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Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario (Feb.) 24, 1930 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XIIYra padorių žmonių, kurie,
kartais, sako, kad bolševikai 
persmarkiai eina ir kad, gal 
būt, pas socialistus ne viskas 
įaip prasta, kaip apie juos at
siliepia bolševikai.

Tat pakalbėkime apie socia
listus.

Ūkių Kolektyvizavimas 
Panaikins Bedarbę

Sovietų Sąjungoj

Klerikalų Šmugelninkų Byla Rokišky Kuvoja Prieš Policiją, 10,000 BEDARBIŲ CH1CAG0J DEMONS- 
Kad Palaidoti Lavon? TRAVQ REIKALAUDAMI PAŠELPOS

Laukuose 
Piris. adv. Petraškevičius, 

Raupio ir Lesevičiaus gynėjas, 
sako, kad visa banko vadovybė 
buvusi Rimąos rankose, Raupis 
buvęs paprastas tarnautojas 
ir lt.

(Pabaiga)
Šmugelninkai Už Svetimus Pi

nigus Baltavo jo
Pažymėjęs, kad po banko su

sirinkimų, baliavojimas, ūžimas 
(iš banko pinigų) kaip vienas 
liudininkas parodė, yra nemo
ralus dalykas, ir palaikydamas 
daugumą apkaltinimų p. proku
roras baigia. Po jo kalba civ. 
j ieškovas pris. adv. pad. p. Na- 
cevičius.

—Aš kalbėsiu — pradėjo p. 
Nacevičius—keleto šimtu nu- 

| skriaustų ūkininkų vardu, aš į 
I dalyką pažiūrėsiu išnaudotų, ap
gautų, nukentėjusių akimis — 
akimis tų, kuriems gal teks 
ubagais pavirsti...

Jis sako, kad banko vadai, 
prisidengę Rimšos vardu, jau 
jam pabėgus, dar varė nešva- 

' rų darbą, visą atsakomybę ti-

J

1 d. sausio 1929 metų Socia
listų Internacionalo popiežius !
K. kautskis patiekė naujų me- ■ daugelis valstiečiu plaukia į 
tų straipsnį, kuriame jisai pra-Imiestus tai šiuo tarpu So- 

■Y vietų Sąjungoj yra bedar- 
Vl- bių įvairiuose miestuose, 

nes pramonė dar nespėja 
sugerti visas’ darbo jėgas, 
kiek jų yra.

Dabar numatoma, kad ko-1 
lektyvizuojant ūkius plauki-! 
mas valstiečiu į miestus bus! 
sulaikytas. Tuo būdu be
darbė pranyks.

Bet palyginamai ir dabar 
bedarbių nedaug Sovietų 
Sąjungoj. Aprobuojama, 
kad apie vidurį sausio m ė-| 
nėšio bedarbių buvo 1,241,- kėdamies suversti pabėgusiam, 
000. Bet didžiumą tų be-1 o patiems išeiti nekaltais avi- 
darbių sudaro moterys ir 
vaikai, neturinti 18 metų 
amžiaus, ir didžiuma jų ne
lavinti darbininkai. Bedar
biai gauna užlaikymą.

Kolektyvizuojant ūkius, 
Sovietų valdžia deda pa- 
stangas, kad kolektyviai 
ūkiai taip jau būtų patrau
kianti gyventi, kaip ir mie
stai. Steigiama pasilinks
minimo centrai, mokyklos, 
kultūrinės įstaigos ir tt. 

skerdynęs, didesnę "katastrofą, j Turėdami įvairų, patogų 
negu buvo 1914—1918 m. gyvenimą-, valstiečiai ne- 

--------  ;. i trokš vykti į miestus.
Daleiskime, kad bolševikai Sovietu valdžia atidarė 

kada-ne-kada ir suklysta (už taiamaįu mokyklu del ne. 
jie patys save kritikuoja), bet i : , . „ To=pmnkvk
visa socialistų programa, visas ilav . 1 * °se
jų gyvenimo kelias veda dar- lose apie 130,000 žmonių 
bininkų klesą į vilkaduobę, į; mokinama budąvoti namus, 
džionglius. 200,000 mokinama dirbti

-------  'dirbtuves; tūkstančiai mo- 
Paimkite lietuviškų socialistų kinama operuoti traktorius 

vadus. Juk tai jau turtingosios j jr kitokia mašinerija ant 
klesos atstovai—stambūs real-i.-i.’n 
oa t a f i n i n Ir n i rlidcUiii n nf) t-f mnn- 1

Aprobuojama, kad samdo- 
iš mų darbininkų skaičius So- 

republikonų ir demokratų, ku- vietų Sąjungoj per penkis 
rie visos lietuviškos politikos metus dvigubai padidėjo, 
srity remia Sirvydus ir Vitai- į 
čius, kurie su Vanagaičiu ir ne- 
zaležninkais, kurie jau garbi
na dievą. Juk tai perdėm, sis- 
temačiai Judo Iskarioto nusi
statymas. .

našavo, kad Anglijoj laimės 
Darbo Partija. Iš to laimėji
mo jisai numatė sekamas mi. 
žiniškas pasekmes: “Praktiki- 
niai Darbo valdžios laimėjimai 
ne tiktai sulaužys kapitalisti
nių išnaudotojų monopoliją, bet 
duos visam pasauliui taiką ir 
ramybę. . . 1929 metai bus me
tais kilimo socialistinių spėkų.”

Ką Kautskis svajojo pradžio
je pereitų metų—įvyko. Dar
bo Partija laimėjo. Dar keli 
mėnesiai ir bus metai, kaip 
Britanijos imperiją valdo.

ji

taO kokios pasekmės? Kur 
nauja gadynė, kur bent lenti
nis progresas? Bedarbių dar 
daugiau, kapitalizmas dar stip
resnis, o nusiginklavimo konfe
rencija virto razbaihinkiška de
monstracija už didesnį apsi
ginklavimą. Jau net sentimen- 
talis New Yorko “Nation” rašo, 
kad jo “širdis apalpo”, girdint 
paskutines žinias iš Londono.

Tas reiškia, kad socialistai 
bjauriai, nežmoniškai apgaudi
nėja darbo žmones. Jiem rūpi 
pagydyt kapitalizmas, sudrū- 
tint jis. Po priedanga pacifiz
mo jie rengia naujas baisias

vadus. <
klesos atstovai—stambūs real- j 
estatininkai, didelių apartmen- j 
tinių namų savininkai, kurie 
rinkimų metu ima pinigų

i

MASKVA. Kadangi

5 Suareštavo Už Komunis
tinę Propagandą Armijoj

BUENOS AIRES, Argen
tina. •—Čia' gauta praneši-
mas iš Porto Alegre, Bra
zilijos, kad! netoli San Leo
poldo tapo 'suareštuoti pen
ki asmenys, kaltinami sklei
dime komunistines ( propa
gandos armijoj. Jie vykę 
automobiliu į Argentinos

Daugeliui padorių bešalių 
žmonių, kokių Amerikoj yra la
bai dąug, reikia gerai, drūčiai 
pagalvoti del tų dviejų kelių— 
bolševistinio' ir socialistinio. 
Jei kas už kapitalistinę tvarkų, 
tai tas už socialistus.

Dabar, kada Romos papa 
rengiasi laiminti kryžiaus ka
rą prieš Sovietus, lietuviams 
verta atsiminti, kad ta pati Ro
mos kurija per du šimtus me
tų rėmė kryžiokus ir kardinin
kus jų kare prieš Lietuvą. Po
piežiai specialiai atsišaukdavo į 
krikščionišką Europą, kad ši 
duotų ricierių galabinimui lie
tuvių pagonų. Na, ir plaukė 
gaujos iš visos Europos į Ryt
prūsius, o iš ten eidavo amžini 
reidai į žemaičius ir Lietuvą.

Nužudė Merginą ir Pats 
Nusižudė

LYNDHURST, N. J. — 
Ralph Meola, 30 metų am
žiaus, penktadienio vakarą 
automobily nušovė Julia 
Spino, 18 metų amžiaus 
merginą, ir pats save' nusi
šovė. Žmogžudystės ir sau- 
žudystės priežastis nežino
ma.

Blofina Apie Kėsinimąsi 
Pagriebti Kitą Kontr

revoliucionierių
ATHENS, Graikija. — 

Kurstymas prieš Sovietų 
Sąjungą eina visuose kam
puose. Čia dabar paleista 
blofas, būk policijos agen
tai nugirdę tūloj karčiamoj 
pasikalbėjimą tarp kelių ži
nomų Saloniki komunistų ir 
“nepažįstamų” asmenų, ku
rie atrodę, ;. esą i Sovietų' 
“agentai”, apie “pagriebi
mą” baltagvardiečių vado 
generolo Kyrilovo, kuris gy
vena Salonikuose.

Tas paskalas skleidžiama 
matomai, tuo tikslu, kad su- 
tvirtint nykstantį blofą, būk 
Sovietų agentai pagriebę 
baltagvardiečių vadą Pary
žiuj, Kotepovą.

PAKORĖ MOTERĮ

FLORENCE, Arizona. — 
Eva Dugan, 52 metų* am
žiaus, dviejų vaikų motina, 
penktadienį tapo pakarta 
už papildytą žmogžudystę 
trys metai atgal, už nužu
dymą A. J. Mathis, seno 
farmos savininko iš Tuscon, 
Ariz. ,

Vokietijos Socialfašistai
Negali Užgniaužti 

Komunistą Judėjimo

ūkininkui 
žinomas 

muzi- 
sm at
buvęs

nėliais.
Tolinus civ. j ieškovas sako, 

kad banke žlugę apie 239,000 
litų indėlių, gal per didelį var
gą žmonių sudėtų pinigų. Taip 
pat jis prašo Rimšos turtą, ant 
kiurio yra uždėtas areštas, pri
pažinti nukentėj usiems.

Civ. jieškovas prašo teismo 
visus išduotus draugiškus vek
selius pripažinti bepinigiais, 
nubausti kaltininkus, kurie yra 
pasinaudoję iš žmonių tamsu
mo ir priteisti iš jų civilinį 
j ieškinį.

Toliau žodis duodamas banko 
likvidacinės komisijos įgalioti
niui irgi civ. jieškovui, taip pat 
nukentėjusiam nuo draugiškų 
vekselių, paprastam 
Juozui šniokai (jis
plačioj apylinkėj kaipo 
kantas, “Tautos Kelio” 
kus bendradarbis ir 
krikščionių agitatorius).

Jis drąsiai labai smarkiu bal
su pasakoja, kaip advokatas 
Londonas (p. Landau) rašė 
jiems, vad. nukentėjusioms, 

; prašymus, kaip jis važinėjo pas 
prezidentą ir pas “ministrus”, 
kaip jie sakę, kad neduosią nu
kentėjusių karvučių parduoti ir 
taip toliau. ‘

Paskiau jis pasakojo, kaip 
Rimša sakęs, kad visi žydai į 
Afriką išvažiuos.

—Jo liežuvis buvo kaip me
dum išteptas, kad kalba, tai net 
per širdį eina...

Pažymėtina, kad šnioka, 
nors ir civ. j ieškovu būdamas, 
visomis išgalėmis giria pralotą 
Labanauską, ir prašo jį ištei
sinti.

Reikia pažymėti, kad Šnioką 
savo laiku Rimša, Labanauskas 
ir kt. samdė vesti agitaciją* už 
krikščionis ir net buvo nusiun
tę į kokius tai Krupavičiaus bu
vusius kursus Kaune,. pasimor; 
įkinti agitacijos. ,

Pris. advf Nar^elavičius sa
ko, kad Mačiuliuį tenka,26 kal
tinimo punktai. Tuo tiitpu Ma
čiulis užimdamas keletą vietų 
būdamas savanoriu, neišnaudos 
jęs net visų teisėtų priemonių 
pralobti, todėl visai jam nebuvę 
prasmės neteisėtu būdu pratur
tėti.
» Toliau gynėjas kritikuoja re
vizorių parodymus ir jų revizi
jas.

Baigdamas gynėjas prašo kal
tinamąjį Mačiulį išteisinti ir tik 
blogiausiu atveju jam pritai
kinti 604 str. baudž. st., bet tai 
būsianti jam maksimalinė baus
mė.

P. Landau sako, kad Zingber- 
gas banke turėjęs mažą reikš
mę, nebuvęs valdytoju ir tuo 
pačiu,, negalėjęs pasinaudoti 
banko turtu. t %

SSSR atstovybės , prekybos 
skyriaus jieškinys iijgi turįs bū
ti paliktas be svarstymo.' *

BERLYNAS.— Komunis
tinis judėjimas Vokietijoj 

I išaugo į didelę spėką. So- 
'cialfašistų valdžia nieku bū
du negali užgniaužti to ju
dėjimo, nors prie kiekvienos 
progos areštuoja komunistų 
vadus.

Komunistų organo “Rote 
Fahne” redaktorius Sc'hiff 
tapo suareštuotas Mann
heim industriniam mieste. 
Jis ketvirtas to laikraščio 
redaktorius, suareštuotas 
bėgy trijų savaičių, social- 
fašistinei Muellerio valdžiai 
dedant pastangas suparaly
žiuoti Komunistų Partijos 
veikimą ir sustabdyti jos 
įtakos augimą tarp Vokieti
jos darbininkų.

Leipzig mieste ketvirta
dienį taksi šoferiai išėjo į 
streiką prieš kompanijų pa
sikėsinimą nukapoti algas.

Francijos Reakcionieriai 
Surengė Aiiti-Sovietini 
Susirinkimą

PARYŽIUS.— Penktadie
nio vakarą Francijos reak
cionierių laikraštis “La Li
berte” bendrai su rusais 
baltagvardiečiais surengė 
masinį mitingą prieš Sovie
tų Sąjungą. Reakcionieriai 
kaltino Sąjungą del pagrie-, 
bimo baltagvardiečių vado 
generolo Kotepovo, nežiū
rint, kad iki šiol jiems ne
pavyko surasti jokių įrody
mų, kad Sovietai! ką: nors 
bendra turėtų su to kontr- 
revoliucionieriaus: dingimu. 
Kalbėtojai< reikalavo, kad 
Francijos valdžia nutrauk
tų diplomatinius santikius 
su Sovietų Sąjunga.

Didelė policijos spėka sau
gojo tą susirinkimą, kad 
darbininkai po komunistų 
vadovybe neišvaikytų 
kontr-revoliucionierių.

BETYGALA, Raseinių ap. 
—Betygaloj ir jos apielin- 
kėj labai ramus ir primity* 
viskas kampelis, kame labai 
retai atsitinka kokios įžy
mybės. Bet, kartais ir čia 
esti gana įdomių, nors sa
votiškų, dalykėlių. Pavyzd, 
sausio 3 d. mirė ūkininkas 
Čiapulskis Kostas 45 m. am
žiaus iš Samoškiškių vienk.

Buvo taip. 3 d. sausio 
! minėtas ūkininkas sumanė 
nuvažiuoti į Raseinius. Iš
važiuodamas, kadangi buvo 
nešalta, tai nestorai ir apsi
vilko, bet visgi, iki nuvyko 
gerokai sušalo ir apsirgo 
taip, kad parvykęs į nanius 
po valandos mirė.

Sužinojęs apie tai ’vietos 
klebonas džįakonas J., pa
reiškė, kad į kapus nepri- 
imsiąs, nes velionis bedievis 
esąs ir kad į pakaruoklių 
kapus irgi negalėsią laidoti 
įeidami per vartus, bet per
keldami karstą per mūro 
sieną. Kodėl taip reikia 
daryti, nepasakė.

Štai ką sugalvojo įgąs
dinti namiškiai. Iš 4 d. sau
sio į 5 d., nakties metų, su
sitarę apie 10 vyrų išvyko 
jieškoti gero kapo p piete
liui. Bet, kelyje suprato, 
kad svetimame lauke palai
doję pralosią—reiks iškasti 
vėl, bet savo lauke: “taip 
galima nors arklį palaidoti, 
ne tik žmogų”—tai prie 
darbo!

