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Darbininkai Vi«ų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimesit, Tik
- Retežius, o Išlaimesit

Pasaulį!

KRISLAI
Religiniai Mekleriai.
Apie Naują ALDLD Ap

skritį.
Kritika ir Rašinėjimas.
Puolimas ant Sovietų.

Rašo Dzūkų Dėdė

4

Kas turi radio priimtuvus, 
tai 16 d. vasario galėjo girdėti 
religinių meklerių agitaciją 
prieš Sovietų Sąjungą. Graudi
nančiu balsu prakalbininkas 
šaukė, būk dievas yra visų ir 
visur ir visi jį pripažįsta, bet 
tik Sovietų Rusija atmeta. Le
niną garbina vietoj dievo.

Leninas nebuvo jokis dievas 
* ir Sovietų Rusija jo negarbina, 

kaipo dievo, bet kaipo viso pa
saulio darbininkų vadą. Leni
nas nesakė darbininkams, kad 
jie nesirūpintų šiuo gyvenimu, 
bet ragino kovot už būvio pa
gerinimą, ir kad kunigų prasi
manytas'dievas ir jų užgrabi- 
nis gyvenimas yra nesąmonė.

Tačiaus reikia priminti, kad 
kaip šioje šalyje, taip ir visame 
pasauly dar yra daug žmonių, 
kurie tokiems papirktų mekle
rių žodžiams patikės; ir jie gal 
skleisti tokią agitaciją.

1*
Suorganizavimui naujo A. L. 

D. L. D. apskričio vakarinėj 
daly New Yorko valstijos kon
ferencija įvyks 13-tą d. balan
džio. A. L. D. L. D. 91 kuopa, 
Schenectady, N. Y., su pagelba 
A. L. D. L. D. Antro Apskri
čio, kviečia šias kuopas prisiųs
ti delegatus į konferenciją: 
Troy, Utica, Poolville, Hudson, 
Amsterdam ir Rochester, N. Y. 
Tuo klausimu išsiuntinėta laiš
kučiai, bet tik nuo draugų 
schenectadiečių aplaikytas laiš
kas su pritarimu, gi kiti tyli.

Konferencija įvyks Apšvietos
Kliubo svetainėje, 703 Windsor j Aliejaus kompanijos trus- 
Ter., 10 vai. ryte. Delegatus ‘ ^as
rinkite vieną nuo kuopos ir vie
ną nuo kiekvienų 10 narių.

“Seno Vinco Raštai’’ nėra 
nuobodi skaitymui knyga. Ta
čiau vieno dalyko negalima pra
leist nepastebėjus, tai tą: Seno 
Vinco knygoje prirašyta arti 
šimto puslapių jo atsiminimų. 
Mano manymu, daug gėriau ir 
didesnį efektą padaro į skaity
tojus tada, kada apie jo darbus 
ir visuomeninius nuopelnus ki
tas parašo. Toliaus, aš neno
rėčiau sutikti su pasakymu, 
kad d. Senas Vincas būtų ap- 
ausavęs kaizerio sūnus. Prie 
kaizerio vaikų nebuvo taip leng
va prieiti ir kaizeris patsai to
kiais dalykais . neužsiįminėjo, 
kaip klausinėjimas Seno Vinco, 
už ką jisai jo vaikus apausavo. 
Veikiausia, buvo kokio tai val
dininko vaikai.

f

gerasDrg. Greatneckietis 
kritikas ir vertas pagyrimo. 
Bet kritikai ir kritikos neklai
dingumas pasilieka • bevertis, 
kuomet kritikas nieko nesupina, 
neparašo delei skaitytojų.

Jei drg. Greatneckietis pamy- 
lo kitus kritikuoti, mes skaity
tojai turime reikalauti drg. 
Grėatneckiečio duoti mums sa
vo raštų.
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girdi, turi samdytis
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“Naujienos” ' pasigavo tūlą 
Sabaliauską dergim-ui Sovietų 

' ’ Sąjungos. Tam .ponui nepatin-; 
’ ka, kad plytų kooperatyve jam 
,4 rtesjsekė. Kiti sako, kad jiems 

■ Sovietai negeri todėl, kad kas 
turi nors vieną stubelką, to ne
priima vaikų į mokyklą; jie, 

atskirus 
mokytojus mokyti jų vaikus. 
Reiškia, jie dar ir to nesupran
ta, kad Sovietų valdžia naikina 
privatinę nuosavybę visais gali
mais būdais. Gi nuvykusieji 
manė būti kapitalistais ir pui
kiai gyventi. Jie tikėjosi^dirb
ti savaitę, kitą ilsėtis. Tačiaus 
taip nėra ir visi turi dirbti del 
valštybės, gi valstybė delei visų.

iški-
Žuvo

Providence, R. I.— čia St. 
Joseph’s ligoninėj 1 ištiko 
gaisras. Vįsi ligoniai, ku
rių buvo 148, pavyko išgel
bėti. ’

Trys žuvo Susikūlus 
Orlaiviui

MIAMI, Fla.— Čia darant 
bandymą su naujai pabuda- 
votu orlaiviu įvyko nelaimė. 
Miami Aircraft Kompanijos 
pabudayotas orlaivis^ 
lęs 200 pėdų, nukrito', 
trys asmenys.

Sovietai Planuoja 
Išleist Didelę Paskolą
MASKVA.— Sovietų val

džia planuoja šiais metais 
išleisti milžinišką vidujinę 
paskolą vykinimui penkių 
metų industrializacijos pla
no. Paskola sieks iki $1,- 
000,000,000.

Sudaro Biliono Dolerių 
Aliejaus Trustą

NEW YORK.— Penkta
dienį tapo ,paskelbta, kad 
New Yorko Stadard Alie
jaus Kompanija sutiko susi
jungti su Vacuum Aliejaus 

i Kompanija į milžinišką bi
liono dolerių trustą.

Sakoma, kad tas klausi
mas dar būsiąs išbandytas 
teisme, kad patirti, ar orga
nizuojant tokį trustą būtų 
laužymas Jungtinių Valsti
jų išleisto patvarkymo 1911 
metais, sulig kurio tapo pa
naikintas senasis Standard

MOUNDSVILLE, W. V. 
— Pereitą penktadienį prie 
Glendale Gas Coal Kompa
nijos kasyklos įvyko kova 
tarp valstijos kareivių, vie
tos policijos ir streikuojan
čių mainierių, kuomet poli
cija bandė suareštuoti gru
pę streikierių pikietuotojų. 
Policija ir kareiviai bandė 
masiniai suareštuoti pikie- 
tuotojus, bet kuomet strei- 
kieriai smarkiai pasiprieši
no, tai tik keturis pikietuo- 
tojus policija suareštavo. 
Pikietavime taipgi dalyvavo 
mainierių moterys ir vai
kai.

Penki darbininkai, ku
riuos čia kompanijos agen
tai atgabeno pereitą šešta- 

nija yia trustas ir negali uioteris kuri nori apsivesti idicnį kaipo stieiklauzius, 
gyvuoti sulig Sherman an- !su negru, esanti sveiko pro-i a^kin°, jog jie nežinoję, 

4. 4.^ .^4.^4. Biggs patraukė audito- 'kad jie pasamdyti laužymui
rių į augščiausią teismą, streiko.

Manoma, kad tasai klau
simas pagalios pasieks 
Jungtinių Valstijų augš- 
čiausią teismą.

New Yorko Standard 
Aliejaus Kompanija vedė 
derybas su Vacuum kompa
nija per metus laiko. Tai 
yra pirmas bandymas su
jungti du didelius skyrius 
senojo Standard Aliejaus 
trusto, kuris buvo suskal
dytas į 33 dalis sulig 1911 
metais išleisto patvarkymo, 
vadovaujantis, kad Stand
ard Aliejaus senoji kompa- 

ti-trusto įstatymo.
i ’Bet dabar dalykai keičia-
; si, dabar vis didesni ir di- į reikalaudamas įrodyti prie- 

tralai Vei-1 žastį, del ko jis neišduoda
Ąlie-įjam leidimo apsivesti.

Prokuroro pagelbininkas 
palaiko auditoriaus pusę, 
sakydamas,; jog valstijos 
įstatymas draudžiąs baltam 
asmeniui apsivesti su asme
niu, turinčiu daugiau negu 
vieną ketvirtadalį' negro 
kraujo. .. , -;

dėsni trustai išauga, 
kiausia ir Standard 
jaus trustui bus leista atvi
rai sudaryti milžinišką alie
jaus trustą.

Ūkių Kolektyvizavimas
Sovietų Sąjungoj

MĄSK y A.— Iki gausio 27 
d., trisdešimts keturiuose 
kaimuose apie 5,000 ūkių 
Sarvansko distrikte, Sovie
tinėj Gruzijoj, sujungta į 
kolektyvius ūkius. Tai yra, 
tame distrikte ąpie 65 nuo
šimčiai ūkių pavėrsta į ko
lektyvius, milžiniškus ūkius.

Bėgy pereitų kelių savai
čių 50,000 smulkių ir viduti
nių ūkių kolektyvizudta So
vietų. Azarbeidžane, ir 10,- 
000 žemės darbininkų prisi
dėjo prie kolektyvų. '• 
• Keturiolika administraty- 
viųMistriktų Sovietų Gruzi
joj dabar pilnai kolektyvi
zuota.

Sovietų Sąjunga Atsako į Senat. Borah 
Reikalavimą Paliuosuoti Suimtus Rakinus

WASHINGTON. — Kad 
dar labiau išvystyti Wall 
Streeto anti-sovietinę propa
gandą, šeštadienį senatorius 
Borah, “liberalas”, pasiuntė 
Sovietų valdžiai reikalavi
mą paliuosuoti suareštuotus 
rabinus Minske, įtariamus 
kontr-revoliuciniam veiki
me. Senatorius savo pareiš
kime sako, kad jis tai darąs 
varde daugelio amerikiečių 
ir savistoviai nuo Valstybės 
Departmento, nes Amerikos 
valdžia neturi diplomatinių 
santikių su Sovietų Sąjun
ga.

Sekmadienį senatorius 
Borah aplaikė atsakymą

Negras Kovoja už Teisę 
Apsivesti su Balta Mergina

'SPOKANE, Wash.—An
tonio Biggs, negras, pareiš
kė, kad jis per teismą ban
dys išgauti leidimą apsives
ti su baltąja mergina. Jis 
sakė, kad jis tatai darys ne 
del to, kad jis nori su bal
tąja apsivesti, bet kad su
daryti' savo rasei, teises šioj 
Šaly, kur negrai diskrimi
nuojami.

“Aš kovoju už savo teises 
kaipo pasaulinio karo vete
ranas ir Amerikos pilietis.”

Spokane apskričio audito
rius neišdavė jam leidimo 
apsivesti su Cecil Robinson, 
19 metų amžiaus mergina, 
vaduodamasis tuomi, kad jis 
turįs teise tyrinėti, ar balta
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Prąloto Olšausko Byla Per
siunčiama Vyr. Tribunolui

KAUNAS.— Teko sužino
ti, kad Kauno apyg. teismas 
praloto1 Olšausko bylą per
siunčia* Vyr. Tribunolui. By
la esanti nepaprastai didelė. 
Įžengiamojo tardymo’esą 4 
tomai, 200 šaukimo lapų, 
800 lapų teismo stenogra
mų, 75 pusi, teismo proto
kolo, 65 lapai motyvuoto 
sprendimo, 45 lapai kaltina
mojo akto ir apie 20 praloto 
Olšausko skundų, kurių jis 
prirašė būdamas kalėjime 
įvairioms teismo įstaigoms, 
vyriausybei, * dvasiškai vy
riausybei, etc. Manoma, kad 
Vyr. Tribunolas praloto Ol
šausko skundą ir prokurorų 
protestus nagrinės kovo mė
nesį.

nuo Maksimo Litvinovo, 
kuris eina pareigas Sovietų 
užsienio reikalų komisaro. 
Litvinovas atsakė, kad pir
ma, negu, protestas buvo 
aplaikytas, (nekurie rabinai 
tapo paliuosuoti, o ■ kurie 
dar yra p6 areštu, nebus 
nužudyti. Senatorius Bo
rah apie atsakymą pareiš
kė;

“Aš apteikiau atsakymą 
nuo Litvinovo, kuris eina 
pareigas užsienio reikalų 
komisaro; jis pareiškia, kad 
visi rabinai, kurie buvo su
areštuoti, tapo paliuosuoti, 
išskyrus tris.” Viso buvo 
suimta keturiolika rabinu. • c.

Streikuojanti Mainieriai
Kovoja su Policija

streiko.

PAMOKSLAI PRIEŠ SO
VIETŲ SĄJUNGĄ

NEW YORK.— Pereitą 
sekmadienį įvairiose bažny
čiose New Yorke kunigai ir 
rabinai panaudojo pamoks
lus atakai ^prieš Sovietų Są
jungą.

Rabinas A. Lyons, Eight 
Avenue Temple, Brooklyne, 
reikalavo, kad būtų paskelb-, 
ta > i ekonominis boikotas 
prieš Sovietų. Sąjungą.

Grupė Gimnazistų Plėšikų 
j Gaujoj

MARIAMPOLĖ.— Šiomis 
dienomis kriminalinė polici
ja likvidavo jaunų plėšikų 
gaują, viso apie 10 vyrukų, 
jų tarpe 3 gimnazistai. Jie 
jau yra padarę savo laiku 
eilę plėšimų: apiplėšė kelias 
krautuves, Mok. Seminariją, 
V. R. G. Gimnaziją, Mari-, 
jonų v. gimnaziją ir kt. Ke
li padėti kalėjiman/ kiti pa
leisti už užstatą ir atiduoti 
tėvams saugoti. Rasta ir 
dalis vogtų daiktų. Iš vie
no jų, gimnazisto K., atim
tas revolveris., N etrukus 
teismas svarstys jų bylą.

11 Žuvo Gelžkelio 
Nelaimėj; 100 Sužeista
KENOSHA, Wis.— Sek

madienį vėlai naktį netoli 
nuo čia vienuolika asmenų 
žuvo ir apie 100 tapo sužei
sta, kuomet į Chicagą ei
nantis pasažierinis trauki
nys Chicago, North Shore 
ir Milwaukee Electric gelž
kelio užėjo ant automobilio, 
važiuojančio skersai gelžke- 
lį. Traukinys, susikūlęs į 
automobilį, nušoko nuo 
liu. v

rė-

Suareštuotas už
Nužudymą Lietuvaitės
NEW BRITAIN, Conn. 

— George* F. Schmalz, 44 
metų amžiaus, dirbtuvės 
formanas, pirmadienį tapo 
suareštuotas ir kaltinamas 
nužudyme 17 metų amžiaus 
merginos, Marijonos Velič- 
kiutės, kuri dirbo toj dirb
tuvėj. Policija sako, kad 
Schmalz prisipažinęs prie 
žmogžudystės.

Mergina tapo nušauta ant 
gatvės sekmadienį, kuomet 
ji nuo jo bėgo, liudininkai 
pasakoja, Schmalz tapo su
areštuotas kambariuose, 
kur jis gyvena atsiskyręs 
nuo savo pačios.

Veličkiutė, nesenai užbai
gus augštesnę mokyklą, dir
bo dirbtuvėj jo departmen- 
te. Schmalz pareiškęs, kad 
jis ją nušovęs už tai, kad ji 
“tyčiojosi” iš jo.

Žydų Darbininkų Anti-Religi- 
nės Demonstracijos So

vietų Sąjungoj
MkS&Nk.— Kuomet da

bar Sovietų priešai daug 
šaukia apie “religijos perse
kiojimą” Sovietų Sąjungoj, 
apie rabinų areštavimą, tai 
žydai darbininkai įvairiuose 
miestuose surengė anti-reli- 
gines demonstracijas. To
kios demonstracijos įvyko 
Minske, Bobruiske, Mozir, 
Vitebske ir kituose miestuo
se. Masės darbininkų rei
kalauja uždaryti sinagogas.

