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MacDonaldas Prisideda 
Prie Propagandos Prieš 

Sovietų Sąjungą
LONDONAS.— Pirmadie

nį premjeras MacDonaldas, 
socialistas, paskelbė spau
doj savo asmeninį laišką 
klausime propagandos prieš 
Sovietų Sąjungą sąryšy su

Pirmas Lietuvių 
t

Darbininkų Dienraštis
t

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimčsit 

Pasaulį!

■•: , ,'J įfrM! Y
Metai XX, Dienraščio XII. .

Jis savo laiške bando pa
sirodyti, jog jis nepritariąs 
tokiai propagandai, kuri da
bar vedama prieš Sovietus 
religijos klausimu. Tačiaus 
į imperialistų ugnį prieš 
Sovietus jis dar daugiau 
aliejaus įpila, netiesioginiai 
atakuodamas Sovietų Sąjun
gą del “religijos persekioji
mo.”

“Valdžia atydžiai seka 
tai, kas dedasi Sovietų Są
jungoj,” sako MacDonaldas 
savo laiške. “Mes negalime 
sakyti, kad mes turime fak
tų. Žinioms, atėjusioms iš 
Rygos, negalima tikėti, iki 
jos nepatvirtintos; didelė 
dalis pranešimų, kurie iš ten 
atėjo, pasirodė neteisingais.

“Tačiaus religijos istorija 
Rusijoj ant nelaimės yra 
pilna persekiojimų.” Ir to- 
liaus tas ponas sako, kad 
kaipo jo kolegoms (imperia
listų tarnams), taip ir jam 
“religijos persekiojimas ne
pakenčiamas.”

MacDonald sako, kad būtų 
negudrus -dalykas Anglijos 
valdžiai dabar kištis į So
vietų vidujinius reikalus. 
Jis sako, kad dabar Sovietų 
valdžia turi progą aiškinti 
savo žmonėms, kad tai yra 
imperialistinių valdžių suo
kalbis suruošti karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Toliauš 
MacDonald atvirai pasako, 
kad dabar nėra geros pro
gos religijos klausimu ata
kuoti Sovietų Sąjungą, pa
reikšdamas:

“Daryti išvadą, jog (Ang
lijos) valdžia yra bešališka, 
nėra teisinga. Šalis labai 
gerai žino, jog mes nesame 
bešališki. Vienatinis klau
simas yra, kokie yra faktai 
ir kokios yra mūsų progos, 
ir kaip mes galime jas ge
riausia naudoti.”

Parlamente užsienio reika
lų ministeris Henderson, at
sakydamas į klausimus, pa
reiškė, jog nebūtų gerai 
tartis su kitomis šalimis, 
kokius žingsnius daryti 
prieš Sovietus religijos klau
simu.

VARŠAVOJ ORGANIZUO
JAMA ŽYDŲ ARMIJĄ
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VARŠAVA.— Spaudos ži
niomis, Varšavoj“ susiorga
nizavo pirma žydų kariuo
menės dalis, pasivadinusi 

B'1 .pulkiriinko Berko Joselevi- 
•v čiaųš vardu. Žydų kariuo

menės dalis turi f ypatingą 
uniformą. Legijonų tikslas 
es$s rengti žydų jaunimą 
karų tarnybai ir jį auklėti 
pulkin. Joselevičiaus tradi
cijų dvasioj. Pulkin. Jose- 
levičius buvo Napoleono ka
riuomenės karininkas, tar
navęs tuometinės francūzų 
armijos lenkų dalyse. Legi- 
jono komendantas Maly.

Aišku, kad tas žydų legi- 
jonas, kaip ir kiti Lenkijos 
kariuomenės pulkai, svar
biausia mobilizuojami karui 
prieš Sovietų Sąjuhgą.

San Francisco, Calif.-^- 
1 Pirmadienį čia suvirs 1000 

bedarbių dalyvavo1 demon- 
? stracijoj po vadovybe Dar

bo Unijų Vienybei Lygos: ‘

NEW YORK.— Keliauto
jų Apdraudds Kompanija 
aplaikė skaitlines iš trisde
šimts - septynių valstijų ir 
District of Columbia apie 
automobilių nelaimes. Sulig 
tų skaitlinių, nuo automobi
lių nelaimių žuvo arti 31,000 
žmonių 1929-metais; tai yra, 
11.05 •nuošimčių daugiau, 
negu 1928 metais; > L j:

Lenkijoj Bedarbiai Kovoja
VARŠAVA. — Pramoni

nių! krizini didėjant Lenki
joj, bedarbių armija auga. 
Buržuaziniai laikraščiai pa
duoda, kad 250,000 yra be
darbių ir kad 150,000 dar
bininkų dirba tik tris ketu
rias dienas į savaitę. Bet 
tikrenybėj bedarbių yra 
daugiau.

Bedarbių demonstracijos 
didėja. Pabaigoj sausio 
įvyko didelė bedarbių de
monstracija Varšavoj. Pa
našios demonstracijos įvyko 
ir kituose miestuose.

Klaipėdos Eksportas 
Vokietijon

KLAIPĖDA.— Per perei
tus metus iš Klaipėdos kra
što į Vokietiją išvežta iš vi
so: 271 arklys, 644 raguo
čiai, 17,107 veršiai, 58,616 
kiaulių, 2,558 avys. Iš Di
džiosios Lietuvos per Klai
pėdos kraštą išvežta: į Vo
kietiją — ,114 arklių, 1,406 
raguočiai ir 5,396 kiaulės. Į 
Belgiją — 227 arkliai. Į 
Olandiją — 310 arklių.

Prisipažįsta Prie Klaidos
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BERLYNAS. — Evert, 
vadas grupės Vokietijos 
Komunistų Partijoj, kuri 
užėmė taikstymosi pbziciją 
linkui dešiniojo sparno, iš
leido pareiškimą, prisipažin
damas prie klaidos ir pasi
žadėdamas remti Partijos 
politinę liniją ir kovoti prieš 
dešiniuosius.

Komunistų Partijos orga
nas “Rote Fahne” pareiškė, 
kad patylimas su konsilia- 
toriais (taikstytojais) paro
do, jog jų žodžių neužten
ka; jie turi savo pareiški
mą paremti darbais.

Komunistų Partija laimė
jo rinkimus darbininkų „ta
rybose Duisberg, Gleivitz ir 
Essen miestuose.

Iškas Verulamo Griuvėsius , 1 f ’
LONDONAS. — “Daily 

Chronicle” praneša, kad nu
tarta iškasti yerūiamb. griu
vėsius. Jau jpfieš Julijaus 
Cezario laikus y'ertil&maą 
buvo didelis Britanijos mię? 
stas. kasimai' būs pradėti 
Šios vasaros pradžioj ir užp 
truks kelerius mėtų s. Spė
jama, kad ten pavyks 'suras
ti daug liekanų, liūdi jkilčių 
apie Britanijos kultūros1 sto
vį prieš 2,000 metų, 1 i „ a <

Nuo Automobilių- Nelaimią 
žuvusią Skaičius Padidėjo

Pagelbėkime Komunistų Partijai Įsteigti 
Laikraštį Pietinėse Valstijose

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija deda pastangas 
organizuoti darbininkus pietinėse valstijose kovai prieš 
Amerikos kapitalizmą. Komunistų Partija su revoliuci
nėmis unijomis organizuoja neorganizuotus darbininkus. 
Kad tas darbas sėkmingiau eitų, reikalinga įsteigti ten 
komunistinį laikraštį. Partija nusprendę leisti ten savai
tinį laikraštį.

Kadangi Partija dabar plačiai dalyvauja* įvairiose dar
bininkų kovose, tai neturi užtektinai finansų tą darbą 
pradėti. Už tai atsišaukia į visus darbininkus ir darbi
ninkiškas organizacijas paramos. Pagelbėkime įsteigti 
komunistinį laikraštį pietinėse valstijose, nors ir su maža 
auka prisidėdami.

Aukas siųskite “Laisvės” administracijai, pažymėda
mi kokiam tikslui aukojama.

JVKP Lietuvių Centro Biuras.

Revoliucinis Judėjimas
Santo Domingo

PORT AU PRINCE, Hai
ti.— Pirmadienį čia iš įvai
rių parubežinių Vietų gauta 
pranešimai, kad prasidėjo 
pavergtųjų valstiečių ir dar
bininkų revoliucinis judėji
mas Santo Domingo, Domi
nican Respublikoj, iš prie
žasties didėjančio ekonomi
nio krizio ir pablogėjimo są
lygų po Wall gtręetOj impe-^ 
rialistų priespauda. , .

Pranešama, kad revoliu
cionieriai užgriebė fortą ir 
policijos stotį • Santiago de 
los Caballeros, svarbiame 
mieste tabako distrikte.

Masės kyla prieš preziden
tą' Haracio Vasquez, įrankį 
New Yorko National City 
Banko, kuris tikrenybėj 
kontroliuoja Santo Domin
go.

Santo Domingo, šalies 
sostinėj, įvyko sukilimas, ir 
pats prezidentas Vasquez 
paėmė kariuomenę koman
duoti. Pranešama, kad pa
dėtis tapo apraminta rezig
navus Dr. Jose D. Alfonse
ca, vice prezidentui.

Philadelphia, Pa.—(Jia da
bar darbininkai plačiai kaL 
ba apie didelę bedarbių dę-; 
įųibnstracij a, kurį ’ tnesenaį 
įvyko prie miesto ;<fealės po. 
komunistų, vadovybę, ęia 
yrą suvirš 240,000 pedarbių.

. ' .. I J 1. i . i < •I1

Albany; N. Y.*—NewYor- 
ko valstijos ’ senatas pirma
dienį priėmė rezoliuciją; ku
rioj 'raginama federalė val
džia dėti paštėhgas ^pertik-. 
rihti” Sovietų ‘Sąjuhgą, ne.-, 
naikinti religinių'burtų;

Didele Bedarbe Taiu
Namiį Amatų Darbininkų

• < ■ ' ' . > ,■ i ! '
New Yorko Times, apskait- 

liavimu, dabar, New Yorke ne
turi darlįo 40 Iki 50 procentų 
namų statė jų/1 tinkuotojų, po- 
pieriuotojų) ir kitų tos - rūšies 
darbininkų., Be abejo,, tų a- 
matų bedarbių- .j^a /Įcpy kas 
jaugiau; t^ (;okie kapitalistų 
laikraščiai, kdijy ^Timėš, kiek 
galėdami ' mažina ^darbių; 
skaičių. ? f rr

Bedarbių Susirinkimai 
Prie Dirbtuvių
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ROCHESTER, JSf. Y — 
Kad gavus daugiau narių, 
Bedarbių Taryba, kurią čia 
suorganizavo Darbo Unijų 
Vienybės Lyga su pagelba 
Komunistų Partijos, laiko 
susirinkimus prie dirbtuvių; 
kalbėtojai aiškina bedar
biams, kaip kovoti prieš be
darbę.

Šiomis dienomis vienas di
delis mitingas buvo sureng- 
tas’ prie Bausch-Lomb Opti
cal .Kompanijos^ dirbtuvės 
ant St Paul Street.

'BedarbiuiTaryba, siunčia 
delegaciją-į miesto tarybą 
reikalauti bedarbiams pašel- 
pos.

Kaip ir kituose miestuose, 
taip ir čia organizuoti be
darbiai reikalauja septynių 
valandų darbo dienos, pen
kių dienų darbo savaitės. 
Panaikinti viršlaikį. Panai
kinti skubinimo sistemą. 
Uždrausti dirbti vaikams, 
neturintiems 16 metų am
žiaus. Tuojaus suteikti pa- 
šelpą bedarbiams iš valdžios 
fondų. Uždrausti mesti iš 
stubų bedarbius už nemokė
jimą randos.

Pripažinti Sovietų Sąjun
gą. Kuomet Jungtinėse Val
stijose dirbtuvės uždarytos 
arba tik dalinai operuoja- 
moSj Sovietų! Sąjungoj dirb
tuvės dirba visu smarkumu, 
ir . Sovietų . Sąjunga nori 
Įpirkti i už i i Bilionus . < doleTių 
Vertės* ^mašinerijos. Del to 
reikalirigaį kad i . Amerika 
pripažintų* Sovietui Sąjungą.

Dešimtį Žironiu Nnžudęš, : l 
Esąs? Protiškai* Sveikas I

Du proto ; ligų specialistai 
New Yorke pripažino, kad tu*-; 
ri sveiką protą James Baker,; 
kuris porą žmonii] nušovęs ir 
aštuonis nunuodijęs,; šaudęs; 
darydamas apiplėšimus, o nuo* 
dijęš daugiausia del to sma[ 
gurno, kurio gaudavęs iš temif- 
jimo, kaip žmones miršta ir 
kankinasi. .
>* J. Baker yra; 23 metų am
žiaus ir labai stiprus. Savo 
drūtumą jis parodė laike tar
dymo New Yorke, kuomet per
plėšė suglaustą telefonų kny
gą; pradėdamas nuo jos nuga
rose Nelengvas: yra daiktas 
tokią knygą iš priešakio per-, 
plėšti, ojiš( nugaros ;pusėp—^tai 
darbasp kuriam teikia patiiik-? 
tipos sveikatos i vyro. • 1

' * I
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Ekonominis Krizis Italijoj
ROMA, Italija.— Italijoj 

kasdien reiškiasi didesnis 
ekonominis krizis. Bedar
bių armija didėja. Aprobuo
jama, kad dabar yra su virš 
1,000,000 bedarbių. Mieste 
Turin, automobilių pramo
nės centre, yra suvirš 30,000 
bedarbiu. Dirbtuvės dirba 
tik po tris ir keturias 
nas į savaitę.

die-

Streikuoja Prieš
į Algų Nukapojimą

FALL RIVER, Mass.— 
Čia Elgin Silk kompanija, 
pasinaudodama bedarbe, nu
sprendė nukapoti darbinin
kams algas ant 20 nuošim
čių. Prieš algų nukapoji
mą sustreikavo 150 audėjų. 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga gelbsti streikieriams ko
voti.

Elgin Silk kompanija čia 
persikėlė iš Paterson. Audė
jams mokėjo po $22 į savai
tę, kitiems darbininkams iki 
$16 į savaitę.

Vokietija-Lenkija Pasirašr
Sutartį Prieš Sovietus

1 BERLYNAS. — Vokieti
jos užsienio reikalų ministe- 
<ris Cųrtius pirmadienį kal
bėdamas Reichstage pareiš
kė, kad Vokietija pasirašė 
su Lenkija anti-sovietinę su
tartį darant ' spaudimą iš 
Anglijos imperialistų pusės, 
kaipo atsilyginimą už repa
racijų koncesijas.

7 Milionai Vartoja Narkoti
kus Aigipte

KAIRO, Aigiptas.—Kairo 
policijos viršininkas pareiš
kė, kad iš 14,000,000 Aigip- 
to gyventojų pusė tų milio- 
nų vartoja įvairius narkoti
kus. Padėtis Aigipte tuo 
atžvilgiu esanti daug blo
gesnė, kaip kitose ‘ šalyse. 
Narkotikus plačiai vartoja 
vidurinis luomas ir kaimie
čiai.

