
KRISLAI
Klaidingas Manymas. 
Popiežius ir Moterys. 
Strimaitis ir Meile. '

Rašo Bestraigiškis

Draugas Dzūkų Dėdė, kriti
kuodamas d. Greatneckietį, iš
važiuoja į mišką šakaliaut. Jis 
sako:

“Draugas Greatneckietis ge
ras kritikas ir vertas pagyri
mo. Bet kritikai ir kritikos 
neklaidingumas pasilieka bever
tis, kuomet kritikas nieko nesu
pina, neparašo delei skaityto
jų.”

Nušnekėjo kaip senis dzūkas 
liulką rūkydamas, visai nepai
sydamas, kur dūmai nueis. Va
dinasi, atsistos kokis nors kal
bėtojas, pripasakos visokių ne
sąmonių, .ir tu, turėdamas pa
kankamai drąsos ir žinojimo, 
tylėk, nieko nesakyk, nes nesi 
kalbėtojas.

O jeigu kalbėtojas iš prie
šingos pusės tuo tarpu neateis, 
tegul publika ir nešasi trijų de- 
vynerių “filozofiją”.

Tokią patentuotą nepaliečia- 
vės graikų filozofų mokinimui, 
kur skelbė, jog valdžioj privalo 
sėdėti tik filozofai ir šiaip mo
kyti žmonės leidimui įstatymų, 
žemesnis inteligentijos sluoks
nis turi prižiūrėti, kad išleisti 
augštų žmonių įstatymai būtų 
pilnai vykdomi gyvenimam Bet 
liaudis, dirbančioji jėga—dar
bininkai,—nieko nei gu-gu.

Tokią patentuotą nepaliečia- 
mybę augštesnės ypatos mes, 
komunistai, atmetam. Jeigu ke- 
no rašte trūksta pagrindinės, 
politinės nuovokos, mes sakom, 
kad čia reikia tuo ir tuo dapil- 
dyti.

Perdėjimams rašyboj irgi 
vietos neduodam. Štai ir pats 
Dzūkų Dėdė rašo: “Toliaus, aš 
nenoriu sutikti su pasakymu, 
kad Senas Vincas būtų apausia- 
vęs kaizerio sūnus.”

Tame straipsny jį • drr -Senas 
Vincas piešia kaizerį kokiu tai 
žiopliu, bet tųom pačiu sykiu 
pasikelia save perdaug augštai. 
žiūrėkite, šalies valdonas, žiban
čiuose rūbuose, guzikuotas ir 
pentinuotas turėjo su manim 
reikalą, o kuomi jūs galite pa
sigirti? •

Popiežius išleido patvarkymą, 
kokius sijonus moterys turi ne
šioti. Kuri moteris nešios 
trumpą ir dar be rankovių suk
nią,'kad tokia moteris būtų ne
priimama išpažinties, neprilei- 
džiama būti “kūma” ir net iš 
bažnyčios vejama.

Tas daroma apsaugojimui ka
talikiškos doros, nes, mat, reli
gija visada skelbia, kad moteris 
yra šaltinis viso pikto,—sliekas 
ant velniškos meškerės gaudy
mui vyriškių belzebubiškiems 
pietums.

Aš negaliu įsivaizduoti, kaip 
popiežius ir visa juodoji armi
ja—-kunigai, nesisarmatina būti 
moterų sūnais?
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Porą savaičių atgal skaičiau 

Strimaičio meilės filozofiją. .Jis 
pataria mylėtis atvirai, kad Viši 
'matytų, nes • besimylintiems ir 
dangui yra vieta.

i Kuomet žmogaus karjeros 
žvaigždę gęsta, taip sakant, vi
suomeniniam gyvenime, tuomet 
pradeda rašyti apie’ meilę, jau
nystę; prisimena, kaip jis'biivo 
puikus kiatilių valdonas su ilgu 
botągu ar tt.*
; Bet tai dar vis pusė bėdos, 
jeigu žmogus kalba, kas dėiosi 
arba dedasi čia ant žemėš. Vie
nok atsiranda ir tokiu, kurie 
kraustosi į dausas. Ir visai 
mums bus nenuostabu, kad ka
da nors išgirsime, jog jau iš
spjauta kunigui ausin šliuptar- 
nizmo sena paškustva, ir prašo
ma bilieto keliauti dangun, nes 
pačią įpylėjo atvirai, iš tikros 
Širdies.). ♦

Naujas Sovietų Atstovas 
Lietuvai

KAUNAS. — Atvažiavo 
naujas Sovietu -atstovas Lie
tuvai Petro vski. Ligšiolinis 
atstovas A. Ovsenko išsiųs
tas atstovu į Varšavą.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart
i

Nedeldienių

No. 49 Telephone, Stagg 3878

A. D. F. Vadai Suspendavo 
Kriaučių Lokalą

DETROIT. — ’ Detroito 
Darbo Federacijos reakci
niai vadai suspendavo 
kriaučių unijos (Journey
men Tailors’ Union) lokalą 
229, kuomet to lokalo atsto
vai pranešė, kad jų orgaiTb 
zacija vienbalsiai nutarė 
dalyvauti tarptautinėj de
monstracijoj prieš bedarbę 
kovo 6 d., ir instruktavo 
juos raginti federaciją prie 
tos demonstracijos prisidė
ti.

Tęsias Teisinas Kaltina
mų Nužudyme Wiggins

CHARLOTTE, N. C. — 
Čia tęsiasi teismas kaltina
mųjų nužudyme Ella May' 
Wiggins, darbininkės. Ant
radienį visi Kaltinamieji ta
po liudininkų pripažinti kai
po dalyvavę toj vietoj, kur 
Wiggins tapo nužudyta, va
žiuojant jai troku su kitais 
darbininkais iš Bessemer 
City į Gastoniją į masinį 
mitingą.

Liudininkas po liudininko 
tvirtino, kad matė kaltina
muosius žmogžudystės vie
toj. f Į {r ‘ 1 i‘j • j’ <• ( ' • • , , 

Kaltinamieji yra Howard 
Wheelus, Troy Jones, O. H. 
Lunsford, Lowerv Davis ir 
Fred Morrow. Jie yra. kal
tinami antro laipsnio žmog
žudystėj.

Už juos užsistoja Jenckes- 
Manville kompanija. Vei
kiausia jie bus išteisinti, ar
ba labai lengvai nubausti, 
nes jie yra kompanijos mu
šeikos.

N-v. Ynrkn Komunistai 
Suruošė Demonstraciją 

Pa Plikimui Porterio
NEW YORK.—John Por- 

ter. jaunas darbininkas, už 
aktvvišką dalvvavima New 
Bedford audėju streike, bu
vo suareštuotas ir pasmerk
tas dviems metams Fort 
Leavenworth kalėiiman ne
va už pabėgima iš armijos. 
Jis atsėdėjo kalėjime 18 mė
nesių ir kelios diefioš atgal 
tano atgabentas i Governor 
Sala, o iš ten:trečiadienį: ta
po paliuosuotas.’: 11 . +

Pasitikimui to iab’no drau
go kovotojo trečiadięųį ko-, 
munistai šurengė' 1 demon
straciją dviejose vietose,’ ant 
Wall ir Broad gatvių, ir ant 
Broadway ir Wall A gatvių. 
Keli šimtai darbininku ir 
Jaunųjų ' Komunistu Lvgos 
nariu dalyvavo. Policija 
brutališkai užnuolė demon
strantus ir šešis suareštavo.

Policija manė, kad demon
stracija bus surengta ąnt 
Battery Park, ir ten 132 po
li cistai per dvi valandas lau
kė, kol pribus paliuosuotas 
Porter.

.Balboa.— Amerikos laivy
nas pradėjo, manevrus neto
li Panamos kanalo.:

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Vasario (Feb.) 27, 1930

Suareštavo 45 KoiitrRevoliucionierius del
Suokalbio Nužudyti Sovietų Vadus

MASKVA. — Charkove, 
Ukrainoj, suareštuota 45 
kontr-revoliucionieriai, na
riai slaptos organizacijos 
“Nepriklausoma Ukrainie
čių Lyga”. Tapo susekta, 
kad jie darė suokalbį nužu
dyti Sovietų vadus: Staliną, 
karo komisarą Vorošilovą, 
Kamenevą, Petrovskį, So
vietinės Ukrainos preziden
tą, ir kitus.

Jie turėjo savo slaptą 
įstaigą Kijeve. Į slaptą or

Daugiau Žmogžudysčių Tose 
Valstijose, kur Mirties 

Bausmė
NEW YORK.— Lyga Pa- 

naikinimui Mirties Bausmės 
antradienį paskelbė skaitli
nes, kurios parodo, kad du 
kartus daugiau yra žmogžu
dysčių tose valstijose, ku
riose yra mirties bausmė, 
negu tose, kur mirties baus
mė panaikinta.'

Dvidešimts šešiose valsti
jose, kuriose yra mirties 
bausmė, per dešimts metų, 
nuo 1919 iki 1928 m.,. žmog
žudysčių' buvo 8.3 ant 100,- 
000 gyventojų; gi šešiose 
valstijose, kur nėra: mirties 
bausmės, žmogžudysčių bu
vo 3-6 ant 100,000 gyvento
ju. Didžiausias žmogžudys
čių skaičius , surasta neku
rtose pietinės'e»valstijose.

Sovietai Pakele Kūlokams 
Taksas

MASKVA.— Sovietai pa
kėlė taksas kūlokams (stam
biems ūkininkams), o pa
naikino taksas biedniems ir 
vidutiniams valstiečiams. 
Nauios taksos taikomos 
prieš kūlokus. kad panaikin
ti kūlokus kaino klase, va
rant pirmyn ūkių, kolekty
vizavimą.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

ganizaciją įėjo profesorius 
Serge Efromovas, Ukrainų 
Mokslo Akademijos pirmi
ninkas, Čechnovskis, buvęs 
premjeru brie Petliuros val
džios, ir ; buvęs Petliuros 
valdžios Užsienio reikalų 
ministeris Nikovskis.

Sovietų 'vyriausybė sako, 
kad tie kęntr-revoliucionie- 
riai gavo finansinę paramą 

i iš imperialistinių šalių. Jie 
planavę suorganizuoti suki
limą šį pavasarį.

Gręsia lokautas 1,300,000 
Darbininkų. Vokietijoj

' I I I - i

BERLYNAS.— Darbda
viai namų būdavojimo pra
monėj Vokietijoj antradienį 
paskelbė, kad su kovo 31 jie' 
panaikins sutartis del algų. 
Jie pradėjo varyti kampa
niją už algų nukapojimą. 
Darbdaviai grąsina paskelb
ti lokautą, kuris palies 1,- 
300,000 darbininkų.

Dabar Vokietijoj yra su
virs 3,000,000 bedarbių. Pa
skelbus lokautą, bedarbių 
eilės dar labiau padidės.

DIDELES BEDARBIU DEMONSTRACIJOS 
CANTONE IR PHILADELPHIJOJ

Atmetė Bedarbių Reikalavimus; Policija Nedrįso Atakuoti 
Demonstrantų; Rengiamasi prie Kovo 6

Trečia Demonstracija' 
Philadelphijoj *

Philadelphia, Pa.— 
miesto salės, kur nesenai .4 
policija brutališkai užpuolė | 
bedarbių demonstraciją, 
pirmadienį įvyko trečia de- į- 
monstracija. Dalyvavo apie i

Sovietai Budavoja Namus 
Apsisaugojimui nuo 

Karo Gazų

Darbininkai Apsupo Kalėjimą 
Paliuosuoti Komunistus

MASKVA.— Naujo mode
lio gyvenimo namai, kurie 
dabar būdavo j am i Maskvoj, 
turi tam tikrus skiepus ap
sisaugojimui nuo karo gazų.

Sovietų Sąjunga labai ge
rai mato, kad imperialistai 
visu smarkumu ^rengiasi ją 
atakuoti. Tą parodo viso
kios “nusiginklavimo” kon
ferencijos. visokios kampa
nijos už “taiką”. Ir del to 
Sovietų Sąjunga - rūpinasi 
įsitaisyti visokias priemones 
apsisaugojimui nuo karinių 
gazu, kurtuos imperialistai 
naudos sekamam kare.

Pirmas- tokio modelio na
mų kuinuos $1.000.000. ir 
lame sutilps 1,200 darbinin
ku. Jame bus kliubo kam
bariai, knvgynns, restau- 
ranas, mechaniška skalbyk
la. įvairios krautuvės^ sve
tainė. Prie namo, bus dide
lis daržas vaikams žaisti.'

Didelis namas, kuris kai
nuos $1,500.000. bus pabu- 
davotas del 2.000 Maskvos 
studentu, čia visas gyveni
mas bus komunistinis. As
meninė nuosavvbė bus apri
bota iki drabužiu ir ma
žesniu daiktu.

ATHENS, Graikija.—Su-, 
j virš trys šimtai darbininkų 
po komunistų vadovybe pir
madienį apsupo vietos kalė
jimą ir bandė paliuosuoti 
dvidešimts komunistų. Dar
bininkai bandė nuginkluoti 
kalėjimo sargybą. Pašaukus 
policijos rezervus keletas 
darbininkų tapo suareštuo
ta.

Suareštuoti komunistai 
tapo išgabenti iš kalėjimo į 
Crete Salą, kur jie tuojaus 
paskelbė .bado streiką^ Dar
bininkai < buvo ! suplanavę 
juos paliuosuoti sargybai 
juos gabenant iš kalėjimo.

Streikicriai Ayassos mie
ste, ant Mytilene Salos, už
puolė ant miesto salės, išvi
jo valdininkus ir paliuosavo 
komunistus iš vietos kalėji
mo. Tik pašaukus kariuo
menę streikieriai tapo nu
galėti.

Laisvamanių Vadai Kalbės 
Sovietų Sąjungos Draugų 

Masiniam Mitinge

Keturi Mainieriai Žuvo, Trys Tapo Sužeisti 
Nuo Eksplozijos Kasyklo j

', POTTSVILLE, Pa.— An- 
tradienį „ istykq eksplozija 
Lytie, C.oai; Kompąnijps ka
sykloj, ,kųri randasi už šešių 
mylių nuo čią.;.; Keturi fnai- 
nieriai žuvo ir tpys.taiid su
žeisti,.,- ( H U' ’

.. Septyni ’natriai ; gelbėtojų 
grupės‘aptroško nuo'dlijų, 
susidariusių ; nuo eksplozi
jos, bet kiti liuosnoriai gel
bėtojai juos išėiįfiė iš kasyk
los. ■

• ' » ‘ a . t l > < • j .

