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Metai XX, Dienraščio XII

Paskutinę dieną šio mėnesio 
New Yorke įvyks prolet. rašy
tojų, artistų ir muzikų konferen- ' 
cija, kurią šaukia Jono Reedo 
Kliubas. šis kliubas dar nesenai 
susiorganizavo, bet jau spėjo 
nuveikti gerų darbų. Šiuo tar
pu New Yorko mieste ir prie
miesčiuose, darbininkų organi
zacijų svetainėse, jis turi išsta
tęs parodas Amerikos proleta
rinių tapytojų-artistų kurinių.

11 ■ O ’į— , J“ LIETUVOS. FAŠISTAI TEIS 36 
JAUNUOLIUS DARBININKUS UŽ

KOMUNISTINĮ VEIKIMĄ
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Sovieiaj HaBaus Fa|šy,|i §Įan(Įar(] Aliejaus Kompanija Kalta Žuvi-
MASKvZZYaKg i“11 Darbininkų nuo Eksplozijos; Bandoi|

| ketvirtadienį, bile ' asmuo, [ Suverst Kaltę ant Darbininkų įlį 
surastas kaltu dirbime arba 1 -------------------

Raudonosios Pagelbos bu- kimus kareiviams ir suorga- skleidime falšyvų pinigų, ar

rėti.

LONDONAS.— Trečia- j 
dienį laivynų konferencija [ 
tapo pertraukta ant savai-1 
tės. laiko iš priežasties pasi-1 
traukimo Francijos delega- ... - - -
cijos del Francijos kabineto lėtinas, leidžiamas Vokieti- nizavo demonstraciją Pir tai Sovietų Sąjungos 
žlugimo. lU.

Stimson, Amerikos atsto- neša sekamą žinią:
[joj, vasario 6 d. laidoj pra-‘mą Gegužės, 1929 metais.! svetimos šalies, galės 

' : iJų gyvastis randasi pavo-lmirčia baudžiamas.
Netrukus karo lauko teis-Įjuj. Jie bus nuteisti sušau-i 

į Kompanija, Varydama Skubi ai Darbą, Nepaisė Sutaisyti 
bQtj Sutrukusias Gazo Dūdas, Sako Darbininkai ;

. .. . . was, patarė konferenciją „
Amerikos proletarinių artis-: aiškindamas, mas Panevėžy teis 36 jau-idymui arba ilgiems metams i

. jau senokai. Tačiaus iki šiol [kad neesant Francijos dele-1nuohus darbininkus, narius
tasai darbas
rimtai ir prisimygusiai. šiuoĮbų.
tarpu,.betgi, mūsų darbininkiš-j --------------------
ki centrai pradėjo į tai kreipti ; £awrence Planuojama Or- 
daugiau savo domės. Kiekvie-: ganizu<)ti Tekstilės
nam aišku, kad sale griezteji- " , . . .
mo klasių kovos, sale sunkaus Į Dai DininKai
ir didelio uždavinio, kurį Ame-1 ---------
rikos proletariatas turi prieš ! LAWRENCE, Mass.—Pe- 
savo akis, privalo rastis tam reįtą sekmadienį čia Nacio- 
tikra organizuota pajėga, tei-|najg Tekstilės Darbininkų 
kianti įkvėpimą ir paskatinima TT .. v q
milžinui proletariatui. Turi yniJa vsu?.a^e konferenciją, 
būti dailininkai, kurie, patys da-; Uuvo šešiolika delegatų 1S

' —■’’] dirbtuvių. Buv:'
fapįpiešti ir sceno-'diskusuojama tekstiliečių ! NEW YORK. Organi-
Kstančiam darbiniu- padėtis. Išdirbta planai va-izacBa Friends of Soviet ta pranešimas, Kati acimiro-ivunao nunanuu. uicis 

kų parodyti, kad ir šie užsideg-[rymuį ‘organizavimo darbo [Union (Sovietų Sąjungos ;lo Byrdo mokslinės ekspedi-jį^vonas tapo [atrastas

iew D. Man n, taipgi 
intendento pagelbinin-

ELIZABETH, N. J. — Matthew D. Mann 
'New Jersey Standard Alie- superi

Tačiaus iki šiol i Kaci neesant rrancijos aeie- inuonus uanumimus, im. .kalėjimo, nes Lietuva ‘o-iMfado EidsOIlO LaVOIiad“8 Ko™ljaniJa ^ockvefe!” A8’-1.1' f' L' Newcomb,
nebuvo paimtas Racijai negalima vesti dery-1 Jaunųjų Komunistų Lygos, kuojama, kad ji dar esanti A <MIW UIVWU ler valdoma) kalta zuvt- žiūrėtojas inžinierius

■ šiuo. Un 'kaltinamus “konsniraciioi ir' “karo nadėtv” ir laneliu da-1 __ ____ _____ .. . .me 11 daibmmkų nuo eks- Jie paieiske, kad eksplo-“karo padėty” ir lapelių da-1 ,
linimas kareiviams yra [ FAIRBANKS, A aska. 
skaitomas dideliu prasižen-l^ia £auta pi anesimas nuo 

•n (Joe Crosson, amerikiečio
 / lakūno, kuris jieškojo din- 

’ ~ ; gūsių Amerikos lakūnų,
Masinis Mitingas Prieš Byrdo Ekspedicija Grįž- Boiland h Eielson 1(acl pe n r • • n oi n I *v n- • • n r J’eita antradienį tapo atras-KeligmiĮĮ Burtų Skelbė- ta is Pietinio Poliaus [tas lavonas Carl Ben Eiel- n • • ison prie sudužusio jo orlai-□ntSeS ,vio, už 90 mylių į pietryčius

nuo North Cape, Sibire.
Pirmiau tapo atrastas la

vonas Borlando. Eielsono 
> už 

; Draugai), 175 "Fifth Ave., cijos laivas City of New įį50 pėdų nuo tos vietos, kur 
|New York, pranešė 

Rasini Tautu Lm 
kunti Sovietu Sąjungų

--------  _ Ipo William T. Manning or-[New Yorko į pietinio

'kaltinamus “konspiracijoj ir 
rengime ' ginkluoto sukili
mo.” Jų prasižengimas yra 
tas, kad jie dalino atsišau-

jus Kovo 16 d.
lyvaudami kovose, jas mokėtų įaštuonių dirbtuvių. Buvo ' 
apdainuoti, ’ ’
je kitiem tūkstančiam darb

tu ta pačia kovos ir pasišven-:
timo energija. Tam reikalin- cia 11 apiehnkej.
gas organizuotas proletarinis Į 
menas.

NEW YORK.— Čia gau-j 
ta pranešimas, kad admiro

zija neįvykus alkoholio 
dirbtuvėj. McCallum 
reiškęs, kad pirma, negu 
kas ką nors žinojo apie tai, 
eksploduojanti “garai pasi
skleidė virš akro žemės, O 
paskui ištiko eksplozija.”
>--------------------------

Antrą Būtlegerį Sugavo 
Prie Senato Namo

plozijos, kuri ištiko pereitą 
antradienį tos kompanijos 
alkoholio dirbtuvėj. Gazo 
dūda buvo nusidėvėjus, su
trukus, ir kompanija nesi
stengė jos gerai sutaisyti.

Tokia yra nuomonė de- 
jsėtkų darbininkų, kurie dir- 
■bo toj dirbtuvėj.

Dabar kompanija bando 
;išsisukti nuo kaltės; bando 
del sugedusios dūdos kaltę 

[suversti ant vieno kito.dar- 
[bininko; kompanijos virši- 
1 ninkai bando įrodinėti, būk 
koks tai supykęs darbinin
kas “spyręs į dūdą” ir ji su- 
[ trūkus. Tasai suokalbis 
prieš kurį nors darbininką 

'daromas tiksliai, kad ištei- 
j sinti kompaniją.

Apart žuvusių vienuoli- 
į kos darbininkų, desėtkai su
žeistųjų darbininkų neteks 
regėjimo.

pa- SA

M

trečia-! York išplaukė iš Bay of [buvo Borlando lavonas. Tas 
masinį I Whales 9:30 vai. trečiadie-1 parodo, kad jų orlaivis kri- 
Bronxinio rytą (4:30 vai. New [toi visu smarkumu. 
kontr-[ Yorko laiku). 'sovietų Jieškotojai Surado
vysku-; Tasai laivas išplaukė iš , 

_ ____  ____  c v__ j po-j
ATHENS, Graikija.—Atė-i ganizuojamą meldimąsi toj Jiaus kraštą rugsėjo 25 d., | 

nu metropolitas, galva Grai-[ dįenoj sąryšy, su anti-sovie-, 1928 m. Byrd su savo gru-i 
vvo.vo 1 v~r 1 [ * 1 ' Popiežius|pe išplaukė ten iš Los An-|

naHzaciVosrkuHą matome Tab- Prane§§, kad jis atsišaukė' taip .pat įsake viso pasaulio ' gėlės laivu C. A. Larsen, 
rikuose, racionalizacija viešpa-J Tautų Lygą, ragindamas katalikams melstis, tą dienai Sausio 6 d., 1929 metais,' 
tauja ir scenoje. Turime ra- imperialistus atakuoti So- prieš Sovietu Sąjungą. ipkqnpdimm iNNtpio-p minin’i 
Tas SevAtT^a'trtnmuzi' k Y Jeliginių ’ Prieš šitfJ ‘religiniu burtų jhazę Mažojoj Amerikoj i
kantus h vaidvlas tūkstančiais’ nalk.™m?-. J1VS ma"0’:skelbėjų kampaniją rengia-, (Litt]e America). Sausio 16 i 
“i gatvėn, artistai atsij j kąd impenalistines salys tu-1 ma New Yorke milžiniškas j d. Byrd gkraidis orlaiviu ir 
duria toj pačioj padėtyj, kaip :1 1 iez^ žingsnį darbininkų protestas. l ai ijštyrė 1,200 ketvirtainiu Qnvwi-n nao-oiho
fabriko darbininkas: be darbo, P™s Sovietus. bus demonstracija gynimui [mylių pietinio poliaus kraš- ne U bovieuj Pa£eloa,
pinigų, pastogės. Jie esti pri- * .[Sovietų Sąjungos. Vasario 19 d., 1929 m., r

I Susirinkimas prasidės. orlaiviu ištyrė-40,000 I
[vai. po pietų. Tarp kitų.ketvirtainiu myliu 
j žymių kalbėtojų bus vysku-[mos teritorijos, 
j pas William Montgomery Lapkričio 28 d. Byrd su L? PATTYVY -r\v»n o n 11 m _ t x # # •vi—i — IT   c” X----- ----- -------- ---  i

trims kitais lakūnais išlėkė mandieriui Slipenovui vykti Jos buvo pavojui, 
orlaiviu į pietinį polių, 10: su iavonais į Fairbanks; A ' 
29 vai. vakare (New Yor- iasRa<

Pajėgų panašios organizaci
jos įsteigimui šiandien turima 
daugiau, negu kitados. Visų 
pirma, turime išsiauklėję visą 
eilę savų gabių dailininkų ;

patikiu bažnyčios, į tine kampanija, I Popiežius j pe išplaukė" ten iš Los An-

verčiami protauti, galvoti, kas i Anglija Neskelbs Raporto
pus. Mūsų, kaipo sąmoningų 
darbininkų, komunistų, pareiga 
tuosius žmones traukti savęspi . 
į mūs organizacijas—ir drauge j 
kovoti prieš bendrą priešą, ka-: 
pitalizmą.

Aišku, tam ims daug laiko ir 
energijos, bet projektuojama 
Reedo Kliubo dailininkų orga
nizacija tatai turės atlikti. Ir 
atliks, jei tik mokėsim pagrįsti 
gerus pagrindus.

Apie Religijos Padėtį 
Sovietų Sąjungoj

LONDONAS.—Trečiadie- Brown, kuris tapo prašalin-
n j atstovų bute konservąty- ^as iš episkopalų bažnyčios

Stoka pas mus juokdarių— 
satyrikų. Tik daugiausiai del- 
lei to retai tematome ir mūs 
“Krokodilių”.

New Yorko “Evening Post”, 
korespondentas Berlyne prane
ša, kad Prūsijos social-demo- 

, kratų valdžia paaštrino savo 
kovą prieš komunistus ir ją vis 
aštrins. Tačiaus Komunistų 
Partiją nelegale nepadarys, 
“nes to nebūtų galima įvykinti 
ir neabejotinai, tas labiau su
stiprintų komunistų gąlią.”

Šis faktas parodo, jog Vokie
tijos Komunistų Partija yra ne
nugalima: ji turi įleidus savo 
šaknis į darbininkų klasės or
ganizmą taip giliąi ir plačiai, 
kad norint jas išrauti, reikėtų 
sunaikinti visą darbininkų kla
sę. Prie tokios Komunistų 
Partijos išauklėjimo eina visų 
kraštų revoliuciniai darbinin
kai. Vokietijoje, naje, šiuo 
tarpu pergyvenama Kerenskija- 
da!... <

Vartoją anglų kalbą draugai, 
būtinai perskaįtykit d. G. Zi- 
hov5evo straipsnį “Ar naujos 
revoliucijos nebegalimos be' ka
ro?” Jis telpa > angliškam 
“Komuniste” už vasario mėne
sį. Su tuo klausimu būtinai

WASHINGTON.— Ant
radienį prie senato namo 
blaivybės agentai suarešta- ^ 

. v o 
Sugavo jį gabenant degtinę 
iš automobilio į senato na
rna. j 

čiau veik tokiuo pat būdu 
' tapo suareštuotas George 
L. Cassidy,, žinomas, kaipo 
“žmogus su žalia skrybėlė.”

Goldberg išlipo iš auto
mobilio prie senato namo ir 
pasiėmęs rišūlį ėjo į namą. 
Detektyvai jį sulaikė. Jis 

nuo i metė rišulį ant šaligatvio, ir

i\VUvc clJįvJlLcll o Udl vč Ud" 
William David Goldberg.

Pora valandų anks-

■A

Lavoną
Grupė Sovietų jieškotojųj

■ po vadovyste komandie- j
i riaus Slipenovo, lakūno, su- [
[rado Eielsono lavoną, ir
Į apie tai buvo pranešta -į

’iNanuk. ' i Standard Aliejaus kom-
Amerikiečiai jieškotojai i panija pastaruoju laiku at- 

ilabai dėkingi Sovietų jieš- [Įeidinėjo darbininkus 
} j kotojams, kurie suteikė [darbo, o vertė skubiai dirb- sudaužė šešias bonkas deg[-

jiems didelę paramą. Jeigu'ti tuos, kuriuos paliko prie tinės. Tačiaus detekty-
tai [darbo. Bevarydama darbą [vams pavykę kiek degtinės,, es/ 

lavonų nebūtų buvę galima kuosmarkiausiai, del didelio
[surasti iki pavasario, sako pelno godumo, sako darbi- Goldberg

nežino-

vii partijos atstovai reikala
vo užsienio reikalų ministe- 
rio Hendersono viešai pa
skelbti raportą Anglijos 
ambasadoriaus Maskvoj 
apie religijos padėtį Sovie
tų Sąjungoj.

Henderson gifsakė, kad jis 
dar neaplaikęs pilno rapor
to, ir ta. ką aplaikė, nema
no skelbti, nes būtų į blogą 
padėtį pastatytas- Anglijos 
atstovas Maskvoj, i ' ;..

Tačiaus Henderšonas pa
reiškė, kad Anglijos valdžia 
renka faktus tuo klapsimu, 
nežiūrint f iš kokių šaltinių 
jie neateitų.

MacDondldo sūnus Mal
colm parlamente pareiškė, 
kad nesenai jis buvo’ Mask
voj ir vienoj- katedroj mel
dėsi' su 1,000 žmonių. Jis 
išvedimą darė, kad maldos 
neuždrausta Sovietų Sąjun
goj-

už nesutikimą laikytis reli
ginių burtų.

Kotepovas Pasidėjo Banke 
Pinigų Pirma Dingimo

PARYŽIUS.— Dabar iš
kilo į viršų, kad rusų bal
tagvardiečių vadas, genero
las Kotepovas, pasidėjo 
150,000 frankų Šveicarijos 
federaliam banke už kelių . 

[ dienų; pirm dingimo. Tas 
parodo, kad jis pats kur.tai 
dingo, kad paskui/ jo pase? 
kėjai gąlėtų šaukti prieš So-. 
vietų Sąjungą, buk Sovietų 
slaptoji ,pp|icija jį pagrie- ! 
bus. • - .

reikia susipažinti: šiuo tarpu. 
Mes stengsimės tąjį raštą iš
versti j‘ lietuvių kalbą ir at
spausdinti “Laisvėje”.

