
LITHUANIAN DAILY

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (Feb.) 22 d., 1930No. 45 Telephone, Stagg 3878

ninku Kooperatyvų SąjungaApie Rabinų Žudymą Minske
kalus Šmugelninkus Rokiškio Byloj

Visiems >

Klerikalų Šmugelninkų Byla Rokišky
Bedarbių komitetas, susi- Dešimtoji Teismo Diena

Visiems nuteistiems kart

biams

Elizabeth ir Philadelphia

>•

Binghamtoniečių Žiniai

On

Baltagvardiečiai Rusai No
ri Apsigyventi Meksikoj

priteistas 142,507. lt. sumo
je.

Amerikos? Delegacija Lon- 
? ’done j Prašvilpė $200,000

Metalistų Streikas Čeko
slovakijoj

giau darbo atlikti. Darbi-

maus nebuvo. Ginčų 
pertų parodymų šalys 
kėlė.

Baigus ekspertizą,
ekspertus atleidžia ir nutaria 
atlyginti už darbą, berods, po 
6 litus už dirbtą valandą.

Reikia pastebėti, kad eksper
tų darbas buvo ypač sunkus, 
nes visose knygose buvusi tik
ra “košė”.

Akron Federation, 
, kad $40,000,

Vienuolikta Teismo Diena
Prokuroro ir Ka'lt. Gynėjų 

Kalbos
Prokuroras p. Rantenas kal- 

i bėjo apie pusantros valandos ir 
‘savo kalboj išanalizavo kaltina- 
!mųjų nusikaltimus.

Įdomus ekspertų atsakymas į j Prokuroras paminėjo, •' kad 
klausimą del ko žlugo bankas.gaisras nušvietęs banko veiki- 
Ekspertų nuomone banko žiu-, mą ir iš to- susidariusi byla, o 

įgimo priežastys yra šios: a) kaltinamųjų suolan pakliuvo 
i gaisro nuostoliai, b) išlaidos; tie, kurie prokuratūros buvo

Teismas posėdį pradeda, kaip 
paprastai 9 vai. ryto.
Ekspertai Baigia Savo Paro- 

dymus

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

OSLO, Norvegija.—Penk
tadienį čia gauta bevielinis

Darbininkai)Visų šalių,

Vienykitės r Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik
- Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

susiaurintos Lalų suorganizuota pasipi- 
ls nigavimo tikslu.

AKRON, Ohio.— Antra
dienį čia apie 500 bedarbių 
demonstravo, reikalaudami

po 10 tūkst. litų, išskiriant! 
pral. Labanauską.

Motivuotas • .. sprendimas 
bus paskelbtas vasario 20 
d. Panevėžio mieste.

. ».n d ’.jkwa,’,! - * v. r.'r

iditingoms įstaigoms ir tt. Be 
' to, bankas varęs prekybą i r 

tu" tuo prasižengęs prieš banko įs-, 
at"itatus.

Prokuroras nurodo visą eilę . 
pinigų ir prekių pasiss(vinimą, 
nurodo, kad buvę daug atsitiki
mų, kad prekės buvę gautos, 

Šiaip ekspertizoj nieko įdo- bet neužpajamuotos, t. y. pasi- 
del eks-! savintos.
irgi ne- Paminėjęs žibalo ir kaliošų

(istorijas, palaikydamas teisia- 
1 . miems užmetamus kaltinimus, teismas •>. (

•(Tąsa bus)

Clevelande Prakalbos 
Bedarbės Klausimu

Antradienio vakarą, 25 d. 
vasario, Lietuvių svetainėj, 
6835 Superior Ave., įvyks 
svarbios prakalbos bedar
bės klausimu.

Kalbės draugai: A. Bim
ba, I. O. Ford, I. Williams 
ir kiti.

Šiuo klausimu susiintere- 
savę visi šeimynų duonpel- 
niai. Bedarbė Amerikoj di
dėja. Ką darbininkai turi 
daryti.

Kviečia Komitetas—
L. K. Frakcija.

Ukrainiečių Vyskupas 
Išsižadėjo Tikėjimo

MASKVA.— “Proletars- j 
kaja Pravda” patalpino uk
rainiečių savivaldos stačia
tikių bažnyčios vyskupo 
Mark Gruševskio sekamą 
pareiškimą, sąryšy su jo at-' 
simetimu nuo religijos:

“Aš buvau vienas įsteigė- i 
jų ir aktyvių vadų tos baž- j 
nyčios. Bažnyčia buvo įs-; 
teigta po to, kaip Sovietų 
jėga sulaužė nugarkaulį 
Ukrainos kontr-revoliuci
jos, ir buvo įsteigta su tik
slu vesti anti-sovietinę agi
taciją. Bažnyčia daugiau

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

i

, * D L* 'i J pakaks Fasisty Teismas Lengvai Nubaudė Kleri- Sul,a!’kįūtavo Lietuvos ūki
Anm Dokimi Turhrrnn Minolrn 55 I niHk!l K AnnPFMVVH >31111103

MASKVA.— Žydų žinių 
agentūra paskleidę gandus,■ 
būk Sovietai pasirengę) 

' Minske nužudyti grupę ra-1 
binų. Sovietų valdžia ofi-Į 
cialiai užginčina tuos pa 
skalus.

Pereitą šeštadienį apie 20 | 
I rabinų ir keletas bankierių! 
j ir biznierių L___ M____
Minske už kontr-revoliucinį i ^1^IC 0 P11^1^08- 
veikimą. Jie turėjo slaptus i Kas tik gyvas, visi sten- 
ryšius su užsienio reakci- ‘ gėsi patekti teismo salėn.

iniais žydais. ~
Varšavoj žydų rabinų de

legacija atsikreipė prie A- 
įmerikos konsulato ir prašė 
užsistoti už suareštuotus 
kontr-revoliucionierius Min
ske.

“Lietuvos Žinios” prane-
I ša:

Vasario 6 d. po pietų vi
sa Naujoji gatvė, kurioje 

: randasi teismo salė, užtvino 
j žmonėmis. Gana erdvi tei- 
|smo salė, nemažesnė laukia- 

suareštuota jmoF salė sausakimšai prisi-

Bedarbių Demonstracija 
Washingtone; Aštuoni

Pagaliaus 17 vai. 45 min. 
Teismas paskelbė sprendi
mą, kuriuo Pranas Mačiulis, 
Ant. Raupis, Juozas Plevo
kas, Gasparas Repšys, Juo
zas Lesevičius, Vladas Kur
kys, Jonas Zingbergas ir 

; pralotas Labanauskas pri
pažinti kaltais ir nubausti:

Antanas Raupys ir Pra- 
■nas Mačiulis—1 metais 15 
.dienų sunkiųjų darbų kalė- 
jjimo, iš kurių išskaityta 7 
j mėn. iškalėti prieš teismą. 
| ‘ Gasparas Repšys ir Juo-

Jonas Zingbergas: 1 mt. 1 
mėn. 15 dienų s. d. kak, at- 
skaitant iškalėtą laiką—8 
mėn.

Pralotas Labanauskas: 3 
mėn. sąlyginio arešto. Jei
gu per 2-jus metus nenusi
kals—jis nuo bausmės bus ' 
atleistas.

Antanas Trimakas:— iš-; 
teisintas .

Nuteisti visi iš įvairių 
str. Baudžiamojo Statuto. 
Nuteistiesiems, išskiriant 
Labanauską, i 
teisės su pasekmėmis 
Baudž. St. 28 ir 30 str.

Teismo išlaidos sudėtos

i Vasario 3 d. Kauno Apy
gardos Teismas paskyrė 
pris. adv.1 Makauską suban
krutavusios Lietuvos Ūki
ninkų Kooperatyvų Sąjun
gos” turtų rūpintoju. To
ji Sąjunga buvo Ūkin. Są
jungos organizuota.

Šios organizacijos bank- 
! rūtas atnešė 2,000,000 litų 
nuostolių. Apie pusę mili- 

;jono turėjo nuostolių Žemės 
ūkio ministerija.

Po sąjungos įstatais yra 
pral. Olšausko parašas.

Toji Sąjunga buvo kleri-

« MAINIERIŲ SUSTREIKAVO PRIEŠ 
METIMĄ DARBININKU Iš DARBO

Kompanija Prašalino iš Darbo 26 Darbininkus Įvedus 
Naują Mašineriją; Streikas Plečiamas

LcLvlJcl., JljdZiIly vlcl UclllglcLll , ę v.

nieko neturi, kaip tik formą i uliarestUOta 
kontr-revoliucinio veikimo.; --------
Bažnyčios viršininkai po' WASHINGTON.—Tre- _ _ _
priedanga religijos vedė čiadienj čia Bedarbių Tary-'zas Plevokas: 1 met. 6 mėn. 
propagandą prieš Sovietų surengė demonstraciją. į sunkiųjų darbų kalėjimo, iš 
valdžią. As žinau daug i Bgj^pbiai kovojo su polici-' to isskaitant 7 men. atka- 
kontr-revoliucinių ^darbų, !ja> užpuolė draskyti lėtus.
kuriuos atliko bažnyčios va- demonstraciją. Aštuoni dar- i 
dai. Ukrainos savivaldos, bininkai tapo suareštuoti, 

jų tarpe Harper, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo organizatorius; Carter, 
Bedarbių Tarybos pirminin
kas, ir Lawrence, Komunis
tų Partijos organizatorius. | 

Rengiama protesto mitin
gai prieš areštus ir polici
jos brutališkumą. Bedar
bių Taryba ves kovą už tei
sę darbininkams laikyt susi
rinkimus ant gatvių šalies 
sostinėj.

Suareštuoti kalbėtojai kal
tinami laužyme trafiko' tai
syklių ir sakyme prakalbų 
“be leidimo”. Jie tapo 1 pa
liuosuoti po $10 kaucijos.

dai. Ukrainos i 
stačiatikių bažnyčia buvo 
niekas daugiau, kaip tik 
įrankis kontr-revoliucinie- 
rių rankose prieš Sovietų 
valdžią ir prieš socialistinę 
revoliuciją. Aš asmeniniai 
priėjau prie tos nuomonės, 
kad religija abelnai yra 
kliūtis masių kultūriniam 
vystymuisi ir įrankis tam
sumo ir kontr-revoliucijos. 
Kiekvienas teisingas žmo
gus privalo kovoti prieš Re
ligiją ir už budavojimą so
cialistinės draugijos, šiuo
mi aš pasitraukiu iš vysku
po vietos ir ant visados at
simetu nuo religijos.”

TAMPICO, Mexico.—Bal
tagvardiečių rusų delegaci
ja, po vadovybe Phillip Ney, 
atvyko čia ištirti sąlygas 
del įsteigimo baltagvardie
čių kolonijos šioj apielinkėj.

Per klaidą buvo pranešta, 
kad d. L. Pruseikos prakal
bos Elizabeth, N. J., įvyks 
vakare, šiuomi pranešame, 
kad Aušros draugijos pra
kalbos įvyks šį nedėldienį 
po pietų, kaip 2:30.

Būtinai dalyvaukite pra
kalbose. Jos įvyks Lietuvių 
Laisves Svetainėje.

2 d. kovo (ne šį, bet kitą 
nedėldienį) L. Pruseika bus 
Philadelphijoj. Prakalbos 
įvyks Ukrainian Hall, 849 
N. Franklin St. Jas rengia 
pašelpirė Draugija Repub- 
likonų Susivienijimas. Pra
džią 1 vai. po jietų. z

Iš vakaro įvyks draugiš
kas pasikalbėjimas, apie ką 
draugai sužinos ant vietos.

Bedarbiai Kovojo su 
Policija Kenosha

Juozas Lesevičius: 1 met. 
6 mėn. s. d. kai. (Jis prieš 
teismą buvo laisvas^ dabar, 
valstybės' gynėjui prąšant, 
prie jo pristatayta sargy
ba). .

Vladas Kurkys: 2 met. 3 
|men. s. d. k.—iš to išskai- 
tant atsėdėtą laiką—2-jus 
metus.

j solidariai visiems nuteistie- ^ro„e Bedarbiaį
nuteistiesiems, "Demonstravo, Reikalaudami 

išskiriant Plevoką ir Repšį, Pašelpos K 
buvo pritaikinta 1929 metų' 
gegužės 15 d. amnestijos įs
tatymas paragrafas 4.

Civilinis jieškinys iš Ma
čiulio, Raupio ir Zingbergo pašelpos"

„ iiyZi"FbeJg0 dedantis!! penki!’ asmenų,
92 c., is Zingbei- nugj0 į labdaringa įstaiga, 

go—1,785 lt., is Raupio ir R -- 
Zinbergo—2,229 lt. 25c. Ki- ir reikai;;o; _

tarpe kurįe nuskirti išdalinimui 
SSSR, atstovybės atmesti. - : labdafihgiėms- tikslams', bū-‘ 

Visiems nuteistiems kar? t 
domoji priemonė paskirta

WEST FRANKFORT, Ill. j Kompanijos, įvesdamos 
—Čia West kasyklose su- naujas mašinas, pasiliku- 
streikavo keturi šimtai mai- sius prie darbo darbininkus 
nierių prieš išmetimą iš verčia skubiai dirbti, kad 
darbo 26 mainieriu įvedus su mažiau darbininkų dau- 
naują mašineriją.

Streikieriai siunčia komi-minkams kitos išeities nėra, 
tetus į Pinckneyville ir Sės- kaip tik kovoti prieš meti- 
ser kasyklas, kurios pri-,mą darbininkų iš darbo, ko- 
klauso tai pačiai kompani- voti už sutrumpinimą darbo 
jai. Komitetai dės pastan- valandų, prieš skubinimo 
gas plėsti streiką. 'sistemą. Ir čia streikuojan-

Taipgi vietos mainieriu jti mainieriai parodo puikų 
lokalas atsisako mokėti solidarumo pavyzdį, 
duokles Lewiso arba Fish
wick klikai.

Streikieriai parodo klasi
nį solidarumą kovoje prieš 
bedarbę. 

___ i '

Coello, Illinois, Zeigler 
kasykla No. 2 ir Old Ben 
No. 18 tapo uždarytos; 
2,000 mainieriu išmesta' iš 

1 *- .v *
darbo.

tų paskirti šelpimui bedar- 
. Tos labdaringos orga

nizacijos sekretorius E. J. į 
Larick pareiškė, kad jis nie- j 
ko negalįs daryti £uo klau-: darytos virš sąmatos, c) kredi- pripažinti kaltais.
Simu. jtavimas Ūkininkų draugijos, Banko yaldyba blogai žiūrė-

Pradėjus maršuoti, polici-lkuri nieko neturėjo ir niekuom jusi banko turtą, blogai jį nau
ja užpuolus atėmė iŠ bedar- i savo skolų nepadengė, d) mal- .dojusi, skolinusi pinigus nekre- 

Nori Aptaksuoti Darbiniu-j Surado žemę Pietinio Po- bių plakatus, kur buvo iš-i 
kus Del Pašelpos Bedar- liau Krašte rašyti įvairūs bedarbių'

BERLYNAS.— Dr. Paul 
Moldenhauer, finansų mi- 
nisteris, Reichstage patiekė 
sumanymą, kad visi dirban
ti darbininkai, kurie uždir
ba $2,000 ir daugiau į me
tus, būtų priversti mokėti 
taksas į specialį fondą šelpi
mui bedarbių, kad tuo būdu 
valdžiai mažiau reiktų iš
mokėti bedarbiams.

