams would catch 
of them in a lie, the whole

denounced 
not letting 
floor. El- 

southern dist-
organizer of the

a textile worker asked 
floor for
and he was denied it

By Elbert Tot he row
Young workers, join

National Textile Workers
Union and help smash the A.
F. of L. Only yesterday the

NEW BRITAIN, CONN

Southern Youth in
Textile Struggle

Now young and old workers, 
Negro and white workers, what 
kind of a union is the U. T. W. 
and the A. F. of L. that won’t 
let a worker have the floor? 
This alone ought to be enough 
to convince the whole working

Puslapis Trefias '

|and their wages are cut, and 
(this while in numberless cases 
1 their parents loose their jobs 
i and they are only ones working 
land must therefore support the 
whole family.

These

blank below and sejid it to ,the forget their hunger with holy 
43 words.

East 125th St,, New York City, į The wrokers and 
and you will be assigned to the the Soviet Union, 
unit in your city. I

I I

mass-dismissals of. 
accompanied by an | 

increased exploitation of those' 
that remain in the shops, take į 
place not only in this country, , 
but in

in the Charlotte Observer Hall 
and the public 
There were a few 
to 60 business men 
yers etc. Tom Jimmison was 
present too. Francis Corman, 
the big A. F. of L. faker spoke 
and several others after him. 
All they spoke was about class 
collaboration, collective barg
aining and no strikes, but to 
get better conditions by the A. 
F. of L. officials around the 
table with the bosses.

Then 
for the 
minutes 
by the 
workers got up 
the A. F. of L. 
a worker have 
bert Totherow, 
riet youth 
National Textile Workers Union 
and Joe Carr, southern organi
zer of the Young Communist 
League were arrested while 
denouncing the bunch of fakers 
and were held in jail over 
night. At the trial a big cop 
who had been at the meeting, 
testified that he had orders 
from the sergeant-in-arms of 
the meeting to put us out and 
to arrest us. He contradicted 
himself and the whole bunch !of a job ha: 
of A. F. of L. labor fakers and 7 million mark, over one mil-' 
bureucrats lied and were caught 
in their lies by the workers in 
the 
gro 
our 
one 
crown of workers would app
laud, so that the judge would 
have to hammer his desk for 
order. When all of the fakers 
had been on the witness stand, 
our lawyer asked that our case 
be dismissed and we were re- those that 
leased.

employed, which the
mus pay, for shorter hours, for 

'those on the job, so that more 
On March 6th, 
countries, in

■ United States, 
and the emp- 

will gather to- 
demonstrate foi

Workers Union is the only 
union that the textile workers 
can rely on. It has proven 
that it will always stick by the 
workers, when our leaders were 
facing the electric chair. Our 
union has been and always will 
be with us in the fight and 
never leave the field. The 
National Textile Workers Union
is the Union that will organize can find work, 
all textile workers. All young įn all capitalist 
textile workers should join the. all cities of the 
National Textile Workers Union į the unemployed 
that will lead us to the 40 ]oycd workers ' 
hours week and a living wage, gather and

“Work or Wages’”
Young workers, demonstrate' 

ion March 6th for the following 
demands:i it •! Unemployment benefits and Speed-Up! 'all young workers.

’ Six hour day for young work-j
ers under IS, no night work B0SSeS’ Churcll Helps 
for young workers under 21.

Abolition of child labor; 
No discrimination against!

unemployed young workers; Į Bolsheviks i
j No discrimination against. Christians”, whines the pope—I Soviet Union, 
i unemployed young Negro work-1 ancj the whole army of

class—they!ersi
and ! Free food, clothing, fare and 
cold I school supplies for children of 

jolr—that they don’t get.!u"employed workers.
Fight for "Work or Wages'”

Young Workers, Fight
Against Unemployment

While Hoover and the whole 
capitalist bunk-shooting mach
inery yell their heads off about 
the wonderful “prosperity” in 
this country, millions of work
ers fell themselves what this 
“prosperity” really amounts to 
for the working
are tramping the streets 
waiting for hours in the 
for a 
Every week thousands of them ' 
are thrown out of the factories, i 
so that the number of those out 

already passed the '

2
5 
I

I READ THE YOUNG WORK- 
■ ER, official organ of the Young 

. i Communist League, written by 
... ......... ~ f01. young

interest 
Write for

see that they can
I new society only with 
| their freedom by the 
į force and not through prayers 
jown hands. The churches with 
I ah their priests are trying' 
! to hinder this. The workers 1 
want to close down these in-j 

; stitutes of reaction and counter-! 
, revolutionary preaching and j 
i activity and give the bells and 1 
jail the metal uselessly accumu-i 
ilated there to the industrializa-1 
Į tion fund of the country, and | 
Itise the buildings for workers! 
I clubs. ;
I .,The foreign imperialists thus Į 
i see their last hope for support Į 
i inside the Soviet Union in the 
I new imperialist war of inter- 
i vention gone. They get panic- 
| stricken over the tremendous 
progress which the building up 
of socialism under the Five- 
Year-Plan is making. They 
know that the land of the work- 

'ers and peasants will soon have 
P I outstripped all the capitalist

I countries, inspiring the workers 
jof the whole world to make an 
lend to their rule. Thereafter, 
they hasten their preparations 
for war on the Soviet Union,

Štai Yra Būdas 
Išgydymui Kylos

NIEKO NEKAŠTUOS 
IŠBANDYMAS

Tūkstančiai kylotų vyrų ir mo
terų džiaugsis sužinoję tą pilną 
planą, kuriuomi kapitonas Collings 
išsigydė savo dubeltavą kylą, del 
kurios jis buvo bejėgis ir gulėjo 
lovoje per eilę metų. Tas planas 
bus pasiųstas jums ant pareika
lavimo už dyką.

Tiktai prisiųskite savo vardą ir 
adresa kapitonui WT A. Collings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekaštuos nė cento, o 
gal bus vertas laimės, šimtai jau 
yra raportavę, jog pasigydė tik iš 
šio už dyką išbandymo. Rašyki
te dabar—pirma negu padedate j 
šalį šį skelbimą.

> ... A
CASTON ROPSEVICH

Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

War nn Wfirkpro’ StaiP t0 *jrevent Progress there.v/dr on vvonterb oidie. They have the chul.ches opell 
;the attack, spreding calumn- 

persecute lies and incitement against the 
But the work

pie-in- I ers of the world know that the 
,the-sky” peddlers raises a bawl, j Soviet Union is their only 
lEevery day they voice more | country. And the young work- 
land more openly the bosess’jers will be the first ones, who, 
I desire for armed intervention 
in the country of the workers’ 
and farmers’ government. And 
on what pretenses?

Join the Yorniff Communist religious dope is given 
_ lout to the young workers in theLeague Soviet Union. They don’t teach

i them to be patient slaves and j i„ I nnHnTi T11PV Akp PfPDJH*- 
Communistlwait for a reward in a “world411 Hiey Liepai

The young work-; jna fo Slaughter Workers 
up to the age of 18, get . ‘ _____

lion of .which are young work
ers. With their wages lower 
than any one else’s, these young 
workers are faced by hunger 
and starvation from the very 
first day they are thrown 
of work, without a penny 
keep themselves up.

Those that remain on 
job, are at once speeded 
worse than ever before and'■ Communist League, 
forced to do more work for | yourself and fight united

were fired. They better conditions for the young!games, 
must work still longer hours • workers.

of j Hereafter”, 
in this ers
against a scientific training, during thej 

to | exploitation, speed-up and un- hours of work. ”” „
! employment. It fights against I build up a society of workers I 

the! the. war plans; of the boss'>:that are not exploited by bosses 
up | Your place is in the Yo work for their own benefit.

Organs j These young workers have clubs 
for j with every kind of recreation, 

books, radio. They 
Fill out application ! need no churches, to make them

Šeštadienį, Vasario (February) 22, Pradedant nuo 7:30 Vakare
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 354 PARK STREET

2 J In London the representa- Ihey learn tol,. r ,, , - i< . j fives of the bosses of the;
i United States, England, France, 
Italy and Japan are supposed 
to be “disarming”.’ In reality 
each one of them is trying to 
get the. biggest possible fleet I 
for his own imperialist masters 
so that they will be able* to 
successfully attack their imper- : 
alist competitors. So, Stim

son of Wall Street insist on 
“parity” with England the 
chief rival of the American 
imperialists in their fight for 
world domination.