Iš visų kapitalistinių kraštų, 
šiuo tarpu Francūzija yra ma
žiausiai ekonomipio , krizio pa
liesta, betgi įr ten revoliųcįnis 
judėjimas kunkuliuoja iki 
briaunų.

Mušė 84 Metų Motiną, Gavo 
Kalėjimą

CHICAGO, Ill.— Anna 
Stepka, 84 metų amžiaus 
moteris, nusiskundė- polici
jai, kad jos sūnus Tony, 47 
metų amžiaus, labai žiau
riai su ja elgiasi. Sakė, kad 
ji dirba prie grindų valymo 
ir kiek ji uždirba, jos sūnus 
atima nuo jos pinigus ir 
praleidžia ant munšaino. 
Dabar jos sūnus ją apmušė 
ir ■ išmėtė iš savo stubos. 
Tony tapo suareštuotas ir 
padėtas k'alėjirhan.

M

sutaupyti del įrodymo', 
tapo sulaikytas, 

del grand džiūrės tardymo.
Butlegeriai, matomai, da

ro biznį su nekurtais sena- 
pasiųsta prašymas leisti ko-j darbininkų gyvastis nuola-.to nariais.

I . I    ■■ I. .1.,    I ■ 1-1—

Penkiasdešimts septyni i /i'.
sužeisti darbininkai randasi Laisvamaniai Liepia Hoove-

ninkai, kompanija dažnai 
sutaisyti tru

i amerikiečiai jieško tojai.
Sovietų šiaurės Komisi-'nepaisydavo 

jos prezidentui Kamenevui kusias gazo dūdas; del to

ko laiku). Lapkričio 29 d., Lavonai likosi patalpinti įvairiose ligoninėse. Dakta- riui Nesikišti Į Sovietų Re- 
8:55 vai. ryto (New Yorko į siipenovo orlaivį ir bus rai praneša, kad šeši iš jų 
laiku) Byrdas prisiuntė nuo gabenami į Nanuk, o paskui randasi kritiškoj padėty ir 
pietinio poliaus bevielinj į Alaska. Borlandas, kui*io veikiausia nepasveiks.
pranešimą į New Yorką;'į žmona ir vaikai gyvena Ala-1
savo bazę sugrįžo 5:10 va- skoj, bus palaidotas Seattle, nėjimai eksplozijos priežas-Yos pasiuntė
kare- vt <Eieisono lavoną pasiims jo ties. Union apskričio pro-'Hooveriui pra^v^i.^, »

■ Gruodžio 5 d. atrado nau-ltėvas Ole Eielson ir gabens Ikuroras Abę J. David pra- Amer. valdžia imtų žingi 
ją-kalnyną, tyrinėdamas 35 į j Hatton, North Dakota. Įneša, kad tyrinėjimų pasek-įprieš Sovietų Sąjungą i
tūkstančius ketvirtainių I qjg Eieison dabar yra Alas- i ničs bus perduotos grand religijos naikinimo,

‘mylių nežinomą teritoriją.
• Byrdo 'ekspedicija pasižy
mėjo ;tyrinėjime piętinio po
liaus ^krašto. Nemažai nuė
mė. krutamu paveikslų.

Pradėta trys atskiri tyri

Ilginius Reikalus
■> . ’V"*. >

NEW YORK.— Trečia
dienį įvairių bažnyčių gal- 

i prezidentui 
[Hooveriui pranešimą, kad

$

•‘i

I

s

Sūarbštavo Už1 Butjegeria 
vimą Kongreso Nariams

WASHINGTON.—George 
L. Cassidy antradienį tapo 
suareštuotas. . Jis įtaria
mas pardavinėjime degtinės 
kongreso nariams.

Jis tapo suareštuotas įei
nant į senato namą. Pas jį 
atrasta šešios puskvortės 
degtinės. Thomas Gately 
iš Baltimore, kuris kartu 
buvo su juo, taipgi tapo su
areštuotas. Abu Sulaikyti 
po $2,000 kaucijos. ,

Cassidy jau antru kartu 
suimtas už butlegerystę.

koj ir ten laukia lavono.
Eielson ir Borland užsiė- inija bus išteisinta, 

mė transportavimu pąsažie- 
rių ir kailių1 iš' Nanuk į 
Nome, Alaską: Lydimi 
Frank Dorbaridt jie padarė 
kelionę, atgabeno į Nome 
šešis pasažierius ir kiek 
kailių. Išlėkus į kelionę ant
ru sykiu, Dorbandt su savo 
orlaiviu sugrįžo į Teller, jų 
bazę, iš priežasties blogo 
oro, o Eielson ir Borland 
skrido toliaus. Ir jie nebe
sugrįžo.

Dėta pastangas juos su
rasti. Sovietai suorganiza
vo j ieškojimo ekspediciją. 
Jų sukultas orlaivis tapo 
atrastas sausio 25 d.

Varsa va. — Trečiadienį 
čia. automobilio nelaimėj žu-. 
vo Meksikos konsulas Raul 
Rodriguez Duarte,.

[džiūrei. Aišku, kad kompa-! Ketvirtadienį Amerikos
! laisvamanių organizaciją

Sekamam, surašė žuvusių (Freethinkers of America) 
darbininkų yra dvi lietuviš- pasiuntė Hooveriui telegra- 
kos pavardės: . Aną, nurodant, kad Amerika*“

John Lubas, Elizabeth; neprivalo kištis į Sovietų 
Joseph Lukasiewicz (Luka- Sąjungos vidujinius reika- 
ševičius), Elizabeth; G.: lūs- 
Cornelius, Elizabeth; John i 
Sullivan, Elizabeth; Cla- [ 
rence Croft, Bayonne, < 
Roberston, Roselle Park; [ 
Howard Halliday, Bayonne; 
Arthur Cross, Union; Do
minic Bonnan, Elizabeth ;• 
William Duffy, Bayonne; 
William Casey, Elizabeth.

Klausinėja Kompanijos 
Viršininkus

Trečiadienį buvo klausi
nėjami kompanijos viršinin
kai, W. J. McCallum, supe
rintendento pagelbininkas 
mėchaniškam departmente,

g. i Drg. Menkeliūniūtė Koncer- 
tuos Massachusetts Pradžioj -

Kovo Mėn.
Pi’adžioj kovo dainininkė 

drg. K. Menkeliūniūtė kon- A 
certuos Massachusetts vals-< 
tijoj. Kovo 1 d. bus kon
certas Stoughton, Mass. Ko
vo 2 d., sekmadienį, vakai 
bus koncertas So. Bostone

Prie drg.
tuose koncertuose bus v 
tinių dailės spėkų.

f A •*.

K u



Pentad., • Vašdrio' 21, 1930’

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by * "

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc. 
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y. APŽVALGA Ar Reikalingas Darbininkams Streikas? BOSTONAS Ik APIELINKE

SUBSCRIPTION RATES
months

Visiems yra žinoma, kad pa 
staruoju laiku po visas Jungti 
nes Amerikos Valstijas be

liekasi dirbtuvėje, — streiklau- 
žiauja, matomai jiems Ameri
kos Darbo Federacijos lyderiai
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Drg. Žaldoko Prakalbos

-Brooklyn, N. Y., per year..$8.00 
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TAIKA MYLINTIS DĖDE SAMAS

miestus šimtai tūkstančių at
leistų nuo darbo darbininkų 
turi sau “vakacijas”. Tačiaus 
tie darbininkai, kurie dar turi 
laimės dirbti, iš to, ką šiandien 
uždirba, jokiu būdu pragyvent 
negali. Ypatingai darbininkai- 
darbininkės, dirbanti prie šilkų 
išdirbystės; labiausiais audėjai.

Aš čion noriu nors trumpai 
pabrėžti iš Paterson, N. J. šil
ko darbininkų padėties.

—buržuazijos pakalikai,—liepia 
tai daryti, tuomet greičiaus ir 
daugiaus streiklaužių audėjų 
randasi, nes vorperis pagamina 
vorpą, tvisteris prisuka, gi 
staklių taisytojas pataiso kas 
reikia. Kitaip gi audėjas — 
streiklaužys negalėtų dirbti. 
Reikia pažymėt ir tai, kad vor- 
periai, tvisteriai ir staklių tai
sytojai, maž ne kožnoj dirbtu- 
įvėj, su bosais bei darbdaviais
palaiko gana artimus ryšius,

Prieš porą-trejetą metų tam frentauja ir yra apmokami nuo >
atgal budėjui, dirbančiam ant 45 iki 55 dolerių į savaitę; ta-itacijos
4-rių 'staklių, mokėjo už mastą įčiaus ne todėl gerai apmokami, 1 $1.00: J. Navičionis, M. Rim- 
išausto 'šilko 10-—11 centų; gi ikad yra “unijistai”, bet todėl, i kus, P. Mickevičienė ir F. Gry- 
audėjas, išdirbęs į (savaitę 44 i kad nesiskaito su audėjais, suįbas; po 50c: P. Greviškis, F. 
valandas, gaudavo 35—40 dol.-į darbininkui miniomis. ; Kaulakis, O. Vaitekūnienė, O.
Merginos gi, taip vadinamos ! Kaip jau aukščiau minėjau,; Jakšienė, M. Paplauskienė, 

ivainerkos, kvylerkos, gaudavo i National Textile Workers Uni-: Ch. Urbonas, M. Lakstutis, M. 
'22—25 dol. į-savaitę. Taipgi Ja vasario 8—9 dienomis su- Kazlauskas, V. Vindziulis, A.

Dubak ir F. Lazauskas. Smul
kių sutrinkta $3.50. Viso

Visiems aukojusiems

darbininku 
bandydami 
jas į tąjį

organizacijas, 
įtraukti ir 

bučių. Jei 
kunigai su fašistais trokš
ta, gali patys šaukti, 
kol jų gerklės plyš; gali au
koti paskutinius savo marš
kinius ir’ mes jiems nieko 
nesakysim. Bet, visiems 
aišku, kad nė kunigai, nė 
fašistgaliai iš savo kiše- 
niaus neduoda ne cęnto, bet 
nori prisikaulyti pinigėlių 
iš darbininkų. Prieš tai ko
munistai kovojo ir kovos.

Piety Afrikoj
Tūlas kun. Janilionis ra

šo kunigų spaudai Kaune, 
kad jis apsilankęs Pietų 
Afrikoj ir siiėjęs nemažai 
lietuvių. Jo apskaičiavimu, 
tik vienam Johanesburgo 
mieste lietuvių darbininkų 
esama 200 asmenų, o iš Lie
tuvos žydų—net 40,000. Ku
nigai bando užmegsti ryšius 
su esamais lietuviais darbi
ninkais, kad ir ten juos 
mulkinus, kaip Lietuvoj. 
Amerikos lietuviai komu
nistai kol kas; neturi jokių 
ryšių su kalbamos šalies lie
tuviais darbininkais. ’ Tu- 

ar jų amerikoniš- galėtum jiems padėti 
'literatūra. Kurie draugai 
turite šiek tiek 
pietafrikiečiais 
darbininkais, 
mums. Rašykit 
antrašu arba ALDLD. Cen
tro Komitetui.

Apie Amerikos laivyną šiuo tarpu kalbama Londone, 
apie armiją Washingtone. “Laisvėje” jau užtenkamai 

buvo rašyta apie “nusiginklavimo” manevrus. Pereitą 
nedeldienį net New Yorko “Times” pasivelijo sau pada- 

L ryti kelias ironiškas pastabas del Londono konferencijos, 
į Girdi, kad kaip tai Amerikos biudžetas naujiems laivams 
’ • statyti pasieks negirdėtos sumos—tūkstančio milionų do- 

lenų. Naujo tipo kruizeriai, kurie, kaip ekspertai pri
rodinėja, yra daug geresni jūros žygiams, negu šarvuot-' 
laiyiai, pasipils kaip iš gausybės rago. Žinoma, iš to ne- 

?■'. re&ia daryti išvedimo, kad bus atsisakyta nuo tokių šar- 
į vuotlaivių, kaip “Rodney” ir “Nelson”, : 
I kų kontr-tipų.
P', Kuomet “kairiųjų” socialistų laikraštis “New Leader” 

-kalba apie Londono konferencijos progresą, kuomet va
dinamosios Darbo partijos organas “Daily Herald” tri- 
mituoja apie pacifizmo gadynę, tai mūsų draugas R. P. 
Dutt pastarajam numery “International Press Corres
pondence” daro sekamą bendro turinio išvadą apie tai, 
kud yra ta konferencija: “Ši penkių valstybių konferen-' 
rija yra ne kas kita, kaip repeticija būsiančio imperialism i pnničbmeim 
tihįO'karo. Nuo to laiko, kada buvo pasirašyta Versa- b 1,1
lip taikos paktas, priešginybes imperialistų pasauly nie- J g0. Bostono 
kuomet nebuvo taip ryškios, taip nuogos, kaip jos pasi- i “Darbininkas” 
reiškia dabar. . ' . v . ... Ikad Vytautas

O

v

t

draugai 
ryšių su 
lietuviais 

pagelbčkite 
“Laisvės”

4-rių 'staklių, mokėjo už

į Kodėl Nepasakyt Aiškiau?

špitolninkų 
pripažinęs, 

__  . v____  buvo toks 
Drg. Dutt lygina Ameriką su prieškarine Vokietija. |pat nenaudėlis, kaip ir Sme- 

Kuomet pastarosios ekonomine galia taip išaugo, kad įona Kruvinasis dejuoja 
Britanija pajuto sau mirtiną konkurentą, tai Vokietijos poc]ei bolševikai "trukdą jo7

Vasario 2 d. A. L. D. L. D. 
103-čios kuopos įvyko prakal- • 
bos. Publikos buvo daug. 
Kalbėtojas pasakė gerą pra
kalbą apie Amerikos bedarbę 
ir jdarbininkiškų organizacijų 
reikšmę. Aiškiai nupiešė, ko
kią naudą darbininkai turi pri
gulėdami prie revoliucinių or
ganizacijų, 
klausės, 
tiko.

Buvo

Visi atydžiai 
Prakalba visiems pa-

renkamos aukos Agi- 
Fondui. Aukojo po

ofensyva ėjo dviem kryptim: kova už marketus ir stip
rinimas savo laivyno. Amerika tai Vokietija, tik jos vei
kimo pagrindas yra nepalyginamai stipresnis.

Amerikos ponstvai nėra jokio reikalo bijotis, kad Stim
son ir kompanija padarys Britanijai kokių nors pamati- 

nusileidimų. Tai del laivyno.
kaip su armija? Rodosi,- bent dabar reikėtų nors 
pasislapstyti su savo planais. Bet kur čia tau vil- 

iškęs nestaugę!
Skaitome New Yorko “Tribune” korespondenciją 

Washingtono. Karo departmentas 
mobilizacijos planą, kuris veiks nepalyginamai greičiau, 
negu tas, kuris'buvo išbandytas 1917-1918 metais. Pe
reitam kare, bėgiu devyniolikos mėnesių buvo sumobili
zuota pusketvirto miliono kareivių ir 215,000 oficierių. 
Naujam karo krizy, pagal karo ministerijos planą, bė
giu. dešimties mėnesių bus sumobilizuota kone puspenkto 
įhiliono kareivių ir 254,000 oficierių. Laiko reikės tik 
pusę tiek, o kariuomenės bus daugiau. Jau dabar numa
tyta, kiek bus divizijų ir kurios ginklo rūšies.

Šalę šio generalės mobilizacijos plano yra dar indus
trinės mobilizacijos planas. Pas dėdę Šamą viskas ga- 
4ava!

Beje, reikia dar paminėti ir tą, kad pastaruoju laiku į 
tarpe tūlų Amerikos kongreso kietakakčių atsirado ša- 
liųjnkų, kad jau dabar, nelaukiant karo, įvesti verstiną 
kareiviavimą. Tas viskas rodo, kurion pusėn vėjas pu- 
čia.

Bedarbiams nei cento! Viskas laivynui ir armijai! Se
neliams jokių pensijų, viskas aukso Molochui! L. P.

mirties paminėjimą “ge- 
. riems patriotams”. Esą,

Jei jis geras Lietuvos pa
triotams, lai jo sukaktuves ir. 
paminęja, lygiai kaip komu
nistai savo Leniną tegu pa
gerbia kaip tinkami... ,
Jei kunigai, fašistai ir jų• V • •

v 1S i uodegos- social-fašistai nori 
jau turi, paruošęs garbinti Vytautą, lai jie 

garbina kiek 'drūti: komu
nistams del to, galvos neso-

LENINO PARTIJA
kviesti j a” skaitome, kad su 1 d. spalių 1929 m. So

vietų Sąjungos Komunistų Partijoj buvo 1,551,000 narių 
ir kandidatų, neskaitant tuos komunistus, kurie yra 
Raudonojoj Armijoj.

