
KRISLAI
Pletkavotojams.
Pasitraukimas iš “Darbo”
Seno Vinco Raštai.
Nauja Knyga.

Rašo L. Pruseika

Pirmas Lietuvių
i

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Tūlas amerikietis, pabuvęs

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį! (

tūlą laiką Sovietų Sąjungoje, ' ................... - ■ ■ ....... ....................................... ... ..... ....... —............ --------- --------------- ----------------------------- -- ------------- ----- , ..
ka^ta1 šalis jam labat^nepaH- Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario (Feb.) 28/1930 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XH
k u s.

Prasta būtų ta revoliucija, 
kuri visiems patiktų! Ji nebū
tų verta nei lukšto išvalgyto 
kiaušinio. Rusų revoliucija ne
patinka turčiams ir durniams.

Jau mėnuo laiko suėjo, kaip 
aš pasitraukiau iŠ Amalgamei- 
tų unijos. Per tą laiką buržua
zinė ir socialfašistinė spauda 
tiek ir tiek prirašė apie tą fak
tą. “Naujienos” rašė, kad aš 
gavau “komandirovką” į Mask
vą, “Keleivis” pridūrė, kad aš 
ten gaunąs labai šiltą vietą. 
“Vienybė” pranešė savo skaity
tojams, kad “visas bolševikų 
štabas” traukiąs į Chicagą Su
sivienijimą užkariauti, vadina
si, ir aš ten važiuoju. Tuoj po 
to, “Keleivis,” užsimiršęs, ką 
pirmiau buvo rašęs, prane
šė, kad iš “Darbo” mane vyte 
išvijo. Tą žinią atkartojo fa
šistinė “Vienybė,” pridėjusi 
nuo savęs dar daugiau visokių 
komplimentų. Delei visa to 
“Tėvynė” tik išsižiojo ir pasi
gedo kokių tai informacijų.

žodžiu tariarit, visa lietuviš
ka gubernija pasileido pletkavo- 
ti. Tas tik parodo, kokia kryp
tim rutulojasi vadinamoji laik
raštinė etika. Rašyk apie vis-' 
ka, nors ir nieko nežinai, v •

“Darbo” redegavimas i buvo 
šalutinė mano veikimo linija. 
Platesnio veikimo linija ėjo ki
tokia vaga, ką žino visi. Kuo
met interesai to platesnio judė
jimo pareikalavo mano energi
jos kur kitur, tai aišku, kad ši 
vyraujanti priežastis turėjo pri
vesti prie pasitraukimo iš dar
bo, kur mano pozicija dvi
lypė—kaipo vertėjo įr. kaipo 
pusiau autonomiško redakto
riaus.

Kaip “autonomiškas redakto
rius..” aš niekuomet neturėjau 
menkiausio pasitikėjimo pas po
nus smalavirius, ką visuomet 
užrekorduodavo “Keleivis,” 
“Naujienos” ir vadinami ratel- 
ninkai.

Kuomet gruodžio mėn. jie su
kėlė prieš mane, asmeniškai, 
kačių koncertą, man tas, atvi
rai kalbant, labai patiko.

Vienos ALDLD kuopos 
kretorius man rašo, kad su 
no Vinco raštais galima gauti 
daug naujų narių. Mat, jie su
prantami.

Jeigu kas iš naujai prisira
šančių narių norėtų gauti Seno 
Vinco raštus, pabraukite apie 
tai kelius žodžius d. Ig Bečiui.

se-
Se-

Pusė d. F. Vaišnoros knygos 
Politinės Ekonomijos Pamatai 
jau sustatyta. Darbas eina ga
na sparčiai. , . ;

----- t,—
Sueina metai, kaip Hooveris 

prezidentauja. Jis buvo išrink
tas gerbūvio obalsiais.

z O dabar kas šeštas Amerikos 
darbininkas jau nedirba. Smul
kioji buržuazija taip-pat prade
da kudakuoti.
da Coolidge’įa

Ji, jau pasigen- 
us.