Žuvusieji mainieriai buy o: 
John Alexo iš Phpenix Par
ko ; ,Zup Miskiewich iš Lost 
Creek; Andrew Lehman iš 
Kulpmont ir Andrew David, 
negras iš Pottsville.

Sužeistieji yra: Charles 
Cook iš Pottsville; Russell 
Hublėr, iš Phoenix Park,.ir 
William 'Kowzchicki1 iš Lost 
Creek. Sužeistieji tapo at*

gabenti čia į ligoninę. . <•
- Eksplozijos priežastis. dar 

neišaiškinta.' : ,.i •; u' >

748 Svetimšaliai Prašalinami 
J Iš Miesto i Darbų -Detroite

•' > DETROIT.! Į — Detroito 
miesto taryba davė įsakymą 
tuojaus atleisti iš darbo 748 
svetimšalius miesto darbi
ninkus. kurie nėra Jungti
niu Valstijų piliečiai.

Taryba taipgi nutarė, kad

NEW YORK.— Organi- 
zacija Sovietų Sąjungos 
Draugai (Friends of Soviet 
Union) rengia masinį mi
tingą, kovo 16 d., Bronx Co
liseum, protestui prieš anti- 

' sovietinę propagandą, kuria 
pastaruoju laiku veda įvai
rių tikėjimų bažnyčios.

Tame masiniam' mitinge 
kalbėš buvęs Vyskupas Wil- 
lihni ! MČntgorhery Brown^ 
Charles; Snrtthp prezidentas 
Amerikinės1 Asociacijos Plė
tiniui Bedievybės; Joseph 
Lewis, Amerikos Laisvama
nių Susivienijimo preziden
tas, ir , William Z. Foster, 
nacionąlis sekretorius Dar
bo Unijų Vienybės Lygos.

būtų ištirti visi darbininkai, 
dirbanti, /miesto darbuose, 
ir visi' nemliečiai bus pra
šalinti iš darbo.
* Tarybos narys Robert E. 
Edwald pareiškė, kad neku- 
rie < darbininkai per dvide-

Greensboro, N. C.— Ant- 
radienį?čia sakė prakalbą
Amėrikos Darbo Federaci
jos reakcinis t prezidentas 
Wm. Green. Šakė, jog fe
deracija draugingai atsineš 
linkui darbdavių, organizuo
jant darbininkus pietinėse 
valstijose.; .

šimts metu išdirbo miesto Tas, jau žinoma, nes^fede- 
darbuosei ir neišsiėmė nei; racijos vadai, yrą kapitąlis-, 
'pirmų i pilietipių popierų. d. tų tarnai. ; ? . , '

CANTON, Ohio.— Apie 
dešimts tūkstančių bedarbių 
demonstravo čia antradienį 
prie miesto salės. Keli šim
tai bedarbių kaipo komite
tas įėjo į miesto salę ir pa
tiekė miesto tarybai bedar
biu reikalavimus.

Kuomet komitetas buvo 5000 bedarbių. . _____
viduj, didelė minia bedarbių; Ed Solway nuo Bedąrbi'ų | 
per tris valandas stovėjo Tarybos ir Jane Croll ųųo 1 
prie miesto salės, nepaisant' Komunistų Partijos sake" f 
lietaus. ' prakalbas, šiuo tarpu

Žinoma, oedarbių reikalą-1 cija neatakavo demonstrdn- 3 
vimai tapo atmesti. tų. Matomai nusprendė, kad |

Ford ir Green, demonstra- yra protingiau neatakuoti I 
cijos vadai, išėję iš friiesto bedarbių minios be reikalo. 
salės ant laiptų sakė prakal
bas susirinkusiems bedar- mitingai 
biams, ir minia bedarbių šimtai bedarbių dalyvavo, i 
entuziastiškai sutiko daly- Buvo diskusuojama Bedar- įl 
vauti tarptautinėj demon- bių Tarybos išstatyti reikg^ 
stracijoj prieš bedarbę ko- i lavimai. Taipgi buvo apkąl-.’ j 
vo 6 d. Komitetas, suside- bama apie tarptautinę de 
dantis iš 200 bedarbių, mar-! monstraciją prieš bedarbę, ® 
savo dvi mylias nuo savo kovo 6 d. ^Suvirš 100 beda0? 
susirinkimo vietos į miesto j bių prisidėjo prie Bedarbių 
salę. z Į Tarybos.

minia

".■f.'J1".JJC1-J.'.L'.J... .. ■ JJI L-'lL'Jfjf ■!! L1.

Apiplėšė ir Skustuvu
Iškastravo Žmogp

Piun- 
kaime 
tiktai 
tarpe 
kurio

Sausio iš 31 d. į vasario 1 
d. naktį Telšių ap^kr., 
gės valsčiaus, N. 
įvykdytas žvėriškas, 
laukinių žmogėdrų 
pasitaikąs smurtas,
auka liko vietos gyventojas 
Vincas Raudys, 33 m. amž. 
Pačiame vidurnakty į jo 
butą įsibrovė nežinomi pik
tadariai, užrišo miegančiam 
burną su priegalviu, surišo 
rankas ir, paėmę jo paties 
skustuvą, nelaimingąjį iš
kastravo (išpjovė lytines 
glandas). Atlikę savo žvė
rišką darbą, užpuolikai pa
grobė 300 litų pinigais ir 
niekeno netrukdomi pasiša
lino. Išeinant vienas už
puolikų pasakęs, kad jis 
esąs banditas Jockus. Mano
ma, kad šis smurtas įvykdy
tas iš keršto, ir .užpuolikai 
tyęia pasivadinę Jockaus 
gauja suklaidinti policiją. 
Dabar nukentėjusis. R. yra 
Telšių ligoninėje, ir jo gyvy
bę! gręsia pavojus. , .Užpuo
likai stropiai jieškomi.

Žlugo Naujas Francijos 
Kabinetas

PARYŽIUS. — Atstovų 
butas antradienį balsavo pa
sitikėjimą naujam kabine
tui^ kurį sudarė Camile 
Chautemps, užėmęs premje
ro vietą. Už naują kabine
tą balsavo 277 atstovai, 
prieš balsavo 292 atstovai. 
Del tė žlugo; naujas Frakci
jos kabinetas.

Po to įvyko du masiniai J 
svetainėse, kur J

Sukilėliai Užėmė 
San Domingo Miestą

SANTO DOMINQO; Dpr . 
minican Republic.— Trečia
dienį sukilėlių spėkos užėrhė 
šio miesto valdiškus namus 
ir tvirtovę. Tuo būdu jie,
sudrūtino savo poziciją vi- į 
soj respublikoj.

Prezidentas Horacio-Vas^ 
quez, Wall Streeto tarnas, 
su vice prezidentu pabėgo į 
Francijos legaciją.

Sakoma, sukilėliai užėmę 
miestą be kraujo pralieji
mo.

Gus,tav Diaz, senato prezi
dentas, pabėgo į Danijos 
konsulatą.

Kietosios Anglies
Mainieng Domei

•*

Kalbės Nacionalės m
rių Unijos Sekretorius .

Chas. Guynn, naujas Na
cionalės Mainieriy Unijos - 
sekretorius, šiuo tarpu lan
kysis kietos anglies srity ir 
sakys prakalbas įvairiose J 
vietose. Pirmos jo prakal
bos bus Wilkes-Barre, šį 
sekmadienį, kovo 2 d., 2:30 
vai. po pietų, Workman 
Circle Hall, 69 So. Hancock 
St.
Guynnx gvildens išdavikiš

ką John L. Lewis prakalbą, 
kurią jis nesenai pasakė 
kietos anglies srity. Guynn 
aiškins apie Nacionalės Mai- 
nįerių Unijos programą. 

Jis taipgi kalbės Tamaqua, 
Minersville, Scranton ir ki
tose vietose.

Guynn nesenai tapo nu
teistas 11 mėty kalėjimo už 
unijinį veikimą, i

• % • ’ ( > . ...
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AMERIKINE MEDŽIAGA REVOLIUCIJAI
į u bado pragarmę desėtkais tūkstančių yra stumiami lavinti 

darbininkai, amatninkai, lygiai kaip ir juodadarbiai, ypač da- 
gyvenusieji 40 iki 45 metų amžiaus. , Amerikos Darbo Federa- 

• cija, kuri iki šiol buvo amatninkų trustas, beviltingai rankas iš
skečia; nesuranda jokio atsakymo į. bedarbių .narių užklausimus : 
kas daryt? U H I • H 1 :

i ,, , 11 * J ’ H H * I I i
-.“Federation News”, organas Chicagos Darbo Federacijos va

sario. 22 d. .talpiną nusiskudimo laišką vieno bedairbių braižytojo, 
n£rio buvusios galingos federacinės metalistų unijos. Jis klau
sia: ar valdžia darys kokių žingsnių, kad pagelbėti bedarbiams 
ir sulaukusiems 45 metų amžiaus darbininkams, kuriuos fabri
kantai visiškai atsisako imti darban?

Laiško rašytojas nurodo ir kitas judošiškas kompanijų gudry
bės. Sako, pav., General Motors Kompanijos Delco fabrikai pa
leidžia darbininkus, kuriems buvo mokama $7 iki $8 į dieną; o 
jei paskui atgal pašaukia, jau tik $19 teduoda į savaitę.

Jįs pats, specialiai lavintas žmogus, pirmiau braižydavo pla
nus įvairiems metalo dirbiniams, ir gaudavo po $1.50 į valandą. 
Dabar gi randasi paprastų bedarbių būriuose; visus savo rakan
das išpardavęs, pravalgęs, ir gyvybę palaiko tik iš kaimynų ge
raširdystės. Jis grūmoja:

; “Jeigu valdžia nepadarys žingsnio ir nepagelbės man ir tūks
tančiams kitų (pusamžių) tokių, kaip ir aš, mes būsime privers
ti pasiimti įstatymus į savo rankas ir apsiginti. Didysis biznis 
jau pertoli nuėjo, ir žmonės, kaip ir aš pats, praranda kantry
bę... Kada man uždraudžia teisę dirbti ir gyventi, aš į tokį pa
sielgimą žiūriu kaip į karo paskelbimą”...
/‘Federation News” redakcija aiškina, kad unija negali užtik

rinti jiems darbo, ir,sako: “desėtkai tūkstančių tokių, kaip jis, 
negaus darbo nei šiais metais nei kitais. Darbininkai neturi po
litinės oartijos, kuri reikalautų teisybės iš valdžios. Bizniui dar 
nėra rūpesnio del panašių dundėjimų po grindimis jo bankięto 

, srvetai^s.”
Tokie aiškinimai yra, pripažinimas visiško bankroto Amerikos 

Darbo’ FederAoijos, kuri šim^uocĮegi^uja Xapūalįstam^, pardavi
nėdama darbininkus ir politikoje ir kasdieninės kovos dirvoje.

Bet, iš antros puses, tie atsiliepimai senųjų Dąrbo Federacijos 
narių per jos pačios spaudą liudija , apie didelį bruzdėjimą Jr 
prieš pačią Federaciją ir prieš racionalizuoto išnaudojimo 
tvarką, kuri išmetus jau septynis milionus darbininkų iš darba
viečių į gatves.

Tai vis medžiaga revoliucinei Darbo Unijų Vienybės Lygai ir 
Komunistų Partijai, šios organizacijos turi atsakymus į tokius 

^/Klausimus, kaip minimo darbininko; jos turi tikslią programą 
kovai ūž tuojautinius ir galutinuosius darbininkų, reikalus, ku
rie bus ypač iškelti per kovo 6 d. milžiniškas Tarptautines Be
darbių Demonstracijas.

Pagelbėtom 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, Marion, 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- 
ida ne tik darbininkams nepatarnauja, bet juos nieki- 
<na, bjauriodama kaip įmanydama.
; ’ Tiesa, mes leidžiame New Yorke “Daily Workerį”, 

, anglišką komunistinį dienraštį. Bet jis per toli ap
rimti visus pietinius klasiiį kovos klausimus; ten ant
* vietos turi būt laikraštis.
: Bet jo įsteigimui nėra pinigų. Reikalinga orgahi- 
’zuotų ir susipratusių darbininkų parama. Komunis- 
jtų Partija todėl ir prašo* jos iš kiekvieno darbininko. 
iVisi Amerikos komunistiniai laikraščiai, veikdami 
į bendrai su Komunistų Partija, nusiskyrė sau tam 
,tikras kvotas surinkti pietiniam laikraščiui. LietU- 
ivių darbininkų dienraščiams—“Laisvei” ir “Vilniai” 

puskirta išviso $800 kvota. Vadinasi, po 400 do
lerių kiekvienam.

Taigi mes ir kreipiamės į kiekvieną darbininką ir 
•{darbininkę, kuris supranta reikalingumą piętuose 
rjkomunistinio savaitraščio, kuris gali, prisidėti prie 

su auka. Pagelbėkit mums sukelti kalbumą sumą 
1^400 dolerių.
E ; giųskit pinigus “Laisvės” administracijai, pažymė- 

kad tai pietiniam savaitraščiui. “Laisvoje” 
gMa išspausdinta kiekvieno aukotojo vardas ir pa-

y 400 dolerių visiškai nedidelė suma. Jei tik mes 
Uuors truputėlį pasidarbuosime, tai ir. nepajusime, 
į kaip atliksime savo pareigą.
b * “Laisvės” Redakcija ir Administracija.