KENOSHA, Wis.— Ket
virtadienį čia įvyko didelė 
bedarbių demonstracija.

Penki šimtai bedarbių su
sirinko į Library Park. Dar
bo Unijų Vienybės Lygos 
kalbėtojai sakė prakalbas. 
Policija užpuolus -suarešta
vo keturis kalbėtojus. Be
darbiai maršavo į kalėjimą 
ir reikalavo paliuosuoti su^ 
areštuotus. Maršuojant dar 
keli šimtai daugiau bedar
bių prisidėjo. Įvyko su po
licija susikirtimas. Prie ka
lėjimo dešimts darbininkų 
tapo suareštuota.

Veik pusė šio miesto dar
bininkų be darbo, šioj de
monstracijoj bedarbiai tapo 
supažindinti su Komunistų 
Partijos ir Darbo Unijų 
Vienybės Lygos programo
mis bedarbės klausimu.

Dabar dedamos pastan
gos sumobilizuoti kuo dau
giausia ’ darbininkų ldel 
tarptautinės demonstraci
jos prieš bedarbę kovo 6 d.

Roma.— Greitu laiku pra
sidės septynių Italijos ko
munistų teismas.' Jie kal
tinami priklausyme Komu
nistų Partijoj, planavime 
pasipriešinti fašištų milici
jai. Jiems rgręsia'* mirties 
baušmė. ' 1 r

Varšava.— Vasario pra
džioje Lenkijos politinė par 
licija suareštavo darbinin
ką Michel Chuchuryta už 
kalbėjimą į bedarbius dar
bininkus darbo davimo biu
re. Policija kaltina jį agį- 
tavime bedarbių į kovą.

i j . ■ > ■ •

Baltimore, Md.—Čia Dar
bo Unijų Vienybės Lyga, 
prigelbstint- ' Komunistų
Partijai, organizuoja bedar
bius; šaukia bedarbių susi
rinkimus, ‘dalina; lapelius 
prie dirbtuvių, kur susiren
ka šimtai bedarbių.1'

Į versacijos (suktybės).
Klausimą, kokią reikšmę 

obalsiai. 1 'vėjo banko nuostolingumui
Komunistų Partijos išlei-!skir« asme!’.y malversacijos, ek- 

<stns naroiškimas mirnrln lsPertai Pallko atviru—tai jau 
.. .. I 1 t . ’‘išeina iš ju ekspertizes kompe-'pranešimas nuo Norvegijos kad bedarbiai negalės gau- tencijos ribų, 

tyrinėjimo laivo, Norvegia, 1------ XT-
kuris dabar randasi pieti
nio poliaus krašte, kad nau
jas sausžemis tapo atrastas 
tarp Enderby Žemės ir 
Coats žemės.

Du lakūnai, kapitonas 
Hjalmar Riiser-Larseh ir 
kapitonas Luetzov Holm, 
padarė . sėkmingą . kelionę 
orlaiviu virš iki šiol dar ne
atrastos teritorijos; padarė 
planus 115 mylių teritorijos.

ti pašelpos be kovos. Nu
rodoma, kad miesto taryba 
paskyrė $40,000 tai labda
ringai įstaigai neva bedar
bių šelpimui, kad parodžius, 
būl? miestas irgi rūpinasi 
bedarbiais. Bet ta labda
ringa įstaiga neduoda jo
kios pašelpos bedarbiams. 
Už tai bedarbiai maršavo 
ir reikalavo, kad tie pinigai 
būtų atiduoti bedarbiams.

Gavęs Darbą Nudžiugo ir 
Numirė

ĘVĄNSVILLE. — Ed
ward A., Goęųinger, 48’ me
tų amžiaus, pei;, ilgą laiką 
jieškojo darbo, bet negalėjo 
gauti. Pagalios čia vienoj 
dirbtuvėj gavo dirbti. Nu
džiugo. Pradėjęs dirbti už 
valandos laiko, numirė.

WASHINGTON.— Pra- 
nesafha, kad' $200,000, ku
riuos Washingtono; valdžia1 
paskyrė' Amerikos delegaci
jos išlaidoms > Londone lai
vynų konferencijoj; jau be
veik praleista; Delegacijos 
nariai puikiausia gyvena 
Londone. ' F

Atstovas Fred. A. Brit
ten, republikonas iš Illinois, 
pirmininkas i atstovų buto 
laivyno reikalams komiteto, 
atvirai agituojantis už 
ginklavimąsi, sako; < kad iš 
įondono konferencijos nie
ko neišeis. Amerika ir .An
glija nepadarys jokios su
tarties del laivynų lygybės, 
sako jis.

Tampico, Mex.— Genera- 
lė Darbininkų Federacija 
užgyrė paskelbimą genera- 
lio streiko vietos darbinin
kų prieš suareštavimą dar
bininkų vadų sąryšy su pa
sikėsinimu apt prezidento 
Rubio gyvasties.

Kaltinamieji Teisinasi
Toliau dar duodama aiškin

tis visiems kaltinamiesiems.
Teismo pirmininkas klausia 

kaltiamąjį Plevoką, del ko bū
damas ekspertų kambary, mėgi
no įrašyti į važtarašty ir sąs
kaitą Nr. nr. Plevokas ramiai 
aiškinasi, kad tą jis daręs, kad 
palengvintų sau ir ekspertizai.

Kaltinamasis Lesevičius aiš
kinasi del cukraus. Jis sako, 
kad visą, cukraus pirkimą—par- 
dayimą atlikęs Kop. b-vių s-gos 
centras, ir jam kaipo bu v. Ro
kiškio skyriaus vedėjui, to da
ryti neteko.

Toliau dar trumpai aiškinasi 
kiti kaltinamieji, išskyrus pral. 
Labanauską ir Trimaką, bet jie 
nieko įdomaus jau nebepasako.

Po kaltinamųjų pasiaiškini
mų, teismo tardymas baigiamas 
•ir prieinama prie šalių ginčų, 
bet valst. gyn. prašant teismas 
posėdį pertraukia iki pirmadie
nio, nes jis dar neturėjo laiko 
silsįpažinti ąu byla. Pirmad. 
prokuroro kalba

PR A G A, Čekoslovakija.— 
Septyni šimtai metalistų, 
dirbančių Mannesmann in- 
žinierystės dirbtuvėse Ko- 
motau mieste, sustreikavo 
prieš išmetimą iš darbo da
lies’ ‘darbininkų.

Bruenn mieste įvyko di
delė bedarbių demonstraci
ja. Policija atakavo de
monstrantus. : ' >

Rockford, Ill.— Rockford 
Republic rakandų kompani
ja planuoja nukapoti darbi
ninkams algas ant 10 nuo- v • v • simcių.

Vasario 25 d. “Laisvės” 
laidos numeris bus specia
liai pašvęstas Binghamtono 
lietuvių reikalams. Todėl 
visi to mičbto ir apielinkes 
skaitytojai privalo ne tik 
patys atydžiai perskaityti, 
bet ir kitiems perduoti.

Middletown, N. Y 
tario; ir Western Gelžkelis 
tik ką atleido >iš darbo 400 
darbininkų. ;
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tai milionai Amerikos be- 
arba jūroje pasiskandinti.
Jie kietai nusistatę prieš

f
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United States, per year... .$6.00 
Brooklyn, N. Y., per year.. $8.00 
Foreign countries, per year.$8.00 
Canada and Brazil, per year.$6.00

Būtų labai geistina, kad kuo- 
jūsų 

tik ei- 
už ko-

k v.
Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879y; v;-
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SUBSCRIPTION RATES:
United States, six months.. .$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months.$4.00 
Foreign countries, six months.$4.00 
Canada and Brazil, six mo..$3.00
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“Visas Pasaulis”— 
Žmonių Išnaudotojai

Chicagos kunigų “Drau
gas” rėkia, kad, esą

•Visa Europa ir Amerika 
laipsniškai išjunda protestuoti 
prieš Rusijos sovietų valdžią 
už tikėjimų griovimą ir’ dva
siškių persekiojimus...

Kas gi yra tas “visas pa
saulis” ? Ogi papa su kata
likų kunigais, protestonų 
pryceriai, rabinai ir ’ bur
žuaziją. Kad tokšai “pa
saulis” pr otestuo j a—neįsta- 
bu, nes jis pasilaiko ant 
mulkinimo ir išnaudojimo 
darbų žmonių, o Sovietų Są
junga šiandien pasiryžusi 
padaryti tam galą: išrauti

Kas liečia “gerą“ kapitalistų širdį, 
darbių galėtų sau gyvi į žemę sulįsti 
Išnaudotojams del to negeltų galvos, 
visokias darbininkams pensijas atsitikimuose bedarbės, senatvės, 
ligos ir tt.

Nacionalės Piliečių Federacijos vyresnysis komiteto narys P. 
T. Sharman pasakė suvažiavimui skebinių šalies Fabrikantų 
Sąjungos: >

“Aš griežtai stoju prieš valstijines nusenusiems pensi
jas. .. Aš priešingas bent kokiam įstatymui, kuris faktinai 
žadėtų žmonėms įplaukas iš visuomenės fondų, kada jie su
laukia tam tikro senatvės amžiaus kaipo numatomo laips
nio pavargėliai... Toks įstatymas privestų prie plačios 
elgetystės (ubagystės) ir prigavystės. .. Mes galime būt jis pat šaknų visokius tam- 
prispirti įvest europinę sistemą socialės apdraudos, paden- ‘ 
giančios ligas, nelaimingus atsitikimus, negalėjimą dirbti, 
senatvę, našles, našlaičius ir bedarbius.-.. Aš nemanau, 
kad mes (kapitalistai) to norėtume. Aš sakau, kad jeigu

J* mes nenorime prieiti prie tų kraštutinybių, tai turime iš
* galvos išmesti visokią mintį apie senatvės pensijas.“
Tai žodžiais yra išreikšta intencijos ne tiktai buržuazinės Na

cionalės Piliečių Federacijos, kurios valdyboje yra ir Matthew 
Woll, vice-prezidentas Amerikos Darbo Federacijos, tūkstančius 
syk’ių pardavęs darbininkų reikalus. Jais yra išreikšta nusista- 
tynoas ir visų šios šalies kapitalistų ir jų valdžios Washingtone. į 
Tuo pačiu laiku, kaip prezidento Hooverio valdžia sugrąžino ka
pitalistams $160,000,000 neva “permokėtų” valstybei mokesčių, 
jinai pranešė, kad negalinti skirti nei vieno cento sušelpti be
darbiams.
. Iš kiekvieno šimto dolerių, įplaukiančio šalies iždan, $75 yra 
papauddjami kariškiems reikalams, o bedarbiams nėra nei cento. 

K&i kurių valstijų seimai, berods, pradeda daryti monus, būk 
jie “rūpinasi“ nusenusiais darbininkais. Pernai metais New 
Yorko valstijos seimo įstatymų komisijai buvo duotas sumany
mas: kad senatvės pensijos gali reikalauti, sulaukusieji 70 metų 
ar daugiau amžiaus, išgyvenusieji ne mažiau kaip 10 metų šio
je valstijoje; bet jokiame atsitikime niekam neturi būt per me
tus išmokama daugiau kaip $242 senatvės pensijos. O iš tos 
didžių-didžiausios sumos vos beužtektų vien už kambarį užsimo- ' 
kėti miestupse. 1

.Vienoj kitoj valstijoj senatvės pensija žadama pergyvenu
siems 65 metus bei daugiau, su sąlyga, v kad darbininkas būtų 
išgyvenęs toj valstijoj bent 15 metų.

Jungtinėse Valstijose yra virš dviejų milionų darbininkų 65 
metą amžiaus ir senesnių. Milžiniška jų didžiuma skursta, pa
laikydami gyvybę trupiniais nuo vargingų giminių ir kaimynų 
stalo; kiti elgetauja, treti yra priversti eit į utėlynus, vadina
mus valdiškais prieglaudos namais. Bet tūlų valstijų augštesni 
politikieriai atranda, kad augščiau minėtos begėdiškai mizernos 
pensijos seniams kaštuotų dar mažiau, negu urviniai prieglau
dos namai su pulkais vagiančių tų įstaigų valdininkėlių.

Pikčiausia gi tokių senatvės pensijų pašaipa yra štai kame.
"Standard Oil Kompanija, Plieno Trustas ir kitos stambios pra
monės šimtais tūkstančių pavarinėja iš darbo rankpelnius, su
laukusius 40 iki 45 metų amžiaus, kaipo jau “persenus“. Susi
daro milioninės armijos tokių “persenų“ darbininkų, nebegalin
čių gauti darbo. O net “geradaringiausios“ valstijų valdžios 
kalba apie savo juokingas senatvės pensijas darbininkams tiktai 
po 65 metų.’

Dirbti “persenas“, o pensiją gauti per jaunas. Liekasi 25 iki 
30 metų tarpas, kur darbininkas gali arba vienu oru gyventi, 
pasikarti arba “natūraliai“ nustipti, kol susilauks ubagiškos pen
sijos, panašios kaip, pav., kalbama New Yorko valstijose seime.

Plačiausia šiuo -momentu paliečiantis minias tai bedarbių ap
rūpinimo reikalas. Jų armija išaugo jau iki 7,000,000. Sulig 
Washington© “darbo“ ministerijos pranešimo, vien sausio mė
nesį bedarbių skaičius pakilo dar dviem nuošimčiais. Apie to- 
lesųį kapitalizmo krizio, o su juom ir bedarbės plėtimąsi liudija 
naiijas Wall St. šėrų nupuolimas. New Yorko “Times’o“, pra
nešamu (vasario 21 d.) Šerai biržoje vėl nukrito 3 iki 13 
punktų žemyn. Tai reiškia pasmarkintą “nereikalingų” darbi
ninkų atleidinėjimą, o padidintą išnaudojimą tų, kurie dar turi 
.darbo.

T?uo gi tarpu kaip Washingtono valdžia, taip ir kapitalistų 
organizacijos tik bažijasi, kad nieku būdu nesutiksią su jokio
mis pensijomis bedarbiams.