While in the schools and 
capitalist newspapers we hear 
about the “pacifist” intentions 
of the Wall Street government 
in Washington, 83 cents of 
every dollar which this gov- 
erment spends, are for war 

(Continued on page 5)

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 met y 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau- 

, nystės į sustingusius musku- 
i lūs ir sąnarius.

Uy a •-L

Gerbiamieji dailės mylėtojai ir jos rėmėjai! Trijų metų praktika choro darbuotės parodo trūkumus, kurie reika
lauja būtino dapildymo. Choro priešai dirba nuo pat jo susitvėrimo ir, sujungę visas savo jėgas, atsiekė savo trijų 
metų ardymo tikslo—atsiėmė dalį merginų ir susitvėrė savo chorų. Mes nepranašaudami j,ų ateities, užprašome 
dailės mylėtojus ir palaikytojus vyrus ir merginas nuo 12 iki 50 metų amžiaus, atsilankyti į Vilijos J. M. Choro susi
rinkimą, kuris įvyks vasario (February) 28, 1930, Lietuvių svetainėj, 354 Park St. Prasidės 8-tą vai. vakare. Mes 
dapildysime tuos trūkumus, kurie yra nenutildomi ir kalba į mus, kad suorganizuot du mišrus chorus iš priaugančių 
ir pastovių jaunuolių. _________ V. J. M. Choras.
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MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠRADĖJAI
Jūsų pasisekimas su išradimu, 

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

Rašykite sekančiu adresu:
OI R INVENTORS’ 

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

A. LUTVINAS

iną pažįsta vi- 
Elizabethas, o 

ų pažinti visa

G ?fonol-Radiolcs, Atwater-Kent Radios,VictroiaRadiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKU DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį I’ain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių , 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tųojaus išima skaudė
jimą ir sustitigimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo- 
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo ! 
panaudokite Pain-Expellerį sulinį 
nurodymų. Rytmety atsikelsite Į 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitčs net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atytįus. Mechaniko kursas-----$75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(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.



Puslapis Ketvirtas

■
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I darni vien Amerikos Darbo 
Federacija arba vietos kompa- 
nična unija.

Ant pabaigos buvo perstaty- 
Jį publika 

ilgai ir karštai sveikino. Kal
bėtojas perbėgo viso pasaulio 

■ darbininkų dabartinę padėtį, 
tą krizį, kurį dabar pergyve
na kapitalistinės šalys ir pa
darė palyginimą, kaip dabar 

T1\ nažvmi tik Liet SovietlJ Sąjungoj darbininkai 
; tvarkosi ir koks ten daromas 
i progresas. Nurodė, kad da
bar Sovietų Sąjungoj darbinin
kai dirba tik po 7 valandas į 
dieną ir gauna daugiau algos, 
negu kapitalistinėse šalyse! 
darbininkai, dirbdami po 10'

• valandų į dieną. Nurodė, kad 
j kapitalistinėse šalyse darbinin- 
' kų algos mažinamos, o Sovie- 
! tų Sąjungoj atbulai—vis didi
namos. Kapitalistinėse šalyse 
darbininkų padėtis kasdien 
blogėja, o Sovietų šalyse kas
dien gerėja. Baigdamas kai-< 
bą, ragino vietos darbininkus 
stoti į Nacionalę Tekstilinę

t Darbininkų. Uniją ir kovoti už ;
> sąlygas, už 

trumpesnę darbo dieną, • už 
penkių dienų savaitę, už pa
naikinimą nepilnamečių dar-j 
bo, už panaikinimą moterų į 
naktinio darbo dirbtuvėse

LAWRENCE, MASS.
Keleivio” Korespondentas

Apsimetė Neregiu ir Kurčiu tas drg. Fosteris.

“Keleivio” No. 6 korespon
dentas Kliubietis, rašydamas I 
apie Lietuvių Dkėsų Kliubo | 
naujų metų koncertą, igno
ruoja veik visus programos da
lyvius.
Tautiškom Parapijos chorą, va-j 
dovaujamą J. Navadausko, ir j 
bostonietį S. Paurą. Kitų var
dų sakosi “nenugirdęs.” O ko
munistų Liaudies Choras esąs 
^nusmukęs.” Jis “nenugirdo” 
it “nepažino” net tokių pro
gramos dalyvių, kaip visai ■ 
Naujajai Anglijai žinomų du- 
etisčių seserių Pauliukoniūčių 
ir n u o senai dalyvaujančios 
lietuvių ’ pramogose šokikės 
Steponavičiūtės, kurios kalba
mame koncerte buvo aplodis
mentais iššauktos ant pagrin
dų net kelis kartus.

Kadangi Kliubas susideda iš 
jyairių pažiūrų žmonių ir ka-1 žmoniškesnes 
dangi tokia pat sudėtis buvo 
ir programos dalyvių, t a i 
rašant apie tokio koncerto 
programą reikėtų turėt nors 
kiek paprasčiausio mandagu
mo, bešalumo. Gi ponas Kliu
bietis nepajėgė pasirodyt pa- 

.kankamai subrendusiu tos tai-' 
syklės prisilaikyt. O tas tik; 
nesmagumo padarė ir pačiam I 
Kliubui ir programos daly- ■ 
viams.

Dabar nepatartina į Detroi
tą važiuoti darbo jieškoti, ar 
tai būtų amatninkas, ar ^pa
prastas darbininkas. O kurie 
nori važiuoti, tai privalo turėti 
nemažai pinigų, kad galėtų iš 
gatavų gyventi. Automobilių 
išdirbystese taip silpnai darbai 
eina, kad ir puses darbininkų 
nelaiko, kaip pirmiau laikyda
vo.

vienijimo lapelius, kuriuose 
nušviečiama didysis kunigaikš
tis Vytautas.

A. L. D. L. D. III Apsk.
Ol’g. J. Strižauskas.

MAHANOY CITY, PA.

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11-tos kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 23. vasario, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
10:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit 
laiku, yra labai svarbių reikalų ap
tarti. Daugelis dar neatsiėmė kny- i 
gos Seno’ Vinco Raštai. Būtinai at- ! 
eikit ir atsiimkit.

Sekretorius.
------------- f

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10-tos kuopos susi- j 

rinkimas bus panedėlį, 24 vasario, | 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount - 
Ave., 8-tą vai. vakare. Visi nariai I 
ateikit, yra svarbių reikalų. Gausit 1 
naują knygą.

(43-44)

ir

K-p-č.

DETROIT, MICH
Motery Darbininkių VargaiKadangi man teko būti to į 

koncerto pirmininku, 
tau reikalą į šį pono Kliubie- .
čio padarytą Kliubui nemalo- Prasi^eda nuo to, kaip jos iš- 
numą atsakyt ir paskelbt visą 
programos dalyvių sudėtį.

ly Orkestrą, v a d ovaujama
J. Zablacko.

2. Liet. Taut. Kat. Parapi
jos P. M. Choras, vadovauja
mas J. C. Navadausko.

3. V. Petrukevičius, smuiki
ninkas.

4. A. Raišis,
ir N. Merkevičiūtė,
kė, duetas. Į net apalpsta,

' 5. A. Dvareckas, smuiko so-, pagelbą.
10, akompanuojant S. Krasau-į 
skaitei,

6. S. Kievaitė, šokikė.
<7. L. Steponavičiūtė, šokikė.

tai ma- Moterų darbininkių vargai

M. L. Balchunas.
siuvimo 
streikas

V asa-

$£>*•
■r.'

PRAKALBU MARŠRUTAS
CONN. VALSTIJOJ

Ideal marškinių 
dirbtuvės darbininkių 
eina geromis vėžėmis, 
rio 7 d. vakare iš Wilkes-Bar-

Amato 
draugė 
tuojaus

re atvažiavo Adatos 
Unijos organizatorė 
Kingston. Draugai 
supažindino jąją su streįkie- 
riais. Su kai kuriais pasita
rus nutarė ant ryt eiti ant pi- 
kieto. šeštadienį, apie 7-tą 
vai. ryte, streiko yadas (drau
gė Kingston) su būreliu kitų 
merginų jau buvo kovos lau
ke—netoli dirbtuves ant ke
lio, kur merginos ■eina darban. 
Joms ten besižvalgant, jųjų 
skaitlius vis- augo, vis didėjo,

(43-45) ,

eina iš namų važiuoti į darbą.
Gatvekarius valdo miestas, to- da 22 d. vasario ir bus seka- 
del prieš netikusią transportą-; maį.
cijos sistemą niekas nesiprieši
na. Gatvekariai,
vaikštinėja retai, todėl ilgokai 
šaltyje reikia stovėti ant gat
vių, kampų. Sulaukus gatveka- 
rio, stačiai negali įsigrūsti, o 

' jeigu įsigrūda, tai žmonės, 
smuikininkas, kaip, silkės bačkoj, suspausti.

daininin- Būna atsitikimų, kad moterys 
reikia suteikti

Jau buvo minėta, kad šioj 
valstijoj A. L. D. L. D, ir L.
D. S. A. apskričiai rengia-pra
kalbų maršrutą, ir kad kalbės 
draugas M. žaldokas. Dabar 
turiu pranešti, kaip dalykai 
stovi to maršruto.