“Oktiabr,” žydų darbinin
kų leidžiamas * laikraštis 
Minske, nurodo, kad visi ra
binai Sovietų Sąjungoj lošia 
svarbią rolę dabartinėj anti- 
sovietinėj propagandoj, ku
ri vedama užsieny. Jie yra 
šnipai kontrrevoliucionie
rių ir juos reikia visus aty- 
džiai tėmyti, pažymi laikra
štis. :

Visa Sovietų spauda smer
kia žydų žinių, agentūrą, 
kuri paskelbė melagingas 
žinias, būk Sovietai pasiren
gę nužudyti keturioliką ra
binų Minske. ;

Berlynas. — Sekmadienį 
čia Vokietijos protestonų 
kunigai surengė masinį mi
tingą atakavimųi Sovietų 
Sąjungos del “slo.pinjmo re
ligijos”. ! '

Mobilizuoja Darbininkus Kovai Prieš 
Imperialistų Anti-Sovietinę Propagandą

NEW YORK.—Auga dar-1 
bininkų protesto judėjimas protesto demonstracijų jyai- 
prieš imperialistų varomą 
anti-sovietinę propagandą. 
Organizacija Friends of So-! 
viet Union (Sovietų Sąjun
gos Draugai) visoj šaly mo
bilizuoja desėtkus tūkstan
čių darbininkų kovoti prieš 
bjaurią agitaciją kunigų, 
rabinų ir “socialistų,” ku-, 
rie veda kovą prieš Sovietų 
Sąjungą prisidengę religine 
skraiste.

Šaukdami apie “tikinčiųjų 
apgynimą” Sov. Sąjungoj,’kovo 13 d., Manhattan Ly- 
imperialistai ir jų tarnai, ceum, kad gerai prisirengti 
vyskupai, kunigai ir rabi-1 prie demonstracijos. Dar
nai, kursto karą prieš pi r-i bininkų organizacijos ragi- 
mutinę darbininkų ir vals- narnos išrinkti delegatus į 
tiečių respubliką. , tą konferenciją. ’

Paminėjo Sudarymą 
Raudonosios Armijos

MASKVA. — Sekmadienį 
Sovietų Sąjungoj įvyko pa
minėjimas dvylikos metų 
sukaktuvių nuo sudarymo 
Raudonosios Armijos. Rau
donoji Armija tapo suorga
nizuota vasario 23 d., 1918 
metais.

Klementi Vorošilovas, ka
ro komisaras, nurodė, kad 
imperialistinės valstybės vi
sam pasauly rengiasi prie 
karo prieš Sovietų Sąjūngą.

“Imperialistai, fašistai, so
cialistai ir rusai baltagvar
diečiai rengia naują gin
kluotą ataką prieš proleta
rinės diktatūros valdžia,” 
pareiškė Vorošilovas.

NEW YORK — Žydai ka- • 
pitalistai ir rabinai šaukia 
New Yorke konferenciją 
atakai prieš Sovietų Sąjun
gą. Konferencija įvyks tre- 
čiadie'nį, Governor" Clinton' 
viešbuty. '•

Tarp organizacijų, ku
rios bus atstovaujamos šioj 
konferencijoj, yra: Ameri- . 
kos Zionistų Organizacija, 
Centralinė Amerikos Rabi-> 
nu Konferencija, Suvieny
tos Sinagogos Amerikoj, Si
nagogų Taryba Amerikoj, 
ir daugelis kitų religingų 
organizacijų. Sakoma, * kad*, 
viso bus atstovaujama /.apie- 
50 nacionalių organizacijų. •/ 

Rabinai ir žydai, ktfne 
planuoja tą konferenciją,.

Už Egzaminus Studentas I sako, kad bus bendrai vei- 
Nužude Prof, žmoną ikiama su kitų tikėjimų va- .

dais del atakos prieš Sovie
tų Sąjungą.BRIUSELIS, Belgija. — 

Briusely vienas studentas, 
kuris neišlaikė egzaminų, 
užmušė profesoriaus žmoną. 
Prieš nužudydamas profeso
riaus žmoną, jis įteikė uni
versiteto raštinei raštą, ku
riam pareiškė, kad- jis ją nu
žudęs pats save nužudys. 
Policijai iki šiolei nepavyko 
piktadario surasti, todėl 
spėjama, kad jis nusižudė.

Užsimušė* Parašiutu 
šokdamas

SAN FRANCISCO, Calif.
— Fred Mahan, boksinin-
kas iš Tomstone, Ariz., sek- Wall Streeto tarno, Rubio, 
madienį užsimušė, šokda- gyvasties. t ----- —.
mąs parašiutu iš orlaivio Šauti pasekėjas Vasconcėlas, 
5,000 pėdų augštumo. Jis smulkiosios v “
nuo 8 metų amžiaus buvo 
kurčias ir manė, kad atgaus 
girdėjimą iššokdamas iš or
laivio parašiutu.

Havana, Cuba.— Sekma
dienį čia Palatine vandens 
pumpavimo dirbtuvėj eks- 
plodavo boileris; žuvo de
šimts darbininkų. Keturi 
tapo pavojingai šužeisti. ’

Daromi planai stlTengimui 

riuose miestuose. New Yęr- 
ke bus masinis mitingas, 
Bronx Coliseum, 177th St., 
sekmadienį, kovo 16 d. Pra
džia 2 vai. po pietų. Tą die
ną religinių burtų skelbėjai 
melsis prieš Sovietų Sąjun
gą, kurstys mases tikinčių
jų į kryžiaus kąrą prieš So
vietų Sąjungą. Darbininkai 
prieš tai surengs kontr-de- 
monstraciją.

Taipgi šaukiama New 
Yorke plati konferencija,

♦

t
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Rabinai Organizuoja 
Ataką prieš Sovietus

I

Darbininkų Demonstracija 
Meksikoj

Penkr 
darbi- 
vado-

MEXICO CITY.— 
tadienį suvirs 1,000 
ninku po komunistų 
vybe demonstravo čia gat
vėmis, protestuodami prieš 
areštavima revoliuęinių dar
bininkų vadų sąryšy su pa
sikėsinimu 1 ant prezidento 
Rubio gyvasties, prieš nu
traukimą diplomatinių san
tikių su Sovietų Sąjunga.

Komunistai nieko bendro 
neturi su pasikėsinimu' ant

%

■

i

Jį kėsinosi nu-

; buržuazijos 
'kandidato į prezidentus.

'-SK
O

Smarkus žemės Drebėjimas 
Graikijoj

VOLO, Graikija.—Sekma
dienį buvo smarkus žemės . 
drebėjimas, kuris tęsėsi per 
dešimts sekundų. Trys na
mai sugriuvo. Šiamė mies
te yra apie 10,000 gyvento
ją

M



' - •. * ? *• •• z U • f t « ■ ’ • • ' •'.‘♦k 1,<‘- <**’ */•/ ■’. v * ’ * .. ’ a. . .••••..v:- r . . v’v .
■a U'

W;
į Puslapis ^Antras

•' v?

- „.fttHHi 
's,;/.

Antrad.,. Vasario. 25,. 1930.;
A i —AŽ

J, n~ j j

ė*.

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

LITHUANIAN^ CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc. 
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year... .$6.00
Brooklyn, N. Y., per year..$8.00 
Foreign countries, per year.$8.00
Canada ahd Brazil, per year.$6.00

United States, six months.. .$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months. $4.00 
Foreign countries, six months.$4.00 
Canada'1 and Brazil, six mo..$3.00

<

i
<

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

: y, .. /. > .. > ’ t j ' ( “ ’ ■

B in g ha m t o n i e či u Laida
al,-Sy, 
I

NE TIK BEDARBIŲ, BET IR DIRBANČIU 
BENDRAS REIKALAS, VIENODA PAREIGA

SPEC1ALIS “LAISVES” NUMERIS 
BINGHAMT0N1EČIAMS
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toriai nutarė parduoti daugiau | Reikalauja Knygas Parodyti 
šėrų, bandant sukelti sumą pi-) 
nigų atmokėjimui visos skolos. 
Ir tapo parduota 243 Šerai ir 
atmokėta visa skola.
Kas Troško Didelio Pelno— 

Susirūpino
žinia, kad ne asmuo, o 

ras Bendrovėje turi balsą, 
valiai išsiplatino, žmonių 
pratime, laikui bėgant, įvyko 
permainų. Doleris kai kam 
pasidarė vienintelis idealas. 
Kai kurie žmonės savo laiku 
daTbavęsi Bendrovės naudai, 
vėliau įgavo supratimą, kad 
jiems svetainė nereikalinga; 
kad lietuvių jaunimas į lietu
vių svetainę nesilanko, ji jiems 
perprasta; kad svetainę rei
kia parduoti. Aiškiai pasiro
dė, kad kai kurie žmonės no
ri iš to pasipelnyti. Kai ku
rie jau ir pirkėjus buvo pra
dėję vestis.

Šero balsas išėjo aikštėn, 
pradėjo vyrauti. Buvusi nuo 
pat Bendrovės įsikūrimo drau
gingumo forma rinkimui val-

(Tą žmogų, rodos, paprasčiau
sios sanprotavimo mintys tuo 

_. Jis nebe
suprato nė to, kad tokios re
zoliucijos būtų buvę tinkamos 
skaityti tik angliškai kalban- 

.. _ . ' čių advokatų susirinkime, bet
- . . i ne susirinkime lietuvių, kurie

,, v- i * t I su anglu kalba mažai apsipa-? M. Bučinskas, J. A i 4 • < * -P Kvitkaimkn^ Zin?- 0 betgl taS zmoRus ne 
D. KvitKausK^s tokio menko dalykėlio—kokia 

, . . ■ į kalba į kokius žmones kalbėti 
.. ]—nebepajėgė suprasti.)

Nominuojant kandidatus į

. Už keturių dienų po nepa- lail(u buvo a leid 
vykusiam susirinkimui, Just., 
M. Bučinskas su liudininku 
žvirbliuku įteikia komiteto na
riams advokatišką reikalavi-! 
mą parodyti Bendrovės kny
gas. Po reikalavimu pasira-i 
šo: Just. 
Blinkuch ir 
(Blinkuch pavardės' šėrininkų ' 
surašė nėra).’ 1 ’

Komitetas, pasitaręs Su di-‘ 
rektoriais ir advokatu, užveda 
šėrininkų surašą-knygą (stock' direktorius, trys kandidatai, 
book) ir nutaria duoti reika-j pažymėti opozicijos korčiukė- 

kitų se, nebekandidatuoja. Prasi
deda “didžiųjų planų” įrimas.

Paruošę vienu sykiu geroką 
pluoštą raštų, darome specia
li “Laisvės” numerį, šis nu
meris, tai bus atsakymas į di
džiumą šmiežtų, paleistų į 
progresyvę sriovę iš fašistuo- 
jančių žmonių mūsų kolonijo
je. Nutylėti prieš visokius 
šmeižtus ir išmislytus “fąkr 
tus,” tai būtų tas pat, kaip iy 
su tais “faktais” sutikti, žmo
nės, kurie tuos visus “faktuš” 
girdi, gali tietns “faktams” 
patikėti. O tai būtų mūsų

sriovės prasižengimas, jei mes 
skleidžiamų melų, nei dalinai 
neatmuštume.

Mes manome, kad šis spe- 
cialis numeris, pirmu ir gal 
paskutiniu sykiu išleidžiamas, 
nepadarys skriaudos kitoms 
kolonijoms. O kai kurios ži
nios iš mūs miesto gal ir kitų 
kolonijų lietuviams darbinin
kams bus žingeidžios ir nau
dingos.

Binghamtoniečiai.

Ką daro kapitalistai, norėdami pataisyt dabartinį biz
nio krizį, susidurdami su bedarbe ir kitais šio laiko ke
blumais? Jie įveda dar didesnį skulpnimą dirbantiems, 
liktinėms fabrikuose, kasyklose. Mažesnis: dirbąinčitjjų 
skaičius^yra priverstas atlikti daugiau darbo! O juo 
spaiįiąu dirbama, tuo daugiau samdytojai retina jų ei
lės; Kasdien išstumia iš fabrikų naujus desėtkus tūkstan
čių darbininkų, kaipo nereikalingus.

Duaųge su tuom eina uždarbių kapojimas visu plotu; 
vienūisykiu nukertama po 20 nuošimčių ir daugiau.

Paskutinėmis dienomis girdime apie didėjančias, griež
tas bedarbių demonstracijas didmiesčiuose, vidutiniuose 
miestuose ir net miesteliuose, su reikalavimais “darbo ar
ba algos.”.

Bet yra tūkstančiai kasdieninių truputį skirtingų, de
monstracijų. Tai darbo jieškančiųjų minios, kurios kas 
rytas apstoja darbaviečių vartus. Apie šias “ramias” 
alkstančių rankpelnių demonstracijas nieko nematysite 
kapitalistiniuose laikraščiuose.

Tomis darbo prašančiųjų “demonstracijomis,” jeigu 
taip jas galima pavadinti, fabrikantai puikiai naudojasi 
prieš dirbančiuosius.

Jeigu darbininkas nenori ar negali taip galvatrūkčiais, 
neatsikvėpdamas, dirbti, tai bosas parodo nykščiu į bū
rius, kurie apgulę fabriko vartus: štai yra įvalias tokių, 
kurie norės ir galės dirbti taip, kaip paliepsiu.

Jeigu darbininkas protestuoja prieš nukandimą jam 20 
nuošimčių uždarbio, bosas pasakys: užtenkamai yra to- 
kjų, kurie dirbs ir su 30 nuošimčių mažesniu mokesniu ir 
dar sieks “į ranką bučiuoti,” kad tik duočiau jiem darbo.
, Šį pavyzdį iš gyvenimo privedėm tuo tikslu, kad paro
dyt, vieną reikalą dirbančiųjų su bedarbiais, būtinumą 
bertdijq abiejų fronto prieš darbdavius. 1 *

Kętąrį,; todėl, dirbantieji ranka numoti ant bedarbių, 
bet! de-tiš įsų jais. į bendrąsias Bedarbių Tarybas, ir eiti 
sykiu su jais'į bedarbių demonstracijas, prisidedant prie 
kovos už darbą bei uždarbį ir už socialę apdraudą vi
siems darbininkams-atsitikimuose bedarbės, senatvės, ne- 
gaifJimo dirbti, ligoje ir tt.

Tas dirbančių bendrumas su bedarbiais turi ypač pa
sirodyti kovo 6 d., masinėse demonstracijose Tarptauti
nės Bedarbių Dienos, kurią paskyrė Komunistų Interna
cionalas visų šalių proletariatui.

Lietuvių Svetaine—Jos Rėmėjai ir
Jos Priešai

šė- 
po- 
su-

smūgis!
ir, nė

lautojams žiūrėti. Gi 
knygų nutarta neduoti.