Taip dedasi turtingiausioje pasaulio buržuazinėje “demokrati
joje.” -

Visai kas kita proletariato diktatūros šalyje, Sovietų Sąjungo
je. Bedarbės klausimas ten faktinai išrištas. 11,000,000 dar
bininkų paeina po valstybės socialiais apdraudos įstatymais 
htsttikimams senatvės, nebegalėjimo dirbti ir tt.; ir jau dabar
tiniu laiku virš 1,000,000 senesnių darbininkų bei nepajėgiančių' 
dirbti gyvena iš valstybės pensijų. O kurie del kokių nesveiku
mų laikinai nepajėgia dirbti, tiems mokama reguliarė pilna al
ga, - kol pasveiksta. Ir į tų pensijų fondą nei kapeikos nėra iš- 
skaitoma iš darbininkų uždarbio.

O dar Amerikos darbininkų lupikai kamuotujai gąsdina So- 
rk! trletų “blogumais“. Bauginimas sovietiniais baubais, tačiaus, 
įB/VU mažiau turės pasekmių. Šios šalies darbininkus, ypač mb 
Eį,.įįonus bedarbių mokina kasdieniniai patyrimai, atidarinėdami 
SUjldrfe į tai, ką darbo žmonėms duoda kapitalistinė “demokrati- 

iš vienos pusės, o proletariato diktatūra, iš antros pusės.
Amerikos masių supratimą blaivėjiant matomu iš didyn ir 

augančiu demonstracijų, kurioms vadovauja Komunis- 
■ J’r.rtija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga. Vis platesnės minios

sintojus. Už tai buržuazi
ja ir dvasiški j a taip ėmė 
siusti. Bet darbininkų ma
sės, kurios ištikrųjų sudaro 
visa pasaulį—šiandien So
vietų Sąjunga remia labiau, 
negu kada nors.

Jis Tokis Progresyvis, 
Kaip ir Vitaitis

“Tėvynės” redaktorius 
Vitaitis mano suras už save 
žioplesnių, kurie patikėsią 
jo nesąmonėms, ir todėl jis 
(žiūr. “T.” už vas. 21 d.) 
rašo:

Komunistų organai ir visi 
“progresyviai“ kaip įmanyda
mi p. Žuką šmeižia ir niekina, 
o čia pačių “progrėsyvių“ 
prietelis p. Kybą savo laikraš
ty ištiria S. L. A. Centro Or
ganizatorių. Na, ar gali, būti 
didesnis nępasiseldhjąs>. , “pro- 
gresyčiams“? 'Čia jbkiū <būdu 
negalima pasiteisinti del tokio 
pasielgimo, kuris visokias 
žmoniškumo ribas peržengė, 
čia vėl pačių “progresyvių“ 
prietelio leidžiamas ir reda
guojamas laikraštis išgiria S. 
L.A. Centro Organizatorių, 
kuriam “progresyviai“ nesi
drovi net pogromu grasinti.
Kybą yra tokis “progre

syvis”, kaip ir Vitaitis. Ky
bos leidžiamas “Am. Lietu
vis” eina pramintu Maikės 
Paltanavičiaus keliu, laižy
damas rankas kunigams, fa
šistams ir jų bernams. To
dėl, ką Kybos organas pa
rašo apie SLA. galima tikė
ti tiek, kiek Žukui arba pa
čiam Vitaičiui.

stumta. Ne vieną tokią ne
laimingą šiandieninė visuome
nės tvarka išauklėjo ir ne vie
ną dar išauklės. Pats visuo
meninis surėdymas yra ne
sveikas, neteisingas ir saumy- 
lišku grobuoniškumu parem
tas. Todėl negalima tikėti, 
kad tokia visuomenės tvarka 
išauklėtų sveiką visuomenę, o 
silpnadvasius ir piktų palin
kimų visuomenės narius 
stengtųsi tinkamomis priemo
nėmis pagydyti. Visuomeni- 

. nio puredypo tvarka yeijkia 
reformuoti iš pat 'pamatų.
Kas čia pasakyta;—teisin

ga. Bet pažvelgkime, ką 
Viįaitis ir .Ko. daro to vi
suomenės surėdymo “refor
mavimui iš pat pamatų.”1 
Visų pirma, kas šiandien 
kovoja prieš tą bjaurią 
tvarką? komunistai ir ap- 

| link-juos besisuką darbinin
kai. Vitaitis ir jo klika bet
gi juos kandžioja kaip įma? 
nydamas. Andai New Yor
ke buvo suruošta prieš “šį 
surėdymą” demonstracijos: 
viena prieš žudymą nekaltų 
darbininkų Haiti respubli
koje, o kįta—prieš nužudy
mą streikierio darbininko 
Katoviso. Demonstracija 
buvo tikslu, kad pasmerkti 
šitą tvarką, šį surėdymą ir 
tuos, kurie ją palaiko. O 
ką' darė p, Vitaičio reda
guojamoji gazieta? Nieki
no, išjuokė drįstančius už
sistoti už žudomus žmones 
—darbininkus- demanstran- 
tuš. Net kapitalistinės' 
spaudos rašytojai, nepasiro
dė Tokiais niekšais, kaip .Vi
taičio redaguojamas, lapas.

Taigi šis jo d-ekląm.avimąs 
del. moteriškė,Sį Clair nū? 
smerkimo; į kalėjimą visam 
amžiui yra tik bandymu pa
rodyti savo “žmoniški^ jaus
mų”, 
gverę ir visuose. .... 
tebėra simpatijoj su 
“nesveiku surėdymu.”

kurie ištikrųjų yra iš- 
el buvo ir 

tuo

Ak, Kokis Jis 
Mielaširdingas!

“Laisvėje” buvo rašyta 
apie -tulži moteriškę ; Ruth 
St. Claię, kuri nesenai ka
pitalistinio teismo šapo nu? 
gramzdinta .visam ’amžiui 
kalėjiman tik už t tai, kad 
pasivogė kokį tai smulkų 
daiktelį. iš krautuves. - Pra
virko 'gaidžio, ašaromisv del 
to ir “Tėvynės” Vitaitis. 
Ne tik pravirko, bet išdro
žia net pamokslą Amerikos 
demokratijai, pareikšda-r* 
mas, kad , i

Ruth St. Clair ne pirmuti
nė ir ne paskutinė gatvės auk
lėtinė į gyvenimo žemumas nu-
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Net Kunigy “Darbo 
Federacijai”
Neleidžia Susirinkti
Kauno liaudim “Žinios” 

praneša, kad vasario 2 d. 
Kaune įvyko kunigų suor
ganizuotos ir palaikomos 
“Darbo Federacijos” suva
žiavimas, kuriame dalyvavę 
300 atstovų. Suvažiavimą 
sveikinę “vyskupas Karevi
čius, kun. Krupavičius, kun. 
Dogelis” ir kiti klerikalai ir 
kunigai. Iš to galima spręs
ti patsai suvažiavimo sąsta
tas. Betgi, net -ir. ši kunigų

ADF. irj Socialistai Gelbsti 
f Hooveriui

Hoove’rio programa, mie- 
rijanti apnuodinti darbinin
kus ir neprileisti jų į kovą 
už nusikratymą krizio naš
tos nuo savo pečių, gavo di
delės paspirties ADF. va
duose, kaip lyginai ir socia
listų partijoj. Šitie “darbi
ninkiški” ii: “socialistiški” 
apgaudinėtojai ir išdavikai 
yra patys pavojingiausi 
darbininkų priešai, kadan- į karui. ' i
gi, vykindami HoOverio | Socialistų partijos lyderis, 
programą naudai kapitaįiz- kunigas Norman Thomas 
mo,, jie sakosi darą varde ir'taipjau užgyrė 
naudai darbininkų klasės. 
Kaip by kokie išdavikai, jie 
yra pavojingesni, negu at
viri priešininkai.

Tuo būdu ADF. vadai nu- sistatymą, klausimu krizio 
ėjo į konferenciją su Hoo-|ir 
veriu ir ten padarė sutartį, 
priimdami sekamą nutari
mą: “Neturi būti pradėtas 
jdkis judėjimas už padidini
mą algų ir turi būti duoda
ma visokia kooperacija iš 
darbininkų pusės industri
jom, tvarkyme jų proble
mų.” A.D.F. pręzidentas, 
William Green, pasikalbę ji- 

;me su kapitalistų spaudos 
atstovais, pasakė: “Nebūtų 
išmintinga reikalauti pakė
limo algų, nes tas pablogin-

Litvihkbš-ža'uhiėkd ‘ šėirtipftos 
ne grynai lietuviškos, bet be
veik pusė jų maišytos ir, nežiū
rint to, internacionalizmo čia 
nėra. Tautinis .antagonizmas

tų padėtį.” Šis laužymo turi čia religinę papėdę. Drau- 
stleikų argumentas, kuriuo 8'am 2al būt, pasirodys £er- 
ADF. patampa dalimi aukš-ldaug layki“išį1a, kad pora mė- 
ciausios pusiaiį faktines fi- paiJ tek5jo u- baltarusio sta. 
nansimo kapitalo vynausy- įiatikio, kuris, jai reikalaujant, 
bes, kurią ^suorganizavo priėmė katalikybę!
Hooveris formoje komerci- j Litvinka buvo pasižymėjus 
jos buto tarybos, užbaigia) samo^ono varymu. Ir dabar 

'*■ t-j- -- -i-samogonšeikai 
... . , , . _ iir kunigo agentai autoritetin-
įtempimo bedarbes, suvei- gjausi tarp atsilikusios daugu- 
ciant krizio naštą ant dar- mos< Todėl ir kolektyvizacija 
bininkų, ir ruošiant juos ar- pas mus taip sunkiai vyksta, 
tėjančiam imperialistiniam nes gretimi baltarusių kaimai 

'šiuo klausimu mus. pralenkė ir 
paliko toli užpakaly. Litvįnko- 
je anti-sovietinię gaivalas iš 

L.b’ kailio neriasi kaip labiau pa- 
Hooverio kenkti kolektyvizacijai Sklei- 

programą, pareikšdamas: džia įvairiausias provokacijas 
“Dabar aišku, kad .ne kaip h’ švaistosi su akiplėšišku obal- 
jo pirmtakūnai, prezidentas Isiu: “Nebūti Litvinkoje kolek- 
Hooveris pagaliaus turi- nu- U“1' Anti-sovietnns gaiva- 

1 & las pas mus rengia vydvizen-
, ',cus” iš atsilikusių biedniokų.

bedarbes,”—programą, Ekonominė mūsų padėtis sun-
kurią Thomas užgiria, kai-Iki. žauniako žemė kiek geres- 
po “žingsnį į tą kelią, kurį j bet Litvinkos«pati blogiau- 

Į šia. Iš viršaus geltonas smė
lis, o už dviejų aršinų vanduo. 
Didelė dalis Litvinkos pirktos 
žemės del nederlingumo pames
ta augti pušaitėm. Dauguma 
iš mūsų be uždarbių negalėtų 
pragyventi. Todėl žiemą eina- , 
me uždarbiauti į miškus arba 
užsiimame išvežimu malkų ar 

i akmenų. Jokių mašinų neturi- 
Jokių žemės ūkio draugi-

paversti ADF. į įrankį •delj?ar1 įlinkoje
5 c ir kunitm ntfpii

PH1LADELPHIJ0S IR APIEL1NKES PROGRE 
ŠYVIU DARBININKU ATYDAI

socialistai senai yra nuro
dę.” ’ H :

Tai aišku, kad darbinin
kai, ir su ypatinga pajėga 
bedarbiai, turi kovoti ne 
tik prieš Hooverį ir 'kapi
talistų klasę, bet taipgi 
prieš ADF. ir socialistųi 
partiją. Tik per tokią ko-|me. . 
va gali būti padarytas bent!jų taip, pat nėra, 
kokis progresas klausime 
bedarbės problemų. greičiausiai atsilankytų

atstovai, nes dabar kaip 
j na pati aštriausia kova 
j lektyvizaciją.

žauniako ir Litvinkos 
vardu

Žigulytė.

Gautas paraginimas nuo Lietuvių Centro Biuro sušaukti 
mąsįnį susirinkimą ant 1 d. (subatoj) kovo, 7 vai. vakare, 
Fairmount Avė, ir, 8-tos gatvės, Phjjadelphia, Pa., į kurį 
bus, prisiųstas d.. L. Pruseika. Į šį susirinkimą raginami 

• a/tėiti visi . nariai iš i šių organizacijų bei teritorijų : visi 
lietuviai Kom. Part, nariai, Tarptautinio Darbįninkų Apsį- 
gynimo visų'kuopų nariai, A.L.D.L.D. visų kuopų nariai, 
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo visų kuopų narės, Phi- 
ladelphijos “Lyros“ Choro tie nariai, kurie remia visą pro- 
gresyvį judėjimą. Taipgi yra šaukiami artimi progresy
vi© judėjimo sirnpatikai iš Phila., Camdeno, Riverside, 
Gibbstown, Chesterio ir kitų artimų teritorijų minėtos or
ganizacijos bei sirnpatikai. . 1

Bus apkalbėta mūs judėjimo svarbiausieji klausimai ir 
išaiškinta opiausi mūs organizacijų uždaviniai.

Ant rytojaus, 2 d. kovo, L. Pruseika kalbės Ukrainų sve
tainėj, 849 N. , Franklin St. Prakalbas rengia šiaurės Da
lies Republikonų Kliubas, 2-rą vai. po pietų.

(45-46) ’ K. P. Vietinis Lietuvių Biuras.

Lietuvių Darbininkų Karolio Požėlos Vardo 
Kliubui Leningrade

(žemiau telpąs laiškas, rašy
tas Litvinkos-žauniako (Balta
rusijoj) lietuvių valstiečių Le-j 
ningrado lietuviams darbiniu- j 
kams labai vaizdžiai piešia tą
sias pastangas, kurias SSSR, 
miestas su kaimu deda del 
tampresnio susirišimo varymui 
bendro darbo. Be to, iš laiško 
galima spręsti tasai tamsumas 
ir vargas, kurį carizmas paliko 
ypačiai kaime ir kurį tik pa
staruoju laiku Sovietų vyriau-

Organizacija1 fašistu klikai sybėf ėmėsi išrauti iš šaknų.—• 
Pasak “L.“ Red.)

♦ 1 • ( ,1 , , ; ,
: ; -j ,Į Gerbiamieji Draugai!'

Mes, Litvinkos-žauniako lie
tuviai yalstiečiai sužavėti jūsų 
domėsiu mūsų ekonominiu sto
viu ir buitimi su pagarba svei
kiname jūsų proletarišką, link 
susiartinimo su mūsų visapusiš
kai atsilikusiais kaimeliais, tik
slu padėti mūsų •>kultūriniam ir 
ypatingai sovietiniam pietoj i- 
muisi' pastangą.