KAIP ISTIKRO BUVO IR YRA
To Visko Pradžia

Yi’a žinoma, kad Nikola- 
jevske, Sovietų Sąjungoj, 
savo laiku tūli iš Amerikos 
nuvykę asmenys įsteigė t. 
v. plytų kooperatyvą. Tai 
žmonės daugiausiai be jokio 
prityrimo tame amate"” ir di
džiumoj išvykę iš Amerikos 
prieš Komunistų Partijos 
norą ir patvarkymus. Greit 
jie betgi ėmėsi darbo ir pra
dėjo dirbti plytas. Kad įsi
steigus daugiau , mašinų, jie 
saukėsi į kitus amerikiečius, 
ragindami < kiekvieną prisi
dėti su $500 pinigų ir savo 
darbu, ’ Visa eilė’ Ukvatpin- 
kų pasirįžo važiuotu Niko- 
lajevskan ir,. ypačiai perei
tą vasarą, nemaža jų grupė 
išvyko. I 
dirbinyčia nėra ant gero pa
grindo pastatyta (sakoma, 
prastas molis, nepatogioj 
geografinėj vietoj, etc.), tū
li iš jų pasitraukė į miestus, 
o kiti sugrįžo į Jungtines 
Valstijas. Kaip greit čion 
sugrįžo, taip greit priešų 
spauda ėmė bliauti, niekin
dami komunistus, ir šaukda
mi sugrįžėlius 
[šmeižti Sovietų 
Tūlas juodlapis (“Vieny
be” netgi išterškė, kad, gir- 
di,, sugrįžęlįąi. biją rašyti 
-apie SSSR, nes. kųmupistai: 
jieųis;1 už’ j pagrūmoję 
nužudymu/ [Aišku,l tai bu-- 
vo idiotizmo apimtų, 'š'aijks-: 
maj, bet Čia jau kitas'klaiu-; 
sinias. AdktxL‘■
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atgal rasime' buvusį pastovų, 
veiklų ir taikų draugą mūsų 
judėjime. Daugiausia tokie, 
kuriems tik musė pralėkė pro 
nosį ir jau įsižeidė, susiriejo 
su draugais ir metė darbuotis, 
ką buvo pradėję. Tai žmonės 
be draugiškumo, be toleranci- 

■ jos ir naravistai, pikčiurnos, 
nė su kuom nesiskaitą.

Argi netiesa? Tatai ge
riausiai patvirtina Saba
liauskai ir Bajorūnai ir 
jiems panašūs. Plytninkų 
amato jie tiek žino, kiek 
dailydė kurpiaus, betgi va
žiavo, išsigabendami po ke
lis ’tūkstančius dolerių ir 
manydami greit susilaukti 
rojąąko gyvenimo., Indivi
dualistai jie didžiausi.. To
liau ten pat buvo nurodyta:

Partijoj buvo prašomi visi 
nariai .

ĮDOMUMAI
iu kada prisiartins momentas, 
kuomet amerikiečių įdėti koo- 
peratyvan pinigai; nebeatsvers 
paskolų kooperatyvui, tai tada 
valdžia atims plytnyčią. Arba, 
užteks sulaikyti kreditą, ir ko- 
operatoriai patys turės bėgti 
iš plytnyčios. Ot ir viskas.
Vadinasi, Sovietų valdžia 

gelbsti kooperatyvui, kaip 
pajėgdama, bet pačiam ko
operatyve tvarka ' prasta; 
matomai, iiė visi jo nariai 
yra tikę ir todėl jis neįšą 
nuostolius. > Bet ar galima 
už( tai kaltinti Sovietų vai-, 
džią, bei pačią Sovietų tvar
ką? Tik nesveikaprotis ta
tai galėtų daryti.

Bet nemanykit, kad -’Saba
liauskas'apsistotų šičia. Ne! 
Jis tuomet ima “dėstinėti” 
(geltonlapio “reporterio” lū- 

” "So
vietų Sąjungoj. Esą, žmo
nės išalkę, badaują, negali
ma praeiti už elgetų. Pa
klaustas, ar Maskvoj ran
dasi daug vagišių (holdope- 
rių), tai jis atsakė:

“Žinoma, pasitaiko ir Ru
sijoj holdopų, bet man ro
dos, kad mažiau nei Čika
goj...” O kodėl mažiau, 
ogi todėl, kad “visi žmonės 
biedni”... Betgi Sabaliaus
kas nebuvo tokis biednas. 
Jis nešiojosi su savi pinigų 
ir neturėjo jokios specialės 
apsaugos, tačiaus jam nė 
plaukas nuo galvoš nenu
krito. Netgi (ta pati “bar
bariškoji’/ valdžia, kurią Sa
baliauskas su menševikų 
geltonlapiu niekina, jam, 
palyginamai, buvo labai 
draugiška. Štai jo patiek 
žodžiai: į

Nuvykę Maskvon, išbuvome 
tris dienas. Važiuosime to
liau. Reikia gauti pasportai. 
Atsilankome r;į. atatinkamą 
įstaigą gauti f juos. Ir kas? 
Nagi sako mums, jog turime 
užsimokėti kiekvienas po 100 
rublių baudos už tai, kad ne
užsiregistravome laiku. Mat, 
reikėjo užsiregistruoti ne vė
liau, kaip 24 Valandų bėgiu.

Musų laimei, už mus užsi-

nemaža jų gi upei • x r • 
Suradę, kad plyt- P?1/5)- kaiP .blo£al

pradėti 
Sąjungą.

e ' tai nekalbėsim.
t hichgbs menševi

kų 'gentonlapis padaro “in- 
teryiu’j’ su dvienr' tokiais:; 
Sabaliausku1 ir / Bajorūnu/ 
Nei septyniose .to šlamšto: 
laidose buvo spausdinta tie 
“interviu”, kas parodo nie
ko Į daugiau, kaip tik tų 
žmonių galutiną nuąigyveni- 
mą; ... z

Sabaliauskas, savo “inter
viu”, stengiasi viską suver
sti? ant Sovietų Sąjungos, 
bet, paėmus : ja paties žo
džius,,, tai j ispasistato save 
žioplesnio už žiopliausį ro
lėj. Štai, ką jis sako:

Nuvažiavęs Rusijon ir pa
dirbęs per vasarą, pamačiau, 
kad negalima ir neverta ten 
dirbti ir gyventi.

Štai pavyzdis. Musų koope
ratyvas per vasarą padirbo 4,- 
000,000 plytų. Mašinos buvo 
naujos. Mašinos geriausios. 
Dirbome nuoširdžiai visi. O 
kas pasirodė? Gi ve kas. Iš 
kiekvieno padirbtą plytų tūks
tančio kooperatyvas j ;turėjo 
nuostolių 3 rūb’lius1 75 kapei
ka^. O. kiek turėtu nuostolių 
is padirbimo kepurių milionų? 
Jei šitaip eina-; kooperatyvo 
biznis, tai neįalįmą ! jis išlai-

i Menšėyikų šlam^tp^jrępdri I 
teris’’ tuomet ’ .šųškąiįb, F kad 
padirbus 4,000,000 ? ? pjytį 
įusidaro’ 15,000 rūblijį 'nuo
stolių. Kas tuos pinigus, 
esą,: kooperatyvui davė? j* 
tai Sabaliauskas atsako: ■

—Soviėtų , įValdžia. Matai 
kaip buvo. Amerikos lietuviai 
sudėjo dalį pinigų. Pastatė 
plytnyčią, atgabeno.. mašinafe. 
Priruošė viėt.ą darbui. Jie įdė
jo-ir dalį savo kapitalo*. O kitą 
dalį paskolino,,, jiems Rusijos 
valdžia. Reiškia, ir ji yrą da
lininkė.
. Ėaskui, kada, pradėta plytų 
dirbimas, valdžia avansavo 
(skolino) reikmehas darbui — 
kai kuriuos. įnagius, kurių st6- 

'kavo, naftą; sakysiu, maistą, 
! ir t. 'p. Ji’ galėjo skolinti, ba, 
juk .musų buvo sudėtų .pinįgų. 

. Ale musų skolos valdžiai augo.

jungos niekinimo, puola 
Amerikoje gyvenančius lie
tuvius komunistus, kurie . 
būk juos “išsiuntė, o patys 
pasiliko”. Kas gi juos iš
siuntė? Jie sako A. M. Ša
tas. Bet juk Šatas pats ne
važiavo, nes jis buvo Komu
nistų Partijos narys. Parti
ja neleido ne tik Šatą, bet 
nė vieną kurį kitą komunis
tą. Jeigu nevažiavo patsai 
Šatas, tai kokis galas nešė 
juos? ■ • 1 ! 1 ■ ’ ‘

Jiedu be to, stengiasi kal
tinti ir “Laisvę”, kuri tarp 
jau su tuo turėjo reikalo tik 
tiek, kad agitavo, nevažiuoti 
ir kad, .prašoma, per Amal> 
gameitų banką persiuntė 
kooperatyvui paliktus ’ pini
gus! . /

Tiedu besarmačiai kaltina 
Sovietų Sąjungos žmones 
neteisingume ir sako, kad 
Sovietų valdžia bloga. Bet 
Bajorūnas tarpe kitko išsi
plepa sekamą:

Iš Sovietų Rusijos tegalima 
išsivežti tik 120 rublių (rodosi, 
kad tiek sakė Bajorūnas.— 
Rep.). O su tokia suma juk 
nepasieksi Amerikos. Taigi 
aš paslėpiau savo pinigus če- 
bate, o Sabaliauskas 
tinko j e.

Daro
Ieško ar nesivežame
pinigų, ne kad leista išsivežti.

Mane nerimastis ima, kad 
tik nemautų čebatų. Suras 
užslėptus juose mano pinigus, 
bus prastai. Bet nemovė.

‘—O kaip Sabaliauskui bu
vo ?

• • — žiūriu, kaed į ;Sąbaliaus|<a? 
pabalo.' r Kas atsitikd? 'Kratyk 
to j aį. nori atimti iš Jo kastan- 
įinkąl ’ ŠatąfiaįšM^ihlg^ij 
pasiekti kastaiįtinkbj^. /Ne iste-t

■j bėtina, kad ’ pabalo?' Giliūkiš P 
betgi ir Sabaliauskui lošė -į j 
ranką. r ' . ...

' Matote, kokie jie “gud
rūs” šmugelninkai ir drau
ge bailiai! Važiavo apsi
krovę pinigais, kaip tas Ku- 
preišis, jieškoti gerų laikų. 
Bet, nuvykus ten, suranda, 
kad Sovietų Sąjungoj gyve
nimas dar vis yra sunkus;

Rekordas, Griežiantis Dvi
Valandas Vienu Pradėjimu

Patogiausi gramofonų re
kordai bus dirbama ant plo
nučių celuloido juostelių, 
panašių, kaip judamųjų pa
veikslų filmą. Nuo vieno to
kio rekordb galima bus iš
klausyti visą ilgą operą. Iš
radėjas inžinierius General 
Electric Kompanijos, C. H. 
Hewlet iš Schenectady, N. 
Y., sako, kad 400 pėdų re
kordo juostelę uždėjus ant
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......i nesvajoti apie bėgimus g^mofono vohuko, . galima 

į užsienius, ale gyventi ir dar- bus griežt dvi valandas vie
nu pradėjimu, be jokio ap- 

isistojimo, žinoma, jeigu

kastan-

valdininkai^ kratą, 
daugiau

mew nuncio ucu via jia ounn.uū,
Aojo Valentą kuris Maskvoje.^ darbininkai ir valstie-
yra kaip ir koks komisarei^ 
—organizatorius. Taigi jis, 
Valentą, ėmė aiškinti, ked mes 
esame svetimšaliai; kad neži
nojome Sovietų parėdymų; 
kad nenorėję nusikalsti įstaty
mams.
Ir dėka tam, Sabaliauskas 

pabaudos nemokėjo. Na, te
gul jis pabandytų taip pasi
elgti kapitalistinėj šalyj — 
tuomet matytų!

Gailisi Dvarų 
■. r • ; r . < •

Sabaliauskuį fašistų val
domas Kaunąs ta;i patikęs!. 
Lietuvoje■ ' J'

Mano artffftihusV giminės— 
tai; kumiečiai. Sunkų; J.iemp, 
gyyenti ir Lietuvoje. Seniau, 
kada didesni * dvaraibųdąyo, 
tąį ttekdava jėiįgViąit Įdi^btį-l OI 

[Ar tįk ^ąb|liąi^ka$ nėra 
kandidatų jįi dvarj
poniu - • fąŠišįfciLiętuvoj 1 
Jam, mat, ir didelių dvarų 
gaila. '

Šitokius ,' “b: alsumus” nu
piešęs Sabaliauskas apie 
Sovietų Sąjungą. Menševi
kų geltonįapis jį vadina už 
tai “draugu”.; Jis! tokiu ir 
yra. “Naųjięub^’ jau virš 
12-ka metų cfe^gia Sovietų 
Sąjungą, na, o dabar Saba
liauskas patapo, geru jų pa
tarėju.

Bajorūno Ta Pati
“Ęarunka’r ‘

bypatingiausia, kad abu 
šitiedu tipai, be Sovietų Są-

U-u H m
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čiai yra paskendę socialisti
nės kūrybos darbe, o priva
tiniam biznieriam sunku, 
tai jie parbėgo atgal, pini
gus paslėpę, noys drebėda
mi, ir čia, vėl atsirado drą
suoliai — purvina Sovietų 
Sąjungą!

Jei Sabaliauskas su Bajo
rūnu būtų sąžiningi, tai jie
du/pasakytų, kad šis nepa
vysimas su Nikolajevsko 
kooperatyvu, yra ne iš prie
žasties blogos Sovietų Są- 
jugos tvarkos, bet dėl neti
kusių pačią kooperatyvo na
rių; nesūgebėjimo. /darbe, 
neturėjimo nuovokos jo or
ganizavime. Jiedu taipgi 
turėtų , prisipažinti, kad iš- 
yvkimaš jų iš Amerikos, bur 
ybį padarytas ne korhunistų 
agitacijos dėka, bet^priešin
gai. Jiedu skaitė mūs laik
mačius ir matė tuos straip
snius, kuriuose mes agitavo
me nevažiuoti, .• Bet neklau
sė. Jie “pamirko?’“Laisvė
je” tilpusį straipsnį (už ba
landžio mėn. 24 d.,. 1929 m-.), 
kuriame buvo, be' ftitko, štai 
kas pasakytą :z į >

Ant nelaimės prie koopera
tyvų vykimui/į Sovietų Sąjun
gą, iš lietuvių prisidėjo daug 
netikusio elemento. Viena, 
dauguma prisidėdavo ne to 
amato, kokio komunos buvo 
organizuojamos; antra, dėjosi 
tokie -žmonės, kurių ir kaulai 

' permirkę Individualizmu’. Retą 
- iš trii nuvykusių ir grįžusių

'buotis čią pat—Jungtinėse 
Valstijose. Daugelis pasitrau
kė iš Partijos ir išspruko į 
Sovietų Sąjungą su komuna, j gramofonas varomas elek- 
Aišku, kad pabėgėlius iš Par
tijos ir ten nieks neglosto. At
bėgai jieškbti pats sau indivi- 
dualės laimės, gero giliuko; 
pavyko, džiaugiesi sau vienas, 
nepavyko, nieks tau dejuoti 
nepagelbės.