Hartfordo draugai praneša, 
kad Manchestery suradę kele-

I tą draugų ir su jų pagelbą bus nes tai merginų, tai vaikinų vis 
surengta ten prakalbos. Gali
mas daiktas, kad ten bus at
gaivinta ir kuopa, kuri jau bu- kreipta į vieną pusę.
vo mirus. Taipgi gautas pra- tinę 
nešimas, kad Torringtone pra-' Kingston,, susitiko su iš New 
kalbas rengia ant 16 d. kovo.

Pasirodo, kad visose koloni
jose, kur tik randasi šių orga
nizacijų kuopos,, prakalbos bus 
surengtos. Tik Bristolio drau
gai neduoda jokio atsakymo.

Southburiečiai pranešė, kad 
jie rengs, tik dar dieną nepa
skyrė. Mat, jiems sunku pra
kalbas surengti, nes neturi sve

tainės. Jeigu jie negales su- 
I rengti prakalbas, tai gal su
rengs nors pasikalbėjimą.

Prakalbų maršrutas praside-

naujais pulkeliais ateidinėjo. 
Tik staigiai visų atyda tapo at- 

Prisiar- 
draugėpatyrėme, kad

CHESTER, PA.
i. Pašelpinis Kliubas rengiav.

prakalbas nedėlioj, 23 vasario, Kliubo j 
svetainėj, 339 4th St. Pradžia 2:30 ! 
vai. plieną. Kalbės kunigas M. X. I 
Mockus. Tat visi vietos ir apielin- 
kės lietuviai, nepraleiskit šios progos 1 
ateikite. Rengėjai. ■

(43-44) j

vai.
Ver-

. '8. Al Navadauskaitė, piano
solo.

9. Duetistės 
niauskaitės.

Seserys Čer-

10. Duetistės seserys Pau-

■ y,»M'?***’’-’'

Ketvirtas., Vasario 20,. W

LIETUVIS GRABOR1US

PETRUŠKEVIČIŲ

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
geriausiu garantuotu patarnavimu.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

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:

Kaina žemiausia — fomišiai garantuojaini. 
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABOR1US-UNDERTAKER

yiARGARETA VALINČ1U§ 
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

m

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ji- 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

JONĄ

DETROIT, MICH.
Nepaprastas Susirinkimas!

Subatoj, vasario 22 d., 7-tą 
vakare draugijų svetainėj, 4637
noh Highway, įvyks susirinkimas visų ; 
Detroito ir Hamtrarncko A. L. D. L. I 
D. kuopų, L. D. S. A. kuopų; visų 
“Vilnies” ir “Laisvės” skaitytojų, šio 
susirinkimo tikslas bus išdiskusuoti 
sekamus klausimus: vasario 26 de- 1 
monstracija prieš bedarbę, “Laisvės” 
ir “Vilnies” reikalai ir baltasis šo
vinizmas. Atsilankykit laiku, nes 
klausimai svarbūs ir reikalaus gero 
išdiskusavimo.

K. P. 7-to Disl. L. Biuras.
(43-44) 1

Yorko atsiųstais Amalgamated 
Clothing Unijos organizato
riais, kurių buvo net du ir ar
gumentuoja :

—Ką tu čia veiki?—paklau
sė vienas iš organizatorių p. 
Moones.

—O ką tu ?—atsakymui pa
statė klausimą draugė Kings
ton.

—Aš organizuoju uniją.
—Aš taip pat.
—Jeigu taip, tai tu 

šiandien kalbėti.
—Gerai. Bet kur ? . .
—Mes tau parūpinsime plat

formą.
(Kaip matyt, Amalgameitų 

unijos organizatoriai į Maha- 
noy City pribuvo kokia para 
anksčiąu, nes spėjo jau nusi
samdyti Norks Hali ir užsa
kyti susirinkimą).

Paskui jau visi patraukė lin
kui salės. Suėjus svetainėn, 
p. Moones pirma kalbėti siun
čia draugę Kingston. Ji atsi
sako, sakydama: Jūs vyrai, 
jūs pirmi , pradėkite. . P. 
Moones (Jaugiau hesiginčįno ir 
prakalbą sakyti pradėjo. Jis 
kalbėjo apie kokias-40 minu
čių. Po jo buvo perstatytas 
p. Jennings, antras iš New 
Yorko organizatorius. Bet šis 
kalbėjo neilgai. Pagaliaus, iš
ėjo kalbėti draugė Kingston. 
Ji taip suraitė pirmus du kal
bėtoju. kad tie nebežinojo nei 
ką p dėti. Publika, kurios 
buvo nemažai, veik vienbalsiai 
stojo už Adatos Darbininkių 
Unijos organizavimą ir kad 
š į streiką vadovautų draugė 
Kingston.

Ant galo turiu pasakyti, 
kad šios dirbtuvės darbininkių 
savaitinis užmokestis buvo 
$2.00, 3.00, 5.00 ir 7.00. Ir 
nuo taip menko užmokesčio 
kompanija pasikėsino numušti 
dar po 1, lįĄc nuo tuzino.

Streikieriai laikosi solidariš- 
kai. Pas visus ūpas pakilęs 
ir pasiryžę ^kovoti iki perga
lės. Bon Ami.

turėsi

WILKES-BARRE,
Koncertą ii- šokius rengia 

skričiai: A. L. D. L. D. 12, 
A. 4 ir Kom. Part, 
įvyks subatoj, 22 vasario, Workmen’s 
Circle svetainėj, 69 Hancock St. Pra- , 
džia 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Bend. K. Sekr. J. Stanislovaitis. i
(42-44) t

PA.
trys ap-

Liet. Frakcija.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žetną kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pm mane 
galite gauti lotus ant visokių kapiniu kuo- 
goriausiose vietose ir už žemą kalną.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

NAUJAUSIOS MADOS

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10-ta kuopa ren- ' 

gia šaunų balių Agitacijos Fondo 
naudai subatoj, 22 vasario (Februa-• 
ry), svetainėj ant 8th St. ir Fair- ; 
mount Avc. Pradžia 7:30 vai. va-į 
kare. Bus puiki muzika, skanių vai- | 
gių ir gėrimų. Kviečiame visus at- j 
silankyti ir pasilinksminti.

Komisija. (42-44)

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

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

trečių lubų, oringam kambaryj—35 CENTAI EXTRA

M.\ TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rhsjškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEIIEI.IAIS IR UTARNINKAIS: Panedeliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį#
Trys gariniai kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys.
taip pat RESTORANAS su

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

Telefonas: Pulaski 1090

Vasario 22 d. Waterbury 
vakarienė.

Vasario 23 d., po pietų, 
Hartforde, Labor Temple Hali, 
97 Park St.; pradžia 1-mą vai. 
po pietų. Vasario 25 d., va
kare, bus pasikalbėjimas.

Vasario 23 d., vakare, pra
kalbos New Britaine, lietuvių 
svetainėj, Park St.

Vasario 24 d., vakare, pasi
kalbėjimas New Britaine.

Vasario 26 ir 27 d. paskirta 
Bristolio lietuviams, bet neži
nau, ar jie ką nors rengia.

Vasario 28 d. Meriden ir 
Walingford bendrai rengiamas 
pasikalbėjimas “Laisvės ,” 
“Vilnies” ir “Darbininkių Bal
so” skaitytojų, taipgi šaukia
mi ir bedarbiai.

Kovo 1 d. Oakville, V. žu- 
raičio svetainėj, S. L. A. 94-ta 
kuopa rengia vakarienę, ku
rioje dalyvaus ir drg. M. žal- 
dokas ir pasakys prakalbą.