Jūsų šefaviipas mūsų sovieti
niam pietojimuisi . padarys 
sprendžiamąjį persilaužimą, tik,

buvo “perkairi”.' 
ržiijių” ‘\,1) ‘ ' 
!■ Policija dalrb eilę' pastabų ir 
i'pagalidu kalbąįt ‘Mdt'ijampblės 
' atstovei, suvažiavįmą ųždąrd.
? Jeigu net kunigų pakali
kai šiandieninei Lietuvos 
fašistų klikai yra pavojin
ga, tai Jęngvąį įgalima su
prasti, kaip pavojinga jai 
yra komunistinis darbinin
ku judėjimas. (' •

................................................................................................................... ........ ■

Kodėl Mergaitėm Sveikiaii 
į Būt Dildom

Jaunom mergaitėm svei- 
i kiau yra būt riebiom, negu 
'liesom, sako New Yorko 
i sveikatos komisionierius 
Dr. Sh. W. Wynne. Ypač 

■lytinio subrendimo metu, 
pereinant iš mergaitės į 

i merginą, nukenčia tos, ku
rios yra “madingai laibos.” 

j Didžiausias jų priešas tame 
amžyje yra džiova. New 
Yorke tarp 1923 ir 1928 me
tų nuo džiovos mirė 31 nuo
šimtis, arba arti trečdalis, 
i visų mergaičių tarp 15 ir 19 
'metų amžiaus.

Berniukams 
i sveikiau būti 
'kaip atranda 
Pusamžiai gi 
žmonės išlošia, būdami lie
sesnį, negu vidutiniai. Vie
nas, tačiaus, dalykas paste
bimas,—jog liesi žmonės 
daugiausia nukenčia nuo 
džiovos.

Sudiktėjimui Dr. Wynne 
duoda senąjį receptą — il
giau pamiegot, daugiau val
gyt, kad ir paprasto mais
to; užkąst tarp reguliarių 
valgio ‘valandų, stengtis pa
laikyt ramų ūpą. Bet jis 
pripažįsta, jog nervuotiems, 
jautriems žmonėms yra la
bai sunku sudikteti, jeigu 

pageiJnuja- 
Tg.

įsitraukia į kovą už “darbą arba algas” bedarbiams, už socialę 
apdraudą senatvei, nedarbo laikui, paliegirųui ir. tlį. Draugę su 
tuo skleidžiasi supratimas, kad be kapitalo “tvarkos” nuvertimo 
ir darbininkų valdžios; įsteigimo negalės būt reikiamai paten
kinti tie ir kiti darbininkų reikalavimai. . b f, ; ,

Artimiausias gi, tuoj autinis Amerikos .proletariato praktiška? 
uždavinys—tai jungtis dirbantiems <su bedarbiais, organizuot 
bedarbių tarybas, reikalaut darbo arba algos; ir milžiniškomis 
mįnidmis „išeiti ’į ųę^onsttfacįjas Tarptautinėje Bedarbių Dieno
je, kovo ddebą.’ r ‘«b

. “Laisvės”

PIKNIKAS
Liepos (July) 6,1930 i

ULMER PARK
Brooklyn,' N. Y'

mūsų nuomone, reikia jį viso-. 
keriopai plėšt ir gilint.

Mūsų tėvai išguiti iš Lietu- 
j vos nepernešamo skurdo skur-' 
do, siekdami geresnio būvio nu-! 
sibloškė į šį užkampį tarp ba
lų ir miškų, bet jieškotos lai
mės nesurado ir savo vaikams 
nepaliko. Juos iš Lietuvos ligi 
šių kimsynų lydėjo ta kapitalis
tinė taisyklė, kad vieni turi 
vargti, todėl, kad sukrauki tur
tus kįtieips.; TJąįgi ir šipo^atvėju 
dvarirtinkas,’ prie kth’io lirtsiša- 
vintų plotų priklausė ir šie 
Limsynai, lupo už' šiuos nenau
dingus kimsynus per badą ir 
ašaras sukrapštytus paskutinius 

I vargdienių skatikus! 1 ‘ ' ”• ~
Gyvendami ilgus laikus nau

jose vietose nedideliais lietuvių 
į kaimeliais jautėmės užsidarę 
nuo to yįsp ,gyvenimo, kuris 
vyksta aplinkui. Tuo naudojosi 
kunigai ir kiti kontr-revoliucio- > tatai ir būtu 
nieriai sutvirtinimui savo 17^^ 
kos tarpe lietuvių kolonistų. Jie i 
suspietė apie save ne tik lietu-1 
vius, bet lenkus ir baltarusius. 
katalikus ir sukalė iš jų vieną ; 
religinę kastą ir veda joje ■ 
kontr-revoliucinį lenkų fašistų 
agentų darbą. Netoli nuo Lit-i 

yinkos ir žauniako—Bobro !
miestely yra bažnyčia, kurioje' —Gimė Jurgis
“darbuojasi“ kunigas, pasiutęs i nas» 1732.—Gimė 
sovietinės įtakos priešas. Todėl! 1840. 
gal nebus jums nuostabu, kad 
Litviųkos-žauniako moterys, iš
skyrus kelias, išdūkę fanatikės 
—akli kunigo įrankiai.

diktesniems, 
Dr. Wynne.

KALENDORIUS
Vasario 22 d.:

Washingto-
L Bebelis,

Vasario 23 d.:
—Revoliucija Francųzijoj,

1848.
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Workers’ Children!
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Name
o

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Addre.

City

State IŠRADĖJAI
PROVIDENCE, R. I

*

Svečias.

MAHANOY CITY, PA.

Keturias-desimts Antras

METINIS BALIUS
LETTER BOXRengia Draugystė švento Jurgio

Communist
Pradžia 6-tą vai. po pietų

the
Washington and Lincoln

pa-

Vietinis. A. LUTVINAS
Elizabeth, N. J.69 So. Park St.

Tol.: Trinity 1045
CLEVELANDO ŽINIOS

City

Occupation Age

link aktorių, I tai tiek

workers, thrown 
by the bosses, 

demand WORK

our 
out 

to

kind 
the 
are 

who

she 
and

the 
can 
the

out 
are 
OR

great lead- 
Revolution.

She said that 
as do our

erai 
e

jis 
nu 
PO 
jis

The Boy Scouts 
strikers are lazy 

don’t want to 
even go against

tės pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

teach them other things 
soldiers have to know.
the last world war, the 

Scouts did a lot to help

Workers’ Children! Comrades!

IŠpildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 East
125th St, New York, N. Y. . - .' •

rule. The 
more mon
th e wrork- 
And when 
get their

prie kurio 
vienas ak- 
šis aktas 

prirengtas,
paliuosavimu 

ių; kurie nutren- 
ainavo Intęr- 

tuomi veikalas

My teach- 
about Soviet 
was no good,

efc York City.
, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
more information.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Taip pat užsiima

Real Estate bizniu.

A CORNER FOR WORKERS’
AND FARMERS’ CHILDREN

a 
many 

for 
he

Edited by the 

YOUNG PIONEERS OF U.S.A.

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

Councils, to fight for 
or^ wages. They are

led oy the Trade Union
League, which really 
for the interests of the

get 
for 

That is why we workers’

the Boy Scouts?
purpose? These

workers’ child

I want to become a memb
er of the Young Pioneers-, 
and be ALWAYS READY 
in the cause of the working- 
class.

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

Rašykite sekančiu adresu:
OI R INVENTORS’ 

ASSOCIATION
151 Nassau St., New York, N. Y.

vYOUNG

lietuviams.
galima

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki- 

)

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

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

really great heroes?
child should

jmmunist Party U. S. A.
43 East 125th Street,

that 
But, 

he 
He did it because

wanted

Svetainę baliams, 

vestuvėms, teat- 

rams, prakalboms, 
, - bei Užeigą visiems 

geriems 
Puikiai 
valgyt.

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

is 
is its 
every 
know.

Boy Scouts say that they

► $203
IŠ NEW YORKO I KAUNĄ 

IRATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiančiam g r ei tab ir 

žemomis ratomis.
Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 

gausite tikrai profesionalę pag<’ 
bą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Kctvergais:

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

ment. Their fight is our fight*. 
Demonstrate on March 6!
Free food and clothing for

’the workers’ Children in the

Lutviną pažįsta vi

sas Elizabethas, o 

turėtų pažinti visa 

New Jersey.

L

M

i

i

I

PIONEER
CORNER

. Teacher: Pupils,. I am. going 
to tell you aboi|t the strikers. 
They are no good people and—

Pupil (angrily) : How dare 
you say that. The strikers are 
good people—1 '

Teacher (good naturedly) : 
Leave it be as you say.

(She doesn’t want to start 
and argument, because 
knows that she is wrong, 
the pupil is right.)

•~V
CASTON ROPSĖVICH

children must organize, toge-' What is the truth r about 
1 ther with our parents. I Washington and Lincoln? Were Demonstrate on March 6! We must bring the fight in-ithey
to the schools! We must put Every workers’

I up a fight for FREE FOOD know the truth about them.
AND CLOTHING FOR ALLI Washington wi

On March 6, the millions of (WORKERS’ CHILDREN!
unemployed workers will de- į
monstrate in the streets against
unemployment and starvation.
7,000,000
of a job
going to 
WAGES!

This demonstration on Feb. [ schools!
26 is an international demon-1

the general 
[in the, American armies during 

Workers’ Children! It is our |the American Revolution. But 
duty to help our parents in;who was Washington fighting 
their fight against un'employ- for? Was he fighting for the 

freedom of the American work
ers and poor farmers? No! 
He was fighting for the inter
ests of the merchants and the 
rich people of the colonies.

________  _____ ( OUT OF SCHOOL March 6, As soon as the Revolution Was 
In every country, AND DEMONSTRATE WITH over, the workers and farmers

except the Soviet Union, the [THE WORKERS! 
conditions of the workers are! 
becoming worse, and the num-

Xingunemployed workers is Boy Scouts Train the
The united states is in a i Children for Bosses’ War 

crisis. The same thing is hap
pening in every other country 
where the bosses 
bosses want to make 
ey and profits from 
ers sweat and blood, 
they can no longer 

there is too 
the workers 

the boss lays 
workers, and

profits, because 
much goods that 
cannot buy back, 
off thousands of 
closes down his plants.

’’ But the workers 'are realiz
ing that they must fight back 
against these starvation condi
tions. The unemployed work
ers are organizing into Unemp
loyed 
work 
being 
Unity 

. fights
workers.

The workers! chilętyeD must 
also take a part in this fight 
of our parents. When

♦ fathers and mothers are 
of work, we have nothing 
eat, and nothing to wear.

But we are not going to 
anything unless we fight 
it!

The Boy Scouts are celebrat-; 
ing their 20th anniversary this [ 
month. What kind of an org
anization 
What 
things 
should

The
are not a military organization. 
But this is not true. The Boy 
Scouts train the workers’ child
ren to become good soldiers. 
They train the boys with sticks, 
and 
that

In 
Boy 
the bosses. They collected mil
lions of 
bonds, to 
U. S. kill 
countries.

JOIN THE YOUNG 
PIONEERS:

Young Pioneers of America,
43 E. 125th St., N. Y. C.
Dear Comrades:

reikia , pasakyti, kad vargią! 
kada nors Veikalas buvo taip 
puikiai suloštas.-; šiuos žodžius 
teko girdėti iš 'žmonių, kurie 
lanko visus teatrus ir neretai
patys juose lošė. Daug kredi-' 

Į to už tai reikia duoti režisie-i 
I riui J. Vasiliauskui, kuris taip 
puikiai viską sutvarkė, sumo- 
kino.

Apie senesnius aktorius, k. 
t., Baltrušaiti, Gailiūną, Ka-j 
zakevičių, Burbulienę, J. Va-j 
siliauskutį ir kitus, .tai nėra1 
ką sakyti, jie visuomet savo( 
roles neblogai atlieka, bet šia-Į 
me lošime turėjo gana žymias Į 

i roles naujos, dar pirmą kartą! 
i ant scenos pasirodžiusios, lošė-; Jau laikas kiekvienam cūuyt svei

ĮVYKS SUBATOJE

Vasario (February) 22,
1930 m.

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

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
KELRODIS: Brooklyniečiams

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

dollars on Liberty 
help the 'bosses of 
the workers of other 

Millions !of pehch 
pits were gathered by the Boy 
Scouts for gas masks.

The Bioy Scouts also help the 
bosses to break the strikes of 
the workers, 
say that the 
people, who 
work. They 
their own parents, who are the 
strikers.

The Boy Scouts are used 
|by the bosses especially to train 
the children for a war upon the 
Soviet Union. This is the 

[of an organization that 
' Boy Scouts are. They 
controled by the bosses, 
use them to poison the minds 
of the workers’ children.

i Every workers’ children 
I must realize that to be a mem- 
■ ber of the Boy or Girl Scouts 
' is to fight against your own 
class, the working class.

Workers’ Children in the 
I Boy Scouts! You are fighting 
;against your own interests! 
I Leave the Scouts!

JOIN THE YOUNG PION
EERS, and fight for the work
ing class!

who had fought against the 
English found that they 
were being oppressed again, by 
the American bosses. The 
American Revolution, in which 
Washington was a leader, was 
fought for the American bosses 
and not for the pool’.

I Washington himself was 
veryr rich man, with 
slaves. He was fighting 
his own interests when 
fought , the revolution.

Abraham Lincoln, it is said, 
was a very poor boy, who 
worked hard, and thus became 
president. But the reason why 
Lincoln became the president 
was because he was serving 
the interests of the Northern 
capitalists. ’

We are told in school 
Lincoln freed the slaves, 
he didn’t do this because 
wanted to. 
•the bosses of the North 
to defeat the plantation owners 
of the South, and that is .why 

freed” the slaves, i 
are the slaves .. really. 
Instead of being slaves

Bedarbes Auka
Bedarbė ir pas mus siaučia 

tokia, kokios ir senesni ' gy
ventojai neprisimena. Iš dirb
tuvių atleidinėja senuosius 
darbininkus, kurie jau buvo iš
dirbę po 30 metų vienoj vie
toj, ypač iš geležinių.

Daugelis darbininkų, negau
dami darbo, įpuola Į didelį nu
siminimą ir pasidaro sau ga
lą. Tokia auka tapo ir mūsų 
draugas Adomas ■ Kalesiūnas. 
Jis bėgiu penkių mėnesių ne
galėjo niekur darbo gauti, 
Įpuolę Į didelį nusimipimą ir j 
pasikorė!

jos ir jos labai atatiko savo . kaį!i JT \,p.zTJ--nAJrj- < , • i. i ,k | gyt RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ.rolėms, atliko taip, kad ge-.' parduodu Remington Portable— 
riaus ir norėti negalima. Jo-j žysnio formato mašinėlės su vi 
mis buvo Veronikos rolėj—M. i ketuviskais akcentais. Platesnių 
Macijauskiute ir Elzbietos ro
lėj—-K. Kalakauskiūtė. Collin-’ 
woodieciai suranda naujų spė
kų 'savo veikimui, o tas labai 
pagirtina'.