Paskirtame vakaro ateina 1 Eina balsavimas ir balsų skai- 
knygų žiūrėti J. M. Bučinskas i tymas. Paskelbiama rezulta- 
ir J. D. čarna. Blinkuch su tas: opozicija, tiek daug var- 
"Kvitkausku nepasirodo. Pa-! go padėjusi, negauna trečda- 
duota knyga ir ją žiūri vienas lio baisų! Baisus 
'Bučinskas. Kitam žiūrėtojui Nusimena, vargšai...
darbo nėra. Tas slaugstosi • rezoliucijų nebeskaitę, eina su 
apie duris ir susitikęs real-es- savais svečiais, 
tatininką K., veda kokias tai 
derybas. Vėliau ateina dar vę pakviesti džiaugsmo ovaci- 
keliatas opozicijos kandidatų joms kelti,—namo. . . 
į direktorius. (Kai kas sako.,’ 
jog jie buvo atėję pasigrobti 
knygas, jei visos knygos būtų * 
buvę rodomos.) Bučinskas, . 
pažiūrėjęs knygon kiek nore-1 
jęs, užbaigia darbą. cijos “didvyriai”

žymėtina, kad svetainės ko-' svetainės komitetą 
miteto advokatas, davęs vie-1 
na kitą patarimą, skubiai su- rinkimams einant. Tada jie 
sirado, kas yra opozijos, ar, pasakė, kad bolševikai “Lietu- 
geriau sakant, Bučinsko advo-' vius atgrasino iš mūsų svetai- 
katas, ir pradėjo piršti leisti nes”; kad “jie užsmarvino vi- 
opozicijai knygas žiūrėti ge- są namą, jog doras žmogus 
ruoju, nes kitaip, esą, jie rei- nė įeiti į jį negali.” č;a jie 
kalaus teismo keliu ir teismas pasakė melą ir nepaslėpė gafo. 
komitetui kaštuosiąs apie 3-4 Patys lietuvių svetainėn ateina 
šimtus dolerių. Komitetas betgi ir patys apsišaukia save esan- 
laikėsi savo minties, kad vie-jčįais be doros.
nam arba dviem užsispyrėliam Kitame lapelyje, “Gelbeki- 
nėrą reikalo pataikauti. Ry- me Lietuviu Svetainę,” pana
šius su advokatu komitetai kė: “Visi šėrininkai ir (viarė- 
nutraukė ir “advokatiškos! jai, 
piršlybos” užsibaigė. ko
vr ur •• kinti ir apšmėiŠti per bolšėvi-Komitetas Ėjo Konstitucijos , v. <T • , ,, L •

m j . kiška Laisve. Kaip paiue-Nurodymais . . . r . . <<T • -kinti, kuriame Laisves nu- 
Komitetas, permatęs, kad ■ mery apšmeižti ? Nepasakys 

draugingumo forma nebebus jie to,4 nes neįvykusio dalyko 
galima susirinkimų vesti, nu- įrodyti negali.
tarė laikytis konstitucijos, Toliau: “svietaine niabe- 
šaukti susirinkimą ir leisti bal-Į pajėgia užsimokėti nei nuo- 

| suoti nuo šėrų. Išimčių, a ape mortgečius, tai
—Iš visu organizacijų rei-i .;-• /n nei kalbos nėra.” Pasakytas

nuogiausias melas!
Dar toliau : “Lietuviu drau- 

gyjos, kuopos ir kito"š organi-
1 zacijos yra priverstos apleisti 
; Lietuviu Svetainę ir jaškoti 
sau kitos vietos ' mitingams ir 
šokiams.” Kas jas privertė?

1 Ar svetainės komitetas? Ko- 
i kiu būdu? Jei kam Lietuvių 
Svetainė nėra paranki ir jei 
kas nors eina kur kitur jieško- 
tis vietos, tai ne dabartinio ko
miteto kaltė, bet kaltę galima 

I skirti tiems, kurie darė svetai- 
j nes plautis, kurie samdė kon- 
traktorius, ir delei kurių savo

■ laiku ėjo aštrūs ginčai ir bar-
■ n i ai 
I tik

daktarais” ir
‘levitais,”—kurie, sakoma, bu-Neperki Šero—Lauk iš Direk

torių!

Šv. Juozapo Draugystės iš-
Sumanytojai

Lietuvių Svetainės statymo 
sumanymas kilo pašelpinėje 
šv. Juozapo Draugystėje. 
1911 metais padarytas pirmas 
žingsnis—nupirktas už 700. 
dol. piečius.

Pati šv. Juozapo Draugystė 
permatė, jog svetainės pasta
tymas—tai didelis darbas;
darbas, viršijantis draugystės 
jėgas. Nors lietuvių tuo lai
ku Binghamtone gyveno ne
daug, bet ir tie patys ne visi 
į draugystę priklausė. Todėl, 
draugystės sumanymu ir nu
tarimu, kad svetainė priklau
sys visiems Binghamtono lie
tuviams, siųsta per lietuvių 
stubas kolektoriai rinkti sve
tainės statymui aukų. 

. » 4 •

Inkoporuojama Bendrovė
Pradėjus rinkti aukas, pasi

rodė, kad ir aukomis svetainės 
pastatymas nebus galimas. Ta
da imta planuoti šėrų parda
vinėjimas. Norint Šerus par
davinėti, reikia visą dalyką į- 
registruoti (inkorporuoti) vai-į 

diškose įstaigose. Pasirodė, 
kad šv. Juozapo vardu tokio 
inkorporavimo negalima pada
ryti. Reikia kito vardo. O 
kitas vardas—Lietuvių Tauti
nė Bendrovė (Lithuanian Na
tional Association)—reiškia ir 
kitą organizaciją. 1913 me
tais Šv. Juozapo Draugyste pa

narins 
Juozą 

žvirblį,

Ar Opozicijos Pramanyti Sve
tainės Komitetui Kaltini

mai Turėjo Pagrindą?

Pirmą purvo gniūžtę opozi- 
paleido į 

............. . .........savo lape- 
I lyje S. L. A. kuopos valdybos

rinktieji direktoriai Bendrovės dybos ir vedimui viųs Bendro- 
inkorporavimui, atlikę inkor- vSs reikalų, balsuojant nuo as- 

, ’ , • • i mens, o ne nuo šėru, pradėtaporavimo darbą, visi (apait| 4 T ...... .
M. Semaškos) nusipirko šėrų.
M. Semaška nepirko. Už tai 
jis tapo prašalintas' iš direk
torių, nežiūrint nė to, kad jis 
buvo skirtas žmogus nuo šv. 
Juozapo Dr-tės, kuri tą visą 
darbą sumanė ir geroką 
džią padarė. Reiškia, 
pati pradžia to viso darbo tu-i 
rėjo remtis doleriu, turėjo! 
remtis ir rėmėsi šėru!

Kas Anais Laikais Pirkosi 
Daugiausia. Šėrų?

■. / <» ! >. . . i

Tie pirmieji kūrėjai, tie pa
skirtieji iš Šv. Juozapo Drau
gystės inkorporuotojai-direk-! nežinojo, kad tąjį savo reika- 
toriai ne visi, rėmė svetainės į lavimą reikia paremti tam tik- 
statymą tam, kad ištikrųjųira šėrų skaitline. Jie mokė- 
remti, bet rėmė tam, kad pa-j0 tik susirinkimuose rėkauti, 

pasibarti, I pasitrįukšmuoti, tai 
viskas. Tie triukšmavimai au
go. Užaugo, išbujojo jau net 
iki tiek, khd kai kas tikėjosi 
vaisių.

“Šluoti Bolševikus!”

atakuoti. Jau 1922 metų pa
baigoj buvo perleistas tari
mas, kad 1923 m. valdybą 
rinkti šėrų balsavimu. Bet 
Bendrovės valdyba tokio bal
savimo neprirengė. Atėjus me
tiniam susirinkimui 1923 m.,

-

ĮDOMUMAI

ant 4-to pusi.)

1915 me-

ar- 
turi “pagrindą” tik 
pasijuokti. Ne ki-

“Visi šeriu in kai ir iviarė- 
kūrie tik ne bolševikiš- 
nusistatymo, tapo panie-

Vė-
Kaminskas

Jasilionisi kia šluoti lauk bolševikus!— 
sykio po užriko fašistai savo laikraš-

3

tonos saldledžiai 
ten buvo žinomi jau 3 
tų atgal.

<ODEL KAITINIMAS
į PRAŠALINA SKAUDĖJIMĄ

• Pietų Jūros Salose randasi 
veisle mažiausių karvių. Vidu
tinė suaugusi tos veislės karvė 
fte augštesnė, kaip keturių pė-

Colorado valstijoj yra dau- j elektrine lempa, 
giaur kaip tūkstantis kalnų vir
šūnių (čiukurų) virš 10,000 pė
dų ąugščio.

Į Pr^"jtas tarimas vėl atšaukiamas ir 
jau ir j V£i valdybą renkama draugin

gumo forma—asmens balsu. 
Po to jau beveik kiekvienais 
rinkimais būdavo keliamas 
klausimas-reikalavimas vesti 
balsavimą nuo šėrų. Bet tie 
reikalautojai buvo tiek nesu- 
pratlyvi, kad net nežinojo, 
kaip tą savo-norą atsiekti. Jie

Paskutiniais laikais tūli pasi- 
: tikimi mokslininkai darė nuo
dugnius tyrinėjimus, kaip karš- 

I tis veikia į skaudamas vietas; 
j ir atrado, kad kaitinimas pa- 
; lengvina skausmą ir visiškai 
I prašalina bent tam laikui. Kai- 

riijos raštų apie valgius, sme-! tint reikia tiek, kiek tik žmogus 
(aiskrimai) &ali pakęst. Bet geriausia, tūlą 

3,500 me- laiką pakaitinus, paleist elektri-

Sprendžiant iš seniausių Chi

Vienas šveicarų gamtininkas 
tvirtina, kad žuvys nėra neby
lės. Moksliniais instrumentais 
esą užrekorduota giliau jūrų 
vandenyje zvembimas panašus į 
garsą, kurį daro belėkdami di
deli vabalai. Tai esą žuvų “mu
zika. ”

n į “feną” (vėdyklę), kad išbla
škytų karštą orą nuo kaitinamos 

i vietos, ir vėl kaitint smarkia 
Jeigu vėdyk

lės nėra, tai pataria po pakaiti- 
nimui atitraukti arba užsukti 
lempą, ir kiek palūkėjus vėl 
kaitinti.

Tie tyrinėtojai, betgi, prisi
pažįsta, jog dar nėra tikrai su
žinota, kaip ir kodėl kaitinimas 
spindinčia šviesa naikina skaus
mą, net neurališgiškus gėlimus. 
Manoma, kad jis išvarinėja su
tvenkusį į tas vietas kraują; 
bet ar del. paties kraujo išvari
nėj imo pranyksta skausmas, tai 
dar pasilieka tiktai spėjimas, o 
ne moksliniai įrodytas faktas.

NAUEN, Vokietija. — 
i Penktadienio vakarą. Liet-' 
zov miestely įvyko' susikirs 
timas tarp komunistų ir fa
šistų. Du asmenys tapo su-

1 Jau bus pora metų, kaip dau- žeisti; keturi suareštuoti, 
gelio krautuvių languose matyt ’ 
išstatyta didelės elektrinės lem-: ------- ,-----
itiis

vadinamos “saulės lempo-; . Varšav-a.—- Čia keletas as- 
ir kitais skambiais var-|nienų suareštuota sąryšy 
Prie to būna paaiškini-1 su pardavinėjimu falšyvų 

Wai, kad kaitinant tąja Jempa, t Amerikos vizų Lenkijos 
emigrantams. Už tas yizas 
imdavo nuo $500 iki $1,500.

gjalima išimti iš kaktos bei no- į 
des prasidedantį “šaltį” (slo- 

«^s) ir pasiliuosuoti puo įvai- 
Hų skaudėjimų. Lempų fabfi

ntam s daugiausia rūpėjo biz
nis, ir jie nesigailėjo apie tai 

lofų, gal nei patys nežinodami, j 
yra daug tiesos tame, jog 

Utį n imas labai naudingas to
muose.

Paryžius.— Užsienių ’rei
kalų ministeris Briandas 
nuskirtas galva Francuos 
delegacijos laivynų konfe
rencijoj -Londone.

sirodyti remiančiais. Kada 
pradėta pardavinėti Šerai, tai 
tie kūrėjai, išskyrus J. Klekū- 

vieni pirkosi po vieną šė- 
kiti—augščiausia—iki tri- 
Tik J. Klekūnas pirmas 

iš sykio 5 Šerus.
Alfonsas 
m.) ir S. 

m.) pirkosi iš

na, 
ra, 
jų. 
įsigijo 
liau, 
(1914 
(1915
5 Šerus.

Svetainė pastatyta
tais. 191.5-16 metais Bendro
vei /reikėjo daugiausia pinigų. 
Tada 10 šėrų .skaitlinę pasie
kė pirmas S. Jasilionis, antras 
S. Jakševičiuš, trečias B. Ka
minskas, ketvirtas J. K. žvirb
lis ir penktas J. Klekūnas; 8 
šėrų skaitlinę phsiekė: P. Tva- 
rijoniūtė, S. Kokalas ir F. Pa- 
lilionis. Gi kiti—ypač tie, ku
rie 1929-30 metais buvo gvol- 
tu “susirūpinę” Bendrovės pa
dėtimi—-savoj ^rų. skaitlines 
padidino (ir tai ne ‘ visi!) tik 
1919-20 metais. 1919-20 me
tais daugeliš žmonių < pirkosi 
Bendrovės Šerus jau ne todėl, 
kad jiems būtų rūpėję palai
kymas svetainės, bet ta min- 
čia, kad už jdėtns pinigus na-

skyrė-išrihko 9 savo 
(Just. M. Bučinską, 
Klekūną, Juozą K. 
Gasparą Kokalą, Feliksą Pa- 
lilionį, Juozą D. čarną, Maks. 
Semašką, Antaną Palilionį ir 
Juozą Mikelionį) į direktorius 
ir pavedė jiems padaryti in
korporavimo darbą.

Padaryta.
Bet kokiais pamatais ta Lie

tuvių Tautinė Bendrovė tapo 
inkorporuota, nebuvo aiškinta. 
Tą tiesą, kad ne asmuo, bet 
seras turi Bendrovėje balsą, 
inkorporuotojai slėpė per dau
gelį metų. žmdn'ės anais lai
kais,, vietinei socialistų kuopai _ r ......
žymiai veikiant, plačiai kalbė- mas neš pelno.
jo—manė apie lygybę, apie 
demokratiją. Tokiai bendro
vei, kurioje ne asmuo, bet Še
ras turi balsą, nebūtų buvę 
dirvos; nebūtų buvę jai pase
kėjų. Dar daugiau: ji, saky
dama tiesą apie savo įstatus, 
nebūtų gavusi aukų nė 'cento. 
O auįcos ir šalia šėrų pardavi
nėjimo ilgokai dar buvo ren
kamos. Ir vis buvo sakoma- 
meluojama, kad tai bus visų 
Binghamtono lietuvių namas.

Taigi, svetainės kūrėjai 
skleidė dvejopą melą: (1) au
kas renkant sakė, kad namas 
priklausys visiems Binghamto
no lietuviams, o tikrenybėje 
patys kūrėjai žinojo, kad pri
klausys tik tiems, kas turės 
įsigiję Bendrovės Šerus, ir 
<2) sake, kad ne šėraą, bet 
asmuo turės balsą, o Bendro
ves " knttštituęifdj šis’ 'dąlyicas 
yra pasakytas kaip tik atbulai.

1919 metais buvo parduota 
suvirs 100a šėrų ;ir; skolos tais 
metais atmokėta $1,000*. 1920 
metais šėrų parduota arti 300 
ir skolos atmokėta $2,500. 
Nuo 1919-20 metų jau mato
me žmonių, įsigijusių ir po 15 
ir net 20 šėrų. Sakoma, žmo
nės tada pirkosi Bendrovės Še
rus dar ir todėl, kad Bendro
vė vieton pinigų priimdinėju
si War Savings Stamps ir bo
nus, rokubjant pilną jų Ver
tybę.) Bendrovės skolos nuo 
tada buvo likę $4,500. 1921-2 
metais parduota tik 5 Šerai. 
Paskui iki 1929. metų nepar
duota. Su pabaiga 1923 m. 
iš svetainės įeigų atmokėta 
skolos $1,500. O likusi skola 
$3,000 buvo iki į 1929 m. 1929 
metais direktoriai, permatė, 
jog iš esančių ižde pinigų bus 
galima atmokėti kelis šimtus 
d'olel’ių skolos. Prie-to, direk

čiuose 1929 metais.
Prasidėjo lietuvių kolonijo

se fašistuojančių žmonių ko- 
kusai, planavimai, kaip bolše
vikus iššluoti. Tuos planus 
vežiojo tam tikri pasiuntiniai: 
Strumskiai-Bajorai-žukai ir ki
ti. Jie važinėjo neva S. L. A. 
“gelbėjimo” reikalais, bet jų 
planai siekė daug plačiau, ne
gu S. L. A. ribos. Po to “kon
ferencijų” subruzdo ir Bing
hamtono “didvyriai.” Jie, da
rydami planus S. L. A. kuopai 
apiplanavo ir kitas organiza
cijas.