Savo socialiniu sąstatu partija išrodo sekamai: Vie
nas ftiilionas (64 nuoš.) yra darbininkai. Penktoji par
tijos dalis susideda iš valstiečių. Ir tiktai penkioliktą 
m^šimtį viso narių skaičiaus sudaro tarnautojai, amat- 
niįkai, žmonės be profesijos ir tt.

emažas darbininkų skaičius, įstojusių parti j on, kuo-Nemažas darbininkų skaičius, įstojusių partijon, kuo- 
"'•/ jnit jie parodo tinkamo gabumo ir energijos, traukiama 
« J Valstybės aparatą.
y,. Tame pat numery “Izviestija” paduoda dar sekamų 
į-informacijų: kai Leninas mirė, partijon įstojo 200,000 
įiiaujų bolševikų. Laike pirmų sukaktuvių nuo Lenino 
’^mirties partijon įstojo 100,000 naujų narių.
y Šiais metais, šeštose sukaktuvėse, partijon taip-patj 
Viatiojo labai daug naujų narių.

ĮDOMUMAI

. “Balso” num. 3 rhšo’ma:
Amerikos Jungtinėse Vals-lsavo1 

tybėse daugelis komunistui no
rėtų platinti “Balsą,” bet bi
jos, kad .nuo “štabų” nekliū
tų. Tai blogas ; reiškinys. Nei 
vienas komunistas neprivalo 
bijotis platint komunistinį 
laikraštį; ii1 privalo platint tą; 
komunistinį laikraštį, kuris 

! veda aštrią kovą sii dešiniuo
ju nukrypimu. Kas bijos 
“Balsą” platint ir neplatina, 
tas tuo pačiu kliudo kovai su 
dešiniaisiais.
Ka tuomi “Balso” redak- 

cija nori pasakyti—nesu-! 
prantama. Kas tie per “šta
bai”, ką gąsdina “norinčius uždirbama 24—28 doleriai į sa- 

JeigU vaitę.
sakyti, reikia pasakyti, kadjlerkoms mokama vos tik po 12 
visi skaitytojai suprastu i—14 dolerių į savaitę, faipgi 
pilnai ir aiškiai. Esame "ž / p"*/

j ir darbininkas nebuvo taip per'šaukė masinį susirinkimą ir 
--- ' “mielaširdingąjį” poną—/ nutarė šaukti antrą šilkų dar- 
darbdavį baramas, 1 
ar pro duris išstumiamas iš i d.
darbo už menką sugadinimą , merikos Darbo Federacijos uo-Į 
audimo; ko išvengti, pailsęs ir j dega—Associated Silk Workers j 
nuo marguliavimo akims apte
mus, darbininkas-kė negali.

Tačiaus pastaraisiais metais 
šilkų pramonės darbininkams 
ant tiek jau nukapojo algas, 
kad vos temoka audėjui 4—5 
centus už mastą, to paties tan
kumo audinio, ką pirmiaus mo
kėjo 10—11 centų. Mokestis 
nukirto, valandas pakėlė. . Ir 

| šiandien, kad ir gabiausi audė
jai, didžiumoje,, priversti dirb
ti 10 valandų į dieną ir vos'te-

baudžiamas įbininkų susirinkimą'vasario 14 $13.00.
j iš (d. Tuč tuojaus griebėsi ir A- tariame Širdingą ačiū;

platinti” “Balsą”? vainerkoms ir kvy-

Lietuvių ' Laisvės Pašei p. 
Draugija surengė 5 d. sausio 
paskaitas Dr. J. Repšiui. Pa
skaita buvo pamokinanti: kaip 
apsisaugot nuo kasdieninių li
gų. Atvirai išaiškino, kad nuo 
daugelio ligų galima apsieit 
be gydytojo pagelbos. Reika
lui prisiėjus, kokias gyduoles 
vartot ir t. t.

Po paskaitai buvo duota daug 
įvairių klausimų. J visus aiš
kiai atsakė. Daugelis darbi
ninkų gavo geras. lekcijas, 
kaip sveikatą užlaikyt.

linkę manyti, jog šitoj ^Bal
so” “

mą/’ net už tai, kad šilkas per
daug trūksta, nes kartais esti

of America—šaukti irgi “masi
nį” susirinkimą tą pat dieną. 
Aišku, su tuomi tikslu, kad 
sudemoralizuoti darbininkus, 
kad atitraukti nuo tikro darbo 
žmonių reikalų svarstymo, — 
nuo Nacionalės Tekstilės Dar
bininkų Unijos. Tačiaus skau
džiai apsiriko tie poneliai, nes 
neatsiekė savo tikslo.

Minėtą dieną lietuviai šilkų 
darbininkai turėjo skaitlingą 
susirinkimą, kuriame kalbėjo 
drg. Krasauskas iš New Yor
ko. Kalbėtojas gyvai ir aiškiai 
nupiešė šiandieninę darbininkų 
situaciją, fąktais įrodydamas, 
kad reikia' stoti į Nacionalę I Pereitais metais A. L. D. L. 
Tekstilės Darbininkų Unijų, D.. 103 kp. turėjo 24 narius,
kuri tikrai kovoja už pagerini- j bet, nežinia iš kokios priežas-
mą darbininkų būvio! i ties du geri draugai nepasimo-

Lietuviai darbininkai savo su- 1 kėjo už pereitus metus. Ro- 
sirinkimą užbaigė demonstraty-! dos, mokestis maža—$1.50 ir 
višku numal’šavimu į Naciona-' 4el apšvietos kiekvienas gali 
lės Tekstilės Darbininkų Uni- i užsimokėti. N e p a m i r škit, 
jos masinį susirinkimą, 205' draugai, šiais metais ateit ir 
Paterson St. Vai tu svieteli! i vėl prigulėt, kaip prigulėjo! 
Ne tik didžiulė svetainė, bet ir’per daugelį metų.

A. L. D. L. D. 103-čios kuo- 
i pos valdyba veik visa senoji 

. i pasiliko. Tik užrašų raštinin- 
linksmais veidais, nes sekmin-1 j<as išrinktas naujas—P. Val
gai eina rengimasis prie_ strei- ■ tekūnas ir knygius A. Baro- 1 r z-x TcimAnci lin Ir » i f tt • v* . . •nas. Knygių šiemet turime ge

rą, energingą ir darbštų drau
gą, visose organizacijose dirba 

literatūros 
! kalbėtojai faktais nupiešia bai-! platinime irgi pradėjo gerai 
šiaušia visoj šalyj darbininkų ■ darbuotis.
padėtį, jų kovas už geresnį duo-1 
nos kąsnį ir brutališkiausią 
valdžios su kazokti gaujomis i 
puolimą ant nekaltų darbinin
kų, kovojančių už žmoniškesnes ; 
sau teises!

Kalbėtojai buvo net 7, tarpe 
kurių buvo drg. Robert Minor, j 
“Daily Workerio” redaktorius..

Kiekviena. darbininkti kova rnetą 
!yra sunki, bet, solidariškai lai 
kautis kovos lauke, streiką lai 
mesime!

savikritikoj” yra tiek pUS§tiriai supuvęs, audėjas yra 
tiesos, kiek anose garsiose skaudžiai baramas ir, tankiau

siai, iš darbo, išvaromas; o į jo 
vietą naujas priimamas; kuris 
iš kitos dirbtuvės yra išmestas 
ir kelętą; mėnesių Jurėjgs “yą- 
kacijas/’ skubiaus' gi dirba' ir 
nuolankesnis <?sti, nes darbda
viai taip įsitikinę. ■ ! koridoriuj ir ant laiptų, lyg sil-i

iš Chicagos korespondenci
jose. Skirtumas Tik tame,1 
kad ten buvo aiškū, d čia 
kažin kokiu mysticizmu ap
vilkta. ■ ' ■

Pnnm’Umn itfahnnda i Ant tiek bloga darbininkuo- i kės 'bačkoj, kupinai prisikimšę į 
, r ,. - ({iv. , . . se padėtis susidarė, kad ilgiaus!jaunų ir senų -darbininkų, su1

Silpnapročiy Romijimą Žada 
Plačiai Panaudot

Skaičius bepročių ir pu- 
siau-pročių Anglijoj eina 
didyn kas metai vis spar
čiau. 1927 metais $40,000,- 
000" lėšavo užlaikyti silpna
pročių ir bepročių prieglau
das. Bet per trejetą metų 
vėl. priviso tiek pamišėlių 
bei silpnapročių, jog dabar 
reikėtų dastatyti naujų 
prieglaudų ’už $100,000,000, 
kaip apskaitliuoja Mediko- 
Legalė Draugija Londone.

Bedarbė nuo pat karo lai
kų, juodi, beviltingi rūpes
niai, skurdas naikina ne 
tiktai fizinę, bet ir protinę 
sveikatą, ypač tokiose sąly
gose gemančių kūdikių.

Be to, minima • draugija 
ąntrąnda, jog silpnapročiai 
daugiausia ir kūdikių pri
peni; tokių gi tėVų ir vai-' 
kai būna panašūs. Kyla,' 
todėl, sumanymai išleisti įs-, .j 7 
tatymą romyti_ ^ilpnapro-į daržoves, mąžuose 
nine Voži ncirrc»la+ii iroiatia ' JjClOSC '■ ■ ' J ‘ ‘

pitalistinė valdžia gerai ga
li pasinaudot baudimui ko
vojančių darbininkų. Yra bio, galą su galu sudurti nega- ko. 
atsitikimu, kur visai sveika! Įima.
streikerį arba unijos orga
nizuoto ją paima ir padeda 
į beprotnamį, kaip pamišė
lį. Nesenai buvo toks atsi
tikimas Lynn, Mass.

taip kęsti negalima, nes pragy
venimui, iš taip menko uždar-

Tačiaus, už minutės—ki-1 
i tos nuliūsta veidai, susiraukia 

Todelei Nacionalė Tekstilės ' antakiai ir akyše pasirodo aša-; _
Darbininkų Unija, matydama į _nes S^di kaip vienas kitas i pasišventusiai ir 
be galo keblią šilkų industrijos 
darbininkų situaciją, vasario 8 
ir 9 dienomis sušaukė masinį 
darbininkų susirinkimą, ' kad 
bendrai apkalbėti, pasitarti kas 
reikia daryti, nes ilgiąus laukti 
ir tylėti, tai aišku, kad netru- 

Žemę Augalams kus prisieis galutinai badauti.
Anglijos mokslininkas i 

Dr. W. F. Bewley surado, 
kad naudinga yra žemę ver
dančiu vandeniu perplikinti 
arba karštu garu perleisti. 
Tuom yra panaikinama vi
sokios bakterijos ir kirmi-

Karštis Pagerina

Plačiai išdiskusavus, prieita 
prie išvados, kad trumpoj atei-1 
tyj visus Patersono šilkų in- j 
dustrijos darbininkus šaukti į' 
streiką ir griežtai reikalauti 8 
valandii dienoje darbo ir mini
mum 5—6 nuošimčiais mokes
tis pakelti!

Kad tinkamiaus prie streikų
Pijus.

A.L.D.L.D. Korespondentas

PHILADELPHIA, PA.

nukai, kurie paprastai ga-i
iipm prisirengti, kad nuodugniaus iš-

gvildenti ne vien tik audėjų, 
• vainerkų, kvylerkų, šil-

j dažytojų, vargus—bėdas,! 
ku-Įtad N. T. D. Unija5 sukvietė 
Bet

WASHINGTON; PA.

tatymą j 
čius, kad negalėtų veistis:

Šveicarijoj tatai Senai da
roma; Kanados provincijoj 

etai Mobilizuoja '5,000 Vady Kolektyvių Ūkių Sritims

su
tą
so- 
na

Maskvai nuskirta sumobi- 
’izuoti 2,000 tokių vadų; 
Leningradui 1,700; Ivanov- 
skui 900; Uralsko miestui 
400. Tie darbininkai bus 
pasiųsti į įvairius distriktus

MASKVA.— Sovietų Są- 
gos centralinis komite- 
pirmadienį nutarė 
lizuoti 5000 miestų 
nariu būti vadais

ų kaimų tarybose ir 
S provincijų pildančiųjų 
itetų tose srityse, kur
masinis, ūkių kolekty- Sibire, Kazanijoj, Kaukaze,

Baškirijoj ir kitose vietose.

buvo gar- 
po naujų 

Žukauskas 
šaukia sinodą, kuris suvažiuos 

i į Philadelphia, Pa. Bet nuo 
naujų metų‘jau praslinko dau
giau pusantro mėnesio, o apie 
tą jo sinodą nieko negirdėti.

Vietoj sirtodo, tautiškoj pa- 
. rupijoj eina bruzdėjimas ir 
gali kilti revoliucija. Tik visa 
bėda, kad patys parapijonai 
pasidalinę į tris grupes. Vieni 
palaiko vyskupą Žukauską, ki
ti norį Žukauskąpašalinti ir 
jo vieton ’padėti romišką, o 
treti nori visai panaikinti pa
rapiją ir dykaduonių’ nešerti. 
Jie nori tą bažnyčią .paversti 
vaiku mokykla.

• . -į . .. . .

Kiek laiko atgal 
sinta, kad tuojaus 

i vyskupas

kurie

Simą
Svirską, kaip smarkiausiai

de 6 men. kalėjimo. 1919.

. l,a- bet ir 
jvai- i kų 

kll- I fnr

DARBININKŲ
KALENDORIUS J

Vasario 21 d.:
—Gimė komp. Chopinas,

1810.—Nužudytas K. Eisneris,

atskirai kiekvienos tautos dar
bininkus atlaikyti susirinkimus, 
kad sutraukti visus darbininkus 
i; ■ (j.. ., • L ; ’

Pąugelis, darbininkų - mano, i

t z ■ .v..- '. i •
Leonavičių musus}, nubau-; tai,—A. p. F^dpracjjos nariai,

■ vykdomas; tokie sumany- 
!mai yra paduoti seimams 
Švedijos ir Naujos Zelandi
jos. . Jungtinėse Valstijose, 
Californijoj yra vartojamas 
“liuosas” romijimas; bet 
“liuosumas” paprastai toks 
—vyriausybė ' suima įtaria
mą silpnaprotį ir “pataria” 
pasiduoti išromijimui, o kad 
ne, fąi grūmoja patalpini į 
bėprotnamį.

dina augalus, ėsdami 
šaknis. Be to, karštis 
verčia į paprastesnes 
rias žemės medžiagas, 
rias paudoja augalai,
naudingoms bakterijoms-, 
prisidedančioms prie auga
lų augimo, taį karštis . ne
kenkia.’ ' 1

1 Tą Dr. B'ewley atradimą’ 
ypač .galima panąucĮdti aų-. 
ginant.. gėles . namuose bei

į . .darže- 
» ' H L'' ?
I . r !, d , ’-vi'

Vargiai kur, taip darbinin
kai išnaudojami,, kaip pas 
mus. Mat, čįą jiera jokios or
ganizacijos, įrodei darbininkai 
dirba nuo įfO ūki112 valandų 
į dieną. Mdįąjtfk Po $Š.'6.5 į

Už Sunkų Sužalojimą 6 
Mėn. Kalėjimo

Pil. Jurgis Leonavičius 
su savo kaimynu Pranu Re- 
pečka iš Kuoklių miestelio 
ėjo namo. Juos pasivijo bū- 
rys jaunų vyrukų,
Leonavičių pagaliais, bute 
liais smarkiai sumušė, 
no apyg. teismas

h- !. a y hdiena ir .dar .yerčH kuOsmar-
/>ad nėra .atsakantis hu-į. kiaušiai skiįlMti.į < Ęet*ir tuomi 
kas piųkyj stręikįą, nęs yra be-; darbininkų < V&fgdi; nesibaigia, 
d ai )ė. /Įkpp, bedarbė, jbe|, cįaų- ■ nes daugelis negali gauti i? to- 
gelis šilko dirbtuvių dirba die-; darbų? įtuiri būti bedarbių 
na ir naktį; naudojasi proga, armjjoj jr vaikščioti nuo vienos 
nes daibijiypkai be galo ,ir.(krąš- darbavietės'prie kitos.
to pigūš: v r } ’ ■ •

Kad streikas yra reikalingas, i Darbininkai, susieidami, dė
tai nėra nei mažiausios abejo- Juoja, kad sunkūs laikai, kad 
nės, bet svarbiausias klausi-; dirbantieji gauna tokias algas, 
mas tai tas, kad streikas būtų | kurių negali pragyventi, o 
laimėtas. Be abejonės , kiekvie-1 kuye neturi darbo, tiems sta- 
nas streikas būtų laimėtas, jei-1 badas į akis žiūri. Todėl 
gu darbininkai prigulėtų į uni-vjenĮ Mtų klausia—kas bus to- 
ją, laikytųsi unijos patvarky-' hau ? 
mo ir nesirastų streiklaužių.