Pertraukoje trumpai kalbė
jo drg. A. Bimba ' bedarbės Į 
klausime. Jis nurodė bedar-i

I bių priežastis ir reikalingumą 
organizuoti bedarbių mases, ir 
tam reikalui paprašė iš publi
kos paaukoti pagal išgalę. Au
kojo sekamai: S. Yuočis, J. i 
žemantauskas ir A. J. Morkū-Į

j n as po $1.00. Viso surinktai 
Į $17.79. Vėliaus aktoriai, va-,' 
i k ari e n i a u d a m i, d a r su m etė j 
j $6.00. Viso bedarbių reika-l 
Jams suaukota $23.79. |

Į
Kitos visos pertraukos buvo’ 

užpildytos deklamacijomis. Jas| 
atliko: A. Vasiliauskiūtė iri 
Kirdeikių vaikas ir mergaitė. 
Šie vaikučiai, matyt, turi tam 
tikrų gabumų. Dar suradus 
keletą tokių jaunuolių, tuomet 
ir collinwoodieciai galėtų auk
lėti A. ž. V. Draugijėlę. Pa-į 
skutinėj pertraukoj A. Nemu-i

i rūkas paskambino keletą šmo-s 
čiukų pianu ir programa užsi-l

ddresa -

This month, Washington and 
Lincoln were born, many years 
ago. Now, in all the schools, 
we are told great things about 
them. They are supposed to be 
the great American Heroes.

they “
But 

free ? 
of the plantation owners, both
Negro and white workers are 
now slaves to' the bosses.

This is the truth about 
Washington and Lincoln. Don’t 
let the teacher tell you a lot of 
bunk about them. Tell your 
friends the truth about Wash
ington and Lincoln, and get 
them to join the Young Pion
eers.

Dear Comrade:
This is the” 6th anniversary 

of the death of Lenin. On Sun
day, Jan. 20, there was a Lenin 
meeting in Ambridge, Pa. 
about Lenin, to which a com
rade from Pittsburgh came to 
talk about “Why every worker 
should join the 
Party. ”

Lenin had been a 
er in the Russian
All the workers’ children join 
the Young Pioneers?

Lenin said, “Organize 
children!” »

We • must ! fight against 
bosses, and so the workers 
get higher wages. Defend 
Soviet Union!

Your comrade,
Anna Kartychak, age 12.

Dear Young Pioneer Corner:
1 The fact that I am writing- 
happened only a few days ago 
in school, the Stella school' in 
Binghamton, N. Y. 
er was telling 
Russia, that it
and they were rebels against 
the government, 
the rebels acted 
strikers of today.

I guess she does not like it 
because there Are no million
aires, but there are just poor 
people. She also said that 
Soviet Russia will never prosp
er because she has no religion.

My friends and I do not be 
lieve it.

Your comrade, 
A Pioneer bėliever in strikers , 1 ■ I - r

pasikorė! ' Apie finansines pasekmes I
Buvo pavienis, giminių čia neteko patirti. Į kuopą prisi- 

neturėjo, tik Lietuvoj pasiliko rašė porą nauji] narių., 
du broliai. Palaidojo pašėl- 
pinės draugystės, prie kurių ’ 
jis priklausė. Bet laidojo su 
kokia tai'neapykanta, net'ne
išpildė visa-tai,- kas konstitu-' 
cijoj pasakyta^ Mat, jis buvo? 
laisvas žmogus, o prisiėjo lai-' 
doti tikintiems. Net kvietkų 
vainiko nenupirko. Ir palai
dojo prasčiausioj vietoj, žino
ma, čia viską darė komitetas 
ir visus narius už tai negalima 
kaltinti.

Bet A. L. D. L. D. kuopa ir 
draugai Kubiliai, pas kuriuos 

gyveno, nupirko du ’raudo- 
gėlių vainikus, o prie, ka- 
nuo T. D. A., prie kurio 
priklausė, drg. Bare anglų 

kalba pasakė prakalbą.

Vasario 11 d., vakare, gau
ta telegrama nuo S. L. A. ge- 
neralio organizatoriaus Žuko, 
kad būti] sušauktas kuopos 
komiteto ir “gerų narių” susi
rinkimas, nes bus slaptas pasi
tarimas. Susirinkus komitetui, 
Žukas Įsakė išrinkti Į seimą 
delegatus. Tuomet buvo pa
stebėta, kad delegatų negali
ma siųsti, nes kelionė kaštuos 
apie šimtą dolerių. Tuomet 
Žukas atsakė, kad nėra bėdos 
su apmokėjimu, nes iš Wor
cester, Mass., vęšime aštuonio
lika delegatų, tai ir jūsų kuo
pos vieną nuvešime. Bet jei
gu galite rinkti du delegatus, 
tai rinkite, nes pinigų kelio
nėms yra. Me& turijne Mass, 
valstijos bolševikam iškirsti 
šposą, sudaryti daugiau dele
gatų, negu kad jie galės pa
siųsti.

Vasario 9 d. teko būti col- 
linwoodiečių parengime, kuris 
man patiko visais atžvilgiais. 
Buvo sulošta geras veikalas 
“Praeities šešėlis,” 
buvo dadėtas dar 
tas “Kalėjimas.” 
buvo tikrai 
Jis užsibai 
politinių kali 
kė retežius, 
nacionalą A ir 
užsibaigė.

Kas

A. L. D. L. D. 48 kp. susi- i 
rinkimas Įvyko 16 d. vasario, i 
Central Studijoj. Štai kas į 
svarbesnio nutarta.

(1) Nutarta k i e k v i enam 
naujai Į kuopą Įsirašiusiam na-

• riui duoti po vieną, nuo seniau 
išleistų, knygą veltui.

(2) Nutarta iš kuopos iž-{ 
do užmokėti mokesčius cent-į 
ran už tuos kuopos bedarbius-’ 
narius, kurie to reikalaus.

: j
(3) Iškilusiam čia Ideal siu-1 

jvimo darbininkių streikui, nu-, 
įtarta remti jį visais galimais
būdais.

Susirinkime dalyvavo 60% 
narių. Reikalus svarstė nuo
sekliai, rimtai.

Sekantis kuopos susirinki
mas Įvyks 16 d. kovo, 10 vai. 
ryte, toje pačioje vietoje.

Bon Ami.

Iš IR l

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
NSW TORKJALBMRT BAIUN, 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLEVELAND, 
ST. LOUIS, MILWAUKEE

Nepalyginamas švarumas fir 
patarnavimas visose klesose.

■

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

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

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

Laimė dar, ,kad dauguma 
gyvena pas tėvus, o kitaip tai 
neišvengiamas badas ir skur
das lydėtų angliakasių dukte
ris ir sūnus., ,

Bon Ami.

MINERSVILLE, PA.
(Tąsa)

—Aha, susilpnėjo buržujai!... Prileido 
į kelines! Aha!... “Neįtikinsime!” Aha! 
pasiduoda tie niekšai! Ne, bet mes jumis 
įtikinsime! Mes jumis įtikinsime! Mes 
jumis sunaikinsime, nepaisant, kad buržu
jai jau ir taip pradėjo kalbėti! Niekšai 
prakeikti! Tiek kraujo išlakę, o dabar tai
kos !... Aha!... Aha!... Aha! neįveikia, 
tai taikos!... Aha!

Susirinkimas pasviro visu kūnu prieša
kiu. Apimtos neapykantos delegatų akys 
įsirėmė į notą, laikomą Voskresenskio ran
kose. Voskresenskis pajuto sunkų delega
tų žiūrėjimą. Neapykanta ir piktumas 
perėmė ir jį patį. Šypsą pakeitė nervin
gas, piktas veido paveikslas. Veidas biskį 
nubalo. Akys pasidarė rimtos. Skaitė:

“Paieškokime daugiau protingų kelių, 
išreiškimui vieni kitiems to, ko mes norime. 
Pradėkime geruoju rišti mūsų šeimyniš
kus (tautinius) ginčus. Pakalbėkime, kaip 
žmonės, o ne kaip žvėrys, apie mūsų užda
vinius, apie mūsų tikslus. Gal būti mes 
esame netaip toli vieni nuo kitų mūsų pa
stangose, gal yra galimybė susijungti, su
sijungti visiems aplinkui nepartijinius 
obalsius ir programą, ant didžiojo idealo— 
atsteigimo didžios demokratinės Rusijos 
per Steigiamąjį Seimą. Mes turime atleis
ti vieni kitiems, ir vieni kitus neteisti.”

Vis didesnis piktumas apimdinėjo dele
gatus. Jie jau sunkiai kvėpavo.

—Aha!... Aha!... Jaučia katė keno mė
są suėdė!... Prie Sienos visus, jūs prakeik
ti budeliai!... Prie sienos!... Aha!... 
Aha! .

Surovec rašė ir rašė atsakymą, norėda
mas baigti pirmiau, negu baigs skaitęs bal
tųjų notą Voskresenskis. Jis rašė:

“Čia kalbate apie išsprendimą mūsų šei
myniško ginčo. Ir čia aiškiausia veidmai
nystė notos autoriaus, atstovo Kolčako 
valdžios, pasiekia milžiniškos augštumos. 
Ponas G. Bondar, netaip jau kvailas. Mes 
tikime, kad jis studijavo socialius santikius 
Francijoj, žinome taipgi, kad jis dalyvavo 
ginkluotame darbininkų sukilime 1905 m. 
mieste Krasnojarske; žinome ir tą, kad jis 
buvo atsidavęs teroristas. Aišku, kad jis 
taipgi gerai žino ir supranta, kad revoliu
cinis proletariatas ir dirbantieji valstiečiai 
iš vienos pusės ir buržuazija iš kitos pusės, 
gali būti tokia jau bendroji šeimyna—kaip 
vilkai Jr avys. Ir todėl ponui Bondariui 
prisieina kuodaugiausiai meluoti ant kiek
vieno žingsnio, ir kalbėti apie mūsų “ben

drus šeimyniškus reikalus ir sugyvenimą”. 
Pataikūne Kolčako nagaikų viešpatavimo, 
mes jums netikime! Tu esi bjaurus rene
gatas ir perdaug žemai nupuolei. Jūs siū
lote mums kalbėti apie mūsų uždavinius ir 
tikslus. Mūsų uždaviniai ir tikslai, kaip 
dangus nuo žemės, yra toli nuo jūsų pa
vergimo, plėšimo ir išnaudojimo uždavinių 
ir tikslų, ir susitaikymas šioj dirvoj ir dar 
ant taip vadinamos “nepartijinės progra
mos ir obalsių”, yra jūsų apgavystė!—Su
rovec pradėjo greičiau rašyti--,

“Kas liečia didžiąją demokratinę Rusiją, 
i tai ji bus atsiekta tik per Kolčako lavoną 
. peržengus. Mes turime atleisti vieni ki
ltiems, ir vieni kitus neteisti”—sakote jūs. 
■Koki tai griaudūs žodžiai. Šiuose žodžiuo
se aiškiai matome.jūsų figūrą—šliaužio- 

jjančios gyvatės, kuri maldauja pasigailėji- 
|mo. Ir tai jūs galvojate apie pasigailėjimą, 
Į po to, kada jūs patys jau pasirašėte po sa- 
:vo mirties dekretu. Ir tai jūs darote ban- 
| dymus pradėti taikos derybas, po tiek daug 
•niekšysčių papildytų per jumis, lyginant 
’ prieš kurias darosi menkutėliais viduram- 
’ žiu žiaurumai prieš jūsų žiaurumus. Per- 
Ivėlai! Būkite prakeikti, budeliai!

Voskresenskis vėl skaitė baltųjų taikos
' pasiūlymą:

“Jau komandantas kariuomenės šios gu
bernijos paskelbė amnestiją (dovanojimą), 
pilną nepaliečiamybę visiems buvusiems su
kilėliams partizanams, kurie liuosa valia 
padės ginklus ir nustos kariavę. Galite ti- 

| keti į teisingumą ir augštas akstinančias 
f priežastis, pastūmėjusias prie šio žings
nio ...

—Gana! Gana!...—perkirto partizanai. 
—Gana! Tai įžeidimas! Gana!... Šalin 

! baltąsias gyvates ! Niekšai! Męs nepave- 
;linsime teršti garbingą vardą partizanų 
i nužeminančiais pasiūlymais! Jie atsiims 
nuo mūs už tą!—piktai šaukė supykinti 
partizanai. .. ■ ■ >

Toliaus taikos notą neskaitė. Padarytas 
įtarimas, kad agitacijos skyrius ! parašytų 
■ atsakymą; Ir perėjo susirinkimas prie Se
kamo dienotvarkės punkto. Ant tribūnos' 
pasirodė juodabarzdis d. Saprankov. Pas
kutiniame mūšyj su baltais jis buvo, sužeis-' 

! tas į kairę ranką, dabar ji jam buvo ant 
baltos drobulės parišta. Plaukai jo jau se
nai neprausti, suteršti, išsiblaškę į visas 
puses, susisukę. Veidas nuo nuolatinio bu
vimo ant oro kaip bronzinis. .

(Tąsa bus)

Šią žiemą didžiausias mūsų 
parengimas, tai operetė “Ko
va Už Idėjas,” kurią suloš 2 
d. )<ovo Lyros Choras iš She
nandoah. Pernai gerai išėjo 
su operete “Grigutis,” o “Ko
va Už Idėjas” taip pat didelis, 
gražus, daugiau klasinis per
statymas.

Kas iš draugų šiemet bus ti
kietų pardavime čampionas? 
Girdėjau, žioba arti 20 jau 
pardavė. Tai ideališkas pasi
darbavimas: parėmimas dar
bininkiško judėjimo, ir paten
kinimas publikos—-patrauki
mas jos savo klasės darbuotei. |

Širšinas.

Svarbus Pranešimas
Akrono Darbininkams į

Vasario 26 d. rengiama be-Į 
darbių prakalbos ir demonstra
cija. Prakalbos bus po No. 
140 E. Exchange St. Prasi- ■ 
dės 3-čią vai. po pietų. Lietu-! 
viai darbininkai bedarbiai, tu-’ 
rite sykiu dalyvauti su kitų 
tautų bedarbiais. Platesnes 
žinias turėsime vėliau, nes ties 
didesnėmis dirbtuvėmis bus 
dalinami atsišaukimai ir pro-1 
grama.

Kovo 1 d., subatoj, darbi-! 
ninkiškos kuopos rengia teat-’ 
ra ir balių. Bus sulošta labai 
juokinga komedija “Audra 
Giedroje.” Tai juokingiausia

PRAKALBOS!