Už pusvalandžio buvo 
duobė gatava. Iškasta, ap
tverta ir paminklas šioks- 
toks. Tik vėl, netikėta kliū
tis—policijai parūpo, bet 
ką! “Mūsų tiek vyrų, argi 
pasiduosim?” Taip ir pa
darė. ' Policijai atvykus, 
jauni vyrai, paprašė ne
trukdyti, nes vistiek nėra 
kur dėti lavono. Policija, 
nors labai nenorėjo užsi
leisti, bet... o tie pasinau
dodami—palaidojo.

Berlynas Iškilmingai Priė
mė Austrijos Fašistinį 

Kanclerį

BERLYNAS.— šeštadie
nį čia atvyko trijų dienų 
oficialiam apsilankymui Au
strijos fašistinis kancleris 
Johann Schober. Vokietijos 
kancleris Mueller, socialfa- 
šistas, iškilmingai jį pasiti
ko gelžkelio stoty.

Ossining, N. Y. — Sing 
Sing kalėjimo viršininkai 
praneša, kad dabartiniu lai
ku mirties kambary yra už
daryta keturiolika vyrų, pa
smerktų nužudymui.

200 Policistu Atakavo Demonstrantus; Bedarbiai Smar
kiai Gynėsi nuo Policijos; 12 Suareštuota

CHICAGO, Ill.— Penkta
dienį, po to, kaip įvyko du 
dideli masiniai mitingai 
Chicagos biznio centre, apie 
10,000 bedarbių po komuni
stų vadovybe dalyvavo de
monstracijoj prie miesto sa
lės, reikalaudami darbo ar
ba užlaikymo, nepaisant po
licijos puolimo išdraskyti 
demonstraciją.

Kuomet policija atakavo 
darbininkus buožėmis, dar
bininkai smarkiai gynėsi. 
Raitieji policistai jojo tie
siog į minią. Keliolika, dar- 

I bininkų sužeista. Dvylika 
suareštuota.

Policija pripažįsta, kad ši 
demonstracija buvo labai 
didelė, daug didesnė, negu 
demonstracija prieš Sacco 
ir Vanzetti žudymą 1927 
metais.

Laike demonstracijos bu
vo dalinami lapeliai su obal- 
siais:

te prieš algų nukapojimą.
“Bedarbė visur didėja’-^— 

krizis aštrėja.
“Krizio pradžioj, apie 3 

i mėnesiai atgal, buvo suvirs 
5,000,000 bedarbių; dabar
tiniu laiku yra suvirš 7,- 
1000,000 bedarbių, kurie 
• vaikšto gatvėmis, neturėda
mi vilties gauti darbo. Bė
gy sekamų kelių mėnesių 

. bus išmesta iš darbo tūks- 
! tančiai darbininkų. Didė
jantis šaly krizis, padidin
ta skubinimo sistema dirb
tuvėse, sekančią vasarą pa
didins bedarbiu skaičių iki 
10,000,000.

“Bedarbiai, organizuoki- 
įtės į Bedarbių Tarybas. Bu- 
:davokite Darbo Unijų Vie
nybės Lygą.

“Bilionai dolerių darbda
vių karams, o algų nukapo- 
j imas, bedarbė darbinin
kams.” z

“Dalyvaukite tarptautinėj 
denhonstracijoj, kovo 6 d.

“Reikalaukite darbo arba 
algų! Kovokite prieš1 sku
binimo sistemą! Streikuoki-

Suareštuotų tarpe yra dvi 
jaunos merginos, Lydia 
Okin, 19 metų amžiaus ir 
Ethel Stevens, 19 metų am
žiaus.

Vėl Bedarbiy Demonst
racija Philadelphijoj

PHILADELPHIA, Pa.— 
Penktadienį prie miesto sa
lės čia įvyko bedarbių de
monstracija. Suvirš tūks
tantis bedarbiu susirinko. 
William Murdoch, sekreto
rius Darbo Unijų Vienybės 
Lygos, sakė prakalbą. Su
virš 100 policistu buvo su
mobilizuota, taČiaus nedri- 
so pulti demonstrantų.

Viešojo saugumo direkto
rius Schofield bedarbių ko
mitetui pareiškė, kad majo
ras Mackey sutiks pasima
tyti su bedarbių delegacija 
sekantį antradienį ir išklau
syti bedarbių reikalavimus.

Senate Diskusuojama
Bedarbės Klausimas

Los Angeles, Calif.— Au
gustui Gingeli, 38 metų am
žiaus, nušovė savo pačią 
Vera, 36 metų amžiaus, ir 
jos mylimąjį, Sigurd Bjorns- 
by, muzikantą. Paskui pa
sidavė policijai.

1

Bogota, Colombija.—Rau
pais sergančiųjų kolonijoj 
dvidešimts penki ligoniai 
tapo išgydyti. Greitu laiku 
jie bu;s paleisti iš tos kolo
nijos.

Pranašauja Biznio 
“Pagerėjimą”

UTICA, N. Y.— Penkta- 
dienį čia Utica viešbuty su
rengtam Rotary Kliubo ir 
Prekybos Buto pokyly kal
bėjo New'Yorko valstijos 
leitenantas gubernatorius 
Herbert H. Lehman apie 
ekonominę šios šalies padė
tį. Jis pranašavo, būk už 
kelių mėnesių biznis “page
rės”. Bet biznio “pagerėji
mas”, girdi, priklausys nuo 
to, ant kiek bendrai biznio 
gerinime kooperuos bankie- 
riai, pramonininkai ir įvai
rūs stambūs biznieriai. Jis 
mano, kad jeigu jie gerai 
kooperuos, tai viskas “buš 
gerai.” Tai paprastas blo
fas.

WASHINGTON.— Penk
tadienį, kuomet senate bu
vo diskusuojama klausimas 
pakelti muitus ant valgomų
jų daiktų, senatorius Ty- 
dings iškėlė bedarbės klau
simą. Jis kalbėjo veidmai
niškai. Sakė, kad šiuo tar
pu Jungtinėse Valstijose be
darbių yra tik 750,000 (kuo
met ištiktųjų yra apie 6,- 
000,000). Tydings, kuris 
stoja už pakėlimą muitų 
ant pramoninių gaminių- 
sakė, kad atsižvelgiant į be- 

idarbę nereikia pakelti mui
tus ant valgomųjų daiktų, 
nes pakėlus muitus maisto 
produktai pabrangs. Jis 
minėjo bedarbių demonst
racijas Clev‘landė ir Phila
delphijoj. Jis “pamiršo” 
priminti, kad bedarbių dide
lės demonstracijos įvyko ir 
kituose miestuose.

Senatas nubalsavo pakel
ti muitus ant bulvių: 75c 
ant 100 svarų. Ant 25 nuo
šimčių muitai pakelta ant 
kopūstų, salotų (lettuce) ir 
kitų daržovių. Ant džio
vintų kiaušinių muitai pa
kelti nuo 18 iki 36 centų 
ant svaro.

Londonas. — Nusiminęs 
•del mirties savo sūnaus, 
lordas Westbury, 78 metų 
amžiaus, penktadienį nusi
žudė, iššokdamas per langą 
nuo septinto augšto St. 
Jame’s Court namo;
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Skaudžiai Nepavyko ; 1
1 Vadinasi, nežiūrint fašistinės spaudos šauksmų ir var- 

javojimų, jai patsai priruošiamasis tam darbas skaudžiai 
nepasisekė. Su džiaugsmu galime konstatuoti, 'kad iki 
šiol ne tik fašistams ‘su klbbikalais nepavyko įtraukti į 
šį monarchistinį darbą t. v. kairesriėsės, pažangesnėses 
organizacijos, bet netgi tūlos pusiau tautiškos organika- 
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ĮDOMUMAI
kaip įrankio gaudymui “įlepa- 
gcidaujamų” ateivių clarbįninl 
kų, kurie gal kartais viename 
mieste naudojo vieną vardą,' o 
kitame kitą. Areštuotą darbi
ninką už komunistinį veikimą 
galės policija pastatyti prie te
levizijos aparato, pašaukt įvai
rių dirbtuvių bosus, parodyt

Sovietų Sąjungoj r -i

Fabrikas “Proletars-
Pobieda” Leningrade

li atų 
kajaNuo Ko Stiprėja Smegenų 

Raumenys
” Kai kurie vadinami žinovai 
tvirtina: jeigu žmogus praran
da regėjimą, tai pas jį pasige
rina girdėjimas, apčiuopimas 
(palytėjimas) ir tūli kiti pa
jautimai. Kiti gi sako, kad 
nieko panašaus neatsitinka.

pasiklausykime, ką 
patyrė senatorius T. D. Schall. 
Jis per nelaimingą atsitikimą 
su elektra 'prarado abiejų akių 
regėjimą 21 metai atgal, kada 
jiš buvo >dar jaunas advokatas. 
Iš pradžių jis norėjo nusižudyt; 
bet jo pati tarė: aš tau, kas 
reikia, skaitysiu iš • įstatymų ir 
bylų,, o tų tėmysi ; ir galėsi ad
vokatai! t.

Taip ir pradėjo daryt. Mo
teris jam kelis Syk perskaito 

i reikalingus byloms dalykus; o
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Canada and Brazil, six mo..$3.oo Į cjjos atsisakė dalyvauti garbinime monarcho ir rėmime
finansais fašistų ir klerikalų. Tai vis dėka susipratusių 
darbininkų pastangom, kurie ėjo į susirinkimus ir kėlė 
aikštėn faktus, nuoginančius Vytautą, kuris iki šiol bu
vo pusiau mystiškas; kurio viešpatavimo laikas Lietu
ms istorijos “populiarizuotojai” baltino, kaip įmanyda
mi. : ’

Amerikos fašistai-monarchistai 'su klerikalais Vytauto’! Dabar 
jubilėjų švęs taip, kaip jis daugiau įiasitai‘riaus jų ypa- c 
tingiems reikalams, būtent:

1. Fašistams rūpi, kad šiais metais išjudinus kuodąu- 
giausiai amerikiečių. lietuvių darbininkų važiuoti į Lie
tuvą “minėti Vytauto jubilėjų”.; ; Ten nuvykus, fašistai 
gerai žino, žmoneliai ne kad loska paliks nemažai pini
gų ir tuomi parems’ fašistinį Mėžimą—Smetoną Kruviną-, 
jį ir jo kliką, o be to, tokis žmonių važiavimas sustip

rintų šičia fašistines įstaigas, kurios beveik visos parda^ 
vinėja laivakortes. Antra, jiems rūpi Amerikos lietuvių 
darbininkų pinigais pasiųsti į Lietuvą savo delegaciją, 

tavimo laiku. Nurodyta, kad Vytautas buvo >ne tik ne-1 kuri, nusitrenkusi pas. Sfnetoną Kruvinąjį, galėtų pa-
’ ‘ ........................ ’ ’ , reikšti jam užuojautą “visų Amerikos lietuvių” vardu ir Li'is tėmija su tokiu įtempimu
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

DAR PRIE MONARCHISTV TRIUKŠMO 
DELEI PAMINĖJIMO KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO JUBILEJ AUS
Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro 

Biuro Pareiškimas

Darbininkiškoj spaudoj jau buvo visapusiai nurodyta 
(jįdąip. Lietuvos kunigaikščio Vytauto pragaištingi Lietu
vos aarbo žmonėm žygiai, kuriuos jis atliko savo viešpa-

prietęlius Lietuvos liaudies, bet drauge ir visos tautos, 
nes jis ją pardavinėjo (Žemaičius vokiečiam), ir žudė, 
kardu ir ugnimi krikštydamas į katalikų tikybą ir tuo 
būdu pavergdamas Romos papos įungan, kurį jie velka 
dar ir po šiai dienai.

Dėka tam, šių dienų Lietuvos valdytojai ir jų ramstis 
dvasiškija, nutarė padaryti 500 metų nuo jo mirties ju- 
bilėjų, sukelti Lietuvos liaudies patriotizmą ir juomi

fabrikas 1918-19 m. ne- 
jierns jo veidą, arba kad ir už dirbo, buvo pusiau sugriautas, 
šimtų mylių nutraukt jo foto- , Vėliau darbininkai, komunistų 
grafiją. Tuo būdu, darbininkas i partijai vadovaujant, bendro- 
bus labai moksliškai įdėtas į mis jėgomis fabriką atgaivino, 
juoduosius sąrašus (black j Fabrikas pradėjo augti ir plės- 
list), taip kad negalės gaut jo- tis.
kio darbo tose darbavietėse,' /1928-29 ūkio metais fabrike 
vis tiek kokiu nauju vardu jis įdirbo iš viso 3,932 darbininkų 
pasivadintų. i ir tarnautojų. 1929-30 m.,

Kapitalistinėje tvarkoje, ga-;kaip darbo plane numatyta, fa- 
lima sakyti, visi išradimai yra j brike dirbs jau 4,280 žmonių, 
pavartojami, kaipo pabūklai į Vidutinį darbininko 
prieš darbininkus.

Bet darbininkai, su komunis
tais priešakyje, nuvers buržua-’dienos uždarbis sieks jau 4 rub. 
zijos’ galią, tie patys pabūklai;54 k. Gamybos savykaina bus 
patarnaus proletariatui, 
įrankiai delei panaikinimo bur
žuazijos likučių ir kaipo prie
monės ddlei skleidimo miniose 
mokslo, kultūros ir apšvietos.

Tg.

Šis

uždarbis 
j per dieną šiemet 4 rub. 16 kap. 
Kitimet vidutinis darbininko

kaipo i sumažinta 121/> nuoš. 1928-29 
m. darbininkas darbininkė vidu
tiniškai padirbdavo 4.5 poras 
batų, 1929-30 m. padirbs jau

I 6.2 poras. Ačiū socialistinėms 
rungtynėms ir gabiam partinės 
organizacijos vadovavimui nu
matytas cechuose gamybos pla
nas pirmojoj šių ūkio metų ket
virty išpildytas su kaupu.

Parti jon per vienus paskuti
nius metus įstojo 158 draugai 
fabriko darbininkai ir 3 tar
nautojai.

Beveik 
peracijos 

Ijus 25 r.
1 fabriko
jda” darbininkai gana sparčiai 
| vejasi savo draugus, didelių fa- 
| brikų darbininkus.

Adomas Skurkis.

kad, rodos, kakta pusiau plyš. 
Atsiminimas, ką jis girdėjo, da
rėsi jam vis lengvesnis. At
mintis taip sustiprėjo, jog kur 
iš pradžios reikėdavo keturis sy
kius išklausyti skaitymo, paskui 
užteko vieno sykio.

“Kur pirma makaulėje buvo 
košė, kur be rašto mažai ką at
simint galėdavau,—sako Schall, 
—paskui be vargo tuos faktus 
įsitėmijau ir jie galvoje pasili-

Netekus matymo, užaugo

tuomi jį sustiprinti. Trečia, fašistai darys pastangų su
ruošti masinių mitingų ir juose priimdinėti rezoliucijas 
už Smetoną Kruvinąjį, drauge pasižvejojant sau pinigų.

2. Amerikos kunigai klerikalai ruošiasi Vytauto “įam
žinimą ir į.dievinimą” padaryti skirtingais keliais—ke
liais, kurie neštų jų būriui naudą. Jie supranta, kad sa
vo žinioje turį tūkstančius protiniai pavergtų žmonelių 
ir todėl nebenori, kad bile kas kitas galėtų juos kirpti, 
apart jų pačių. Todėl klerikalai yra priešingi bendrų 
delegacijų Lietuvon siuntimui. Jie bus veikiausiai prie
šingi ir bendrų mitingų ruošimui. Kunigija tą visą dar-

-i . • ” i -i- i i „j q iZi. • ivaiy» pein per utiz-uyJinai pasirengusi laikyti Jio.& “bflti Lii "CS toPvv ZSlk Vytautą-Aleksandr/Cšvėntąjj) milias, kad jį įdievi- m smege.n, nwsku.ai.
nasis ruošiasi būti Lietuvos kaialium (gal Vytautu Alek- ; . k , sušaukti masinius pavapi-1 Yra profesorių, kuri.
Sandru Antruoju) ir todėl jam naudinga popuharizuoti °,;c ir)ant noviniA;
buvusius Lietuvos žmonių neprietelius. Lietuvos dvasis- 
kijąi, iš kitos pusės, trūksta savų “šventųjų”. Be Kazi
miero, jie daugiau jų nebeturi ir todėl negali ryškiau ap
gaudinėti tikinčiuosius; neturi atatinkamo vardo, kuriuo 
galėtų meškeriotis sau į kišenių dolerius. Vytautas, kti- 
ris gal būt daugiau už kurį kitą Lietuvos valdovą pasi
tarnavo Romos naudai, kardu krikštydamas žemaičius 
ir steigdamas iš žmonių Išplėštais skatikais bažnyčias, 
yra pačiu tinkamiausiu kandidatu į šventuosius—“Alek
sandras Šventasis”. Tuo būdu šitas jubilėjus ir bus naųį- 
dojamąs plačiausiai ta kryptimi, kad “įamžinti- ir įdi’ęf 
vinti” Vytautą, neprietelių Lietuvos darbo žhjonią, skėrį 
diką žėmaicių ir berną 'Romos tfustoA s L U / , ■

Kaip Lietuvoje, taip ir Amerikoje monarcho Vytauto 
jubilėjų fašistai su ,kunigija švęs sekamu būdu: - ;

1. Lietuvos kunigija pamaldomis, rinkimu aukų į sa
vo fondus ir kitokiu poterišku ir mystišku būdu tamsin
dami parapijiečiams galvas.