Bet užvis yra didžiausia 
streikų laimėjimui bėda, tai ta, 
kad kuomet audėjai išeina'į ko
vos lauką, tai pasilieka vorpe- 
riai, tvisteriai ir staklių taisy-

- tojai, ųors pastarieji yrą unijis-.
—A. D. F.ed/racjjos nariai..

Kadangi pastarieji darbininkai

Phiiadėlpfiij’ciS' 'Laisvamani i; 
| Vienybė rengia kunigui Moc
kui prakalbas, kurios įvyks 
vasario 22 d., Lietuvių Tautiš
koj svetainėj, 928 E. Moya- 
mensing Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Mockus kalbės 
apie dangų, peklą, velnius ir 
apie pirmą lietuvišką šventąjį.

Skaptukas.

4 ■ • .U

Reikia pasakyti, kad jeigu 
patys darbininkai nepradės 
rūpintis savo padėčia, nepra-| 
dės organizuotis ir kovoti už 
geresnes darbo sąlygas, už tai, 
kad valdžia rūpintųsi bedar
bių likimu, frii darbininkų pa
dėtis dar ‘labtriu blogės.

'M. Janavičienė.
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Satyros ir Humoro Meisteris

Didvyris Po Andaroku

vieną kajrtą, kada, jo “limozi- 
nas” .atsisakė klausyti “didvy
rio” ir prieš kalną ariei krust, 
tai “didvyris”, užsidegęs dektu- 
ką, pažiūrėjo j gazolino dėžę, 
kad patirti, del kokios priežas
ties 
Bet,

“limozinas” nesijudina, 
o perkūne!.. . Gazolinas

nuovargio . sukniumba, duoda 
pinigų įsteigimui “prieglaudos 
namų ”.

(Feljetonas)
Atsiprašau, bet šitoks pasa

kymas, kad didvyris po andaro
ku, gal jums, gerbiamieji tau
tiečiai, tikrai atrodys daugiau
negu kvailu ir pažeminančiu J 
mūsų nuo amžių garbingos tau- 
telkos, kurios sūnus iš praeities, 
sau tvirtybę semia ir kad taip 
kalbėti apie 
tik bolševikai tegali, kurie ne
pripažįsta nei jokių tautų ir jų 
didvyrių, o ne tikri Lietuvos tė
vynainiai. Bet ką gi galima 
daryti, jeigu šitaip, o ne kitaip 
yra? Ir čia, veikiausia, jau bus 
tokia dievo valia, žinoma, to 
dievo, kurį Vytautas žemaičius, 
su kardu “mokino” garbinti, 
kad toks “žymus” “didvyris”, 
kaip Scrantono Vladas, pasirin
ko sau “stalyčia” po gelton
plaukės davatkėlės andaroku ir 
dar su pazvalene dvasiškos asa- 
bos.

mūsų didvyrius

rio” “garbė” delei to nenuken- tur būt buvo bolševikiškas ir 
tės. Ir taip Vladas, kaipo'juokų “nepažindamas”, kad 

i naujas “didvyris”, pradėjo į spjovė ugnies ir dūmų kamuo- 
{“augti, kilti” lyg ant mielių, o {liti “didvyriui” j veidą, kad net 
'tvirtybę sau senitis ne tik iš I išsitiesė 
praeities, bet ir dabarties ne su ■ šaukti, 

■ šaukštu sriubsėti, o su stikleliu ; bombą.
O ką jau mūsų bočių į vas nuo

tai taip puikiai ir aiš-į apsivainikavo save ne tik viso 
: labo “didvyriu”, bet ir kankiniu 
Į už tautos labą ir dabar “didvy- 
j riui”, kad parodyt svietui, jog 
jis, o ne kas kitas turi būti Vy
tauto įpėdiniu, trūko tik.Byru- 
tos.

ant gatvės ir pradėjo 
kad bolševikai 
“Didvyris,” išl
“Ijolševikų bombos’

Tūkstantis devyni šimtai dvi
dešimts, rodos, pirmais mūsų 
viešpaties metais, iš Brooklyno 
deglųjų tvarto išsileido į platų
jį pasaulį driskakelnis Vladas, 
lyg ir senovės Romos ricierius, 
tik, žinoma, ne su ricieriškais 
tikslais: kad atlikti karžygiš
kus darbus savo pono naudai, 
bet *kad pakelti lietuvių tautos 
garbę ant augščiausio laipsnio 
pasaulio akyse, o kartu ir pa
čiam atsistoti eilėj didvyrių, 

Ir Vladas, nie- 
leidosi tekinas į 

greitas ir 
iki net

atsistoti 
lygių Vytautui, 
ko nelaukęs, 
kelionę. Bėgo kiek 
net basas, * sušilęs, 
Scrantone atsimušė kakta i gra
boriaus tvarto duris, kur stovė
jo, besirengiantis atiduoti die
vui dūšią, kuinas. Vladui tik to 
ir reikėjo—kuino, o “didvyris” 
iš jo jau senai gatavas. Ir ta 
auksinė proga kaip tik Vladui 
čia ir radosi: graboriaus tvar
tas—puiki naujam “didvyriui” 
“stalyčia”, nes yra sakoma: iš 
kokio lizdo paukštis išlekia į 
tokį ir nutupia. Akurat taip ir 
Vladas: iš deglųjų tvarto į ar
klių tvartą, o graboriaus kuinas 
pagelbės iškilti augščiau už iki 
šiol visus buvusius Lietuvos did
vyrius, nors ir juodas; nebal
tas, kaip Vytauto, bet “didvy-

HARTFORD, CONNkritiką nebuvo kreipiama jokia aty- 
da ir todėl mano koresp. yra užme
timas dviem, kurie yra nariais T. 
D. A., o ne S. ir D. D-jai. Toliau, į 
užmeta man, kad aš esu “pametęs; 
D-jos veikimą už nepakėlimą mane. 
į padanges.” Kodėl neirodei savo i 
“Pastaboj,” kur ir kada taip aš esu į 
padaręs? Juk 7 d. sausio, 1930 m.1 
S. ir D. D. susirinkime buvo viešai j 
reikalauta prirodymas, kodėl tamista 
neprirodei, bet tylėjai? Ir tamista1 
gerai žinai, kad prirodyti negalėjai, !

: negali ir niekad negalėsi. Tai kodėl : 
'mane šmeiži? Aš jokio veikimo ne-: 
' su pametęs ir kėlimo j padanges ko-
1 respondento nesu reikalavęs. Nes aš ' 
i jokiame darbininkiškame veikime, be j 
I gyvendamas Worcesteryj per tris 
i metus, korespondento nesu matęs, I 
nes jis prie T. I). A. 13 kuopos ne- j 
priklauso jau suvirs metai laiko.

i Komunistų Partiją korespondentas
■ yra pametęs. Ir tas žmogus rašo 
va savo “pastaboj1.” “Jei myli 

Žmogelis syti, rašyk, kas tikrai buvo.” 
mėsinių čia, aš manau, bus gana aišku, 

tas neteisybių meilužis. Toliaus, 
respondentas apsilenkia su 
suversdamas tų dviejų asmenų T. D. 
A. 13 kuopos narių kalbą ant žmo
gaus, kuris neturi gabumų, kad kal
bėti į tašką. Na, ir mokėta pasirink
ti. Jau čia korespondentas <laro ste
buklą geresnį, negu pasakiškas “Kri
stus,” kuris su dviem žuvim ir ke
liom duonom pri.ščre tūkstančius 
žmonių ir dar liko daugybė pintinių 
trupinių. O korespondentas sumaži
na skaičių žmonių, padaro iš dviejų 
vieną. Ar čia ne stebuklas? Jeigu 
būtų pasakęs, kad tas žmogus tik 

Atsakymas Lietuvos Sūnų ir Dukterų j sugebi pamėgdžioti po kitų kalbosį 
Broliškos Draugijos Korespondentui {ką ir tuom kartu padarė, tai būtų

' teisybė. O kad tas žmogus aukojo 
{50c, tas tiesa. O ginčyti, kad tas 
I žmogus nėra nariu T. D. A. 13 kp., 
' tai netiesa ir čia korespondentas ne- 
I žino, ką kalba.
Į dentas . primeta 
j su

Išaiškino
Atėjusi buržujė j šunų krau

tuvę, sako:
—Man labai patinka šitas 

šuo, bet kad jo kojos pertrum- 
pos.

—Poniute, 
vėjas,—tiesa, jos nėra

atsako jai parda- 
ilgos,

mete visos pasiekia žemę.
saikuoti, 
istoriją, 
kiai išdėsto iš penkiasdešimts 
keturių kazyrių, kad tik žiūrėk 

lir džiaugkis “didvyrio” gabu
mu ir “išmintingumu”. Bet... 
Yra sakoma: nėra to goro, kad 
neatsirastų ir blogo, taip lygi

niai ir su mūs nauju 
riu”.

Pirmiausia, tai Scrantono 
tuviai, kuriuos tik galima 
vadinti tikrais “chamais”, 
įvertino naujojo “didvyrio” 
jo darbų, del labo mūsų “ 
vyrių 
tokių, 
vyrio” pradėjo krėsti, 
kyšiu, kad toks, tų 

i pasielgimas su nauju 
tautos “išganytoju”, buvo ver- ris 
tas tik didžiausio pasmerkimo, i vyriškumu’’ susikraustė 

i Ir čia, veikiausia, kad ar nebu- 'kai po andaroku. 
!vo tik bolševikų 
ant pajuokimo 
“didvyrį”!

. O antras, 
damas, kad 
skirtu” dar 
vo “palaikus,’ 
ir už gautus 
Wall Stryto 
vyris“ pasijuto neturintis že-i 
mes po savo kojomis ir pati | 
“didvyrio” “garbė” atsidūrė pa
dėtyj tokio daikto, kuris keliant 
ant šakių, o drimba ir gana, 
nepaisant, kaip tu jį nekeltum.;

Bet, vienok “didvyris” nebū
tų buvęs “didvyriu”, jei delei to 
būt nusiminęs, priešingai dar 
tas jį padrąsino ir kad įrodyt 
tiems nevierniems, Tamošiams, 
kad “didvyris” nėra prastos kil
mės, nemokša ir kad net jam 
nereikia ir baltos kumelės, kaip 
kad Vytautui, jis nusipirko iš 
senų automobilių pardavėjo “Įi- 
moziną” ir važinėja, kaip tik-; 
ras Vytauto anūkas, atstatęs' anį $10,000, o 
krūtinę, žinoma, niekad netuš- vardo 
Čiomis, bet su tautišku skysti- ^ar ka geresnio padaryti jums 
mu blekinėse. O dar geriau, l parodymui savo prielankumo? 

(kad pasirodyti svietui, kad VIa- Jauna Pačiutė:—Ne, brangu
mas ne tik yra deglųjų pastogės j sjs : nieko kito, kol tik gyvas tu 
.“kunigaikštis”, bet gerai nusi-Ibūsi. 

įmano ir apie mechanizmą, tail 

Vandens Pajėga
—Kokia yra vyrui žinom 

šia vandens pajėga?
—Moters ašaros.

lavi

'dienomis vienas
! policininkas, netoli

23 d. vasario bus svarbios nes, nušovė gana didelį 
prakalbos Labor Temple sve
tainėje, 97 Park St. Pradžiai

’ 1-mą vai. po pietų. Kalbės
, M. žaldokas. Kiekvieno dar
bininko ir darbininkės pareiga: 
atsilankyti, nes bedarbei ky-

■ lant, darbininkų gyvenimas su 
i kiekviena diena darosi vis sun
kesnis. Kad pašalinus bedar- 

; bę, reikia visiems būtinai or-į 
i ganizuotis į Bedarbių Tarybas; 
■ir reikalaut darbo arba užlai- 
Į'kymo iš valdžios. Todėl kiek-' 
• vienas- turite dalyvauti darbi- 
' ninku surengtose prakalbose,

rių šunį, kurio oda dabar 
pasiųsta Į Kauną.

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Ar “didvyris” susirado! 
didvy- | Byrutą ar ne, mes apie tai čio-1 

I nais nekalbėsime, bet kad “did-! 
lais-i 

susirado gelton-1 
plaukę davatką, kuri net paro- i11 

nei dė, kad ji gali pasielgti su “did-1 
did- vyriu” taip, kaip Vytautas su į 

tautos; dar atsirado ir'balta kumele—“didvyriui ” ant Įcl 
kurie tik juokus iš “did-'kupros ir marš pas dvasišką 

Aš sa-įasabą m t į Duryea, Pa. Ir čia 
chamų”! iš didelio “didvyrio” pasiliko 
lietuvių įtik piš. Reiškia, pats “didvy- 

ir su visu savo tautos “did- 
davat-

lie- vyris”, ir kartu ir didelis 
pa- vamanis”, o 
ne-

{ Vieną ir Kitą
Įėjęs Į restoraną

I pareikalavo penkių
I sandvičių.
, —Ar tamsta juos valgysi ar 
įnešiesi laukan ?—paklausė par-j 
davėjas.

—Padarysiu vieną ir kitą,-—' 
atsakė žmogus.

ne-

Bet 
kas 
ko- 

teisybe,

darbas: laikyti
tautos naują

graborius bijo 
kuinas “nepa

sės reikalus, o tada būtų daugi 
pasekmingiau ir kovot prieš

.25 d. vasario bus draugiš
kas pasikalbėjimas su drg. M. Į 
žaldoku. Visi A. L. 1). L. D. j ! . iI ir L. D. S. A. nariai, “Laisvės,” 

{“Vilnies” ir “Darb. Balso”! 
j skaitytojai būtinai dalyvauki-: 
: te, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Susirinkimas J

{ bus 
■ ant

Polemika ir Kritika
WORCESTER, MASS.

nes yra < 
i aptarti. 
Labor Temple 
antrų lubų. P 
vakare.

DAUG JŪRŲ ŠUNU

tai
jo

pirm laiko, jam sa
ku iną pardavė 

■; pinigus nusipirko 
“Šerų”. Čia “did-

Lai matot, gerbiamieji tautie- 
kal- . 
tau- I sau i 

po da- ■

įčiai, čia visai ne bolševikų
■ te, kad toks “žymus” mūsų 
tos “didvyris” apsirinko

i “didvyrišką” “stalyčia” ; 
!vatkos andaroku.

R imi b on iš kis.

SO. BOSTON S0. BOSTON
LABAI GRAŽUS TEATRAS

VERGIJOS GRIUVĖSIUOSE
Keturių Veiksmų Drama Parašė P. Kesiūnas
Rengia A. L. D. L. D. 2 K p. Sulos Worcesterio Aktoriai

Sukatoje, 22 d. Vasario-February, 1930
(George Washington Dienoj) Prasidės 7:30 Vakare

Lietuvių Svetainėje, Kampas E ir Silver Sts.

M. Sukackiene, Julės rolėj
Gerbiamieji:—Šis veikalas yra vertas pamatyti kiekvienam lietu

viui ir lietuvaitei; jame matysite dramatiškus, juokingus, pragaištin
gus, meiliškus ir apverktinus vaizdus.

Visus kviečia A.L.D.L.D. 2-ra Kuupa.
....... "■ - • -------- ■; .ir-T- r« . t—y- .i.ri'.a... •

DUODA SMUIKO LEKCIJAS ’
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- 

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel-< 

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

Serfdom is ir Ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

ri

Šiemet įvairiose Kuršiu 
! mariu vietose dažnai maty
ti jūros šunų, ypatingai 

{daug jų pastebėta netoli 
' J u odkran tės. Čia ž vej a m s 
įkartais pasiseka viena kita 
ijūros šunį nušauti, šiomis

1 tilpo po 
Kritika”— 

iš WoYces- 
man, 
ir D. 

Bet 
mano

“Laisves” laidoje No. 
antgalviu “Polemika ir

| “Pastaba” “J. M. Lukui 
i ter, Mass.,” kurioje primeta 
I kad aš darąs užmetimą L. S. 
i B-kai Dr-jai ir
kodėl tamista neprirodei, 
korespondencijoj yra užmetimas mi-

Į nėtai D-jai ir jos nariams, kad būtų 
{žeminama Draugijos vardas? Juk 
i jeigu būtum parašęs iš susirinkimo 
' įvykius, su kuriais mano koresp. ri- 

Kalėjimo Sargus į kalinį.'.— į Šasi, tai tamista tokios save kriti- 
Sakai, norėtum gauti durų rak- I kuojančios ir mane šmeižančios “pa
tą, bet ką gi tu su juom dary- 1 Stabos” būtum negalėjęs išrasti. Tai- 
tuni? i I?L kad parodyti, ant kiek taniistos Į

. i ., | išrasta pastaba man yra teisinga, čia iKaliny s-.—Matykite, mane , , , I. . _ *;. .f \ . i paduodu ištraukas is mano koresp.,nuteisė čion 30 dienų, taigi nak-1 kuri til|)0 ..Laisv5s„ laidoj Nb. :)00> I 
timis aš norėčiau pareiti namo. |štai kas p„sakyta: " L. S. ir D.