Kovo 2 d., po pietų, New 
Havene prakalbos ir kovo 4 d., 
vakare, draugiškas pasikalbė
jimas, i kurį kviečiami visi są
moningi darbininkai.

Kovo 2 d., vakare, Bridge- 
porte prakalbos ir kovo 3 d. 
mūsų organizacijų narių ir 
darbininkiškų laikraščių skai
tytojų pasikalbėjimas.

Kovo 5 d., vakare, Stamfor- 
de prakalbos; kovo 6 d., va
kare, diskusijos bedarbės 
klausimu.

Kovo 7 d., vakare, Ansoni- 
joj, prakalbos ir kovo 8 d., 
vakare, pasikalbėjimas.

Kovo 9 d., 2-rą vai. po pietų, 
lenkt) svetainėj, 71 North St., 
No. Manchester, prakalbos.

.Kovo 9 d., yakare, Venta 
Hali, 103 Green St., Waterbu
ry prakalbos ir 1() d. kovo 
mūsų organizacijų narių ir 
darbininkiškų laikraščių skai
tytojų pasikalbėjimas.

\ Kovo 15 d., 8 vai. vakare, 
Union City, šv. Jurgio draugi- 

įjos svetainėj, prakalbos.
Kovo 16 d., po pietų, šv. 

išalkę traukia namų j Vincento draugijos svetainėj, 
: Beechwood Ave., Torringtone

palyginus, Vilijos Choro

Bet ką darys, turi važiuoti, 
i nes dirbtuvėse visur iškabos, 
kad porą sykių pasivėlavus, 
darbo negausi. Todėl kiekvie
na ir kiekvienas grūdasi, kem- 
šasi, kad tik laiku nuvažiuoti, 
kad tik darbo nepraradus.

Atvykus dirbtuvėm vėl rei
kia prie darbo išbūti astuoniasliukoniūtės. ! kia prie darbo išbūti astuonias

11. Southbostonietis solistas-ir devynias valandas prie tokių 
S. Paura. ! mašinų, kur pirmiau vyrai dir-

12; J. C. Navadauskas, ba- bo ir gavo nuo 65 iki 90 cen- 
ritono solo. tų į valandą, bet moterims mo-

13. K. Volungevičius, teno- ka tik nuo 35 iki 45 centų į 
valandą. Darbo turi padaryti 

g; tiek, kiek pirmiau vyrai pada
rydavo, ir dar daugiau.

Taip vargsta tos, kurios dir
ba., Bet tos, kurios randasi 
bedarbių armijoj, dar didesnį 
vargą kenčia. Jos, sykiu su 
vyrais bedarbiais, turi šaltyje 
vaikštinėti nuo dirbtuvės prie 
dirbtuvės, turi stovėti prie 
dirbtuvių vartų, priimamuose 

• kambariuose ir tt. Kuomet 
Ijau dasigauna prie darbdavio, 
tai pasako, kad darbo nėra ir, 
dažniausia, priduria: “Rytoj 
ateikite.” Tas nelaimingas “ry
toj ateikite” kartojas kiekvie
ną dieną ir vis tos 
sėkmės.

Bet būna ir taip, 
kai ir darbininkės 
Darbdavis nepasirodo, 
visi iki kokiai dešimtai.

j nors iš raštinės ar sargas pa- 
l sako, kad darbininkai bus pri- 

Vasario 7 d. įvyko masinis j imami dvyliktą valandą. Su- 
sjsirinkimas, sušauktas Naci-j laukus to laiko, vėl kas nors, 
o lalės Tekstilinės Darbininkų pasako, kad darbdavis nuėjo

ro solo.
14. M. Zinkevičiūtės ir 

Pauros duetas.
15. Amerikoj augusių jaunų 

vyrų kvartetas.
16. O. Stepulioniūtė, piano 

solo.
17. Liaudies Choras, vado

vaujamas M. Pauliukaičio.
Vakaro gaspadoriais buvo 

V. Kralikauskas ir A. Palskis. 
(Koncertas nusisekė puikiai. 

ŽĮnonės ir dabar dar gėrisi 
juomi.

Dėkingi būtumėm už persi- 
spausdinimą šio rašinėlio ir ki
tiem laikraščiam, 
’Ū.

kuriuos
Kliubas prenumeruoja. 

Komisijos Narys
V. Kralikauskas.

PATERSON, N. J

tų į valandą, bet moterims mo-

Darbo turi padaryti

pačios pa-

Darbinin- 
susirenka.

Stovi 
Kas

lalės Tekstilinės Darbininkų pasako, kad darbdavis nuėjo 
Lnijos, kad apsvarstyti būsimą pietų valgyti ir palaukite, kol 
Š iko darbininkų streiką. Su
sirinkimas buvo gyvas. Jame 
nemažai ir lietuvių dalyvavo. 
Nors turėjo būti lietuvių dau-

, giau. Bet jeigu iškils streikas,
K tai mes manome, kad lietuviai:

kovoje neatsiliks nuo kitų tau-j 
tų, kaip jie ir pirmiau neatsi- 

EFJikdavo.
Kalbėtojų buvo.keletas, ku

rie aiškino šios unijos siekius 
U ir numaskavo kompaničnos ,u- 

nijos vadus, kurie darė planus 
sykiu su policija, miesto ma
joru ir prekybos rūmais/ kad- 
užkenkus Nacionalei Tekstili-

F. -nei Darbininkų Unijai. Kal
bėtojai ragino, kad darbinin
kai patys stengtųsi kovoti, pa-

< ' tys viską tvarkytų, nepasitikė-y 1

sugrįš, žmonės laukia. Ir taip 
visą dieną ir pavakariais, su
vargę, 
linkui.

Buvo net ir tokių atsitikimų, | prakalbos, 
kad kelios merginos ir mote
rys, stovėdamos prie dirbtuvės 
vartų, susirgo ir reikėjo jas 
ligoninėn vežti. Ten pripaži
no, kad nuo bado ir šalčio nu
silpnėjo ir susirgo.

Daugelis moterų savo kūdi
kius palieka namie ir 
eina raštines jvalyti, grindis 
plauti. ,

Abelnai 
darbininkių 
negu vyrų, 
dirba, ar bedarbių eilėse ran
dasi.

nakčia

moterųpaėmus, 
padėtis sunkesnė, 
nepaisant, ar jos

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

JERSEY CITY, N. J.
Visi lietuviai yra kviečiami atsi

lankyti ant trečio metinio baliaus, 
kurį rengia Liettivių Amerikos Pilie
čių Kliubas.. Šis parengimas Įvyks 
penktadienio vakare, 21 d. vasario 
(February), Ukrainų salėje, 
Mercer SI., Jefąey City, N. J. 
kiai prasidės , 8-tą ; vai. vakare, 
kiams gries į Spilling Jimmie 
Mahon’o orkestrą. Į“ 
su drabužių padėjimu, 
kad visi atsilankiusieji bus 
dinti.

Dar kartą pažymiu, kad vi
sur draugai stengtųsi laike 
prakalbų ir pasikalbėjimų pa
rinkti aukų del Agitacijos 
Fondo, nes žinote gerai, kad 
dabartiniu laiku tas fondas va
ro platų darbą, o iždas tuš
čias. Taipgi visur stengkitės 
kuo daugiausiąi paskleisti mū
sų literatūros, gauti naujų na
rių j organizacijas ir skaityto
jų mūsų darbininkiškiems lai
kraščiams.) Taipgi per pra
kalbas gera progą paskleisti 
išleistus Priešfašistinio Susi-

CHESTER, PA.
Tarptautinis Darbininkų Apsigy- 

niųias rengia vakarienę nedėlioj, 23 ! 
vasario, Karšauskio svetainėj, 731 
(Caldwell St. Pradžia 6-tą vai. vaka- ’ 
re. Kviečiame visus atsilankyti.Kviečiame visus atsilankyti.

Komisija. (42-431

ELIZABETH, N. J.
Tarp. Darb. Apsigynimo Liet. Sekc. 

8-tos kuopos susirinkimas 
keltas, įvyks ketverge 20 d. 
rio po 
N. J., 
isitemykit, paty

yra per- 
vasa- 

num. 69 Park St., Elizabeth. 
8-tą vai.