Sako, Nieko iš Laivynų ; 
Konferencijos Neišeis

'• ’ l : ! v ' ■ I ( ' • > , ,

. LQNpONAS.---Stambūs 
Anglijos kapitalistų laikraš
čiai “The Daily Express0 ir 
“The Star” pako, kad iš lai
vynų j konferencijos nieko 
neišeis.,,; jPirpasis laikraštis 
pąžymi, kąd ; konferencija 
jau faktinai pakrikus, gi 
“Star” rašo, kad konferen
ciją dar ųenugaišus, bet 
gaištanti.

212 VINIŲ .VIDURIUOSE
> LODZĘ.-r- Lodzfės ligoni
nėn buvo atvežta moteris, 
kuri skundėsi turinti vidu
rių skaųdėjima. Gydytojai 
padarę operaciją radę mo
ters viduriuose 212 vinių, 
apie 522 gramų svorio. Li
gone pareiškė; kad norėjusi 
nųsižudy'ti vinimis, nes jo
kios vyrąs esąs jai neištiki
mas. ; <

“Mes Norime Darbo arba Užlaikymo,”
Šaukė Bedarbiai, Demonstruodami / j 

Detroite IS
DETROIT, Mich.— Pir

madienį tūkstančiai bedar
bių demonstravo įvairiose 
dalyse Detroito ir Ham
tramck (industriniam De
troito priemiesty). Ham
tramck policija naudojo ga-i laikraščio redaktorių, 
zines bombas ir kitokius ’ ---------------- -
ginklus išsklaidyti demon- Bulgarijos Parazitai Mobi- 
strantus. iizuoja Mases prieš Sovietui

Pirma demonstracija prie -------- ,
miesto Salės Detroite įvyko,! SOFIJA, Bulgariją.—Bul- 
kuomet šimtai -darbininkų,I garijos stačiatikių bažny-. 
susirinkę prie dirbtuvės1 žios “šventasis sinodas” pą»ij| 
jieškoti darbo, nusprendė 
maršuoti į miesto salę.

Kuomet jie maršavo per 
darbo agentūrų distriktą,
prie jų prisidėjo daugiau be- Sovietus neva del “re- 
darbių, ir link miesto salės. ’S1!08 l)el sekiojimo. m

maršavo suvirš 1,500 bedar-i_ ~ 77T . ..
bių.

Prie miesto salės, 
Campus Martius, kur kovo 
6 d. bus demonstracija prieš: 
bedarbę, susirinko tūkstan-| 
čiaį bedarbių. Kuomet kal
bėtojai bandė kalbėti ant 
miesto salės laiptų, policija 
pradėje-dftrbininkus atakuo
ti ir ardyti demonstraciją.

Bedarbiai šaukė: “Mes no
rime darbo arba užlaikymo! 
Duokite mums bedarbės pa- 
šelpą! Šalin algų hukapoji- 
mas ir skubinimo sistema. 
Mes reikalaujame 7 valandų 
darbo dienos. Duokite mums 
apdraudą nuo bedarbės.”

Raitieji policistai jojo į 
minią ir buožėmis mušė dar
bininkus.

Antra demonstracija įvy
ko prie darbo agentūrų ant 
Cass ir Michigan gatvių. 
Policija taipgi išdraskė ir 
tą demonstraciją, brutališ- 
kai mušdama bedarbius.

Prie miesto salės pastaty
ta daug policijos; kurie tik 
eina į vidų, policija visus _ „ „ _ _____
krečia. , aišku. Zarasuose partioštaą

Detroito kapitalistai yra į moterims kalėjimas. 'J
panikoj del bedarbių demon
stracijų. Mobilizuoja tris 
šimtus policisfų daugiau dek 
kovo 6 d., kada bus tarptau- į 
tįne demonstracija prieš be
darbę. Detroito darbinin
kai plačiai kalba apie tą de
monstraciją, U. S. Gurno, 
Kompanijos bosų valdoma 
kompanična unija diskusa- 
vo, kaip nedaleisti darbinin
kams dalyvauti toj demon
stracijoj.

Priemiesty Hamtramck 
penki šimtai bedarbių laikė 
susirinkimą prie Dodge au
to dirbtuves ir kovojo prieš 
policiją, kuri kėsinosi išar
dyti demonstraciją. Krystal- 
ski, komunistų kandidatas į 
majorus Hamtramck, ir Al
fred Goetz, pirmininkas Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos, tapo suareštuoti.

Po pietų bedarbiai laikė 
susirinkimą ir suvirš 1,000. 
bedarbių, maršavo į miesto i 
salę rejkąiauti, kad jų vadai ; 
būtų. paliuosuoti. (Įvyko su i 
policija susikirtimas. ;Poli- ; 

cija naudojo gazines ašarų 
bombas, buožėmis mušė dar
bininkus, o pagalios pradėjo 
šaudyti. Suareštavo šešis 
darbininkus, jų tarpę „Ko
walski, lenkų komunistų

i išreiškirpui neapykantos • 
prieš Sovietų Sąjungą .ir 
kurstymui minių prie karo

: Dominican Respublikos . , 
antį Prezidentas Rezignavo;

Sukilimas Tęsiasi
SANTO DOMINGO, Do

minican Respublika.—Domi
nican respublikoj sukilimas 
tęsiasi, sukilę kareiviai už
ėmė Monte .Criste tvirtovę, 
prezidentas Horacio Vas
quez rezignavo, pasak kė
liausių pranešimų, kurie čia 
tapo paskelbti antradienį. 
Trys asmenys žuvo ir kelio
lika sužeista.

FAŠISTAI STATO KA
LĖJIMUS 

“Lietuvos Žinios” rašo:
Kalėjimais rūpinamasi. 

Nesenai Utenoje atidarytas 
naujas kalėjimas; šiomis 
dienomis būsiąs atidarytas 
Raseinių naujai pastatytas 
kalėjimas. Mariampolėj ne
būsią arešto namų, bet esąs 
ruošiamas kalėjimas. Ar 
jis bus sunkiųjų darbų, ar 
paprastas kalėjimas, dar ne-

G engs ter Į Peršovė
Ligoninėj >

CHICAGO.— Atėję į li
goninę, kur privatiškam 
kambary guli t Frank Mc- 
Erlane, pagarsėjęs gengste- 
ris, jo priešai paleido į jį 
tris šūvius ir pabėgo*. Mc- 
Erlane labai sužeistas.!

■ H

Chicago.—Kaina ant kvie
čių pradėjo smarkiai pulti. 
Bėgy pereitų trijų savaičių 
suvirš 52 centai; nupuolė 
ant bušelio. Pereitą vasarą 
bušelis kviečių buvo $1.60. 

— - •'. ta m 'St* W 
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Visiems Komunistų Parti
jos Nariams New Yprke

Visi Komunistų Partijos 
nariai instruktuojami būti 
Distrikto Raštinėj, 26 Union 
Square, trečiadienį, vasario 
26 d,, 2 vai. po pietų.; Bus 
svarstoma labai., s 
reikalas. L
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Puslapis Antras Trečiad., Vasario 26, 1930

APŽVALGA

DHVE1BE “IŠMINTIS” DELEI SOVIETU
SPRINGFIELD, ILL

iškėlus aikštėn istoriš- 
f aktus, kurie- parodo, 
Vytautas ne tik never- 
darbininkų garbinimo,

Upited States, six months... $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months.$4.00 
Foreign countries, six months.$4.00 
Canada and Brazil, six mo.. $3.00
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tai, netiesibgįniąi,' pasako

nąriąį, užlaikome savo centais 
kaip organą, taip ir tuos me
lagius ir šmeižikus. Kaip 
matyti iš “Tėvynės,” tai jie 
jau ne kankiniu Žuką nori pa
daryti, bet išrodo, kad rimtą 
kaltinimą nori sudaryti.

Vitaitis stačiai kursto S. L. 
A. 57-tos kuopos narius tinka
mai įvertinti prieš Žuką nety
lėjusius narius. O kaip įver
tinti? Ar taip, kaip Vitaitis 
’• Žukas nori? Apkaltinti 
žmogžudystėje ?

S.L.A. 57-tos Kp. Narys.

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

NEDIRBI-KODEL? E ARE BROWDER

Veidmainiaujantis priešas yra bjauresnis, nekaip atvi
ras.

“Socialistas” Anglijos minister is pirmininkas lošia dvi
veidžio, veidmainio rolę prieš Sovietų Sąjungą dabar iš
kilusiame ermyderyje neva del religijos persekiojimo iš 

B Sovietų pusės.
Anglijoj kaip ir kitų Šalių, atviri reakcionieriai štur

muoja ir demonstruoja prieš Sovietus; o MacDonaldas 
savo laiške kapitalistinėj spaudoj pataria “būti išmintin
giems’’’; del religijos dalykų jis nematąs reikalo nutraukt 
ryšius su Sovietų Respublika; sako, gal būt, ne visi pra
nešimai iš Rygos apie žiaurumus prieš religiją esą teisin
gi. Tokia jau esanti revoliucinė (ir suprąsk, “nenorma- 
lė”) (rusų dvasia, kad visa tos šalies istorija atsižyminti 
persekiojimais. Todėl ir dabar Rusijoj esą persekiojimų, 
į kuriuos anaiptol “nežiūri šaltai” Anglija,—ųiikcioja 
“socialistinės” valdžios galva p. MacDonaldas.

Skaitytojams MacDonaldo laiško, “patobulinto” aiški
nimais buržuazinių laikraščių, gali atrodyti, būk dabarti
nė Anglų vyriausybė esanti vis tik “žmoniškesnė” linkui 

.Sovietų.
Bet to “žmoniškumo” kišeniuje yra peilis, tik laikinai 

slepiamas.
MacDonaldo vyriausybė mato, kad persunku būtų 

Anglijos darbininkus įnerti į kareivių rudines ir pasiųs
ti karan prieš Sovietus vien del religijos. Anglų darbi
ninkuose yra platokai pasklidęs palankumas Sovietų Res
publikos žingsniams, padarytiems ir daromiems naudai 

| darbininkų minių.
v ■ Tątai supranta Anglijos social-imperialistų valdžia ir 

Skleisdama savo “bešališkus” šmeižtus prieš Sovietus, ji 
geriau palūkės tam tikrą laiką, kad gaut patogesnių prie- 
kaMtt^karui prieš Sovietus, ir kad nuodugniau sutelkt ir 
apginkluot kitus bolševikų priešus Europoje.

Vokietijos vidaus reikalų ministeris Curtius (vasario 
24 d.) yra liudininkas to fakto, kad, pav., dabartinė Ang
lijos valdžia privertė Vokiečius pasirašyt prieš-soviėtinę 
sutartį.su Lenkija; Vokietijos naudai buvo už tai pada- 

\ ryta rįusileidimų.kai del karo kontribucijų mokėjimo.
O MacDonaldo valdžios provokacijos i prieš; Sovietų^ 

Chinijoj, Afganistane ir kitur jau pirmiau įrodė, kacį 
“socialistinė” Anglų vyriausybė nėra nei-per plauko plo
tį geresnė už kitus imperialistus. Repeticijose prieš-so- 
viętinių vilkų koncerto jinai Europoje griežia pirmuoju 
“smuikų,” ir tik delei darbininkiškos publikos akių ban
do įsinerti į avies kailį.

Bet minioms klasiniai pažangesnių darbininkų ta dvi
veidė MacDonaldų politika yra kiaurai permatoma; ir 
kada, kovo 6 d., Tarptautinėje Bedarbių Dienoje, minios 
išeis į gatves demonstruoti, bus paskelbta kova visiems 
imperialistams, su Anglija ir Amerika priešakyje; ir bus 
pasmarkinta tarptautinio proletariato kampanija už So
vietų Sąjungos apgynimą.

Sujudo Visos Tamsybes
• Pradėjus pažangiesiems, 
lietuviams darbininkams iš
rodinėti, kas buvo Vytau
tas, 
kus 
kad 
tas
bet vertas jų pasmerkimo, 
sujudo visos tamsiosios jė
gos. Klerikalai, fašistai, ir 
jų pagelbininkai socialistai 
pradėjo dar labiau šaukti 
ant komunistų, pastaruosius 
visaip niekįnąnt. Štai turi
me po ranka lapelį, kurį iš
leido “Baltimorės Lietuvių 
Taryba” (fašistai) prieš 
komunistus. Ką gi jis sa
ko? Ogi verkia, kad komu
nistai “griebiasi mėtyti vi
sokius nešvarius lapelius ir 
skleisti visokias nesąmonei” 
prieš Vytautą. Kas tos ne1 
sąmonės, kas per šmeižtai? 
Fašistai net nebando pasa
kyti.

Juk ką komunistai sake 
apie Vytautą, tai jie neiš-

i i V va AAllCtAj I jy y

kad Račkauskas yra prisi
dėjęs prie nubankrūtavimo 
kalbamosios bendroves. Ir 
Smetona . Kruvinasis tatai 
labai gerai suprantą ir žino, 
betgi jis siunčia Rąčkauską 
savo konsulu net, į Afriką. 
Tai daroma tikslu, idant 
apsaugojus jį nuo šeriniu-, 
kų “baderiavimo”.

Bet argi tik1 vienas Rač
kauskas prisidėjo ! prie At
statymo Bendrpvtjs nušmu- 
gėliavimo? Jų, yya visa ei
lė. Dalis tų> niekadarių Lie
tuvoj, o dalis • randasi • čia 
pat,’ Amerikoj. Tie gaivalai 
nusiduoda didžiausiais ' pa
triotais ir pavyzdingais 
“SLA. gynėjais”; Jie nieki
na komunistus, it pasamdy
ti. Tatai daro,, aišku, d,el to, 
idant nukreipus’ vishomėnės 
akis nuo savęs.

‘i" 11 "’"'i '

Galutinas B.ędąrbės Išrisi- | naudai darbininkų, kurie 
tatai vykdo gyveniman. So
vietų Sąjunga pasiekė šį ga
mybos progresą be jokio 
krizio, kuris visuomet pasi
reiškia kapitalistinėj siste- 
moj. Ir, tuo pačiu kartu, i1.1’ 
jinai, Sovietų vyriausybė, | 
sutalpino visus darbininkus j 
į dirbtuves, bet taip jau žy-j 
miai padidino pačią darbi-; 
ninku klasę, įtraukdama į| 
miestus didelį skaičių nuo 
žemės valstiečių, pakeičiant 
juos į industrinius darbi
ninkus.

Sovietų vyriausybės pa- i 
starasis nuoveilps, tai įvedi
mas beperstojančio indus
trijų dirbtuvių dirbimo, ir 
tuo pačiu sykiu paliekant manuoju ir klausia savęs, kaip 
darbininkams dirbti sep-! bus tbliaus ir kaip galėsime 

diena Pragyventi su tokiu savo už- 
• v-,. , v’ darbiu? Vieniems iš viršaus 
1SC11 DUS j ^rinįa akmenys, kitiems pilna 

1 uomi; anglis akmenų bei solferių. O 
, reikia išrinkti, kad ir 

'smulkiausias dalis tų “dortų” 
arba “sleitų,” akmenimis va
dinamų.

Keliolika metų atgal, kaip 
buvo drūta dar unija, tai vis
kas kitaip ėjo iš darbo pusės. 
Mat, boseliai tiek galios netu
rėjo ant darbininkų, kaip da
bar turi. Dabar kaip bosai 
nori, taip ir šokina darbinin
kus. O kaip unija pakrikus 
ar, geriads’ pasakius, vadų 
parduota kapitalistams, tai 
niekas gero ir nedaro del dar
bo žmonių, tik žino, kad rei
kia atskaityti didelius mokes
čius del-savo užlaikymo arba 
sau didelių algų pasiskyrimą.