----------  I D-joje pakėlus klausimą apie prisi-

TAI TIE ŠVELNŪS

JUOKŲ ŠIPULIAI
Dieninį “šiftą”

jos nariams.
kur

i Miręs Geriau Patarnautų ' atsirado narių, kurie pradėjo!
i varyti priešingą agitaciją. Vienas i

, Nebejaunas
, Aj “inšiurinau

Jaunavedys : 
savo

užrašiau;

į pavadino T. D. A. C. B-rą kvailu už { ;
gyvastį tokį didelį mokesčių pakėlimą ir pa- ' pasakyta 

pomirtinę ant sakg> ka<1 jie špygą gausią. Ir taip į 
kalbėjo dar priklausantis prie T. D. 

Toliau mano 
“Kitas mū- 

pasakydamas, 
Inkorporuota

ar gajiu

Sučiupo
Kunigas 'į kalinį:—Nelaimin

gas žmogau, už ką patekot į 
kalėjimą?

Kalinys:—Už negreitą važia
vimą automobilių.

Kunigas:—Tur būt už per- 
greitą ?!

Kalinys:—Ne, už negreitą— 
savininkas mane pasivijo.

Diplomatija
jog
T ai kam 

kur sako,

Moteriškė:—Sakai, 
rūbas yra visas vilnų, 
čia prisiūta žymė, 
kad vatos $(bovelnos).
. Pardavėjas :—Tas, poniute,
yra del apgavimo kandžių.

D.

Filantropas
i

—Kas tai y*ra filantropas 
(labdarys)?

—Tai yra asmuo, kuris sam
do į savo fabrikus darbininkus 
už mažiausią algą, kaip galima, 
ir verčia j Uos dirbti ilgiausias 
valandas, bet paskui, kuomet tie 
darbininkai iš persidirbimo ir

I 4

A. 13-tos kuopos.” 
koresp. yra pasakyta, 
siškis vėl išėjo prieš, 
kad L. S. ir D. D-ja 
ir iš iždo negali niekam skirti jokių 
mokesčių, todėl Lukas nežino, ką 
kalba.” ‘ Buvo dar pamiršta mūsiš
kio šie sakiniai, nepasakyta mano 
koresp. “Galima prieš valdžią atsi
durti” ir kad mūsiškis yra T. D. A. 
13-tos kuopos narys.

Toliaus, mano koresp. yra pasa
kyta: “Jeigu jau atsiranda ir mūsiš
kių, kurie taip kalba, tai ko norėti, 

i kad pašaliniai sutiktu prisidėti prie 
! T. D. A.” 
i užmetimas 
su žiburiu 
Juk mano 
bei jos nariams užmetimas, bet už
metimas dviem nariam T. D. A. 13- 
tos kuopos, kurių yra pareiga agi
tuoti už T. D. A., kaipo nariams 
šios organizacijos, o neišeiti prieš T. 
D. A. ir “nakinti” tuos, kuriuos jie 
patys išrinko del agitacijos. Aišku
mo delei aš patariu koresporfdentui 
pasiskaityti A. 
kuopos koresp.

, mas Urmonui” 
| 9, kur minėtas 
girdamas save, 
iš susirinkimo 
Draugija mokėtų po 1c nuo kiekvie
no nario kas menesis. Korespon
dentas sako ir čia jis pasako teisy
bę: “Buvo išsikalbėję 7 nariai -tuo 
klausimu.” Vadinasi, išsikalbėjo 7, 
o mano koresp. pastebėta tik dviem. 
Čia reikia korespondentui žinoti, kas 
nebuvo nariai T. D. A., į tų žmonių

Na, gerbiamasis, kur yra 
S. ir D. D-jai? Juk nei 

dienos laike čia jų nerasi, 
koresp. ne S. ir D. D-jai

L. D. L. D. ll-tos 
“Dirbtinas Atsaky- 

“Laisvės” laidoj No. 
korespondentas, besi- 
parašo mano kalbą 
S. ir D. D., kad

Darbininkai, Stokite j Savo Klases Partiją!

Toliaus korespon- 
man “apsilenkimą į

1 "'i teisybe,” kam aš pasakiau savo 
koresp., kad “L. S. ir D. D. neprisi
dėjo.” Taip, aš ir dabar pasakau tą 
patį, kad L. S. ir D. D. neprisidėjo 
ir štai faktas: Minėta D-ja prigulėjo
1929 m. Padavus man blanką rast, 
minėtos D-jos, tai D-ja priėmė pa
kvietimą ir prisidėjo su $5.00, ku
riuos pasiuntė j T. D. A. Liet, sky-

1 rių j Chicago, Ill. Tokis prisidėji- 
I mas geras tik vieniems metams, nes 

os | kas metai D-joms yra duodamos 
j tam tikros narystes blankos del pri- 
Į sidėjimo išpildyti. O kada T. D. 
• A. delegatam pakvietus Draugiją jos 
metiniame susirinkime 3 dieną gruo
džio, 1929 m., su nauju mokesčiu, 

' tai apkalbėjus, leidžiant nubalsuoti, Į 
i didžiuma balsų nubalsavo neprisi- 1 

Na, juk mano koresp. ir yra 1 
i “neprisidėjo,” nes už 1930 i 

m. D-ja jokios blankos tuo klausi
mu nėra išpildžiusi. Ir aš pata- I 
riu korespondentui nesidujžiuoti ir 
nesigirti svietui su pernykščiu pri
klausymu, nes apie jokį prisidėjimą 
susirinkime S. ir D. D. ir ^sausio,
1930 m. nebuvo kalbama. ^Tai aš 
manau, bus( aišku. Toliau, kores
pondentas primeta man, kad aš kito 
paaiškinimo nedavęs, apart naujų 
mokesčių patvarkymo. Jeigu kores
pondentas negirdėjo, ką delegatai 
kalbėjo, tai jis rašo taip todėl, kad 
padaryti man užmetimą. Kaip gali 
žmogus susirinkime negirdėti, kas ką 
kalba ir dar korespondentas? Juk aš 
kalbėdamas, kaipo delegatas, pasa
kiau, kad draugijos, negalinčios iš
pildyti naujų mokesčių patvarkymo, 
gali pasilikt po seno, pagal savo išga
lę. Na, juk senam prisidėjimui nerei
kalinga būtų delegatų, užtektų vien 
tik blahkos. Bet, įvykus permainom, 
reikaUnga kalba, reikalinga žmonės, 
reikalinga balsavimas ir tas viskas 
šiame atsitikime įvyko ir pasekmės 
mano korespondentui yra teisingai į- 
duota. Ir visa pastaba, visi tie už
metimai pasilieka be vertes, kaip iš
valgytas kiaušinis. , Toliaus korės- ' 
pondentas siūlo “solidarumą” ir jau 1 
tuomet, girdi,, “parašysim apie savo; 
darbo vaisius.” Aš turiu pasakyti, I 
kas yra pabėgęs iš darbininkų orga- 1 
nižacijų, tai jau aišku visiems, kas ’ 
per vaisiai. Ir tas žmogus dar gi- I 
riasi, rašo pats susiniislinęs ir pas- ( 
kui suklijuoja neva pastabą. Kas ' 
aš. Bereikalingai užima laikraštyje 
vietą ii* neva polemizuoja, manyda
mas mane įtraukti i polemikas. Ir 
čia pasakau, kad ne polemiką ir 
kritiką jūs man rašėt, bet tiesiog 
mano ypatos apšmeižimą, be jokių 
įrodymų. Ir aš į Tamstos jokius 
užmetimus daugiau neatsakinėsiu, 
nes perbrangi laikraštyje vieta ir 
tokie raštai niekam neneša naudos.

GYDUOLĖ, KURI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medal” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

181 Second Ave

CIGARAI
VARDU

MENDELO
Kuriu Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
/ Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, Šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja
mo, kaipo užsakymus (orderius),

Rusiški Valgiai
RUSIŠKA BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Rusų Iškilminga Muzikališka Programa Kiekvieną Vakarą
ŠOKIAI

Pict u

Cęmmunist Party U. S. A.
43 East 125th Street,
New York City.

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

Name

Address .■

Occupation

City

Age

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

J. M. LUKAS.
25 Plantation St., Worcester, Mass.

Polemiką šiuo klausimu užbaigia
me.—Redakcija.

Philadelphia, Pa.— Sep
tyni iš septyniolikos suareš
tuotų darbininkų pereitų 
penktadienį bedarbių de
monstracijoj tapo sulaikyti 
po $500 kaucijos del teismo, 
o kiti tapo paliuosuoti.

Užkandžiai
Specialiai pritaikym

ZINAIDA, NICOLI NA, gerai žinoma
Paulina valandomis WABC stotyje

ELENA KAZANOVA dainuoja “Aplink Samovarą” valandomis, 
PAUL HOKEN, klasiškų šokių šokėjas.
MISHA MARKOFF dainuoja čigonų dainas prie gitaros.
IR KITI.

Va ka ri en čs—St a 11 iesčs Vėl t 
bankietams ir grupėms

Svetainę baliam
vestuvėm
rams, prakalbom

geriems
Užeigą visiems 

lietuviams.
Puikiai
valgyt

69 So
T:

A. LUTVINAS

d.: Trinity 1045

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

užsiima

sas Elizabethas.

turėtų pažinti visa
New Jersev

Elizabeth, N. J

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



f Puslapis Ketvirtas

Paraše V. Zažubrin Vertė D. M. šolomskas

aa

Du Pasauliu

LIETUVIS GRAŠIUS(43-44)

(43-44)

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

rengia

i

y į Su kiekviena išleista kulka Rusijos liau- taip? 1... Ha-ha-ha!.;.
Voskresenskis laukė kol nusiramins. Su-

“Istorija parodo, kad buržuazija nekartą

PAJIEŠKOJIMAI

■

Visi mūsų nesutikimai ir ginčai tik džiu-

pasišokti 
Prasidės 
tik 50c

Protestas ir Reikalavimas
šv. Antano Draugijos, Carnegie, Pa.

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Antano Draugijos Valdyba: 
JUOZAPAS KASIKAUSKAS, 
DOMINIKAS SAVICKAS,

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Penktad., Vasario 21, 19M

(Tąsa)
—Teisybė!... Teisybė!...
—Susikalbėsime ir sutrėksime tas kirmė

les! Niekur jie neišsigelbės nuo liaudies 
teismo.

—Meluoja niekšai!... Niekur jie neiš
trūks !... Sugaudysime!...

—Niekšai prakeikti; jie net padvėsti 
žmoniškai negali, ir dvėsdami nori užnuo- 
dinti mus dar savo melais. Ne, jokio pasi
gailėjimo jūs neužsitarnavote, prakeiks ju
mis visa žmonių gentkartė!

—Budeliai!... Kraugeriai!... Parazi
tai!...

—Paskutinė tvirtuma—buržujų miestas 
Qmskas paimtas... Baltiems vilkams da
bar tik liekasi bėgti į miškus slėptis. Mū
sų šventa užduotis gaudyti juos ir naikinti 
be jokio pasigailėjimo.

—Sunaikinti!... Sunaikinti visus juos!...! 
Pasigailėjimo nėra!... Jie mūs ir nesigai
lėjo!...

—Draugai, ramiau!... Klausykite, drau
gai. Dabar dar viena žinia.

Susirinkimas vėl nutilo, klausėsi.
—Baltieji gerkliapjausčiai netik nori 

mus sukvailinti savo atsišaukimais, bet jie 
dar turi drąsos paniekinti mūsų partizaniš- kitis įvykius, kaip per jus baltuosius degi- 
ką garbę savo taikos pasiūlymais. Šios gu- nimą miestelių, sodžių, plėšimą valstiečių 
bernijos Kolčako valdžia kreipiasi į mus į turto, užkasimą žmonių gyvais, užkapoji- 
”” |m^ nagaiĮ<omjs jr šompolais, mirtį ant kar

tuvių, šaldymus moterų ir ’vaikų ir tam 
panašius darbus kolčakinių valdininkų. 
Kasgi yra kaltininkas šiuose kruvinuose 
įvykiuose, kas tame kaltas? Apie tai tyli 
sąmoningai jūsų veidmainingi teismai. Tu
rėkite drąsos, heišsisukinėdami duokite 
tiesiog atsakymą į šiuos klausimus. Šie 
klausimai yra pamatiniai revoliucijos klau
simai, ir jūs, baltieji, į juos negalite atsa
kyti, ir todėl jūs turite būti revoliucijos ei
sena sunaikinti. Ištiesų jūs savo tylėjimu 
išsikasate sau kapo duobę.”

Voskresenskis vėl skaito baltųjų notą: 
no-noi 1 į “Kuoilgiau tęsiasi kruvinoji puota, tuo

Voskresenskis atsikėlė nuo kėdės, pakėlė itoliaus mes tolinamės nuo užbriežtų revo- 
rankose didelį popierio lapą. Povaliai lū- liucijos lygybės idealų, brolybes, laivės ir 
pomis nusišypsojo jis, akis nuleido ant po- taip toliaus, mes trukdome sušaukimą tik- 

* -1 • v • * Delegatai nusirami- gaspadoriaus rusų žemės—Steigiamo
jo Seimo.”

—Ha-ha-ha!... Kur blaškosi! Tai tur 
Federatyvę Sovietų Respubliką”'—pradėjo būti Orlovas su Krasilnikovu su nagaiko- 
Voskresenskis.

—Mat, šiaip taip į “respubliką”, 
skaityk, skaityk jau.

dies turtas sumažėja, pagal dabartinę ver

su taikos pasiūlymu.
—Ko?... Kaip? Ar tu nemeluoji?
Žarkov susiraukė:
—Draugai, aš nė nemanau su jumis juo

kauti. Čia yra susirinkimas. Štai tuojaus 
draugas Voskresenskis, kaipo raštininkas, 
perskaitys jums tą notą (pasiūlymą):

—Taika!... Ha-ha!... Hi-hi-hi!... Ho- 
ho-ho! Taika!... Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! 
Rado kvailius!... Ho-ho-ho! Kada jau ne
turi kur bėgti, tai siūlo taiką! Prie sienos 
buržujus prispyrėme! Susimylėjimo dabar 
maldauja! Ha-ha-ha!... Ho-ho-ho! Skai
tyk. draugas Voskresenski, skaityk!.... Ho-
bn-nn! •

pieros; vis šypsojosi.
no, jis pradėjo:

“Į sukilėlius Taežo rajone, Socialistinę

Sausio 1 d., 1930, “Laisvės” num. 
1, J. Gataveckas, aprašydamas mirtį 
ir laidotuves Ig. V. Savukaičio, na
rio Šv. Antano Draugijos, apšmeižė 
Šv. Antano Draugiją, sakydamas, 
jog Šv. Antano Draugija atsisakius 
dalyvauti laidojime Ig. V. Savukai
čio dėlto, kad laidojo be bažnytinių 
burtų. Reiškia, pagal J. Gatavecko 
supratimą, Carnegie’s lietuvių šv. 
Antano Draugija yra burtininke.

Dalykas yra tame.
Gruodžio 15 d., 1929 m., buvo lai

kytas mėnesinis susirinkimas. Kada 
pranešė apie mirtį Ig. V. Savukaičio, 
tuojaus buvo išrinkti šeši grabnešiai 
ir pirmininkas dalyvauti palaidojime 
velionio, ir išrinkta iš penkių narių 
komisija, kad tuoj po susirinkimo va
žiuotų į Savukaičio namus ir padė
tų sutvarkyti liadotuves, jeigu nebus 
kam tuomi dalyku rūpintis.

Kada iš penkių narių komisija pri
buvo į Savukaičio namus 7 vai. va
kare ir užklausus, ar bus reikalingi

gina mūsų užsienio priešus. Taip ir mūsų 
užrubežiniai “prieteliai” iš mūsų vidujinių 
ginčų tik laimi: mes pas juos perkame 
mundieras, ginklus. Kiekvieną dieną ko
vos vis labiau griauna mūsų industriją ir 
pramonę, ir mes ateityj būsime priversti 
veik dykai atiduoti užsieniui mūsų žalia- 
daikčius, produktus, kad gavus iš ten su
puvusius fabrikų dirbinius.”