2. Lietuvos fašistai per valdiškas įstaigas, naudodami 
visokias priemones didesniam pavergimui fabrikantų, po
nų ir buožių naudai kaimo ir miestų darbininkus.

Tam tikslui Lietuvos katalikų dvasiškija išleido pa
tvarkymą ir net įkūrė speciališkus fondus žmonių pinigų 
melžimui. Tam tikslui, iš kitos pusės, Lietuvos kruvino- Į . L Stovėkite sargyboje visų darbininkiškų organiza- 
ji įtfšistų klika išleido speciališką įstatymą, kuriuomi pa
skiriama šie metai “Vytauto metais” ir kuriuomi, taip 

įsteigė “Vytauto Didžiojo komitetą”, kurio “pirmi- 
yra švietimo ministeris, o penkis komiteto na- 

skiria ministerių kabinetas ir penkis narius renka 
Taryba”. Vadinasi, komitetas bus rankose 
Kruvinojo valdžios, kuris tam tikslui įkūrė ir 

rinkimui iš žmonių skatikų. x
Amerikos Lietuvių Monarchistų Judėjimas

Amerikos fašistai-monarchistai ir klerikalai bando pa- 
skirtingesniais būdais: jie čia, mat, neturi vals- 

galios ir todėl nebegali priversti darbo žmones 
garbinti Vytautą ir jiems dolerius nešti. To- 

Amerikos monarchistai su kunigais šaukia įvairias 
organizacijas į pagelbą, Prisidengdami pa- 

šūkavimais, skelbia jom, kad čia esąs “bend- 
tautos darbas”. Jau atsibuvo visa eilė jų ko ne
kurtose, tačiaus, mažai ką pešė. Brooklyno 

buvo atstovauta išimtinai klerikališkų ir 
organizacijų, kurios “po grieku” buvo prisiun- 
?gatus ir pati konferencija, galima sakyti, nie- 

nenutarė. So. Bostone išėjo dar prasčiau.
Naujos Anglijos vardas konfereiicijai nelabai tiko, nes, 

kaip rodos, iš kitų valstijų delegatų visai nebuvo, o Naujoji 
Anglija susideda iš 6 valstijų. Vis dėlto konferencijoj bu- 

atstovaujama apie tuzinas organizacijų. Sprendžiant 
ką pranešė delegatai iš Montellos, Lawrence’o ir Wor- 

tai tose kolonijose didelio entuziazmo del ruošiamo 
nesimato. Montello žiuri visai šaltai, o Lawren- 

esąs net priešingas Vytauto garbinimui.
Konferencijoj kalbėtojų buvo nurodyta, kad 'ruošiant šį 

norima ne Vytautas garbinti, bet sustiprinti mūsų 
vienybė, užinteresuoti savo jaunimas, “pasirodyt 

’ ir tt.
draugijoms, kurios buvo prisiuntusios savo delegatus, 

matyt, daugiausia rupi piniginis klausimas. Ruošiant 
imą, žinoma, pasidarys ekspensų. Kas gi juos 
Ir draugijos čia bijosi, kad joms netektų prisi- 

pinlgais. (“Keleivis” num. 7-tam).

septynių asmenų komitetas išdirbimiu plano, 
dar aiškaus plano nėra.”

sustiprinti savo viešpatavimą ir išnaudojimą Lietuvos 
darbo žmonių. Šių dienų Lietuvos valdytojai—fašistų 
kruvinoji Smetonos klika—tik ir trokšta panašių prieti
kių, jausdami galėsią jais sucementuoti savo viešpatavi- į vrnatiS^L b^včia

ie tvirti
na, kad nuolatinis naudojimas 
visokių užrašų palieka žmogaus 
atmintį gležną: jis nemato rei- 

, . ... , ., kalo drūčiai tėmyti, nes visuo-
Be to, Vytautu pasiremdama tam tikra grupė žmonių, met galima pasižiūrėt į užra

šus, arba surast reikiamų in
formacijų kokioj ęnciklopedi- 

buvusiųs Amerikos ir Lietuvos armijose, dalyvavusius ir i joj, žodyne bei panašiose kny- 
Klaipėdą vaduojant sukilime bei buvusius Lietuvos ar-;8°se. 
mijos savanoriais”. Nors, pasak, pačių steigėjų, “Legi-į 
jono tikslas :pasirūpinti apsaugoti teises pensijų gauti ir . ~
kitokiais reikalais' lietuviams tarnavusiems ' Jungtinių Į Kam Nauda is Matymo per

Šimtus Myliu?
/ Televizija^^i' ^ra išiiadahias, 

/per kurį žmonėm gali matytis 
už šimtų mylių. Kada’televizi
ja bus ištobulinta, galima bus 
pasimatyti per tūkstančius my
lių, pav., New Yorke būdamas “ 
žmogus gal&s matyt sau pagei- > 
dalijamą Londono gyventoją.

jiečių* mitingus, idant juose turėjus progos parinkti dau
giau pinigų,* apart “apierų”. Kunigai veikiausiai nesiūs 
nė savo atstovybės į Lietuvą.

norinčių kitų pečiais pasikopėti į viršų, suorganizavo 
“Lietuvių Legijoną”, kuris “organizuos visus;’ lietuvius,

1 . ; J • < i ; c
Vąlstijų armijoj, ir teikti visokios' pageibos ‘buvusiems I” • • 
kareiviams”1 (“Vienybė” už vakario 2Q \ dO/j tfči'aųs jsa- 
vaimi aišku,* kad šis Legijonaslbus bantĮdmaš brikėrgti 
prie Amerikos Legijotto ir jo tvėrėjai' .^yiWuliW: tikslif 

: tui?i padėti kapitalistams laužyti darbininkų streikus ir 
kitokias jų kovas už geresnę buitį,

Pradėkim Smarkesnę Kovą
>. _• į i:

Šiuos faktus turint omenyje, Amerikos Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras šaukiasi į vi
sus lietuvius komunistus ir bendrai pažangiuosius dar
bininkus, sustiprinti savo pajėgas ir pradėti griežtesnę 
kovą prieš fašistus, klerikalus ir jų uodegas social-fašis- 
tus.

nūs

fondą

sinaudoti 
tybės ga]

rad visos 
feriencijų,

fašistiškų 
tę savo de

ce'as

žmonių

• Bet 
kaip i

padengs 
dėti pin:

cijų, kad neįtrauktų jų į monarchistų ruošiamus Vytau
to apvaikščiojimus. Kurios organizacijos kaip nors 
jiems pavyko įtraukti, reikia dėti dideliausių pastangų 
atšaukti.

2. Varykit agitaciją ir propagandą tose organizaci
jose, kurios yra vadovybėje fašistinių bei klerikalinių 
elementų, kad pasitrauktų iš Vytauto garbintojų tarpo 
ir padarytų galą fašistinei įtakai savo tarpe.

3. Visos tos organizacijos, kurios yra kairiųjų darbi
ninkų įtakoje, bet kurios dar vis nešioja monarchistinius 
bei “šventuosius” vardus, kaip tai “Vytauto”, “Keistu
čio”, “Gedemino”, “Švento/Juozo”, “Stasio”, “Kazio” 
“Jurgio”, etc. raginti pakeisti vardus į darbininkiškus. 
Aišku, tatai gal nebus galima ąnt sykio,, bet tasai klausi
mas reikia judinti, aiškint darbininkams, kas buvo tię 
elementai, kurių vardais iki šiol'darbininkų organizaci
jos dangstėsi ir "kodėl darbininkų organizacijom toki var
dai netinkami. - į /'■ ' ' ' ;

4. Iš lietiiVių darbininkų^ s^etąinių^ knygynų ir kito
kių viešų įstaigų, kur ,iki šiol 'kabodavo Vytauto ir kito
kių monarchų apvaizdai—mesti'.’juos, laukan, jų viętąsna 
pa|edhnt darbininką- judėjimo iMadų' atvaizdus.

5., .Agituotį darb^ijyikus, La(įi/nevažiuotų su faįiĮįtiį 
“Vytautinėpįis, ėk^kųiį’sijęjmis” į į Lietuvą, bet vietoj į to,• 
raginti, kurie g;ali,. valiuoti j darbininkų valdomą šąjįrr 
Sovietų ,Sąjungą1. "Jeigu darbininkas' turi sbdtino' reikalo 
važiuoti į Lietuvą, raginti’ jį tątai padaryti joačiam vie-į 
nam, bet ne ekskūrsijonlis, kurios; tik stiprina'fašistus ii’ 
jų bernus. , / ' ! ’ : į i ■ " < •

6. Platinti išleistuosius Priešfašistinio. Komiteto Vy
tauto klausimu lapelius*; skleisti antifašistinę literatūrą 
ir propagandą kitokiais būdais. 1 . , /

7. Visur,'kur tik galima, ruošti masinius mitingus ir 
juose, sutraukus mases darbininkų, išaiškinti jiems, kas 
buvo Vytautas ir kas per gaivalai jo garbintojai.

8. Prife_ pirmos’ progos, parinkti aukų Lietuvos Komu
nistų Partijos, ir jps, revoliucinių kovų parėmimui.

9. Stiprinti darbininkiškas v Organizacijas --ALDLD., 
LDSA., Tarptautinį Darbininku Apsigyniųią, ir svar
biausia, Amerikos Komunistų Partiją—vadą" Amerikos, 
proletariato jo sunkiose kovose už išsiliuosavimą!

* i x ‘ vi - k1 *
Mes šaukiame šito daiw kiekvieną/; komunistą,, 

kiekv.ien ą pažangų j į1 darbininką, • teP darW iiilteliįęiitą1*!f

.... ..

CLEVELANDO ŽINIOS
Iš Komunistų Partijos Veikimo.

Bedarbiai Organizuojasi
Vasario 17 d. Įvairiose mie

sto dalyse buvo surengta pro
testo susirinkimai prieš polici
jos užpuolimą ant bedarbių 
demonstracijos 11 d. vasario. 
Darbininkų dalyvavo šiuose; 
mitinguose virš 1,500. Parti-■ 
jai naujų narių gauta 42. Dar-j 
bininkų ūpas visin’ geras, pil-, 
nas pasiryžimo kovoti už savo į 
teises. Didžiausia pagieža be-1 
darbiuose degė prieš Cleve-i . . . . . , .
lando miesto valdžios pralie-l Armaviro apygardoj atskn-- 
jimą kraujo prie miesto sve-j as,.10 ukst ha. parodomasai 
tainės durų bedarbiams atėjus ĮiUll'as, kuliamo P11'11? ialt hus 

rsų prašymu: darbo ir duonos. !vestas ar,ma>l d(Mrus vlv,jai's- 
To įvykio Clevelando darbi-/ r,
ninkai bedarbiai niekados ne- ,.nko nutaiimu, 7 d.
užmirš į kovo Baku saukiamas antras

i '18 d. vasario ant viešosios Įvisos Sąjungos pasitarimas apie 
aikštės (Public Square) Ko-lmo/cr^ raudx)vm Icam-
munistų Partijos kalbėtojus' h(diu ir jurtą dalbą Rytuose. 
bedarbių minia sveikino di-' . ? 7 , V1
džiausiu - entuziazmu, kuomet: visuotinos kolektyvizaci-
Soc. ir A. D. F. kalbėtojus nu- jos rajonų Baltai usijoj bus_/«- 
švilpė. 1

visi darbininkai koo-
nariai. Vidutinis pa-

Šie faktai rodo, kad
‘Proletarskaja Pobie-

ė//_/. SociMfašistai’■ bandė (.įvesta radio). Prie
pasinaudoti- ir bedarbius de- kolchozų bus įsteigta 600 vaiką

darželių, aikštelių ir 18 ambu
latorijų.

moralizuoti, išeinant prieš ko
i’ munistus. Bet bedarbių mi-| 
i nia juos nutildė, šaukdama:
“Lauk kapitalistų tarnai iš j Ekaterinovkos kaįmo (Tagan- 
itiūsų tarpo. . i rogo apyg.) vokiečiai-kolonistai,

Komunistų kalbėtojams at- į atsakydami į buožių prikalbinė- 
„J emįgruoti į 

tuo i revoliucingj organizacijoj, 30 ; Vokietija, visi suėjo i kolchozą, 
; darbininkų ten pat įstojo įjkurį pavadino d. Telmano vaf- 
' Partiją. Taigi, bėgyje trijų j

y I dienu Partija gavo virš 701 
: narių. Darbininkai, nežiūrint Dabartiniu laiku Francijoj 

ir komnaniiu l’ohcij°s žiaurumo ir persekio-'stl.eikuoja 25 tūkstančiai darbi- 
stoja revohucinėn orga->ninl!ų. Streikuojantieji darbi- 

nizacijon. Ininkai reikalauja darbo užmo-
ikesnio padidinimo.

šeštas Distriktas Komunistų _____
Partijos šiomis dienomis nau-| rndustriaiizacijos Aukso 
jų narių gavimo kvotą baigsi
100%. Warren, O., stovi pir-i rvnaas
moj vietoj su 400% išpildyme i Minsko amatninkai organiza- 
kvotos; Youngstown—300%;,vo auksinių daiktų, liktorių ir 
Canton—200% ir Cleveland : įvairių brangių daiktų rinklia- 
100%. Mainų sritys irgi ge-jvą industrializacijos aukso fon- 
rai varosi gavime naujų narių dan. Tokių daiktų surinkta trys 
Partijai, kur, be abejonės, bus’vežimai.

Tas išradimas yra sujungtas '.. , u u, j ~ atsaKyaami Į ouo:.. . , r / i , I sisaukus, kkd darbininku vieta fno-iiaeiia'lradio telefonu: su kuo kai-: jimus (.agnacijajsu radio telefonu; su kuo 
bėsies tokiu telefonu, su 
galėsi ir matytis.

Clevelando inžinierius 
Jeffries sako, televizija bus. la-! 
bai naudinga direktoriams di 
d žiu jų trustų
Kad ir už tūkstančių mylių jie 
būtų vienas nuo kito, su televi
zijos pagelba galėsią atlankyti 
savo biznio susirinkimus.

Policijos vadai džiaugiasi, 
kad televizija padės sumedžioti 
kriminalistus . Suima, sakysim, 
kokį nužiūrimą asmenį Chica- 
goj; jis mėgina išsiginti. Pa
stato jį prie televizijos aparato 
ir pašaukia policijos detektyvus 
prie tokio pat įtaiso New Yor
ke, Philadelphijoj ir įvairiuose, 
miestuose. “O,—atsiliepia iš 
vieno ar kito miesto detektyvai, 
—tą paukštį mes pažįstame;, 
jis jau pirmiaus buvo areštuo
tas, arba sėdėjo kąlėji.mė.”

Tada jau Chicagos ' polici7 
ja iš karto žino, su kuo turi 
reikalo. . , į;

.Kapitalistą! > su savo valdžia 
pikčiausiai išnaudos televiziją 
.prieš kovojančius darbininkus • 
kų? į'0S įnkg’ejįą ^vyriausybei bus 
:lehtviaur. ar tas žmogus 
Mebiiyo 'pirmiau kur “nusikal- 
fęš’’, kaip ; Strėiko vadas, - dė- 
mons?trantas, linijos organizato
rius ir tt.. Televizija tarnaus i

kvota išpildyta su kauptu Iš 
kalbjnių frakcijų mūsų Dist- 
rikte pirmą vietą užima: veng
tai, finai ir lietuviai. Lietu
vių šiuo vajaus metu gauta 20 
naujų narių Partijai.