____  
linius atsiveskit. 

Sekr. B. M.

vakare. Visi nariai 
dalyvaukit ir paša-

(42-43)

MAHANOY C1TY. PA.
Paskutinis Pranešimas—Meldžiam e 

Įšitėmyti!
Ooeretė “Kova už Idėias,” tas taip 

didelis ir gražus veikalas bus per
statytas utarninke, 25 d. vasario 
Merkevičiaus svetainėje. Prasidės 
lygiai 7:30 vai. vakare. Nepraleis
kite, nes negreit tokia . proga pasi
taikys.

Rengėjai. (42-43)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Adomo ir Jono Buzi- 

nauskų, Kuršėnų stoties, Šiaulių 
apskričio. Meldžiou atsišaukti. arba 
kas žinote, malonėkit pranešti. An
tanas Stankus, 137 Lambert St., 
Pittston, Pa. (43-45)

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

158 
šo- 
šo- 

Mc- 
Įžanga 50 centų 

Užtikriname, 
užganė-

BALTIMORE, MD.
L. D. S. A.^ 28-ta kuopa rengia 

šokius su pamarginimais ir skrajo
jančia krasa nedėlioj, 23 vasario, 
Lietuvių svetainėj, 853 Hollins St. 
Todėl visos draugės ir draugai ma
lonėkit atsilankyti linksmai laiką 
praleisti ir kartu paremti kuopą fi
nansiniai.

Kviečia Komitetas. (43-44)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas bus 

pėtnyčibj, 21 vasario; L. D. P. Kliu- 
be, 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
malonėkit atsilankyti, nes bus ap
kalbama būsiantis koncertas. Sve
tainė yra paimta ant .27 balandžio. 
Choras mano nusiimti paveikslą. 
Nauji nariai, kurie manote dėtis 
prie choro, malonėkit atsilankyti j 
šį susirinkimą.

Sekr. B. Makutėnienė.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- j 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-1 
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso ; 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs ; 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai j 
greit reikalauk mūsų vaistažolių nuo ; 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir j 
atgauk savo sveikatą.

Vaistažolės yra nuo sekančių ligi): i 
vidurių užkietėjimo, .skilvio ' nemali- ! 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių ■ 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ' 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- . 
tine, reumatizmo, plaukų shnkimo, I 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- ' 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

Lp
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PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

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 vakaro



DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
omam

Urbo Lax Tabs

□aiškis

Susirinkimas ir Svarbi
Vardan

užsimanė 
kuopų pir-, 
pildytų S.
nelaužytų

J. Juška.
(Drg. Juškos atsakymą de

dame, kaipo to veikalo režisie
riaus.—Red.)

yra tai 
vidurių 
rūpesčių ir sunkių ligų.

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis, 
bet ir j grabą paguldo.

Urban’s Cold Powders

Jis ne tik sunkiausia* liga* Ivar®,
Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusiu*

(Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. 
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

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

25 centai už skrynutę.

Į tOS

j k o
j bent $10,000 vertės brangių 
kailių, šautuvą, kelis revolve- 
rius, blaivybės agentų ženk-

jis pirmu 
negalėjo nu-

Pepita” prašyta pana-;

Reikia, pasakyti, kad S. L. 
jL nariai perdaug kantrūs. Jie 
t; rajp; jau senai fašistui Vi- 
tį ičiūi ir visai P. T. duoti vilko

. workers, the Soviet
į About' this the papers

■■M

°«0.

KęįvĮ^Ą* ;Vasąno 20, 1930
.„LJU.,;,__ 1_ ———--------------VFTAITIS NE TUOS ' MOKINA JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patamavimaa 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

Fašistas Vitaitis 
pamokinti S. L. A. 

■"mininkus, kad jie 
‘ L. A. konstituciją, 
jos ir kartu nesukeltų suirutės
susirinkimuose. Išdrožęs pa- 
mpkslą “Tėvynės” . num. 4, 

^kąip kuopų pirmininkai turi 
įmokėti S. L. A. konstituciją 
suprasti, vėliau išduoda dekre
tai ir nariams. Girdi, kuopų. 
nariai turi skaitytis jau ne kai
po su' paprastu S. L. A. nariu, 
bet kaip,“su augščiausiu kuo
pos viršininku.“ čia Vitaitis 
ntano suęasti už save durnes- 
nių ir pftpiękinti. f Jau kam 
reikia dąų^iąu susipažinti su 
SĮ L. A. konstituciją, tai Vi- 
taičiui ir iftldomajai Tarybai, 
pįaip Vitaitis, taip ir Pildomoji 
Thryba, jau kelius kartus su
laužė S. L, A. konstituciją ir 
seimo nuosprendžius, ir nepa
liaujančiai laužo ją.

Štai kur laužo Pild. Taryba 
S. L. A. konstituciją: iždinin
ko klausimu P. T. S. L. A. su
laužė konstituciją, pasiskyrė 
tokį, kuris nebuvo rinktas na
rių, neigi seime delegatų. 
Laužo konstituciją skaldyme 
kuopų; nepriimdami sveikų, 
dorų narių; neišduoda net ir 
susiorganizavusioms kuopoms 
iš 20 narių čarterių, kaip kad 
Montello, Mass., buvo pasielg
ta; sulaužė S. L. A. konstitu
ciją P. T., išmesdama keturis 
narius iš S. L. A. 23 kuopos, 
Shenandoah, Pa. A. JStaniš- 
kis, 23 kuopos pirmininkas, 
negalėdamas suspenduoti 32 
narių paprastam susirinkime, 
tai susišaukė slaptą susirinki
mą savo kūmų ir kūmučių ir 
ne tik suspendavo 32 nariu, 
bėt 4 jų išmetė iš S. L. A. 
Dar niekur istorijoj nebuvo, 
kad narius jfali bile kas su
spenduoti slaptame susirinki
me, bet taip pasielgė 23 kuo
joj. P. T. užgyrė Staniškio 
aiktą ir išmetė 4 narius. Na
riai. turi jieškoti per teismą1

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, M^i1n./669 Bell, Oregon 51S6

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

Grand St., Brooklyn, N. Y. “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodam, kurių ne* tik lietuviai, 
■bet ir svetimtaučiai, gyvenanti už kelių blokų, ant syk po .saujas pa
siima; nes jiems labai patinka, kad švelnūs rūkyt, labai malonus sko
nis, gražiai dega ir puikiai kvepia!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak St., Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę kas mčnesis po kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

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

Taip pat darbininkų veikėjas, draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ave., 
Wilkes-Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skoni, kad net prisiėmė 
vietiniams bei apiclinkės 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 Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiškiems 
žmonėms, daug ar mažai, ir siuntimo lėšas apmokame.

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

I P. T. gali laužyti S. L. A. 
konstituciją, trypti po savo 
purvinu padu ir jai Vilaitis nei, 
pusę žodžio nesako, bet ban
do mokinti tuos, kurie dar ne- • 
papildė prasikaltimo. O kurie 
kuopų pirmininkai pasielgė 
kaip Staniškis, tai tik todėl, 
kad buvo įsakyta P. T. taip 
elgtis,—tai Vitaitis užtyli.

Bet Vitaitis ir dar užsimano 
įkalbėti S. L. A. nariams di
desnę neapykantą vienų prieš 
kitus. Jis jau prieina ir prie 
to, kad kuopų pirmininkai turi 
būti taip gerbiami, kaip kokie 
carukai, ne kaipo paprasti S. 
L. A. nariai. Jis sako: “Su 
pirmininku reikia skaitytis jau 
ne kaipo* su asmeniu, bet kai
po su augščiausiu kuopos vir
šininku.” Ką čia nori pasaky
ti! yitaitis? Ve ką. Kuopų 
pirmininkai turi laužyti S. L. 
Ą. konstituciją, kaip A. Sta-, 

23 kuopoj pasielgė, o 
užgirs tokių pirmininkų 
Kad S. L. A. nariai pa

savo ponus “gerbti,” tai 
Vitaitis S. L. A. na-

ą^tą.
įniršo 
jmkt'as.
i su visais savo raštais li-
1 įsir tiek svarbus, kiek davat-
1 a laięvamaniui su visais ra-

ąnČiais. ’
' • ’< f: ’ į

VIETOS ŽINIOS
Atsakymas Senam Vincui

“Laisvės” dienraščio 41-ma- 
me numeryje Senas Vincas! 
kritikuoja Lyros Choro suloštą! 
operetę “Pepitą,“ būk tai ope-; 
retė negerai parašyta— 
joje dirbtina. Aš g'i sa 
kad 
šalis rasėj o, ai p kad ir Senas. 
Vincas, kad yra. Senas Vin-į 
cas, rašydamas apysakas, at-j 
siti kimus arba įvykius irgi iš-! 
pūčia.