Bet jeigu teisybė, kad Cool- 
idge’iaus dvasia viešpatauja 
Massachusetts,, tai toj valstijoj 
padėtis dar prastesnė. Ją ne
pataisė net Maldėno stebūklai.

Draugai, aukaukite gausiau į 
argentiniečių fondą, kad mes 
galėtume nupirkti jiems lino
type. 
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Naujas Ežeras Italijoj
ROMA.— Kastelnuovo di 

Porto rajone 25 kil. nuo 
Romos po lengvo žemės 
drebėjimo .atsirado naujas 
ežeras apie 20' akrų.

12,000 Bedarbių Demonstravo Milwaukee, 
Reikalaudami Valdžios Duoti Pašelpą
MILWAUKEE, Wis. — 

Trečiadienį čia įvyko didelė 
bedarbių demonstracija. 
Dvylika tūkstančių bedar
bių, jų tarpe daug negrų, 
maršavo gatvėmis per biz
nio distriktą link miesto sa
lės reikalauti darbo arba 
užlaikymo. Kuomet demon
strantai susirinko prie mie-

sto salės, jie pasmerkė so
cialistus pardavikus, kurie 
sudaro čia. miesto valdžią.

Bedarbiai pasiuntė savo 
komitetą pas miesto tarybą. 
Jie reikalauja, kad miestas 
perviršį pinigų, kuriuos tu
ri ižde (apie $16,000,000), 
pavestų šelpimui bedarbių.

Lenkijos Miestai Prie 
Finansinės Katastrofos

Lodzės pramo-

Los Angeles Policija
Gazinėmis Bombomis 

Atakavo Bedarbius

Minsko Rabinai Liepia Žy
dams Neremti Atakos 

Prieš Sovietus
LOS ANGELES, Calif.— 

Trečiadienį čia įvyko didelė 
bedarbių demonstracija 
prie miesto salės. Suvirs 
5000 bedarbių demonstravo, 
reikalaudami darbo arba 
užlaikymo.

Virš 300 policistų buožė
mis ir gazinėmis ašarų bom
bomis atakavo demonstran
tus. Dvidešimts septyni 
darbininkai tapo suareštuo
ti.

Kuomet policija puolė 
prie kalbėtojų, darbininkai 
smarkiai pasipriešino. Ke
letas, policistų tapo pąr.ipuš.- 
ta. ‘ Keliolika darbininkų 
sužeista.

Per klaidą vienas policis- 
tas buože apdaužė kitą poli- 
cistą, D. M. Jones, kuris yra 
vadinamas “milionieriu po- 
licistu,” nes esąs turtingas.

Seattle, Wash.— Trečia
dienį čia apie 1,000 bedar
bių demonstravo prie 'mies
to salės.

MINSKAS, Sovietų Są
junga.— šeši rabinai, vado
vaujami vyriausio rabino 
Menachem Gluskin, trečia
dienį atsišaukė j žydus vi
sam pasauly neremti religi
nės atakos, kurią organi
zuoja imperialistinės valsty
bės prieš Sovietų Sąjungą.

Jie užginčija paskalus, 
būk Sovietų valdžia nužu
džius nekuriuos jų sėbrus.

Tie šeši rabinai paskelbė 
savo pareiškimą, kuriame 
jie protestuoja prieš sveti
mų šalių rabinų prisidėjimą 
P4'ie. fdidžĮąųsių ž.ydų,.ir žy- 
dų religijos* priėŠų,' kurie 
nepateisinamai . atakuoja 
Sovietų Sąjungą.”

Jie gina Sovietus, kaipo 
vienatinę valdžia, kuri atvi
rai kovoja prieš anti-semi- 
tizma.

Po protestų pasirašo rabi
nai : Gluskin, Gertz Mažely 
Babriel, Osher Kersten, 
Mendel ir Yarkho.