Daugumas norėtų naujos, 
tarptautinės mainierių unijos. 
Bet dar nėra geros sutarties 
tarpe darbininkų: vieni kovo
ja ir eina. pirmyn, o kiti, it 
vėžiai, traukia į atbęlą pusę 

>ir giria, kad viskas bus gerai 
su senąja unija, tik laukim ir 
turėkim kantrybės. Kaip, gir
di, vėl numu$ užmokestį, tai 
tada ir mes jau pasipriešinsi
me vadams.

Didesni fabrikai neva dirba 
kasdien, veik su puse paliktų 
darbininkų, o kitą pusę atlei
do nuo darbo neaprubežiuo- 
tam laikui.

Melnyčia Pilsbury kompani
jos buvo pakelbus, kad nuo 
1 d. vasario ims i darbą ir 
pradės dirbti su 300 darbinin
kų. Bet kaip reikia, tai tik 
užrašo norinčius gauti darbo. 
Jau užsirašė veik tūkstantis, 
o iš tos skaitlinės tik tegaus 
darbą 300.

Bus jau du metai, kaip nau
ja kompanija atpirko laikro
džių fabriką už penkis milio- 
nus dolerių. Tai tuojaus algas 
nukapojo visiems darbinin
kams. O dabar, per perei
tas kalėdas, neva davė dova
nas del savo darbininkų, po 3 
centus nuo dolerio nuošimtį už 
visus metus. Ir koks džiaugs
mas tų tamsių ir nesuprantan
čių darbininkų, kad labai gera 
naujoji kompanija. > Vargšai 
nedali ‘suprasti, kad pirmiau 
juos apvogė numukdama algą, 
6; paskui iš jo paties algos 
trupinius sugrąžino neva do- 
vaną. ’ < »A ‘

Mat, darbininkai neorgani
zuoti į uniją, taį kompanija

• mas
Iš tų, kas buvo pasakyta, 

yra. aišku, kad bedarbė, ku
ri yra pagrindu, ant kurio 
kapitalistų klasė yra subu- 
davojusi visą savo sistemą, 
tegali būti visiškai panai
kinta, sunaikinant kapita
lizmą. Ir kapitąlizmas ga
li būti pašalintas tik darbi
ninkų klasės, organizuojant 
savo pajėgą į stiprias, ko
vingas darbo unijas, po va
dovybę Komunistu Partijos, 
ir' nuverčiant kapitalistinės 
klasės valstybinę, galią, o 
jos vietoj pastatant darbi
ninkų vyriausybę—proleta
rų diktatūrą, valdžią betur
čiu žmonių. L- Az

Vienintelė • pasaulyj šalis, 
kur bedarbė yra naikinama, 
tai Sąjunga Socialistinių 
Sovietų Respublikų, kur 
darbininkų klasė pasiėmė 
galią, išvijo kapitalistų kla
sę, ir, vadovaujant Komu
nistų Partijai, perorganiza
vo draugiją ir industriją 
ant socialistinių pagrindų.

Sovietų Sąjungoj darbi
ninkai galėjo, turint savo 
vyriausybę, pradėti plėsti 
industriją, smarkiai pakelti 
turto gamybą—sm'arkiau, 
negu kokia nors šalis yra 
parodžiusi viso pasaulio įs-

Darbai pas mus kruta pova- 
liai. Anglių kasyklose dirba 
nuo 2 iki 5 dienų į savaitę. 
Uždarbiai žinomi: kas turi ge
rą darbą ir sekasi su sveikata,
tai nėra didelio vargo. Bet 
nedaug randasi tokių laimingų 
darbininkų, išskyrus- iš šimto 
5 ar 10, kiti visi skursta, ai-

tynias valandas į 
keturias dienas 
penktąją švenčiant. 
Sovietų vyriausybė pašali- i mat, 
na bedarbės problemą, kai
po rimtą darbininkų kla
sės problemą. Kartu su iš
rišimu klausimo bedarbės, 
jinai vienvalingai kelia dar
bininkams algas, steigia ne
paprastą sistemą apdrau- 
dos, kuri apimtų kiekvieną 
darbiųinką, ir suteikia dar
bininkų klasei visokius pa
gerinimus, gaunamus iš mo
derniško mokslo ir industri
jos. , •

ne $30,000? bet $50,000 esą S.

kojo $ię

Minske, 1898.

Nors Kartą J
Kapitalistų žinių agentū-

7-tame pum. irgi 
Vienybė,” 

Naujienos” ra-

turės but 
ir, lokali- 
komitetai

“Tėvypė 
taip pat, kaip 

irDARRININKŲ 
KALENDORIUS \

S ■ ‘
Vasario 26 d.:

—Qime rašytojas V. Hugo,, 
l302.-r-Piriąąąįs .-r. '■ matounR 
Rusą Sdę.-p.ęm.' Darb. PąVtįjbs

laužė iš piršto, bet paėmė ra, Associated Press, pra
neša, kad Anglijos Darbo 
Partija išleido pareiškimą 
reikale “protesto prieš So
vietų Sąjungą” už “perse
kiojimą x religijų”. ‘ Tame 
pareiškime, tąrpe kitko, nu
rodoma, jog ji. , • •

Žinioms, kųriįš ateina iš Ry
gos, negalima patikėti, iki jos 

’ nebus patvirtintos kitais davi- 
■ niais., : . j 'A'

Be to, pridedama; jog Ry
ga daug melagingų pareiš
kimų apie Sovietus yra iš
leidusi.. ,Vądin,ąsi,( noys kar
tą Sovietų Sąjungos prieši
ninkai, tiksliai bar ne, prisi
pažino-, kad 'Rygoje gyveną 
kontr-revoliucioniefiai fa
brikuoja prieš ‘ Sovietų Są
jungą “žinias”. Mes senai 
nur odinė j ome, . jog Var$a- 
vos, -Helsingforso, Rygos,

Pagelbėkim įsteigti Pietinėse Valstijose 
Komunistinį Savaitraštį

Laisvėje” jau buvo nurodyta, kaip svarbu būtų 
turėti Pietinėse Valstijose komunistinis savaitraštis, 
kuris be jokios atodairos vadovautų darbininkams jų 
kovose prieš išnaudotojus kapitalistus ir įvairius ap
gaudinėtojus, ADF. vadus.

Pietuose darbininkai kovingėja. Užtenka priminti 
tik Gastoniją, M&rion, New Orleans, kad supratus 
tą nepaprastai greitą kovingėjimo tempą. Bet jie 
neturi savo spaudos—savo laikraščio, kuris būtų jų 
organizatorium, švietėju ir vadu. Kapitalistų spau
da ne tik darbininkams nepatarnauja, bet juos nieki
na, bjauriodama kaip įmanydama.
' Tiesą, mes leidžiame New Yorke “Daily Workerį”-,‘ 
Anglišką komunistinį dienraštį. Bet jis per toli ap- 
iįnti visus pietinius klasių kovos klausimus; ten ant 
pietos turi būt laikraštis.

f Bet jo įsteigimui nėra pinigų. Reikalinga organi- 
4uotų ir susipratusių darbininkų parama. Komunis- 

Partija todėl ir prašo jos iš kiekvieno darbininko.
isi Amerikos komunistiniai laikraščiai, veikdami 
judrai su Komunistų Partija, nusiskyrė sau tam 
kras kvotas surinkti pietiniam laikraščiui. Lietu

sių darbininkų dienraščiams—“Laisvei” ir “Vilniai” 
-^-nuskirta išviso $800. kvota. Vadinasi, po 400 do- 

; lerių kiekvienam.
. Taigi mes ir kreipiamės į kiekvieną darbininką ir 

įarbininkę, kuris supranta reikalingumą pietuose 
omunistinio savaitraščio, kuris gali, prisidėti prie

su auka. Pagelbėkit mums sukelti kalbamą sumą 
dolerių.

Siųskit pinigus “Laisvės” administracijai, pažyme
sni, kad tai pietiniam savaitraščiui. “Laisvėje” 
ii išspausdinta kiekvieno aukotojo vąrdąs ir pa-

$ 400 dolerių visiškai nedidelė suma. Jei tik mes 
rs truputėlį pasidarbuosime, tai įr nepajusime, 

p atliksime savo, pareigą. *
Laisvės” Redakcija ir Administracija.

iš tų pačių fašistų’garbintų
jų, Simono Daukanto, Va
lančiaus, istorijų; paėmė iš 
dr. S. Matulaičio “Lietuvių 
Tautos Istorija,” prieš ku
rią iki šiol niekai nėra pa
sakęs žodžio. Vadinasi, jei
gu fašistai matė reikalo lei
sti lapelius išniekinimui ko
munistų už “šmeižimą” Vy
tauto, tai jie me - ten patai
kė; jiems reikia 'išleisti la
peliai prieš( Daukantą ip jo 
isftriją... ( V'.

Lapely j posmuojamą, buk 
komunistai šaukią: “Nei 
ceųto Lietuvai”, jai melas! 
Komunistai panašiai nie
kuomet nėra sakę. Jie vi
suomet ragino darbininkus 
neduoti nė cento Lietuvos 
išnaudotojams-f a š i s tams, 
kunigams ir kitokiems pą-.VVO) 
razitams. Komunistai prie Revelio, Kauno žiniom apie 
pirmos progos patys aukojo Sovietų Sąjungą negalima 
ir kitus ragino ir tebevagi- tikėti, nes jos fabrikuoja

mos tiksliai. Viena iš tokių 
fabrikacijų buvo paskelbta 
nesenai, būtent, apie “sušau
dymą 500 ex-caristinių ofL 
cierių”. Kaip žinoma, jų 
niekas nėra sušaudęs; tai 
prasimanymas pačių kontr
revoliucionierių.

Tas pats Associated Press 
pranešimas skelbia, kad 
Londono žydų 1 žymus rabi
nas Moses Goster pasakęs, 
jog jis netikįs nė vienai de
šimtai daliai to, kas yra da
bar apie . Sovietų Sąjungą 
skelbiama užsienio spaudoj.
------------------ -----------—----------------- ---------

EOACIJA VIS NEMAŽĖJA
sausio mėn. emig^ąvo 

kš (Lietuvos- 1423 žmones. 
■Nepaisant sunkios ekonomj? 
nes pūklės Pietų Amerikoj 
žmonės vis, tik daugiausiai 

;važiuoja į Argentiną — ’p05 
žm-, ir į Braziliją — 408 žm.’ 

\Į Uruguajų — 186 žm., ■ į‘ 
Afriką 92 žm. (į abi ša
lis tik žydai). Į Jungtinės* 
Valstybes — 73, į Kanadą 
— 4?. Kitur važiavo vos 
keli — į Palestiną — 9, į 
Meksiką — 5.

na aukoti Lietuvos revoliu
ciniams darbininkams, ko
munistams, kurie pasiryžu
siai kaujasi prieš fašizmą: 
kurie savo gyvybes guldo 
už Lietuvos biednuomenės 
interesus.

Bet fašistų protas, mato
mai, ant tiek susisuko iš 
nusigandimo, kad jie netgi 
nemoka’ atskirti Lietuvos 
nuo parazitų ir darbininkų; 
šalies nuo jos į klases pasi
dalinusių gyventojų.

Račkauskas Afrikon—■ 
Atstatymo Bendrovės
Pinigų Nėra... , y ; '

Lietuvoj spauda *p^4ęeša^ 
kad Smetoną' K|'ųyįrią$is; 
siunčia 4 V.. K?, Rąčkąuską 
Kapštatan, , Afrikon,į 
“konsulo pareigas”. DęJėį 
to vietinis, fašįstų; lapis įę-į 
karnai rašo: £

Su Račkausko; iš važią vįm ą 
kitap kraštąn, gal nątils ir bų4 
vę Lietuvos Atstatymo Ben
droves šėrininkai, kurie čionai, 
Lietuvoje gyvendami ųr maty
dami, kaip višas prasieik Vo j tį
sias bendroves valdžia ketdėna, 
buvo pradėję skeryčioti, kad 
iškelsiu L. A. B-vės bylą Lie
tuvos tęismuose. Jei taip bū
tų atsitikę, tai -vėl butume. tu
rėję sensacingą bylą apie su- 
sįeikvojįmą virš, pusės mįlipno 
doląrią kapitalą, kurio sėrinin- 
įąį nebežino, kur dihgo, ' bįt 
p. RackauskasJ gal butų mokę- 
jęs kiek apie tai paaiškinti. . .

’ > . * / V > y '5 ” 'į '' *5 * . * Jf * ♦ !

I^aip matome, patys fašis-

IŠ PRIEŠFAŠISTINIO VEIKIMO
n—Mil nW

vo darbą atlikus, visi lokalinių 
priešfašistinių komitetų sekre
toriai turite prisiųsti savo ant
rašus ir tai padarykite kuogrei- 
čiausiai. Priešvytautiniai la
peliai dar ne visi išsiuntinėta. 
Nekurie iš lokalinių priešfašis
tinių kom. sekretorių yra tru
putį apsileidę ir užsakymų dar 
neprisiuntė. Didesnėm koloni
jom pasiuntėme ir be užsaky
mo, turėjome tikrus antrašus 
ir, maždaug, žinojome, kiek 
jiem bus galima jųjų išplatinti. 
Kad mūsų darbas būtų atliktas 
greitu laiku ir kad duotų geras 
pasekmes, tai, draugai, prisiųs- 
kite užsakymus ir priduokite 
tikrus savo antrašus.

Amerikos Lietuvių Organiza
cijų Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komitetas atspaus
dino tam tikrus atsišaukimus į 
visas lietuvių dr^nlzacijas, 
kad nei viena iŠ jųjų neprisidė
tų prie ap vaikščiojimo Vytauto 
jubilejaus, o kurios jau yra 
prisidėję, kad tuojaus atsimes
tų, Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komitetui yra nega
lima sužinoti visų lietuviškų or
ganizacijų antrašus, -todėl šiuos 
atsišaūkimus mes pasiųsime lo
kaliniam priešfašistiniam komi
tetam, o šie turės pasistengti 
perdupt juos visoms lietuvių or
ganizacijoms, kurios randasi jų
jų apielinkėje.

Tie atsišaukimai 
išsiuntinėti tuojaus 
uiai priešfašistįniai
aplaikę juos, turės greitu laiku 
perduoti vietinėm organizaci
jom?

Klausimas yra su lokalinių 
priešfašistinių komitetų sekre
torių antrašais. Gąl būt, kad 
nekurie yra pasikeitę vietomis, 
arba permainę savo antrašus ir, 
tokiu būdu mūsų siuntinių ne- 
aplaikys. Taigi, kad kuogrei- 
čiausįa ir pasekmingiadsią sa
vu ..I-.- į-Jlįlif,» 11' .'7" .,m TįT> ‘T I., 1"!-^

WORCESTER, MASS.