P ark r i t i kavimas Romero,; . „ p - h lor V 
I kad nenudavė drąsuolio, gal iAo L. V. L. LL lOJ **]?• 
; būt vietoj, nes 
kartu lošė ir

Nc\v Yorke. Pėdos pen
is tų plėšikų ' buvo atsek- 
iš New Jersey. Ten užti- 

vienoj vietoj sukrauta

i visko galima buvo matyt, kad llin • • • . > •: . v, , v -j- / v i Jus, vairius plėsimo įrankius.; publika buvo užganėdinta, is- t Jj i t-
i , • • c xz. ’ . lauplesiKų lizdo sankrova. Jie
i i n eną incą. plėšimus darydavo ir pasiver-

Drauge Senas Vmcai nueik i t blaivybSs agentais.
pažiūrėt, kada anglai los!
“Pepitą,“ ir pamatysi, kad ir;

,jų aktoriai milionieriaus ir jo ' 
viskas, tarno rolėse taipgi cirkus da-| 
tkysiu, | ro, o tada pasibaigs ir kriti-1 

ka.

write, but the delegations 
London are discussing and 
paring for it in secret confer
ences.^ į

I

In this war they will use 
the workers as cannon-fodder, j 
All the young workers, whom j 
they, lure into the arms, who • 
are forced to join because they ! 
can find no jobs and have no 
means to support themselves, I 
will be forced to fight and die i 

Į In London They Are Prepar- Wa" j
The young workers must re-; 

! cognize this and, instead of; 
;fighting for their oppressors,!

in !I r> pre-;

ing to Slaughter Workers
(Continued from page 3)

purposes; for war against their j fight for their own class: Use 
imperialist competitors and I the arms they .get, for the de
war against the country of theifense of the Soviet Union and 

Union.'turn them against the capital- 
don’t ists and their government.

1 duot, bet kad kritikuoti Levec- ’ Paskaita
i ką (Amerikos milionierių) ir
Judžintą (jo tarnas), tai jau

Ketvirtadieni, 20 d. vasario, į 
8-tą vai. vakare, svetainėj 218

LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, tręjankų ir 
tt. <

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN 
IMPORTING COMPANY
i 818 E. Sixth Street 

SO. BOSTON, MASS.

Seno Vinco nežinojimas. Per- Van sicklen Avė.,įvyks A.L.D. 
skaityk, Senas Vincai, jų ro-j 
les, o tada kritikuok. Ten 

j dar daugiau iš jų reikalauja
ma cirkų, negu jie sulošė. Le- 
veckas ir Judintas sulošė la
bai gerai tas savo roles, ir aš 
jiems duodu kreditą už tai, 
nežiūrint, kaip kam atrodo. 
Aktoriai turi visuomet lošt pa
gal autoriaus reikalavimą. 
Jeigu autoriaus parašyta, kad 
turi aktorius drebėt, tai turi 
ir 'drebėt, kad net visos kin- 

' kos drebėtų. Jeigu parašyta, 
kad “džigą” šoka apie mergi
ną, turi ir šokt ir t. t. žodžiu 
sakant, “Pepita” tapo sulošta 
be stambių klaidų. * Publika 
turėjo gardaus juoko ir gėrė

josi dainų melodijomis. Iš

L. D. 185-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Užbaigus 
susirinkimą, bus svarbi paskai
ta religijos klausimu. Todėl i 
visi nariai dalyvaukite ir atsi
veskite savo draugus pasiklau
syti paskaitos.

Kurie dar negavote knygos 
Seno Vinco Raštai, tai šiame' 
susirinkime galėsite gauti.

Narys.

$100,000 Kailiu Plėšikai 
Tapo Suimti

Suėmė septynis plėšikus, ku
rie sausid 17 cį- išplėšę bran
gių kailių už $100,000 iš san
dėlio po num. 226 West 25tK

su didesniais 
Rose Labora- 
reikalavimiv- 
dienomis dar

VEIDO GRAŽUMAS
Jau keletas metų nuo laiko išradimo ir užregistravimo S. V. pat. 

off. Washington, D. C., Rojaus Meilės Grožybes Lašų, kurie su savo 
stebėtina veikme ne vienam suteikė džiaugsmo, padarydami veidą 
SKAISTŲ ir malonų, su tikra JAUNYSTĖS IŠŽIŪRA.

Kadangi vis daugiau ir daugiau gauname orderių 
pagyrimo laiškais, tai ir buvom priversti įsteigti Blue 
tori ją, kurios užduotis ir bus, kad patenkinus žmonių

Taipgi prie Blue Rose Laboratorijos prisidėjo šiomis
vienas gabus chemikas, baigęs garsiąją Rutgers Kolegiją of- Phar
macy, tai bus jaunas talentuotas lietuvis Kast. Akulionis. u

Svarbiausias' dalykas Blue Rose Laboratorijos, tai išradimas 
MUILO, kuris pasivadina Rojaus Veido Grožybės fimuilu. To muilo 
išradime didesne garbes dalis priklauso chemikui Akulioniui. Ro
jaus Veido Grožybes muilas PRAŠALINA ne tik ŠLAKUS, spuogus 
ir įvairios rūšies rudus plėtmus, bei senatvės raukšles nuo veido, bet 
atjaunina odą, suteikdamas veidui malonią jaunystės išžiūrą.

Naujai išrastas muilas kainuoja $1.25, bet, perkant sykiu su Rojaus 
Veido Grožybės • Lašais, su . visais nurodymais, kaip vartoti, tik 
už $2.00.'

DISTRIBUTORS
J. J. STROSSELL IR K. AKULIONIS

Informacijos teikiamos dovanai. Užsakymus- su pinigais siųskit re
gistruotame laiške ar money orderiu, visuomet užrašydami taip:

BLUE ROSE LABORATORIES
Branch Office 69 Bond Street, 

ELIZABETH, N. J.

I

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Labarntoiijos BandymaiX-Spinduliai,

110EAST16thST.il. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M.

M- Z

Nd.

Miestas

(Tarpe 4 th Ave. ir Irving PI.) 
Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Siųsdami 
su savo adresu,

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, 1--------- .

pinigus 
užrašykite:

Brooklyn, N. Y

URBOMS

.Street or Avenue

State....

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 59th Sts.. NEW YORK (.11Y

26 metai

ŠEKIT LINDBERG
Išmokite geriausiai mokama industriją. Mūsų gabūs insT^to™^ 

išmokins jus būti automobiliu mechanikais, orlaivių mechaniKais, or
laivių inžinų mechanikais, stvrininkais; pardavėjais nyorlaivių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 į savaitę. .h,e’ 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. K,ases “i®""' 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 10-12. waia-

110EAST16thST.il


Su- 
bū-

o

ifPuslapis Šeštas

REIKALAVIMAI

VIETOS ŽINIOS
PARDAVIMAI

TEATRAS-DA1N0S-MUZIKA

PRANAS VEIVERIS

418

'i

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

Keturias-dešimts Antras

METINIS BALIUS
Rengia Draugyste švento Jurgio

Pradžia 6-tą vai. po pietų

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

kurios 
darbo, 
išrink- 
tuojau

to, bus Rudy Vallee 
Connecticut Yankees 
gyvame vaizdelyje, 

“Upės Atsiminimai,”

to 
ge-

tį

E

&

DEGTINĖS ŠMUGELNINKU 
JUDIS PARAMOUNTE

moteris šaukia 
vietinis distrik- 
Partijos. Dar-

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

ii

10 centų. Meluoja, būk 
penktukine važinėjimo kai- 
negalinti “ant savo išeiti.”

“Roadh ouse 
bantis judis,

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

Miller’s Grand Assembly
(Grand Manor, Inc.)

Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS “kauntermanas” lie
tuvio laikomoj valgykloj, po num.

68-19 Grand Ave., Maspethe, prieš 
gatvekarių stotį. “Kauntermanas” 
turi mokėt pagamint ir trumpus val
gių orderius. (43-45)

-

JĮjtf. t

PARSIDUODA restoranas (Cafe) 
labai pigiai. Kreipkitės po No. 52- 
20 Flushing Ave., Maspeth, N. Y.