LODZĖ.-) 
nininkų laikraščiai deda il- 
-gas statistikas apie Lenki
jos ekonominį būvį 1929 m. 
Skaitlinės ; tiesiog baisios. 
Per penkios dešimtys mies
tų prie visiško finansinio 
susmukimo1, ir katastrofos. 
Šių miestų'ngamyba sumažė
jo net perAis. Jau valdžios 
organai oficialiai praneša, 
kad daugelyje vietų tiek vy
riausybė, tiek įstaigos nega
linčios sumįkėti algų valdi
ninkams. Lodzėj daug val
dininkų, ku!rie jau trečias 
mėnuo negauna algų. Dau
guma šių bankrutuojančių 
miestų yra Vakarų ir Rytų 
Lenkijoj. Lodzės manufak
tūros gamyba visiškai su
smuko ir neturi nė pusės 
apyvartos. ,

Policija Išdraskė Bedarbių 
Demonstraciją New Yorke

Mirė švilpuko Išradėjas

LONDONAS.— Anglijoje, 
Birminghame mirė Joseph 
Hugson, išradęs 1884 metais 
pirmą policijos švilpuką. Iki 
to laiko policija naudojosi 
taršketėmis. Hugsonas pa
darė pirmą kontraktą 21,- 
000 švilpukų. Vėliau jis jau 
gamino švilpukus milionais.

DIDELIS SUJUDIMAS 
ŠVEICARIJOS 

PARLAMENTE

NEW YORK.— Ketvirta
dienį, apie 1 vai. dieną, tūk
stančiai bedarbių po komu
nistų vadovybe susirinko 
prie miesto sales reikalauti 
darbo arba užlaikymo.

Policija buvo išanksto pri
sirengus išsklaidyti dęnw-, 
štrantus. . 'Buvo sumobili
zuota keli šimtai raitų ir 
nėščių policistų. > Susirinkus 
bedarbių • miniai, policija 
pradėjo brutališkai nulti; 
atėmė plakatus, ant kurių 
buvo išrašyta bedarbių rei
kalavimai.

Nepaisant policijos, de
monstracija tesėsi apie pus
antros valandos. Vienoj vie
toj policija išvaiko būrius 
bedarbiu, kitoj vietoj 
spontaniškai susidaro 
monstracija; kalbėtojai 
ko prakalbas.

vėl 
de- 
sa-

Philadelphia, Pa

• BASLE, Šveicarija.—Di
delis sujudimas buvo Švei- 
carijps parlamente pirma
dienį, kuomet du parlamen
to nariai komunistai prieši
nosi patvirtinimui Hagos 
konferencijos patvarkymo 
dęl įsteigimo Tarptautinio 
Banko ' kolektavimui karo 
kontribucijų iš Vokietijos. 
Jie nurodė, kad tas bankas 
yra įrankis prieš Vokietijos 
proletariatą ir prieš’ Šovie- 
tų Sąjungų.1 ' . ' 5 j

, hSocialiętų” vadas Grimm 
kalbėjo; už ratifikaviiną ir'

‘ Svambios’Prakalbos
i i > ' • i‘.: ■ i r 11 .<

' Rėiigia Philadelphijos
šiaurinės paiks1 -Lteiuvių
Republikonų Susivienijimas.'

1 J? visaip niekino Kohiūnistų
849 N.’ Franklin St. partija ir ’SoVietiį Sąjurigą. 

Kalbėtojas bus di-g. UiPru- p^lamehtaš* niibalsavo už 
SdRą.. Visi rtiaWekit ątsi- ratifikavimą; ’ tik du parla-
lankyti į Šias prakalbas, nes 
kalbėtojas pasakys daug ko 
naujo. ’ ' . 1 •

Taipgi P Š. D. L. Rį. Su
sivienijimas nutarė priimti 
naujus; narius į Susivieniji
mą visai dykai nuo 18 iki 
25 metų. Tai katrie norite 
tapti kliubo nariais, malonė
kite ateiti į prakalbas ir 
prisirašyti.