Drg. L. Prūseika

ELIZABETH. N. J. Draugija nutarė surengti 
’ i prakalbas klausimu, ar Lietu-

i vos kunigaikštis Vytautas bu- 
AuŠros Draugijos susirinki- vo Lietuvos žmonių gelbėto- 

mas įvyko vasario 7 d. Jas. Prakalbos įvyks greitoje 
ateityje.

L. L. Namo bendrovės atsto-1
vas pranešė, kad biznis page- Sekantis Aušros Draugijos 
rėjo per praeitus du mėn. ir susirinkimas įvyks kovo 7 d., 

Taipgi pranešė, į L. L. Svetainėje, 269 Second 
; pradžia 8 vai. vakare.

Korespond. K. V. S.

pelno liko. ' . „ .
kad bendrovė išnuomavo vir-; St.; 
šutinę svetainę (kur visos 
.draugijos susirinkimus laikė) 
del “Liberty Boys” Kliubo. * 
(Liberty Boys, su žilais paau
siais ir plikomis galvomis) už; 
$25 į mėn.

į Atstovas Tarp. Darb.«Aps.į 
jpranešė, kad kuopa veikia ga-i 
jna gerai. ’ Praeitame susirin-! 
;kime aukojo Gastonijos strei-j 
'kieriams $15. ’ 
turėjo surengusi koncertą va-i lietuvių, 
sario 2 d. Koncertas pavyko’kalba parapijonai—geri kata- 
neblogai; visas pelnas skiria-'likai(nesakau,kad kuniginiai) 
mas Gastonijos streikieriams. ir visi skirtingai išsireiškia

Komisija rengimo baliaus ?pi«, op?,re,t« 
pranešė, kad balius įvyks kovo, J?®; - 

<1 d., tai bus paskutinė suba-;
ta prieš užgavėnias. .
ir tikietai jau gatavi ir plati-i 
narni. Draugės ir 
mes turime daugiau 
domės į šį mūsų parengimą, 
kad jį padaryti sėkmingu, tu
rime išplatinti kuo daugiausia 
tikietų. Šis balius bus puikus, Į 
nes bus nepaprastas, bet “še
šėlio ir “konfety” balius. Or-1 
kestra bus labai puiki. įžan-l 
ga vyram 50c, moterim 25c.1 
Nepamirškite, kad balius į- 
vyks kovo 1 d.; L. L. Svetai
nėj, 269-73 Second St. Visas' 
pelnas skiriamas sušelpimui’ 
nario.E. Sheralio, kuris jau ke
tvirti metai, kaip nemato.

SHENANDOAH, PA.
Operetė “Kova už Idėjas”
Mūsų kolonijose pastaruoju 

----- -  _____ ; jajku kokis tai nepapra- 
Taipgf"kuopa i stas bruzdėjimas tarpe vietos 

Kalba bolševikai-,

baliais apie °PereM “Kova už IdeH oauaus „ Riek teko patirti> tal’ 
' visi laukia su nekantrumu va- 
sario 27-tos dienos, kad pama- 
1... persitikrinti, kaip is- 

dramrai ' tikrMJU šis veikalas išrodo.; 
ntkrointi1 Kac^ veikalas gražus ir pilnas, 

- p .įvairių dainų, apie tai nėra a-|
- i be j onės. štai vienas punkte-

- Uis dainos, kurią dainuoja 
Ona:

Paukščiai tur lizdelius, 
žvėris glaudžia miškai, 
Bet tarnaitei vargdienėlei 

, Nieko nėr visiškai. '
Delko Ona dainuoja šią 

liūdną dainą, patirsite patys 
laike lošimo vasario 27 d., 
High School Auditorium.

A.L.D.L.D. 17 Kp. Kor.

MAHANOY CITY, PA.
Mitinge, kuris atsibuvo 17 

d. vasario, Aidukaičio salėje, 
kurį laikė Ideal marškinių siu
vimo darbininkai ir darbinin
kės, kurie streikuoja jau nuo 
11 d. vasario, reakcionieriai 
paėmė viršų. Jie (Amalga
mated Clothing Workers Un
ion organizatoriai) pasikvietė,, 
į pagelbą Civic Service ir U. 
M. W. of A. biurokratus ir 
paskui visi sujungtomis spė
komis išėjo prieš draugę King
ston, prieš bolševikus, kaip 
jie sako. Drg. Kingston liko
si užatakuota. Mat; reakcio
nieriai buvo susiorganizavę iš- 
kalno ir skleidė melus, būk 
bolševikų obalsiš esąs: “Ardy
ti vienybę, skleisti bedievybę,” 
etc., kas jiems ir »pagelbėjo 
tamsius darbininkus isuvilti- ir 
streiko vadovavftną į savo ran
kas paimti.

Kuomet streiko vadovavi
mas pateko į reakcionierių 
rankas, tai ir vietos kapitalis
tų šlamštas “‘The Record 
American” ^prabilo : girdi, fa
brikas nedirba (o nesako, kad 
streikuoja). Tarpe darbinin
kų ir darbininkių eina ginčas 
delei užmokesčio. Daug šei
mynų neteko įeigų. Mes lin
kime kuo gjpičiausiai susitai
kyti, nes, girdi, tik laike vie
no mėnesio nustojama algomis 
apie $13,000. J'

Daleiskim, kad $13,000 yra 
apytikrė skaitlinė, kurią Ideal 
kompanija išmoka savo dar
bininkėms kas mėnuo. Ir jei
gu ištikrųjų ten dirba 600 
merginų, kaip kad yra skel-

Jis sakys prakalbą apie Vytau
tą ir Malden’o, Mass., stebuk
lus sekančioje nedėlioję, 23 d. 
vasario, Lietuvių Laisvės sve
tainėje, 269 Second St., Eli
zabeth, N. J. Pradžia 2:30 
vai. po pietų. Įžanga veltui.CIGARAI“®

šešfadien., Vasario 2Ž. 1930'

i

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Turkiška

PAJIEŠKOJIMAI

pasišokti 
Prasidės 
tik 50c

ku, 
pradėti 
rinkime 
pratimą 
dalyke, 
tis.

pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
Atsiųsk 50ė, tai gausi vaist- 
i—_•---- J SUgrąžin3 sveika-

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

komedija iš visų' buvusių ko
medijų Akro ne. Įvyks žydų 
svetainėje, 772 Raymond St. 
Pradžia 6 :30 vai. vakare.

Rengėjas.

J 62 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama’.

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:

išbalzamuoja ir laidoja numirusiai ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdjino 
valandoje Šaukitės pas mane. Paa mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

CLIFFSIDE, N. J. i ; • t :
Darbininkų Kompartijos kuopos 

susirinkimas Įvyks seredoj, 26 d. va
sario, 8-tą vai. vakare, Mažeikos sa
lėje. Šiame susirinkime visi Kom
partijos nariai privalote dalyvauti, 
nes bus aptariama labai svarbių rei
kalų. Komitetas.

---------------- ------------------------------------------j-----------------

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)

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedčliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 1.0-tos kuopos susi

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

YOUNGSTOWN, OHIO
A. P. I.. A. 24-tos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 2 kovo, po No. 
628 Franklin Ave., 11-tą Vai. ryte. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Sekr. P. Sodeikis.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Lietuvaitė Fotogranstė
Fotografuoju, Didinu ir MalUvoju 

Visokiom Spalvom Paveikslu®

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

EASTON, PA.
Lietuvių Darb. Susivienijimo Ame

rikoje 14-ta kuopa rengia linksmą 
kepurių balių subatoj, 22 d. vasario, 
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 smągiai 
kaip jauni, taip ir seni.
7.30 vai. vakare. Įžanga 
ypatai.

Širdingai visus kviečia
i Komisija.

(44-45)

INKERMAN, PA.
A. L.. D. L. D. 203-čios kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 2-rą kovo, 
paprastoj vietoj, 10-tą vai. ryte.i 
Draugai, malonėkit susirinkti laiku, 
taipgi rūpinkitės užsimokėti mokes
čius, taip jau ir už kalendorius. La
bai svarbu susirinkimą pradėti lai- 

nes po .susirinkimui turėsime 
lavinimąsi. Pereitam susi- 
pasirodė, kad mes mažą su
turime kad ir mažiausiam 
Tat būtinai turime lavin- 

Sekrctorius.
(45-47)

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
vės Svetainėje, ,269 Second §t., Eliza
beth, ' N.1 J.’ ■ Pradžia 2:30' vai. po 
pietų, i iKal^ės1 drg- Lt Prūseika iš 
New' York6.: Jis kalbės apie Vytautą 
vaduodamas! . _ istoriniais daviniais. 
Taip pat kalbėtojas turi gražios me
džiagos apie Malden, Mašs., stebuk
lus ant kunigo Power kapo. Jis ap
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)

VARDUMENDELO I
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
"H r I * ' * •: j 5 * Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

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

Y...... ,...........- , i.-./

7 PARSIDUODA
STEPHEN SHOE STORE, 
188 Ferry St., Newark, N.J. 
Už krautuvės yra kamba
riai gyvenimui. Geras dis- 
triktas del biznio. Randa

! prieinama. Yra ilghs lėšas. 
Apgyventa, lenkais ir lietu
viais. Patogi vieta vedusiui 
arba neVedūšiui lenkui arba 
lietuviui. Jeigu norite .dau
giau informacijų, šaukite

)*Nper telefoną Mitchell 8622.

i j

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

NAUJAUSIOS MADOS

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

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

Vaistažolės yra }iuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-i 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
ml»), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,

Hgų., 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

Pinigus siųsk čekiu arba irioney 
orderiu, nešiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

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

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

trečių lubų, oringam kambaryj—-35 CENTAI EXTRA
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia įtaisyta_ didelis 
plaukimui prūdas .su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrimi vandeniu. Lapuotos vantos išsipėriinui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MQTERIMS PANEDĖLIA1S IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
Trys gariniai kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. 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
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vesta pasirūpinti d. L. Prūsei- ttwiw.ninw» wc

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZ1, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

**A. L. D. L. D. Centro Komite-jja kuopa Brazilijoj, San Pau
to Protokolas Jo mieste ir Hamilton, Cana-

1 u iom’^ Pažymėjo, kad nesusi-
pratimas yra su nekuriom kuo
pom del narių mokesčių . ir 
jom pasiųstų knygų. Vienos, 
kitos kuopos mokesčių visai 
nesiranda, o kuopa sako, kad 
pinigus pasiuntė ir reikalauja 
knygų. Su tom kuopom už
vestas tyrinėjimas, kad suras-Į 
ti, kas iškeitė money orderį bei Į

:».■

Posėdis įvyko 18 sausio, 1930 
m. Dalyvavo visi Centro Ko- 
mite to nariai, išskiriant d. Se
ną Vincą, kuris tuom laikotar-l 
piu buvo kelionėj su prakalbo-! 
mis. Taip pat dalyvavo ir se-; 
.nojo Čentro Komiteto narys d. 
V. Tauras ir dar pora svečių. 
2 Skaitytas protokolas iš per
eito posėdžio ir be pastabų 
priimtas. Sekė viršininkų ra
portai. Pirm. L. Prūseika iš
davė rūpestingai prirengtą ra
portą, pažymėdamas ‘neku
rtuos nukrypimus kuopose, ku
rte pasireiškia zurzėjimu prieš 
Jungt. Valstijų Komunistų 
Partiją. Taip pat pabrėžė, 
kad prieš šitą apsireiškimą 
reikės vesti rimtą ir atsargią 
kovą. Pažymėjo apie ap- 
.skričius, jų veiklumą ir kiek 
;narių. Iš ko pasirodė, kad ap
skričiai pareitą metą narių 
Istoviu nėra nupuolę, bet neku- 
rie dar ir paaugę. Pavyzdi 
davė Antrą Apskritį, kuris 
pereitą metą žymiai paaugo. 
Apie Pirmą, Chicagos, Apskri
tį, kuris Draugijoj buvo di
džiausias, pasakė, kad pereitą 
metą jokio gyvumo neparodė. 
Ragino Sekretorių ir visą Cen
tro Komitetą kuolabiausiai rū
pintis Draugijos reikalais kaip 
tik galima ir kur galima, 
raportas likosi priimtas.

Sekretorius raportavo, 
jam nuo pereito posėdžio pa
lestus nutarimus įvykdinti gy
venimai! atlikęs. Pažymėjo 
smulkmeniškai apie kiekvie
nos kuopos narių stovį. Pra
nešė, kad susiorganizavo nau-

Jsai. ’K 7 S
Nutarta išleisti brošiūrą apie 1

Lietuvos kunigaikštį Vytautą W jS 
iii duoti ją nariams veltui. Bro- v 
šiūros rankraščiu pavesta rū- 
pintis drg. L. Prūse ik ai.

• Draugui Matuliui, Taurui iri
Prūseikai pavesta sutvarkyti! PraiWOPOS 
angliškas .knygas jaunuoliams,1 ’’
ir kaip tik jaunuolis užsimoka, 
nevilkinančiai pasiųsti jam

Prie Centro Biuro proponuo- 
jamos išleist brošiūros: Kodėl 
Darbininkai Turi Stot į Suv. 
Valstijų Komunistų Partiją, 
nutarta prisidėti su $50.00 ir 
duoti tai brošiūrai popierą.

Skaitytas laiškas nuo Na- 
Finansinis stovis Drau- j tional Miners Union, kuriame 

Su pabaiga ! nusiskundžiama apie blogą fi- 
1929 metų, | nansinę padėtį. Nutarta pa-

CMM»

OONNSyMMMaMBh

Nepamirškite Sekmadienio

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Pprter 3788
OFISO VALANDOS: 

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

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko)

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

gijos neblogas.
gruodžio mėnesio 
ižde pinigų radosi $3,412.78. | aukoti "$50.00. 
Iš tos sumos dar reikės apmo-!

j kėti už apdarus Seno Vinco 
! Raštų ir jos išsiuntinėjimą.'. 
[Raportas priimtas su nekurtais i jaunuolių į 
i paklausimais. (draugijas ir dabar Kom.
į Iždininkė J. Bondzi sutiko su i 
i Sekretoriaus išduotu raportu 
; pinigiškame klausime.

Knygiaus raportas buvo 
raštiškas su įvairiom rekomen
dacijom. Iš raporto pasirodė, 
kad Centro knygyne ankšta su!

! vieta. Rekomendavo paimti 
; daugiau kambarių knygom su-! 
dėti. Taip pat rekomendavo' 
Centro Komitetui, kad kuopos, į

i turinčios atliekamų knygų pa-i 
Į siuntimui, kur jų ,yra reika-: 
, laujama, nesiųstų Centro kny-i 
!.giui, o Centro knygius pasiųs-! 
!;tų kur yra reikalaujama, kaip i 
iki šiol buvo daroma, bet kad!

i kuopos pačios pasiųstų, kur! 
i reikia ir tik Centro knygius' 
Įgalėtų nurodyti, kur siųsti ir! 
suteikti antrašus siuntėjams.