Surovec vėl rašo, atsakydamas:
“Taip, tarptautinės ryklės ne pro šalį 

pasinaudoja, gaudo žuvytę kraujo klane, 
taip lygiai kaip ir mūsų “tėvynainiai”, 
“geradarbiai—baltieji”. Jūsų krokodiliaus

v • • JuAULUVlU bVULcAUasaros ir nuduota baime del piamones— iš sv. Antano Draugijos grabnešiai, 10:30 vai. ryte, 
visas tas yra jūsų liberaliai-kunigiškas rė- savo atsakymą,, kad šv.
kavimas ir nieką neapgaus, nes mums vi-1 ~ 
siems žinoma, kad sugriovime pramonės 
esate kaltininkais jūs, prade j tįsieji piliečių 

' karą.”
—“Kuo ilgiau tęsiama kruvinoji kova 

tarpe mūsų pačių rusų, tuo Rusija puola 
žemiau akyse užsienio liaudžių, ir kada tai 
buvęs garsus žcfčlis—“rusas”, iššaukia da
bar pas mūsų priešus ir “prietelius” nusi- 
šaipymą ir panieką”—skaitė Voskresens
kis.

“Šiame punkte gražiakalbiai užtylite to-

mis visus varys į Steigiamąjį Seimą? Ly- 
Na gybe!... Laisvė!..? Ha-ha-ha!... Turbūt 

kariamam kilpoj ant šulinio svirties, ne ki-

tę, ant 10 rublių. Su kiekviena dingusia rovec rašė, atsakydamas: 
gyvasčia, žemė netenka savo artojo, fabri- - z “
kas netenka darbininko, mokykla savo mo- isumindžiojo per Ją pačią iškeltus lygybės 
kytojo, šeimyna savo maitintojo, o valsty
be netenka savo piliečio”.

—Gerai gieda, žino kur jie sėdi jau!
Veidmainiai! Niekšai!1

Draugas Surovec, sėdėdamas prie lango, 
pasidėjo ant lango užrašų knygutę iKpra
dėjo jis rašyti baltiems atsakymą sekamai:

“Sugriovime krašto pirmiausiai kalta yra 
taip vadinama “Sibiro valdžia” su savo 
spekuliantiška finansine politika, bjaurio
mis priemonėmis baudžiamosios politikos, 
politika naikinimo geriausiųjų, veikliau
siųjų piliečių, su savo deginimais ir naiki
nimais ištisų apskričių ir gubernijų.

“Mes labai gerai žinome, iš kokio šaltinio

■ ir brolybės • idealus, kada tik darbininkai 
stengdavosi įvykinti juos pilnai gyvenimam 
Rusijos buržuazija veide Sibiro valdžios, 
atsiprašom už terminą, eina pėdomis vaka
rų buržuazijos, kuri vardan lygybės, broly
bės, tvarkos ir įstatymų sušaudė desėtkus 
tūkstančių darbininkų—komunarų .mieste 

metais. Kultūriniai žvėrys, 
jūs vaidmainiausite, karto

dami tuos žodžius? Ir tai tada, kada jūs 
priruošėte milionus kankinių, kurių krau
jas šaukia atmonijimo.

“Oho!... Siūlote Steigiamąjį Seimą... 
Mes aiškiai matome jūsų meškerę, mes ne 
karosai—idealistai, kad liuosu noru eiti ant 

. Neap-tęka jūsų krokodilio ašaros apie “sunaikin- rjūsų. spirgintuvės (skaurados).. 
tas gyvastis”, apie “beturtį artoją”, apie 
^abrikos darbininką” ir apie “nukentėjusį 
mokytoją” ir tt.”

Voskresenskis skaitė toliaus baltųjų 
notą:

“Kuo ilgiaus tęsiasi brolžudingas karas, 
juo jis žiauresnis, tuo mes, rusai, daugiau 
aplaistome kraujais savo motiną tėvynę, 
tuo didesnį istorinį prasikaltimą mes pada- nos lesa jiems akis... 
rome prieš savo valstybę, patys prieš save.” 
F Partizanai tylėjo.
įraše, atsakydamas: (

“Ne jums, baltieji, kalbėti apie “istorinį 
prasižengimą”. Jūs kraipotės ir meluoja
me, remdamiesi ant istorijos; jūs negalite 
sau istoriją kitaip persistatyti, kaip prosti
tutę, kurią galima išnaudoti už metalinius 
pinigus. Kas liečia valstybę, tai pas dir
bančiuosius yra savo valstybinis idealas, 
idealas sovietų respublikos, bet ne jūsų 
idealas, kuris yra valstybės parazitu ir pi
nigų maišu.”

Voskresenskis skaitė toliaus baltųjų no-

vės Svetainėje, 269 Second St., Eliza
beth,’ N.' J. P’radžia 7:3(1 vai.- po 
pietų. Kalbės drg. L. Prūseika iš 
New Yorko. Jis kalbės apie Vytautą 
vaduodamas! istoriniais daviniais. 
Taip pat kalbėtojas turi gražios me
džiagos apie Malden, Mass., stebuk
lus ant kunigo Power kapo. Jis ap- 

l lankė tą vietą ir matėsi su ligoniais 
maldininkais, kurie ten keliavo ste
buklais gydytis. Jis matėsi ir kal
bėjosi su viena jauna mergina, apie 
kurią amerikoniški dienraščiai rašė, 
kad būk ji Maldene stebuklingai pa
sigydė paralyžių.

Ateikit kuo skaitlingiausia ir iš
girskite šias svarbias prakalbas. 
Įžanga veltui. Kviečia Rengėjai.

(44-45)

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

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

Kviečia Komitetas

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

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABO1UUS-UNDERTAKER

• Antano' 
į. i Draugijos nereikalinga grabnešių, 

‘ turi iš vietinės draugijos jaunus 
grabnešius. Tą patį patvirtino velio
nio moteris M. Savukaitiene mėnesi
niame susirinkime, sausio 19 d., 1930 
m., atsiimdama pomirtinę $150 če
kiu ir pašelpą už keturias savaites 
po $7—$28.

Šv. Antano Draugijos nariai dėlto 
nedalyvavo laidotuvėse:

1. Kad konstitucijoj nėra versti
na net ir ligonius lankyti, jeigu gy
vena toliau, kaip tris mylias nuo 
Carnegie. O juk iš Carnegie į Tre- 
veskyn yra daugiau, kaip šešios my
lios. Tą ir pats J. Gataveckas gerai 
žino.

2. Kad velionio moteris turėjo su
rinktus grabnešius.

Sausio 19 d., 1930 m., laikytame 
susirinkime vienbalsiai reikalauja J. j 
Gatavecko, kad atsakytų į šiuos] 
klausimus:

1. Ar J. Gataveckas žinai visus 
Šv. Antano Draugijos įstatus ir su
sirinkimų nutarimus (protokolus), 
jeigu Itaip atvirai šmeiži draugiją, 
kurioj pats nepriklausai ?

2. * Tai kaip galėjo tokioj draugijoj 
iki. mirties išbūti velionis Ig. V. Sa- 
vukaitis, juk mes gerai žinom, kad 
velionis buvo laisvų pažiūrų žmogus, 
jeigu šv. Antano Draugija pritaria

] burtams ?
Į 3. Tamsta sakai, kad Šv. Antano 
Draugiją valdo fašistai ir priešdarbi- 
ninkiško nusistatymo vadukai. Tai 
delko taip ? Ar kada praeitas ang
liakasių buvo streikas ir šv. Antano 
Draugija iš iždo aukojo $20 strei- 
kieriams ir tas vadukas dirbo Nacio- 
naliam Angliakasių šelpimo Komite
te ir per to vaduko pasidarbavimą 
likos surinkta pinigais virš $600 ir 
priduota nacionaliam sekretoriui Fred 
Coreno, Pittsburgh, Pa., neskaitant 
drapanas ir maištą?

Šiame susirinkime, sausio 19 d., 
1930 m., griežtai reikalaujame J. Ga- 
tavec1’j atšaukti tą savo šmeižtą nuo 
Šv. ' .ūano Draugijos ir Carnegie’s 
lietuvių, kurie priklauso šioj draugi
joj, bėgyje 15-kos dienų nuo pasiro- 

j dymo spaudoje šio rašto.
Jeigu to nepadarys, J. Gataveckas 

lieka šmeižikas Carnegie’s lietuvių 
ir jųjų draugijų, kuriose jis pats 
nepriklauso ir nežino jų konstitucijos, 

j įstatų ir susirinkimų nutarimų.
Šv. 

Pirm. 
Sekr. 
Ižd. JUOZAS MUREIKA.

I’. S. Šv. Antano Draugija nevar
žo narių mintis, gali būti koks nori 
—tikintis, laisvamanis, ar protesto- 
nas, tai jojo dalykas, bile tik ge- 

1 rai užsilaikantis, sveikas kūniškai ir 
protiškai. O mirus, palaidoja, jei 

] to jo giminės reikalauja ar jis. pats 
prieš mirtį padaro testamentą—kur 
nori ir kaip nori, tai jojo ir jo ar
timųjų dalykas, tas draugijai neap
eina, kaip kas reikalauja.

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

sirinkimas bus nedėlioj, 23 vasario, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 

Visi nariai ateikit 
laiku, yra labai svarbių reikalų, ap
tarti. Daugelis dar neatsiėmė kny
gos Seno Vinco Raštai. Būtinai at
eikit ir atsiimkit.

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

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

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

Org. A. G. (43-45)

CHESTER, PA.
V. L. Pašelpinis Kliubas 

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

(43-44)

DETROIT, MICH.
Nepaprastas Susirinkimas!

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

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

WILKES-BARRE, PA.
Koncertą ir šokius rengia trys ap

skričiai: A. L. D. L. D. 12, L. D. S. 
A. 4 ir Kom. Part. Liet. Frakcija. 
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.
(42-44)

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

gia šaumj balių Agitacijos Fondo 
naudai subatoj, 22 vasario (Februa
ry), .svetainėj ant 8th St. ir Fair
mount Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bus puiki muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus at
silankyti ir pasilinksminti.

Komisija. (42-44)

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)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą k a i n ą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiai ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo
ne) gausiose vietose ir už Žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

NAUJAUSIOS mados
Rusiška PIRTIS Turkiška

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 

trcčjų lubų, oringam kambaryj—35 CENTAI EXTRA t
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, čia įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIES PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 
vįh dieną 'per visą naktį; Utarniųkais ndo 12 v. dieną iki 12 V. naktį.
Trys gariniai kambariai delei. išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas it 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

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

Telefonas: Pulaski 1090

ŠIŲ METŲ MADOS

RNISIAI
Išparduodami Dabar

gausite!”
Voskresenskis išgėrė vandenio stiklą.
—Daug tie kirminai prirašė, draugas 

Voskresenski, nepavargk!.
Voskresenskis mostelėjo ranka, nusišyp

sojo ir skaitė: '
“Pikti vilkai bėgioja po lauką ir ėda la

vonus geriausių Rusijos sūnų, juodos var-' vinn n t z\wi n nl r i n
—Ir Kolčakas su savo gaujomis!—pridė- 

O Surovec vėl greitai jo partizanai.
“Su kiekviena nauja auka, su kiekvienu 

nauju užmušimu vis .daugiau darosi žiau
rūs žmonės, žmonės taipgi liekasi nulem
ti likimo ir greta su mūsų ekonominiu 
biednėjimu, atsidaro neišmierūojamoji pra
pultis moralio mūsų puolimo. Rusai, at- 
gaukite jausmus!... Nutraukime šautuvų 
šūvių kalbą. Metai tarpsavinės kovos mus 
prie nieko gero neatvedė ir neatveš. Vieni 
kitus bendroj kovoj ginklų pagelba mes ne
įtikinsime ir nesunaikinsime, o tik susilp
ninsime save del džiaugsmo užsienio “prie- 
telių” ir priešų,”—skaitė Voskresenskis.

(Tąsa bus)

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30-ta kuopa ren- 

> gia šaunų balių subatoj, 22 vasario, 
. j Lietuvių Kliubo svetainėj, ant East 

*4th ir Upland' Sts. Pradžia 7:30 
vai. vakare . Bus gera muzika, ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame at
silankyti.

i Rengėjai.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Darb. Susivienįjipio Ame

rikoje 14-ta kuopa rengia linksmą 
kepurių balių subatoj, 22 d. vasario, 

i 1930 m. Įvyks Vanderveer svetai
nėj, kampas 9-tos ir Washington 
gatvių. Bus duodamos trys brangios 
dovanos už gražiausias ir navatniau- 
sias kepures. Bus skanių užkandžių 
ir minkštų gėrimų. O prie šaunios 
muzikos galės smagiai 
kaip jauni, taip ir seni. 
7.30 vai. vakare. Įžanga 
ypatai.

Širdingai visus kviečia
• Komisija.

(44-45)

Elizabeth, N. J.
Svarbias prakalbas, temoje: Ar D. 

L. Kunigaikštis Vytautas Buvo Tik
ruoju Lietuvos Gynėju ? rengia Auš
ros Draugystė nedėlioję, 23 d. vasa
rio (February), 1930, Lietuvių Lais-

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

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

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

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

t K — į—

4
f .f I K

» PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.
Te!., Greęnpoint 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro
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KAVALIAUSKAS

WORCESTER, MASS
Trumpos Žinutes bei Pastabos

John Naujokas

nau yra
Komitetas

DETROIT MICHIGAN DETROIT

Remkime Lietuvius

Vardas

Stato.If lestas

i. V 4

ne
it ž

Įsteigta
26 metai

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

svetainių 
piniginius 

turėjom 
mus’ re-

J. Urbonas.
A. 3-čios kuopos

yra
Kuomet

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS

Mureika.
Jonas Monski

Vienok, pa- 
r juokingas, 

Vieni pirmeiviški 
ignoravo minėtą

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainiu, deš-

DISTRIBUTORS '
STROSSELL IR K. AKULIONIS

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTOJAS

Taip 
Grand 
mėnesi 
bet ii- svetimtaučiai 
si ima 
nis

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

kreiptis prie manęs.

V. Petrusioniene, sopranas, šiame koncerte turėsime 
ją girdėti dainuojant solus.

sekančių dailės spėkų :
Lenkų Harmonia Chorai, po vadovys- 

Ukrainuų duetas 
soprano solo; E. Ka- 

ukrdinų tenoras, Emily 
Karpus baritonas; S. 

po vadovyste V. Žuko.

A. P. L. A. 3-čia kuopa atšaukia 
tas rezoliucijas, kurios buvo išsiunti
nėtos nekurioms A. P. L. A. kuo
poms birželio ir liepos mėnesį, 1929

Jie vilkai avies kai- 
nori pasigrobti S. L. 
savo naudai.” O ka

inui—Vilkas avies kailyje. 
Jei taip, tai kodėl neiti “Kel 
eivio” ir “Vienybės” pėdomis'

TELEFONAI: T?tysį?ne’ MįP9C96e9 
Bell, Oregon 5186

Palei galutinos sutarties A. P. L. 
Ą. 3-čios kuopos su A. P. L. A. Pil- 
dornuoju Komitetu, kuri įvyko sau
sio 13 d., 1930 m., sutarties vieta 
buvo A. P. L. A. 2-ros kuopos sve
tainėj, 24 Locust St., McKees Rocks,

Nedėlioję 2 Kovo (March), 1930 
ietuviij Svetainėj, 25 St. ir Vernon Highway

Durys Atsidarys 5-tą Valandą Vakare 
Programa Prasidės 6-tą Valandą Vakare

Vietinio lapuko “Amerikos 
Lietuvio” dar viena ' “beparty- 
viškuino” kaukė nukrito. Ap
rašant N6 S. L. A., Centro org. 
Žuko prakalbą iš 57-tos kuėpOš 
susirinkimo, priešingus Žukui 
kalbėtojus paverčia i įkaitu
sius grąsintojus, neišmanėlius, 
politikierius ir užbaigia apra
šymą sekamai: “Reikia pasa
kyti, kad nors prakalbos buvo 
šiurkščios, bet gyvos ir reikia 
atiduot kreditas A. Žukui, S. 
L. A. org., už jo ištvermę ir 
taktą laikytis bešališkai party- 
viškuose u ž s i varinėjimuose.” 
Šitoks pasakymas tikrenybėj 

Centro yra kaip tik priešingai; tai yra 
susirinkusiems klau

sytojams už jų ramų užsilaiky
mą, kada taip niekinančiai, 
vienpusiškai Žukas kalbėjo 
per pusantros valandos aiškias 
melagystes, tiesiog nesąmones 
pasakojo. Tokis “Am. Liet.” 
bepartyviškumas kaip tik ir

' ŠEKIT LINDBERG v
Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 

išmokins jus būti aiftSmobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba 560-100 j savaitę. įleidimai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams, klases dieno- 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVĖ., tarpe 58th ir 59th Sts., NEW YORK CITY

Fašistų organe “Vienybėj” 
vietiniai fašistėliai skelbia 
svietui, kad komunistai (su
prask S. L. A. 57-ta kuopa) 
jau rengiasi į Chicagos sei
mą. Tai yra, . patys puša, pa
tys rėkia. štai faktai,’kas la
biau rengiasi.