“Daily ‘Vyotkerib” platini
mas* irgi daro .žymų progresą. 
Cleveland e iki šiol. mąž.ai kur 
ant standų “D/W*.” buvo' pla
tinamas! Dabar,bė^iu paski
rųjų poros savaičių, ant starkių 
išsiplatina’iŠO kopijų. Bedar
bių tarybos / platintojai; kas 
dieną parduoda po 300- kopi
jų. Sekančią savaitę bus pla
tinama po 500 kopijų kas die- 

(Pabaiga ant pusi. 3)

Kormianų rajone, Mogiliovo 
apygardos moterys atidavė 
traktorių fondan daug brangių 
daiktų, tame skaičiuj 300 si
dabrinių liktorių.

Gatovp kaimo valstiečiai at- ■ 
vežė Minskan nuimtus 4Š cerk
vės varpus.* 
kliubu. '

Cerkvė paversta

Keturios Bažnyčios Uždą-
■ ' ryta Sibire

p OMSKAS, Sibiras.;—Apie- 
| linkės kaimuose netoli nuo 
čia ketvirtadienį tapo užda
rytos keturios bažnyčios;

, , , . . paverstos į darbininkų
Draugės ir draugai, Amerikos lietuviai darbininkai!; kiiubus.

Gyvename šiandien baisiam krizyj, bedarbėj, .kuri paei-' Bažnyčias uždaryti parei
na iš kapitalistinės sistemos-. Kovodami prieš patį kapi- į Galavo * vietos valstiečiai, 

prisidėję prie kolektyvių 
farmu.

aįMMMMMiMciMM-

talizmą, atsiminkim, kad visuomet reikia kovoti ir prieš 
tokius kapitalistų palaikytojus, kaip kunigija, fašistai ir 
jų uodegos—social-fašistai!

Šalin-monarchų garbintojai iš darbininkų tarpo!
Šalin visokį darbininkų išnaudotojai ir jų uodegos!
Šalin Smetonos Kruvinojo kliką iš Lietuvos!
Lai gyvuoja revoliucinis darbininkų judėjimas!

. Lai gyvuoja Amerikos Komunistų P.artija!
Lai gyvuoją Komunistų Internacionalas, vadas pasau

lio proletariato! .
*n' ' • ■ AKp. LF. 'Centro Biuras.

• i

Mm

DARBININKŲ 
KALENDORIUS),

Vasario 24 d.:
—Mirė matematikas Lobo- 

čevskis, 1865.
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Puslapis Trečias

DIDŽIAUSIA KOVO 6 D. REIKŠMĖ
Kovo 6 d.—Tarptautinė Bedarbių Demonstracijos Die

na—turi didžiausią reikšmę tame, kad jinai yra visa-pa- 
saulinė.

Išeidami į gatvę bile kurios šalies darbininkai tą dieną 
žinos, jog po ta pačia vėliava ir su vienodais ib__ _____
eina proletarai visų kapitalistinių šalių.

Į jokią ligšiol bendrą demonstraciją visų kraštų darbi
ninkai dar nesiruošė su toįęiu pasiryžimu ir tokiu orga
nizuotumu, kaip kad i kovo 6 d.

Ši tarptautinė demonstracija įvyks kaip tik tokiu mo
mentu, kada pasaulinis kapitalizmas kenčia giliausią kri- 
zį. Ta demonstracija bus ne vien apsigynimo žingsnis; 
ne vien atsispyrimo aktas prieš kapitalistus, kurie sten
giasi pataisyt savo reikalus per dar didesnį darbininkų 
engimą. Tarptautinis kovo 6 d. žygis bus ir kovingas 
pasaulinio proletariato išstojimas prieš visą pūvančią, 
bankrutuojančią kapitalistinę sistemą.

Tarptautinėj Bedarbių Demonstracijoj kovo 6 d. eis į 
gatves minios ne tik neturinčiųjų darbo, bet ir dirbančių
jų; jie kels ne vien obalsius: “Darbo bei algos”, “Socia- 
lės apdraudos”, bet ir pamatinį obalsį: “šalin kapitaliz
mą—tegyvuoja Sovietai.”

Visų buržuazinių šalių valdonai siųs policiją, miliciją, 
kariuomenę, kad užkirst kelią demonstrantams. Tatai 
puikiai žino klasinės darbo minios. Bet kapitalo valdo-' 
nų ginkluota pajėga nesuturės mases nuo to žygio.

Kovo 6 d. bus karinis muštras pirmųjų eilių pasauli
nio proletariato, priruošiamoji mankšta ir mobilizacija 
delei būsimų griežtų mūšių kovoj už galią.

Visų šalių Komunistų Partijos nuodugniausiai rengia, 
organizuoja ir disciplinuoja proletarus į tos dienos išė
jimus. Kiekvienas komunistas tą dieną turi būt savo 
vietoj; o kiekvieno kovingo proletaro pareiga stoti greta 
komunisto.

□balsiais iš- ■ nesuranda,
I nigus ir i

“DAR ČIA NEBLOGI LAIKAI”
ištrau
, o jei j - -

usirgti—tai ir mirk. ne» mesti darbą.
Bražienė nesutiko su Kastie- 

kad

su mergelkomis baliavojo, už 
tai nusmuko, kadir nuo šimtų 
tūkstančių. Ji suminėjo var
dus, ir juos vadino “tikrais” 
bolševikais, kurie sako, kas su- 
bata kazyriuoja, po kelias die
nas girti voliojasi ant grindų 
slaptose smuklėse. Moterys jų 

praleidžia visus pi- 
• tai valdžia kalta, 

' kad patys verkdami prašo mūn- 
i.šaino, ir pasigėrę lošia iš pini
gų, it kokie milionieriai. O čia, 
esą, jau ir “bolševikai“ pradė
sią susiprasti. Na, žiūrėk, to- 
kis ir tokis, koksai buvo garsus 
“bolševikas“, o dabar krautu- 

[vę užsidėjo, prabagotėjo, tai ir 
[tavasis prabagotės. . .

Daug “komplimentų“
! tauškė Bražienė ant bolševikų, 
ant nusigyvenusių, bizniuose 
nupuolusių, alkoholio pavergtų 
aukų, kazirnykų, gemblerių ir 

'nelaimingų alkanų bedarbių, , , , , , _
[kurie, visko perdaug prigami-!sunkūmo., aiba bedarbė, bran-, 
nę, likosi išmesti iš dirbtuvių. I?enybė, rymotų ant tų, kurie 

'Kastienė buvo susimaišius, šir- nediiba, tinginiauja, girtuok- 
jdyje jaute, kad Bružienės argu- ^iauJa» kazyriuoja, paleistuvau- 
i mentai veik tokie, kaip ir jos 
[prieš Feliksą, bet onaras, kurį
iš kart užgavo Bražienė, ja ver-1 -. , „ . ±
tė jieškoti argumentu, kad jo- R?le/,P,rl« Komunistų Partijos 
sios būtų viršus. Ji staiga su- tlk to?e1’ kad kas tai buvęs ko- 
sigriebė argumentai įmunistu uždėjo krautuvę n-

vaduodamasis biznio pnnci-
—Na, o ką tu sakai apie! pais“, mano stumtis per gyve- 

Kazienės vyrą? Tie žmonės išlnimo bangas, pats nežinodamas, 
mainų atvažiavo. Sako, kad [ar pralobs, ar visai susmuks? ' 
ten pusmetį nedirbo, čia jau ke-1 

pintas mėnuo negauna darbo, o!
'vyras kaip ščyrai j ieško. Sako, 
'dirbtų bile kokį darbą. Na, ir 
va, aną nedėlią buvo gavęs prie

i laivų liodavimo darbą. Išdirbus 
pusę dienos, sako, atėjo juodis i 

Į ir reikalauja parodyt unijos I 
'kortą,'arba eiti į unijos rašti- 
! nę ir prisirašyt prie unijos, o

Baltieji, 
sako, visi neklausė “nigerio”, 

Tuomet juodukai

pri-

Sako, galva pramušta ir labai 
apdraskytas.

lai matai, kad bent kiek bū
tų užmušę. Tai kas čia kaltas, 
ar Kazys, kad nori dirbti?

Šis liūdnas pavyzdis sumaišė 
iškąlbingąją Kastienę, ir jos 
neapykanta nusvyro ant negrų. 
Ji daug nedorybių primetinėjo 
negrams, kad čia jų tiek už
plūdo. Seniaus tai šen ir ten 
negrų nebuvo. Ji žino ke
lias vietas, kur baltieji nuga
lėjo, sumušė negrus, jiem įši
lę rausei u s į tūlas dar neapgy
ventas juodžiais vietas. Ji la
bai .mylėtų, kad negrus baltie
ji muštų ir išvarytų iš šio did
miesčio.

Abidvi moterėlės mato, žino, 
tūlus Įvykius bet jų tikrosios 
priežasties nesupranta. Ant 
juodukų smerkimo abi susitai
ko. Lig kad juodukai būtų ti
krąja priežastimi gyvenimo

Avė. į 2 valandas išpardavė 
80 “D. W.” kopijų.

Sekančią dieną tam draugui 
atėjus su “D. W.” daugelis 
klausė, kada toj apielinkėj 
Komunistų Partija šauks be
darbių susirinkimą. Klausėjai 
sakėsi esą bedarbiai ir nori or
ganizuotis; nori, kad Komuni
stų Partija jiems padėtų tame 
darbe. Partija ėmėsi žingsnių 
ir šią savaitę yra šaukiamas 
bedarbių organizavimo toj 
apielinkėj susirinkimas.

svetainėje,-6835 Superior Ave., 
7:30 vai. vakare. Kalbės dd. 
A. Bimba, I O. Ford ir kiti. 
Bedarbė neaplenkė ir cleve- 
lando lietuvių duonpelnių. 
Šiose prakalbose bus aiškina
ma, iš kur kyla bedarbė ir 
kaip jąją galima bus prašalin
ti. Ar Sovietų Rusijoj yra be

rne be darbo ir tie, kurie dar 
dirbame, /šiandien dar dirba
me, o ryt ar poryt gal ir mes 
būsime bedarbių eilėse.

Darbietis.

CASTON ROPSEVICH

i Arba, nejaugi nėra reikalo
i susipratusiam darbininkui pri-

— Girdėjau, kad ir tavo Fe-[ir iš “Building Loan 
liksas prisirašė prie bolševikų? kęm paskutinius centus, 
Dabar tai jau sugriausite vai- prisieitų 
džią, ir rojų padarysite ant že
mės,—Bražienė su ironija iš-!nes įrodymais, 
metinėjo kaiminkai Kastienei. ' sunkus gyvenimas. 
Kastienė Feliksą visaip atkal-jja, kad žmonės nemoka gyven- 
binėjo nuo prisirašymo prie Ko- ti . Ji daug pasakoja, , ........... . _ . v. . >
munistų Partijos, ir pyko aųtjro laiku žmones prabagotėjo: 1 P°^cpa Išvaikė juodžius, kitus 
jo už mokėjimą narinių duok- pirko stabas ir pardavė, įsitai-! suare^av°, nusivežė į stotį, h 
lių, bet Bražienės pastaba bu-Įse saliūnus, buČernes, ir pralo- 
vo Įžeista, ir kaip bematant už- bo. O dabar su munšainiuku 
virė tarp jų dviejų karštos dis-; ir galima gera gyvenimą pasi- 
kusijos. Įdaryti. Buvo prieita prie pa-

—Valdžią tai gal dar ir ne- ■ vyzdžių, suminėta daug vardų, 
nuversim, bet reikia gi kas da-; kurie pralobo, o Kastienė, atsi
ryti tarp gyvent neilgai gale-■ mokėdama, 
sime.

—Feliksas per vasarą dirbo tik licitacijos, kurių 
penkias dienas į savaitę, 
bar tris keturias ir tai 
kad tuojaus visai atleis, 
darbo.

—O brangumėlis, kaip 
laiku. Vaikai maži, pati 
liu dienomis eiti darbo jieško
ti, ant naktų gavau grindis 
plauti krautuvėj per tris vaka- ( asmenų labai Įpykino Bružienę 
rus į savaitę už šešius dolerius, [ir pastaroji išdrožė, kad tie 
tai kągi tas reiškia? Sutaupy-[ žmonės buvo kvailiai, pasileidė- 
tų kiek buvo, jau nebeliko, net.liai, perdaug gėrę, kazyriavo,

Amerikoj n^° nam0-
Ji rokuo- P°nevalia pradėjo varyti, kilo 

muštynes. Sako, labai smarkiai
kaip ka- mušėsi kol privažiavo policijos.

1 D r\ 1 i /.» i n M i » n 1 L ž\ 1 11 z\ rl r» 11, (i Ir i 1 11 r»

suminėjo nemažai, 
kurių stubes jau parduotos ant 

automobiliai, 
o da-1 namų rakandai atimti už nes.u- 
sako, mokėtus pinigus, štai keli, se- 
nėra niau buvę turtingi, pasipūtę 

namų budavotojai, karčiamų 
savininkai, krautuvių prakti
kuotajai, dabar dirba pas kriau- 
čius, kiti net ir darbo negauna. 

Kastienės prirodymai tokių

karės 
nega-
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LYROS CHORAS
Ruošia Scenai 

Keturių Aktų Operetę

Motyvuojama dar ir tuom, 
kad čia nėra dar taip išbadė
jusių, kaip, girdi, bolševikų 
laikraščiai parašo apie kitas ša
lis, kur vaikus parduoda, kur 
iš bado tūkstančiai miršta. Tai 

[apgailėtinų vergų sanprotavi- 
'mas, nematančių, kiek jie su
tvėrė turtų, ir kaip aukštai jų 
viešpačiai iškilo.

M'a rinin ko Sūnus.

Bedarbių organizavimas ple
čiasi visu greitumu. Pačioj 
pradžioj tik Clevelandas ma-- 
tėsi spaudoje. Bet dabar, pa
starųjų dviejų savaičių bėgiu, 
jau matome Toledoj tvirtą su
organizuotą Bedarbių Tarybą. 
17-18 dd. vasario Toledo 
5,000 bedarbių maršavo mie
sto gatvėmis, reikalaudami: 
darbo arba duonos. Policija 
buvo bejėgė pastoti tai bedar
bių miniai kelią. Kas vado
vauja bedarbių organizavimu 
Clevelande, Toledo, Ohio vals
tijoj, visoj Amerikoj ir visame 
pasaulyje? Atsakymas: nie
kas daugiaus, kaip Komunis
tų Partija.

Ohio valstijoj bedarbiai or
ganizuojasi visur. 24 d. vas. 
Youngstowne, Akrone, Tole
doj, Columbus ir kitur Įvyks 

j bedarbių demonstracijos-prisi- 
į rengimas prie tarptautinės be-į 
darbių 
Įvyks 6

demonstracijos, kuri 
d. kovo.

vasario ir lietuviai tu-!25 d.
rėš prakalbas bedarbės klausi-1 
mu. Prakalbos įvyks Lietu viii Į

Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją”?

CLEVELAND, OHIO

SlclVO, llUblVt/ZC / SlOlį. Ii 
Kazys tik po dviejų dienų na-1 ną. 
mo parėjo visas suraišiotas. [linkėję

(Pabaiga nuo pusi. 2)
Vienas platintojas apie- 

Fulton Rd. ir Clark

800 AREŠTŲ SAUSIO MENESĮ!
ŠIMTAI BYLŲ TEISMUOSE!

Suvirs $500,000 uždėta nejudinamu turtu ir kitokiomis 
Desėtkai tūkstančių dolerių reikalinga gelbėjimui eilinių ko

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas Yra Apsauga
Arba Organizacija Darbininkų Klasės!

AR JŪS ESATE NARYS? AR GAVOTE NAUJA ^RI • 
AR AUKOJOTE IR RINKOTE KAPITALO?