Lietuvių Tautinės Bendrovės 
Komitetas tuos planus- išgirdo 
ankstokai. T>ds kas> nebus, o 
betgi komitetas vis tiek įšau
kia priprastu laiku (antrą 
sekmadienį gruodžio mėnesio; 
1929 m.) Bendrovės mitingą. 
Tą šaukimą pagelbėjo ir “Lie
tuvių Partija” (savo atsišauki
me išsiaiškinusi kaipo rakalių 
partija). Ji išleido biaurių 
šmeižtų lapelį prieš4Bendrovės 
komitetą ir paskleidė jį tiems 
Bendrovės nariams, kuriuos ti
kėjosi gauti savo pusėn./ •

Susirinkimas įvyksta. Na- raporto, 
riuose subruzdimas augštame 
laipsny. Padarius vardašau- 
kį, opozicija kaltina komitetą, 
būk jis keliems žmonėms ne
teisėtai šėrus pervedęs. Rei
kalauja parodyti knygas. Gir
dėtis besikurstymai griebti nuo 
stalo knygas. Mikelionis gra
sina krėslus daužyti į komite
to galvas. Kai kas duoda į- 
nešimą išrinkti knygų peržiū
rėjimo komisiją. Betvarkė. 
Lermas. Duotas įnešimas ir 
nubalsuojama, 41 balsu, prieš 
16,' susirinkimą Uždaryti. Ir 
uždarytas.

Atėjo 13 d. sausio, čia opo-‘ 
zicija vėl išdalino susirinku
siems korčiukes su savo nomi-J 
nuotais kandidatais į direkto
rius ir su “stambiais” kaltini
mais Bendrovės komitetui,, ku
rį opozicija (gal padarymui 
didesnio baubo) vadina bolše-i 
vikais.

Atidarius susirinkimą ir per
skaičius protokolą iš 8 d. 
gruodžio pakrikusio susirinki
mo, prasideda lermas. Bu
činskas būtinai nori, kad per-i 
eitame susirinkime buvęs įne-i 
Šimas rinkti knygų peržiūrė
jimo komisiją, būtų įrašytas 
protokolan. Tas žmogus, kas
dien besilankydamas pas ad-Į 
vokatus, nesužinojo net tiek į 

teisių, kad įnešimas rinkti’

apie “komišinus.” O kaip 
tų žmonių, tų “tviarėjų” 

D. čarnos, J. M. Bučins- 
i ... . . .. i nw, J. Mikelionio ir komp.

nygų pernurejimo omisiją ; stambiomis raidėmis figūruoja 
nėra teisėtu' patol, pakol esą- |)0 atsišaukimu pavarįėS. Kal- 

V1??*, °? ,r0 ®s. J tinįite save. Ir jeiiru “jau net
ja įsrfnlrta kartu su konntetu; įaros ,.ied „ tai atvs ir a 
eiti savo pareigas vienus metus, ls].,|u.st kile. •*'
nėra atšaukti, ta!-viena; o aht- j ’ j j -e ..argumentaa 
ra, kur g, kas mate ar gurdėjo, a,wlmci,ta” muša. vienur 
kad bile keno mekmias-neap-^^^H^ į.ad bolšcvikai nuo 
ka bėtas, nenubalsuotas, būtų j svelaillgs .'išvaikė visus kle- 
rekorduojamas f protokolą. jantus.ąamdytojus,',’ o kitur: 

“Svetainės, parankiasniu lai
ku jokiu budu, kitu pažiūru 
žmones negaus, jinai papras
tai užimta del bolševikišku 
parengymu.” Jeigu užimta, 
tai reiškia, kad pirmasis 
gumentas” 
žvirbliams 
taip.

(Tąsa

rekorduojamas į protokolą.
P i r ip i n i n k u i apmalšinus 

! triukšmuotojus protokolo klau
sime, jie kimba prie finansinio 

Šiuo atveju triukš
muotojus (labai jiems netikė
tai!) apramina specialis tvark
darys, kuris buvo pašauktas 
apsaugoti krėslus . nuo sudau
žymo. Jis paliepia .triukšmą-1 
dariams sėstis. Ir “didvyriai” 
turėjo susėsti. , |

Einaina rinkti valdybą, čia ( 
vėl šoka Bučinskas su kelių1 
mastų rezoliucijomis, parašy
tomis anglų kalboje. Skaito i į 
jis jas, nors ir niekam neklau-Į*^ 
sąnt.-, Nenugirstas, nesųpraą.-. 
tas, nęąpkgilbętas ir neįiubal- 
suotas rezoliucijas jis reika
lauja įtraukti protokolą. Fultonas, 1815.

i DARBININKŲ 
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-Mirė išradėjas garlaivio
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KROKODILIUS
Satyros ir Humoro Meisteris

BAISUS SAPNAS
(Feljetonas)

Sausio trylikta, tai atminti- 
niausią Juozui diena. Daug 
galvojimo, plenavimo, daug 
kalbų, pasitarimų su išmintin
gais žmonėmis turėta, daug 
tiems išmintingiems žmonėms 
ne tik gero fabrikinio alaus, 
bet ir kanadskos sugirdyta, o 
betgi viskas nuėjo veltui. At
ėjo Juozas su pasekėjais lie-J 
tuvių svetainėn kaip didžiau
sias didvyris, o išėjo kaip nyk
štukas.

Parėjo Juozas nkmon. Jaus
damasis didelio susikrimtimo | 
apimtas, gerokai patraukė ka
nadskos. Patraukė daugiau, 
negu bile kada pirmiau. Ta
tai darė tuo išrokavimu, kad 
greičiau užsimigdžius. Ir už
migo.

U4U

IŠRADĖJAI

CLEVELAND, OHIO
MasinisBLOGI POPIERIAI

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją į

TRYS CIBUKAI

A. LUTVINAS
Elizabeth, N. J.

Tel.: Trinity 1045

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo distriktas rengia bazarą, 
kuris Įvyks 15 ir 16 d. kovo,

D. A.
Mitingas
vietos skyriūs 

masinį mitingą, 
d. kovo, 8 vai.

Workers Culture
141Q1 Kinsmaų 

bus drg.

.. Jūsų pasisekimas su išradimu, 
išgavimas ir pardavimas patento 
priguli nuo jūsų žinojimo. Gi tą 
žinojimą jūs įgysite tiktai tokio- 

organizacijoje, kokia yra SA-
J U N G A M C S U 1ŠR A DfiJ Ų.

Rašykite sekančiu adresu:
OUR INVENTORS’ 

ASSOCIATION

SUKTINIS

DZŪKELIS
rusiškas raugas

AR ŽINAI, BROLAU?

TAI TIE ŠVELNŪS

69 So. Park St.

A

.. SB

Mitu

ar i
su-

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

(Bingham tono “didvyrių 
daina).

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

New York

“KAŽKAS” ATSITIKO

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos žSdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

Svetainę .baliams, 

vestuvėms, t e a t - 

rams, p rak a 1 boiū s, 

,bei Užeigą visiems 
geriems lietuviams. 
Puikiai galima pa
valgyt.

n u
su
teiks jums

Galios

efektas su 
visa jūsų sisteind.tvirtina

sutvirtintas.
PATN-EXPELLERIS įrodė 

suvirs šešiasdešimt meti; laikotaipiu. 
visame pasauly naudojamas C SPaprastų

^’CIUO-nuo

ir t

Reikalaukit

Puslapis Trečias ' •
čiž-nės Prietelka:—Na*,- o ar 

atsimeni, kaip tamstelė garba- 
vojai-plūdai tą “būtlėgėrį”č., 
kuomet jis “nuoširdžiai” pa
gelbėjo tamstos a. a. broliui?

čiž-nė : “Aš tos “pagelbos” 
niekuomet neužmiršiu. Jis tuo 
savo elgesiu Įkando man širdį 
perskaudžiai, ir toji širdies! 
žaizda niekuomet neužgys. i 
Bet ką gi darysiu?...

Čiž-nės Prietelka : — Kad į 
progresyve sriovė kėsinasi su- j 
eikvoti SLA. turtą, tai tik pra-j 
manytas baubas. Ir patys pra-j 
manytojai tam baubui netiki. į 
Bet jei tamstelė “nežinai,” ką | 
daryti, tai tarnauk tiems raka-i 
liams ir glamonėk juos, pakol | 
ii- kitam tamstelės broliui 
draugui jie gerą “pagelbą” 
teiks.

Grdina svetainėj, 6021 St Ii i • . ' ' ■ ’Clalr Avė. . Visos T. D. A ;Uaus!mu Komunistų PartL, 
kuopos privalo prisidėti pi'ie'^a surengė masinį mitingų, 
šio bazaro, kad padarius ji 
pasekmingesniu. Taipgi kvie- 
c e tu vi ų darbininkiš
kos organizacijos prisidėti prie 

i šio darbo, žinote, kad T. D.
| A. kovoja prieš siaučiančią re- 
i akciją, gina tuos darbininkus, 
! kuriuos suareštuoja laike strei- 
i kų ir tt. Todėl visų darbinin- 
I kiškų organizacijų pareiga pa- 
i remti Tarptautinį Darbininku 
i Apsigynimą. Rengėjai.

Rašykit Apie Bedarbę ir 
BedarbiusSusmarkavo

Mūs “didvyriai”, 
Kad net žemė dreba: 
“Kalkim, ruoškim 
Bolševikams 
Amžinybės grabą”.

ant gatvės. Suvirs 1,000 
darbininku klausėsi prakal
bu. K“Laisves” S p e ciališkas 

Bedarbes Klausimu Nu
meris—Kovo Mėn. 4 d.
“Laisves” laida už kovo 

4 d. bus paaukota bedar
bes klausimui. Tilps 
straipsniai ir žinios, nuro
dančios bedarbės prasmę 
ir jos dabartinę esmę. 
Kiekvienas mūs bendra
darbis — koresponden
tas ir straipsnių rašyto
jas — kviečiamas parašy
ti žinučių arba straipsne
lių iš fabrikų, iš bedarbių 
judėjimo (demonstracijų, 
masinių mitingų, etc.) ir 
bendros darbininkų būk
lės, jūs mieste, fabrike, 
mainose, etc.

Rašykit trumpai.
Prisiųskit savo raštus 

ne vėliau sekamo šeštadie
nio.

Dienraščio platintojai 
kviečiami kuodaugiausiai 
išplatinti tą dienraščio 
numerį.

(47-49)

j Bet čia mano sapnas kažkaip 
persikerta. Matau jau beesąs 
kokioj tai laboratorijoj. Pri
eina prie manęs koks tai pro
fesorius ar kas ir klausią, ar

i aš noriu pamatyti, kaip ■atro-
i do žmogaus sąžinė ? “Kodėl
i ne,” sakau, “jei galima, mel
džiu.” “Šią stebuklų gadynę

! viskas galima,” sako. Aš. tik 
i žvilgt į kampą, /matau Bučas 
! pastyręs stovi. O tas profe
sorius ir klausia: “ar aš pa
žįstu šitą žmogų?” “Pažįstu,”

; sakau. “Nori matyti jo sąži
nę ?”—rklausia. ‘‘Taip,” sa
kau. “Na, tai tėmyk,” jis sa- PONIA, TAI NE PRASČIOKE 
ko. Jis tik capt Bučą per pu-; ______

jsiau, blink ant stalo, griebė Į Kapienė:—Tai ir Tamsta 
'didžiausį peilį ir rėžia visą iš-įjau rašinėji Sandarėlėj ?
i ilgai. “žmogžudystė, žmog-į Tvarkulienė:-—Taigi, mat, 
žudystė, taip negalima,” sa- j nusibodo prasčioke bebūti, tai 
kau. O jis man liepia nutilti, j “Sundarėloj” pasititulavau sa- 
nes policijai mane atiduosiąs. 
Apsiraminau ir tėmiju. Tas 
profesorius perskriodęs Bučą,

i pamojo man pirštu ir tarė: 
i / ? 1 “eik arčiau ir žiūrėk,—štai ko- 
|vanus;ųja j0 sąžinė.” Aš prieinu,

■ žiūriu ir savo akimis netikiu: 
un-n-n. nuodėgulis, juodas juodžiau- 
piadejo ; sjas nuodėgulis. O profesorius 

sako: “Tu perdaug susidrau
gavai su tuo juodasąžiniu 
žmogum. Ir tavo sąžinė,” sa-,

i ko, “nežiūrėjęs galiu užtikrin-;
• _ . j ti, beveik tokia pat. Bet tau!

užklausė joj^nr gali būti pagelba, gali nu-!
. i siplauti bent dalinai, jei nuo 

šiandien persiskirsi su šiuo ir 
kitais juodos sąžinės 
mis. Gi šiam 
damas Į Bučą 
kios pagelbos 
sąžinė,” tęsė

i rius,

Bet—nelaimė— 
“Didžioms jėgoms” 
“Kažkas” atsitiko... 
Bolševikai 
Sveikutėliai, 
Kaip buvo, taip liko.

Hamtramck, Mich.— 
eitą ketvirtadieni čia mics- 

jto rinkimu v

spalvą. Ir jei savo veikimo ne-

tai

aiš-
Ta-

čius. Atsivynioju ir valgau. jU0CĮi planai prieš tavo pir- 
Bet vos tik porą kąsnelių nu- mjau buvusius draugus, sutei- 
rijau, ir mano viduriai pradėjo kg tavo sąžinei pilnai juodą
degti. Pradėjo degti ir visa

tie visi jūsų susirinkimai ir

KAD IR PAŽEISTA ŠIRDŽIA, 
O GELBSTI. . .

Susidėjai su tuo la
ir nė naktimis

Pažiūrėjo Juozas Į kanads-
j kos bonka, išsisunkęs iš jos ir

Mi sidaun’? sava’s nepasisekimais, Į saliū- 
Ina. Labsteris.
I v

Pagal muziką fašistų, 
Šokam mes ant'komunistų. 
Kas mūs “vierą” užkabins, 
Mūsų gręsmę tuoj pažins.

Mes sau “bokštus” pasistatę, 
Einam ten, kur akys matė— 
Andaroką pasekiot,. 
Ponią, paną paviliot.

šio miesto fašistukai, 
Esam visi, kaip cibukai: 
“Daktars”, dzūkas ir Gaižys— 
Šokam džiką visi trys.

profesorius, tvirtu kojų, nusprendė Justas 
išprašyti iš šėrininkų grupės i 
porą šimtu dolerių. M Pradėjo'

Sapnuoja Juozas, 
sapną veja ir palydi, 
slogučiai kankina.

—Umm, u-m-m-m, 
—truputi numigęs,
Juozas šaukti.—Jū bolšev. .
jū bolš. . . kad tave perkūnas!'/ 
Nieko nebėra. . .—vartydamas 7 
akis šaukia.

—Kas tau, Džio, kad kai j 
jautis riaumoji?— 
pati.