Vasario 2 d. S. L. A. 57 kp. 
skaitlingame susirjnkime, kur 
Žukas prakalbas sakė, buvo 
renkamos aukos sušelpimui 
našlės narės su penkiais ma
žais vaikučiais, kurk gauna 
pragyvenimui tik $6 iš miesto 
į savaitę. Tačiaus, Žukas, tas 
generalis S. L. A. organizato
rius, antroje savo prakalboje, 
fašistelių surengtoje vėliau, tą 
pačią dieną, apart daugybės 
įvairių šmeižtų ir melavimų 
ant progresyvių S. L. A. narių, 
pasakė: “Tie progresyviai-ko- 
munistai auksaburniai, niekad 
nesirūpino ir nesirūpins pavar
gėlių ir našlaičių šelpimu. Kur 
jie padėjo Lietuvos baduolių 
aukas?
lyje;^ie 
A. turtą

čius Centro viršininkus 
baisūs nenaudėliai
Žukas, kaipo generalis organi
zatorius fraternalės org. S. L. 
A. atvirai ne organizavimo 
darbą dirba, net kriminaliai 
šmeižia opoziciją rinkime Cen
tro viršininkų ir šaukia į ko
kią tai galutiną kovą prieš 
bolševikus-komunistus, tai Žu
ko maršrutui senai turėjo būt 
galas padarytas, jei nors kiek 
būtų bešališkesnė pildomoji 
taryba. Bet aišku, kad • jai 
(pild. tarybai) pačiai reikalin
gas tokis organizatorius, tai 
kas jį dabar turi sulaikyti?— 
eiliniai nariai. Ir ištikro turi
me S. L. A. nariai susidomėti 
del to besaikaus politikavimo.

D. G. Jucius.

Brooklyno teisme įkaitino 
tris lupikus bizniautojus pa
rankomis (kaucijomis). Vie
nas jų, Simon H och man pa
ėmė iš tūlo negro $30 už parū- 
pinimą $200 kaucijos. Kiti du, 
E. C. Regan ir R. II. Hobbs 
reikalavo iš vieno žmogaus 
$250 už užstatymą už jį 
$5,000 parankos. Kadangi jis 
tiek neturėjo, tai jiedu “pasi
tenkino,” atlupdami iš jo $200. 
Tai yra kelis kartus brangiau, 
negu įstatymai leidžia.

Vasario 9 d. Lietuvių svetai
nės komitetas turėjo surengęs 
metinį bankietą (vakarienę). 
Bankietas buvo didelis ir ne
paprastas; svieto buvo virš 
trijų šimtų. Valgiais, progra
ma ir puošnumu visi pasitenki
nę. Daugumas stebisi, kaip 
rengėjai už $1 galėjo duoti to
kią vakarienę. Rengėjai štai 
ką sako: Praslinkus dešimčiai 
metų nuo - įsigijimo 
namo ir nustūmus 
sunkiuosius vargus, 
už garbę pavaišinti 
miančią visuomenę, kad tamp 
riau susirišus ir įgijus dar pla 
tesnėje pirmeiviškoje visuome 
nėję prijautimo, 
stabos vertas, lyg 
dalykėlis, 
biznieriai 
bankietą, kodėl komisija iš jų 
tavorų vakarienei nepirko, 
kuomet kiti panašūs biznieriai 
dalyvavo ir rėmė, nekreipda
mi į tai domės. Tad tokia tak
tika tų narių yra klaidinga ir 
ateityje reikėtų vengti. Juk 
komisija arba rengėjai su di
džiausiu pasišventimu del na
mo naudos dirbo kuo ekono
miškiausia, tokį kieki perkant 
daug sutaupino, ir abelnai už 
tokį pasidarbavimą verti pagy
rimų kaip bankieto dalyviai, 
taip draugijos.

Newyorkieaams
A. L. D. L. D. 23-čios kuo

pos susirinkimas įvyks vasario 
23 d., sekmadienį, pas drg. 
Juškevičių, 724 Garden St., 
Bronxe, Susirinkimo pradžia 
3-čią vai. po pietų, šiame su
sirinkime bus prakalbėlė 
lig knygos “Klasių Kovos 
korija.” Tie nariai, kurie 
užsimokėję savo mokesčių 
šiuos metus, malonėkite i 
lankyti ir užsimokėti savas 
duokles.

Iš Jamaicos Taikos Draugi
jos pareiškimo matosi, kad da
bartinis muštras, jos suprati
mu, yra no gana naudingas 
kariavimui. Bet ir abelnai nė
ra teisingi buržuazinių taikos 
norėtojų keliai. Tie ponai nu
duoda, būk jie norį ir galį su
turėti kartybei prisirengimus 
karams. O kada karas ateina, 
tai jie patys ne blogesni pa

ti ž at- 
Savo 
kapi-

Stroet or Avenoe

Rezoliucijų vertę tegul patys A. 
' !?. L. A. nariai sprendžia,’kuri skam
ba iš 12-kos paragrafų sekančiai, 
j 1. Kad 22-ras Seimas ant 2-ro Sky
riaus numažina pašelpą vietoj $14 
savaitei, bus įmokama $.13 savaitei, 
ųalei naują konstituciją, kuri įėjo 
į. galią su liepos 1 diena, 1929 m., 
pietoj 90 dienų bus mokama už 75 
dienas pilnai. O už kitas 75 dienas 
lįus mokama pusė pašelpos. Perio
das bus 150 dienų, vietoj buvusio 
180 dienų ir mokestis pakelta 5č mė
nesiui daugiau.

2. 22-ras Seimas nutarė palei 
paują konstituciją. Naujas aplikan- 
tas įstojantis į A. P. L. A. draugiją, 
gydytojui turės mokėti $2. ■

3. 22-ras Seimas nutarė palei nau
ją konstituciją, kad kiekvienas ligo
nis neatbūtinai kas savaitė turi lan
kyti gydytoją.

4. 22-ras Seimas nutarė palei 
ją konstituciją. Ligonis proto 
sergantis ir ligonbutyj būnantis 
Selpgalvis pašelpos negaus, kad ir 
duoklės už jį bus mokamos.
• 5. 22-ras Seimas nutarė palei nau
ją konstituciją. Jeigu narys dirbs 
kur prie pavojingo darbo ar prie 
sprogstančios medegos, nelaimei išti
kus, pašelpos negaus.

6. 22-ras Seimas nutarė palei naują 
konstituciją. Jeigu trys nariai pa
duos skundą ant kuopos j Centrą, 
tada Centras suspenduoja kuopą, at
ima josios judinamą ir nejudinamą 
turtą, taipgi ir josios archyvą, pa
kolei dalyką ištirs.
< 7. 22-ras Seimas nutarė palei nau

da buvo pertrauka tų prakal
bų, tai fašistėlis pirmininkas 
prašo nesigailėti duot aukų ne 
prakalbų lėšoms padengti, bet 
Seimo delegatų kelionės lė
šoms. Akyvaizdoje tokių fak
tų, labai retas kuris kokį nike
lį įmetė. Bet labai galimas 
daiktas, kad bus daug aukų 
surinkta, nes ne be reikalo pa
sakė, kokiam tikslui renkama 
aukos. Ir tai jie nesirengia į 
Seimą!

Toliau jie siunčia telegramą 
“Vienybei,” kad komunistų 
dekretas, pasakytas per D. Ju
siu, padaryti Žukui galą. Ko
kį galą?! Nepasako. Mat, 
dar vis stengiasi fašistai įkal
bėti svietui, kad “sure” kas 
neseka paskui fašistinę politi
ką ir nebalsuoja, už tuos pa-

A5, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kur; malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti

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

BLUE ROSE LABORATORIES
Branch Office 69 Bond Street,

> ELIZABETH, N. J

triotai ir karo ,rėmėjai 
viruosius imperialistus, 
klegėjimais apie taiką 
talistinėje tvarkoje, be to, jie 
stengiasi nukreipt darbininkus 
nuo tikros kovos prieš karą ir 
nuo revoliucijos, kuomet ištin
ka karas. Ponai taikiįlinkai 
yra veidmainiai ir prigavikai.

Kor. V.

PUIKIAUSIAS KONCERTAS
Rengia Detroito Aido Choras

muilas kainuoja $1.25, bet, perkant sykiu su Rojaus 
Lašais, su visais nurodymais, kaip vartoti, tik

tų, savoj svetainėj, 313 Center; St.^ 
Carrtegie, Ra., vienbalsiai nutąrta’vi
są atsišaukimų rezoliuciją atšaukti, 
kaip viršuj telpa, kuri buvo išsiunti
nėta kuopoms ir pavesta spręsti vi
siems A. P. L. A. nariams, kurie tu
ri seną ir naują konstituciją.

Šiame susirinkime dalyvavo dabar
tinis A. P. L. A. pildomasis komi
tetas, Centro Pirmininkas F. Rodgers 
ir Globėjas draugas

Pasirašo A. P. L.
Valdyba:

Pirmin. Juozas
‘Užrašų Sekr.
Iždininkas Dominikas Savick 

(Antšpauda)

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

St., Brooklyn, N. Y. “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
laiko po 500 Johns Cigarų parduodam, kurių ne tik lietuviai, 

gyvenanti už kelių blokų, ant syk po saujas pa- 
jiems labai patinka, kad švelnūs rūkyt, labai malonus sko- 

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

•) savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

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

Taip pat darbininkų veikėjas, draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ave., 
Wilkes-Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, kad net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės 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 išdirbystes 
cigarų viršminėtais 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.

Kas yra didžiausiai) žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik tankiausiai ligas Įvaro, 
bet ir j grabu paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius
JT i f r I 1 n 1 (Miltelius nuo žalčio) jokių šalčių nebijo.Urbans Loki i owners Už 75c u? baksą »»8i8inkiu<>k nuo ,avo amžino priešo 1
ITvLI T L yra V** kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—UmO LuX lanS vidunįų užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug

rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

Atsišaukimų rezoliucija buvo pa
gaminta iš A. P. L. A. 3-čios kuopos 
delegatų E. K. šiurmaitienės ir J. 
Šiurmaičiūtės raportų, kurios buvo 
Ą. P. L. A. 22-rame Seime gegužės 
26-27 dd., 1929 m., New Kensington,

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 no vienam suteikė džiaugsmo, Išdarydami veidą 
SKAISTŲ ir malonų, su tikra JAUNYSTĖS IŠŽIŪRA.

‘Kadhngi ‘ vis daugiau ir daugiau gauname orderių su didesniais 
pagyrimo laiškais, tai ir buvom priversti įsteigti Blue Rose Labora
toriją, kurios užduotis ir bus, kad patenkinus žmonių reikalavimią;.

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

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

Naujai išrastas
Veido Grožybes 
už $2.00.

Programa susidės
Aido, Elia May 
te garsaus chorvedžio Vlado Žuko 
Radclivska ir Jauni; V. Petrušionis 
zakoff, rusų baritonas; Koloni, 
Higgins, italė, soprano-solo; C 
Pangoniūtė, soprano-solo ir įjfa 
Taipgi bus trio, kvartetų ir t. t.

Įžanga išanksto 75 centai

Po Koncerto Šokiai. Prasidės 8-tą Valandą Vakare 
lAnt (šokių'įžanga vyrams 60 centu, Moterims 40 centų

Spiriasi Įvesi Karišką 
itatinka paties Žuko pasaky- i Muštrą Mokyklose

Trijose New* Yorko vidurį 
nėse mokyklose (High Schoo-■ “gėfa” (Paranką) 
lese) yra kariškas muštras. _ x \ 
Metai atgal bandė įvesti ka
rišką lavinimą mokiniams Ja
maica vidurinės mokyklos. Su
kruto Taikos Draugija; suagi
tavo vaikų tėvus; sukėlė pro-i 
testus, ir mokyklų superinten-l 
dentas, vengdamas ergelių, ro-: 
dos, buvo atidėjęs muštrą ne
apribotam laikui toliau. Bet; 
šiomis dienomis vėl padaryta 
bandymas; paskirtą armijos, 
oficierius, kaipo muštro rnoky-' 
tojas; 'paskleistą propaganda 
apie naudingumą kariškos, 
mankštos; prižadėta iš vai-1 
džios uniforjnos, šautuvai iv I 
kiti kareiviški reikmenys; 
skelbta, kokius kreditus 
muštrą duos mokiniams, ir tie T'io 
kreditai pavaduos tūlus moks
lo dalykus, reikalaujamus 
baigimui kurso vidurinėje mo
kykloje.

Ir vėl sukruto Taikos Drau
gija, kuriai vadovauja nekurie 
protestonų kunigai ir šiaip ge
raširdžiai buržujiniai inteli
gentai. Jie leidžiasi agituoti 
tėvus, kad priešintųsi muštrui; 
nurodinėja, jog ateinančiam 
karui nieko nereikš mokėji
mas dailiai maršuoti bei šau
tuvą valdyti, nes tas karas bus 
vedamas nuodingais gazais, or
laiviais, bombomis, tankais ir 
panašiai naujausiais pabūklais. 
O mokyklos muštras jokios 
naudos neduosiąs atsitikime 
karo, tiktai pripratinsiąs mo
kinius kariškai protauti, kas, 
sako, visai nesutinka su tomis 
“nusiginklavimo’,’ ir taikos 
konferencijomis, ką šaukia ir 
kur dalyvauja Amerikos vy
riausybė.

Siųsdami pinipus ""Ą 
Ku savo adresu, užrašykite:

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

už ’ Vaišava.— Pradžioj vaša- 
visoj Baltgudijoj, kuri 

randasi po Lenkija, įvyko 
areštai. Policija krėtė gy
ventojų namus, darbininkų 
kliubus, mokyklas. Kiek su
areštuota, nežinoma.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos Bandymai

m S no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

ją konstituciją ; kad kuopoms neva
lia daugiau turėti, kaip $2,000, 'o 
jeigu kuopoj rasis daugiau,* tada 
Centras paima po savo kontrole.

8. 22-ras Seimas be jokios kaltės 
prirodymo, iš 3-čios kuopos vienpu
sišku ištyrimu, buvusį A. P. L. A. 
Centro pirmininką, 3-čios kuopos na
rį Juozą Cirvinskį išbraukė iš A. P. 
L. A. draugijos be jokio pasiteisini
mo.

9. Su gegužes 27 d., 1929m., 22-ras 
Seimas panaikino dabartinę konsti
tuciją (turėkit mintyje seną) su 21 
balsu, o užgyrė su liepos 1 d., 1929 
m,, su 25 balsais, kurios A. P. L. A. 
draugijos nei vienas narys nėra ma
tęs. 22-ras Seimas ėjo prieš dabarti
nę (seną) konstituciją—Dalis 3-čia, 
skyrius 2-ras paragrafas 5-tas (klai
da turėjo būti pasakyta, kad senoj 
konstit. skyrius 1-mas parag 3-čias.).

10. 22-ras Seimas peržengė dabar
tinę (seną) konstituciją ir jos įsta
tus, palikdamas Centro Valdybą ir 
visą A. P. L. A. Draugiją be konsti
tucijos iki liepos 1-mos dienos, 1929 
m., dabartinėj (senoj) konstitucijoj 
pasakyta, kad po Seimui per die
nų Centre viskas tur būti tvarkoj. 
22-ras Seimas ėjo prieš dabartinę 
(seną konstit.). Dalis 3-čia, skyr.
2- ras, parag. 5-tas.

11. 22-ras Seimas nepaskyrė nei 
jokios komisijos delei atidavimo Cen
tro archyvo valdybai, kuri užims vie
tą su liepos 1 diena, 1929 m.

12. Dabartinis A. P. L
Pirmininkas Ig. V. Savukaitis neleido i kredit 
išrinkti iš suvažiavusių delegatų 
(kuopų atstovų) 22-ram Seimui ko
miteto, bet pats paskyrė, kž 
priešinga (senai) konstitucijai 
įstatams—Dalis 3-čia, skyrius 
paragraf. 5-tas, puslapis 34.

Toliau buvo nurodyta, kam 
laiškus ir kokius A. P. L. A. Centro 
antrašu, nes A. P. L. A. Centro Se
kretorius J. Gataveckas buvo suspen
duotas 3-čioje kuopoje birželio 2., 
1929 m. nuo balso,iki 23-čio Seimo.

Bet A. P. L. A. senoji Centro 
Valdyba paliuosavo nuo suspendavi
mo J. Gatavecką birželio 21 (1., 1929 
m., A. P. L. A. Centro raštinėj po 
No. 109 Cress St., Carnegie, Pa.