UŽSIPRENUMERAVOTE LABOR DEFENDER
STOKIT Į DARBININKŲ COUNTER-OFĖNSYVĄ

ĮSIRAŠYKIT AUKOKIT UžSIPRENUMBKuuiv
INTERNATIONAL LABOR DEFENSE

80 East llth Street Room 402 New York e y

SHENANDOAH, PA. loiiiaij [oITIHIIHULKOVA UŽ IDĖJAS £
i

darbių ir kaip bedarbės klausi
mą riša komunistai? čia bus 
atsakyta, kodėl degutininkai 
iš “Dirvos taip kriminaliai 
šmeižia bedarbius, kada jie 
buvo nuėję paprašyti CĮe.ve- 
lando miesto valdžios: darbo 
arba duonos. Būkime visi šio
se prakalbose: tie, kurie esą-

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūsles netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas.
bet virš 200 melų gyduole dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai" i’ardo 
kiekvienoje dėžutėje.

Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

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

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

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

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

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

“Raudonasis Artoj as” Yra 
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo, eiti du 

kartu per savaitę.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 

. eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos audimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 
kultūrinės revoliucijos kelius.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
supažindina savo skaitytojus su 
revoliuciniais įvykiais visame 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalj darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
selkorų ir darbkorų (darbinin
kų ir valstiečių korespondentų) 
pagelba plačiai nušviečia darbi
ninkų, kaimo biednuomenės ir 
vidutinių valstiečių gyvenimą, ir 
jų dalyvavimą Sovietų Sąjungos 

socialistinėj statyboj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio ?< šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.“
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana. > 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “DarbininkiųęįSalsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”
“RAUDONASIS ARTOJAS”

KAINUOJA METAMS:
Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje......................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Murksa 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
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prisitaikyti 
kreipkitės

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

&0C.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.D
Optometras 

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

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

A, LUTV1NAS UŽLAIKO

■F

a^s.

Svetainę baliams, 
vestuvėms, t e a t - 
rams, prakalboms, 

bei Užeigą visiems 
geriems lietuviams. 
Puikiai galima pa
valgyt.

Taip pat užsiima 
Real Estate bizniu.

Lutvinų pažįsta vi
sas Elizabethas, o 

turėtų pažinti visa 
New Jersey.

A. LUTVINAS 
69 So. Park St.

Tel.: Trinity 1045

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Elizabeth, N. J.

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



Puslapis Ketvirtas
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Pirmadlen., Vasario 24,1930

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

CARNEGIE, PA.

(Tąsa)
—Draugeli, dabar atėjo laikas, kada 

mums vėl reikia rimtai pagalvoti apie at- 
steigimą senosios tvarkos mūsų armijoj. 
Galimas įvykis, kad greitai mums prisieis 
susikirsti gal jau paskutinį kartą su baltų
jų likučiais, susikirsti iki mirties, iki sunai
kinimo. Arba mes juos, arba jie mus. Mes 
jau žinome, kad prie mūsų apygardos trau
kiasi galingos baltųjų liuosnorių divizijos.

—Tiesa, draugas Saprankov, reikia prisi
rengti !

—Draugai, prie ramybės. Kalbėtojus 
meldžiu neperkirsdinėti—tarė pirmininkas 
Žarkov, nuoširdžiai akimis apvedęs susirin
kimą.
.—Mūsų armija, draugai—armija sukilti- paliks ant sniego gulėti, arba nuvilks į ša- 

sios liaudies, galinga tada, kada ji yra ge- ų griovin ir ant greitųjų užvers sniego ir 
rai disciplinuota.. Reiškia, mūsų respubli- žemės mišiniu, bei ledo gružais, kurie savo 
ka atlaikys baltųjų puolimus, Jeigu, visi ma- aštriais kampais spaus jo kūną ir tas sun- 
žesni ir didesni jos kariniai štabai, ir kaip .kūmas suplos jį, kaip kokį blyną.

muštinę (kailinius,, gelumbe aptrauktus), 
jis per ištisas paras sėdėjo rogėse ir žiū
rėjo į begalinį kelią. Blogos mintys sukosi 
oficieriaus galvoj. Kartais ateidavo jam 
aštri mintis: pasiimti revolverį, pridėti jo 
šaltą vamzdį prie smilkinio ir iškarto baig
ti su mintimis, jausmais ii: gyvenimu. Ran
ką traukė prie medines., revolverio ranke
nos, ir kaip tik jis palytėdavo revolverį, 
taip staigiai ranką atitraukdavo kaip nu
degęs ją. Motovylovas susikrato, šaltis 
pereina per jo kūną, kaip lengvutėlės vil
nys. Jis įsivaizduodavo .paveikslą mirties. 
Jam ypatingai buvo bjauru tas, kad nuo 
jo, kada jis bus miręs, nuims šiltą pamuš- 
tinę, kailinius, apsirengimą, gal būti net 
apatinius drabužius, o patį jį visai nuogą

žesni ir didesni jos kariniai štabai, ir kaipl^Umas suplos jį, kaip kokį blyną, 
kur dar esami savystoviai partizanų bū-1 
riai, visi pasiduos mūsų komandantui karo ! ~ . m^fuo Motovylov,
vadui, draugui Moty ginui. Štai mano [Audusiai žiūrėdamas i tolį.
mintis. Ir apart to, samagoną visai iššluo-, Sodžiaus dar nesimatė, bet jis jau buvo 
ti laukan taip, kad nei vienas iš mūsų nie- arti. Motovylovas tą suprato todėl,, kad 
kados jos neliestų. Mes turime pareikšti, yisi^ėjusieji .skubino pirmyn. Jis pasišau- 
kad su girtais bendrai nedirbsime, ir neno
rime žūti girtųjų padėjime. Lai geria iki;
galo baltųjų govėdos, bandos tų žudytojų,! kambarį—pasirūpink!
bet mums, tikriems kovotojams už laisvę/ —Suprantama ne, neprasnausime. tą, 
yra gėda daryti tą,, ką daro prasižengėliai l pOns oficieriau—atsakė Foma.
iš_ Kolčako žudytojų gaujip Mes ,turime į Foma skubotai ėjo pirmyn, aplenkdamas 
būti pavyzdis del darbo klasės ir, ginti jos, vežimus, skubėdamas pasiekti priešakyj ro- 
reikalus su blaivia galva. Visokį chuliga- ges, Įvažiavo į sodžių. Foma suspėjo ras- 
niškumą reikia prašalinti is mūsų tarpo. tį i<ambarį. Greitai jis įvažiavo į pirmą 
Už sauvalystę, uz areštus, kratas ir susau- gatvelę ir sustojęs prie pirmos kampinės 
dymus be leidimo ir nusprendimo, tribūna- grį£i0S) pradėjo kviesti Motovylovą apžiū- 
la^.turi^šaudyti tuos prasikaltėlius,, kaip butą. Motovylovas tuojaus imasi to

. Foma, eidamas su juo, kalba:
—Kambarys būtų sau nieko, butas ge

ras, tik mirusi moteris čia yra; jos lavonas.
Užpakalinė dalis grįčios jau buvo pilnu- 

itėlė kareivių, sėdinčių eilių eilėmis ant 
grindų, ir, ti. Oras suspaustas ir sunkus, 
perimtas karčiais tabako dūmais, užkertan
tis dvasią. Kas tai rūkė, cigarete, ugnelė 
apšvietė jo rudus ūsus ir galą nosies. įkry
pavo (girgždėjo) šėtra, ant kurios paka
binta vaikučio vygė ir moteriškas balsas 
monotoniškai vienodai dainavo:

nu-

Darbai
Plieno išdirbystės dirba la

bai mažai, nei pusės laiko ne
dirba. Superior Steel Co. yra 
viena iš didžiausių dirbtuvių, 
kurioje keli metai atgal dirbo 
apie du tūkstančiai darbinin
kų, o dabar kažin ar dirba 
apie septyni šimtai, bet ir tai 
kiti tik po kelias dienas iš
dirba “ant pėdės.”

O kurie dirba, tai tie turi 
padaryti vienas už tris. Taip 
pat ir kitose plieno dirbtuvė
se yra ne geresnės darbo są
lygos, kaip ir šioje.

Anglių kasyklos taipgi ne
dirba pilnai. Uždarbiai labai 
maži, nes kiek loska, tiek kom
panija moka, pasipriešinti ne
galima, nes nėra kam užsisto
ti. Dabar angliakasiai, .gali
ma sakyti, yra tikri vergai. 
Bet pakalbink į uniją prisidė
ti, tai dar vis nenori sutikti. 
Mat, dar vis laukia, kad kas 
kitas jų būvį pagerintų, o pa
tys už savo gyvenimo sąlygas 
kovoti nenori. . Darbininkų 
gyvenimo niekas kitas nepa
gerins, kaip tik jie patys, to-

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

be- 
pa- 

ji 
jau

“Tevynės” No. 6-tame yra 
tilpęs iš Carnegie, Pa., Šiur- 
maitienės šmeižtas prieš dd. J. 
Gatavecką ir J. Žukauską, kad 
būk šie draugai S. L. A. 128 
kuopos susirinkimuose sukėlė 
daug bereikalingų ginčų arba, 
kitaip sakant, betvarkę darą. 
Tai yra bjaurus ir šlykštus 
melas, nes tuos ginčus, tą 
tvarkę, kaip tik ir kėlė ta 
ti šiurmaitienė. Taipgi 
tauškia, kad Gataveckas
nori ir 3-čios S.L.A. kuopos 
Carnegie, Pa.' Bet ne Gata
veckas nori tos 3-čios S. L. A. 
kuopos, o tik šiurmaitienė su 
savo vyreliu. Kuomet gruo
džio 8 d. buvo renkamas kuo
pos komitetas, ir kaip tik tapo 
išrinktas į iždininkus d. Žu
kauskas, tai tuoj K. šiurmai- 
tis suriko, kad kuopa skils, o 
Šiurmaitienė su kita savo bode 
sukėlė didžiausią suirutę. Mat, 
iki šiam laikui šioje kuopoje 
buvo tas pats fin. rašt. ir ižd. 
Tą darbą dirbo šiurmaitienė. 
Bet kuomet ji pradėjo su1 nie
ku nesiskaityti ir iš narių, su
rinkus mėnesines nepasiunčia 
į laiką, tad nariai matydami, 
kad ta leide nedirba, kaip nu
rodo S. L. A. konstitucija, tai 

del jie, nieko nelaukdami, tu- priešmetiniam kuopos susirin- 
ri dėtis į unijas, 
turi būtinai rašytis į Nacionalę 
Angliakasių Uniją. Tik po 
šios unijos vadovyste angliaka
siai gali savo būvį pagerinti.

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Lietuvaitė Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj® 

Visokiom Spalvom Paveikslu*
Studija atdara kiekvieną dieną ii 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

LIETUVIS GRABORIUS

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS 
GRABORIUS-UNDERTAKER

ant 
pa-

Išbalzamuoja ir laidoja numirualu* 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemų kainų, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Trb mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
, angliakasiai kime ir išrinko pilną kuopos 

i komitetą, kaip nurodo S. L. A. 
i konstitucija, tai ji del to ir 
kėlė tą didžiausią suirutę, ir 
net į “Tėvynę” nubėgus šmei- 

' žia, na ir dar pasirašo fin. 
sekr.-ižd., kuomet jos iždinin- 
kayimo tarhystė pasibaigė su 
31 d. gruodžio, 1929 m., o iš 
fin. rast, rezignavo sausio 19 
d,, 1930 m., nes matė, kad ne
gauna iždininko džiabo, tai 
metė ir fin. rast, darbą. Ir ta 
begėdė dar išdrįsta rašytis tais 
cinais, kurių ji neturi. Tur 
būt kas iš fašistų abazo ją pa
mokino, kad ji nemestų fin. 
rašt. darbo, ir kuomet atsibu
vo kuopos susirinkimas vasa
rio 9 d., tai jau ji vėl ėmė 
rėkti, kad jos rezignacija bu
vusi nepriimta. Bet visi na
riai žino, kad jos rezignacija 
buvo priimta vienbalsiai. Tad 
jai vėl išnaujo prisiėjo “runy- 
ti” į fin. rašt. Ir kokis nusi
stebėjimas, kada ta žmona 
“turi tokią didelę įtekmę” ir 
gavo lygiai balsų už ir prieš. 
Ir tai da už ją balsavo d. Žu
kauskas, o jeigu jis būtų bal
savęs prieš, tai ir būtų buvus 
išmesta. Tuomet pirmininkas 
turėjo nuspręst jos pusei, ir to
kiu būdu ji pasiliko kuopoje 

I suirutę kelti ant tolinus.

162 Broadway 
Rezidencija:. 13 W. 3rd St. 

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

Jis pasišau-

Turkiška

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

Baranovskis šiuom kartu buvo savyj.

uraua

i

būtų kuopoje 
Jie rėkė, kad 
ir toki, o Ga- 
prilygino prie

Fcmos, įėjo į grjcią. Kolpakovas gulėjo jau

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
11035 Spring Garden Street 

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

Yra
nuKali ________  ...
cijos ir- išvalo kūhr} nuo susirinkusių' nuodų, 
kaltų už daugcflj ligų ir negalių, . tarp k 
yra menkėjantis apetitas, nevirškinimas,

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, oringani kambaryj—-35 CENTAI EXTRA
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panodėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
Trys gailiniai 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.

k Telefonas: Pulaski 1090

šunis. Valstiečius mes neturime skriausti, 
ir tokius, kurie tą darys iš mūsų tarpo, 
mes turime sunaikinti. O dabar pas mus 
gali būti tokių atsitikimų, nes mes esame 
jau pergalėtojai ir į mūsų tarpą įsigavo 
daug purvo. į

Karšti, bendri aplodismentai palydėjo d. 
Saprankovą nuo tribūnos. Jo iškelti klau
simai buvo didelės svarbos. Prasižengėlių 
elementai, paprastai einanti pavėjui, pas
kutiniu laiku, sąryšyj su pergalėmis ir pa
sisekimais raudonųjų, pradėjo įsiskverbti 
ir į partizanų tarpą.

Įvairiais drabužiais apsirėdę, įvairaus 
amžiaus delegatai užsimąstė. Žarkov tylė
jo. - Voskresenskis įrašinėjo į protokolą d. 
Saprankovo pasiūlymus. Surovcev įrašinė
jo ką tai į savo užrašų knygelę, ir taršė 
plaukus.

Miestelyj dirbtuvėlės dirbo.
* torijos kaminą ėjo kibirkštys.

ną. Ginklų gaminamoj garsiai

kė Foma i
—Fomuška, tik nesnausk! Kas liečia

—Uždaryk duris! Šalta, oi! ai! o-o-o-oi! 
įšalta! Šalta!—dejavo ligotas kareivis, kaip 
tik oficierius su Foma ėjo per slenkstį.

Foma atidarė duris į priekinį kambarį. 
Kampe ant augšto uzslano, be grabo, gulė- 

Per labora- jo mirusi moteris. Mirgėdama maža lem- 
Virino švi-ipytė apšvietė jos sausą veidą, smailą nosį 

_ „ „ „ i tauškėjo i ir suspaustas lūpas. Viena akis mirusios
kalvių kūjai ir žviegė grąžtas. Apie du de-1 buvo uždaryta, o antra tartum į įėjusius 
sėtkai baltųjų belaisvių pjovė malkas kie-i žiūrėjo savo nemaloniu žvilgėjimu. Moto- 
me. .Name, užimtame agitacijos skyriaus j vylovas nukreipė savo akis į šalį. Kamba- 
taksėjo—-ta-ta-ta!, ta-ta-ta!—-spausdinamo-, ryj nieko nebuvo. Matomai niekam nesi

norėjo būti kaimynu mirusios senelės.
—Nei velnio,—tarė Motovylov į Foma.— 

dos baltųjų bėga. |Na, vilk čia Kolpakova ir Baranovskį—abu
Šalin niekšiška Kolčako samoderžavija! ligonius.