Kviečia visus 
Rengėjai;

mento . nariai komunistai 
bėlsavo jjrieš.1

Uždarė 3 Katalikų Mokyk 
Jas Meksikoj

MEXICO CITY.— Ketvir
tadienį valdžia įsakė užda
ryti tris katalikų mokyklas 
už laužymą konstitucijos 
skyriaus; kuris draudžia 
dėstyti' religiją mokyklose.

šv.Kaip Davatkos Garsina 
Antaną; Parodė “Stebuklą”

BOŽI-DAR, Panemunėlio 
valse.— Nesenai šiame dva
re buvo toks atsitikimas.

Prapuolė pono vaikų ma
žu tėjėlė. Dvaro davatkiš
kos mergos padarė didžiau
sią “kratą”, bet lėlės nerado. 
Tada davatkos nupirko py
rago ir išdalino elgetoms,, o 
visą' litą įmetė p šv,. Antano 
krepšelį. Netrukus po( to, 
atsirado lėlė.'.,. Paskiau pa
sirodė, kad davątkutės ty
čiomis tą darė> ikadiįrodžius 
to 'dvaro >:“subedievė.iusįęms' 
bernams” dievo galybę.

Be) Globos Kiro Invalidai
ROKIŠKIS.— 

karb invalidai
Makutenas ir Bliudžius. Jie 
proto nustojo nuo didelio 
šovinio sutrenkimo. B. nė
ra pavojingas, ii s su nešuliu 
eina ir eina “Vilniaus va
duoti”. Makutenas yra pa
vojingas ir . žmonės turi įo 
saugotis. Bet juomi nieks 
nesirūpina. . • į .

Mieste du 
bepročiai,

SOVIETŲ SĄJUNGOJ PILNA RELIGIJOS 
LAISVE, SAKO RYKOVAS

Pasikalbėjime su United Press Atstovu Rykovas Nurodė, 
Kad Niekam Nedraudžiama Melstis; Kas Kaip Nori 

Gali Tikėti; Bažnyčios Prievarta Neuždaromos
MASKVA.— Ed L. Keen, 

vice prezidentas United 
žinių agentūros Eu- 

trečiadienį turėjo 
pasikalbėjimą religi- 

klausimu su A. Ryko-

ropoj, 
platų 
jos 
vu, komisarų tarybos pirmi
ninku.

Rykovas davė platų paaiš
kinimą apie Sovietų val
džios nusistatymą linkui re
ligijos. Sovietų valdžia jo
kiam atsitikime nepersekio
ja tikinčiųjų. Pilna religi
jos laisvė Sovietų .Sąjungoj.

“Vienas jūsų klausimų 
apima persekiojimą ir kali
nimą žmonių delei religinių 
tikėjimų,” sakė Rykovks, 
pradėdamas atsakinėti į 
klausimus. “Aš nežinau nei 
vieno tokio atsitikimo ir aš 
būčiau labai patenkintas, 
jeigu jūs nurodytumėte man 
nors vieną tokį atsitikimą. 
Tas vargiai galima Sovietų 
Sąjungoj, kur yra laisvė vi
sokios rūšies tikėjimams.”

To J i ai i s Ry k i > v a s s; i k < >: "
“Tokie gandai (įkalinimas 

ir persekiojimas del religi
nių tikėjimų) yra aęba tiks
lia? skleidžiami arba iškrai
pymas tikrųjų faktų politi
niams tikslams.