—Pasiutę sapnai maišosi. 
Rodėsi, kad jau bolševikai bu
vo mane užpuolę su durtuvais. 
Aš rėkiu jiems: “šalin, šalin 
iš čia, į Maskvą, į Maskvą!” 
Bet jie mano balso tartum nė 
negirdi, nesitraukia. Kur bu-j

žmonė- 
žmogui,” rody- 
sako, “jau jo- 
nėra... Tavo 

kalbą profeso- 
___ , tamsi jau nuo senai, bet 

vęs, kur nebuvęs prieina šyp-|jj nebuvo visai pajuodusi iki 
oodama. is tavo bi oils ii I^ą tai < pereito rudens. Tie atsilankę 
duoda man. Paimu, žiūriu pas tąve juodasąžiniai svečiai, 
užrašyta: “Maskvos senvi-'

PLATINKITE “LAISVĘ
Sukim, sukim suktinėlį,
Apie Joną činikėlį,
Apie “daktaro” studentą,
Vaikinuką “tyrą, šventą”,

Trenkim koją į grindis, 
“Tebujoja” jo mintis.

ve ponia. Kitame laikrašty lįasiu‘ 
juk nebūčiau galėjusi to p’ada--^a 
ryti ?

Kapienė :—žinoma, kad ne. 
Tik “Sandarėlė” yra ta bala, 
iš kurios galima tituluotis. . .
Bet visgi nesinorėtų tikėti, 
kad tamsta ir jautiesi ponia?

Tvarkulienė:—Jaučiuos, ar 
nesijaučiu, tai nesvarbu. Bet 
tegul kiti sužino, kad aš po
nia. . . Nr G.

čia stipsena Menševizmąs, 
Ten jo brolėnas Fašizmas,— 
Pasidavę rankon ranką, 
___: bartis mums užtenka.

Trenkim koją Į grindis, 
Juk tai viena mūs mintis.

Karškim kailį komunistams, 
Ir visokiems progresistams, 
Nes taip pape Grigas moko, 
Pats turėdamas daug strioko.

Trenkim koją Į‘grindis, 
Juk tai šventa jo mintis.

pain-emu®
Neapleiskite
Peršalimo!

Sustabdykite pirm negu įsi
- pirm negu pastos tik

ai pavojingu. Atsikratikyte 
udodami PAIN- 

EXPELLERI su pirmu ko 
sulio ir čiaudėjimo/Į

l)u ar trys išsitrynimai , 
PA1N-EXPELLER1U su- 

neikainuojamą pa-
galbą.PAIN-EXPELI^MUiSsi^nhnas^imVrauiocjr- 

kuhaciją. . Jis i;i‘d,nkhm’‘eni oasipriesinti ligoms. Jis su- 

Netenka —Iš “Keleivio”, iš “Tėvynės”, 
Lyg iš “kvepiančios” purvynės, 
Drėbkim šmeižtą, provokuokim, 
Progresyvius bombarduokim.

Daužkim ( koją į grindis, 
Juk tai “moksliška” mintis.

pagel-

bon. ----- . •
Pailsimas ’'pX'i'n.expELLERIO išsitrynunu su- 

Jus esate atiidUjnitas

T. 
rengia didelį 
kuris įvyks 1 
vakare, 
Home, 
Kalbėtoja bus drg. Yetta 
Stromberg, kurią Californijoj 
nuteisė dešimčiai metų kalėji
mai! ir dabar paleista po'$5,- 
000 užstato.

Visi vietos ir apielinkių dar
bininkai kviečiami atsilankyti.

savo naudingumą
Dėlto iiaJustas—dolerio žmogus. Ne

dirbs jis darbo, kur nematys 
dolerio. Jis turi išsidirbęs 
planą, kuriuomi dažnai gauna 
dubeltavą dolerį. Nuveda ko
kią bobelę ar diedą pas savo 
“išmintingiausi lojerį” ir gau
na nuo tokio kliento atlygini
mą už patarnavimą, o nuo “lo- 
jerio” gauna “komišiną” pa
gal “provos” vertę. Ot, ir su-1 
sidaro dubeltavas doleris.

Tą patį Justas manė pada-i 
ryti ir su grupe šėrininkų. Nes! 
ką gi—bolševikai jokio uždar
bio neduoda. -Įvairias blankas, 
už kurių išpildymą pirmiau 
mokėdavo dešimkę ir dvide- 
šimkę (pagal pareikalavimą), 
dabar išsipildo jie patys. Ir 
tą darbą atlieka be ekstra mo- 
kesties. Taigi, sumanė Justas 
vesti grupę šėrininkę “lojerio” 
patarimais. Pats ėmėsi juos 
vadovauti ir tikėjosi, jei ne 
dubeltavų dolerių, tai bent 
“gero komišino,” nes “keisas” 
susidarė “didelis ir svarbus.” 

I Kad tąjį “keisą” pastatyti ant

* * *
Daugel “mokslo” Įsigyčiau, 
Jei baidyklės nematyčiau; 
Gal ir būčiau žodžio kalvis, 
Jei ne “daktars” 'plikagalvis...

Jo galva, tai jau—kažin...?
Činikėlis, čin-čin-čin. . .

Dausu AVas.L

mas
Skaudėjimų, p e ■

Sustingusio Sprando
rŠalimų Krūtinėje, . .njieeliONeuralgijos, birenau-

Dvejopo P°Py^arlų tka-indidesnr°70°centų. 
mažesne centai, uim

artimiausioje Vaistinėje 
arba rašykite i

RUB TO PAY

apielinkė. Visur švaistosi rau- pakeisi, jei dirbsi juodus dar- 
liepsnos. Pamačiau, bus> kaip dirbęs, jei negrįžši 

j džentelmeniškumą, tavo są
žinė neatsimainys. Juodasis 
Džimas, kurį tu seniau metei 
iš šv. Juozapo draugystės su
sirinkimo, ir išsipūtėlis kriau- 
čius, kurio juodų darbų liudi
jimus tu pats Amsterdame 
rinkai, šiandieną tavo yra ge
riausi draugai. O Bučas yra 
jūsų kurstytojas-“lojeris” prieš 
progresyvius žmones. Bučo 
sąžinę matai ? Aišku. Už
teks,” pasakė ] 
Paskui jis sudėjo perskriostąjį 
Bv.čo kūną, perpjovimo vietą 
pabraukė kokiu tai elektros į- prašinėti, bet duodančių nėra-į 
taisu ir Bučas atsistojo.

donos liepsnos. ■ J 
kad ir mano saliūnas ugny. Aš 
tik strykt, kaip su sprendži- 
nuotomis kojomis, iššokau per 
durtuvus ir per bolševikų gal
vas, nubėgau prie ugniagesių 
šaukimui signalo, padariau 
kas reikalinga, ir atėjęs prie 
saliūno laukiu ugniagesių at
važiuojant. Atvažiuoja ugnia
gesiai ir dairosi. “Arjap, ar- 
jap,” aš jiems rėkiu, “gelbė
kit mano pleisą.!” O jie tik 
kvatoja žiūrėdami Į mane. 
Manydamas, kad ir jie bolše
vikais virto, pradėjau keikti: 
“jū demd bolševiki. . . .”

—A, tu tik ir težinai krei- 
zavoti.
kūdra Buču, 
kaip žmogus negali pasilsėti,' 
—susiraukusi tarė jam patti. ' .

Išgėlė Juozas dar porą k a-Į išaręs porciją, bandė
« « . « * I X.X 1 9 % X-X 4— XX XX Lx XX 4“ XX XZX 4- XX Z-. XX X Xnadskų ir- vėl užsnūdo.

Nepraėjo gera valanda, o 
Juozas ir vėl šaukia:

—Mi sidaun? 
E, u-u-h-h!!

—Nu, ir vėl tave kas smau
gia? Nebeduosi ramybės?— 
klausia pati.

—Tai pasiutę atsitikimai! 
taria pravėręs akis Jouzas.— 
Dabar tai ir policistai bolševi
kais buvo pavirtę. Viskas, 
rodėsi, esu kaip tik svetainėj, 
mitinge. Aš rėkiu svetainės 
komitetui: “Važiuokit Į Mask
vą, į Maskvą,” o pirmininkas 
man liepia važiuoti Į Italiją. 
Aš noriu, Bučo įsakymu, pasa
kyti apyčių, sukurstyti mitin
go dalyvius prie betvarkės, o 
pirmininkas šaukia policistą, 
kad mane pasodintų. “Never- 
mai,” sakau, “policistas žino 
kas aš.” Einu aš, o paskui 
mane ir Bučas, prie policisto 
ir sakome jam, kad reikia bol
ševikus iš čionai iššluoti. O 
jis liepia man prisilaikyti tvar
kos, jėi pirmininkas šaukia 
prie tvarkos, žiūriu aš į jį ir 
matau, kaip jis .visas—ir dra
panos ir veidas, tik rausta, 
rausta. . . “Tai ir jis bus Mas
kvos ?senvičių suvalgęs,”—pa
maniau. Klausiu aš jį: “mi 
sidaun?” O jis sako, “jes!” 
Aš atsisėdau, susitraukiau ir 
pasislėpiau tartum i kaliošą.

■ sunkti antrą, bet antros jau 
nebuvo. Bonka buvo išdžiū
vus. Užsimigdyti Juozas ne
begalėjo. Išėjo jis, pykdamas

'do...
Padėta daug' triūso, bet! 

i “keisas” nuėjo, kleboniškai sa-j 
kant, velniop. Netik dubelta-į 
vų dolerių, bet nė “komišino” 
nėra. Jei bus, prie progos, 
prie prisiminimų, prie apside- 
javimų, Justui atlyginimas, at- 
iautimas. tai tik nuo vieno 
Juozo “būtlėgėrio”—porcijo
mis.

“Blogi popieriai”.../
Žmona.

čiž-nės Prietelka: — Tai I 
tamstele darbuojies išvien su Mes 
rakaliais prieš progresyvę1 
sriovę? .... ,,

čiž-nė :—Kaip tai, kaip 
su rakaliais?

Čiž-nės Prietelka• Ogi 
kiai pasirodei SLA. Pild.
rybos nominacijoj ir kuopos 
valdybos rinkimuose: stojai ir 
darbavaisi už Lietuvių Partijos 
surašą. O toji Lietuvių Parti
ja, pati žinai, vėliau išsivystė 
į rakalius.

čiž-nė:—Taigi, rėmiau, bi
jodama, kad bolševikai nesu- 
eikvotų kuopos ir paties Cen
tro iždų. Kada Džimas kuo
pos susirinkime įnešė, kad vie
name kuopos susinnkime nu- 
minuoti kuopos valdybą, d ki
tame rinkti, tai aš, nors ir 
žinojau, jog jis tokį įnešįmą 
duos, taip nudžiugau jojo drą
sa, kad gatava buvau pulti 
jam ant kaklo ir išbučiuoti tą 
didelį veidą ir tą dar didesnę 
plikę. . . Vos susilaikiau. . .

Kad Elzbieta mus išgirstų, 
Kad ji mūšų nepamirštų,— 
Mes darbuojamės gerai, 
Šokam džiką ra-tai-tai.

Mes jos “mūnšaino” paprašom 
Ir žinias “geras” parašom,— 
“Smarkūs” vyrai visi trys: 
“Daktars ”, dzūkas ir Gaižys.

Prano Sūnus.
Binghamton, N. Y.

Man
Liežuvį kucena, 
Aš jo neminėjęs 
Kalbėc negaliu.
Man viskas raudona, 
Kiti ką cik veikia, 
Gi aš—prie bonkelės 
Gulu ir keliu.

Vai, dziej išsigėręs— ' 
Mandriausias aš vyras, 
Man kricika eina, 
Kaip kulka smarkiai; 
Drebiu aš Į priešą 
Didžiausiąją gniuštę 
Purvyno, ką “kvepia” 
Taip rūgščiai, švankiai.

Bet, dzie, tas purvynas, 
Nesiekęs dar priešo, ■» 
Nudrimba artokai— /
Visai prie manęs;
Vai, dzie, dzievulėli, 
Kas reiks čia daryci?
Tas purvinas raugas 
Man kūną suės. . .

Krukucis.

Solo:
Ar žinai, brolau,
Jogei mus abu 
Neužilgo vežš 
Su juodu grabu?
Nes išvežt reikės, 
Bet ar tu žinai, 
Kas mumis lydės?

Duetas:
—Kas mumis lydės> 
Aš nepaisau, ne!
Bet ar kas vaišins 
Mumis degtine?
Be degtinės, brol’, 
Laimės mums nebus, 
Kuomet mus užkas 

•Į gilius kapus.
—Užtat, broli, ei,
Tu sakyk draugams, 
Ir pačiukei gi, 
Ir sviems vaikams, 
Kad kai mus jau vežš,

• Kad kai mus lydės, 
Lai degtinės mums

’ Į grabus įdės! 
Buolio Sūnus.

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būti} 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.

CIGARAI
VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

5 Dienos Per Vandenyną 
PER CHERBOURG’Ą—6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 
veikt, pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą 
s

ntogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos 
Reguliariai išplaukimai kiekvieną sa

vaite populiariais Llovd lnivni«

J ir kitų infor- 
jų atsiklauskit 
vietinio agen- 57 BROADWAY

NEW YORK

Taip pat užsiima
Real Estate bizniu.

Lutvirią pažįsta Vi-‘ • 1 
sas Elizabethas, o 
turėti} pažinti visa 
New Jersey.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmų, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 

• atydus, Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)____ _$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldiertiais 10 
iki 12 vai. ryte.



Lietuvių Svetainė—Jos Rėmėjai ir
Jos Priešai
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kandidatas viršijo opoziciją 
šimtu balsų.
v Užtat ir nutilo opozicija, 'at
siėmusi “nagradą.” Nė vie
nas jų korespondentukas (o 
jų tiek daug privisę!) nė žo
delio apie tąjį susirinkimą ne
prisimena. O prieš susirinki
mą tik šūkavo, tik rėkavo: 
“Šluoti, šluoti bolševikus!”

Prano Sūnus.

(9 d. sausio) Užtat kompanija kaip nori
taip ir elgiasi. Nes ji žino

liko nuošaly. Daugelis tų žmo
nių’ ir po šiai dienai yra Kom. 
Part, pritarėjais.

žmonės, kurie pasiėmė likvi 
duotos socialistų kuopos vardą, 
savo veikimą kreipė ne prieš 
ką kitą, o vien prieš komunis
tus. Jie bendru frontu su 
tautininkais ir katalikais ata
kavo ir dabar atakuoja komu
nistus. Tie buvę socialistai 
(dabar vieni tarnauja demokra
tams, kiti repūblikonam’s) ^ra 
bendrojo fronto vadais, o šio
kie tokie “grinorėliai” ir kiti 
nepavydėtinos garbės berneliai 
yra jų adjutantais. Gi rėmė
jus, prie reikalo, kaip į S. L. A. 
kuopos svarbuosius susirinki
mus, jie turi susivežti iš visų 
pakampių. Tiems rėmėjams 
jie turi įkalbėti nematytus-ne- 
girdėtus baubus, turi jiems už- 
fundyti, na, ir tokiu tik būdu 

žmonių

“Vienybėje
“mandrusis” Gaižiunėlis rašė 
ginčą su
Vytauto. Jis vienoje savo ra
šinėlio vietoje sako: “Štai ką 
sako istorija.” Po tuo sakiniu 
Gaižiunėlis cituoja istoriją. 
Gerai.

Toliau vėl sako: “Štai, is
torijos žodžiai, iš kurių leng
va suprasti, kaip Vytautas iš- 
tikrųjų įvertinamas.” Bet po 
šiuo “štai,” jokių istorijos žo
džių Gaižiunėlis nebepaduoda. 
Atrodo, kad jis nebenusivokia 
(užmiršo!), ką norėjo aiškinti.