P. S. Komitetas susideda iš 
šių draugų: pirm. V. Jakštys- 
Senas Vincas, sekr. J. Weiss ir 
ižd. S: Sasnienė.

Visais reikalais rašykite sekr. 
J. Weiss, 393—12th St., Brook
lyn, N. Y. Siųsdami pinigus 
išpirkite money orderius ižd. 
S. Scesnienės vardu ir pasiųski
te sekr. J. Weiss aukščiaus nu
rodytu antrašu.
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Vasario ’16 d? A. L. D. L,
11-ta j kuopa buvo surengus 

i prakdlVasri Kalbėjo M. žaldo- 
kaš. > žmonių; sulyg mūsų ko
loniją , nedaug tebuvo. I Mat, 
kaip tyčia tį dieną pirmu sy- 

;kip< šią; žiemą Šaltis ir sniegas 
pąfoĄė savo įalįą? Iš pradžių 
žiburėlio vaiką choras, vado
vaujant Ęi Endzeliūtei, sudai
navo Internacionalą ir kitas 
tris dainęįesi Po to kalbėjo 
M. žąldokas. Pirmoje kalbo
je aiškino bedarys priežastis, 
nuolatinį atsikartojimą, apie, 
darbinihką išnaudojimą ir pa
sibaisėtinas . kovąs. 'streikuose. 
Antru atveju ' kalbėjo draugi
ją bei' organizacijų reikšme. 
Žaidomas energingai, agitaty- 
vįškai; kalba. Po prakalbų 
buvę, klaųsipjiai. J^eturj fašįs- 
taį, kąyįe tiksliai b^yo atėję, 
kad sukyitikuot kalbėtoją, 
vietoje klausinių, pastabas da
rė, j kurias kalbėtojas puikiai 
atsaku, b? t publika turėjo gar
daus juoką, fiddyn^s pataisė, 
kas “Keleivy” rašyta, kąd esą

L. A. 'pinigą Pildomos Valdy
bos valioję, ir jie tikrai apsi
dirbsią su bolševikais; Chica- 
gos ^eime, esą, įžuko atsilan
kymu ir«pasidarbavimu atgai
vinę vietinę Sandaros kuopą 
ir jiems ■ pereikią jokių pasi* 
slapčiojimįų, . ką<J x dirbti tautos [kaip* nori,, taip ir daro su savo 
darbą S, L. A. organizacijoje, 

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui. • < Po; daugiau au
kojo Dovidonius, A.
Dvariackianę, C. Čirienė, V. 
Gurckas, J. Deksnys, A. Ma- 
tuiza, J. Daugėla ir J. Lukas 
po 50c; J. Gustaitis $1.00. 
Viso su smulkiomis $12.05. A.
L. D. L. D. 11-ta kuopa taria 
širdingai 'ačiū aukojusiems..

A.L.D.L.D. Kp. Koresp.

“Keleivis
šo tą bjaurią melagystę, būk 
Žuką kas tai norėjo S. L. A. 
57-tpj kuopoj užmušti. Ant 
pirmo puslapio net trys špąl- 
tos, o Vitaitis editorialą apie 
dvį špąltas: vienas kala, iš 
piršto, lauždamas molus, o ki
tas zalatipa. O pieš, eiliniai

vergais.
A. Čekanauskas.

Mergina Pagimdė Tris
•. Vaikus

< Tauragėje 21 metų mergi
na pagimdė tris vaikus Vy
riškos lyties. Vienas iš jų 
tuoj mirė, kitas po- dienos, o 
trečiasis greičiausiai paliks 
gyventi.

Užrašykite “Laisvę” 
' Jeigu turite savo gerų drau
gą ar pažįstamu Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
š‘vętimose šalyse—užrašykite 
jiėpi ^Laisvę.”

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

sutart%25c4%25af.su


TreČiad., Vasario 26, 1930
> Puslapis TreSas
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KAIP DIRBA LENINGRADIEČIAI
Š. m. vasario mėn. 1 d. jau I 

metai sukako kaip lietuvių dar-, pirma išeidinėjo kas pusantro 
bininkų Karolio Požėlos vardo 
kliubas Leningrade gavo šiokį 
tokį butą. Nuo 1929 m. spalio1 
mėn. 1 d. kliubas gavo nuo i 
valstybės jau ir šiek tiek lėšų,' 
nors ir nedaug, bet duodančių I 
galimybę plačiau darba išvys- 
tyt. ‘ j

Apie tai, kas buvo kliubo nu
veikta iki 1929 m. spalio mėn. 
1 d. čia nerašysiu, nes buvo 
rašyta kliubo laiške Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo politinių 
kalinių kolektyvui, kuris jau 
buvo “Laisvėje” paskelbtas. 
Čia noriu papasakoti apie tai,' 
kaip lietuvių darbininkų Karo
lio Požėlos vardo kliubas 
ningrade gyvuoja ir dirba 
1929 m. spalio mėn. 1 d.

Dabar 
apie 250 
temačiai 
dramos, 
nų orkestras), 
bedievių ir darbininkų 
pondentų. Stadijoj organizaci
jos randasi 
ratelis, 
teliai dirba neblogai, tik jų dar-j dirba lietuvių darbininkų. P 
be jaučiama begalinė stoka vie- 'to buvo surengtas žemės ūkio | 
nam lietuvių kalboje darbiniu-Į kolektyvizacijos ir kaimo šefą- 
kiškų veikalų, 1____ o__  * . .
Nežiūrint į kliubo kreipimąsi j siėmė šefuoti du lietuvių kaimu 
su tikslu gauti gaidų ir veika-jBaltarusijoj. Pakol šefavimo 
lų kur tik galima buvo (taipo-1 darbas <

. Ant dienų gautas iš tų 
j kaimų laiškas (kinų paduodu 
atskirai) rodo, kiek jėgų prisi
eis kliubui padėti, kad pagelbė
ti pereiti tiems kaimams į 
stambaus socialistinio ūkio vė
žes, 
mo šefavimo < 
bus lėšų atjieškojimo 
mas.

i Be minėtų vakarų per tą lai-

jbd bedieviu ratelis iššaukė į so- 
jcialistines > rungtynes Latvių 
kliubo Latgaliečių sekcijos be- 

•įdievi'ų ratelį. Varžomasi del: 
Sieninis laikraštis “žaizdras M įkas daugiau įgys narių, kas ge- 

>-. riau pastatys masių nuo reli- 
dabar jau einaighiio prietaro paliuosavimo 

š m srnnsio mėn i darbą, kas duos daugiau bedie- 
“žaizdre” |vilJ laikraščių skaitytojų ir 

| pan. Nesenai . Maskvos 4 su- 
Išaudytų vardo kliubas iššau- 

į-jkė leningradiečius į socialisti- 
savikritikos ncs varžytines. Pasiūlymas pri

gimtas. Per metus reikia padvi
gubint kliubo skaičių, darbinin
kų spaudos (“Balso” ir'“R. Ar
tojaus”) prenumeratorių skai
čių, sustiprini masinį'ir ratelių 
darbą, kuotampriausiai susiriši 
su fabrikomis,’ kur dirba lietu
viai darbininkai ir ne rečiau

: du mėnesius, 
,kąs mėnuo.
22 d. išėjo 7 jo N.

jatsispindi visas kliubo gyveni-j 
mas. Be rimtų bėgamųjų po
litinių momentų straipsnių, ja-' 
me telpa ir daug c.......
st ra i psriel i ų ir piešinėlių.

Per tuos 
siu kliubas 
vakarus. Visi kliubo rengiami 
vakarai nėra tik pasilinksjnini- 
mo vakarais. Kiekvienas tokių 
vakarų, be dailės dūlies, turi ir 
politinę dalį ir visuomet suriš-Į karto į mėnesį . rengti ten va
tas su kokia nors kampanija. 
Taip spalio mėn. 27 d. buvo 
LKP naudai vakaras, toliau 
SSRS gynimo ir orlaivio staty
mo vakaras, gruodžio mėn. 27 
d. keturių sušaudytų paminėji
mo vakaras, sausio'mėn.1 '22* d. pld—nežiūrint kai kurių laikinų 
Lenino mirties ir 1905 m. 'sau-' trūkumų ir nedateklių — spar- 
sio mėn. 9 d. paminėjimo va-'čiai dirba, o per metus reikia 
karas. Sausio 18 d. kliubas , tikėtis jis sugelbės daug sustip- Į 
buvo išvažiavęs su valdybos at- L-inti ir -praplėsti savo darbą. ] 
skaita, dramos ir choro rate-1 Juo labiau, kad yra vilties gau- 

esperanto kalbos liais į vienos, stambios fabrikos ti geresnį butą, o visi esami 
Dramos ir choro ra-jkliubą priemiesty, kame daug darbe trūkumai stengiamasi 

Be energingai išgyventi.
Per praėjusius 1929 m. kliu- 

, t . s sugebėjo Lietuvos komunis-
kitam—gaidų, jvimo vakaras, kame kliubas pa- Partijos naudai surinkti a- 

pie 500 rublių (aukų, prenu- 
meratūros ir LKP leidinių pla- 

dar vos tik pradeda- 'tinimu). Apie 30 kliubo narių 
4- rlinuin rmnfnc? ič fii I i -i j it —pradedant lapkričio menesiu 

sistemačiai kas mėnuo moka 
tam tikrą • nuo uždarbio nuo
šimtį LKP naudai. Orlaivio 
statymui pakol surinkta apie 100 
rub. Bet tai tik pradžia. Rei- 

Viena iš svarbiausių kai- kia tikėtis, dar bus surinkta 
—..... J darbe užduočių daug kartų tiek.

tris su puse mene- 
su rengė 6 didelius

Le-' 
nuo '

kliubas priskaito 
narių.
veikia

choro,

jau 
sis-Prie kliubo 

šie rateliai: 
muzikos (strū- 
iietuvių kalbos, 

kores-

gi ir į Amerikos lietuvių dar-imas, 
bininkų organizacijas), tą spra
gą užpildyt nepasisekė. Kitų 
ratelių darbui trukdo tas, kad 
jie savo užsiėmimams neturi 
atskiro kambario ir tankiai pri
sieina dirbti vienam kambary 
dviems, o tai ir trims rateliams. 
Be to tam pačiam kambary 
randasi biblioteka, skaitykla ir 
kliubo kanceliarija.

Be minėtų ratelių kliubas dar ką kliubas dar pravedė valdy- 
turi jaunimo ir moterų sekei-.bos ir revizinės komisijos per- 
jas, kurios dar kaip i.‘.*..L..„.
darbo del įvairių priežasčių pa- jo Artojaus
statyt nesugebėjo. Bet kaip tytojų konferenciją ir vakarą, 
jaunimas taip ir moterys akty-, Tos konferencijos tikslas buvo 
viai dalyvauja bendram kliubo priartinti spaudą lietuvių dar
da rbe. * 1 bininkų gyvenančių Leningrade

. Kliubo biblioteka per tą lai- ■ masėms. Be to buvo suorgani- 
ką smarkiai išaugo. Dabar jau , zuotos kelios paskaitos (apie 
turime apie 1,000 ekz. knygų'dešinį nukrypima, --- 1-----
lietuvių ir rusų kalbomis. Skai-; pieną ir 1.1.). TZ’ 
tytojų skaičius kas menuo au- dalyvavo bendruose 
ga, auga taipgi ir knygų apy
varta. Plačiau bibliotekos dar
bo išvystymui kliudo tas, kad 
beveik neturime lietuvių kalbo
je beletristikos, o juk be jos 
masinį skaitytoją pritraukti 
sunkoka. Kliubo biblioteka ir 
skaitykla gauna 13 lietuvių ir 
rusų kalbomis laikraščių ir tiek 
pat įvairių žurnalų.

klausi-

reikiant! linkimo kampaniją, “Raudono- 
rašytojų ir skai-

, penkmetinį 
Kliubas taipgi 

vakaruose 
drauge sTu Baltarusiais (keno 
bute turime kambarį), kaip an
tai : Spalio Revoliucijos sukak
tuvių, kalėdų antitikybiniam, 
internacionaliniam ir 
vakaruose.

Taip plačiai SSRS, 
kilojamos socialistinės 
nės kliubo darbe taipgi rado 
savo atspindį. Jau seniau kliu-

kituose

prakti- 
varžyti-

Tarptautinio Darbininkų Apj 
sigynimo' naudą ir reikalingu
mą sutverti šios organizacijos 
kuopą.

karus, nors vienoj. tų fabrikų 
suorganizuoti raudonąjį kam
pelį. Leningradiečiai smarkiai 
tikisi tas varžytines laimėti. 
Lietuviu 1 darbininku Karolio 
Požėlos vardo kliubas Leningra-

Tai tiek pakol kas nuveikė 
leningradiečiai. Tai nėra daug. 
Vienok tai dar tik pradžia dar
bo. normalėse sąlygose. Rei
kia tikėtis, kad toms sąlygoms 
gerėjant ir darbas eis gilyn ir 
platyn.

K. Matulaityte,

LINDEN, N. J
Vasario 7 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 16-tos kp. susirinkimas. 
Nutarta prisidėti prie Tarp
tautinio' Darbininkų Apsigyni
mo ir, jeigu aplinkybės leis, 
tai 'čia suorganizuoti kuopą.

- Kurie nebuvote pereitame 
susirinkime, būtinai privalote 
būti sekamame, kuris įvyks 7 
d. kovo, 7:30 vai. vakare, sve
tainėj kampas 16th St. ir 
Wood Ave. Bus .tame susirin
kime kalbėtojas arba organi
zatorius, kuris nurodys apie

Darbai
Pačiame Lindeno 

randasi Hilton kompanijos 
kriaučių dirbtuvė, kuri buvo 
uždaryta dar pirma kalėdų ir 
tik dabar ją atidaro. čia 
dirba daug merginų ir moterų. 
Joms moka nuo 7 iki 14 dole
rių į savaitę. Pereitais metais 
pabudavojo didesnį namą, tai 
dabar susikraustė ir kitos 
kriaučių dirbtuvės—atsikraus
tė iš Rahway, N. J., ir kitų 
apielinkių. Bosai mano šiemet 
čia daryti gerą biznį.
• Į mūsų miestą daug priva
žiavo darbininkų iš mainų, to
dėl bosai nori pasinaudoti esa
ma bedarbių armija ir nesvie
tiškai numušinėja mokestį.

čionai randasi ■ kompanična 
unija ir nuo kiekvieno darbi
ninko pasilaiko po 25 centus 
į savaitę. Bet ta unija neap
saugoja darbininkų nuo iš
naudojimo.

Tėvai turi geriau prižiūrė
ti vaikus, ir neduoti jiems to
kios laisvės, nes paskui būna 
didelių nemalonumų.

Lietuviškas Skaptukas.

Julius Tunyla, 40 metų vy-1 kaimo, 
ras.

Mirties priežastis 
Jis kilęs iš Ainorių aiškinama.

centre

Alfalfa.

BALTIMORE, MD
Motinai Dirbant Dirbtuvėj, 

Sudegė Vaikas
Darbininkės motinos, kurios 

turi eiti į dirbtuvę ir savo už
darbiu užlaikyti šeimyną, turi 
kęsti didžiausį vargą ir daž
nai dar susilaukia didelių sie
los skausmų. Vasario 14 d. 
čia buvo tokis įvykis. Našlė, 
gyvenanti 500 S. Spring i St., 
paliko porą kūdikių namuose 
ir išėjo į dirbtuvę. Apie de
šimtą valandą iš dirbtuves pa
šaukė ją į namus. Atėjus, ra
do baisų reginį, nes vienas kū
dikis buvo sudegęs, o kitas 
sunkiai apdegęs ir nugabentas 
ligoninėn. Motina -pradėjo 
plaukus nuo galvos rautis ir 
apalpo. Mat, vaikai stuboj 
buvo užrakinti ir, kilus gais
rui, įvyko tokia bąisi . pelai-1 
mė.