Dabar J. V. K. Partija vi
siškai uždraudė savo nariam 
organizuotis ir vykti į SSSR 
su komunomis. Visiem įsaky
ta darbuotis Partijos vadovau
jamose darbininkų kovose 
prieš buržuaziją. Vienok dar 
matytis tokių, kurie atsisako 
iš Partijos, dedasi prie plyt
ninkų ir važiuoja Į Nikolaje
vą. Čia jau laužymas Parti
jos disciplinos atviriausioje 
formoje. / Aiškų, kad iš tokių 
komuriarų plytihnkai turės 
tiek naudos, kiek iš ožio pieno.

Straipsnis buvo užbaigtas 
sekamai,: i;«. < < . ( . .

Nebandykite įpasakoti, bro- 
i liai,Į kad pū$ tepjyažiuojate <no-i 
rėdįmi į pagilbįitij Sovietu (Sa-- 
jun^aų; įKliriė^ npri jąi ^ajgel-’ 
bėti, tie pasiklausia savo (Ko
munistų) Partijos, kuomi ge-1 
riausįa, galirhą pagelbėti. O | 
Partija, nūdlat feako savo na-, ? ■. . (
i’iam: Dirbkite Partijos darbą ta, kuri • užrekorduoja 10- 
čia pat Ąmefikoje tai bus tik- šiančių balsus, muziką, dai
ra pagelba Sovietą Sąjungai, nas ir šiaip visokį trukšmą.

Kalbėti apie pagelba S. S. 
iš tokių lietuviškų žmonių, ku
rie nesupranta reikalo, kaipo 
darbininkai, būti nariais Ko
munistų Partijos, būtų veltui 
dantų aušinimas. Vienok ir 
tokie dedasi prie, komunų.

Mųsų spauda niekada nepri
tarė organizavimui komunų 
vykimui į Sovietiją. Kovos 
prieš organizavimą nebuvo to
dėl, kad Partija griežtai nebu
vo uždraudusi jas organizuoti. 
Dabar Partija jau uždraudė, 
tat ir mūsų, lietuvių darbinin
kų, spaudoje reikalinga per
sergėti draugus nuo tokių ko
munų idėjos, kurios yra indi
vidualistinio pobūdžio.
Tąigi '■ mes sakome, kad 

Sabaliauskas su Bajorūnu 
pasilieka . o ^ęgęjįškiausiais 
melagiais, skelbdami, kad 
juos, iš Ąmęrįkos komunis
tai'kurstę važiuoti į Nikola- 
jevską/ Komunistai negalė
jo to daryti dar ir todėl, 
kad jię. buvo" julęšingi va
žiavimui 4 įddpbratyvą pa
tiems | to ■, kooperatyvo kūre- 
j amfe i (ĖlagoČiuiiui ir k t.). ■ 
Mės. [buvom priešingi važia
vimui antrai .ekskursijai ir 
labiausiai buvom . priešingi 
važiavimui tokių Bajorūnų 
su Sabaliauskais.. Jie netin
kami /komunaliui ; gyveni
mui, nes tai žmonės ^be jo
kio,. pasišventimo, discipli
nos ir susitarimo. Paga- 
liaus, žmones net bedoros 
ir melagiai, ką jie paliūdija 
dabar. Jeigu jie turėtų są
žinės ir doros bent už cen
tą, tai jie patys sakytųsi: 
“Mes padarome klaidą, va
žiuodami į kooperatyvą. 
Komunistai /buyo; ’.teisingi 
mus atkalbinėdami. Jie tei-

tra; kitaip, tai reikėtų daug 
sykių užsukti, kol išgriežtų 
visą rekordą. O dviejų va
landų rekordo juostelė su
vyniojus lengvai įtelpa į ki
šenių.

Amerikoj tatai skaitoma 
nauju fonografui išradimu; 
bet laikraščiuose iš Europos 
buvo jau pusmetis atgal 
pranešta, kad vienas Austri
jos pilietis išrado panašų 
rekordą.

Juostelėj gali būt įgriežta 
du, trys, keliolika ir net keli 
desėtkai ravelių, kuriais ei
dama gramofono adata iš 
vieno ravelio pereina į kitą, 
kol visas rekordas išsibai
gia.

Kalbantieji Judžiai
i Jau kuris laikas kalban-į 

tiepttjuažiai yra daroma to-* 
kiu budu, jog sukant filmą 
ant jos nusitraukia lošimas, 

Į o f ilmos krašteliu eina ada-

Tobulesni gi kalbantieji 
judžiai yra kitaip dirbami. 
Betraukiant paveikslus, be
sukant judžių aparatą, čia 
“nusirašo” ant filmos/kraš
tuko “karbuota” linija, ku
rioje užsiregistruoja bangos 
įvairių garsų. Paskui, ro
dant judį teatre, šviesa eina 
pro siaurą aparato plyšelį 
per filmą ant foto-elektri- 
nės celės, kuri paverčia 
šviesą į garsą, o garsas bū
na didesnis ar mažesnis 
žiūrint, kokioj vietoj kiek 
šviesos pereina per minėtą 
“karbuotą” liniją. Garsus 
padidina A radio lempos su 
kalbėtuvu! -:(lafidspy keriu).

a.m.

Vėl Pasirodė Vilkai ■ ■
Kai kuriose ^Ledainių ap- 

* i ■ vietosev#l prade j o 
Vilkai kar

skritiės ’
rodytis vilkai
tais esti labai' drąsus ir nak
tinis puola ūkininkų gyVu- 
lius.A Miškų sargąi , daug 
kur randa- tik žvėrelių kau
liukus., ,

singai numatė, kad mes ne- į 
tinkami tai vietai. Jie buvo 
teisingi.”

DARBININKŲ 
KALENDORIUS £ | 
.Vasario 27 d.:

■ Gimė poetas , Lonfffelfow, ■ 
1807.—Pirmasis teatrališkas
perstatymas Rusijoj, 1672.
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Ketvirtai, Vasario 27, 1930 Puslapis Tremas

is‘ jų “dŪšiŲ-,” ’ nes daVatk’ihaš 
be dūšios, tai nei velniui ne
vertas.

Kun. M. Mockus religiniam 
burtam kerta iš peties. Jis

- ,T. . . - , . . .kalbėjo per du vakarus ir per
kius. -V isas pelnas buvo skiria-iabu vakarus buvo susirinkę 
mas Gastonijos streikieiiams.| pusėtinai žmonių ir visi su aty- 
Koncertas nusisekė gerai. Pro-i įa klausėsi, 
grama taipgi buvo puiki. Iš
pildė vietinis Bangos Choras! 
ir draugai dainininkai brook-i 
lyniečiaį.

Atidarant koncertą, Bangos daro ________ , _
Choras sudainavo kelias dai- kad jis būtų didžiausias des- 
neles, po vadovybe O. Eremi-, potas, razbaininkas ar vagis, 
no. Bangos Choras dar pir- bile tik vardan šventojo gali
mą sykį pasirodė ant pagrin-įma gerą biznį daryti iš kvai- 
dų nuo jo susiorganizavimo; i lių. 
sudainavo labai gerai, susirin-j Antrą 
kusieji sveikino rankų ploji- moj: 
mirt A. Velička, tenoras, su 
dviem atvejais sudainavo ke- punktus iš biblijos ir kritika- 
lias daineles. Jo dainos susi- vo, 
rinkusiems labai patiko, nes balabaiką. 
per kelis nykius buvo iššauk- juokėsi iš tų nesąmonių, ko? 
tas. Smuikininkas Zaveckas; kios sudėtos toj “šventoj ba-į 
sugriežė solo ant smuikos; su-! labaikoj” ir pavadinta šven-

K. tuoju raštu. Kun. Mockus už
klausė publikos, kurie nori, 

irgi per du atveju daina-į kad jis kitą sykį vėl kalbėtų;

Vasario 2 d, Tarpt. Darbi
ninkų Apsigynimo 8xkuopa tu
rėjo surengusi koncertą ir šo-|

žaldokas: kalbėjo, ir' jau turė
jo 25 narius. Bet kodėl t? 
kuopa mlijniM tai sunfcū pa
sakyti. čia (randasi T. D. Ą. 
kuopa, jclip tarptautiniai vei
kia. Todėl būtinas reikalas 
turėti ir lietuvių kuopą. Juk 
reikia atsiminti, kad ši organi- 

i zacija rūpinasi tų darbininkų
Kun. Mockus pirmą vakarą | likimu, kurie būna suareštuo- 

kalbėjo temoj: “Pirmas lietu- ti laike streikų, kurie išeina 
i viškas šventasis.” Jis nurodė, | kovon 
kaip maklioriai (kunigai) pa

šventį! osius, nežiūrint,

už visų darbininkų rei
kalas, kario kovoja prieš ne
tikusią kapitalistinę tvarką 
priespaudą.

vakarą kalbėjo te- 
Kodel dievas pykstasi 

velniu.” čia jis skaitė

anot Mockaus, tą šventą 
Publikh. tiesiog

Pas. mus yra įsigyvenęs tąr- 
pe tūlų darbininkų nepagei- 
d a u j amas į p rot is—pj e p ė j imąs. 
Jeigu tik išgirdo apie1 kokį 
nors veikėją priešų paleistus 
paskalas, kad apšmeižus, tąi 
žiūrėk ar tai po susirinkimų.ąy 
po prakalbų sustoja būreliais 
ir plepa tuos paskalas1. Tokį 
•įprotį reikia mešt'i. 1 > •

sirinkusięms labai patiko. 
Menkeliūniūtė, mezzo sopra
no, 
vo. Apie ją nėra reikalo daug 
rašyti, nes tai žvaigždė lietu
vių darbininkų tarpe. Menke
liūniūtė buvo iššaukta net ke
lis sykius ir gausiai sveikinama 
rankų plojimais. Užbaigė kon
certą kvartetas—Menkeliūniū
tė, Skučiūtė, Velička ir 'Kp- 
paitis. Kvartetas stačiai ža
vėjo susirinkusius, nes visiems 
labai patiko, buvo iššaukti 
bent kelis sykius. Visiem dai-j 
nininkam pianu užlysti; prie tų užlindė-
E. Retikeviciuteis Brook lyno i isideda daUĮ?i.?u ir 
Po koncertu! seke šokiau žo-, id d ermyderis. 0 tas 
dziu sakant, parengimas nusi- )abai a . dį 
seke gerai. .

visi pakėlė rankas.
K. V. Valeras.

‘Mūsų ■ lokalinėse organizaci
jose reikia daugiau versti prie 
darbo jaunuolius .ir jaunuoles. 
Juos galima rinkti į parengi-

kalo operetės “čigonai .Klajū
nai/* Kurie turi paėmę roles 
minėto veikalo, mokinasi dide
liu pasišventimu, kad tik veL 
kalaš būtų tinkamai perstaty
tas. Choras irgi daro didelį 
progresą ir, reikia tikėtis, kad 
veikalas bus perstatytas tinka
miausiai ir gražiausiai kovo 
29 d., Lu Lu Temple svetai
nėj.

Komisija, kuri apsiėmė rink- 
j ti apgarsinimus į programas,

m jau .paskirtą kvotą išpildė su- 
' rinkdama 200 dolerių. Tai ne 
vięnos komisijos tas viskas pa
daryta, bet visų choristų ir 
simpatikų, kurie smarkiai dir
ba. i Z. Dulinckas veikiausiai 
visus rinkikus viršys. ,Kol pa
sibaigs riąkimo laikąs, tai bus 
padaryta antra, kvota ir pa- 

, skalbtą viešai, kiek kas surin
ko. 'i Veikalas “Čigonai” nepa
lyginamai yra gražesnis už; kb 
t u s veikalus, kuriuos (chorai 
perstatė praeityj. Veikalas 
bus perstatytas ne tik Phila- 
delphijoj 29 d. kovo, bet taip 
pat ir Balti m orėj 30 d. kovo. 
Būtų labai žingeidi! sužinoti, 

draugai ir

mintis išreikšti,' pora gaivalų 
pradėjo trukdyti ir tuomet tu
rėjo įsimaišyti ‘f Išeįm i įlinkai, 
kad juos nuramintos; r Papra
šius pas vieną iponjutę nors 
kiek paaukoti T. D. A., ji pra
dėjo aukų rinkėją plūsti.viso
kiais žodžiais, kurių spaudoj 
jau negalima nei pakartoti. ’

Nepaisant tų gaivalų, drau
gai ir draugės aukojo seka
mai :

Zubiai, Urbonai, Stripeikai, 
Paskatai, Austrauskai, Jatu- 
žiai, C. Valatka ir I. Pociūnier 
nė po $1; P. Jatužienė ir F. 
Urbonas po 50c; M. Pocevičia,
A. Bolaišiūtė, S. Drey, P. 
Dockwell, J. Pisokewicz ir C. 
F. po 25c; V. Jatuži's
B. Polelroe 15c. Viso 
ta $12.

V arde; Tarptautinio

• Delegatui.—Tuo apie kon
ferenciją klausimu gavoibe 
ir nuo kitų draugų rašinių. 
Kadangi tuo būdu visvien 
nebus galima klausimas iš-

rišti, nes Bedarbio aprašy- - 
me nebuvo pažymėtą net 
vieta, nė vardas konferen
cijos, Jodei, draugo rašinėlio 
nespausdinsim.

PATERSON, N. J
Mūsų darbininkiškų organi

zacijų susirinkimuose trūksta 
rimtumo. Jeigu susirenka dau
giau narių, tai daugelis nesisė
da į sustatytas kėdės, bet slan- 

. vidini Urtl-|kioja pasieniais, stengiasi kur akompanavo i į, ,

Mums reikia masiniai

pra
daro

stoti
Vasario 11 ir 13 d. Aušros į Tarptautinį Darbininkų Apsi- 

Draugija buvo surengus kum. gynimą. šioj organizacijoj 
M. Mockui prakalbas, Ukrainų turėtų būti vieta kiekvienu 
Svetainėj, 214 Fulton St. Mat, darbininko ir darbininkės, 
L. L. Svetainės davatkinai ne- (1927 metais patersoniečiai bū
davę Mockaus prakalbom, nes vo suorganizavę T. D. A. lietu- 
bijojo, kad Mockus neatimtų 1 vių kuopą, kuomet čia drg. M.

F [ f

20c ir 
surink-

Varde; Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo visiems au
kotojams tariu širdingą ačiū.

A. G. JatUziene.
Pinigai gauti it* pasiųsti T.

D. A. “L.” Administracija.

Philadelphia Temykit! Philadelphia
Svarbius Paveikslus Rodys W. L R.