Naujienomis” delei kad neorganizuoti darbininkai 
savo reikalų nesusitars apsi-

(Pabaiga nuo pusi. 2)
Svetainės skiepe viename 

kambaryje yra ant sienos vi
so labo du paveikslai: Augus
to Bebelio ir Karlo Liebknech- 
to (rodos, teatro kuopos sa
vastis), o “didvyriai” lapely
je sako: “Ten sienos apka
bintos židiškais ir vokiškais 
paveikslais.” Melas! (Naje, 
yra dar ir senas Aušros Cho
ro paveikslas, kuriame randa
si ir vienas kitas iš tų “did
vyrių,” bet tai nesinorėtų tikė
ti, kad jie patys save “židais 
ir vokiečiais” vadintųsi.)

Toliau: “Jie bijo išrinkti' 
knygų peržiūrėjimo komisijos; 
iš visu šėrininkų, bet riankasi 
vien iš valdybos tarpo.” Ir 
čia melas. Knygų peržiūrėji
mo komisija buvo išrinkta le
galiame metiniame šėrininkų 
susirinkime. Jei tie “geradė-i 
jai,” kurie dabar buvo pasi- 
ukvatinę knygas žiūrėti, į ko- yra nutaręs sustabdyti Šerų 
misiją neapsiėmė, ir kiti žmo-, pardavimą; būk yra nutari-; 
nės neapsiėmė, tai apsiėmė ir mas, kad naujam žmogui ne-j . , v. . ,

u:::......J susirinkime ga]jma pervesti šėro, jei jis to-! Y° vlenJaucllk skurdo, is 
dalyvaujančių narių užtvirtin-l kį šėra būtų nusipirkęs iš kito! brolių, žiauraus vargo prislėg
ti trys nariai iš direktorių, ku- . žmogaus, šie “patvarkymai” !^laimes. p, tai mand- 
rie nieko bendro neturi su yra niekas kitas, kaip tik opo-l]tėvynainis . Kiti vien- 
knvcfu vedimu. ' -UrrUvin i tauciai tegul sau fašistų alina-

Darbininkams organizacija— 
unija—būtinai reikalinga.

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ii 
nedeliomis nuo 9:30 iki 5 po'pietų.

su-
di-

pa-
pa-

Pastaruoju laiku daugelyje 
dirbtuvių darbai žymiai suma
žėjo. Kai kurios dirbtuvės 
dirba tik po tris dienas.

te-

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Į antra, nė vienas šėrinjnkų 
sirinkimas neinstruktavo 
rektorius, kad Šerų kainą 
keltų. Reiškia, kaltinimas 
grįstas vėjo pamušalu.

Toliau, kaltinama, kad “Jie 
pardavė Šerus tokiems žmo
nėms, kurie neturi jokios tei
sės jų turėti.” Kodėl žmogus 
pirkęs Šerą neturi teisės jo tu
rėti ? Kokiuo įstatymu čia kal
tinimas remtas? Niekuo kitu, 
kaip tik pramanymu.

Komitetas kaltinamas už 
knygų nerodymą. Rodyti kam, 
Bučinskui? Keno jis turi į- 
galiojimą knygas žiūrėti? Juk 
buvo ir yra šėrininkų susirin
kimuose išrinktos komisijos 
knygdms žiūrėti. Bučinskas 
per kelis susirinkimus ir per
šamas į komisiją neapsiėmė. 
Tai ko dabar taip veržiasi ?

Buvo ir daugiau pramanytų 
kaltinimų, kaip tai: būk ka
daise šėrininkų susirinkimas! 
yra nutaręs sustabdyti

la-Darbo užveizdos atrodo 
nepaisantys 
Būna atsi- 

i trečią ar

nės neapsiėmė, tai apsiėmė ir mas, kad naujam žmogui ne
tapo didžiumos susirinkime j salima nervesti šėro.

Gaižiunėlis kopia parazitų 
klasėm Jis atvyko Amerikon 
užsidirbti dolerių, šioje šaly
je gyventi jam nesmagu, nes 
jis težino tik dirbtuvę ir lo
vą. Jo pietūs—tai “donacai,” 
ir vis tik dėlto, kad greičiau 
padaugėtų skaitlius dolerių jo 
nuosavybėje. Vėliau — vykti 
pačiam ir kviesti kitus vykti 
Lietuvon, kur, anot jo išskait- 
liavimo “Vienybėje,” turint 
$3,000 pinigų ir laikant juos 
paskolinus augštais Lietuvos 

| nuošimčiais, galima gyventi 
i be darbo. Gaižiunėlis nori tap- 
• ti parazitėliu ir linksmai Lie- 
Įtuvoje gyventi iš “mylimų” sa- 

savo

biau sužiaurėję, i 
darbininkų vargo, 
tikimų, kad nuėjus 
ketvirtą savaitės dieną į darbą, 
pasako, kad jau šiandien už
baigsime darbą iki pirmadie
niui. Siunčia darbininką atsi
nešti iš namų savo kuponus, ku
riuos reikia įduoti mokestięs 
ofisam O juk aišku, kad tokį 
pranešimą darbo užveizda' galė
jo ir "š vakaro darbininkui pa
sakyti. Bet ve, kompanijos tar
nai elgiasi taip, kad parodyti, 
jog darbininkai jiems maža ką 
reiškia. * * *

WASHINGTON.— Pra
nešama, kad 1929 metais 
Valstybės Departmentas iš
davė 196,930 pasportų ame
rikiečiams, keliaujantiems į 
užsienį.

Bell Phone, Poplar 7545

LIETUVIS GRABORIUS
gaųna neprotaujančių 
paramą.

* * *

knygų vedimu.
Kalbant apie knygų peržiū

rėjimo komisiją, svarbi nuo-' 
žvalga metasi į bandytą pra-Į 

west i opozicijos komisiją 1930 
metams. J. D. čarna buvo j 
opozicijos peršamas (ir lape-! 
lyje ir laikraščiuose) į Bend
rovės prezidentą, J. M. Bu
činskas į sekretorių, ir jei jie 
būtų buvę išrinkti, nėra abe
jones, kad jie tas vietas ir bū
tų užėmę. - O betgi jie PatYs paskui įsigijo dar tris, 
kandidatavo ir į knygų Per" Blinkevičius ir 
žiūrėjimo komisiją. Reiškia, ”
Bučinskas pats būtų knygas šėrininkai! 
rašęs ir pats būtų jaŠ žiūrė
jęs. Ot, kokių “mandrybių” 
ąiekdami, jie drįsta mesti kai- kasŠ4neiu įr prasimanymu pa
tinimą svetainės komitetui! ! gelba

•' Apie tai, kad opozicija sa-Į
vo lapelyje išvadino svetainės žmonės, kurie patys pirmuti- 
valdybą “taip raudona kad ir niai patapo stambiausiais šė- 
šuniui nulupus odą Tfebutu • rininkais, kurie įsigijo po 10, 
i^udonesnis,”. nėra ko beaiš-jPO 8 šėrus, nei vienas opozici- 
kinti, nes Binghamtono lietu- jos eilėsna neįėjo, 
viai tokiems šunų lupimo spe- neatsibodo laukti “procentų, 
cialistams davė ir atatinkamą, 
vardą: rakaliai. Už tą vardą, 
sakoma, tie “didvyriai” pyks
ta, bet lai pyksta tik patys ant 
savęs, nes jie patys tą vardai 
ir pasirinko.

Opozicija pasakė ir tai, kas. 
jai ištikrųjų rūpi: pelnas, nuo-Į 
šimčiai už šėrus. <,...............
neduoda tiek pelno, kad už Į tu. Rašė jie 
šėrus gauti nuošimtį, jie kalti-> “Keleivyje” ir 
na bolševikus. Bet jie nenori' si vJenp tonu, 
prisiminti to, kad kuomet pa-i tais,” ’------ —
tys tie “mandrieji biznieriai”; 
buvo valdyboje, tai irgi nė j 
cento nuošimčių nė. vienam šė-' 
rininkui nemokėjo, čarna drįs-' 
ta rėkti, kad bolševikai dau-Į 

per 10 metų valdo; 
Bet jis “pamiršta”, 
prie tų “baisiųjų” 
prisiskaityti, nes! sus suminėti nėra svarbu. Vie- 

ir jis| iki reikšmingesnį Antano Čar- 
Nuo ^os šūkavimą reikia atsiminti.

suran- Tas žmogus per kelis sykius 
daugiau kaip 10 metų.! susirinkime kartojo: “Jei jūs 

žmo-1 neišrinksite mus į komitetą, 
uo_;mes jums pakelsime taksas irReig_ 

kia, jis (o gal ir jie visi— 
zicininkai) darys tai, kad 
drovė barfikrūtytų. Tai 
mytinaš sakinys.

zicijos ’lyderių prasimanymai, legui bau auna-
• | mi skursta, bile Gaižiunėlis ir 
ų j kiti amerikiečiai, kuriuos Gai-

I židinėlis kursto vykti Lietuvon, 
neno-Įgalės gyventi “iš procentų”!

Lietuvos žmonės, skurde 
i skęsdami, skolinasi pinigus 
‘augščiausiais nuošimčiais, nei 
nebepaisydami, ar kada galės 
tas skolas išsimokėti. O jei 

' dar visi Amerikos lietuviai, ku-! I • XI ~ x • x-K„4

ir jie yra “užrašyti” 
“protingose galvose.”

Patys tie “didvyriai, 
rėję pirkti daugiau Šerų, prie-! 
šinasi,. kad kiti perka. Tokis! 
Juozas D. Čarna kaip pirko. 
tris Šerus Bendrovės įsikūrimo 
laiku, tai tiek pat ir dabar te
turi. O Just. M. Bučinskas 
nuo Bendrovės įsikūrimo išbu-i 
vo iki 1920 m. su vienu šėru ;

. Juozas 
šiandien teturi 

tik viena šėra. Ot, “stambūs” 
__ ........ ...! Iš visko aišku, 
kad jie tik nori vadovauti ir 
valdyti, o sau pasėkėjus ren-

Jiems dar

rie .tik turi po tris tūkstančius 
dolerių, nuvyktų Lietuvon ir 
savo pinigus išskolintų Lietu
vos neturtingiems gyventojams 
(turtingieji, aišku, paskolų ne 
nereikalingi!), parazitų — iš 
“procentų” gyvenančių žmo
nių—skaitlius labai padidėtų, 
žmonėms, • paskolų nei “pro
centų” neišsimokant,—kas bū
tų ? Būtų toks dalykas, kurio 
“mandrusis” Gaižiunėlio pro
tas suprasti, permatyti nega
li. . . Būtų tokia finansinė ka
tastrofa, kurioje žūtų ir išsko- 
linti pinigai ir skolininkų var
gas nesumažėtų.

Kompanija duoda dykai savo 
darbininkams rytinį laikraštį. 
Tame laikrašty yra specialis 
kompanijos skyrius. Į tą sky
rių rašo visi tie, kas nori kom
panijai pataikauti, kas nori ją 
pagirti. Buvo kompanijos atsi
liepta, kad galima ir kritiką 
rašyti, bet. kada vienas kitas 
darbininkas rašė ir, bijodamas, 
kad už kritiką nepavarytų 
kompanija iš darbo, nepasirašė 
savo pavardės, tokie darbinin
kų rašteliai nerado tame laik
raštyje vietos.

* * *
Tūloje kompanijos dirbtuvėje 

tapo įtaisytas radio. Iš sykio 
darbininkai mane, kad tai kom
panija “užfundino”. Bet po 
kiek laiko pasirodė visai kas 
kita. Kompanijos įgaliotiniai 
išklausinėjo darbininkus, ar jie 
nori, kad tas radio pasiliktų 
dirbtuvėje. Didžiuma pasisakė 
“taip”. Paskui ir pradėjo iš 
tų, kurie pasisakė “taip”, kolek- 
tuoti po 25 centus į savaitę. Sa
koma, turės kiekvienas išmokė
ti po dolerį.

O jau to radio “priimnumas”, 
kuomet j iš čerška mašinų dūz
gime, tai bjauru ir klausytis! 
žmogaus jausmus tik labiau 
nervuoja.

Tie žmonės, kurie 
gaspadoriauja S. L. A. 
je, norėjo ir Lietuvių Svetainę 
pasigrobti. Bet tas jiems ne
pavyko. čia, mat, šėrininkais 
yfa ne tie žmonės, kurie S. L. 
A. kuopoje padaro “nusvėri- 
mą.” Tokių “nusvėrėjų” į 
Lietuvių Tautinės Bendrovės j 
mitingą nebuvo galima susi
vežti. Ot, ir pralaimėta!

Prieš Lietuvių Tautinės Ben
drovės mitingą ėjo kalbos, 
kad tiems, kurie 1929 metais 
pirko Šerus, nebus leista bal
suoti ; kad tiems žmonėms 
Bendrovės komitetas turės su-j 
grąžinti pinigus. Bet, žino-; 
ma, tai buvo tuščios kalbos, ■ 
nes tokio įstatymo Bendrovėje 
nėra, ir Bendrovės komitetas 
viską darė legaliu keliu. Jei • 
nerokuoti naujų Šerų į balsa
vimą, tai ir senais Šerais pro-! 
gresyvės sriovės kiekvienas

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

dabar 
kuopo-

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

GRABORIUS-UNDERTAKER

ant 
pa-

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
gei Jaustose vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

NAUJAUSIOS MADOS

Opozicijos Talkininkai; Kerš
tingi Gąsdinimai

Opozicija savo darbe turėjo 
ir talkininkų, kurie į Bendrovę 
nė nepriklauso. Jais buvo ke
li—tariant Gaižiunėlio pasa
kymu—peizotojai. Tie peizo- 

Jei svetainėI tojai darbavosi žodžiu, ir raš- 
Rašė jie “Vienybėje,” 

j e” ir “Sandaroje” vi- 
, vienais “fak- 

,” viena išvada: šluoti bol- 
! ševikus iš Lietuvių Tautinio 
•Namo! Bet šėrininkų balsavi
mas užvožė per nosį kaip ly
giai opozicijos “didvyriams,” 
taip lygiai ir jų talkininkams- 
peiz ©tojams.

Kerštingi gąsdinimai žodžiu 
ėjo įvairių įvairiausi, Juos vi-

Vienas juokdarys pasakė, 
kad neužaugai Gaižiunėliui 
dar labai tiktų ne svietą mo
kinti, bet Geležių klebono 
kiaules ganyti. Tas juokdarys 
tur būt pažįsta Gaižiunėlį ga
ną arti. Gaižiunėlio teikiamos 
svietui “raštinės pamokos” nu
sako jį esant nė kiek neąugš- 
tesniu didvyriu.”

Rep. Plunksnaitis.

A—-ma A—te.

PHILADELPHIA, PA., 
IR APIELINKĖ

A'nt 1 d. kovo yra. šaukiamas ma- j 
sinis susirinkimas ’vi^jį mūsų progre
syvių organizacijų ir. jų simpatikų. 
Vieta—Fairmount Ave.^ ir 8-ta gat., 
7:30 vai. vakare. Į šį susirinkimą 
pribus L. Prūseika. Visų apielinkių 
progresyvių • organizacijų nariai būti
nai turi pribūti į šį susirinkimą, nes 
jis palies persiorganizavimo darbą. 
L. K. P. P. Biuras. L. K. Part. Phi- 
la. Biuras. 47-9 I

TADA IR DABAR
vei-

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

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

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

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
Trys gariniai kambariai delei 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 Debevoisc Sts. į
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. '

Telefonas: Pulaski 1090

giau kaip 
svetainę, 
pats save 
bolševikų 
1923 metais ir jis valdė, 
buvo direktorių tarpe. 
1923 iki 1929 metų jis “: 
da” 
Ot, kad “numandrėjo 
gus! Gi opozicijos šulas, 
lūs šmeižtų lapelio platinto- Jūs turėsite bankrūtyti.
jas Juozas Blinkevičius (vė
liau išsiaiškino, kad tai tas 
pats žmogus, kuris savo “gra-1 
inotnu” parašu “J. Blinkuch”!