Vienas1 darbininkas, dirbda
mas prie 'automobilių, per boso 
kaltę • neteko akies. Darbda- 
vis atsisakė darbininkui atly
ginti už sužeidimą. Reikėjo 
kreiptis į teismą ir ten pripa
žino, kad būtų jam atlyginta 
$1,800 už akį. •

Tai matote, kaip pigiai dar
bininko akis apkainųojama.

Užėjus žiemai, dažnai vai
kai bėgioja po ledą, visai ne
kreipdami domės, kas iš to ga
li atsitikti. Taip bebėgiojant 
įkrito trys vaikai. Vienas ta
po išgelbėtas, o du nuskendo.

MINERSVILLE, PA.

Darbininkiškų Organizacijų Kuopos Bendrai Ruošia Scenai Keturių Akty Operetę
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BOSTONAS IR AP1ELINKĖ
HUDSON, MASS.

Vasario 16 d. Aido Choras 
turėjo surengęs koncertą pa
minėjimui penkių metų sukak
tuvių nuo atsigaivinimo. Įžan
ga buvo visiems’ veltui.

Aido Choras, pp vadovyste 
Ig. Permino, sudainavo kelias 
dainas gerai. Seserys Palčau- 
skiūtės—viena smuiką, kita pi
anu, išpildė keletą šmotelių. 
Merginų choras puikiai sūdai-j 
navo porą dainelių. Gražiai! 
dainavo solistės E. Sidariūtė ir 
M. Girdauskiūte iš Worcester; 
dainavo gerai italas solistas.
M. Sadauskiūtė iš Marlboro 
skambino pianu; seserys Pe- 
leckaitės skambino pianu. Pa-į 
girtinai gerai išėjo duetai M.! 
Girdauskiūtės su Ig. Perminu 
ir Arlauskiūtės su O. šeškaus-- 
kiūto; seserys Staniūtės smui-! 
kavo ir pianu skambino. Bro-j 
liai Kaulakiai paskambino ant 
mandalinų. Visiems dalyviams 
pianu pritarė J. Peleckaitė ir
N. Arlauskiūtė ir jos visuomet 
patarnauja be jokio atlygini
mo. Publikos buvo pilna sve
tainė.

i I į I
Oil buvo pripažinta ' *' 'i._ J 
nų ir pūslės bėdose. Nauja MNicini

gvomis vartoti. Galvą i - nuga 
lumbago, sciatica ir panašiose 

ioved (

HAARLEM OI'.

Miško Klajūnas.

Kaunas.— Vasario 1 d. 
Nemunaičiu valsčiaus Aino- 
rių miške rastas negyvas

Rašykit Apie Bedarbę ir 
Bedarbius.

“Laisves” S p e ciališkas 
Bedarbes Klausimu Nu
meris—Kovo Men. 4 d.
“Laisvės” laida už kovo 

4 d. bus paaukota bedar
bės * 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 
bendros 
lės, jūs 
mainose,

Rašykit trumpai.
Prisiųskit savo raštus 

ne vėliau sekamo šeštadie
nio.

Dienraščio platintojai 
kviečiami kuodaugiausiai 
išplatinti tą dienraščio 
numerį.

(47-49)

mitingų, etc.) ir 
darbininkų būk- 
mieste, fabrike, 

etc.

(Qi Gold Medal Haarlem 
C gyduolė Inkstų, Kepe-

isulcs maloniomis ir len
ui, nuvargus, nemiegant,

oj. I rijų dydžių vaistinėse: 35c, 
50. G,?lik tikrąsias. Ieškok dėžu- 
d .v1ed.il” vardo ir kilų neimk.

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tiVe yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių
Chemikalų

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

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

tyros ir geriausios.

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

D

<

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

y 
y 
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CASTON ROPSEVICH
Įžanga 75c Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją
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gausite tikrai profesionalę pagel- 
bą . Kreipkitės žiuo adresu:

4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

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

lietuviams, 
galima pa-

i ,:.rj

Svetainę baliams, 
vestuvėms, teat- 
rams, prakalboms, 

bei Užeigą visiems 
geriems 
Puikiai 
valgyt.

įvyks Nedėlioj 
Kovo (March) 2, 1930

ICIIICIIICIII

Op ?ra House Svetainėj 
Pradžia 7 Vai. Vakare

Lyros Choras 
aktoriai iš

Shenandoah, Pa.

ir

Shenandoah
Lyros Choro 

paveikslas 
kostiumuose onoretėj 
"Kova 'Už Idėjas’’

A. LUTVINAS UŽLAIKO
e!
2
i
a

į'

Park St.
A. LUTVINAS

Lutviną pažįsta vi
sas EHzabethas, o 

turėtų pažinti visa 
New Jersey.

Taip pat užsiima
Real Estate bizniu.

Tel.: Trinity 1045
Elizabeth, N. J.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius 'garantuojame)_____$25
SpeciaiiČkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. TikniaviČius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 

iki 12 vai. ryte.

u- «•,



BINGHAMTONO ŽINIOS

Biuras.ir

Jeigu

Phi-
47-9

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

' Puslapis Ketvirtas

LIETUVIŲ SVETAINĖ 
IR SANDARIEČIAI

Dalis sandariečių yra Lietu
vių Tautinės Bendrovės šėri- 
ninkais. Bet Sandaros kuopa 
boikotuoja Lietuvių Svetainę.

Sandariečiai sako, kad pra
kalbose, kuomet 1927 m. kal
bėjo Paulauskas, bolševikų pa
stangomis norėta publiką su
šaldyti. Apie tai jie net ir 
į laikraščius rašė irr teberašo.

;t t Žinant šį dalyką, norisi pa
sakyti, kaip ištikrųjų buvo. 
Paulausko prakalbų 

t svetainės dženitoriumi
Petras Bručas, žmogus nei vie
nai nei kitai partijai nepri
klausąs. O juk svetainės šil
dymas priklauso nuo svetainės ■ 
šildymo įtaisų ir nuo dženito- 
riaus. Tuo laiku, kaip tik bu-

'vo pasitaikius nelaimė: buvo mas,—taip.
išlūžęs pečiuje “gratas,“

vis tiek nesi- 
“argumento,” 

tiksliai norėję
Be to, sanda-

Šis dalykas yra įrekorduo- 
tas tuolaikiniame direktorių 
protokole ir apie jį gerai ži
no Juozas Blinkevičius, kuris 
nėra bolševikų šalininkas ir 
kuris pats, buvo direktoriumi 
ir buvo komisijoj pečiaus su- 
taisyme. šis negeistinas įvykis 
buvo ir sandariečiams paaiš
kintas, bet jie 
liauja kartoję 
būk bolševikai 
jiems pakenkti.
riečiai savo laikrašty be jokios 
gėdos aiškina, kad svetainės 
komitetas . “saviems” duoda 
svetainę dykai, o nuo “ne sa
vų” lupa dvigubą kainą. Bet 
įrodymų, kur, kada ir kam 
svetainė buvo duota dykai, ne
pasako. Kalbėti be įrodymų, 
tai tas pat, ką ir plakti save. 
Neišmintinga, broliai sanda
riečiai !

Randavimo kainų nelygu- 
Toms organizaci- 

ir joms, kurios Lietuvių Svetai- 
kelias dienas, pakol nebuvo nėj laiko reguliarius susirin- 
sutaisyta, nebuvo galima ku- i kimus, pastaraisiais dvejais 
rinti ir, aišku, negalima buvo metais buvo padarytos truputį 
svetainę apšildyti. Į mažesnės kainos už parengi-

So. Bostone Nedėlioj, 2 Kovo (March) 
LIETUVIU SVETAINĖJ, E. ir Silver Streets

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
Programos išpildyme dalyvaus: Konstancija Menkeliūniūte, seserys 

Pauliukoniūtės, Adelė Mickevičiūtė, Ig. Kubiliūnas ir vietinės dailės

laike, 
buvo

mus. Bėt žinant tatai, tai ko- atsakymas lengvas—nębadau 
de.l egzistuojančiai Sandaros 
kuopai neateiti susirinkimus 
laikyti Lietuvių Svetainėn ir 
kode! nesinaudoti pigesniąja 
parengimų kaina ?

Šiemet direktoriai tą nely
gumą pakeitė. Sulygino kai
nas visiems vienodai: ir toms 
organizacijoms^ kurios laiko 
reguliarius susirinkimus, 
toms, kurios nelaiko.

Vieton boikotuoti, eikite, 
broliai sandariečiai, ir naudo
kitės lietuvių, o ne svetimtau
čių svetaine. Juk jūs, o ne 
kas kitas, labiausia skelbiate 
obalsį: “Lietuvis pas lietuvį, 
savas pas savą.” Ape.

JO UŽSIĖMIMAS

kite, organizuokitės ir kovo
kite,!

Ir Pietų Afrikon Imigracija 
Suvaržyta

Kas pasidarė su Chesteriu ? 
Jokių žinių iš ten nematyti. 
Argi visa 
kalendorių 
Subruskite, 
veikti.

kova susideda iš 
p a r d a vinėjimo ? 
draugai, smarkiau

Kažin kaip ten su Lyros 
Choru? Daug kartų buvo rei
kalauta atlikimo tam tikrų už
duočių, kaipo darbininkų pa
laikomo choro, bet deja, jie 
mūsų judėjimo dar vis nepa
rėmė, 
ties 
taip,

Papildomai, pranešama, 
kad įstatymu,1 kuris dabar 
pateiktas Pietų Afrikos par
lamentui del imigracijos iš 
rytų Europos apribojimo, į 
Pietų Afriką iš rytų Euro
pos bus kasmet įleidžiama 
ne daugiau, kaip 1,000 as
menų.

PHILADELPHIA, PA., 
IR APĮELINKe

Ant 1 <1- kovo yra šaukiamas ma
sinis susirinkimas visų 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. ~ 
la.

O gal norėtumėt to pa- 
iš mūsų pusės ? 
tai O. K. vyrai.

L. D. pereitas sųsirinki- 
buvo visai neskaitlingas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17 kuopa rengia iš

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

Trečiai!., Vasario 26, 1

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABOR1US-UNDERTAKER

5

ALDLD IX APSKRIČIO 
KUOPŲ VALDYBOMS 

IR NARIAMS
Visos kuopos išrinkite delegatus į 

metinę konferenciją, nes reikės iš
rinkti naują apskričio >valdybą. Yra 
ir taip daug svarbių reikalų, tat vi
sos kuopos privalo prisiųsti delega
tus. Konferencija bus 30 kovo, Ke- 
relevičiaus svetainėj, Frackville, Pa. 
Pradžia 10 vai. ryte. Org. A. Že
maitis. 48-9

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

STOUGHTON, NORWOOD IR SOUTH BOSTON, MASS TAI TIE ŠVELNŪS

jOPERETISKI KONCERTAI

KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Šis judis parodo pa-

48-9

K. Menkeliūniūte 
Žymiausia lietuvių dai
nininkė, dalyvauja vi
suose trijuose koncer
tuose.

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

i ELIZABETH, N. J.

ir darbininkų už i
Įžanga

.i

Stoughtone Subatoj, 1 Kovo (March)
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJ, 24 Morton Si.

Pradžia 7:30 Valandą Vakare
BENDRAI RENGIA LYROS CHORAS IR A.L.D.L.I). 62-ra KUOPA

Programo išpildyme dalyvaus: garsioji Amerikos lietuvių dainininkė 
Konstancija Menkeliūniūte iš New Yorko; garsiosios seserys Pau- 
liukoniūtės iš Haverhill, Mass.; Adelė Mickevičiūtė, soprano, iš > 
Marlboro, Mass.; [g Kubiliūnas kaipo komikas, magikas; A. Micke
vičiūtė ir Ig. Kubiliūnas dainuos duetus; Lyros Choras po vadovyste 
M. K. Bolio dainuos naujas dainas. Koncertas bus pirmos klasės.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ, VAIKAMS 15 CENTŲ

Norwoods Nedėlioję, 2 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 13 Si George Avenue

Pradžia 2-rą Valandą Dieną
Programą išpildys garsios duetistės seserys Pauliukoniūtės iš 

Haverhill, Mass.; Adelė Mickevičiūtė; Ig. Kubiliūnas; Vyrų Choras; 
L. L. R. Choras, vadovaujamas Edw. J. Sugar, ir kiti juokdariai.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ

Šių parengimų pelnas eis Darbininkiško Judėjimo Reikalams— z 
Agitacijos Fondui

Kviečiame visos Massachusetts lietuvius darbininkus ir darbininkes 
skaitlingai atsilankyti ir pasiklausyti žavėjančios muzikos ir lošimo; 
tuo pačiu kartu paremsite lietuvių darbininkų judėjimą.

Kviečia DARBININKIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRA KOMISIJA.

Mūsų lietuviškas “lojeris” 
’ kursto vienus žmones prieš kL 

tus. Jei kuri organizacija yra 
tvirta ir jos nariai gražiai su
gyvena, tai tas “lojeris” dar
buojasi, kad suvedžioti narius 
ir organizaciją nuvesti teis
man.

Štai to žmogaus “rūpinima
sis” šv. Juozapo Draugystes 
gerove. Sykį J. Blinkevičius 
draugystės susirinkime įnešė, 
kad surengti balių, o “lojeris” 
tuojau išėjo prieš, sakydamas, 
kad ši draugystė yra kaip ir 
“negyvas kūnas”; 
gyvuosianti, todėl 
laipsniškai marinti.
tės iždininkas skiria draugys- 

I tei mirtį! Tai bent mylėtojas 
■ labdarybės!

To “lojerio” pagelba 
! išleistas šmeižtų lapelis 
j komunistus. Jame buvo 
i narna, kad visi lietuviai 
kovon prieš bolševikus, 
šluotų juos laukan iš draugys
čių komitetų. Bet kada reikia 
užimti komitetų vietas, tai ne
gana, kad tie “šlavimo” suma
nytojai vargiai apsiima darbą, 
bet ir apsiėmę komitetam--ne
ateina į susirinkimus!

Nesenai, po J. šimoliūno 
mirčiai, reikėjo dapildyti šv. 
Juozapo Draugystės komitetą, 
tai tas didelis “sargybos bokš
to” burbulas ėmė ir supliuško, 
—tie “riksmo didvyriai” neap
siėmė kandidatais.

Kodėl “lojeris” šaukia visus 
lietuvius stoti kovon prieš bol
ševikus? Ogi todėl, kad jam 
rūpi S. L. A. centre fašistinių 
žmonių pasilaikymas; jam rū
pi Susivienijimą pagelbėti kon
troliuoti. Bet kai reikia kal
bėti, tai kalbėti vien tik Susi
vienijimo reikale, neatrodo 
“rimta.” Didesniu burbulu, 
mat, išrodys tada, jei bus kal- 
ba'm'a apie daugiau organiza
cijų, jei bus einama plačiu 
baru gązdinti žmones bolševi
kais. Tada geriau galima ti
kėtis pasilaikyti ir S. L. A. 
kuopoje.