10 Dienų Ką Sukrėtė Pasaulį I Steve Katoviso Laidotuvės
■ Funeral of Sieve Katovis 
Kuriame Dalyvavo 50,000
New Yorko Darbininkų ; 

Naudai Illinojifį streikuojančiu angliakasių ir bado parblokštų pietų 
‘ ’ 1 1 ' audinyčių aukų ’
šeštadienio Vakare, Kovo (March) 1, 1930

GIRARD MANOR
GIRARD AVENUE ; ĮŽANGA 50

DU RODYMAI—6 IKI 8, 9 IKI 11 VAL. VAKARE 
1 Speciališkas vaikams perstatymas nuo 1 ik 3 vai. po p 

Įžanga 35 Centai
Rengia W. L R. Philadelphijos Lokalas, 39 N. 10th St

Ten Days That Shook the World 
Žymiausias Judis

■ Spąlių< Revoliucijos

911

mų komisijas ir abelnai duotijk^ip Baltimorės 
daugiau darbo, kad lavintųsi!draugėsdarbuojasi prisirengi- 
organizacijose dirbti

Daugiau rimtų diskusijų, 
mažiau ąsmeniškumų, nepa
matuotų vienų ant kitų užsi
puldinėjimų. Tuomet mūsų 
veikimas bus pasekmingesnis 
ir didesnius vaisius turėsime.

K-p-ė.

me prie operetės “Čigonai 
! Klajūnai,” kurią philadelphie- 
čiai pas juos suloš. Dirbkime 
visi su energija ir bus visi pa
geidavimai atsiekti.

Lyros Choro Korespondentas
F. Linkus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
T—dui G—ui, Toronto, 

Canada.— Ačiuojam už ei
lutes “Idėjos Draugui,” bet 
nepasinaudosim — persilp- 
nos.

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
•Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

RIVERSIDE, N. J
PHILADELPHIA, PA

Iš Lyros Choro Darbuotės
Kai kurie draugai ir simpa- 

tikai pradeda kalbėti, kad Ly
ros Choras šitam žiemos sezo
ne mažai veikia dailės žvilgs
niu. , Tačiaus, prisižiūrėjus 
arčiau, visai kitaip atrodo. 
Veik visi choristai yra užimti 
dideliu darbu, nes rengiamasi 
prie perstatymo svarbaus vei-

Vasario 16 d. Zubiai buvo 
surengę apvaikščiojimą pami
nėjimui 16 metų sukaktuvių 
nuo apsivedimo. Nors Zubiai 
nepriklauso prie darbininkiš
kų organizacijų,' bet abelnai 
darbininkišką judėjimą remia 
pagal savo išgalia. Svečiams, 
besilinksminant, buvo prisi
minta ir apie klasių kovą, ku
ri dabar kąsdien aštrėja. 
Draugams, kurie norėjo savo

Telephone, South Boston 12805-R

L L. Pašakarnis, 0.D
Optometras

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo 
šiuo

akims akinius, 
antrašu:

ir

prisitaikyti 
kreipkitės

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

PAIN-EXPELIER
, , ,, AEG.U.S.PĄF.OFF.

STOUGHTON, NORWOOD IR SOUTH BOSTON, MASS.

OPERETISKI KONCERTAI
Stoughtone Subatoj, 1 Kovo (March)
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJ, 24 Morton St.

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

Programo išpildyme dalyvaus: garsioji Amerikos lietuvių dainininke 
Konstancija Menkeliūniūtė iš New Yorko; garsiosios seserys Pau- 
liukoniūtės iŠ Haverhill, Mass.; Adelė Mickevičiūte, soprano, iš 
Marlboro, Mass.; Ig 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

Norwoode Nedėlioję, 2 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 13 St. George Avenue

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

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

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ

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

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

Pauliukoniūtes, Adelė Mickevičiūtė, Ig. Kubiliūnas ir Laisvės Choras, 
vadovaujamas K. Bolio.

Ignas Kubiliūnas

v ' . 4/k J

Adele 'Mickevičiūte'
; * i * j i i

Seserys Pauliukoniūtes
K. MenkeliOniūte •

šių Parengimų Pelnas Eis Darbininkiško Judėjimo Reikalams*—Agitacijos Fondui

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

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

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAt, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
nėra kito tiokio linitpento, ku- 

. ris veiktų .taip urnai, 'taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. ■ Jie naudoją jį nuo 
Persalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skąudėjimų, Pečių Gėli
mo,' Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- jį 
simušitnų, keumatiŠkų Skausmų,' 7 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie fe 
susilaukia neįkainuojamos pa- 'g 
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna- fi 
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis n 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoji!. S 

'Savo turiniu brangi ir įdomi kny- S 
gutė yra įdėdama su kiekviena « 
PAIN-EXPELLERIO bonka. į 

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

Leborafories
F.Ad. RLBCU-flTEHl CO. « 

aurinvANo south fifth st o. ‘į 
BROOKLYN, N.V

IŠRADĖJAI
Jūsų pasisekimas su išradimu, 

išgavimas ir pardavimas patento 
priguli nuo jūsų žinojimo. Gi tą 
žinojimą jūs įgysite tiktai tokio
je organizacijoje, kokia yra SĄ
JUNGA mūsų išradėjų.

Rašykite sekančiu adresu:
OUR INVENTORS’ 

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

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatorijų

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

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

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš 

Gtynii Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natural} 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:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-ios gfit. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

J. UOTAS OŽIAM

lietuviams, 
galima pa-

Svetainę baliams, 

vestuvėms,, ' te at
rems, 'prakalboms, 
bei Užeigą visiems 
geriems 
Puikiai 
valgyt.

A. LUTVINAS

Taip pat užsiima
Real Estate bizniu.

Lutviną pažįsta vi
sas Elizabethas, o 
turėtų pažinti visa 

New Jersey.

69 So. Park St.
Tel.: Trinity 1045

Elizabeth, N. J.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

1 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 vaŽinSjimas 
(laisnius garantuojame)_____$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrulcto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedSl dieniais 10 
iki 12 vai. ryte.



(Tąsa bus)

BALTIMORE, MD

J.

MM
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w

ludejimo po krū- 
plaukų slinkimo,

■ausi vaist-
7’

Juos Išdirba'

STANLEY PAUL
• 1035 Spring Garden Street 

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

į DISTRIBUTORS
J. J. STROSSELL IR K. AKULIONIS

' Puslapis Kelvirfas ? Ketvirtad., Vasario-27, l&u.

Du Pasauliu
BOSTONAS IR APIELINKE St., knygius P. Šlajus, 631 Morton 

Ave.- Visi Chester, Pa.

Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas
r

mino, .pasigraibęs aplinkui rankomis, palie
tė miegančio kareivio karštą veidą; gulda
mas nusišypsojo ir tarė:

—Gyvas!... Aš irgi gy'Vas!...
Motovylov atsigulė ant paliuosuoto uz- 

slano. Naktį smarkiai snigo su dideliu vė
ju. Senelę visai užpustė. Iš po sniego ma
tėsi tik smailios jos treplės ir' galas no- 

įsies..;
Rytą Motovylov, išvažiuodamas, pažiū

rėjo į senę ir nusisuko. Visu keliu jam 
akyse stovėjo: treplės ir kuokštai žilų 
plaukų, kaip milteliais apibarstyti sniego.

(Tąsa)
ie nenori, pons oficieriau. Aš jiems 

siūliau. Valgykite vienas už Baranovskį,— 
atsakė Foma.

Kolpakov klajojo ir verkė.
—Ivan Ivanovič, už ką jūs man tik “dvoi-

ką” pastatėte, juk aš visus sakinius žinau 
su raide “jat”. (“Dvoika”—numeris antras 
rusų mokykloj buvo statoma už prasčiausį' 
mokinimąsi.—Vert.) Toliaus Kolpavok 
pradėjo kartoti ištisą eilę, žodžių, rašomų 
su raide “jat” (kas lietuvių kalboj nesvar
bu, apleidžiu.—Vert.). * . , , - . - v. , . , - ,

.—Baltas, išblyškęs, beturtis velnias nu-j Oficierius važiavo ir rokavo, kiek dar vers- 
bego į giria!... Oi i oi!!!, tėveli nemušk tli Xr_a.lkl mies.to člt?- Skaithavo,: pynėsi, 
manęs, aš nepasiliksiu antrą metą toj pat jau praeitus miestus, ir busimuosius, 
vietoj, aš išlaikysiu egzamena—klajojo Skaitlines užmuštųjų ir sužeistųjų. Sme- 
Kolnakov " genys veikė prastai. Oras buvo nesaltas.

Tz i i ’ -j „ ] - Tvr . i T . Ant veido krito minkšti sniego lapeliai. Kolpakovas vėl verke Motovylov tylo-^ j dgj ti p b« d ka. 
klos Taikus niŽVi°am Ta laeiktPkada°^ da buvo visai sutem*‘ Batalionas arti’ 

- prie didelio miestelio, apšviesto dau- 
kaip tais laikais jis su garbės antpetėmiš • ®ežiniųBnžmon5s" kaip'juod^šešMrM sukL 
* k ‘ k b’ mokinimąsi smaikavo baliup-j ėjOsi apie ugnis. Motovylovo"batalionas 
se kaip kabinosi ant jo galvatrūkčiais mo- suJvarglį per*ažiaVo gatves ir sustojo rih- 

11 m°k1Jles- _—---------------- koj, kurį buvo pilna vežimų, arklių ir ka-
—Tfu, po velnių! kokioj dabar naroj: nUolių. Ugnys degė visoj rinkoj. Šimtai 

apie ką prisiminiau,—mąstė Motoyylov, | žmOnių šildėsi aplinkui jas,' gaminosi vaka- 
norėdamas nusikratyti pirmesnių pnsimi-1 rienę> virė arbatą, šildė sniegą, rūkė ir

i .1-1-. . - i . , i snaudė. Motovylov su savo batalionu su-
Kolpakov atsikėlė ir atsisėdo ant grindų, i sį-0j0 viduj rinkos ties bažnyčia.

klajojančiomis akimis apvedė aplinkui kam- Vakare pradėjo šalti; pradėjo pūsti šal- 
baryj. Pastebėjęs mirusią, susipurtė, atsi-iįas vėjas. Nakvoti ant gatves nesinorėjo, 
traukė baisiai nusigandęs ir pradėjo rėk- 0 važiuoti toliau nebuvo spėkų, o ir vilties 
ti, šaukti: nebuvo, kad sekamame miestelyj bus jau

—Aš gyvas!... Aš gyvas! Kam mane kambarių. Bažnyčia buvo neuždaryta.
Viduj jos švietė šviesa. Motovylov įėjo, 
nusiėmė kepurę. Senas kuhigas meldėsi 
prie dviejų mirusių. Kelios žvakės, mirksė
damas, drebėdamos degė ant altoriaus, ap
šviesdamas piktus veidus “šventųjų”. Ku
nigas meįdėsi.

į. t —Pasakykite, tėve,—priėjęs prie jo ofi-i- 
ciėrhįs. klausė,—kaip pas jus bažnyčioj, ai’ 

į galimA pernakvoti ? Girdėjau, kad čia mū-

^us. kareivius. Pradej6 verkti vaikutis.) —Taip, laikė čia sužeistuosius,—atsakė 
kunigas, pasitaisęs akinius.

—Na, tai ir gerai, taip ir mes su sergan
čiais čia susitalpinsime. Kunigas nieko ne-

su mirusiais kartu padėjo?!... Ha-ha-ha! 
—isteriškai juokėsi jis.—Geri nieko 'drau
gai—gyvą mane palaidojo! Aš gyvas, o jie 
mane į vieną duobę su mirusiais įgrūdo!) 
Nenoriu aš mirti, nenoriu!... Paimkite 
mane iš čia! Gyventi!... Gyventi!. ?.

Koma pradėjo raminti sergantį. ’ Kolpa
kovas nenustojo šaukęs:

^Gyventi!...? Gyventi L. Gyventi!.. ____
Riksmas pabudino ant grindų miegan- i sų dalis" nakvojo ?

i *1 ■ ’ **
Sugirgždėjo vygės pakabinimas.

—A-a-a-a!... A-a-a-a!—dainavo supda
ma jį motina. 1 '

—Foma, šią minutę su Ivanovu išvilkite atsakė, rbęt; meldėsi toliaus: ’ ................
laukan ant kiemo tą negyvą senę!—surau- —“Atsitraukite nuo manęs, visi daranti
kęs kaktą-tarė Motovylov. blogą”.—^Tartum išmetinėjimas skambėjo

Valstietė, išgirdus oficierio prisakymą, oficierim.
nustojo supti vaikutį ir nulipus nuo pe-. Oficierius pastovėjo truputėlį, pažiūrėjo 
■Čiaus, paklausė: \ jį ramius veidus mirusiųjų, ir patsai nežino-

—Ką jūs darote? Ar krikštyti jūs, ar, damas kodėl, persižegnojo. Išėjo į savo 
ne? Mirusioms ir tai neduodate ramybės!Į batalioną ir prisakė suvažiuoti ant švento- 
-r-protestavo ji. i riaus.

—Valgio gamintojai, greitai gaminkite 
. Kiti, kurie liuosi, eikite į baž

nyčią! Foma, vilk vidun sergančius ir mū-

-r-’protestavo ji.
Oficierius pažiūrėjo į valstietę ilgu, sun

kiu žvilgsinu. Valstietė iš karto nutilo, u- vakarienę, 
sigandusiai akis išplėtė. i\ v‘ ”

Mirusią senelę išnešė į kiėmą ir padėjo sų daiktus, 
ant sniego prie grįčios. Kolpakov nusira-

NORWOOD, MASS.

Operetiškas koncertas įvyks 
nedėlioj, 2 d/kovo, 2-vai. die
ną, Lietuvių ‘Svetainėj. Pro
gramos išpildyme dalyvaus 
geriausios: Massachusetts due- 
tistės seserys ' P'auliukoniūtes, 
iš Haverhill; Adele Mickevi
čiūte, lyriškjas sopranas, iš 
Marlboro; Jg.’Kubilihnks, ko
mikas; MicįkfeyiČiūtė ir Kubi
liūnas daiį^cjs; duetus ; Lį L. R. 
Choras daiįųos -naujas dainas 
ir vyrų choras, 1 po vadovyste 
drg. Edw.į Jj jSugąr. į !,' ‘ \ j

Koncertą! irįnkJa jvispš Nor- 
woodo (' Harbi|ihl<įi^lfds įęiįani- 
zacijosį Iskįirdąhios (pelhį- Ągi- 
tacįjbs? Foindįiį.į į fod?6) Nor
wop j I'darbihipkjaij yjšij {turite 
skaitįlįųiMi! ^usiripkti • .(išgirsti 
žavėjimį* opėi'cftįšiką įkįoncertą. 
Iškalno įsigyjaht į įjliętą: 35c; 
prie durų-^50Q. * - ž ; ? j į' ; į' \ ■

■ ; L' Darbipinkas. ! 
i • * ■ . ' 5 J ] ' P <
. ..................................... į , , ..-«i , ...... ..