Del Ko Bažnyčios 
Uždaromos

“Aš neužginčinu, kad baž
nyčios uždaromos ir paver
čiamos kitokiems. ’ tikslams, 
bet nei viena bažnyčia nebu
vo uždaryta kitaip, kaip tik 
tos vietos masėms reikalau
jant. Kiekvienam atsitiki
me, kuomet būna sumanyta 
paversti bažnyčią kitokiems 
tikslams, reikalinga gauti 
galutiną leidimą nuo Sovie
tų Sąjungos centralinio pil
dančiojo komiteto, bet kuo
met bažnyčia delei stokos 
rėmėjų nėra naudojąma, tai 
ji gali būt paversta kito
kiems reikalams vįęto's vy
riausybes nutarimu.

“Tai tiesa, kad( skaičius 
bažnyčių , Soyiėtų Sąjungoj 
žymiai sumažėjų. Sumažė
jo dęl įvairių soęiąlįų, ejeo-’ 
nominių ir politinių priežas- 

'</. -i i 
. “Viena iš priežasčių yra 

ta, kad mes uždraūdėm re
liginę propagandą mūsų ap.- 
švietos ir kultūrinėse įstai
gose ir mes smarkiai bau
džiame to įstatymo laužyto
jus. • Atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės vykdomas pil
nai ir pamatiniai.

Pilna Laisvė Visokiems 
Tikėjimams

“Mes duodame pilną lais
vę visokiems tikėjimams, 
kaip religiniams, taip ir 
ipriešreliginiamšf Mes ne-
............... J.I. m ' H lies

persekiojame ir nebaudžia- 
me nei vieno, kuris tiki arba 
bando įrodinėti, kad Jieva 
buvo padaryta iš Adomo 
šonkaulio arba kurie gina 
Jėzaus nekaltą prasidėjimą. 
Aš tuojaus daryčiau žings
nį nubausti bile teisėją, ku
ris nuteistų kalėjiman as
menis už tikėjimą, kad pa
saulis buvo sutvertas į sep
tynias dienas.

“Iš kitos pusės mes neuž- 
draudžiame ginti teoriją 
apie žmogaus išsivystymą iš 
beždžionės. Mokslas ir 
mokslinis žinojimas padarė 
didelį progresą mūsų tuolai
kiniam gyvenime.

“Tas veda prie sumažėji
mo bažnyčių skaičiaus ir nu
puolimo religinio jausmo. 
Tai yra naturalis apsireiški
mą^.

Kodėl Kunigai Neturi 
Balsavimo Teisių

Policija Gazais Atakuoja ’ 
Streikuojančius Mainierius
POWHATAN, Ohio.— 

Antradienį čia policija ga
zinėmis ašarų bombomis 
atakavo 300 streikuojančių 
mainierių, kurie pikietavo 
kasyklą.

Moundsville ketvirtadienį 
valstijos kareiviai grąsino 
streikierius šaudymu iš ma
šininių šautuvų, kuomet 
streikieriaL bandė nedaleis- 
ti streiklaužiams eiti į ka
syklą. • ,

Čia ir Moundsville viso 
streikuoja apie 1,500 mai- 
nieriu.

50 Nuošimčiu Ūkių Ko- 
lektyvizuota Sovietų

Sąjungoj /
MASKVA.— Kolektyviza

vimas ūkių smarkiai einą 
j Sovietų Sąjungoj. Sulig 
i Agrikultūros Komisariato 
paskelbtų skaitlinių trečia
dienį, apie 50 nuošimčių 
valstiečių ūkių jau sujungta 
į kolektyvius ūkius. y ‘Į 

Ukrainoj iki vasario 20 d.
• buvo jau viso kolektyvizuo-

“Yra ir kitu šalių, kur ku- i ,54 nuošimčiai valstiečių 
riigaT nėf^ . . , .
nes bažnyčia lošė nerdidelę Vis daugiau ir daužau . 
role ir perdaug kišosi į poli- valstiečių įsitikina jog yra 
tini gyvenimą. didesne nauda is kolektyvi-
; “Aš turiu minty-nekurias zuotll 
katalikiškas šalis. Tas su-- -----------------
varžymas Sovietų Sąjungoj 
yra paremtas kitais pagrin
dais. Pirma revoliucijos 
kunigija priklausė prie val
dančių klasių ir jas rėmė.