O kodėl 
ri laikytis 
todėl, kad, 
L. A. centre palaikius diktato
rius,—daugiau nieko. Jei tie- 
ponai pralaimėtų S. L. A. cen
trą, tai pralaimėtų ir viską, 
nes tik S. L. A. dabartiniu lai
ku gali pasilaikyti fašistinė 
politika! <

Jei S. L. A. centro vaidyba 
dabar pralaimėtų rinkimus, tai 
ką manote tada darytų mūsų 
“lojeris”—dirbtų jis S. L. A. 
naudai? Visai ne. Jis tada 
taip darbuotųsi Susivienijimui, 
kaip dabar “darbuojasi” šv. 
Juozapo Draugystei ir Lietu
vių Darbininkui Susišelpįmo 
Draugijai: Jis ir Susivieniji
mą priskaitytų prie “negyvų 
kūnų” ir sakytų, jęg reikia jį 
laipsiTiškai marinti. • ■

Taigi, Birighamtono lietu
viai, atydžiai tėmykite “loje
rio” ir kitų panašių “ponų” 
darbus. Ape.

ji neilgai 
reikia ją 
D ra ūgy s-

buvo 
prieš 
ragi- 
stotų 
kad

jie taip tvirtai no- 
Susivienijime ? Gi 
kaip jau sakiau, S.

PHILADELPHIA, FA.' 
. .. .... I

Jau daugiau kaip 20,000 
bedarbių vaikščioja gatvėmis 
be vilfies gauti bent kokį dar
bą. Kurie fr dirba, tai ma
žiau, negu pusę laiko pailgin
tomis valandomis ir sumažin
tomis algomis. Vasario 14 d. 
demonstrantai ėjo į miesto ro
tušę su reikalavimu darbo ar 
duonos, čia policija pavaiši
no demonstrantus lazdomis bei 
arklių kanopomis; Ar mes ty
lėsime ? žinoma, kad ne!

mas
Tai blogas apsireiškimas. S. L. 
D. yra masinė organizacija, 
prieš kurią stovi milžiniška 
užduotis, t. y., gelbėt klasių 
kovos kareivius, kurių kas die
ną dauginasi, kartu'su revoliu
ciniu judėjimu. Užmušimas 
draugo Katovis turėtų būti pa
skatinimu prie didesnio veiki
mo, prie didesnio pasipriešini
mo. O mes galime tai padary
ti tik organizuotai.

Rep. D.

CIGARAI“®
VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

, Philadelphia, Pa.
Sulig rejkalavįmd,, šiuos cigarus 
tAipgi if per pastą išsiuntineja- 
ine, J^aipo užsakomus (orderius).

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

stebuklingų žolių vertės pūkštančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinks’*’-ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė 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 
atgaipk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
ši} 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. \ ■ L k į •

Pinigus siųsk čekiu arbą money 
orderiu, nesiųskit .pinigų paprastam 
laiške. t ' ' ' ■

M; ZUKAITIS
25 Gillet Road j Spėncerpprt, N. Y.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

• žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

MONTELLO, MASS.
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo lie

tuvių skyriaus 44 kuopa ir L. D. S. 
A. 22 kuopa rengia koncertą ir va
karienę nedėlioj, 2 kovo, L. T. Na
mo svetainėj. Pradžia 5 vai. vaka
re. , Įžanga suaugusiems 50c, vai
kams 25c. Kviečiame visus atsilan
kyti. 4 kovo, Užgavėnių vakare, bus 
smagūs šokiai, toj pačioj svetainėj. 
Bus gera orkestrą. Visi atsilanky- 
kit pasilinksminti. Rengėjai. 48-9

GREAT NECK, N. Y.
Jau žinote, kad A. I.. I). L. I). 72, 

T. 1). A. 48 ir L. D. S. A. 64 kuopos 
rengia eilę diskusijų šią žiemą. To
dėl sekančios diskusijos bus sere- 
dos vakare, 26 vasario, Strauko sve
tainėj. Diskusijų tema: “Religija ir 
Sovietų Rusija.” Kviečiame visus at
silankyti. Rengėjai.

DETROIT, MICH.
Ateikite pamatyti Sovkino produk

cijos judį “Ten Days That Shook 
the World” (Dešimts Dienų Ką Su
krėtė pasaulį. Bus rodoma šeštadie
nį, 1 d. kovo (March), New Workers 
Home, J 343—49 E. Ferry Ave., ne
toli Russell St? Šis judis parodo pa
skutines dienas, paskutinę kovą ka
reivių, jūreivių 
steigimą Sovietų. Judis rodomas pra
dedant 7 ir 9 vai. vakare. I“ „ 
suaugusiems 50<i, vaikams 15c.

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5 kuopos susirinki

mas bus penktadienį, 28 vasario, po 
num. 79 Jackson St., 8 vai. vakare. 
Skubiai apsvarstę kuopos reikalus, 
turėsime svarbią ir įdomią prelek- 
ciją, kurią pateiks Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Prelekciją rengia ši' kuo
pa su L. I). S. A. 10 kuopa.—Susi
rinkite skaitlingai ant paskirto lai
ko—nesigailėsite. Org. B. Sutkus.

48-9

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbas ir koncertinę programą 

rengia Philadelphijos Šiaurinės Da
lies Lietuvių Rcpublikonų Susivieni
jimas nedėlioj, 2 kovo (March), Uk
rainian Hall, 849 N. Franklin St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Kalbėtojas 
bus vienas iš geriausių—tdrg. L. Prū- 
seika iš New Yorko. Gerbiamoji 
Philadelphijos visuomene! Malonėki
te visi atsilankyti j šias prakalbas, 
nes išgirsite ko naujo šiose prakal
bose. Taipgi* P. Š. D. L. Republiko- 
nų Susivienijimas nutarė, kad bus 
nauji nariai priimami visai veltui 
į kliubą—asmenys nuo 18 iki 25 me
tų amžiaus. Taipgi dainuos visiem 
gerai žinomas Philadelphijos Lyros 
Choras. Įžanga visiems veltui. Kvie
čia rengėjai. 48-50

ROCHESTER, N. Y.
T. D. A. 62 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, vasario 28 d., Ge- 
demino svetainėj, 575 Josbph Avė/ 
Draugai ir draugės, ateikite į Susi
rinkimą, užsimokėkite užsilikusias 
mėnesines duokle^ ir atsiveskite sa
vo draugus ; ir drauges , prisirašyti 
prie T- D. A. Kvietėjas.

H

Jau koletai metų nuo <;la|ko 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, sų tikra JAUNYSTĖS IŠŽIŪRA.

Kadangi vis daugiau it daugiau gauname orderių su didesniais 
pagyrimo laiškais, tai ir biivom priversti > Įsteigti Blue Rose Labora
toriją, kurios užduotis ir bus,, kad patenkinus žmonių reikalavimu^-

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

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

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

1 DISTRIBUTORS
J. J. STROSSELL IR K. AKULIONIS

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

NAUJAUSIOS MADOS
Rusiška ' PIRTIS Turkiška

I

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 

trecių lubų, oriųgam kambaryj—-35 CENTAI EXTRA
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

i 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 Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090
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Worcester
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tttt irmNAT* Keystone, Main 9669 TELEFONAI. Oregon 61J6

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausiaa ir už prieinamų 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

JUOZAS

Vyvė.

AKRON, OHIO

WorcesterMass

KONCERTAS

ir

Remkime Lietuvius

i|E

Rengia S. L. A. 57 kuopa naudai Viešo Knygyno

Nedelio j, Kovo (March) 2,1930
I’radžia 3:30 valandą po pietų

LIETUVIU SVETAINĖJ, 29 ENDICOTT ST.
Programos Išpildyme Dalyvaus Šie Dainininkai:

Trečiad., Vasario <26, 1930

BOSTONAS IR APIELINKE } Kirdiejus raportą. Kiti komi- 
_____ ; sijos nariai irgi patvirtino ra

portą.
Barčius ir kiti nariai parei

kalauja, kad būtų plačiau pa
aiškinta apie užkulisinius Žu
ko darbus; kokusus. J. Kir-į

SO. BOSTON. MASS. . . | - i
S. L. A. 43-čios kuopos su-1I 

sirinkime, 12 d. vasario, tarpe)
• kitų klausimų, buvo išduotas

(►raportas iš buvusio S. L. A.jdiejus pareiškė, kad buvo lai-' 
generalio organizatoriaus (ge-l komas kokusas So. Bostone,! 
riaus demoralizatoriaus) pra- Į Lietuvių Svetainėj, 9-tą dieną 
kalbų. Raportą davė J. Kir-' vasario, 2-rą vai. po pietų. Ir 

l^diejus, vienas iš komisijos na- tame kokuse Žukas karštai 
rių. Iš raporto pasirodė, kad I agitavęs, kad visi dalyviai ko- 
prakalbos buvo nepasekmin-! kuse ir kiti nariai balsuotų 
gos, žmonių susirinkę labai už Gugį į iždininką, nes, gir- 
mažai, o ypatingai S. L. A. i di, jei balsuosite už Tareilą, 
narių veik visai nebuvę ir jo- tai gręsiai pavojus, gali pa
klos naudos nedavę del S. L.: kliūti ir bolševikas į P. T. Na- 
A., tik išlaidų padarė j

*\ daug. Savo raporte pažymė
jo, kad Žukas nesirūpina or
ganizavimu S. L. A., bet tik 
varo užkulisinę politiką, ko- 
kusuoja. Ir tuomi baigė J.

kamesnis ir geresnis.
Žukas turi ne kokusus laikyti, 
bet organizuoti S. L. A. nau
jas kuopas ir gelbėti gauti 
daugiau narių. Bet dabar jis 
varinėja bjaurią politiką, kirši
na narius. Iki šiol mūsų kuo
pos susirinkimai buvo visados 
ramūs, jokių diskusijų nebū
davo. Ęet Žuko atsilankypias 
sukėlė suirutę mūsų kuopoj, 
sukiršino vienus su kitais. Tad 
matydami 43-ęios kuopos na
riai Žuko sėjamą demoraliza
ciją, priėjo prie išvados pri
imti rezoliuciją prieš P. T. in 
reikalauti, kad Žukas būtų su-j 
laikytas.

Reikia dar priminti, kad J. j 
Kirdiejus per Žuko prakalbas] 
pažymėjo, kad nėra pavojaus,)

L
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Poslapis Pennas

čiaus, bet išėjo neblogai. Jei', licija, kuri visiems bedarbiams 
ir tolįaus lavinsis, tai bus po- 
puliariškas kvartetas.

E. Liepiūtė .paaukojo ranko
mis išsiuvinėtą paduškaitę, ku
ri chorui atnešė pelno.

žmonių atsilankė pilna sve
tainė ir chorui liks pelnę.

Vyvė.
“Laisvės” No. 28, rašant 

apie M. žaldoko prakalbas, 
pasakyta, kad aukų buvo su
rinkta $3.75. Turėjo būti pa
sakyta $5.75.

gana yriuose kilo didelis nepasitenki-Į
nimas, tiesiog pasipiktinimas 
tokiu Žuko darbu. Mes, S. L.
A. nariai, turime pilną teisę jei ir patektų vienas bo.lševi-! 
balsuoti už tokį kandidatą, ku- kas į P. T. -------- -
ris, mūsų supratimu, yra tin- iš įvairių sriovių, tai tuomet ir;

Bedarbiai Daužo Dirbtuvių 
Langus

,U v,Bu^ Vasario 13 d bedarbiai
Jei P T susidėtu i formavo Goodrich kompani-

• ‘ jos dirbtuvės raštinę. Kuomet
tokių išlaidų nereikėtų daryti, I bedarbiai susiiinko, tai sargas- 

i nereikėtų siuntinėti Žuką ir tų j m J??
) visų kivirčių kuopo.se •nebūtų

S. L. A. 43-čios Kp. Narys.

• M
padalė kratą ar jie neturį ak
menų ir kitokių ginklų, ža
dėjo tiems duoti darbą, ku
rie išduos prasikaltėlį.

Goodrich kompanija nupir
ko Miller kompanijos budinu 
kųs ir.vįsą inventorių. Sako
ma, kad ir darbininkus “nu
pirkusi.” Bet ten daug ran
dasi darbininkų, kurie jau se
ni, todėl Goodrich kompanijai 
bus netikę ir juos išmes už 
dirbtuvės vartų.

Gumos Dąrbininkas.

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Ad No. 77

Jaučiatės pasenęs ir 
nusilpnėjęs?

Jci«u jūsų sveikata yra menka ir jūs jau
čiatės pąsųųęs įr pavargęs, turite mažą ape
titų, jus vargina nevirškinimas, kęnstipaci- 
ja, inkstų ar pūslės įdegimas, skaudėjimas 
nugaroje, žudote svąrum.ų ir stiprumą, ne
galite gerai naktį pasilsėti ir atsikeliate ry
to pavargę ir sudribo, vartpkite Nųga-Tone 
tik per kelias dienas ir jūs pastebėsite, kaip 
daug stipresnis ir goriau pasijausite.

Nuga-Tone yra Nacionalis Sveikatos ir 
Spėkų Rudavotojas. Jis padare stebuklus 
milionams žmonių. Jis sureguliuoja vidurius 
ir nugali konstipac(ją, suteikiu riebų, rau
doną kraują, gaivina ir sustiprina organus 
ir nervinę sistemą ir padidina svarumą su
liesėjusių, suvargusių žmonių. Nuga-Tone 
turi savy prižadą geresnės sveikatos—nau
jo smagumo ir ilžiaugsfno gyvenime.

Visi vaistų pardavėjai parduoda Nuga- 
Tone. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtu jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų del jūs iš 

I savo džiaberio.

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

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

M. J. J. Urbszo, 187 Oak St., Lawrence, Mass., 
i 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!

1 būk tai tik iš Tennessee. Tuo- 
' met bedarbiai pradėjo štur- 
! muoti ' raštinę, išvertė duris, 
! išdaužė langus, vieną kompa- 
1 nijos policistą apdaužė, kitas 
pabūgo. Pašaukta miesto po-| 
licija, kuri suareštavo šešis) 
įtartus darbininkus. Jie pasa
kojo, kad jų valstijoj kapita
listiniai laikraščiai pagarsinę, 
kad čia galima darbo gauti, to
dėl jie ir atvykę. Bet bejieško- 
clami darbo praleidę visus pi
nigus ir dabar neturį nei kuo 
namo grįžti, nei čia gyventi.

Pora 
istorija 
nijoj.

STOUGHTON, MASS.
Vasario 8 d. Liet. Vieša 

Knygynas buvo surengęs ba-i 
lių. Publikos atsilankė viduti-) 
niškai ir rengėjams liks kelc-l 
tas dolerių pelno.

LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė-

I
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų 
tt.

E The Funeral of Steve Katovis 
Kuriame Dalyvavo 50,000 

New Yorko Darbininkų

K. Menkeliūniūtė iš 
Brooklyn, N. Y.., dra
matiškas sopranas; 
Vladimir Dyioff, iš 
New xYorko, basso-ba- 
ritonas, dainavęs Pe-J 
trograde caro operoj 
ir Chicagos Civic o- 
peroj—tai antras ša- 
liapinas.

Antrą dalį išpildys 
worcesterieciai: Jo
nas Dirvelis su savo 
orkestrą; M. Paraliū- 
tė, soprano; B. Kups
čiui?, soprano; V. Ta
rnams, tenoras; J. Sa
baliauskas, tenoras; 
Aido Choro kvartetas.

Kaip matote, šis koncertasKaip matote, šis koncertas bus nepaprastas. Todėl visi, kaip wor
cesterieciai, taip ir aplinkinių miestukų dalyvaukite, o būsite užga
nėdinti. Kviečia KOMISIJA.