(43-45)
PARSIDUODA kendžių ir cigarų 

Storas, yra fountain, daug tavoro, 
3 kambariai gyvenimui, biznis įdirb
tas per 10 
gera proga 
tės po No.

metų. Greitam pirkėjui 
pigiai pirkti. Kreipki- 
388 S. 3rd St., Brook- 

(43-45)

I

i
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Kaip Paremti Moterys Darbininkės į
Kovojančius Darbininkus? Konferenciją!

Šiandien vakare bus susirin- Darbininkes 
kimas atstovų nuo visų darbi- į konferenciją 
ninkiškų organizacijų 
Plaza svetainėje, New Yorke; 
pradžia 7-tą vai. vakare, 
ąirinkimo tikslas—surasti 
dus, kaip duoti geresnės me
džiaginės paramos Illinois mai- 
nieriams ir visiems kitiems i ferencija bus šį šeštadienį 
streikuojantiems bei į lokautus sario 22 d 
išmestiems darbininkams.

Kurios lietuvių 
organizacijos bei ... 
draugijos dar nėra išrinkusios Konferencijoj taip jau bus 
atstovų į šį susirinkimą, tai jų svarstoma prisirengimas prie 
komitetai turi paskirti atsto-i Tarptautinės Moterų Dienos, 
vus arba komitetų nariai patys ’Ta diena bus apvaikščiojama 
tiesioginiai dalyvauti.

’sykį iš savo automobilio per daiktus ir prisidėtų prie dar- 
j tąsias “gimnastikas” pats iš- bo.
krito, tačiaus nesusižeidė, ir;

! abelnai nieko blogo jam neat-1 
sitiko. Sakoma, kad jo išra-i

' dimas galėtų sumažinti nelai-l
mes, pareinančias iš automobi-j 

į liti susikūlimų.

Irving'tas Komunistų 
bininkės turi mobilizuotis prieš 
imperialistus, kurie dabar va-' 
ro tokią pašėlusią prieš-sovie- 
tinę agitaciją ir rengiasi karui 
delei Sovietų išžudymo. Kon- 

va- 
2-rą vai. po pietų, 

Workers Centre, 26 Union 
darbininkų Square, ant ketvirtų lubų, New 
pašelpinės j Yorke.

Ex-kareivis Kovotojas
J. Porter Kalbės T. D. A. i 
Bazare, Išėjęs iš Kalėjimo

Drg. John Porter, ex-karei
vis New Bedfordo audėjų strei-

I ko vadas, pargabentas iš Cali- 
fornijos kalėjimo į Governor’s 
Islandą, New Yorke, dalyvaus 
atidaryme metinio bazaro1

Visi' daiktai, surinkti’čtel'ba- 
zaro, bus priimti “Laisvės” 
ofise. Bazaro reikalais kreip
kitės Į sekretorę A. Jėskevičiū- 
tęj 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. Draugai, kurie galėsite 
padirbėti laike bazaro, priduo- 
kite vardus sekretorei.

A. Jeskevičiūte.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

’ kovo 8 d. New Yorke, vakare, 
Irving Plaza svetainėje, 15th

■ St. ir Irving Place. Dvi salės 
tam tyčia yra išanksto užsaky
tos. »

Darbininkės moterys turi 
prisiųsti i konferenciją atsto-

$20,000 Bravoras prie 
Borough Hali

Antradienį, arti Borough ■ ves nuo visų darbo unijų, dar- 
Hall, Brooklyno valdžios cent- bininkiškų moterų draugijų ir 
ro, užtiko mūnšaino bravorėlį, įvairių kitų jų organizacijuf. 
kurio įrengimai ir mašinerija 
verta bent $20,000,—po num. 
140 Livingston St. Kelis antra- 
rankius, trečiarankius mūnšai
no fabrikantus suėmė; bet tik
rojo boso vardo tai negalį su
rasti. Blaivybės agentai.sučiu
po ir kostųmerių sąrašą, ku-j 
riame esą nerųažai ir žymių 1 
politikierių.

Nights”—kal- 
vaizduoj antis, 

Tarptautinio Darbininkų Apsi-jka*P Yra medžiojami^ augštos 
gynimo, vasario 26 d 
Star Casino svetainėje.

(St. ir Park Ave.
'pasodintas kalėjimai!,
būtų atsisakęs vadovauti ko-į Be^alb Aye. 
vejantiems audėjams; bet jis | 
sėdo į kalėjimą, o ne atsisakė, j 
Išgirskite pirmą jo prakalbą, 
kurią jis bazare sakys po išėji
mui iš kalėjimo. Visi lietuviai 
darbininkai, ruoškitės 
vaut bazare!

New i klasės būtlegeriai. - Jo rody- 
107th jmas Prasidės vasario 21 d., 

Jis nebūtu ! penktadienį, Brooklyno Para- 
kalėjiman, jeigu ' mount teatre, ties Flatbush ir 

. Laikraštininkas 
j Charles Ruggles sušnipinėja 
1 Fred Kohlerį, šeimininką ma
dingo kliubo, kuris tarnauja, 

* kaip būtlegerių šaikos centras, 
i Be kitų, veikale lošia ir dai- 

daly- uuoja Helen Morgan, naktinių 
kliubų specialistė ir degtinės 

[šinkuotoja. Ji turėjo gana pa- 
i tyrimų pačiame gyvenime. Jos 
i poniškos lėbavimo vietos ant 

prie-1 Broadway, New Yorke, buvo

ĮVYKS subatoje

Vasario (February) 22,
1930 m.

Gerbiamieji Brooklyno ir apie- 
Hnkės lietuviai ir lietuvaitės! 
Kviečiame visus atsilankyti j mū
sų parengtą balių, kur bus proga 
su pažįstamais susieiti ir prie pui
kios muzikos smagiai pasišokti. 
Muzikantai bus devyni (9),vado
vaujant prof. P. Rich, kurie grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Kviečia Renginio Komitetas.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
KELRODIS: Brooklyniečiams 

geriausia važiuoti Broadway Line 
“L” ir išlipti ant Marcy Ave. 
stoties; paskui eiti iki Grand St., 
kur rasite ir svetaine.

Reikalauja 10 Centų “Perų”
I. R. T. “eleveiterių” ir po

žeminių gelžkelių kompanija 
i vėl kreipiasi į N. Y. valstijos 
augščiausią teismą, įrodinėda
ma, kad turi būt jai leista pa
kelti važinėjimo kainą nuo 5 
iki 
su

! na

Ne Toj Vietoj
Pereitame “Laisvės” nume

ryje per technikinę klaidą bu
vo tarp vietinių žinių įdėta 
“Apie Roxy teatro ku ’ėją.” 
Tas rašinys, kaipo pusiau- 
skelbiamojo pobūdžio, buvo 
redakcijos paskirtas į Teatro- 
Dainų-Muzikos skyrių.

Guminis Apsaugotojas nuo 
Automobilių Nelaimių

Vokiečių kapitonas, Fr. C. 
Schleiff, žymus karo of icie-, 
rius, Įrodinėja savo išradimą 
New Yorke, kaip išvengt blo
gų pasekmių iš automobilių 
susikūlimo. Prie Buick auto
mobilio jis prisitaisęs guminį 
“bumperį,” trijų colių storio; 
su tuo bumperiu jis 26 mylių 
greitumu važiavo ant stulpų, 
įsibėgėjęs trenkė į kitą sto
vintį palaikį automobilį ir da
rė kitas panašias štukas. Nors

BALIUS IR KONCERTAS
1 Rengia A.L.D.L.D. 185, L.D.S.A. 111 ir S.L.A. 322 Kuopos

Nedėlioję, 23 Vasario (February) 1930
OUR CIVIC CLUB SVETAINĖJE

Liberty Avė., tarpe 113 ir 114 Sts.), Richmond Hill, N.Y
Pradžia 4-tą vai. po pietų, koncertinė programa 

8-tą valandą vakare
Koncertinę programą išpildys Aido Choro merginų 

sekstetas, po vadovyste B. Šalinaitės; dainininkė M. čes- 
navičiūtė; gabi šokikė Vanda širviūtė; armonistas Jurgis 
Dirgeniukas ir smuikininkas Levandauskutis.