ALDLD IX APSKRIČIO 
KUOPŲ VALDYBOMS 
z IR NARIAMS
Visos kuopos išrinkite delegatus į 

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

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- 
frųo svetainėj. Pradžia 5 vai. vaka
re. ‘Įžangą, suaugusiems 50c, vai
kams 25c. ’ Kviečiame visus atsilan
kytu 4 kovo, Užgavėnių vakare, bus 
smagūs šokiai,’ toj pačioj svetainėj. 
Bus gera orkestrą. Visi atsilanky- 
kit pasilinksminti. Rengėjai. 48-9

■r
PRANEŠIMAI <

IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

t>. D. S. A. 53 kuopa rengia ska
nią vakarienę su programa ir šokiais 
subatoj, 1 kovo, Franklin Firehose 
svetainėj, Lee Park Ave., Lee Park. 
Bus gera programa, gera muzika šo
kiams ir skanių užkandžių. Kviečia
me. visus atsilankyti. Įžanga 50c. 
Pradžia 7 vai. vakare. Rengėjos.

49-50

ELIZABETH, N. J.
I). P. Kliubas rengia vakarėlį 

kovo 2, po num.
Pradžia 7:30 vai. vakare

69 Sonedėlioj, 
Park St.
Kviečiame visus atsilankyti, nes bus
labai linksmas vakarėlis, puikiai lai
ką praleisite. Rengėjai. 49-50

PHILADELPHIA, PA.
L?. D. S. A. 11 kuopos susirinkimas 

bus panedelį, 3 koVo, Liaudies Name, 
8th St. ir Fairmount Ave. Pradžia 
8 vai. vakare. Visos nares ateikite, 
yra svarbių reikalų. Taipgi turime 
prisirengti prip paminėjimo 8 kovo. 
Atsiveskit ir naujų narių. U. Š.

■ -u 49-50

progresyviu organizacijų nariai būti-, 
nai turi pribūti į šį susirihkimą, nes 
jis palies persiorganizavimo darbą. 
L. K. P. P. Biuras. L. <K. Part. Phi- 
la. Biurąs, ? ’ 47-9

PAJIEŠKO JIMAI

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

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

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, 1343—49 E. Ferry Ave., ne
toli Russell St. Šis judis parodo pa
skutines dienas, paskutinę kovą ka
reivių, jūreivių ir darbininkų už į- 
'Steigirbą Sovietų. Judis rodomas pra
dedant 7 ir 9 vai. vakare. Įžanga 
suaugusiems 50c, vaikams 15c.

Įžanga

48-9

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- 
kiaučiųs. Prelekciją rengia ši kuo
pa su L. J). S. A. 10 kuopa.—Susi
rinkite skaitlingai ant paskirto lai
ko—nesigailėsite. Org. B. Sutkus.

48-9

........Į.............. ...............................■'■.■I

PAJIEŠKAU npsivedimui našlės ar
ba suaugusios merginos. Aš esu 

amatninkas ir turiu gerą janitoriaus 
darbą, tat reikalinga man draugė. 
Meldžiu atsišąukti laišku šiuo ad
resu: J“ohn Zaleski, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU Mikolo Naudžiuno, se
niau gyveno Shenandoah, Pa. Jis 

paeina iš Balcariškių kaimo, Trakų 
apskričio. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba kas žinote malonėkit pranešti. 
Turiu labai svarbų reikalą. M. Kup
čiūnas, .224 ; Ohio Ave., Shenandoah, 
Pa. J

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRAB0R1US-UNDERTAKER

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

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

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

antIšbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Fašistai Subruzdo
Kaip tik fašistai pamate da

linant lapelius, užvardytus 
‘^alin Vytauto Garbintojus iš 
Darbininkų Tarpo,” tuojaus 
subruzdo ir išleido shvo lape
lius, pilnus šmeižtų.

Vasario 22 d. lietuvių sve
tainės bendrovė turėjo fėrus. 
Publikos susirinko daug. Mat, 
prie bendrovės priklauso vi
sos pažangiosios draugijos ir 
pavieniai nariai. J r štai, atei
na fašistas P. Jaras ir . pra
deda dalinti tuos savo lapelius, 
pilnus visokių šmeižtų prieš 
pažangiuosius darbininkus. 
Neužteko dar to, jis žodžiu 
pradėjo raginti susirinkusius 
neremti komunistinių parengi
mų. Jis tą sąvo agitaciją dau
giausia taikė A. L. D. L. D. 
25 kuopai ir L. D. S. A. 28 
kuopai.

Po tais šmeižtų lapeliais pa
sirašo kokia ten “Baltimorės 
Lietuvių Taryba.” Kas per 
viena ta taryba ir kas už jos 
pečių stovi, čia darbininkams 
nežinoma; veikiausiai, Ttik to
kie elementai, kaip Jaras, gali 
žinoti. Bet jeigu ta jų tary- 

v ba susideda iš tokių elementų, 
kaip Jaras, tai visi vietos lie
tuviai gerai žino, kas jie per 
vieni. Net ir tos dirbtuvės bo
sas, kurioj. Jaras dirba, apie

■M**
, ■V'»įA#V»> "?

jį labai prastai atsiliepia. Bet beti pc^ šešerius poterius ant 
už tai jis yra ištikimas Brook- tos intencijos, kad dievas duo- 
lyno “Vienybės” pasekėjas iri tų gerą sutikimą jų tarpe.” 
kaip “Vienybės” bosai dūduo- —- 

"ja, taip jis bando šokti.
Vietos darbininkai gerai :V. 

no, kas yra darbininkų prie
šai ir kas jų draugai, todėl ne
pavyks jiems vietos darbinin
kus suklaidinti. Pagalinus, 
mes visuomet mokėsime tinka
mai atmušti jų melus, sklei
džiamus lapeliais ir žodžiu;

A.L.D.L.D.’25 Kp. Koresp..
F. S. Klishisį

Kiekvierias -gali suprasti, 
kad ta moterėlė, atėjus pas 
kunigėlį šeimynos reikalais pa
siskųsti, riebiai jam užmokėjo, 
kad visus parapijomis priver
tė -melstis už svetimas nuodė^- 
mes.

Mat, hiėkd tepadarysi, biz
nis viską nulemia.

Dzūkas.
J - d ?

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos valdyba 

1930. ųietan^ą: .pirm. A. Lipčius, 622 
Morton a AveX, fin. sekt*. A. , Tųnins- 
kąs„ 8Ž8 MMlvąin.iVŠV.; ferot. : feekr.į 
P., .Ka«arayŠKa^, KdrĮih,' iž
dininkas J. Valukonis, 701 Mcllvain

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

stebūklingų . žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką ..tąs tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia,' jeigu jiš yra apimtas 
kokios nors’’ ligos bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra. susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imta-. 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 
atgauk savo sveikatą.

Vaistažolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo 
tine, reumatizmo, [’ 
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 
mūsą ..gausitfš vkištus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nčsiųsk+t pinigų paprastam 
laiške; . j '(f ;;

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

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbas ir koncertinę programą 

rengia Philadelphijos Šiaurinės Da
lies Lietuvių . Rėpublikonų Susivieni
jimas nedėlioj, 2 kovo (March), Uk
rainian Hall, 849 N. Franklin St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Kalbėtojas 
bus vienas iš geriausių—<lrg. L. Prū- 
seika iš New Yorko. Gerbiamoji 
Philadelphijos tvisuomene! Malonėki
te visi atsilankyti į šias prakalbas, 
nes išgirsite ko naujo šiose prakal
bose. Taipgi P. Š.įD. L. Republiko- 
nų Susivienijimas nutarė, »kad bus 
nauji nariai priimami visai veltui 
į kliubą—asmenys- nuo, 18 iki 25 me
tų amžiaus. Taipgi daintios visiem 
gerai žinomas Philądelplyjos Lyros 
Choras. Įžanga vįsienjs velhii. Kvie
čią ’ rengejhil ’ ’ f / 48-50.P —

PHILADELPHIA, PA., 
IR APIELINKė; i

i Ant 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

TAI TIE ŠVELNŪS

-•■ CIGARAI '
VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

išbandykite šiandien

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

ĮŽANGA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 
• PO 6 VALANDOS VAKARO 75c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 
. trečių lubų, oringam kambaryj—35 GINTAI EXTRA

M. TEITELBAUM, Manadžeria
’Naujai perdirbta Rusiškai-Tyrkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. Čia įtaisyta_ didelis 
plaukimui prūdas tfu šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Pankeliais 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

B3K

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

7 £ Ik v J
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PATERSON, N. J. N
I-------- -

Meldžiasi už Svetimas Nuode- z mes I

Čia randasi lietuvių parapi
ja, kurioje kun. Petraitis šei
mininkauja. Nors jo gyveni
mas dar nėra tarp ilgas, vie
nok galima matyti visokių jo 
gyvenime įvykių ir net juo
kingų kurjozų.

Vasario 23 ck, po pamaldų, 
sakydamas par&pijonams pa
mokslą, ve ką pasakė:

“Tūlą laiką atgal buvo pas 
mane atėjusi viena moteris, 
kuri nusiskundė, kad jos Vy
ras neturįs prie .jos gero pa
traukimo ir iš to atsirado šei
myniški nesutikimai. Todėl 
šiandien, • baigdamas šiuos 
šventos evangelijos žodžius, 
prašau visų čia ęsančių sukal-

LlETtivdS DĄ^ININ  ̂J , IR 
KAIMO BlEDNUOMENfeŠ DVL 

SAVAITINIS UAIKR^ŠTlS 
. (SU PAVEIKSLAIS) »

“BALSAS" 
daug duoda Žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kitimo 
biednuąmenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų: Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

‘‘BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJ 

Metams ..................... $2.00
6 mėnesiams ................. 1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso ” Redakcijai, 
Germany. \ •
v Kas užsisako “Balsą,” tas 

tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jir 
kovai prieš fašistų /valdžią.

. VEIDO GRAŽUMAS
U -j U i., f >;; TI > į u < < ■ '

Jau jkbl’d'tiM rųėtų ; laiko- išradimo ir užregistravimo S. V. .pat.
off. y^asljingtopi D.'.Co Rojaus Veido Grožybės Lapų, kurie s-u savo 
stebėtinA f veikme ne yienam suteikė džiaugąmo, padarydami veidą 
SKAISTU ;iif Pilonų, su tikra JAUNYSTĖS IŠŽIŪRA.

KaiiangK vis datigiau ii-; daugiau gauname orderių su didesniais 
pagyrimo laiškais, tai ir buvom priversti įsteigti Blue' Rose Labora- 
toriją^.kūrio ’s užduotis ir bus, kad patenkinus žmonių reikalavimup.

Taipgi npie Blue Rose Laboratorijos prisidėjo šiomis dienomis dar 
vienas' gafeufe chemikas, baigęs garsiąją Rutgers Kolegiją of Phar
macy, ,tai pus jaunas talehtuotas lietuvis Kąst. Akulionis.

Svatbidųšias dalykas' Blue Rose Laboratorijos, tai išradimas 
MU-fLO, kuris pasivadina Rojaus Veido Grožybės muilu. To muilo 
išradime didesne 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 vęidui maloni^ 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.

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

BLUE ROSE LABORATORIES
Branch Office 69 Bond Street,

ELIZABETH, N. J.
I

Dept. D.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatoirt kad ir toliausiai. —— Didelis pasirinkimas. .

Kaina žemiausia — f omišiai garantuojami. 
Galima pirkti ir lengvomis iimokestimis.

MACYS BROS. FURNITURE CO
198 -200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y
Tel,, Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nIų vakaro
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..Street or Avenue

State.

■I

ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškoji 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos,

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, babaratorijos Bandymai

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, ^uri malonėkit man pri
dusti URBAIS COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ... ....... ........ ....................—.........................................................................

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

Kas yra didžiausias žmogaus priežas?—Baltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvare, 
bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsijustoa 

ir s t /i 1 1 n 1 (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo.Urbans told Fowders Už 78c bak8ą ‘‘p*i*ink,uok nuo *ro , a V V atnJino priešo I

IT L T T L yra tRi kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priežą— 
limo Lax lans vidurių Užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug“ rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

==
LAWRENCE, MASS.
Fašizmo Garbintojai

O kaip

Worcester. Worcester Mass

KONCERTAS

CUSTER, MICH

No.

Miestas

Ak, Mikolaitis kad Ha

ir

Remkime Lietuvius

iLĄME^KfcLirU'NI#f&Sixth Street

I

6if-

■I

t KetyiHad.:/Va’saHo‘27,;

įsteigta
26 metai

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

Lucky Strike,

818 E
SO. BOSTON, MASS.

Iš pat 
užkliu-

Programos išpildyme 
dalyvaus šie 
dainininkai:Auka Sofeisko< Ūkininkams.

■ -U#. ' . ' L I

Vyrai, 
figūrą, 
figūrą 
išsilenkimais— valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršiu, feukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagundą prie perviršiu, kuomet jūsų 
akys didesnes ui pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo šešėlius
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jaUną figūrą.

dentų. Tai viskas.

LITHUĄN1AN
IMPORTING COMPANY

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystes

kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
moterys, kurios brangina naujovišką 
su jos maloniais, vyliojančiai pilnais

BROOKLYN LABOR LYCEUM
> DARBININKŲ IŠTAIGA
I Salės del Balių, Koncertų, Ban-, j
I kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 

tt. Puikus steieius šu naujau
siais įtaisymais. Keturios bo-' 
lių alleys.

„KAINAS - PANAMOS, ■

Į 949-959 Willoughby Avė.
J t Tel:, ,;SWg 3.842; : ; ' ;
Lili I Imi U I ... . . ..........

badas ant bedarbį^ ii jų šei-jįįs pa(jėti lietuviu ūkininkų 
m vnn vi a Ionian art a ii r> i n m o c- • c j

kolektyvui Sofeiske įsigyti |

na diena; kuomet skurdas ir rai. Todėl mūsų pareiga steng- traktorių.
A.L.D.L.D. 218 Kp. Org.,

J. Juodaitis.

toasted”
t Jūsų Gerklės Apsauęjoftimas—• prieš erzinimą—prieš kosuli.