Vasario 2 d., 1930 m. A. P. L. A.
3- čios kuopos laikytame mėnesinia
me susirinkime, 2-rą valandą po pie-



■' Puslapis šeštas

Vietos žinios'
LAISVE•#* Penktad., Vasario 21, 1930

kad teisėjas pasigailėtų, tuo
met žmogžudis gautų kalėji- 

Neužmirškite, kad sekantį mą iki gyvos galvos, vietoj 
sekmadienį, 23 d. vasario,, elektros kėdės,—sulig sumany- 
Richmond 
koncertas 
gia A. L.
S. A. 111
pos, svetainėje Our 
Club, ant Liberty Avė. 
113 ir 114 gatvių, 
Greenwood stoties, 
prasidės 4-tą vai. po 
Koncertinė programa 8-tą vai., 
vakare. Programą išpildys 
Aido Choro merginų sekstetas, 
po vadovyste B. šalinaitės, AL (dėjimą, 
česnavičiūtė, šokikė Vanda i kiekvienai 
Širviūtė, smuikininkas Levan-Į po $20. 
dauskutis ir arnionistas Jurgis!
Dirgeniukas. 
gera ir kurie ; 
pasitenkins.

Taigi, visi ir 
sekmadienį būkite mūsų 
rengime.

Kur Būsite Sekmadienį?

Narys.

Keturias-dešimts Antras

METINIS BALIUS
Rengia Draugystė švento Jurgio

Pradžia 6-tą vai. po pietų

Mažins Subviy Trukšmą
Penktukams įmesti mašinos

mo N. Y. Advokatų Draugi
jos.

JVYKS SUBATOJE

Vasario (February) 22,
1930 m.

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

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

Margaret česnavzczutė

Hill dalyj įvyksta 
ir balius, kurį ren- 
D. L. D. 185, L. D. 
ir S. L. A. 322 kuo- 

Civic 
tarpe 
netoli
Šokiai požeminiuose g e I ž k e 1 iuose 
pietų. praeinant daro didelio trukš- 

mo. L R. T. kompanija daro 
bandymus su nauju išradimu, 
kaip prašalint tu mašinų bil- 

Išradimo pritaikymas 
mašinai kaštuosiąs

Programa busi
atsilankys, vl!il į gazanlj JaĮ-p. Darb.

visos sekantį Apsigynimo Rinkite Daiktus 
mūsų pa-Į

Reikalauja Susimylėįimo 
žmogžudžiams

New Yorko Advokatų Drau
gija daro sumanymą, kad val
stijos seimas išleistų įstatymą, 
sulig kurio galima būt išvaduot 
nuo mirties bausmės žmogžu
džius pirmojo laipsnio. Jeigu 
prisiekusieji teisėjai ir pripa
žįsta nusikaltėlį pirmojo laip
snio žmogžudžiu, bet pataria,

Gerbiamieji Brooklyno ir apie- 
linkės lietuviai ir lietuvaitės! 
Kviečiame visus atsilankyti į mū
šų 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 Rengimo Komitetas.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
K E L R O D IS: Brooklyniečiams 

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

Jau laikas trumpas, bet dar! 
daug galime pasidarbuot ba- 
zarui, kurio pradžia vasario 
26 d., o pabaiga kovo 2 d.

Brooklyno lietuvių T. D. A. 
17-ta kuopa bendrai su kito
mis organizacijų kuopom baza- 
re turės lietuvišką būdelę. j 
Tad reikalinga visokių daiktų. į 
Taigi mes, prirengimo komisi-; 
ja, prašome, kas tik ką galite, 
paaukokite tam taip svarbiam 
reikalui. Ypatingai komisija 
padarė tarimą atsišaukti į 
apielinkės darbininkus ir or
ganizacijas, kaip tai į Great 
Neck, L. L, Paterson, Newark, 
Cliffside ir Jersey City, N. J., 
nes tose kolonijose nebus ren
giami bazarai, tai kiek galė
dami prisidėkite šiuo kartu 
prie mūsų.

Kokią rolę lošia Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas, 
jau visiems žinoma, todėl nėra 
reikalo čia aiškinti. Lietuviš
ka programa (pusiau su fi
nais) bazare bus ketvirtadie
nio vakare, vasario 27 d. Kas 
norite blankų rinkimui daiktų, 
(kaipo paliudijimą, kad esat j 
organizacijos įgalioti), galite j 
gaut “Laisvės” administraci-1 
joj.

Kas turite ką paaukot arba 
kurie parinkę kokių daiktų, 
pristatykite į “Laisvės” rašti
nę. Galite pažymėti vardu 
M. Stakovo.

Daiktus galima aukoti, pav., 
tokius: drabužius, ‘valgius, 
knygas bei auksinius ir kito
kius daiktus, turinčius vertės.

Bazaras bus Star Casino 
svetainėj, ant 107 gatvės ir* 
Park Ave., New Yorke.

(44-45)

BALIUS IR KONCERTAS
Rengia AfcL.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 pa
siklausyti dainų, muzikos 
ir pažiūrėti klasikinių šo
kių.

Įžanga 50 centų ypatai
KELRODIS: — Važiuojantiems 

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

&

turi mokėt pagamint ir trumpus val
gių orderius. (43-45)Iš Priruošiamosios Bedarbių 

Konferencijos
19 d. vasario, Manhattan 

Lyceume, konferencijoj nuo 
Bedarbių Tarybų ir darbininkų 
organizacijų dalyvavo suvirs 
300 delegatų. 
nešimą padarė drg. Baron 
apie bedarbę Jungt. Valstijo
se ir kitose kapitalistinėse ša
lyse. Kalbėtoja 
reikalą organizuotis į Bedar-j jeje^a^ (negrė) nuo Adatos1 
bių Tarybas ir rengti demon-j Industrines (N. T. L U.) žy-i 
stracijas, reikalaujant darbojmgjo negrįų moterų masių ėji-i| 
arba algos. ! ma į unija ir negru pasitikėji-l

Desėtkai obalsių buvo iška-im.į Darbo^ Unijų Vienybės Ly- i 
bintą ant sienų. Ilooverio 1 ga. Priimta vienbalsiai rezo-i 
prosperity yra blefai apgautij liucija, šaukianti bedarbius! 
darbininkus,” “Mes reikalau-| organizuotis į Bedarbiu Tary-i 
jam 7-nių valandų _ir penkių bas po vadovybe Darbo Uni-j 
dienų dai’bo savaitės, Mes, jų Vienybės Lygos ir ruoštis! 
reikalaujam bedarbių apdrau- j prje sekamos bedarbių konfe- 
dos, mes reikalaujam ant dar-1 rencijos, kuri įvyks kovo 1 d. 72 Kolumbus St., vienas blokas nuo 
bo agentūrų darbininkų kont-i Daug matčsi bedarbių 3u- <lokų’ 00 yn’ N‘ ‘ ( }
rolės, Mes kovojam už negrų | vargusių tikrų jankių. Mitin
iu baltųjų darbininkų solidaru-1 gas buvo labai entuziastiškas, 
mą,” “Ginkim Sovietų Sąjun-jir visi Su ovacijomis pasiža- 
gą ir kovokim prieš imperia-1 dGj0 dirbti, kad bedarbių de- 
listinį karą,’ ir t. t. Į monstracija 6 d. kovo būtu

Nuo negrų bedarbių drgJniasinč ir‘tokia didelė ir smar- 
___  Z---^~4~l ..... -- .

sim prieš Sovietų, valdžią. 
Amerikos kareiviai, visi 22,- 
000, buvo padėti po areštu ir 
sugrūdę atgal į laivus, sugrą
žino mus namo.

Negras kalbėjo nuo Namų 
Dabotojų Unijos; jis iššaukė' 
triukšmingus aplodismentus,'

PARDAVIMAI

Įžanginį pra- ^dėstydamas bedarbių padėtį, j
valdžios atsinešimą. link neg-! 
rų ir bažnyčių rolės.

Kalbėjo delegatas nuo!

PARSIDUODA Bučerne 

ir Groserne, įsteigta 7 me
tai atgal. Savaitines įplaukos 

$500.00.. Lietuvių ir lenkų

. nurodinėjo j Skalbyklų Darbininkų Unijos;
šešius kamba-

gyvenimo randa 
$50.00 j mėnesį. Atsišaukite 
šiuo antrašu : 106 Harrison

rius

Ave., Harrison, N. J.

' gdioje biznio vietoje, apgyventa įvai- 
' rių tautų. Noriu greit parduoti, nes 
turiu du bizniu, kaina žema.

Peterson savo kalboj žymėjo| ki kokios Ncw Yorkas dar ne- • • 1 •IV* T — • • • • 'apie juodveidžių dėjimąsi prie 
Bedarbių Tarybų ir aktyvi vei
kimą kovose su kapitalizmu. 
Jis nurodė, jog juodveidžiai 
daug labiau išnaudojami. Baig
damas kalbą, pareiškė, kad, 
kilus karui, kapitalistai duos 
šautuvus, kad žudytume bro
lius darbininkus kitų šalių; 
bet mes atsuksim šautuvus į 
kapitalistus ir pasiimsim dirb
tuves į savo rankas, kaip pa
darė Sovietų Sąjungos darbi
ninkai.

matė, idant priversti bosus 
duoti darbą arba algą mokėti.

F. Abek.

PARSIDUODA lietuviška užeiga ar
ba reikalingas partneris. Biznis 

geras. Kreipkitės po No. 62 Penn 
St., kampas Wvthe Ave., Brooklyn.

(44-49)

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

(43-45)
ir cigaru 

daug tavoro, 
gyvenimui, biznis įdirb

iu e tų. Greitam, pirkėjui 
pigiai pirkti. Kreipki- 
388 S. '3rd St., Bronk-

PARSIDUODA kendžių 
storas, yra fountain

3 kambariai 
tas per .10 
gera proga 
tės po No. 
lyn, N. Y.

Policijos Ex-komisionierius
Įveltas i Šmugelį

Buvęs New Yorko policijos 
komisionierius Enright turėjo 
šmugelišką biznį su Universal 
Gas & Oil Kompanija, kurios , _ , . r,i . člUVUlllUMllių DUUUbl 11 1VČ11U UclUčnuosavybe esanti 1 exas ir Ok- ga]įte gauti 17 lekcij'ų už $3.oo.

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LI ETŲ VIS A DVOK ATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
R EZ1 DENCIJ O S A NTRAŠA S:

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

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

Jeigu interesuojatės sužinoti apie 
automobiliu sudėtį ir kaip pataisyti, 

' C. . • 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

Sugrįžo Williamsburghan ir Čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y. Notary 
Public

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

PHONE 
Stagg 
5043

lahomos valstijose,—kaip kad 
dabar jis yra kaltinamas val
diškame tyrinėjime. Jis para
šė bent du laiškus su bloferiš- 
kais tos kompanijos išgyri- 
mais, ir kompanija plačiai iš
naudojo Enrighto rekomenda
cijas savo pasigarsinimuose, 
kur šaukė pirkti “pelningiau
sius” Šerus. Pasirodo, jog 
kompanija apmokėjo policijos 
ex-komisionieriaus išlaidas į- 
vairių kelionių į vakarus ir ki
tais būriais jį “šmeravo.” Jis 
prisipažino “pirkęs” už $1,000 
Šerų iš kompanijos; bet vei
kiausia tai buvo tik viliūgiš
kas “triksas,” kad toks dide
lis žmogus’ yra kompanijos šė- 
rininkas, tai reiškia biznis “tei- 

! singas” ir pelningas.
Nebėra tos savaitės, kad' 

kalba ir Par-1 ?i.’tštSn. ^išplauktų vienas ar 
pasitiko labai įlta,s šmugelis Didžiojo New 

'Yorko valdininkų arba ex-val- 
dininkų.

Mūsų pareiga apginti 
nuo kapitalistų puoli-

Komunistų Partijos 
Distrikto kalbėjo Dar- 

Jis nurodė, kad bedar-

mų..
Nuo 

Antro 
cey. 
be visose šalyse vis plečiasi di
dyn, tik skirtumas tame, kad 
vienose šalyse didesnis skai
čius bedarbių, kitur kiek ma
žesnis. Bedarbiai turi susior
ganizuoti, sujungti .savo spė
kas su dirbančiais po vadovybei 
Darbo Unijų Vienybės Lygos;! 
tik šitaip priversime bosus1 
duoti darbą arba algą, o ne 
sriubos bliūdelį ir sušutusios 
duonos riekutę. II Distriktas, 
sakė Darcey padės materialiai 
bedarbių kovai, kad priversti! 
bosus išpildyti jūsų reikalavi-; 
mus.

Bedarbiai šią 
tijos prižadus 
entuziastiškai.

Nuo Jaunųjų 
bėtoja pareiškė, kad bosai mo-i_ , .
kyklas naudoja savo jklasės Daugiau vietos Zsnau 
reikalams. Mūsų mokytojos i n J.
sako, kad jūs, bedarbiai, esą-“UKlalfle I USldĮjj jc 
te tinginiai; darbo esą pakan-i------- r----------------------------------
karnai, tik tinginiai nedirba. i IŠRANDAVOJIMAII 
Mes gi, darbininkų vaikai, 
esam darbininkų klasės nariai, 
ir 6 d. kovo mes būsim bedar
bių demonstracijoj.
kėsini 
kalus 
limus. 
reikia 
kalus.

Nuo 
Lygos 
išnaudojimą jaunų darbininkų 
ir kaip jaunuoliai yra vartoja
mi, kad mušti algas ir išmesti, 
iš darbo suaugesnius darbiniu-i 
kps. Kalbėtojai buvo ir nuo į 
Adatos Darbų Industr. Uni
jos; N. Y. skyriaus Darbo li
nijų Vienybės Lygos vardu 
kalbėjo sekretorius Siskind 
apie veikimą organizavime 
bedarbių ir sujungimą kovos 
su dirbančiais.

Nuo delegatų kalbėjo narys 
Harlem Bedarbių Tarybos, 
nuo Jūreivių Bedarbių Tary
bos, nuo žemosios Miesto Da
lies Tarybos buvęs kareivis 
praeito karo; vienas iš tų, ką 
buvo su Jungtinių Valstijų 
ekspedicija prieš Sovietų Są-^ 
jungą Vladivostoke. Jis sa
kė, kuomet buvom išsodinti iš 
laivų ir paskirti į vietas, pa
matėm orlaivį, 
įsakyta šauti, gi 
tėm, kad iš jo skrenda 
liai, kur Sovietų valdžia 
mis kalbomis atsišaukia: 
ir męs darbininkai; mes 
Rusijos darbininkai; prisidė
kite prie mūs.” Už kiek laiko 
sužinojom, kad atVažiuoja 
mums kalbėti generolas Wran- 
gelis. Mes, kareiviai, pri
ėmėm vienbalsiai rezoliuciją, 
pareikšdami, kad nekariau-

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 adresu: 
John Burba, 794 Grand St., Brook
lyn, N. . Tel. Stagg 4853.

(42-44)

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

gydymo būdai.
127 East 84th Street

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
NEW YORK CITY

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

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.

Patarnauju visiem be skirtumo. 
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
LIETUVIS

Pionierių kai- v

PA SIRANDA VOJA didelis frontinis 
kambarys, tinkamas vienam ar 
dviem vyram, garu apšildomas, 

prie pat Lorimer subway stoties. 
Taipgi yra gaminamas namie val
gis. Kreipkitės bile laiku po No. 
35 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(44-46)

Mes mo- 
apginti savo klasės rei- 

ir atmušti policijos puo-
Mes parodysim, kaip!

apginti savo klasės rei-į REIKALAVIMAI 
Jaunųjų Komunistų Į REIKALINGAS “kauntermanas” 

kalbėtojas aiškino apie
>” lie

tuvio laikomoj valgykloj, po num.
68-19 Grand Ave., Maspęthe, prieš i 
gatvekarių stotį. “Kauntermanas” |

Dainy Profesorius
(ITALAS)

Pabaigęs Milan Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni 
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

dainininkų
Pasimatymas ir patarimas už dyką, 
širdingiems dainininkams ir 
diniams.

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582

Studij‘a randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

pr;a-

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

DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir
numaliavoja viso
je i u s paveikslus
įvairiomis s p a l-
vomis. Atnaujina
senus ir krajavus
ir sudaro su KA
amerikoniškais.

TELEFONAS:
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo
adresu: .

JONAS STOKES

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
* t

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

l

Mums buvo 
mes pama- 

lape- 
viso- 
“Jūs 
esam

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

MALONAUS PASIMATYMO

U-Ž-E-l-G-A
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi.. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVAND
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.


	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00605.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00606.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00607.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00608.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00609.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00610.pdf (p.6)