Gerbiami vietos ir apie- 
linkių lietuviai! Jūs žino
te, kad mūsų kuopos visuo
met savo parengimais pa
tenkina visus, kurie tik at
silanko, todėl nėra abejo
nės, kad . ir dabar paten
kins. Svetainė puiki ir 
kiekvienas smagiai galės 
pasišokti, kiek tik jo kojos 
tesės. Paskui programa 
irgi puiki, galima bus pk> 
siklausyti dainų., muzikos 
ir pažiūrėti klasikinių šo
kių.

Įžanga 50 centų ypatai ’
KELRODIS: — Važiuojantiems 

iš Williamsburgho, Central Broo
klyno ir kitur, reikią važiuoti 
iki Atlantic Avė., ten mainytis 
Lefferts Ave ir važiuoti iki 
GREENWOOD stoties. Išlipus 
eiti tris blokus pirmyn Liberty 
Avė. ir rasite svetainę.Margaret česnavičiutė

Dinamitas Priemenėje
Dvi lazdeles dinamito

menėje rado džianitorius na-Į blaivybės agentų iškrėstos ir 
mų po num. I 
Ave., New Yorke.
policiją.
ar tai nebus tos pat rūšies di-| 
namitas, • kurio kelios dienos j 
atgal buvo pridėta palei Grand I 
Central gelžkeli.

32 West End I uždarytos. Sugedus tam biz- 
Pašaukė' uiui, Helen Morgan leidosi loš- 

Daroma tyrinėjimas, į ti krutamuose paveiksluose, 
ir suprantama, jos lošimas tu
ri būt naturalis, nes gyveni
mo praktikoje buvo prie 
pripratus. Balsas jos visai 
ra i skamba kalbančiuose 
džiuose.

Apart 
su savo 
naujame 
taip pat

i šokių ir dainų scena su Cheer 
[Leaders kvartetu, Gambarel- 
i Ii merginomis ir kt.

Antradienio vakare bus dar 
priedų prie reguliarūs progra-

Sovietų Sąjungos Draugų 
Demonstracijos Mitingas 
Prieš Imperialistus

Oficialiai’ pasižadėjo daly 
vaut demonstraciniame protes-i 
to mitinge kovo 16 d., prieš im-| 
perialistus su jų religiniais tar-l 
nautojais šios darbininkų or-l £^T ,
ganizacijos: Adatos Darbų In- Apuokų Links-
dustrinė Unija, Nacionalė Au-j?1^^^8 su es, Buddy 
dejų Unija, Independent Shoe ■ Bogersu, kuris čia dar pirmą 
Workers Unija, Viešbučių, I kart^ Parodys asmeniškai ant 
Valgyklų ir Kafeterijų. Darbi-iscenos* . ex^ra
ninku Unija, Namui Darbiniu-į ^aJls ? sie Thompson, Lestei 
kų bei Tarnautoji! Unija, Dar-i en 11

I bo Unijų Vienybės Lyga, Tarp-' ,
[tautinis Darbininkų Apsigyni- --------------------------------------------
'mas ir kitos proletariniai nusi-! •. ,
įtiekusios organizacijos. Mitin-: Daugiau Vietos Žsuių 
i ga šaukia Sovietų Sąjungos n i . n i
Draugai. ‘ Kenktame Puslapyje

Apart kitų kalbėtojų, bus ir j 
protestonų episkopalų ex-vys-| 
kūpąs Wm. Montgomery! 
Brown. Bus paimta viena iš 
didžiausių New Yorko svotai-■ 
nių, apie kurią vėliau prane- [ 
Šime.

Geresniam p r i s i r engimui 
prie šio masinio mitingo, bus ' 
atlaikyta konferencija, kurią 
Sovietų Sąjungos Draugai šau
kia kovo 13 d., 8-tą vai. vaka
re, Manhattan Lyceum svetai
nėj, 66 E. Fourth St., New 
Yorke.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, pasiųskite savo dele
gatus į šią prirengiamąją kon
ferenciją.

T. D. A. Bazaras Į
Tarptautinis Darbininkų Ap- i 

! sigynimas ruošia savo metinį j 
i bazarą, kuris bus New Star I 
Casino svetainėj, New Yorke, 

į Jis, prasidės trečiadienį, vasa- 
1 rio 26 ir tęsis iki kovo 2^ d. 

'! Svarbu visiems atsilankyti? i
Mūsų lietuviškos darbin? or

ganizacijos, T. D. A., A. L. D. 
L. D. ir L. D. S. A. suorgani
zavo bendrą komisiją, kuri rū
pinasi bazaro reikalais. Jie 
sudarys lietuvių būdelę tame 
bazare ir idant padarius ją 
naudingą, privalėtų visiems 
rinkti ir sunešti įvairius daik
tus, kuriuos bus galima nau
dot pardavinėjimui. Paliudiji
mus ir blankas del rinkimo 
gausite “Laisvės” ofise.

Yra organizacijos, 
dar neprisidėjo prie šio 
Mes raginame jas, kad 
tų komisijas, kurios
gautų blankas ir pradėtų rink
ti daiktus. Taipgi kviečiam 
jas į bendrą bazaro komisijos 
susirinkimą, kuris bus laiko
mas antradienį “Laisvės” Sve
tainėj. Apart to, kviečiam ir 
tolimesnes kuopas, kaip Great 
Necko ir Newarko ir kitas

I apielinkės kuopas, kad rinktij

LAIKRODININKAS
Lorimer St. (priešais “Laisvės” 

Redakciją), Brooklyn, N. Y.
Taisau: Bulovą, Gruen, Tavannes, 
Longines, Howard, Hamilton, South 
Bend, Burlington ir kitus augštos 
rūšies laikrodžius, taip kaip kad 
jie yra taisomi dirbtuvėse, nes aš 
pats esu dirbęs nekuriose įš tų dirb- j 
tuvių, ypatingai Bulovą dirbtuvėj. 1 
Turiu tiems laikrodėliams medžiagos 
tiesiai iš dirbtuvės. Taipgi taisau 
fontanines plunksnas, auksinius da
lykus ir akinius. Akinius, paliktus 
vakare prieš 6 valandą, visuomet su
taisau tą patį vakarą ir nereikia iš
likti iš darbo arba mokyklos delei 
sumuštų akinių. Visuomet esu na
mie nuo 12 vai. dieną iki vėlaus va
karo. 38-43

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

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

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

28-50

KAM REIKALINGAS maliorius-pen- 
teris. Aš pentinu namus iš lauko 

ir iš vidaus. Taipgi iškalu ponelius. 
Darbą atlieku greitai ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės šiuo 
John Burba, 794 Grand St. 
lyn, N. . Tol. Stagj> 4853.

adresu: 
Brook-

(42-44)

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų 11811 ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi diagnoze ir 

gydymo būdai.
127 East 84th Street

(Tarpe Park ir Ixixington Avės.) 
NEW YORK CITY

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

XSpinduliu Diagnoza 
Guzo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir' šventadieniais 

tik susitarus.

Te!., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS A DVOK A TAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki G po pietų
REZIDENC1 JOS ANTRAŠAS: 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
6043

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

ŽINOTINA VISIEMS
Nesenai .sugrįžo iš Lietuvos 

vaistininkas J. J. Strazdas, gerai 
žinomas Brooklyno lietuviams, 
kaipo išradėjas Rojaus Veido 
Grožybės Lašų. Jis dabar dar
buojasi su p. Kast. Akulioniu, 
baigusiu Rutgers Kolegijoje vais- 
tininkystės mokslą. Strazdas pa
sižymėjo savo mokslu ir pastan
gomis išradime naujo muilo. Jo 
išrastasai naujas muilas tapo pa
vadintas Rojaus Grožybės Muilu. 
To muilo ypatybe yra tame, kad 
jis prašalina nuo veido taškus, 
plėtmus ir išlygina senumo raukš
les.

J. J. STRAZDAS (Strossell) ir 
KAST. A KULIONIS yra oficialiai 
distributoriai BLUE ROSE LAB
ORATORIES, Branch Office, 69 
Bond St., Elizabeth, N. J.

DARBĄ ATLIEKA

(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

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY

pra-

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir nudaro su 
amerikoniškais,

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės Šiuo 

adresu:

JONAS

GERAI IR PIGIAI

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenpe) 

BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš . 

i Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių
< Chemikalų

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

( Kundroto aptieka yra Aidžiausia Ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinain, kad sudėtines šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

a tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514
Iškirpkit Šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

tf'ii i

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Rūtų 
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.

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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