• ■ ■ ; -i- —r——-—- . ""Į> «■.' \ ....................... .. „i ,) .... - -------
, *Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 

įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis detei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”. kuriuos pas-
1 j merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 

Bukite nuosaikus Mes nėtvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažin..,riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kadą jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Luckv”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tpįdąis daiktai?, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą,
- per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.
© 1930, Tht American Tobąccę Co., Mfrs.

V*

r Puslapis PenHas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Tai jau praėjo diena pami-| 

nėjimo Lietuvos nepriklauso
mybės. čia norėčiau keliais 
ruožais parašyt apie tą susi
rinkimą, pasidalint mintimis 
su šio laikraščio skaitytojais? 
Gal nereikėtų laikraštyj bran
gios vietos užimt, jei tokie su
sirinkimai būtų surengti tvar
kiai ir liuosai leistų atstovaut 
įvairias pažvalgas kalbėto
jams. Bet, deja! Viskas ura- 
patriotiniai, fašistinė ideologi
ja skiepijama publikai.

Šis apvaikščiojimaas buvo 
surengtas,^draugijų. žmonių 
buvo, .mažai? pirfcŲpinko žo
džiais tariant: “Atėjo nedaug; ( 
ar čia del šalčio-, ar del prie
šingumo.”

Programos išpildyme svam
biausi dalyviai buvo nepriklau
somos parapijos įbhoras ir jau
nas smuikininkas; kaišys, kuris 
sugabiai atliko' pavo užduotį.

Trumpą prakąlbėlę pasakė 
vietinis socialistas J. Urbonas. 
Kalbėjo sausai, patriotiniai, o 
ne socialistiniai. Nei žodžio 
neprisiminė, kaip dabartinė fa
šistų valdžia terorizuoja ne tik 
darbininkus, bet ir liberališką 
inteligentiją. Jam nerūpi, kad 
tūkstančiai politinių kalinių 
sugrūsta kalėjimuose.

Kelis žodžius. pratarė dr. 
Aleksa. Jis, kaipo čia augęs, 
mažai susipažinęs su lietuvių 
kalba, tai mažai ir galėjo ką 
pasakyt.

Trečias buvo iššauktas dr. 
Mikolaitis, bet vietoj kalbėt 
jis pradėjo lošt pigaus vodevi
lio komiko rolę. Perstatė p. 
Urbszą, kad jam pasakytų 
pradžią prakalbos, nes jis ži
nąs tik pabaigą. /

Kalba Urbsza

^Ir Ant Siren®*

vf $ TO/V^u

Ponas Urbsza, pasakęs pa
sakaitę apie vieną žydų šei
myną, kalbėjo nuo paskelbimo 
Lietuvos nepriklausomybės iki 
šių dienų, garbindamas tuos 
žmones, kurie stovėjo prieša
kyje valdžios. Pįrip4>J dalyj 
savo prakalbos ^suteikė .apgštą 
pagarbą pirmiem '‘patriotam” 
už įsteigimą pirmos LietuTos 
Tarybos Vilniuje ir paskelbi
mą pasauliui Lietuvos nepri
klausomybės. . Anot jo, “rei
kėjo drąsos ir pasišventimo' 
tam darbui.”

Toliau, “tai buvo sugabu-i 
mas tų žmonių, kurie tokiu • 
trumpu laiku pajėgė sutaisyti 
visos valstybės aparatą taip, 
kad galėjo net Rusijos bolševi
kus išvyt iš Lietuvos.”

Kitoj dalyj savo kalbos ba- gyvena darbininkai ir valstie-

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: *J^78^ne’ Main »$69 
Bell, Oregon 5116

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

Grand St., Brooklyn, N. Y. “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
mėnesj laiko po 500 Johns Cigarų parduodam, kurių ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, gyvenanti ųž 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., 
į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. RE1KAU- 
SKAS iš SHENĄNDOAH, PA., tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 

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

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

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

bet ir kituose miestuose—visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų, Hand 
Made, po JO centų, arba po vardu Petro—Restoranuose, Užeigose, 
KIiubuo.se, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystes 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kurią 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.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės i DR. ZINS, jeigu kenčiate nuųi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusimintam, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir MėšlaŽarnės Ligų* 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių. Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosiea ir 
Gerklės Ligų, 'Reumatizmo, Sciatiko® ir Strėnų

DR. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jąu 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Pi.)

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

rė visus amerikiečius lietuvius, 
už ne patriotiškumą.
kritikuoja dabartinę fašistų 
valdžią ir smerkia ją už žiau
rumą, arba bent nurodinėja 
blogas aplinkybes, kuriose Lie
tuvos varguomenė gyvena— 
tuos išvadino išgamomis. ‘‘Jei 
ir panaudoja kiek žiaurumo, 
tai del palaikymo tvarkos, nes 
ir tėvas savo jvaikus subara, 
kuomet blogai elgiasi.”

Dr. Mikolaičio Kalba
. Urbszai pabaigus, pradėjo 

dr. Mikolaitis savo prakalbos 
“pabaigą:” Nors jis turėjo 
kalbėt .apie, '‘laisvos” Lietuvos 
12 mętų nepriklausomybę— 
kaip dalis pažengė pirmyn, ką 
gero žmonijai ą^ąeše tuo lai- 
kotarpdų, bet ažuot kalbėjus 
apie tai, pašventė visą savo 
prikalbą niekinimui'kylančio 
proletarų * revoliucinio judėji- 

* mo visam pasaulyj. TeisyMė, 
‘prisiminė apie įsteigimą lietu
vių : Mokyklų if universiteto 
Kaune, kurį lanko' 400 stu-

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

i • 1 c*3*’ tai jam nerūpi. 
O kurie savo įžanginės kalbos

vo ant vietinių progresyvių 
darbininkų už tai, kad Liau
dies Choras atsisakė dalyvaut 

• šiame parengime. Apart vie
tinių, smerkė visą amerikiečių . 
lietuvių progresyvį judėjimą, 
kuris gadina poniškus nervus. 
Sarkastiškai juokėsi iš Tarybų 
Rusijos ir smerkė visą pasauli
nį komunistų revoliucinį vei
kimą bei organizavimą bedar
bių. Jo žodžiais tariant, “re- 
voliucjos ir 1 demonstracijos 
(jis vadina riaušėmis)--—tai, 
darbas nekultūringas, darbas 
azijiečiu.” Mat, kalbėtojas , 
Sovietų Sąjungos tautas vadi-1 
na • jlus-azijutinėmis už;■ tai,’ 

-kad parodė pąsąuįiui ;8avb: ka
ringumą prieš valdančią ^Isfsę 
už permainymą draugijinio jsu- 
rėdyiho * ani . haiflų pafnątų. 
Kalbėtojas 'pripdžinp n^t jne- 
kulturingu dferbif rezoliucijas 
prieš dabartįhę fašistų (Lietu
vos valdžią.

Veik visa jo kalba buvo a- 
gitacija prieš darbininkų- kla
sę. , Ne veltui po prakalbų 
socialistinės ir “nezaležnos” 
davatkos krykštauna džiatigs- 
mu: 
ve, tai davė komunistams.” 
Lai džiaugiasi.

t’irmiau dr. Mikolaitis kai 
kada pasakydavo liberal|Šką 
prakalbą Lietuvos reikaluose. 
Bet laikai keičiasi.. . Libera
lizmas pas jį išnyko, persigėrė 
ura-patriotizmu, atsiduodančiu 
fašizmu. '' 1 -

Kuomet vhuun pasaulyj, pd- 
dnatifc it ArtieHkdj',' bedarbių 
armijos dauginasi su kiekviė-

mynų vis labiau atjaučiamas;, 
kuomet masės greičiau pamato 
netikusį surėdymą ir pradeda 
radikalėt; kuomet valdančioji 
klasė griebiąsi įvairių prie
molių užbėgt tam už akių ir 
atbaidyt liaudį nuo komunis- 
•tų įtakos,—tai nuo to neatsilie
ka ir lietuviškoji patriotinė in
teligentija su savo uodegomis 
—sandariečiais ir socialistais.

Ant pabaigos buvo skaityta 
Urbono rezoliucija. Rezoliuci
ja nebloga, jei “cenzūra”, ne
apkarpys.

L. Korespondentas.

A. L. D. L. D. 218 kuopa, 
kurią sudaro ūkininkai, iš dž- 
do paskyrė i$5 Sofeisko lietu
viams ūkininkams Baltarusijoj 
nupirkimui traktoriaus. ■ Mes 
gerai žinome, kokią didelę ro
lę lošia ant ūkio traktorius.

ųnias traktorius per dieną 
atl^ka tiek, kiek paprastai 

 

galj atlikti 16 arklių ir 5 vy-'

DIDŽIAUSIA DĖTUVIŲ APTIEKA

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

Nedelioį Kovo (Maith) 2,1930
Pradžia 3:30 valandą po pietų

LIETUVIU SVETAINĖJ, 29 ENDICOTT ST.

f
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F- uMonas

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite:

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

Mi

K. Menkeliūniūte iš 
Brooklyn, N. Y.., dra
matiškas sopranas; 
Vladimir Dyloff, iš 

i New York,o, basso-ba- 
riįonas, dainavęs Pe
trograde caro operoj 
ir Chicagos Civic o- 
peroj—tai antraš Ša- 
liapinas.

Antrą dalį išpildys 
worcesteriečiai: Jo
nas latvelis su savo 
orkestrą; M. Paraliū- 
tS, soprano; B. Kupš- 
čiūtė, soprano; V. Tu
mams, tenoras; J. Sa
baliauskas, tenoras; 
Aido Choro kvartetas.

Kaip matote, šis kon
certas bus nepapras
tas. Todėl visi, kaip 
worcestprieciai, taip ir 
aplinkiniu m i e s t ūkų 

. dalyvaukite, o būsite 
.užganėdinti. >

Kviečia Komisija.

įžanga $L00, 75c, 50c
Vaikams 25c -.

' ŠEKIT LINDBERG
Išmokite geriąusiąį mokama industriją. Mūsų gabūs instruktoriai 

išmokius jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ię orlaivių stočių 
prižiūti’ėtojaįę. patyrę, vyrai uždirba $60-100 į savaitę. Leidimai už
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klas®8 
mis ir vakaris, vyrams ir moterims. Nekėliomis nuo 10-12. Kata
logas uždyk|:- ' ‘ ‘ '

. i; ' > ’ ■ ■'
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Fordo Taxi-Cabai

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

dvi komedijas,

i

buvo

SPORTAS73

for the
to the

f S KIRILENKO NELAIMĖ 
IMTYNĖSE SU SHIKATU

nariai, skaitlingai 
atsiveskite draugų 
prie kuopos. Pa- 

atsinešt narines 
Turime būti pir-

M. Gross 
of the 
and Al

Visi lankykitės j bazarą. Pasveikinkite newarkiecius ir 
kitus kovotojus, kuriem gręsia kalėjimas iki 20 metų.

Bazare yra lietuvių darbininkų būdukė. Šio vakaro dai- 
liškoje programoje skiriama ir lietuviams menininkams pasi
rodyt su finais. Be kitų dainuos K. Menkeliūniūtė.

Bazaras prasidėjo vakar; tęsis kasdien iki kovo 2 d., New 
Star Casino svetainėje, 107th St. ir Park Ave., New Yorke.

Kas vakaras koncertai, šokiai, muzika, parodos; naudingų 
ir gražių daiktų laimėjimai. Yra ir valgykla, kur galima 
skaniai pavalgyt vakarienė tiesiog atvažiavus iš darbo. ( .

Kiekvienas privalo paremti bazaVą, atsilankydamas Edi au
kodamas turinčius vertės daiktus, kuriuos . pridyokite į “Lais* 
vės” raštinę drg. M. Stakovo vardu. , . , . r -r

“Laisvės”

j^al nežinią kur, dingo/ kaip'ir atsilankiusieji,'bus pildai pa- j kaiP° ovauj ančiai akto-
,be .vandens. Dvide-' tenkinti. < Tąd > per ,tas dienas riais; Dalykas sukasi apie dei- 

___ i>ėnkis sdvo raštininkus ir nepraleiskite veltui laiko, bet vagystę, kur jpainipją-

Puslapis Šeštas

Apgynimui Visų Klasinės Kovos Kalinių, Dalyvaukite 
Bazare Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo

Net Mušeikos ir Policija 
Pabūgo 3,000 Demonstrantų

3,000 siuvėjų ir kitų kairių
jų darbininkų virš valandą 
laiko demonstravo antradienį, 
maršuodami 35-ta gatve, tarp 
7th ir 8th Avės., New Yorke. 
Demonstracija buvo tokia su
tartina ir pasiryžus, kad “so
cialistų” dresmeikerių unijos 
mušeikos nedrįso juos užsika
binti. Nors buvo pristatyta 
400 policmanų, bet ir jie pa
būgo kliudyti demonstruojan
čius, kurie buvo prisirengę 
apsigint nuo užpuolikų. De
monstracija įvyko centre dra
bužių siuvimo pramonės. Dar
bininkai maršavo iškėlę ©bal
sius: 40 valandų darbo savai
tės, prieš kompaničną “socia
listų” uniją ir kt. Demon
strantai nuolat dainavo Inter
nacionalą, Raudoną Vėliavą ir 
kitas revoliucines dainas.

Ex-Valdininkėlis Kyšiais 
Sumažino Gazo Kompanijos 
Taksus Miliūnais Dolerių

Benjamin F. Witback ffer 
tiž^khitinius dešimt mėtų įgavo 
iš Ędison Gazo ,ir Elektros 
Kompanijoj $1,302,782 vadi- 
tiamos “algos.” Didelę dalį 
tos “algos” jis išleido, papir- 
kinėdamas miesto valdininkus; 
už kyšius jie sumažino reika
laujamus iš kompanijos mo
kesčius visais $6,163.790.

Tokius kaltinimus stato Vie
šosios Tarnybos Komisijos na
rių mažuma savo raporte.

Witback buvo valstijos tak
sų (mokesčių) išrinkimo val
dininkėlis pirma, negu perė
jo-į .kompanijos tarnybą. Toj 
tarnyboj jis susipažino su par
siduodančiais augštesniais po
litikieriais? Juos šmeruocia- 
mas, tai jis ir sutlupė kompa
nijai milionus dolerių taksų 
kas metai.