Įžanga $1.00, 75c, 50c; Vaikams 25c

iĮiaiiiSHi3;»3!H3in3iiiSHi3iiiaiiioiHBnianiBi»aiiismamaiiioiiiaiiiamoiiio|iiibmB^

oi

■oi

a

I [31‘ Is

Vasapio 15 d. Lyros Choras: 
buvo surengęs koncertą ir ba-! 
lių. Choras, ,po vadovyste M J 
Bolio, sudainavo kelias dainas, Į 
kurios išėjo vidutiniai. Senu-į 
kąyičiūtė iš Dorchesterio su-lsirinko 
dątiiavo dvi daineles, kurios l lauke 
#tfblik ai labai patiko. A. Mic-} darbdavį 
Jįe.vičiūtė iš Montello sudaina-; darbininkų nereikia, tai neži- 
vo kelias daineles. Ją publi
ka iššaukė antru kartu. Akom
panavo A. Niukiūtė iš Dorche
sterio. Vyrų kvartetas sudai
navo tris daineles. Nors dar 
pirmu sykiu pasirodė ant stei-

savaičių atgal panaši 
buvo Firestone kompa-| 
Daugelis bedarbių su-1 
į dirbtuvės raštinę ir} 
darbdavio. Kuomet] 

įtėjo ir pasakė, kad

nia-.kas iš minios paleido j jį 
akmeniu ii’ nepataikę jam, bet i 
tik į langą, kurį ir išmušė.! 
Tu o j aus buvo visos durys už-} 
rakintos, kad nei vienas nega-’ 
lėtų išeiti, pašaukta miesto po-:

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street 
SO. BOSTON, MASS.

i Godus Ąpatitas Išdykiausio 
Francuos Karaliaus

John Naujokas

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

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

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

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

Svarbius Paveikslus Rodys W. I. R.
19 Disng Ką Sukrėtė Pasauli Steve Kaioviso;:Laidotuvės 
Ten Days That Shook the World 

ŽymJ'ąusias Judis 
'>'■ Spalių Revoliucijos

Naudai Illinois streikuojančių angliakasių ir bado pajębJokš(Ųi pietų 
audinyčių >aukų " ; p > ’

šeštadienio Vakare, Kovo (March) 1, 1930
j GIRARD MANOR :::

911 GIRARD AVENUE ĮŽANGA 50 CENTŲ
DU RODYMAI—6 IKI 8, 9 IKI 11 VAL. VAKARE 

■Speciališkas vaikams perstatymas nuo 1 ik 3 vai. po pietų.
Įžanga 35 Centai

Rengia W. I. R. Philadelphijos Lokalas, 39 N. 10th Street i

DETROITO AIDO CHORO PUIKIAUSIAS KONCERTAS
Nedėlioję, 2 Kcvo (March), 1930, Lietuvių Svetainėje, 25th St ir Vernon Highway

Durys Atsidarys 5-tą Valandą Vakare Programa Prasidės 6-tą Valandą Vakare
K C r.

J i B ‘ftiii a
1

Detroito Aido Choras Vadovaujamas V. Žuko
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sopra

Programa susidės iš sekančių dailės spėkų : ,
EHa Mav ir Lenku Harmonia Chorai, po vadovyste garsaus chorvedžio Vlado Žuko; Ukrinų duetas Kad- 

a ir Jauni; V. Petrušionis, soprano šėlo; E. Kazakoff, rusų baritonas; Koloni, ukrąinų t.ęrioras, Emily Higgins, 
soprano-solo; C. Karpus, baritonas; S. Pangoniūtė, x

no solo; ir Ufa, po vadovyste V. Žuko. Taipgi bustrio, kvarterų ir tt '■
a išanketo 75 centai; prie durų—$t.00 Ant šokių Įžanga vyrams 6.0 centų, Moterims 40 centų

PO KONCERTO š&KĮĄL PRASIDĖS 8-ią VALANDĄ VAKĄflE į

Jokie karaliai nuo Romos impera- , 
toriu laikų nebūtų galėję prilygti ) 
didybėje Liudvikui Keturioliktam, 
Francijos karaliui. Dar po šiai die- 

i nai pasaulis tebeskaitd apie jo my
lėtinos, La Vallierc, Montespan ir 
Maintenon—ir apie jo mušketierius 
Athosą, Ajamisą ir Porthosą ir apie 
jų kapitoną d’Artagnaną.

' Versalčs palocius yra paminklas 
jo išlaidumui. Nepaisydamas jokių 
kaštų, karalius pasiryžo pralenkti 
brangų išdykumą savo finansų mi- 
nisterio Fouquet’o, Vaux’e. Dumas 
papasakojo mums tą istoriją “Trijuo
se Mušketieriuose” ir sekamuose ki
tuose raštuose.

Visi, kas važiuoja į Franciją, ap
lanko tą stebėtiną palocių, su jo fon
tanais ir sodais Versalėje. Juos su
planavo ir nusodino karaliui tas ge
nius Ler.otre, kuris buvo bėdino dar
žininko sūnus.

Vieta neturėjo tam jokių patogu
mų, apart žemės ploto. Reikėjo že
mėn sudėti 90 mylių vamzdžių (pai- 
pų), kad iš kitur privesti vandenį 
delei šio sodo fontanų ir ežerėlių ir 
delei 600 apelsinų (orindžių) medžių. 
Kaip du entuziastiški vaikai, kara
lius ir Lenotre buvo žmonių stumia
mais vežimėliais vežiojami aplinkui, 
ir davinėjo patvarkymus apie sodi
nimą tų baisiai brangiai kaštuojančių 
apelsininių medžių.

Kas nors turėjo užmokėti už tą 
išdykavimą.’ Nors žmonės vadino 
Liudviką Keturioliktąjį “didžiuoju 
monarchu,” tačiaus jie vaitojo nuo 
sunkios mokesčių naštos. Žmonių 
minios Paryžiuje skardžiai šaukė: 
duonos!

Kai del Liudviko Keturioliktojo 
asmeninių papročių, jis labai buvo 
įsimylėjęs į stipriausius perfiūmus 
arba kvėpylas, o valgė jisai be jokio 
saiko. Viename iš Versalčs daržų 
buvo tiek daug kvapiausių rožių, kad 
nuo ju kvapo apsirgdavo svečiai, ku
rie nebuvo prie to pripratę.

Atrodė negalimas daiktas, kad ka
ralius išmoktų bent kiek nuosaikumo. 
Jis vięnu pradėjimu suvalgydavo ke
turias torielkas skirtingų sriubų, vi
są teterviną, kurapką, didelę lėkšto? 
salotų, gabalą keptos avienos, du di
deliu griežiniu kumpio, dikčiai sal
džių pyragų, ir užbaigdavo konser
vuotais ir šviežiais vaisiais.

Joks supratimą turintis žmogus 
šiandien nei nepamanytų apie tokį 
apsunkinimą savo vidurių, virškini- 

[ mo aparato. Mes pradedame supra- 
! sti, jog žmogaus kūno sistemą gali
ma užspringainti perdideliu daugiu 
maisto, lygiai kaip kad užspringdina 
automobilį perdidelis daugis gazoli-, 
no. Ir viename ir kitame atsitikimu 
pasekmes būna labai blogos.

O persivalgymas, žinoma,, -yra ne
leistinas dalykas, jeigu žmogus no
ri išlaikyt dailias linijas savo kūno 
šiandieninės figūros.

Daktarai, tačiaus, pataria nuosai
kumą (vidutiniškumą) visuose daly
kuose. šiandieninis būdas panašiuo
se atsitikimuose yra ve kame: kada 
jus pagundą traukia prie kokio per- 

nes

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Labaratorijo* Bandymai

Dieniem ^ioiĮjdiiieiHsmeiiioHiBiiioiiibiiisiiioiiioiiieitiemBHiomoiHūhimiKiihori

dėjimo—kada jūsų ąkys būna dides
nes už skilvį—to vietoje, imkite 
Lucky Strike.

Tas dalykas, vadinasi, išaiškina, 
kodėl laike “madingų pietų bei ban- 
kietų Luckięs yra pasidąrę tokie po
puliariai. Laiku užsirūkant Lucky 
Strike reiškia pasiliuęsųoti nuo val
gymo to, ko j(uips nereikią ir be ko 
jums būtų kur kąą sveikiau. O, ka
dangi Lucky yra “toastdd” (apkepin
ta s \, |ąi j& yra antrą tjelę’ pagėi 
daujamas.

DIDŽIAUSIA UETUVIĮJ APTIEKA

F- Urbonas

Vardaa

„Street or AvenoeNo.

8tnUų...-Mieata*

Įsteigta
26 metai

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

DR. ZINS 110 EAST 16ih SI. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Ncdęlioj 9 A. $L iki 4 P. M.

Kan yra didžiausia* žmogaus priešas?—Šaltis. Jis na tik sunkiausias ligas Jrara, 
bet ir l grabą paguldo. Bet tie. kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius 

ir • s P 11 D 1 (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo.
Urbans Lola i owners m 75c už b*k8ą ‘p«i*inkiu°k nn° “vo amžino priešo!

IIviLn I ... TmL« yra t** kanuolė prieš kitą amžiną Žmogaus priešą—Ui DO LOX laDS Vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug
rūpesčių ir sunkių ligų."" 25 centai už skrynutą.

Siųsdami 
bu savo adresu,

pinigus 
užrašykite:

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

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

ŠEKIT LINDBERG ,
Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 

išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžlnų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. leidimai už
tikrinti. Ūš dyką sujieškome darbą savo studentams. Klases dieno- 

r mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 10-12. Kata- 
lOR'RS

kuopo.se


Puslapis šeštas

I

Trys Darbininkai Užmušti 
Požeminių Gelžkelių Darbe

Flushinge 1. R. T. traukinys 
mirtinai suvažinėjo du darbi
ninkus, kurie dirbo tamsiame 
gelžkelio tunelyje. Kompani
ja tokia šykšti, kad neįtaiso 
šviesų, kurias traukinio motor- 
manas matytų, ir tuo būdu ap
saugotų dirbančiųjų gyvybę. 
Suvažinėtų darbininkų vardai 
-r-Joseph Kovack ir Frank 
Craft. '

Tą pačią dieną, pirmadienį, 
griūvančia uola užmuštas dar
bininkas Ant. Doyle, kuris dir
bo prie naujo požeminio gelž
kelio kasimo ties 7th St. ir 
Jackson AVe., Jamaicoj. Jis 
irgi yra auka kompanijos go
dumo, kuri neduoda reikiamų 
suramstymų kasamiems “sub- 
vei” tuneliams.

Policijos “Pėdžių” 
Čekiai pas Būtlegeri

Trijų policmanų “pėdės” 
čekius rado blaivybės agentai 
būtlegerio plieninėj šėpoj, da
rydami kratą smuklėje po 
num. 1286 Bedford Ave., 
Brooklyne. Vadinasi, polic- 
manai buvo reguliariai karčia- 
mos kostumeriai.

Aido Choro Prelekcija Apie 
Dailę, ŠĮ Penktadienį

Drg. R. Mizara duos prelek- 
oiją apie tai, “Ar dailė yra 
bopartyvė?” penktadienio va
kare, vasario 28 d., “Laisvės” 
svetainėje. Prelegentą pa
kvietė Aido Choras, kad pa- 
skleist teisingesnį supratimą 
nariuose ir pašaliniuose darbi
ninkuose, ką reiškia darbinin
kiška dailė, iš vienos pusės, ir 
buržuazinė, iš kitos, ir kuom 
jps. skiriasi.
, rApart prelekcijos, dainuos 
Aido Choro merginų sėkstėfks 
ir kt.

'Jaunųjų Komunistų Lygos 
Šokiai Šeštadienį

Williamsburgo Jaunųjų Ko
munistų Lyga rengia šokius 
šeštadienio vakare, kovo 1 d., 
Workers Centre, 68 Whipple 
St., kampas Broadway, Brook
lyne. Praleiskite vakarą su 
revoliuciniais jaunuoliais.

Jaunųjų Komunistų Lyga 
laiko savo mitingus kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą, pradė
dama nuo 8 vai. Kviečia ir 
pašalinius darbininkus ateiti į 
tuos mitingus.

Organizatorius.
(48-51)

Organizacijos Dedasi prie 
Sovietų Draugų Protesto

Finų Federacija, Amerikos 
Negrų Kongresas ir John Reed 
Kliubas vakar prisidėjo prie 
didelio skaičiaus tų organiza
cijų, kurios oficialiai dalyvaus 
didžiuliame protesto mitinge, 
kurį Sovietų Sąjungos draugai 
rengia kovo 16 d., Bronx Co
liseum, 177th St., ties Bronx 
ube. Prezidentai dviejų di- 

‘dŽiausių Amerikos bedievių 
organizacijų irgi mitinge sa
kys prakalbas. Mitingas, kaip 
jau rašyta, yra ruošiamas už- 
protestuot prieš imperialistus, 
kurie verkšlendami del religi
jos “persekiojimo” Sovietuose 
nori iššaukti neprotaujančių 
masių ūpą, kad juom pasinau
dodami galėtų paskelbt karą 
prieš Sovietų ^Sąjungą.

Lietuvių darbininkų1 organi
zacijos taipgi privalo dalyvau
ti tame demonstraciniame pro
testo mitinge.

Lyriečiams
Draugai lyriečiai, ateinantį 

kętvergą, 27 d. vasario, visi 
būkite choro pamokose, taipgi 
atsiveskite naujų dainininkų. 
Draugė H. Retikevičiūtė, nau
ja choro mokytoja, jau bus su 
mumis ir mes turime skaitlin
gai susirinkti, kad pridavus 
mūsų naujai 
giau energijos

Pamokų vieta: National 
Hall, Clinton Ave., kampas 
Willow Ave., Maspethe. Pra
džia 8 valandą. Nesiveluoki- 
te! Pirmininkė.

Maspethe Geriausiai Galite 
Pasismaginti Sekmadienį

Tėmykite, kas įvyks sekma
dienį, kovo 2 d., Maspethe. 
Bus sulošta dvi labai juokim 
gos komedijos. Vienoje—
“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 
I pridirba visokių šposų.

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

j tų.
Visi atsilankykite; turėsite 

didelio smagumo.
Reng. Kom. Narys.

Šalinaitės Koncertas ir 
Darbininkiška Publika

Trečiametinis L. B. šalinai
tės koncertas kovo 1 d., šeš
tadienį, vakare, bus didelis su
sitelkimas jaunuolių spėkų iš 
keturių dailės sričių: muzikos, 
dainos, meniškų nudavimų ir 
dailiškų šokių, žymią progra- 
gramos dalį išpildys buvusieji 
ir dabartiniai šalinaitės moki
niai. Bus, žinoma, ir vyresnių 
nuo seniau pagarsėjusių artis
tų.

Koncertas turės patrauki
mo ypač jaunimui, bet ne vien 
tik jaunimui. Nes paskutiniais 
metais šalinaitė pasidarė pla
čiau žinoma ir mylima,'kaipo 
meno darbuotoja, platesniems 
darbininkų sluogsniams; todėl 
šį kartą tikimasi daugiau su
augusios darbininkiškos publi
kos, nekaip dviejuose pirmes- 
niuose metiniuose jos koncer
tuose. -. •> ,

Vietinėms darbininkų orga
nizacijoms yra žinoma, kad 
Šalinaitė iki šiol nereikalavo 
atlyginimo už vadovavimą cho
rams įvairiuose mūsiškiuose 
parengimuose. Kiti chorų mo
kytojai paprastai ima specia- 
lę mokestį už chorų vadovavi
mą tokiose pramogose.