^reikalavo knygas parodyti),' 
buvo Bendrovės direktorium 
dar tik 1928 metais. Ir jis 
kaltina bolševikus už visą de
šimtmetį ir jis peršasi į vice
prezidentą. Juokdarys!’

Kiti Kaltinimai
Opozicijos korčiukėje, išleis

toje prieš 13 d. sausio susirin
kimą, kaltinamas svetaines ko
mitetas, kad 1929 metais par
davė šėrus ta pačia kaina, 
kaip kaip buvo 15 metų atgal.

ŠIS-TAS IŠ ENDICOTT-
JOHNSON SHOE CO.

ŠIŲ METŲ MADOS

■

DETROIT, MICH.
L. 1). S. A. 17 kuopa rengia iš- j 

leistuvių vakarėli su šokiais del drg. i 
Terzių ir Žukauskų. Įvyks ketverge, Į 
27 vasario, Draugijų Svetainėj, 4637 i 
W. Vernoh Highway. Pradžia 7:30 1 
vai. vakare. Visos minėtos kuopos 
narės nepamirškite atsinešti užkan
džių. Kviečiame visus atsilankyti. 
Įžanga veltui. Rengėjos. 47-8

Desėtkas metų atgal čia 
kė dvi sriovi: socialistai ir ka
talikai. Prie socialistų spietėsi 
geroka skaitlinė progresyvių 
žmonių, o prie katalikų—vadi
nami tautiečiai, kurie save tau
tiečiais vadino tik iš vardo, bet 
darbais nuo katalikų nesiskyrė. 
Progresyvė sriovė, socialistų 
vadovaujama, pasistatė gražią 
svetainę, paliuosavo šv. Juoza
po draugystę nuo Romos juod
varnių jungo, suorganizavo 
Liet. Darb. Susišelpimo draugi
ją, Aušros chorą, teatrališką 
ratelį, Literatūros kuopą, L. M. 
Progresisčių kuopą ir’ tų visų 
organizacijų vardais gana žy
miai veikė. Katalikai pasibu- 
davojo sklepelį-bažnyčią, susior
ganizavo vieną kitą šventą 
draugystę ir krutėjo • silpniau, 
negu progresyvė sriovė.

Karo laiku socialistuose pasi
reiškė skilimo diegai. Socialis
tų Partijos vadai, atsižadėję 
Partijos principų, nukrypo deši
nėn, pradėjo taikytis prie val
dančiosios klasės ir išsižadėjo 
klasių kovos. Oficialis skili
mas įvyko 1919 metais. Tada 
didžiuma Lietuvių Socialistų 
Sąjungos narių priėmė Komu
nistų Partijos vardą, 
buvo ir pas mus. 
žmonės, kurie dar 
oficialiam skilimui 1 
partijos pasitraukę, 
nuošaly. Vėliau, jie pasigriebė 
likviduotos LSS. 33 kuopos var
dą ir skaitė tą kuopą gyva. 
(Tie žmonės dar ir dabar ret
karčiais prisimena,- kad toji 
kuopa gyva, bet narių, apart 
“komiteto?, ji neturi).

Komunistų Partijos kuopoj, 
susidarius sunkesnėms parei
goms, narių skaitlius žymiai su
mažėjo. Bet tie žmonės, kurie 
pasitraukė iš Kom. Partijos, 
negrįžo pas socialistus, o

iNkerman, pa.
A. L. D. L. D. 203-čios kuopos su

sirinkimas bus nedčlioj, 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 pradėti 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.

(45-47)

Išparduodami Dabar

n
k

M —Ą

S.

Gaižunėla© ‘Mandrumas’

Pristatom kąd ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

pamokslus

MACYS BROS. FURNITURE CO

pasi-

DINING ROOM

taupant 
medžiagą, 

metai būtų

bonai 
šiemet

. Tas pat
Tik keli 
neįvykus 

buvo nuo 
pasiliko

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

PARLOR — BEDROOM
KITCHEN SUITES

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y

Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

.v'ttįši.

Rašyti apie tokį menką as
menį, kaip Gaižiunėlis, never
tėtų, jei jis nesistatytų “mau
driu patarėju” kitiems. Tas 
bernelis, nesenai atvykęs į šią 
šalį, mažai ką nusivokdamas 
apie šios kolonijos lietuvių 
praeitį, o imasi fašistų “Vie-

Ar šiame kaltinime jie turi pa-i nybėje” “aiškinti dalykus.” 
grindą? Ne! Daugiausia šė- Pradžia jo viešojo žodžio bū
rų yra parduota 1920 m. (arti vo ta, kada jis, nei žinodamas, 
$3,000)—irgi ta pačia kaina, nei suprasdamas dalykų, emė- 
kaip ir Bendrovės įsikūrimo si aiškinti apie Lietuvių Sve- 
laiku. O namo vertė 1920 m. tainės reikalus. Kuomet fa- 
buvo jei ne augštesnė, tai ir1 šistuojanti žmonės taikėsi už- 
ne žemesnė, kaip kad dabąr į valdyti Lietuvių Svetainę,, tai 
yra. Pastaruoju dešimtmečiu ' tas bernelis irgi rėkė: ‘“Laiky- 
namų kainos nepakilo, bet da-i kitės!” Bet kuomet puolėjai 
linai nupuolė—tai viena. O 'atližo, Gaižiunėlis tyli.

ši kompanija per kokią de- 
sėtką metų savo darbininkams, 
ištikimai išdirbusiems pilnus 
metus (paskutiniais pora metų, 
rodos, buvo įvesta, kad turi iš
dirbti du metu), mokėdavo bo
nus, arba taip vadinamą dalį 
kompanijos uždarbio atiduodavo 
darbininkams. Iš pradžių, kaip 

j toji “geradėjystė” tapo įvesta,
. .e “lyrą buvę metų, kad darbininkai 

e"! t°kių bony yra- gavę po suvirš 
' porą šimtų dolerių už metus.
1 Bet laikui bėgant, tie 
mažėjo ir mažėjo. O
jau paskelbta, kad pereiti me
tai pelno nedavė, bonų nebus. 
Kompanija “vos” išsimokėjusi 
taksas ir dividentus už įdėtą 
kapitalą. Darbininkai turi 
“prabočyti” ir sų vilčia žiūrėti, 
ištikimiausiai dirbti, 
visokią kompanijos 
ir laukti, kad šieji 
geresni.

Tuos gražius
kompanijos prezidentas Džior- 
džis kartoja visuomet. Visuo
met jis kalba apie taupumą ir 
apie viltį geresnių laikų. Tuomi 
jis gražiai užbovina* darbinin
kus, kad jie nereikalautų di
desnių algų; arba kad ir įvai
riuose darbų skyriuose algas 
mažinant, kąd darbininkai ty
lėtų ir kantriai kęstų.

Darbininkai neorganizuoti.

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

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

Vaistažoles yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū-. 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoį 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 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road Spencerport, N. Y.
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Dvi Komedijos Maspethe 
Ateinantį Sekmadienį

Tėmykite, kas įvyks sekma
dienį, kovo 2 d., Maspethe. 
Bus sulošta dvi labai juokin- 

* gos komedijos. Vienoje-r 
“numiršta” vyras, ir prie jo 
“lavono” moteris išsiplepa vi
sas paslaptis ir myluojasi su 
savo mylėtiniu. Bet pasirodo, 
kas jos vyras ne miręs, o tik 
girtas užmigęs; ir jis prabu
dęs girdi ir mato savo pačios 
slaptybes. Pasidaro juoko, 
kaip šieno. Antroje komedi
joje, “Tarnas Įpainiojo,” per- 
stato jaunos porelės ir jųdvie
jų tarno gyvenimą, kur tarnas 
pridirba visokių šposų.

Lošimas bus Lenkų Svetai- 
nėjs, 91 Clinton Ave., Maspe
the. Pradžia 4 :30 vai. po pie
tų.

Visi atsilankykite; turėsite 
didelio smagumo.

Reng. Kom. Narys.

Kas Girdėt Menininky 
Trečiaip Apskrityj .

Sekmadienį, 23 d.
rio, Patersone, N. J., įvyko 
Proletarinio Meno Trečio Ap
skričio konferencija. Delega
tų viso buvo 16, galima saky
ti, nuo keturių vienetų. Lyros 
Choras delegatų neprisiuntė; 
jį atstovavo B. Krasauskas.

Konferencija buvo, kaip 
priprasta sakyti, gyva. Meno ? 
reikalus svarstė rimtai, visapu-, 
siškai. Asmeninių užsivarinė- 
jimų vietą užėmė nuosakus 
gvildenimas tos užduoties, ku
rią nusako proletarinė ideolo- j 
gija ir principai.

Iš Trečio Apskričio vienetų i 
finansiškai geriausia stovi Ai
do Choras, o finansais silp
niausias tai Laisvės Choras Pa
tersone, N. J. Jie sakosi vi
sai neturį pinigų. Lyros Cho
ras irgi nelabai turtingas; na
rių skaicuim pusėtinai aplū
žęs. Sakoma, kad vidujinėj 
tvarkoj trūksta jame sutarti- 
numo. J tai reikėtų kreipti 
domės. Kiti chorai juda šiek 
tiek. Tik visa bėda, kad kaip 
jauni, taip ir seni serga kokia 
tai chroniška liga vėlavimosi 
į pamokas. Ateina dainuoti 
apie devintą valandą; tai tie
siog nepakenčiamas 
m as.

Newark o Sietyno 
rengiasi perstatyti 
“čigonai” 26 d. balandžio, o 
Elizabetho choras duos kon
certą 27 d. to pat mėnesio. 
Del geresnių pasekmių, patar
ta, kad su parengimu vieni pa
šoktų atgal, arba kiti pirmyn.

Sietyno Choras rengia vaka
rienę 15 d. kovo, 
Choras koncertą.

apšilę id i-

Choras 
operetę

pavidalas ir mad
tokse tfagyfcaį

Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠEL8O

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

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

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED’*. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinamas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

“It’s toasted” ..
Jusu Gerklės Apsaugojimas—prieš erzmima—pnes kosuilii.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis pnes-ne urną tunuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyciuo ni.
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas, figūras arba sumazin. riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Luckj/ , tai tuo u u jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. r. @ 1930> The American Tobacco Cdi| Mfrs<

nukėlė į 22 d. kovo, ir prašo, i išleidimui Seno Vinco operc- 
kad kurie chorai davė atsaky- tęs.
mus, negalėdami dalyvauti 15

j d. kovo, idant apsiimtų 22 d.' tris aktus.
I pagelbėti jiems. (neužbaigta—kokiam kompozi-l
i T1 x .v , . . ! toriui duoti apvilkti eiles muzi-|

o Laisvės i Pats apskritys ižde turi pi- jęos rQbaįs.
Koncertą | nigų $290. žinoma, jie išeis

“ DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- • 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5016 CHENE ST., DETROIT, MICH.

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

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

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir perą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:KUNDROTO APTIEKA

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514
Ukirpkit šj skelbimą ir priaiųskit kartu su užsakymu

VALIAUSKAS

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTO J AS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Kaštone, M~n.fl9669 
Bell, Oregon 5186

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauranto ir salės, 961 
■and St., Brooklyn, N. Y. “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 

mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodam, kurių ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, gyvenanti už kelių blokų, ant s^k po saujas pa
siima: nes jiems labai patinka, kad švelnūs rūkyt, labai malonus sko

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

į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA., tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, .kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 

• reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai, pa
daryti rankomis, yra geriausi, juos visi myli!John Naujokas

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

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS, 

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo,* Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišką 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvajgio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidęj’usių 
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, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos,

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYK4
Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos BandymaiX-Spinduliai,

Z g NS 110 EAST IGth ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

rastais vakarais mažai žinomą ačiū. Pinigus pasiuntem. per Lais- 
Operetės vardas bus: | susirenka. Kurie ir labai no-!v5s” redakciją į Agitacijoj ondą.

Nebaigta Kova. Ji tuiės; atsilankyti į prakalbas ar- 
Tik dar galutinai i "------------------------------------------ba kitus parengimus—negali, 

turi dirbti arba darban sku
bintis.

Drg. M. žaldokas pasakė 
gerą prakalbą. Buvo užsimin-i

Apskričio komitetui pavesta! įy apie Agitacijos Fondą ir,' 
gauti prelegentą, kuris jo i'i-1 paprašius aukų, sumesta $10.- 
bose aiškintų skirtumą tarp Į 

į buržuazinės ir ] 
dailės, šis,darbas iki šiol bu-i 
vo apleistas, bet visgi geriau Į 
vėliau, negu niekad.

Konferencija išrinko dele-l 
gatu J. Nalivaiką atstovauti' 
apskritį menininkų suvažiavi-i 
me Chicagoj, kada nors birže
lio menesį. Jam duota pata
rimai, kad suvažiavime palai
kytų apskričio konferencijos 
šiuos pageidavimus: perkelti 
Meno Sąjungos centrą Brook- 
lynan; stengtis išleisti žurna
lą, kuris būtinai reikalingas 
supažindinimui jaunuolių su 
darbininkų klasės uždaviniais, 
kaip dailėje, taip ir visame ka
me.

Į apskričio .komitetą išrink
ta šie. draugai: A. Jeskevičiū- 
tė, Vaitaitis, Krasauskas, Kve- 
deras ir Pakalniškis; alterna- 
tais: Taraškevičius, Nalivaika 
ir Jonaitis.

Kita konferencija bus Ėli- 
zabethe ; piknikas—veikiausia 
Patersone. J.’ N.

Šiaip gi ji veik; 
jau sutvarkyta.

r LIETUVOS PREKIŲ DIDŽIAUSIA UETUVIŲ APTIEKA

05. Literatūros parduota už 
proletarinės! $7.15.

Aukojo sekamai.
F. Rakštis ir S. Jankauskas po

Patugarskis, V. Grikštas, P. Vaznis, 
L. Motuzienė, A. Čiužas ir M. Po- 1 
ciene po 50c; J. Grušas, A. Stukus, 
A. Valinči'us, F. šiurma, S. Petkus, -i 
J. Bartašius, M. čiužienė, F. Vai
niene, M. Čepaitienė, F. įšęmcnas, S. J 
Domkus ir Ą. .Stelmokas po 25c. Vi- 
siems aukojusiems tariame širdingą

RUMFORD, ME.
Vasario 12 d, įvyko prakąl 

bos, kurias surengė A. L, D 
L. D. 34-ta kuopa, 
drg. M. žaldokas. 
buvo mažai,, nes pas mus dar- ■ 
bai ant trijų pakaitų, tai pąp-1

Kalbėjo]!
Publikos ’

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

Remkime Lietuvius

n? i

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

8-18 E. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS.

su didesniais 
Rose Labora- 
reikalavimi\i. - 
dienomis dar

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

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

Kadangi vis daugiau ir daugiau gauname orderių 
pagyrimo laiškais, tai ir buvom priversti įsteigti Blue 
toriją, kurios Užduotis ir bus, kad patenkinus žmonių

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

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

Naujai išrastas ................... ’
Veiflo Grožybės 
už $2.00.

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

DISTRIBUTORS
STROSSELL IR K. AKULIONIS i

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

BLUE ROŠE LABORATORIES
Branch Office 69 Bond Street, Dept. Dl

ELIZABETH, N. J.

Kas yra didžiausiai žmogaus prieias7—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, 
bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsėjusiai

IT I ) f I 1 n 1 (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo. Urban s loki rowders Už 75c už bak8ą *i)8i*inkiuok 1100 •avo amžino priešo 1

II v L n I «« yra tai kanuolė prieš kiU> amžinų žmogaus priešą—Ui 00 L31X IdOS vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

ĮJ-i®®'® f VKBOIIAS

Siųsdami 
su savo adresu,

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, I_____  .

pinigui 
užrafiykite:

Brooklyn, N. Y.