Raportas likosi priimtas iri 
nutarta rekomenduoti kuopom,! 
kad naujai jstojusiem nariam' 
duoti dovaną iš senesnių lei-' 
dinių po vieną knygą pasiren
kant. Jei kuri kuopa knygų! 
neturėtų duoti naujam nariui, 
lai praneša Centrui, o Centras

I pasiųs. Taip pat nutarta siųs- 
! ti knygų iš Centro, kur tik jų 
! bus reikalaujama. (Supranta
ma, 
bei vertelgoms, bet 

i joms).
Į administratyvį 

įėjo tie patysvsenieji 
Pirmin. L. Prūseika, 
rius Ig. Baches, Iždin. J. Bon-; 
dzi. Iždin. turi • pasidėti!

Taip pat! 
po tokia pat! Iždo Globėjai: S. Pctravičia, 

Melrose St.
S. Mačiulaitis/ 57 Arthur St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St. 

Maršalka J. Pilipauskis, 19 
St. Visi Montello, Mas?. 
Susirinkimus laiko pirmą 

kiekvieno mėnesio.

Nepamirškite, kad sekma
dienį, 23 d. vasario bus puiki' 
pramoga, kurią rehgižt Rich
mond Hill darbininkiškos kuo
pos. Tai bus balius ir kon
certas svetainėj Our 
Club, ant Liberty Avė. 
113 ir 114 gatvių, 
Greenwood stoties, 
prasidės 4-tą vai. po 
koncertinė programa 8-tą vai 
Dakare.

Visi ir visos būkite.
Narys.

Civic 
tarpe 
netoli 
Šokiai 
pietų,I

Kadangi nuo seniau yra pa- IkaltilW KuHS >
I skirta $200.00 organizavimui i 

’’ i i darbininkiškas' 
’ ' ' ” . Par-1

tija turi įsteigusi jaunuoliam į 
mokyklą, tai iš tų $200 nutar-1 
ta paimti ir duoti kalbamai! 
mokyklai, i

Laikas nuo laiko apskričiai 
ir kuopos reikalauja paskaitų 
bei prelekcijų. Centras matė 
reikalavimą pamatingu ir nu
tarė paimti nuo drg. V. Paukš
čio 10 kopijų prelekcijos: 
“Lietuvos ūkis, Pramonė ir 
Pirklyba” ir nuo d. D. šo- 
lomsko tiek pat egz. prelekci
jos “Religija ir Jos Rolė Prole-! 
tariate Pavergime.” Už jų j 
triūsą nutarta duot po $10.00 j 
kiekvienafn. Prelekcijos kaip 
bus gatavos, nutarta išsiunti
nėti kiekvienam A. L. D. L. D. 
apskričiui po vieną, i

i tis, jei matys reikalą, pasiga-| 
mins daugiau arba pasiųs' 
draugą pervažiuoti visas aps-! 
kričio kuopas.

Ig. Baches,
A.L.D.L.D. Cen. Sekretorius.

Į tai New Yorke, ant 6th Avė., 
j kur raudąsi taip vadinamos 
I darbų sąrądimo agentūros. 
! Mat, pas fabrikus yra tam tik- 
| ros iškabės su parašais: “No 
men wanted,” o pas tas agen
tūras: “Men wanted.” Todėl 
čion ir suneša darbo milžinai 
savo vienintelį turtą—raume
nis, ir išlaiko juos čia nuo ry
to 5 vai. iki vakaro, belaukiant 
darbo, i

Vakaifo sulaukus, šitie “ly- 
! gūs”’ pįliečiai, turtų gaminto
jai, skirstosi su tuščiais pil- 

! vais ir pilnomis neapykantos 
i taurėmis prieš tokį kapitalisti- 
1 n į surėdymą. . .

Dar galima pasakyt šis tas 
| ir apię pačią Blissvillę. Man 
phpla jį akį du lietuvių apgy- 

j venti, j senovės prietarais pri- 
■hžknmiii» i • Gilhnrtnnns I

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis yrio manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: M£n.?669Bell, Oregon 5186

ne pavieniams žmonėms, 
draugi-

komitetą j 
draugai: i 
Sekreto-’

; Rengia A.L.D.L.D. 185, L.D.S.A. 111 ir S.L.A. 322 Kuopos

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

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

,, 8-tą valandą vakare
’ Koncertinę programą išpildys Aido Choro merginų 

sekstetas, po vadovyste B. šalinaitės; dainininkė M. Čes- 
navičiūtė; gabi šokikė Vanda Širviūtė; armonistas Jurgis 
Dirgeniukas ir smuikininkas Levandauskutis.

M cm () a r et č&mav i c lutė

Užmušė Milionieriy
Visgi Grand Džiūrė New!spsgti Užkampiai: Gilbertonas, 

Yorkc įkaitino nors antro laip- jpa., ir' Blissvillę, L.I.,N.Y„ kur 
! snio žmogžudystėj e Irvingą ; katrie į da ir dirba tam tikrą 
Ashkeną, gengstėrį, nuo ku-Į miestinį darbą, nors yra šimto 
rio smūgio krisdamas ant šąli-. procentų patriotai, bet jau ai- 
gatvio užsimušė <T K °--1’- 1 i . . . „. . .
enberg, 
siuvyklų savininkas. ' 
storis buvo vienas iš šaikos, 
kurią “socialistiniai” vadai ln-'G mės 
ternational Garment Workers' skatiku 
Unijos pasamdė mušti demon 
struojančius I 
čius narius kairiosios Adatos 
Darbininkų Industrinės Unijos. 
Ashkenui pasirodė, kad Roth
enberg bus koks kairysis dar
bininkas. Vadinasi, tik jis per 
klaida nukirto ta milionierių. 
Kadangi Ashkeno tikslas ir 
pareiga buvo apginti fabrikan- 

ir apskri-|tus ir jų gizelius “socialisti
nius” vadus, laike pastarojo! 
dresmeikerįų streiko, todėl 
buržuazinis ■teismas bus jam 
mielaširdingas, nes Ashkeno! 
intencijos buvo “geros.”

žmogžudystėje 
gengsterį,

Jacob Roth-! manupja, 
milionierius skebinių i trįs f

Tas geng- mokėt. . Anot jų,

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
V. Gelusevičius, 51 GlendalePirm.

St.
Vice-Pi
Užrašu Rast. J. Stoškus, 20 T'axon 

ySt.
Fm. Rast. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.

rm. M. Miškinis, 9 Burton St.

dzi. Iždin.
$2,000.00 kaucijos, 
ir Sekret. yra 
kaucija.

Literatinė komisija pranešė, 
kad F. Vaišnoros knyga Poli
tinės Ekonomijos Pamatai jau 
spausdinama. F. Vaišnorai už 
rankraštį kalbamos knygos nu
tarta apmokėti $100.00. Tos Į 
knygos korektų skaitymu pa-'DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKS-’

A • VI Vi VII A UJU JLFJL\2k Uu I ui Jcao
■■ .... . BAYONNE, N. J,z

-s.-------- ---------------------------------------------- -—i.. ....--ni j Valdybos Vardai ir Adresai:
w w i Pirmininkas'K. Maziliauskas,

593 Avė. A.
Vice Pirmininkas A. Bočis, 

68 W. 10
Protokolo Sek. P. Janiūnas,

128 W. 49th 
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

t 625 Boulevard!
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway i
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St. į
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C. I

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. I

Įžanga 50 rentų ypatai
KELRODIS: — Važiuojantiems 

iš Williamsburgho, Central Broo- 
klyno ir kitur, 
iki Atlantic Avė 
Lefferts Ave 
GREENWOOD
eiti tris blokus pirmyn Liberty 
Avė. ir rasite, svetainę.

reikia važiuoti 
,, ten mainytis 

ir važiuoti iki 
stotiės. Išlipus

Ames . 

sorėdą 1

st.

st.

i Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elroy 
burgh, Pa.

Sekretore A.
roy Avė., 
Pa.

Iždininkas J. . .
ward Ave., McKees Rocks, Pa.

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Ave., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood-

-------------------- ,------ ----

L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 

VALDYBA:
Liubertas, 4177 Ashland

J. Birštonas, 2739 Carson 

raštininkas V. J. Geral- 
1946 Sharon Ave.

Turtu rast. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždininkas A. Vegela, 771-5 Dayton 
Avė.

Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir O. 
-Guntarienė.
Draugijos 

kas ketvirtą _______ _ _______
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th Št. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

D.

Pirm. J.
Avė.

Vice,-pirm.
Avė.

Nutarimai 
tąuskas,

susirinkimai atsibūna 
nedėldieni kiekvieno

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,

, kad pagrečiui jau 
(‘pėdės,” kaip negauna

_ “Mūsų poli
tikieriai pinigus prauliavoja, 

savo sunkiai uždirbtų 
negalime atsiimti*” 

", Sakąu: tai kodėl jūs neprotes- 
bei pikiotuojan-; tuoj Ate ? Jie atsako: Tiktai 

* pabandyk prasitarti nors pu
siau; lūpų, tai taip greit pasi
jusi/be darbo.

I II I
Mes jum, broliai, sakėm ir 

sakysim, kad iš jūsų tokių! 
verkšlenimų ponai politikieriai 
dar daugiau pasinaudos. Ank
sčiau ar vėliau, jūs būsit pri
verst i organizuotis, ir labai 
skaudžiai užmokėsite už savo 
apsileidimą.

Atvejų atvejais bandžiau 
čibn atgaivinti A. L. D. L. D. 
kuopą (1919 m. čion buvau 
sutvėręs Literatūros Draugijos; 
168-tą kuopą iš 19 narių; man 
išvažiavus pakriko). Kai ku-1 
rie prisižada. __ L Z
d a tai tas be saiko .vartojimas 

; o paskui bolės ir; 
tąij svarbiausias tų 

monelių užsiėrpimas.
Darsūniškio Vijūnas.

Taip
Grand 
mėnesi 
bet ir svetimtaučiai, gyvenanti už kelių blokų, ant syk po saujas pa
siima; nes jiems labai patinka, kad švelnūs rūkyt, labai malonus sko
nis, gražiai dega ir puikiai kvepia!”

H. J. J. Urbszo, 187 Oak St., Lawrence, Mass., 
i savo krautuvę kas mčnesis po kelioliką šimtų 

parsitraukia.
Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 

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

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

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

bet ir kituose miestuose—visur reikalaukit* Jono—John’s Cigarų, Hand 
Made, po 10 centų, arba po vardu Petro—Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuosc, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunČiame 
ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiškiems 
žmonėms, daug ar mažai, ir siuntimo lėšas apmokame.

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

John Naujokas

Man Darbo Bejieškant
BLISSVILLĘ, L. I. C.—17 d. 

lapkričio, 1929 m., aplinkybių 
verčiamas,

Didžiausia be
atvažiavau į Bliss- <’

; tątįY Brdpklyno ir j ihūnšąįno; 
Maspetho, su tikslu gaut dar-' įazyrės 
bo. 22 d. lapkričio gavau! ta,msių 
darbą Brunswick’e.

Vakare parėjęs pasigyriau, 
kad gavau “gerą” darbą. Manjt 
šeimininkas'sako: “Tai kur?”,: 
“Brunswick’e,” atsakau. “Tai'j 
jeigu f undysi tam ir tam, tai i Keen ir George Saul, Tarp- 
dirbsi.” Aš atsakiau, kad ne-Į tautinio Darbininkų Apsi- 
su linkęs fundyt bosam.—“Nu, j 
tai ir nedirbsi, kad riefundy- 
si.” j

Ir pataikyta; gavau dvi “pej 
dės”; na, ir žiūriu, jau nėrą 
kortos. Paklausiau, kas yraj 
Gavau atsakymą, kad “mažai 
darbo.” Bet pasirodė kitfi 
priežastis: pasiliko tiktai tie, 
kurie amžini girtuokliai, tam- 
sūnai ir ištikimiausi “bosų” 
klapčiukai. Po kiek laiko 
pradėjo imti atgal tuos, kurie 
arba fundijo arba buvo išjti- 
kimesni bosam. Suvirs penkias 
savaites be darbo basčiaus po 
Long Island City, Brooklyną 
ir New Yorką.

Long Island City fabrikų 
pridygę, kaip grybų, bet dar
bo gauti niekur negalima. 
Tūkstančiais jaunų vyrų (jau 
nėra ką sakyt apie “sends”) 
kimštinai prisigrūdę pilni ofi
sai. I

Tirščiausi bed'arbių būriai

Norfolk, Virginia.— Joe

gynimo, atstovai, tapo sua
reštuoti čia ketvirtadieni už 
dalinimą lapelių darbinin
kams, šaukiant susirinkimą 
bedarbės klausimu.

LIETUVOS PREKIŲ
galima gauti kiekvienoje' 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašįnių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų 
tt.

Remkime Lietuvius

ir

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS.

Jau keletas1 meti) nuo laiko išradimo ir užregistravimo S. V. pat. 
off. Washington, I). C., Rėjaus Meilės Grožybes La^ų, kurio su savo 
stebėtina veikme nę vienam suteikė džiaugsmo, padarydami veidą 
SKAISTŲ ir malonų, su tjkra JAUNYSTĖS IŠŽIŪRA.

Kadangi 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 reikalayimv<:.

Taipgi prie Blue, Rose į Laboratorijos prisidėjo šiomis dienomis dar 
vienas gabus ęhemikas, 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 Veidp Grožybes muilu.

su didesniais

----------- To muilo 
išradime didesnė garbės dalis priklauso chemikui Akulioniui. Ro
jaus Veido Grožybės muilas PRAŠALINA ne tik ŠLAKUS, spuogus 
ir įvairios rūšies rudus plėtmus, bei senatvės raukšles nuo veido, bet 
atjaunina odą, suteikdamas veidui malonią jaunystės išžiūrą.

Naujai išrastas 
Veido Grožybes 
už $2.00. ;

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

DISTRIBUTORS
STROSSELL IR K. AKULIONIS

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

BLUE ROSE LABORATORIES
Branch Office 69 Bond Street, Dept. D.

- ELIZABETH, N. J.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo t 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal

įs vosvaigįo, Skilvio, Žarnų ir Mčšlažamės Ligų,
| Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių

Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir ■ 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų .

J Skaudėjimo. Jeigu jtis esate nesveiki ir nusimini aš Jums S^liu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų
// T 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 UZDYKĄ

Kraujo ištyrimai, Labaratorijos BandymaiX-Spinduliai,

ZINS n0lAST16thST.KY.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

Km yra didžiausiai žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausiM ligas įvaro, 
bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusias 

,12--—— —- 2 ‘ , Balčių nebijo.
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo savo

IT L > f 11 n 1 (Miltelius nuo šalčio) jokiuUrbans Lola r owners m 75c už bnksąamžino priešo 1

Urbo Lax Tabs rūpesčių ir sunkių ligų.