Shubert Svetainė, kur įvyks 
koncertas, yra daili ir jauki, 
pritaikyta parinktinoms artis
tinėms programoms. Svetainė 
randasi prie pat Broadway 
“eleveiterio” Gates Ave. sto
ties, tarp Broadway, Monroe 
ir Howard Ave., Brooklyne.

K. L.

Jersey City, N. J.
Įvairios Naujienos

Mūsų korespondentai, kada 
jie pradeda rašyti, tai būna 
įdomių žinučių iš vietos lietu
vių judėjimo; bet kada ap
tingsta, tuomet nieko nesima
to. Tame ir' bėda. 1

Vasario mėnesį A. L. D. L. 
D. 16 kuopos susirinkitrie pa
daryta keletas gerų tarimų, o 
susirinkimas nei nepažymėtas 
laikraščiuose, šiame susirinki
me nupirkta du dienraščio 
“Laisvės” Šerai, ir nuo seniau 
gyvavusios L. S. S. kuopos Še
rai padovanota “Laisvei.” 
taip pat paaukota Sofeisko 
Kolektyvui $5. Pasimokėjo 
jau geras būrys narių už šiuos 
metus ir prisirašė vienas nau
jas. Sugrįžta ir draugai, ku
rie del vienokių ar kitokių 
priežasčių nebuvo užsimokėję 
už pereitus metus.

Lietuvių Piliečių Kliųbo 
balius puikiai pavyko. Svie
to, dailaus jaunimo, dikčiai 
prisirinko. .Pelno bus, ir rei
kėtų, kad kliubiečiai nepamir
štų visuomeniškų’ reikalų, o 
paaukotų streikuojantiems au-

mokytojai 4au-j dėjams ar bedarbių organize 
, ’ * vimo reikalui.

LA IS VE

šv. Jūrgio ir Laisvės pašel- 
pinės organizacijos sudarė su
tartį del bendrų ^parengimų, 
piknikų, balių ir tt.; abiejų or
ganizacijų nariai esą pilnai 
tuomi patenkinti, ir parengi- 

* mai būna sėkmingi.
Jono Savicko, buvusio Lais

vės Draugijos nario, protas 
nesitaiso, bet, kaip pasakoja 
kurie jį lanko beprotnamyj, tai 
su kiekviena diena eina silp
nyn, ir visiškai nesą vilties pa
sveikimui. Laisvės Draugijos 
nariai jį nuolatiniai lanko, ir 
už tai yra verti pagyrimo.

Jeigu kitų miestų korespon
dentai nusiskundžia privatiš- 
komis “parėmis,” kad jos pa
kenkia vęikimui, tai jersiečiai 
nei kiek neatsilieka nub tokių 
“parių.” įSlėra to nedėldienio, 
kad neįvyktų “pare” pas vie
ną, tai pas kitą, ir taip paei
liui, bet apie visuomenišką 
‘darbą jose nei gu-gu, niekas 
peprisimena. Vėliau, per vi
sa“ savaitę eina kalbos, kad 
buvo linksma, tai buvo, kad 
galvą skauda, dar ir dabar ne
sijaučia atsakančiai.

Vietinis.

A. L D. L, D. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas Ketvirtadienį

Literatūros Draugijos pir
mos kuopos susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, vasario (Feb
ruary) 27 d., 8 valandą vaka
re, “Laisvės” svetainėje.

Trumpai atlaikius susirinki
mą, bus drg. V. Paukščio pa
skaita apie Lietuvos ūkį. Toj 
paskaitoj suteikiama labai 
daug žinių apie Lietuvą, ko 
laikraščiuose negalima užtikti.

Kviečiami yra atsilankyt ne 
tik kuopos nariai,’ bet ir šiaip 
darbininkiška publika.

Kuopos gi narių pareiga yra 
ne tik patiems sueiti, mokestis 
užsimokėti, svarstymuose daly
vauti, bet ir atsivesti bent po 
vieną naują draugą prirašymui 
prie kuopos.

Kuopa turi šiais metais pa
siekti savo tikslą—pasivaryti 
beht iki 200 narių.
A.L.D.L.D. Pirmos Kp. Org.,

J. J,

Kaip Kliaučiai Dirba 
Šiuo laiku

Atkočaičio dirbtuvė dirba 
neblogai, bet darbdavys“ vis 
verkia ir verkia, kad jis “ne
išeina,” kad jam maža ir ma
ža. Tiesą pasakius, darbda
viams ir 1919 metais buvo ma
ža pelnų, kuomet ėjo darbai 
ir viršpelniai galvatrūkčiais į 
darbdavių kišenius. Tai pa
prastoji darbdavių melodija-.. .

Biržiečio jau dirba kelintą 
savaitę. Sąlygos neperkokios; 
pats sezonas prastas; tai nau
dojas darbdaviai, grąsindami 
darbininkams uždaryt dirbtu
vę. Su Biržiečiu unijos ofisas 
turėjo argumentų, kas liečia 
skylių siuvikes, bet pasisekė 
išrišti klausimą “gerumu.”

Budraičio dirbtuvė dirba jau 
trečia savaitė; atrodo, dirbs ir 
toliau. Ten buvo iškilęs ki
virčas su “laininkų” siuvėjais, 
bet po kiek apsibarimo su 
darbdaviu, tas klausimas tapo 
išrištas. , .

Bilockoffo dirbtuvė pradėjo 
dirbti ir dirba neblogai, bet 
kol , įsisiūbavo, tai bent keli 
dirbtuves darbininkų susirinki
mai'tapo atlaikyti., Mat, toji 
dirbtuvė dirba nuo štųkų,: p 
štukas nuregųliuoti, tai netaip 
jau lengvas; dalykas.

Diržio dirbtuvė kol kas dir
ba apie trečią savaitę, bet kol 
kas joj yra daug trūkumų; 
anksčiau ar vėliau turės būt 
padaryta griežtesnis\yeiksmas 
prieš Diržį, kaipo darbdavį, 
kad nebūtų koliotojas ir 
pliauškalas prieš darbininkus 
dirbtuvėje.

Dovidaičio dirbtuvė kelis ly
giai metus dirbo gerai, bet šie
met pradėjo šlubuoti. Darbi
ninkai tvirtina,. kad manadže- 
ris netikęs. Darbdavys argu
mentuoja, kad labai nupuolė 
jam mokama kaiha už padary
mą žipono. Joint Boardas pa
siėmė tą reikalą į savo rankas 
ir išdirbs kiekvieno šmoto kai
ną, ir tada gal susidarys kiek 
pastovesnės darbo sąlygos.

Dumblio dirbtuvė dirba nei- 
blogaij bet darbininkų uždar
biai yra gana menki; visi dir

ba nuo štukų.
Dragūno dirbtuvė pradėjo 

dirbti ir kiek yra žinių, tai ten 
bus daroma pęržvalga darbi
ninkų uždarbių, nes iki šiol 
kiek norėjo, tiek mokėjo darb
davys. ,Mat, vis sunkia padė
timi naudojasi darbdavys ir 
unijos ofisas toleruoja, nes 
blogi laikai. Bet, kiek da
bar matosi, vis viena ten rei
kės taisyti darbininkam sąly
gas.

Kaspersko dirbtuvė pradėjo 
po kiek dirbti. Buvo laikytas 
dirbtuvės darbininkų susirinki
mas, ir jie sutiko su darbdavių 
pasiūlymu, kad dirbti nuo | 
šmotų. Kiek padirbėję, dar
bą užbaigė. Nes pats Kasper- 
skas rimtos firmos neturi, o 
šiokiame laike pasigauti naują 
firmą, tai jau ne taip yra leng
va.

Karvelio jau kelios sąvaitės 
pradėjo dirbti, bet pagal įsa
kymą Joint Boardo tapo su
stabdyti ant $afearo Fashion 
dąrbo. Bet dabar vėl dirba 
ir manoma, kad dirbs. Visi 
dirba nuo šmotų. Kol kas iš 
tos dirbtuvės jokių skundų ne
sigirdi.

Michulio dirbtuvė šiemet 
ankstokai pradėjo dirbti, bet 
greitai išbaigė sezoną. Toji 
firma, kuriai dirba Michulis, 
susivaidijo su kirpėjais, ir tie 
smarkiai pasipriešino Max Ro- 
zenbergio firmai. To pasek
mė—sustojo firma d arba kir- 
pusi, tai Michulio darbininkai 
jau nedirba kelinta savaitė, ir 
jų padėtis gana rūsti.

Šimėnas, persikraustęs į 
naują dirbtuvę, pradėjo dirbti 
jau neblogai. Darbo turi pa
kankamai. Bet yra nesusipra
timų, kas liečia unijos taisyk
les ir tūlų lokalo narių elgesį. 
Šimėnui lokalo Pildomoji Ta
ryba davė teisę, persikraustant 
į naują, didesnę dirbtuvę, pa
sirinkti kriaučius. Tuom pasi
naudoję, tūlį lokalo nariai pas 
Šimėną įsiprašė į darbą. To 
pasekmėj, kurie stovi ant lis- 
to ofise, tapo labai pažeisti 
gavime darbo iš eilės, kaip 
priklauso pagal lokalo taisyk
lę. ' Tuo reikalu'ir lokalas tars 
savo žodį, už; tokį netaktingu- 
mą tūlų narių.

Šimaitis kiek anksčiau pra
dėjo dirbti, bet darbą išbaigė 
ir nežinia, kąda pradės išnau- 
jo dirbti. Dii;bo iki šiam lai
kui nuo savaičių, bet, baigian
tis darbui, reikalavo šmotų 
darbo. Pamatysime ateityje, 
ką daryti su Šimaičio dirbtu
ve ir jo reikalavimais.

Gužo dirbtuvė šiemet dirba 
neblogai. Didžiuma darbinin
kų dirba nuo šmotų, o dalis 
nuo savaičių.

Žiugždos dirbtuvė nuo nau
jų metų iki šiam laikui nedir
bo. Dabar jau turi darbo, bet 
darbdaviai reikalauja, idant 
darbininkai dirbtų nuo šmotų. 
Vienas darbininkų susirinki
mas buvo, bet jokių rezultatų 
nedavė; tad kai pradės dirbti, 
tai reikės turėti antras susi
rinkimas, ir jame bus galuti
nas nuosprendis, "ar darbinin
kai- dirbs nuo šmotų ar nuo 
savaičių, kaip iki šiol dirbo.

žarulis kiek laiko atgal bu
vo pradėjęs dirbti, bet del sto
kos darbo ir darbdavių neap- 
sukrumo, sustojo dirbęs. Nors 
šiame sezbne buvo prieita prie 
šmotų darbo, /Į)ęt kaip jo nėra, 
tai ir špiotąi nieko negelbėjo.

Zorlando dirbtuvė dirbame-- 
blogai ir darbo turi pakanka
mai. Buvo susikirtimas už vie
ną siūlių prošininką, nes darb
davys nenorėjo jo priimti, bet, 
pądarids griežtesnį žingsnį įš 
unijos, tas tapo išrišta darbi
ninko naudai.

Palionio dirbtuvė dirba, visi 
nuo šmotų. Bet darbdaviai ne
silaiko sutiktos kainos už ka- 
valką. Atrodo, kad reikės su 
Palionio dirbtuve unijai turėti 
susikirtimų, kas liečia šmoto 
nustatymą ir jo darbo kainds 
palaikymą.

Sadauskas kiek jau pradėjo 
dirbti ir gal dirbs. Tik yra 
nesmagumų, kad menkas kai
nas moka už šmotą. Darbi
ninkai turėjo kelius susirinki
mus, bet kuomet visur bedar
bė, tai nusprendė pabandyti 
kol kas ir menkomis kainomis. 
Ateityje unija turės peržiūrė
ti dirbtuvės kavalkų kaihą.

•Šalaviėjaus dirbtuvė dirba 
ir atrodo, kad įdirbs. Dirba 

“sekotus,” kas lietuviškam dis- 
trikte yra naujenybė. Tik “se- 
koto” padarymas labai pigus, 
o to pigumo naštą daugiau
sia neša darbininkai, kurie 
taip mizernas algas uždirba, 
kad anksčiau ar vėliau nepa
kęs tokių algų, kokias dabar 
jiem temoka.

žalevskio dirbtuvė dirbinėja 
po kiek, bet tos kainos už šmo
to padarymą tokios menkos, 
jog kartą jau del to dalyko 
buvo sustabdyta dirbtuvė, il
gai reikės ateityje 'sustabdyti, 
idant įkūnyti už šmotą atatin
kama kaina. V *-

Linch ir Unguraičio dirbtu
vėj darbininkai iš pradžios sa
vaitės dirba nuo savaičių; o 
atėjus subatai, tai jiem užmo
ka nuo šmotų. Atrodo, kad 
unija turės paveikti prieš tokį 
darbdavių elgesį.
' Didesnė pusė dirbtuvių yra 
pradėjusios dirbti, tai nuo sa
vaičių, tai nuo šmotų. Bet ki
tos dirbtuvės dirba nepilną 
laiką, nes labai kriaučių pra
monėje siaučia bedarbė. Uni
jos viršininkai mano, kad kiek 
vėliau bus darbo sezono, nes 
žydų Velykos gana vėlybos šie
met. Kriaučius.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus kamba

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA merginų išrankioji- 

mui avies žarnų. Tik patyrusios 
lai atsišaukia. Gera užmokestis, gra
žios aplinkybes. Netoli Morgan Avė. 
stoties B. M. T. linijos, prie 14th St. 
subway, Brooklyne. Atsišaukite: 
Sayer & Co., 208 Moore St., Brook
lyn, N. Y. 48-9
REIKALINGA merginų išrankioji- 

mui avies dešrų. Tik patyrusios 
lai atsišaukia. Gera užmokestis, 
gražios aplinkybes. Netoli Morgan 
Avė., stoties B. M. T. linijos. Prie 
14th Street Subway, Brooklyne. At
sišaukite:' Sayer & Co., 208 Moore 
Street, Brooklyn, N. Y.

46-8

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška užeiga ar

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

(44-49)

Automobiliu Pirma Lekcija 
Uždyką

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

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

28-50

7 LIETUVIU ČEVERYKŲ 
DIRBTUVE

Savininkas Geo. RAČIŪNAS
Darome naujus ir taisome 

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

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

PUBLIC SHOE REPAIRING
449 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.
v--------  /

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

gydymo būdai.
127 East 84th Street 

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

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

Dainy Profesorius
(ITALAS)

Pabaigęs Milan Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni 
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

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

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
k NEW YORK CITY

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

VISOKIU RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Svindulių Diagnozei 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.■ ■■■■■ .■■■i,.. į iii , , ,

Tel. Stagg 9938

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

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
Įvairiomis b p a l- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavua 
ir sudaro bu 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tek, 0783 Stagg

J. LeVAND
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Trečiad., Vasario 26, 1936 4
----------------  * _ 
—----------

......—---- Į>
Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki G po pietų
R EZI DEN CIJ O S A NTRASA S:

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

.... / 1 ... i i

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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