A5. žemiau® pasiragęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit nran pri- 
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, bu nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No,

Miestas

A

„Street or Avenue

State..—

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

Įsteigta 
, 26 metai

ŠEKIT LINDBERG
Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 

išmokins jus būti automobiliu mechanikais, orlaivių mechanikais, o - 
laivių ihžinų mechanikais, stvrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai uz- 
tikrjnti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klases dieno
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 10-12. Kata
logas' uŽdyką.
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K. Laisvietis.

ir

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
40-8

Telephone, Greenpoint 2320J. GARŠVA
(45-47)

O o

O

o

o

Elena Aušriūte, Mezzo-Soprano

Tek, 0783 Stagg

i

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

pažįstate mus, mes pažįstame 
bet jau senai matemčsi. Būtų

sekstetas ir kt.
šalinaite, be abejo, pa- 
kokia kilnia muzikos 

galima priverst kalbėt

o

o"

yra 
bus

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

is “davi- 
leidimus, į 
delei at-

GRABORIUS
UNDERTAKER

LA IDOTUVIŲ D! R EKTORIUS

prelek-
be-
va- 
va- 
Mi-

—Ant Pagrindų—
New Yorke—

Buddy ROGERS ASMENIŠKAI 
Taip pat PAUL ASH— 

Jesse Crawford prie milžiniškij 
vargonų.

Brooklyn?—

bes įvežti Amerikon ateivių 
per panašias gudrybes.

Penki minimi žulikai yra 
' laikomi po $25,000 parankos 
j iki teismo.

PARSIDUODA lietuviška užeiga ar
ba reikalingas partneris. ' Biznis 

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

(44-49)

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

J* 
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY

visiems Įdomi, lengvai supran
tama ir labai pamokinanti.

Apart prelekcijos, dar bus 
programa:

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA KARMA arba kas nu
gali randavoti už labai 
Karma randasi 
Kreipkitės delei 
M. Valentine, 274 
Bound Brook, N. J.

PUBLIC SHOE REPAIRING 
449 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

mažą kainą. 
Conn. valstijoj, 
informacijų pas:

W. High St.,

Imksminosi; kurie myli šokti, 
tai šoko, o kiti suėję būreliais 
šnekučiavosi, linksmai laiką 
leisdami.

Balių Mylintis.

HHllIdllI o

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
“Ateiviu Jvežėjif-Žuliku 
Šaika Sučiupta

Susekė prigavikų saiką, k u 
rie už didelius pinig 
nėjo” neva valdiškus 
arba k last a v o v ižas 
važiavimo imigrantų 
jos ir kitų šalių, 
brooklyniečius Šamą 
zą, Morrisą Baskiną, MaižĮ Sa-1 
syznicką, o Patersone L. Sha-į 
pirą. Už klastingas popieras, 
.delei įvežimo Amerikon jie' 
<Smė $600 iki $1,200. Morriso, 
brolis Henry buvo laikomas) 
Lenkijoj. Jis nuduodavo di
delį poną, kaip ir kokį konsu-l 
lą. Norintiems važiuot Į A- 
meriką jis išgaudavo falšyvas 
vizas iš minėtos šaikos. Len
kijoj suradęs kokį kunigą, ku
ris išrašydavęs metrikus, kad 
tokia ir tokia mergina buvo 
tada ir tada apsivedusi su at
važiavusiu iš Jungtinių Valsti
jų lenku, kuris tuo laiku jau 
buvęs Amerikos pilietis. Su to
kių metrikų pagelba paskui . , . . .,
“atsiimdavo” Amerikon ta I'5 |,r0Krama: d?’™os A',df 
merginą, kaip “piliečio” mote’- Choro mcrKlnl-' kt
rį, virškvotinę ateivę. | 1 ie IS*

Tais klastavimais pavyko A-|_ Z. ~ 7 . .
merikon Įgabenti tiktai keletas) Pasekmingas Sv. Jurgio 
asmenų. O prigavikų šaika 
tūkstančiais plėšė sau pinigus' 
iš lengvatikių, nors žinojo, kad ’ 
jau nėra beveik jokios galimy-

Kriaučių Atydai
26 d. vasario, trečiadieni, į- 

vyks kriaučių 54 skyriaus 
svarbus susirinkimas, 7:30 
vai. vakare, Amalgameitų 
kriaučių svetainėj. Visi kriau- 
čiai sueikite į savo susirinki
mą. Tai bus svarbus susirin
kimas. Malonėkite sueiti lai
ku Į susirinkimą.

Sportelis.

MM
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Prelekcija Apie Dailę
Aido Choras rengia 

ciją temoje.: “Ar dailė 
partyvė?” Prelekcija
sario 28 d., penktadienio 
kare. Ją patieks drg. R. 
žara, kuris su dailės klausimu 
yra nuodugniai susipažinęs.

Prelekcija rengiama ne vien 
aidiečiams, bet ir abelnai pub
likai. Josios pagelba Aido 
Choras ryžasi paskleisti tarp 
brooklyniečių ir apielinkės gy
ventojų tikresnį supratimą, ką 
reiškia dailė bei menas ir kuo
mi skiriasi proletarinė dailė 
nuo buržuazinės.

Sąmoningi darbininkai nėra 
kokie storžieviai. Jie labiau, 
negu didelė didžiuma “abel- 
nosios publikos,” įvertina dai
lę. O kadangi tokių dailinin
kių, kaip šalinaitės, yra, taip 
sakant, “padėta siela” į dailės 
darbą tarp mūsų, tai privalo
me parodyti savo Įvertinimą ir 
skaitlingai atsilankyti į jos 
koncertą.

Tas koncertas nėra garsina
mas plakatais. Pasitikima 
laikraščio skaitytojais. Kiek
vienas, todėl, skaitantis apie 
tai “Laisvėje” turėtų pasakyti 
ir savo draugams bei pažįsta
miems, kad važiuotų Į šalinai
tės ir jos mokinių koncertą 
kovo 1 d.

Pelno rengėjams mažai liks, 
nes svetainė brangi, susidaro 
ir . kitokių išlaidų, o publikos, 
kaip sakiau, buvo nedaug.

Beje, gautas vienas naujas 
narys prie A. L. D. L. D. 185 
kuopos.

Vasario 20 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 185 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių atsilankė 
vidutiniai. Iš kuopos iždo pa
skirta $5 rengiamam Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
bazarui ii* draugės Baltrušai
tienė su Misevičiene apsiėmė 
parinkti tam bazarui kokių 
nors daiktų.

Užbaigus susirinkimą, V. 
Paukštys skaitė paskaitą te
moje : “Dvasiškąja ir jos išsi
gimimas.” Koresp.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite !

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Brulge Plaza)

BROOKLYN, N. Y. •
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
RĖŽIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diaynoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

Iš Trijų Kuopą Baliaus ir 
Koncerto Richmond Hill

Vasario 23 d. įvyko Rich
mond Hill dalyje balius ir 
koncertas, kurį surengė A. L. 
D. L. D. 185, L. D. S. A. 111 
ir S. L. A. 322 kuopos, žmo
nių, palyginamai, buvo i^e- 
daug. Koncertinę programos 

; dalį išpildė sekamos jėgos:
Pirmiausia Aido Choro sek

stetas, po vadovyste B. šali- 
nąitės, sudainavo keletą dai
nelių, kurios išėjo labai gerai. 
Paskui Edvardas Levandaus- 
kutis, žinomo graboriaus Le- 
vandausko sūnus, pasmuikavo 
ir fleita išpildė vieną gabalėli, 
kas publikai patiko. Vanda 
Širviūtė dviem atvejais puikiai 
pašoko klasiškus šokius ir 
Margareta česnavičiūtė sudai
navo keletą dainelių. Apie jos 
dainavimą visi žino, todėl ir 
komplimentų nededu. Drg. R. 
Mizara pasakė prakalbėlę, ku
rioj nurodė, kaip dabar viso 
pasaulio juodosios jėgos su
bruzdo prieš Sovietų Sąjungą, 
kad kaip nors užkenkus vyk
dymui penkių metų planą, ku- 
riuomi norima ir šalies ūkį su- 
socializuoti, norima ir dvasiš- 
kijai uždaryti burną, kad ji 
nevarytų priešingos agitacijos 
prieš Sovietų Sąjungos valdžią 
ir jos darbus. Užbaigė pra
kalbą ragindamas prigulėti 
prie darbininkiškų organizaci
jų ir remti visais galimais bū
dais komunistini darbą.

Literatūros parduota už ke
lius dolerius.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Reikia Paremti Šalinaitės 
Mokinių Koncertą Kovo 1

Naujų ir jaunų muzikalių
dainos spėkų bus pasirodymas 
ir viešas išbandymas laike B. 
L. šalinaitės koncerto šį šeš
tadienį, kovo (March) 1 . d., 
dailioje koncertinėje svetainė
je, Shubert Hall, ties Broad
way, Monroe ir Howard Ave., 

Prašome ir kitiems pranešti lBrooklyne Kiek iki šiol su_; 
apie šią prelekcija, kuri busj skaįčiau, bus arti dvidešimt: 

mergaičių: šokikių, pianisčių,, 
dainininkių su išlavintais ta
lentais. Tai ne vien kokios 
pradžiamoksles. Programos 
išpildyme dalyvaus ir Elena 
Aušriūte, ir kelios kitos artis- 
tės-dainininkės ir pianistės.

Dainuos F. Stankūnas, pla
čiausiai žinomas Amerikos lie
tuvių basso; Aido Choro mer
gaičių 

Pati 
rodys, 
kalba 
pianą.

Mes, darbininkiškoji publi
ka, mokame padaryt skirtumą 
tarp dailininkų, kurie tarnau
ja mūsų judėjimui, ir tų, ku
rie eina su priešais. O Šali
naite, kaipo Aido ir Sietyno 
Chorų mokytoja, deda visą 
energiją, kad pastatyt juos 
ant tinkamos augštumos; vado
vauja juos įvairiuose darbinin
kiškuose parengimuose, diri
guoja muziką, pritariančią 
mūsų vaidinimams operečių, ir 
šiaip, kur tik reikia, nesigai
li darbo, kad visomis savo spė
komis ir visu išlavintu talentu 

kus; o muzikantai griežė iki j puošt mūsų darbininkiškas 
Į 2 vai. nakties. Visi gražiai1 pramogas.

Draugystes Balius
22 d. vasario buvo šv. Jurgio 

Pašei pinės Draugystės metinis 
balius Miller’s Grand Assem
bly svetainėj. Publikos prisi
rinko taip skaitlingai, kad net 
trys Millerio svetainės buvo 
pilnos. Buvo virš 3,000 žmo
nių. Nors draugijos nariams 
yra duodama po 2 tikietu vel
tui, bet dar buvo parduota ti- 
kietų prie duru 1,101. Tokiu 
būdu draugijai liks nemažai 
pelno.

Baliaus komisija sako, kad 
nesitikėjo tiek daug publikos 
turėti. Mat, pastaraisiais me
tais draugiios baliai nebūdavo 
tokie skaitlingi. Bet šis itai 
pilnai pasekmingas. Jame ypač 

RUDY VALLEE ASMENIŠKAI! daug matėsi ir čia augusio jau
sti savo originaliais Connecticut nimo, kuris sudarė šokiku pul- 

Yankees vaizdelyj 1 1
“ALLADIN’S REVELS” 

BOB WEST su Elsie Thompson

New York Brooklyn
Times Sq. Flatbush ties DeKalb

PARAMOUNT TEATRAI
Paramount’o Visa-Kalbanti 

Kombinacija Veiksmo, Komedijos 
ir dramos!

“ROADHOUSE NIGHTS”
—su--

Charles Ruggles, Clayton Jackson 
ir Durante, Helen Morgan ir 

Fredd Kihler

IŠRANDA VO.JIM AI
PASIRANDAVOJA puikus kamlia- 

rys. Yra šiluma ii- visi paranka
mai. Kreipkitės po num. 160 S. 3rd 
St., Apt. 26, Brooklyn, N. Y. Matyt 
galima nuo 7 iki 10 vai. vakare. 47-9

REIKALAVIMAI '
REIKALINGA merginų išrankioji- 

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

PARDAV IMA!
PARSIDUODA grosernč ir d< 
tessen krautuve. . Biznis gerai : 
tas. Randa pigi. Jjrys puikūs kam
bariai del gyvenimo. Priežastis par
davimo—išvažiuoju Į Lietuvą. Atsi
šaukite: 2101 Nostrahd Ave., Brook
lyn, N. Y. 46-7

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
6043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.
Tolumas del manęst skirtumo ne- 

Mano ofisas ‘atdaras dieną 
Darbą atlieku gerai, 

o

Patarnauju
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L. Bernice Šalinaite, Mokytoja

MOKIm
Atsibus Šeštadieni

1930

SCHUBERT SALĖJE
Broadway, 

Monroe ir Howard Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 Valandą Vakare
ĮŽANGA $1.00 YPATAI

•‘J <•

Šiame Koncerte visos Šalinaitės mokinės parodys savo talentą muzikoje ir matysime, kiek mokslo jos sugebėjo 
pasisemti iš gausingos muzikos mokslu ir talentu savo mokytojos

F. STANKŪNAS, vietinis lietuvis basso, profesionalis 
daininkas, dalyvaus šioje programoje.

ELENA AUŠRIUTĖ, mezzo-sopranas, kuri kelioliką me
tų paaukojo muzikos mokslui Amerikoje ir Italijoje, 
—taipgi dainuos Šalinaitės mokinių koncerte.

ELENA ENDZIELIŪTĖ, coloraturo sopranas—tai lakš
tingala iŠ Worcester, Mass.; dainuos solus.

AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS, vadovaujamas 
pačios šalinaitės, dainuos prie šaunios orkestros. Da
bar jos mokinasi naujas dainas šiam koncertui.

Visos mokinės, pasipuošęscėniškais kostiumais, šoks ir 
dainuos lietuvių ir amerikonų > linksmas dainas

VIKTORIJA VALUKIOTĖ, ANGELA VALINČIŪTĖ 
ir JOSEPHINE RAZMINAITĖ—šios pianistės jau ne 
kartą yra pasižymėjusios savo-gabumais. Gi pasta
raisiais metais jos dar atydžiau mokinosi, pildydamos 
instrukcijas savo mokytojos ir padarė žymaus pro
greso.

IZABELĖ MIČIULIUTĖ, CLARA PAŽARECKIUTĖ, 
VIKTORIJA VALUKIUTĖ, HAZEL DEAN, ir AMI- 
LIJA LAPAŠIUTĖ skambins piano duetus' ir šoks 
įvairius šokius, kokių retai kur mums tenka matyti ir 
jais gėrėtis.

PO KONCERTUI ŠOKIAI
Tikietus galite gauti “Laisvės” ofise ir pas šalinaitės 
mokinius. Rengėjai kviečia atsilankyt kuoskaitlingiausia.

IIIDIIICmCIHClHQIIIGIIl!

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 sutaupinšite $100.00. Prisiųskite 
stampa, gausite lekciją. ,

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

28-50

LIETUVIU ČEVERYKU 
DIRBTUVĖ

j Savininkas Geo. RAČIŪNAS
Darome naujus ir taisome 

senus visokius čeverykus: vy
riškus, moteriškus ir vaikų. 
Dirbtuvė įtaisyta moderniš
kiausia, su yisom vėliausio iš
dirbinio mašinomis. Todėl 
darbą atliekame stipriai ir 

i greitai, užtai ir kainos žemos.
Atdara nuo ryto 8-tos iki 

vakaro 9-tos vai.

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

gydymo būdai.
127 East 84th Street 

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
NEW YORK CITY 

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

A
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

416

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

daro.
ir naktį.
Reikale kreipkitės pas mane,
patarnausiu kuogeriausiai.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoji! ir 
numaliavoja viso- 
k i u s pu veikslus 
įvairiomis s p a I- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir' sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS:
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

STOKES

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs 
jus, 
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.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
,(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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