■f

Drg. Mizaros Paskaita Apie 
Menų, Penktadienio Vakare

Penktadienio vakare, Aido 
Choro pasirūpinimu, drg. R. 
Mizara suteiks paskaitą apie 
skirtumą tarp darbininkiško ir 
buržuazinio meno—“Laisvės 
svetainėj.

Ne tik choristai ir mūsų or
ganizacijų nariai yra kviečia
mi atsilankyt, bet ir visi dar
bininkai. Kiekvienam yra 
svarbu plačiau susipažint su 
tuo kjausimu, kad įgyt svei
kas pažiūras į meną bei dailę.

i 1 , f
su Chąrlesu ir Maloney 
Bouquillionu.

S(1

rmmrimi

Ketvirtad., Vasario 27, 1930

Prelekcija Apie Lietuvos 
Ūkį ŠĮ Vakarą Susirinkime 
A. L. D. L. D. 1 Kuopos

Prelekciją apie Lietuvos ūkį 
ir visą ekonominę jos padėtį 
duos drg. V. Paukštys šiandien 
vakare “Laisvės” svetainėje, 
po trumpam susirinkimui A. 
L. D. L. D. 1 kuopos narių.

Užkviečiamę ir pašalinę 
publiką.

Kuopos 
sueikite ir 
prirašymui 
sistengkite 
mokestis,
miausia pilnai užsimokėjusia 
kuopa šiais metais.

Org. Ji J.

Henry Ford ketina paleisti 
400 savo “ližių,” kaip taxi- 
cabų, Didžiajame New Yorke. 
“Laisniai” \ pirmiems tokiems 
šešiems taxi-cabams jau gauti. 
Jau ir dabąr sunku New Yor
ke per gatvę, pereiti del dau
gybės automobilių; o jų dar 
padaugės, kada Fordas leisis 
į tą biznį.

Šaukia Lietuvius į Darbiu. 
Tarpt. Pageltos Susirinkimą

1 * ) t y >

Darbininkų Tarptautines Pa
gelbos (Workers Internation
al Relief) Steve Katoviso kuo
pos susirinkimas bus šį* vaka
rą, Brooklyn© Workers Cen
tre, Whipple St. ir Broadway. 
Kviečia lietuvius darbininkus 
ateiti i susirinkimą ir rašytis 
į tą organizaciją.

Darbininkų Tarpt. Pagelba 
dabar yra verčiama į tikrai 
narinę darbininkų organizaci
ją. Jos tikslai—šelpti maistu, 
drabužiais ir kitais reikmeni
mis streikuojančius, badaujan
čius darbininkus. Be to, ši or
ganizacija rūpinsis specialiu 
darbu tarp jaunuolių.

Ridgewoodo Darbininkų 
Atydai

Penktadienio vakare, 8 vai., 
28 d. vas. įvyks ’A. L. D. L. D. 
55 kuopos susirinkimas. Atsi
lankymas visų narių būtinai 
reikalingas. Taip pat kviečia
mi darbininkai dar nepriklau
santi prie organizacijos.

Org.
(49-50)

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- 
lynę. Praleiskite vakarą su 

j revoliuciniais jaunuoliais.'
Jaunųjų i Komunistų ' Lyga 

laiko savo mitingus kiekvieną 
ketvirtadienio Vakarą, pradė
dama nuo 8 vai. }Kviečia ir 
pašalinius darbininkus ateiti į 
tuos mitingus.

Organizatorius.
(48-151)

Pirmadienio ristynėse 71st 
Regiment Armory; New Yor
ke, rusas,jūrininkas Kirilenko 
iš pradžios gerai pasirodė 
prieš Shikatą; ne,vyko Silika
tui pagauti Kirilenką už gal
vos. Kirilenko nelaimė buvo 
tame, kad jis įsibėgėjęs norė
jo drožti galva Shikatui į. pil
vą; Shikatas pasitraukė į šalį 
ir Kirilenko nudribo pro virves 
nuo pagrindų žemyn, smarkiai 
prisitrenkdamas. Shikatas lai
mėjo į 57 minutes.

Jim (Londos, 200 svarų, nu
galėjo Vanką železniaką, 214 
svarų, į 20 minučių, t

I , ; ( i J-kuS.

PRAMOGOS
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečią metinį balių rfengia S. L. A. 
332 kuopa, Richmond Hill. Įvyks su- 1 
bato j, 1 kovo (March), Our Civic 
Club svetainėj, 114th St. ir Liberty 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Ger
biamieji: Visi vietos ir apielinkes 
lietuviai ir lietuvaites esate kviečia
mi atsilankyti Į ši puikų S. L. A. 
332 kuopos balių, kuris bus paskuti
nis prieš užgavėnias. Čia puikiai 
galėsit pasilinksmint prie .geros mu
zikos; bus skhnių užkandžių ir gėri
mų. Tat būkite visi, o nesigailėsite. 
Įžanga 50c ypatai. Kviečia komite
tas. 49-51

IŠRANDAVOJIMAI

Club

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys. Yra šiluma ir visi paranku- 

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA / merginų ’išrankioji- 

: mui . avies, žarnų. Tik patyrusios 
lai atsišaukia. Gera užmokestis,'gra
žios aplinkybės. Netoli Morgan Avė. 
stoties B. M. T. linijos, prie 14th St. 
dubway, Brooklyne. Atsišaukite: 
Sayer & Co., 208 Moore St.; Brook
lyn, N. Y. 48-9

r

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška užeiga ar

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

(44-49)

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

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

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

28-50
Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
. LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: 'Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
. : < , (PETRICK)

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

X-SyindUlių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Tel., Slagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: ' • .

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

Sugrjžo Williamsburghan ir Čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIU ČEVERYKŲ 
DIRBTUVE

Savininkas Geo. RAČIŪNAS
Darome naujus., ir taisome 

senus visokius čevėrykus: vy
riškus, moteriškus ir vaikų. 
Dirbtuvė įtaisyta moderniš
kiausia, su visom vėliausio ,iš- 
dirbimo mašinomis. ' ’ 'Todėl 
darbą atliekame stipriai ir 
greitai, užtai ir kainos žemos.

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

PUBLIC SHOE REPAIRINC
449 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

About Our Club and 
Its Activities

The Young Workers
held its educational meeting 
at its headquarters, 46 Ten] 
Eyck St.,'on February 17. We 
had very good speakers. The 
meeting’; was a very successful 
one.

Al Banks was elected chair
man for the day. Before the 
educational meeting started, 
the sports committee suggest
ed a hike for some day in 
February, but due to recent 
cold weather the Club dis
agreed and it was postponed 
till some later date. Also the 
Club elected directors for the 
various committees,
was elected director 
educational committee 
Banks for the sports.

Then the speakers 
day were introduced
Club. They all spoke on the 
unemployment situation of to
day. The first speaker, C. 
Miscavage, a student of the 
Workers School, spoke about 
the unions. He showed us 
how.the various old union of
ficials are bribed by the boss
es -of the ‘.factories to- go 
against the i working people. 
As an, example, he pointed 
out the mines in Pennsylvania 
from which he comes. He 
proved to us,/that at the pres
ent time there are actually 
7,000,000 unemployed work
ers. Though he ended ab
ruptly, he carried his point 
through. The next speaker, 
M. Gross, told us that in the 
Southern states a man with a 
family earns only fifteen dol
lars a week, and a boy or 
a girl at the age of eighteen 
earns only nine dollars. He 
said that not only crisis exists 
in the United States but 
throughout the world. Then 
a very well known Lithuanian 
speaker, J. Siurba, took the 
floor. He showed to the Club 
that not only did unemploy
ment affect the workingman 
but also the high school and 
college student. He urged our 
Club to send 'delegates to the 
Youth Conference on Febru
ary 21 which will discuss the 
unemployment situation more 
fully. C. Yurkevitch and J. 
Kaulinis węi^e elected to go 
to this conference. Here the 
nheeting ended.

Don’t miss our dance which 
will be held at 46 Ten Eyck 
St, on March 15. Oruffye pro
gram, will, b.e the checker 
dance and g.amę , of checkers 
wit,h human checkers. There 
will be plenty of fun.
i ,Aą I have , said before, we 
want move , members in our 
Club. All young men and 
girls should joirįt this Club. 
You are, welcome- to visit us 
on any .Monday and if you 
are satisfied,, join- ,o,ur Club. 
Come one! Come all!'

John Bakaitis.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409
LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUSJau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkui Leidžia 

Savo Savaitinj 'Laikraštį

"RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos 
visos Pietų Amerikos darbininkų

Parengimų Lankytojams— , 
Šaknaitės Koncertas ir 
Maspetho Komedijos

šeštadienį, kovo 4 d., įvyks
ta šalinaitės mokinių koncer
tas. Svetainę ir vietą skaity
tojai suras apgarsinimuose.
Reikėtų, mano manymu, pa-, 
remti koncertas skaitlingu at
silankymu. Nes Šalinaitė mū
sų organizacijoms veltui pa- 
tarnauj’a su savo vadovauja
mais chorais. Tos penkinės, 
kurios reikėjo pirmiaus mokė
ti, pranyko, ir organizacijom 
pasidarė lengviau. Toliaus, 
'Šalinaitė visuomet pianu a- 
kompanuoja mūsų parengi
muose dainininkams, nereika
laudama atlyginimo, ir todėl, 
kaipo už jos triūsą, reikėtų 
paremi’ ios darbas.

Sekmadienį, 2 d. kovo, į- 
vvksta mūsų draugu mnspe- 
thiečių A. L. D. L. D. knooos 
narengimas lenkų svetainėje. 
Jie susimokin

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslus 
Įvairiomis spal
vomis. Atnaujina 
Benus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės Šiuo

. ir 
. gy

venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti, ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomėt jis susipažins su 
savo klases brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik------ $3; Pusei___ $1.50
Pinigus ‘siųskite American Express 

ant

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

BROOKLYNO PARAMOUNT 
PROGRAMA

Nuo šio penktadienio per 
visą savaitę Brooklyn Para
mount Teatre Charles “Bud
dy” Rogers, pagarsėjęs meni
ninkas, dalyvaus asmeniškai su 
Rudy Vallee ir jo Connecticut 
Yankees dailiame perstatyme, 
susidedančiame iš penkių sce
nų, su smagiomis' dainomis, 
mitria muzika, linksmais šo
kiais, gražiais kostiumais, 
juokais ir tt. Kalbantis' ju- 
dis bus “Slightly ScArlet,” su 
Clive Brook ir Evelyn Brent, 
kaipo vadovaujančiais akto-

MALONAUS PASIMATYMO

gu pernai išiuo ' laiku.

i'

! ! artistas 
ir yra Euro-

money orderiais, juos išrašydami 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

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 YQRK CITY 

VALANDOS: 19-12 A.M.; 6-8 P.M. 
Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Kalinių Skaičius Auga :
Didžiojo New Yorko' kalėji

muose dabar yra 1 6,061 kali-

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 Saukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET 
‘ NEW YORK CITY

paremkite abu parengimus 
skąitlirtgai. Visur Esantis.

J. LeVANOA
(Levandauskas)

Nušvilpė Virš $1,000,000
ĮįfcF- 0 - i

Virš miliono dolerių žmo
nėms nunešė Robertas Lee 
Harrison, bevarydamas banki- 
niiikystės ir šėrų biznį New 
Yorke; ir devynios dienos at-

* ...j . ■ •

te.

tarnautojus taipgi apsuko. 
Pirm .prasišalinant jis jiems 
“atmokėjo” beverčiais čekiaię 
po $300 iki $600, kaip užvilk
tąsias algas.

'Tokie buržujų “teisingumo” 
pavyzdžiai - kasdien 'dauginasi.

ilsiausia Diena
Pereitas antradienis 

šilčiausia New Yorke vasario 
25 d. per paskutinius 56 me
tus. Termometras siekė 
laipsnius.

. . . . . J.................. I Į Į

MIRTYS—LAIDOTUVES'

Michael Surowitz, 50 met.ų, 
29 Attorney St., New .Yorke, 
mirė vasario 20 d.; palaidotas 
vasario 24 d. šv. Trejybes ka
pinėse.

: Frank Pušinskas, 34 metų, 
712 Crown St., mirė vasario 
23 d.; palaidotas vasario 26 
d. šv. Trejybės kapinėse.

Mike Akunevich, 49 metų, 
392 Lorimer-St., mirė‘Vasarip 
25 d.; bus palaidotas kovo 1 
d. šv. Jono kapinėse/ .

Laidotuvių apeigom rūpina
si grab oriu s J. Garšva. <

ma merginą. Viskas susipina 
su. meiliškomis intrigomis.

Kovo’ 7 d.‘ {ąmė pačiame ’te
atre pasirodys Nikita Bali'ef- 
fas, originališ ęcenos' artistas 
su savo gįrupe, kur yra Euro
poj ir' Amerikoj' pasižymėjus 
vaidinimais kęmečĮiŠko rii|šiilib, 
vą4ihainO, “Cnąuye Souyis.” .Ti- 
kiėtų kainos 'bus tos/ pačios.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma paąimatytiz

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

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

Tel., 0783 Stagg

Rinkite Delegatus į Darbo 
Unijų Vienybės Suvažiavimą

Kurios darbininkų organiza
cijos dar nėra išrinkusios de
legatus į suvažiavimą šio dis- 
trikto Darbo Unijų Vienybės 
Lygos, turi tuoj aus išrinkti ar
ba paskirti. Suvažiavimas bus 
kovo 1 ir 2 d., Šeštadienį ir 
sekmadienį, Irving Plaza Sve- nysz reiškią,. 509 daugiau, įię- 
tainėj, New Yorke.

$1 VAKARĄ ŠARKIS 
KUMŠČIUOJASI SU / 
PHIL SCOTTU

Šį vakarą kumščiuojasi J. Šar
kis su Anglijos čampionū Phil 
Bbbtt’u, Miami Beach, Flori
doj. Kova skiriama 15 raun
dų. Pranešimus iš kumštynių- 
galima bus girdėt per WOR 
radio stptį, i pradedant 9:80 
vai. vakarę. , j

, Apart Šarkio su jPlįil Sc'ottu, 
tą patį jyaharą ten bąksupsįs; 
Campolo su Risko, Loughran

PIKNIKAS 
liepos (July) 6,1930 

ULMER PARK
„ Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

.107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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