šalin niekšus, žudytojus, plėšikus ir bude-1 —Oi!.;. Oi!... šalta, šalta—vėl dejavo 
Mus! šalin buržuazija! Lai gyvuoja visa- sergantis kareivis.

ji mašinėlė.
Omskas paimtas! Demoralizuotos gove-

pasaulinė revoliucija! . , Baranovskis šiuom kartu buvo savyj.
Lai gyvuoja Internacionalas i ir Visapa- Sunkiai vilkdamas kojas, pasirėmęs jis ant

saulinė Sovietų Respublika! Karas iki per
galės ant baltųjų niekšų iki galutino sunai- be sąmonės/ Jį‘ ant rankų įnešė^vidun." Į

Iš Draugiją Veikimo
Iš draugijų veikimo nėra 

nieko naujo, nes viskas stovi 
ant vietos. O kaip kas dar 
žengia atgal. Pavyzdžiui, A.

A. 3-čia kuopa pabaigoj 
ir pradžioje š .m. suma- 
kaip turtu, taip ir lia
nos tai pasekmės tos su-

P- m. 
žėjo 
riais, 
•irutės, kurią kėlė E. K. šiur
maitienė su savo pasekėjais, 
kurie mėgino sukelti didžiau
sią suirutę visoje A. P. L. A. 
Draugijoje, bet tas jiems ne
pavyko, tai nors 3-čią kuopą 
ilupuldė labai finansiškai, apie 
vieną tūkstantį ir du šimtu do
lerių, kuriuos išmokėjo kuopos 
komitetui, komisijoms, advoka
tams ir centro komitetui. Jei
gu nebūtų kėlę, tos (suirutės, 
tai šitie pinigai 
buvę čielybėje. 
bolševikai šioki 
tavecką stačiai
vagies, bet kada reikėjo įrody
ti Gatavecko tą “vagystę,” tai 
niekas neišėjo. Reiškia, Gata- 
vecką apšmeižė per fašistų ir' 
sociUfąšistų šlamštus, bet ar! 
jie dabar atšauks, tai klausi
mas? Nes šitos rūšies žmonės 
tik ir yra tam, kad ką nors 
šmeižti, bjaurioti ir draugijas 
griauti, o ne budavoti, o tuos 
savo niekšiškus darbus pri
mesti komunistams.

Kurių Jūs Pageidavęte
Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

x KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

sirinkimas bus nedalioj, 2-rą kovo, 
paprastoj vietoj, 10-tą vai. ryte. 
Draugai; malonėkit susirinkti laiku, 
taipgi rūpinkitės užsimokėti mokes
čius, taip jau ir už kalendorius. La
bai svarbu susirinkimą pradeti_ lai
ku, nes po susirinkimui turėsime 
pradėti lavinimąsi. Pereitam^ susi
rinkime pasirodė, kad mes mažą su
pratimą turime kad ir mažiausiam 
dalyke." Tat būtinai turime lavin
tis. Sekretorius.

NAUJAUSIOS MADOS

kinimo buržuazijos visame pasaulyj! [priekinį kambarį pradėjo rinktis ir karei- 
Pirmyn, draugai, neišleiskim ginklus išįviai, sušalę, drebėdami nuo šalčio, tylomis 

rankų! . . . jie sėdo viens prie kito spausdariiiesi ant
Odų fabrikas dirbo. Sovietas galvojo, grindų. Foma atnešė bonką pusiau sušil- 

svarstė. dytų konservų ir šmotą nešvarios, suveltos
Piktas Senis i duonos. •. „. . . . u

Epidemija karštiligės didėjo, plėtėsi, stip-L P°nas dųl?^ aP;
įtraukė biski duoną. Malkų,nėra, tai ant įėjo. Nusikamayę, suvalgę, nusikankinę -•!, kiirpndmnnę biski sn^ildžimiilgu bėgimu baltieji krito nuo karštligės, T lendam as siaud us tusių su šildžiau, 

klip musės. Gyduolių nebuvo. Ligonbif Motovylov tik ranka pamojo. Grjcioj, 
i^,Aa n„nWo; na. apait dviem miegoti lovos, kurią buvo uz-

ėmę vaikučiai ir uzslano, ant kurio gulėjo 
mirusi senelė, nieko nebuvo. Motovylovas

čiai, karo lauko punktai jau neveikė, pa
kriko. Apie sužeistuosius ir sergančius rū- 
pintis niekas nenorėjo, nes kiekvienas iš j nalta'aTavl-hnlHiiii oruivnin filr •.3^0 Qu-irn Vaiib vufvio.; apsraaire apnnKui, Kur ouių ganma pava-baltųjų galvojo tik apie savo kailį; kiekvie
nas iš jų galvojo tik apie tai, kaip išsigauti 

. sveikam, nenukentėjusiam iš to tekėjimo į 
rytus girtųjų, purvinų, utėlių apsėstu, ser
gančių ir sužvėrėjusių žmonių. Dvokianti 

; su pūvančiomis žaizdomis, utėlių apsėsti, 
• graužiami beg o į rytus senojo pasaulio gy

nėjai ir šalininkai. Naujasis pasaulis juos 
vijo, stūmė.

Baranovskis susirgo karštlige. Važiuo- 
- damas, tai turėjo pilną sąmonę, tai klajojo 

per ištisas paras. Motovylov iš komandie- 
riu laikėsi tik patsai vienas. Įsisukęs į pa-

karieniauti. Mirusi senelė buvusi neaugš- 
to ūgio; gale jos kojų dar buvo liuosos vie
tos. Motovylov drąsiai pasistatė bonką ga
le jos kojų, išsiėmė sulenkiamas šakutes ir 
pradėjo valgyti, stengdamasis nežiūrėti į 
smailas ant jos kojų treples. v

—Vania, o tu ar nenori valgyti?—pa
klausė jis Baranovskio.

Baranovskis tylėjo, ramiai žiūrėdamas į 
mirusios senelės veidą.

—Visi padvėsim!—kurčiai tarė jis.
(Tąsa bus)

Ad No. 76

Kaip jus galite išvengti 
blogumų konstipacijos

pastebėtina, kaip grotai Nuga-Tone 
net sunkiausius priepuolius konstipa-

tarp kurių 
_______ ___  . ' , at

sirūgimai, galvos skaudėjimas, kvaituliai, 
inkstų ar pūslės įdegimas,'susilpnėjimas ' ner
vų ir muskulųį sistemų, abelnas nuMlPA^įj- 
mas, taipgi pi-astas. miegas, jautittiasls pa
vargusiu jir sudribusiu ir netekimas svaru
mo ir spėkų,

Nuga-Tone suteikė geresnę sveikatų tūk
stančiams žmonių,, kdrie atgavo stiprumų; 
energijų, jėgų paėmę jį tik per trumpų lai
kų. Nuga-Tone taipgi suteikia poiltfftigų, at
gaivinantį niioįrų ir smagumų ii1 ’linksmumų, 
kurie yra bendri gerai sveikatai'. Jūs galite 
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda
vinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų 
jų stake, paprašykit jį užsakyti jų del jūs iš 
savo džiabcrlo.

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

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

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

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

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

Pinigus siųsk < čekiu arba money 
„orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške. - ’

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road

J
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kas

darbininkų tar-

Pirm.

T. Petrauskas, 29 Merton

draui
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Fin.

f

BALTIMORE, MD

X-Spinduliai,

L

AMSTERDAM, N. Y DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKABedarbe

Urbo Lax Tabs

Perstatymą ir dainas

I

I
Vardai

No..

į

raginame visus 
prieš kruvinąjį

federacija 1 
Hooverio j 

konferen-

antrą ket- 
Labor Ly- 
Hartford,

būna, todėl mes, delegatai, 
D. L. D. X Apskričio konfe- 
susirinkę, džiaugsmingai už- 
Unijų Vienybes Lygos orga-

48th
Ilk;

East

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

mūsų 
kovą ! 
abel-

REZOLIUCIJA BLAIVYBĖS 
KLAUSIMU

REZOLIUCIJA SPAUDOS 
KLAUSIMU

st., 
p.
F.
iš

431 Sum-

L. PRŪSEI K A, Pirpiininkas, 15 Union Square, New York City - 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Iždo
St
M.
Moline, III.;

2435—33rd St.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Salti*, 
bet ir į grabą paguldo.

Urban’s Cold Powders
yra tni
vidurių
rūpesčių ir sunkių ligų.

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rast. J. Stoškus, 20 Faxon

REZOLIUCIJA PASMERKIANTI 
FAŠIZMĄ

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

kreiptis prie manęs.

Rezoliucijų Komisija.:
J. SAKALAUSKAS.
A. SENKUS.

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

Fin. Rast. J. Stripinis, 49 Sawtell

TELEFONAI: ^YU9669Bell, Oregon 5186

Pittsburgh, Pa.
pagelbinįnkas J. D. Sliekas

Ave., Brentwood, Pitts-

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

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Gelusevičius, 51 Glendale

Pirwadien., Vasario 24,1930 Puslapis PenEfaS

X L. D. L. D. ŽINIOS
REZOLIUCIJOS 

Priimtos A. L. D. L. D.
Apskričio Konferencijoj

Kadangi fašizmas šiandien Lietu
voj ir kitose šalyse tiek įsigalėjo, 
kad be atodairos kankina, terorizuo
ja ir žudo visus susipratusius darbi
ninkus; pastaruoju laiku jau ir Su
vienytose Valstijose pradėjo savo il- 

/tis.rodyti,—tod^l mes, A. L. D. L. 
,’D. X Apskričio konferencija, kuri 
įvyko 19 d. sausio, 1930 metų, Grand 
R&pids, Mich., pasmerkiam jų pra
gaištingą žygį ir 
darbininkas į kovą 
fašizmą. - ; .

Šalin fašizmas iš 
|p0!
r Lai gyVuoja darbininkų solidaru- 
.mas! 

4
Komisija:

A. SENKUS.
< J. SAKALAUSKAS.

I 
i

Apie Lietuvius

Kadangi visi A. D. F.z vadai ir or
ganizatoriai atviriausiai darbdavių 
reikalais rūpinasi, pagelbėdami strei
kus laužyti ir suokalbius prieš kovo
jančius darbininkus sudaryti, ir

Kadangi (ypač pastaruoju laiku) 
visur, kur naujai sudaromi kontrak
tai tarp Federacijos organizatorių 
ir kompanijų visuomet mokestis dar
bininkams mažesnė į kontraktus Įra
šoma, negu pirm tai buvo;

O kadangi bedarbei plėtojantis, ne
organizuoti darbininkai skaudžiausiai 
paliesti

renciją
giriame
nizavimą ir raginame A. L. D. L. D. 
narius, kaip ir visus darbininkus, 
remti U. V. L. visais galimais bū
dais ir patiems prie jos prigulėti.

Rezoliucijų komisija:
A. SENKUS.
J. SAKALAUSKAS.

Kadangi šios šalies valdžios blai- j 
vybės vykdymas girtuoklystės plati-.' 
nimosi paskatinimu pasidarė;

Kadangi toji valdžios vykdomoji j 
blaivybė tam tikrų gobŠčių žmonių j 
lengvu pasipelnymu virto;

Kadangi tasai jūsų pasipelnymas į 
pragaištį jaunimui ir abelnai darbi-1

Kadangi darbininkai išnaudojami 
be skirtumo rasės ar lyties;

Kadangi kapitalistų klasė turi tik
slą palaikyti skirtingumą tarpe juod- ' 
veidžių ir baltveidžių darbininkų,1
kad palaikius kovą rasės prieš rasę • ninku klasei neša, ir 
ir pasekmingai slėgti darbo klasę; :

Ir kadangi ’ “Vilnis,” “Laisvė,” į 
“Darbininkių Balsas” ir “Daily i 
“Workeris” veda griežtą kovą ir tei-j 
sinkų liniją gindami teises visų dar-! 
bo Žmonių, be skirtumo rases ir ly-, 
ties,—

Tai šioji konferencija pilnai užgy-. 
re mūsų spaudos teisingą darbą ir j 
liniją.

Rezoliucijų Komisija:
A. SENKUS.
J. SAKALAUSKAS.

UNIJŲ VIENYBĖS
- LYGOS ORGANIZAVIMO 

KLAUSIME
Kadangi senoji darbo 

atvirai^ ranka rankon su 
pramonininkų sušauktosios
cijos nutarimais eina, ir tuos nuta-l 
rimus gyveniman pravesti pagelbsti;

Kadangi visas darbininkų judėji
mas ir abelnai radikalis darbas gir-I 
tuoklystčje galutinai pradeda paskęs- i 
ti > , i

Todėl ši A. L. D. L. D. 10-to Aps- i 
kričio konferencija, Įvykusi 
19 d., 1930 m. Grand Rapids 
nutaria grieščiausią kovą pradėti'

• v • • » 1prieš besiplatinančią pragaištingąją ■ 
girtuoklystę. Smerkti svaigalų dir
bėjus, platintojus ir visais galimais' 
būdais išparodinėti alkoholio blėdin- 
gumą sveikatai ir darbininkijai 
gijiniu žvilgsniu.

Taipgi nutarta paraginti ir 
darbininkų spaudą aštresnę 
pradėti prieš beužtvinstančiąją 
ną girtuoklystę.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. KrikšČius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rast. A. Giraičiūte, 

mi t *St.
Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St:
Susirinkimai atsibūna
vergą kiekvieno menesio, 
ceum,' 29 Lawrence St. 
Conn., 7:30 vai. vakare.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND * RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Uhas. Jakeips, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 1568 
Quarry Ave,

Tarimų Rast. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117-

Finansų Rast. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Avc.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Avė.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1.131 1 
Walker Ave.; Ig. Mėdastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utariiinką, sa- 

i vam name. 1057-63 Hamilton Ave.

Kwrw«ci

♦ D. 25-tos kuopos susirinkimas, j 
Visi nariai būtinai dalyvaukite 
tame susirinkime ir užsimokė-1 
kite metines mokestis, nes kuo- 

•met anksčiau užsimokėsite/ 
tai patiems ir centrui bus ge
riau, nes tuomet centre bus 
daugiu pinigų, tai galima bus 
geriau tvarkyti knygų išleidi-, 
mą. Taipgi nariai turi steng-' 
tis gauti nors po vieną naują: 

, narį į kuopą. Jeigu mes visi 
gautume nors po vieną narį, 
tai kuopa būtų milžniška.

Taipgi nariai neturi užmirš-' 
ti, kad 2 d. kovo įvyksta mūsų 
didelis parengimas ir. reikia| 
pasidarbuoti, kad sutraukus 
kuo daugiausia publikos. Juk 
parengimas bus didelis: pro
grama susidės iš prakalbų, 
dainų ir perstatymo veikalo 
“Uošvė į namus—tylos nebe
bus.
išpildys aktoriai iš Philadel- 
phijos.
b,us pilnaj patenkinti.

į Programos 2-rą vai. dieną. I A T n T TY O.

.iy
Kurie atsilankys, tie

Pradžia

I kuopa pasibrėžus daug veikti, j 
Ji mano'rengti eilę paskaitų,! 
prakalbų ir sulaukus vasaros 
surengti keletą piknikų bei iš
važiavimų. Kuopos nariai 
darbuojasi, kiek kuris tik iš
gali, o jeigu ir toliaus darbuo-1 
sis, tai ir pasekmės bus geros.į 

Kuopos Koresp. F. S. K.