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

’ 25 centai ui skrynutę.

F- ULONAS

pinijrus
užrašykite: p.

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

Siųsdami
8U 8avo adresu,

Aš, žeiniaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti. «

Vardas

No.

Miestas

„Street or Avenue

State..

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LUXINGJON AVĖ., tarpe 58tl> ir 59111 Sts.. NEW YORK CITY

įsteigta
26 metai

ŠEKIT LINDBERG w
Išmokite geriausiai mokama industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 

išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. I ei dim ai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams, klases dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyką.

uMMI
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VIETOS ŽINIOS
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=S Jauna Moterėlė Tarpininkė bi’;' Lietuvės darbininkės pri-
9t 1 • A • l-v* valo PasilJst savo atstoves į šią

Demonstrantai Atima iš 
Policijos Areštuojamus 
Streiko Pikietininkus

Daugelį streiko pikietininkų ; J 
ištraukė iš policijos nagų de-C 
monstruojanti darbini nkail v 
prieš užstreikuotą Monroe k a 
feteriją. Mėlynsiūliai buvo su- : 
čiupę desėtkus pikietininkų,! 
kad vežt juos teisman; L- 
demonstrantai atvejų atvejais H v .
nugalėjo policistus, detekty-jĮ .. J.
vus ir gengsterius ir paliuosa-l
vo savo draugus. Pribuvusi
naujiems desėtkams policijos
rezervų, tačiaus, demonstraci-i . 
ja tapo laikinai išsklaidyta irį^ )el m'laimes- 
penki demonstrantai areštuo-' 
ti; trys laikomi po $2,500 pa
rankos kiekvienas iki teismo.

Kilus streikierių ir pritarėjų1 Ir Fabrikų Trobesiai 
demonstracijai, visi valgytojai: 
apleido kafeteriją; didelė jų | 
dauguma buvo darbininkai, 
simpatizuojanti streikieriams.

K af eteri jos vedėjas 
kad pikietai padarę 
$5,000 nuostolių.

Streiką veda kairioji 
gyklų ir Viešbučių Unija, 
užvakar laimėjo kovą prieš' 
Grand Concourse Restaurantą,' 
New Yorke.

35-kių Apiplėšimų
Amelia Bascombienė, 

metų moterėlė, padėjo apiplė
šti 35 krautuves New Yorke. 
Taip ji prisipažino, kada bu- 

su keturiais vyrais 
Ji paprastai dary-

PARDAVIMAI
konferenciją. PARSIDUODA Bučerne

i Devynis Nunuodijo del
Žingeidumo

Iš Detroito į New Y orką 
! bus pargabenta James Baker, 
l 25 metų amžiaus, kaipo krimi- 
! nalistas, 
j žmones 
’ nuodais, 
i kavą bei 

bet! su kuriuo gerdavo.
■ isljęs patirt, kaip nuodai veik-ia 

jam įdomu buvo,
! kaip žmogus nuo jų miršta.

Yra, mat, nenormalių asme- 
;nų, kurie turi giliausio smagu
mo žiūrint į kitu kančias, mir-|

i Dvi Bedievių Organizacijos
Būsi? Visai be LanW Ofisu • Į’a'y””s s«™'«

! Demonstracijos Mitinge
Dvi vyriausios Amerikos

Bazarui Tarp. Darb.
Apsigynimo Rinkite Daiktus

Jau laikas trumpas, bet dar ! 
i daug galime pasidarbuot ba- 

Nueina į krautuvę f zaruj> kurio pradžia vasario) 
besiartinant užda-j2g d., 0 pabaiga kovo 2 d.

Brooklyno lietuvių T. I). A. I

vo suimta
Į plėšikais.
: davo taip.
pavakarį;
rymo laikui, ji pradeda derė-
lis del kokio brangaus drabu- kuopa bendrai su kito-.

nunuodijęs devynis 
‘potassium cyanide” 
Jis įpildavo nuodų į 
arbatą savo bendrui, 

Jis norė-

žio; tuo tarpu kostumeriai jau 
ištuštėję, ir didžiuma tarnau
tojų išeina.
tą krautuvę plėšikai, su ku
riais ji buvo išanksto susimo- 
kinus.

Amelia yra keturi mėnesiai 
atgal pabėgus iš Springfieldo, 
Mass., kur paliko vyrą su ma
žu kūdikiu.

Zay Jeffries, j
! metalų srityje, iš Clevelando, 
inžinierių suvažiavime New 
Yorke užvakar pranašavo, kad 
didieji ofisų namai ateityj bū
sią visai be langų. Oras bus 
traukiamas iš lauko tam tik- 

moksliniais ventiliacijos 
būdais. Dienos šviesa būsianti 
visai pavaduojama elektrikinė- 
mis lempomis, padirbtomis iš 

i tokio stiklo, kad praleistų ult- 
— n v. j. . n ra-violetinius spindulius. Ta-
lag Days Šiandien ir Kytoj i tai tarnautų sveikatai lygiai 
N/Hid/11 PsIPfRonn Strpilm ’geiai, kaip pati saulė atviia- nauaai raierbono aireiKO me ore Bct dienos šviesos ir 

Šį šeštadienį ir sekmadienį s saulės spindulių ofisuose ir 
yra New Yorke ir Brooklyne: dirbtuvėse, sako, negalima nu- 
Tag Days, su dėžutėmis rinkti I reguliuoti; būna tai peršviesu, 
gatvėse ir vaikščiojant po na- į tai pertamsu, arba ne iš tos 
mus aukas naudai Patersono! pusės krinta spinduliai, kaip 
šilkų audėjų streiko, kuris ne--reikėtų. O su ultra-violetinė- 
užilgo bus paskelbtas. Rei-Jmis elektros lempomis galima 
kia išanksto apsirūpinti kovos būtų pašalinti visus tuos keb- 
fondu.
kime.
“Laisvės” ofise

sako, 
jam

Vai- .T. rais

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

ir Grosernė, įsteigta 7 me
tai atgal. Savaitines Įplaukos 

$500.00.. Lietuvių ir lenkų 
apgyventoje vietoje. Už 
krautuvę ir šešius kamba

rius del gyvenimo randa 
$50.00 Į mėnesį. Atsišaukite 
šiuo antrašu : 106 Harrison 
Ave., Harrison, N. J.

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

atsilankę pcrsitikrinsit.—Pabandykite !
mis organizacijų kuopom įaza-; 
re turės lietuvišką būdelę.1

Taigi mes, prirengimo komisi
ja, prašome, kas tik ką galite, 
paaukokite tam taip svarbiam 
reikalui, 
padarė tarimą atsišaukti 
apielinkės darbininkus ir ui-i voiuinnus 
ganizacijas, kaip tai į Great | (lokų, Brookly 
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 
organizacijos įgalioti), galite 
gaut “Laisvės” administraci
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.

tuomet užpuola rpacj reikaiijjga visokių daiktų.:
SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ

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

be-
mokslininkas dievių organizacijos prisideda

Dalyvaukite aukų rin-j lumus. Be to, nesant langų, 
Dėžutės yra gaunamos | būtų mažiau trukšmo ir dulkių 

iš gatvės. i

ŠALINAITĖS MOKINIU KONCERTAS
X* f M* r x , j • > * f

įvyks

prie Sovietų Sąjungos Draugų 
šaukiamo masinio mitingo, ku
ris įvyks kovo 16 d., sekma
dienį po pietų. Tų bedievių 
draugijų vardai yra American 
Association for the Advance
ment of Atheism ir Freethink
ers of America. Mitingas gi 
šaukiamas, kad parodyt mi
nioms, kaip imperialistai, pri
sidengdami skraiste religijos 
apgynimo Sovietuose, ruošiasi 
į karą prieš Sovietų Sąjungą.

Tas mitingas bus didžiojoj 
Bronx Coliseum svetainėje, 
177th St. ir Bronx River.

Minimų bedievių ir laisva
manių organizacijų preziden
tai Charles Smith ir Joseph 
Lewis sutiko pasakyti prakal
bas mitinge.
metai atgal buvo areštuotas! 
Arkansas valstijoj, kaipo be
dievybės skleidėjas ir evoliu- 

’ cijos šalininkas. Joseph Lew- 
I is yra autorius knygos “The 
Bible Unmąsked” (Numaskuo- 
ta Biblija).

Apart jųdviejų, žinoma, bus 
dar visa eilė kalbėtojų 
žinančių dalyką.

Charles Smith

gerai

PA RS I DUO I) A RĘSTA U RA NT A S
Ypatingai komisija geroje biznio vietoje, apgyventa įvai- 

• . rių tautų. Noriu greit parduoti, nes 
11 turiu du bizniu, kaina žema.

O1‘- į 72 Columbus St., vienas blokas nuo 
m, N. Y. (44-46)

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)

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
štoras, yra fountain, daug tavoro, 

3 kambariai gyvenimui, biznis įdirb
tas per 10 metų. Greitam pirkėjui 
gera proga pigiai pirkti. Kreipki
tės po No. 388 S. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. (43-45)

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA FARMA arba kas no- 
gali randavoti už labai mažą kainą. 
Farma randasi Conn. valstijoj. 
Kreipkitės delei informacijų pas: 
M. Valentine, 274 W. High St., 
Bound Brook, N. J.

(45-47)

SCHUBERT HALL
Broadway, Monroe, Howard Ave., Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 8-tą Valandą Vakare
PO KONCERTUI ŠOKIAI JŽANGA $1.00 YPATAI

ŠIO vakaro progra
moje dalyvaus Elena 
Aušriūtė, mezzo - sopra
nas; Aido Choro mer
ginų sekstetas ir kiti žy
mūs artistai.

Bus eilė piano solų, ku
riuos skambins talentin
gos šalinaitės mokinės: 
Viktorija Valukiūtė, An
gela Valenčiūtė ir Jo
sephine Razminaitė.

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

Visos 
džiugios 
muose, 
nančias

mokines, pasirė- 
gražiuose kostiū- 
dainuos linksmi- 
dainas.

F. STANKŪNAS, Basso 
Šiomis dienomis jis koncertuoja Ka

nadoje. Grįžęs iš ten jis dainuos 
Šalinaitės koncerte.

B. Aida Kairiūtė Rūta

Marė Ašmenskiūte Lilija Butkiūte
AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS

Hirmr—T-r-r—n-------- ——---------- ■■■■•■ - iii i ii ii ii " ~ i i  .................. ...

Teko girdėti praktikas šio seksteto prie orkestros. Mokinas gra
žiausius muzikos kavalkus, kuriuos parinko ir mokina pati L. B. 
šalinaltė. Dainuoja taip, kad girdėdamas jas jautiesi esąs kur augš- 
to» klasės operoje.
įžangos bilietus galite gaut “Laisvės” ofise’ir pas šalinaitės mokinius

■HmSkw

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel. Stagg 9938

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LIETUVIU ČEVERYKŲ 
DIRBTUVE

Savininkas Geo. RAČIŪNAS
Darome naujus ir taisome 

senus visokius čeverykus: vy
riškus, moteriškus ir vaikų. 
Dirbtuvė įtaisyta moderniš- 

j kiausia, su visom vėliausio iš
dirbinio mašinomis. Todėl 
darbą atliekame stipriai ir 
greitai, užtai- ir kainos žemos.

Atdara nuo ryto 8-tos iki 
vakaro 9-tos vai.

Automobilių Pirma Lekcija 
Užtlykų

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

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

28-50

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Aido Choro Mėnesinis
Susirinkimas

Antradienį, 2.5 d. vasario, į- 
vyks Aido Choro mėnesinis su- 
jrtirvaL“! TviXi?lIBLIC SHOE REPAIRINC
me visus aidiečius ir aidietesj 
dalyvauti šiame svarbiame su-į^ divUUKLyjn, in. y. 
sirinkime. Kodėl šis susirinki-!
mas bus svarbus? Todėl, kad! v ~ \
randasi daugybė svarbių rei-i ISRANDAVOJIMAI 
kalų, kuriuos būtinai reikia at- PASIRANDAVOJA didelis frontinis 
likti. Turėsim išrinkti komisi-j kambarys, tinkamas vienam ar! 
ją būsiančiai vakarienei, ku-i vTy^HL\..gaZT...5PSlk!0?las’l 
ri įvyks balandžio (April) 6 
d., “Laisvės” svetainėje. Taip

mes

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

(44-46)

susi- 
atsi-

pat turime nutart, ką 
rengsime rudenį.

Tat visi stengkitės būti 
rinkime minėtu laiku ir
veskite naujų dainininkų ir 
dainininkių prirašyti į Chorą.

V. L. Dvariškis, 
Choro Pirmininkas.

Kriaučiai, Sužinokite, Ką 
Turite Veikti

Lietuviai drabužių pramo- 
, nės darbininkai ir darbininkės 
turėtiį jlalyvaut masiniame mi
tinge, kurį ruošia , kairioji, Ad
atos Darbininkų 
Unija. trečiadienį, 
d., Webster Hali 
11 th St., ties 3rd 
Yorke. Bus išaiškinta, kas da
ryt, kad laimėt ir išlaikyt 40 
valandų darbo savaitę, ir kaip 
apsigint nuo gengsterių-gorilų, 
kuriuos samdo prieš darbinin
kus fabrikantai ir kontrakto- 
riai išvien su senųjų unijų 
“socialistiniais” vadais. ’

Industrinė 
vasario 26 
svetainėje, 
Ave., New

Motery Darbininkių * 
Konferencija

Šiandien 2-rą vai. po pietų 
įvyksta moterų darbininkjų 
konferencija, Workers Centre, 
26 Union Square, New Yorke. 
Svarstys prisirengimus delei 
Tarptautinės Moterų Dienos, 
kuri bus apvaikščiojama kovo 
8 d., Šeštadienį, Irving Plaza 
svetainėje, New Yorke. Kon
ferencija taip pat mobilizuos 
moteris veikimui tarp bedar-

■j,

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS “kauntermanas” lie

tuvio laikomoj valgykloj, po num.
68-19 Grand Ave., Maspethe, prieš 
gatvekarių stotį. “Kauntermanas” 
turi mokėt pagamint ir trumpus vai- j 
gių orderius. (43-45) j

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

gydymo būdai.
127 East 84th Street

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
v NEW YORK CITY

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

(ITALAS)
Pabaigęs Milan Konservatoriją

ŽYMUS DAINININKAS
Mokinys Profesoriaus Cotogni 

Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 
1 dainininkų

Pasimatymas ir patarimas už dyką 
širdingiems dainininkams ir 
diniams.

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY

pra-

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI

'Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u B paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
Benus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

IR PIGIAI

STOKES

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 virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ....................................   . . . 60c, per paštą 65c.

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia 
, vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 

receptus, ir užtikrinain, 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 prisiųskit kartu su užsakymu

IkWMfc

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

TeL, 0783 Stagg '

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

•A
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