Kalbant tik apie lietuvius 
darbininkus ir darbininkes, tai 
juos čia begėdiškai išnaudoja 
ne tik jų bendras priešas ka
pitalas, bet ir. kapitalistų tar
nas kunigėlis • židanavičius. 
Mat, čia kunigas, kaip jau 
visiems žinoma, yra gudrus ir 
jis nepatingi ne tik per “pa
mokslą,” bet ir ypatiškai kiek
vieną parapijonką ir pavapi jo
ną pagerbti. Ir po ceremoni
jų vaikščiodamas kiekvienam j 
savo parapijonui per petį su
duoda. Tai apie jį parapijo
nai tupinėja, tartum apie savoj 
geriausi išganytoją ir pildo joj 
visus norus, Įsakymus, žino
ma, gudresnių visgi negali iš
laikyti po saVo skvernais. Ir 
iš po židanavičiaus skvernų 
paspruko apie pusė parapijo- 
nų, kurie ir nusipirko sau kliu-į 
bą. 
gyvuoja gerai, nežiūrint ir tojTurskienė> 79 vine .St.; 
kad iš pradžių U 11 <3.0 ZxlM.CV- ! X rtOVHlllinU JL . V I t) AN. AVKAlJl U. , .

navičius bandė jam' visokiais | Finansų raštininkė K. čereškienė; 36: 
budais kenkti. Apšaukė .liĮvičicnė, 31 Clarence St.; Kasos Glo-l-4.' 
bedievišku namu ir kad Į tą'bejos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
narna buvo nevalia kelti koja : -D°o\e,\c’< 221, A,q1cs fSt’’ ............. *--------nni vion-.m ištikint™ in r į11 ^rvale 81.; Ligonių Organo Raštininkas J.nei vienam ištikimam JO paia- pastininke M. Potsus, 184 Ames St.; — —- — - - - 
pilonui, nežiūrint ir to, kad < Maršalka J. Šimanskienė, 
Id'iubo nariai vis tiek dar 1?a-Įst- visos Mass-
lutinai nebuvo atsitraukę nuo;-----------------------------
bažnyčios, kaip kurie ir šian-'..VIENYItfis„ D1!AUGYaTf:S Val- 
dien dar kužda kunigui į ausi, j dyba 1929 M., BROCKTON, MASS. 
Kuomet kunigas pamatė, kad i 
čia kliubas gyvuoja gerai, o 
iš jo pasinaudoti niekaip ne-i

UŽ- ! Sawtelle Ave 
! K. Venslauskž

_• genių F........... .... -------------- - ...
kad garbe North Montello St.; Kasierius D. Pa

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Dabai’ minimas A- L. K. . Urmininke E. Beniuliene, 16 Bun- 

„. 7 . . ker Avė.; Pirm. Pageloinmke t O.
; Protokolų 

kunigas Žida- raštininke T. Zizen, 673 N. Main St.;

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draiigijos Valdybos Antrašai 
Pirm- B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rast. B. BARKAUSKIS, 255 

, Pine St.
[Fin. Rast. A. GRIGUTIS, 2122 In^ 
i galis Avė., LĮnden, N. J.

. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
j Iždo Globėjai:

K. 1’OCIUNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

. KENTRUS,
201 E. Westfield Ave., Roselle Tark, 

,nei N. J.
Maršalka J. KICEINA, 259 Broad- 

__ way.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

John NaujokasPirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
į St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
kUstupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta- 
' rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 

Finansų Raštininkas 
12 Andover St.; Li- 

Raštininkas, B. Kavalčius, 715
gali, tai jis savo “vaiską 
vedė visai kitais keliais, kad 
sumušus kliubą ir 
pasiliktų jo pusėje. Jis suma-1 ^ojis, 
nė pasistatyti sau naują kliu-!
bą._ Taip ir padarė. UŽ k a-i Krušas, b'i)’ Arthur Št.;

sausio; mandavo.įo savo likusią armi
, Mich.,-ją, kad kas kiek turi kapitalo 1 

dėtų, skolintų statomam kliu- 
bui. Parapijonai ir čia jo pa- 1 
klauso ii’ dėjo tiek, kiek kasi 
turėjo. Vieni davė po šimtą,; 
kiti po du ir net po tūkstantį;! 
augštasis Juozas net tris tūks-j 
tančius. Dabar jis, vargšas, j 
daugiausia ir dejuoja, nes jau 1 
jų federacijos kliubas smunka. ' 
Mat, namas brangiai atsieina.) 
Kaip aprokuoja, kurie arčiau 
žino, tai namas kaštuoja j 
$16.0,000, jei ne daugiau. Jau > 
bankas daugiau pinigų neduo-j 
da. Kai kurie pasakoja, kad 
tas namas pasiliks kunigo nuo-j 
savybe. 'Bet kunigui dar to' 
neužtenka. Dar jis yra linkęs 
nrigauti ir atsimetėlius. Jisi 
jau siuntinėja savo klapčiukus 
su pasiūlymais A. L. K., kad 
susivienijus. Vadinasi, kad 
suvienijus, prijungus ir “bedie
vių” kliubą prie saviškio; Tuo-į 
met ir vėl būtų faktiškai visi ■ 
kartu po jo “šventu” skvernu, j 

Parapijonas Jonas.

75 Intervale St.; Kasos G)o
A. Amšiejus, 129 Ames 

Yazukevičia, .153 Ames St.;
; Maršalka

! Saulėmis, 20 Faxon St. Visi 
i Montello, Mass. .

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930-Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. 
Vicė-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349—

10th St.
Sekr. K. Shimkųs, 135—36th St.
M. Milienė, 502—4th Avc.

. Visi Moline, 11).
Globėjai: J. Julius, Box, 

and 5th Avė., Moline, 
Junaitis, 215—(17th Avė.,

Maršąįka J. Kairis, 
Molyje, 1)1. , •

: st.
! Iždo Globėjai: S. Petravičia, 1G2
! Melrose St.

S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.
D. Vctkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
I St. Visi Montello, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą seredą 
kiekvieno mėnesio.

PITTSBURGH!) IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS .
; Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon
I st., - • ' •-
I Pirm.

3121 Elroy 
burgh, Pa.

i Sekretore A.
i roy Ave.,
| . I’a.
I Iždininkas J.

ward Ave., McKees Rocks, Pa.
į Fiųansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 
. St., S*. S. Pittsburgh, Pa.

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

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

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, 
Kliubuo.se, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystes 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiškiems 
žmonėms, daug ar mažai, ir siuntimo lėšas apmokame.

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

Bedarbių armija labai dide
lė. O kurie ir dirba, tai tik 
po 2 ir 3 dienas savaitėj. Kai 
kur maino—vieniems duoda 
išsidirbt vieną savaitę, kitems 
—kitą. O jau apie darbininkų 
bei darbininkių fizinį išnaudo
jimą nėra nei kalbos. Bosai, 
pasinaudodami šio krizio lai
kotarpiu, dirbantiems nuo die
nų užduoda 
bo padaryti, 
užduodavo, 
dirbantiems
darbą padaryti. Taip dirbi be 
galo sunkiau o neuždirbi nei

WORCESTER, MASS.
Nors kitose kolonijose prieš- 

fašistinis veikimas apmiręs, bet 
Worcesteryje dar vis gyvuoja' 
Amerikos Lietuvių Organizaci-■ 
jų Priešfašistinis Komitetas.

Metinis susirinkimas įvyko j 
sausio 28 d.. Pirmininkas J. 
Bakšys atidarė susirinkimą. 
Po vardošaukiu randasi dele
gatų iš šių draugijų : A. L. D.

. ^iejtnet A. L. D. L. D. 25-ta j ant duonos. T ** 'M > . »

2 kart tiek dar- 
kaip kad seniąu

O nuo štukių 
duoda prasčiausį

metams:' 
sekr. D.

PHILADELPHUOS IR AP1ELINKES PROGRE 
ŠYVIŲ DARBININKU ATYDAI

Gautas paraginimas nuo Lietuvių Centro Biuro sušaukti 
masinį susirinkimą ant 1 d. (subatoj) kovo, 7 vai. vakare, 
Fairmount Ave.' ir 8-£os gatvės, Philadelphia, Pa., į kurį 
bus prisiųstas d. L. Pruseika. Į šį susirinkimą raginami 

- ateiti visi nariai iš šių organizacijų bei teritorijų: visi 
lietuviai Kom. Part, nariai, Tarptautinio Darbininkų Apsi
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- 
vio judėjimo simpatikai iš Phila., Camdeno, Riverside, 
Gibbstown, Chesterio ir kitų artimų teritorijų minėtos or
ganizacijos bei simpatikai.

13us 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. Prakalbast rengia šiaurės Da
lies Republikonų Kliubas, 2-rą vai. po pietų.

y t (45-46) K. P. Vietinis Lietuviu Biuras

L. Sįir D. B. Draugija, L. D. 
S; A. 2 kp. ir Aido Choras. 
Nepribuvo delegatai 
A. 57 kp.

Komitetas 1930 
org. P. Labanauskas,
Vaitelis, ižd. M. šupienienė. 
Nutarta laikyti susirinkimus 
kas mėnesį, trečią utarninką. 
Nors per vfcą žiemą tik vienas 
prakalbas tesurengė senasis 
komitetas, bet naujasis komi
tetas jaū rengiasi prie pikni
ko, kuris įvyks gegužės 25 d. 
Priešfašistinio Komiteto Sekr.

LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuyių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš- ♦
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų

Remkime Lietuviuš

ir

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street 
SO.'. BOSTON, MASS

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

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

Kundroto aptieka 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.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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.

VEIDO GRAŽUMAS
Jau keletas metų mfo laiko išradimo ir užręgistravimo S. V. pat. 

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

Kadangi vis daugiau ir dapgiau gauname orderių su didesniais 
pagyrimo laiškais, tai ir buvoin priversti Įsteigti Blue Rose Labora
toriją, kurios Užduotis ir bus, kad patenkinus; žmonių reikalavimu.

Taipgi prie Blue Rose Laboratorijos prisidėjo šiomis dienomis dar 
vienas gabus 
mačy, tai bus

Svarbiausias’
MUILO, kuris pasivadina Rojaus Veido Grožybes muilu, 
išradime didesnė garbės dalis priklauso chemikui Akulioniui. 
jaus Veido Grožybės muilas PRAŠALINA ne tik ŠLAKUS, spuogus 
ir įvairios rūšies rudus plėtmus, bei senatvės raukšles nuo veido, bet 
atjaunina odą, suteikdamas veidui mdlonią jaunystės išžiūrą.

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

chemikas, baigęs garsiąją Rutgers Kolegiją of Phar- 
jaunas talentuotas lietuvis Kast. Akulionis.

dalykas Blue Rose Laboratorijos, tai išradimas 
To muilo 

Ro-

DISTRIBUTORS
J. J. STROSSELL ik K. AKULIONIS

tik

re-Informaęijos .telkiamos dovanai. Užsakymus su pinigais siųskit 
gifetruotame laiške ar nioney orderiu, visuomet užrąšydami taip: '

BLUE ROSE LABORATORIES
Branch Office 69 Bond Street* Dėpt’. D

ELIZABETH, N. J.

K. Slickienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626/V/ood-

■ SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZJNS, jeigu kenčiat© nuoi 
Kraujo,, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų

• Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažames Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos Bandymai

HO EAST IGth ST. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai

Jis ne tik sunkiausia* liga* Įvaro. 
Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusiu* 

(Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. 
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo aavo 
amžino priešo I

kanuolė prieš kitą amžiną Žmogau* priešą— 
užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 

25 centai už skrynutę.

If lentas

.<c
F- ULONAS

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite:

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

..Street or Avenue

State....

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 59th Sts., NEU Y’ORK CHY

įsteigta
26 metai

ŠEKIT LINDBERG
Išmokite geriausiai mokama industriją. Mūsų gailūs instruktoriai 

išmokins jus būti automobiliu mechanikais, orlaivių mechaniKais, or
laivių inžįnų mechanikais,'stvrininkais; pardavėjais ir oriamų stočių 
prižiūrėtojais. Patyrė vyrai uždirba $60-100 į savaitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką sujieškpme darbą savo studentams, h: as4^s 
mis ir vakarais, vyrairfš ir moterims. Nedėliomis nuo iu-iz. ivava- 
logas uždyką.

Kliubuo.se


I.

Puslapis šeštas Pirmadien., Vasario 24,193Q

VIETOS ŽINIOS'
Y- ----- /
Užmušti Penki Darbininkai 
Per Kompanijos Apsileidimą

Penki darbininkai tapo už
mušti ir keli sužeisti, kada 
penktadienį po pietų sugniužo 
geležiniai stulpai, ant kurių 
buvo ką tik pastatytas anglies 
sandėlis ir supilta 900 tonų 
anglies, ant Bronx upės kran
to, ties 174th St. Sandėlis pri
klausė McNully Brothers Coal 
Kompanijai. Jis buvo užbaig
tas tik dieną pirm nelaimės, 
žuvusieji darbininkai buvo 
juodukai ir Baurės skurdžiai; 
jie neturėjo nuolatinio darbo, 
ir ateidavo padirbti po kelias 
valandas, kada juos pašaukda
vo. Jie tapo užmušti per kom
panijos kriminalj apsileidimą, 
per darbininkų gyvybės nepai
symą, per didesnį sandėlio už
pylimą anglim, negu galėjo at
laikyti stulpai.

900 tonų anglies ant darbi
ninkų užgriuvo, kuomet jie 
dirbo apačioj, vietoj paliktoj 
delei pravažiavimo po sandė
liu.

Blaivybės Agentai Nekliudo 
Girtaujančios Policijos

Kelis policmanus blaivybės 
agentai užtiko drauge su kitais 
kostumeriais girtoje valgyklo
je, Headquarters Restauran- 
te, 174 Grand St., New Yor
ke; areštavo delei tardymo sa
vininkus, tarnautojus ir sutu
rėjo kvotimui visus kitus “sve
čius,” bet policmanus be nie
kur nieko išleido.

Per kratą, padarytą mūn- 
šaino dirbimo dirbimo bei va
lymo centre, ant Douglass St., 
tarp Smith ir Hoyt Sts., Brook- 
lyne, blaivybės agentai suėmė 
Virš $100,00p vertės visokių 
brovorėlių įtaisų ir degtinės. 
Areštavo pustuzinį vyrų.

Nauji “Belų” Skandalai
“Bėlininkai,” parankų už- 

štatytoj'ai, ’ kaip žinoma, nuo 
senai varo šmugelius, nesvie
tiškai aptūpdami parankų rei- 
kalautojus; ir jie veikė su ži
nia, magistratų- (žemesniųjų) 
teisėjų ir įvairių šunelių, 
knibždančių apie tokius teis- 
mabučius. Desėtkai “bėlinin- 
kų” iš to vien ir gyveno.

Paskutiniu laiku vyriausybė 
neva daro tokių bėlininkų tar
dymus. Keliolika jų traukia 
atsakomybėn Bronxe, Brook- 
lyne ir kitose Didžiojo New 
Yorko dalyse. Ypač akin 
krinta vienas, vardu Joe Stei
ner. Jis už vieną moteriškę 
užstatė $500 parankos; už tai 
paėmė $30, tai yra antra tiek, 
kaip leidžia įstatymai. Bet to 
negana. Jis persistatė jai esąs 
advokatas; duok jam savo ban
ko knygutę, o jis pasirūpin
siąs apsaugoti pinigus. Su ta 
knygute paskui jis išsiėmė iš 
banko vieną kartą $500, o an
trą kartą—$150. Mat, advo
katas yra įgaliotas imti iš ban
ko pinigus vardu savo klijen- 
to. ' t i .

Tai tiktai viena iš šunybių, 
kurias daro parazitai, besisu
kanti apie “demokratijos” tei
smus; Jau pirmiau Steineris 
buvo areštuojamas už pana
šias žulikystes; bet, turėdamas 
artimus ryšius su magistra
tais ir kitais teismų poneliais, 
vis išvengdavo bausmės.

Antra Moteris Amžinam 
Kalėjimui Nusmerkta už 
Smulkų Vagišiavimą

Cleopatra Heaton, 42 metų 
amžiaus, tapo nuteista sulig 
Baumes įstatymo visam am
žiui kalėjimo, už pakartotinus 
smulkius vagišiavimus, už ku
riuos jau pirmiaus ji šešis kar
tus l?uvo nukaitinta. Už 'ket
virtą gi nusikaltimą Baumes 
įstatymas skiria kalėjimą iki 
gyvos galvos.

Panašiai pastarosiomis die
nomis liko pasiųsta visam am
žiui į kalėjimą jauna moteriš
kė Ruth St. Clair, kaipo ket
virtą .sykį nusikaltusi vagilia
vimais krautuvėse.

Jugoslavų Darbininkų 
Redaktorius Išgelbėtas 
Iš Fašistų Nagų.

Drg. Zinich, redaktorius ju- 
: goslavų darbininkų savaitraš- 
! čio “Radniko,” jau išleistas iš 
Amerikos keliauti. į Sovietų 
Sąjungą. Jis buvo keli metai 
atgal areštuotas būk už nele
gali įvažiavimą į Jungtines 

• Valstijas, ir paskirtas depor
tavimui į fašistų valdomą Ju
goslaviją. Ten jo laukė am
žinas kalėjimas, o gal ir mir
ties bausmė. Bet už drg. Zini- 
chą visomis pajėgomis stojo 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas; imigracijos vyriau
sybė buvo priversta panaikint 
deportavimo nuosprendį, o to 

i vietoj leist Zinichui pačiam 
pasirinkt, į kurią šalį jis nori 
išvažiuot. Jis pasirinko So
vietų Sąjungą.

Bet Zinich yra tik vienas iš 
daugelio, kuriuos Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas išgel
bėjo nuo deportavimo į fašis- 

; tų nasrus.

Darbininkai Šaukiami j 
Kriaučių Demonstraciją

Visi darbininkai, kuriems 
tik darbo sąlygos leidžia, yra 
šaukiami susirinkt antradienio 
rytą, vasario 25 d., 7:30 vai. 
rytą, centre Adatos Darbinin
kų Industrinės Unijos, 131 W. 
28th St., New Yorke. Iš ten 
eis demonstruot ties siuvyklo
mis ant 8th Avė., tarp 35 ir 
36th Sts.,—prieš social- gengs- 
terius, prieš kompaničną dres- 
meikerių “uniją,” o už 40 va
landų darbo savaitę ir uždar
bio pakėlimą.

14 Laukia Mirties
Bausmės

Sing Sing kalėjime, Ossin
ing, N. Y., keturiolika žmog
žudžių, galutinai nusmerkti, 
laukia mirties bausmės išpil
dymo elektros kedėje.

Sukruskite, kad 
Neapturėtumėte Gėdos 
T. D. A. Bazare

Aukokite ir rinkite turin
čius vertės daiktus bazarui 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo; priduokite juos į 
“Laisvės” raštinę, užrašyda
mi drg. M. Stakovo vardą. 
Daiktų reikia dikčiai, nes lie
tuviai darbininkai turės savo 
būdelę metiniame tarptauti
niame bazare, kuris prasidės 
vasario 26 d., Star Casino sve
tainėje, ant 107-tos gatvės ir 
Park Ave., New Yorke, ir tę
sis iki kovo 2 d.

Antrą bazaro dieną, tai yra 
ketvirtadienį, vasario 27 d., 
vakare bus lietuviška progra
ma bendrai su finais.

Laikas visai trumpas. Su
kruskite, draugai ir draugės, 
rinkti ir aukoti bazarui daik
tus, kad neturėtumę gėdos nuo 
kitų tautų darbininkų, daly
vaujančių tame didžiame ba
zare. , ( ’ . , t

Kuopietis.

Apyskaita Aukų, Surinktų 
Palaidojimui Drg. A. čičinio

Drg. A. čičinio laidojimui idėjos 
draugai ir geros* valios žmonės dėjo 
aukų sekamai.

“Laisvės” .šėrininkų suvažiavime ir 
vakarienėje ’per d. Bondžinskaitę po 
$5.00 aukojo Buivydas, Dr. A. Petri
ką, F. Abekas, E. Butkus, L. Prūsei- 
ka, L. D. S. A. 132 kp. ir A.L.D.L.D. 
55 kuopa; po $3 Bartuška, Kapic- 
kas; $2.50 P. šolomskas; po $2 Ma
tulis, Siurba, Bepirštis; $1.50 Bal
čiūnas; po $1 Dijokas, Baltaitis, Rač
kauskas, Tauras, Naudžius, Berno
tas, Padžerskis, Retikevičius, Dvariš
kis, Purvėnas, Jeskevičiūtė, Jankai
tis, Greiviškis, Kaulinis, Mizara, Ta- 
landzevičius, K.. Balčiūnas, Skuodis, 
Viltrakiūtė, J. Juška, Mingila, Ba
ches, Paukštys, J. Weiss, P. Rainys, 
Siauris, Andziulis, A. B. Arlauskai, 
Stukus, Bevardis, Lilija Kavaliaus
kaitė, S. Paražinskas, Cibulskis, Sas- 
na, Zablackienė; 55c Januška; po, 50c 
Vaitaitis, Balčiūnas, Kriaiičiukaš, P. 
Bieliauskas, Januškiūtė, Griškevičius,

Bieliauskiene, Maziliauskas, Bimbie- 
riė, V. J. Žilinskas, Krūtis, NorbUta, 
Kluchen, Gilman, Keršulis, Stakov, 
Skirmontas, Balchiunas, J. Norkus,
M. i Riščius, Lukauskas; 35c Grybas; 
30c Kuodis; po 25c Kazakevičius, Li- 
sajus, Sinkevičių (te?), čekanavičius.

Per d. N. Butkienę aukojo Julius 
Kaulinis $3; Nežinomas $2; po $1 

, J. Stanelis, A. Velička, Kavaliauskie-
■ ne, V. Balvočaitė, N. Greiviškiūtė, 

R. Zalatoraite, A. Zablackiūtė, A. 
Magaila, A. M., K. čereška, K. 
G-bas, P. Kriaučiukas, Margaret Čes- 
navičiūtė, Misevičienė, Briedis, J. 
Adomėnas, Kalakiauskienė; po 50c
N. Kaulinienė, L. Krumplis; 30c P.
Diraitė; po 25c Papelečka, N. Kano- 
pienė. Drg. A. Petrikienė davė $2 
nupirkimui kvietkos. ,

Per d. B. Krasauską aukojo * po 
$10 J. Vaiginis, Pečiukonis, K. Ga
liūnas; po $5 J. Šapokas, J. Jurevi
čius, M. Liepa, Lasis.

Cliffside, N. J., per d. A. Maželi 
aukojo po $5 A. Maželis, J. Stasiu- 
kaitis; po $.1 M. Mažeika, W. Kati
nas, K. Bukaveckas, Ž. Valičkienū, 
B. Naužiūnas.

Per d. Bernotą po $1 aukojo J. 
Drasis, P. Višniauskas, K. Siminkevi- 
čius, V. Petronis, F. Budris, A. Saka
lauskas, A. Klimas, O. Blažienė, K. 
Aimontas; 50c M. Bįpžis.

Viso suaukojo $202.90.
Užmokėta graboriui Ix'vandauskui 

$185, pirkta kvietka už $5; smulkių 
išlaidų $5. Likusieji pinigai per
duota Agitacijos Fondui.

Laidojimo Komitetas:
F. ABEKAS.
N. BUTKIENĖ.
B. KRASAUSKAS.

-----  —.— --------- f—

Drg. Orph. Ereminas 
Rezignavo iš Mokytojavimo 
Chorai Lyrai

Maspetho Lyros Choro mo
kytojas, drg. Orpheus Eremi
nas, pasitraukė iš Lyros Cho
ro mokytojaus vietos, pareikš
damas, kad dabartiniu laiku 
jam esą perdaug darbo su 
dviem chorais; ypatingai ket
virtadieniais jis turįs būtinų 
savų užsiėmimų, kuomet Ly- 
.ros Choro praktikos atsibūna; 
todėl kol kas jis pasitenkin
siąs Elizabetho, N. J. choru 
Banga.

Gaila netekus drg. Eremino, 
kuris buvo labai draugiškas, 
gabus ir sąžiningas mokyto
jas; bet dabar lyriečiai bus 
priversti pasi j ieškoti kito.

Lyrietis.
1 v

Pasikalbėjimas su Vargše, 
Nustumta j Padugnes
i cENtWi Brooklyn. —

Būnant man be darbo, už
ėjau pas draugą pasikalbėt

■ apie darbus. Ateina ir antras 
i svečias, tik su atbulu kalnie-
rium; tuoj persistatę renkąs 
pinigus “del biednų.” Pa
klausiau: tai kodėl jūs neinat į 
turčių apgyventas vietas; juk 
jie. turi visą mūsų uždirbtą 
turtą pasisavinę, ir galėtų 
jums duot ne centais, bet de
šimtinėmis. Gavęs tokį atsa
kymą, palingavo galva ir nei 
burnos neatvėręs išėjo.

Paskiau ir aš, atsisveikinęs 
draugą, išeinu ant gatvės; su
sitinku nepažįstamą moterį. 
Jinai “persiprašo” manęs ir 
užklausia, ar aš čionai gyve
nu. Taip, atsakiau, tik keli 
blokai.

Matydamas, kad ji nori ką 
sakyt, bet nedrįsta, užklau
siau : gal esate iš kitur atva
žiavus? “Taip,” atsako, “apie 
penkios savaitės atvažiavau su 
dukteria 11 metų.”

Paklausiau, kur ji gyvena, 
i atsakė, kad čia nelabai toli. 
'Pavadinus užeit (pas mane, 
mielai sutiko; ir mudu par- 
ėjom; stuba buvo šiltai prikū
renta, Jinai apsidairius, už
klausia ; “Kur tamstas draugė, 
kad pečius prikūrentas?” At
sakiau: “.Užkuriu ‘iš ryto, ir 
dega per, visą dieną.” , Tada 
moteriškė pasidarė drąsesnė ir 
pradėjo atviriau kalbėt:

“Aš neturiu darbo nei pini
gų; bastausi po gatves; neži
nau, prie ko eit ir ką sakyt. 
Mano mergaitę ir mane • pri
glaudžia sena lietuvė moteris; 
jos stuba šalta: neturi anglių; 
tai kai pareina mano mergai
tė iš mokyklos, tai moteris ją 
varo malkų jieškot apie dirb
tuves; jei randa, tai gerai, o 
jei ne, tai gauna mušt. Ji ver
kia atsigulus nakčia su manim 
ir prašo, kad aš neduočiau ją 
mušt; bet 'aš -kitaip negaliu, 
nes bijau netekt ir tos prie
glaudos. Aš jai sakau: ‘kęsk/ 
mažyte, nes mūsų toks gyveni
mas.’ Aš irgi verkiu su ja.”

Uždėjo moteriškė ranką 
ant mano peties, ir bailiai pra

tarė : “Tamsta gal neatsisaky- 
sit pagelbėt man nors keliais 
doleriais. Aš tamstai atsiduo
du; aš esu sveika, teisinga mo
teris.” s

“Ne, '.drauge,” atsakiau, 
“dar nesu praktikavęs pirktos 
meilės ir bjauriuosi tuom.Bet 
aš, drauge, jums pagelbėsiu 
biskį, kiek galiu.”

Išėmiau 3 dolerius ir pada
viau. Ji uždyką nenorėjo 
imt, bet paėmus pradėjo 
verk, kaip mažas kūdikis, kal
bėdama : “Aš prostitutė, aš 
motina... Ar laukia ir ma
no dukrelę toks likimas!... 
prakeiktas surėdymas. . . ne
verta nei gyvent tokiam bjau
riam pasaulyj.”

Aš paėmiau jai už rankos; 
ir šiek tiek apraminau; pa
aiškinau, kaip komunistai ir 
kiti sąmoningi darbininkai žiū
ri į dalykus tokiuose atsitiki
muose: jie sako, ne žudytis 
reikia del kapitalistinės tvar
kos blogumų, bet dėtis į būrį 
su kitais susipratusiais prole
tarais ir bendrai kovoti už bū
vio pagerinimą ir už darbinin
kų klasės pasiliuosavimą.

Man užbaigus, paėmė man 
moteriškė už abiejų rankų; 
linksmai padėkojo už medžia
ginį ir dvasinį sustiprinimą, ir 
pasižadėjo stengtis eiti ir sa
vo dukrelę vesti tais keliais, 
kuriuos aš nurodžiau; dar kar
tą paspaudė man ranką ir iš
ėjo.

Bet ne ta viena yra tokia ne
laiminga moteris, bet tūkstan
čiai, kurias kapitalistinė tvar
ka stumia į pačią gyvenimo be
dugnę.

Želvabalės Peihpė.

Aido Choro Mėnesinis j 
Susirinkimas

Antradienį, 25 d. vasario, į- 
vyks Aido Choro mėnesinis su
sirinkimas “Laisvės” svetainė
je, 8-tą vai. vakare. Kviečia
me visus aidiečius ir aidietes 
dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime. Kodėl šis susirinki
mas bus svarbus? Todėl, kad 
randasi daugybė svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai reikia at
likti. Turėsim išrinkti komisi
ją būsiančiai vakarienei, ku
ri įvyks balandžio (April) 6 
d., “Laisvės” svetainėje. Taip 
pat turime ’/nutart, ką mes 
rengsime rudenį.

Tat visi stėngkitės būti susi
rinkime minėtu laiku ir atsi
veskite naujų dainininkų ir 
dainininkių prirašyti į Chorą.

V. L. Dvariškis, 
Choro Pirmininkas.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
ŠALINAITĖS MOKINIŲ 
KONCERTAS

Sekamą .šeštadienį, vakare, 
kovo 1 d., Schubert Teatro 
svetainėje, Broojdyne, įvyks 
trečias metinis B. šalinaitės 
mokinių koncertas, kurio pro
gramą išpildys patys mokiniai 
ir dar visa eilė artistų, šis 
koncertas turi dvejopą tikslą:
(1) tai yra savos rūšies vieši 
ekzaminai mokinių, kurie pa
siryžusiai mokėsi muzikos ir
(2) , tuo pačiu tarpu palinks
minti susirinkusius.

Keletas šalinaitės mokinių 
jau yra. pasiekę augšto laips
nio muzikoje ir va, čia bus 
proga su tuo jų darbu susipa
žinti. Artistai-svečiai taip jau 
bus pirmos rūšies. Jų vardai 
patys už save kalba : Aušriū- 
tė, Endziuliūtė (iš Worceste- 
rio), Stankūnas, Baseliūtė ir 
kt. Be to, dalyvaus aidiečių 
merginų sekstetas. Taigi, 
koncertas žada būti įvairus ir 
turiningas. Kurie turite pro
gos, atsilankykit.

R.

MIRTYS—LAIDOTUVES .

Povilas Lapavičius, 44 m., 
1814 Radcliff Ave., Bronx, 
N. Y., mirė vasario 16 d.; pa
laidotas vasario 19 d. St. Ray
mond’s kapinėse.

Jbnas Lenkonis, 42 metų, 69 
Hudson Ave., mirė vasario 17 
d.; palaidotas vasario 20 d., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi grab orius J. Garšvai

* LIETUVIU ČEVERYKU * 
DIRBTUVĖ .

Savininkas Geo. RAČIŪNAS
Darome naujus ir taisome 

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

PUBLIC SHOE REPAIRING 
449/v Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

IŠRANDAVO.JIMAI
PASIRANDAVOJA didelis frontinis 
; kambarys, tinkamas vienam ar 

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

(44-46)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA merginų išrankioji- 

mui avies dešrų. Tik patyrusios 
lai atsišaukia. Gera užmokestis, 
gražios aplinkybės. Netoli Morgan 
Avė., stoties B. M. T. linijos. Prie 
.14 th Street Subway, Brooklyne. At
sišaukite: Sayer & Co., 208 Moore 
Street, Brooklyn, N. Y.

46-8

PARDAVIMAI

r
 PARSIDUODA Bučerne 

ir Groserne, įsteigta 7 me
tai atgal. Savaitinės 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 

l^Ave., Harrison, N. J.

PARSIDUODA groserne ir delika- 
tcssen krautuvė. Biznis gerai įdirb
tas. Randa pigi. Trys puikūs kam
bariai del gyvenimo. Priežastis par
davimo—išvažiuoju f:.. Lietuvą. Atsi
šaukite: 2101. Nostrafyl Ave., Brook
lyn, N. Y. 46-7
PARSIDUODA RĘSTA URANTAS 

geroje biznio vietoje, apgyventa įvai
rių tautų. Noriu greit parduoti, nes 
turiu du bizniu, kaina žema.
72* Columbus St., vienas blokas nuo 
dokų, Brooklyn, N. Y. (44-46)
PARSIDUODA lietuviška užeiga ar

ba reikalingas partneris. Biznis 
geras. Kreipkitės' po No. 62 Penn 
St., kampas Wythe Ave., Brooklyn.

(44-49)

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)

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

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

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

W28-50

' f,

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų lignj ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi diagnoze ir 

gydymo būdai.
127 East 84th Street

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
NEW YORK CITY

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

f Dainy Profesorius 
(ITALAS)

Pabaigęs Milan Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni 
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

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

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET 
k " W YORK CITY

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį .
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozą 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.
.................. ..............

Tel. Stagg 9938

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

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephony, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALTOMS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numnliavoja viso- 
k i u a paveikslus 
(vairiomis s p a 1- 
vornis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Te!., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

• %

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y. >

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE
• Stagg

5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

«
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