“Mes atemėm civilines 
teises nuo buvusių valdan- ; ...........
čiujų klasių. Balsavimo religinių sektų, apart savo, 
teises suteikiam tik tiems,, Tame atsitikime aš galėčiau 
kurie dirba produktyvišką; paminėti popiežių istoriją, 
darbą. ' : “Mes davėme pilną laisvę

Vis daugiau ir daugiau

didesnė nauda iš kolektyvi-

Cleveland, Ohio. — Čia 
pramoninėj miesto daly, ant 
Buckeye Road ir 89th St., 

i įvyko didelė bedarbių de-. 
monstracija.

darbą.
“Kunigystė negali būt lenktyniavimui ir ypatingai 

skaitoma produktyvišku už- turi būt nemalonu popiežiui 
siėmimu. Tačiaus mes ne- 
baudžiame kunigus už lega- mula (kunigas) turi tokias 
liška praktikavimą savo į pat teises čia, kaip ir kata- 
profesijos. baudžiame tik už liku kunigas, gynimui savo 
laužymą įstatymų arba už tikėjimo, 
kontr-revoliucinį veikimą.
Net Ų? “šyęptąV Augavvstę

Kunigai Nebaudžiami

išgirsti, kad mahometonų

“Religinis klausimas da
bartiniu laiku yra naudoja
mas kaipo įrankis politi- 

I niams tikslams. Viena iš
> j “Mes pe.t nepersekiojame’ypatybių politinės kovos,, 
ir nebaudžiame kunigų už, ką mes matome svetimose 

šalyse, yra ta, kad visokie 
būdai yra naudojami., 
( “Visa ta agitacija ir pro
paganda paeina iš ratelių, 
kurie nesuteiktų pilnbs są
žinės laisvės.

žmonės Nesupranta
“Ko žmonės svetur nesu

pranta, tai to, kad mes de
dame pastangas suorgani
zuoti naują kultūrą ir nau
ją socialę tvarką.

“Mes leidžiame praktikuo
ti bile tikėjimą, bet mes ne- 
remiam religinių prietarų.

“Mes, tačiaus, stengiamės 
paakstinti plėtimą moksli
nio žinojimo ir tuo būdu 
apšviesti žmones.”

apgavystę, kup^met.mes su-( 
randame , prkhų. ąr šunų 
kaulus i grąbuose,, apje ku-> 
rįuos , kunigai t aiškindavo 
tikintiems, kad ten eęą šven
tųjų kaulai., Tokiuose atsi
tikimuose ;mes nedarome 
prieš kunigus ; jokio žings
nio, jų nebaudžiame, .nes jie 
patys galėjo būt apvilti sa
vo pirmtakūnų.”
Priešai Naudoja Religinį 
Klausimą Politiniu Tikslu t > ‘ • r i I , r

, Aiškindamas apie užsie
niuose vedamų antį-sovieti- 
nę propagandą po religijos 
priedanga, Rykovas atsakė: 

. “Protestus kelia tie, kurie 
stęja už sunaikinimą visų

Bedarbiai, Organizuota Į Bedarbių Tarybas. Dalyvaukite Tarptautinėj Demonstracijoj Prieš Bedarbę, Kovo 6 d., Union Square, New Yorke, 12 v.
■
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Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

SLAPIEJI IR SAUSIEJI

je

Ne tiktai katės juokiasi, bet ir aniuolai verkia del to 
viso sąjūdžio, kuris dabar kilo Washingtone sąryšy su 
blaivybės ir šlapumo klausimu. Del šešių milionų bedar
bių Amerikos kongresas nesisieloja. Tačiaus, išrinkimas 
slapiojo demokrato iš to Massachusetts distrikto, 'kuris 
per’40 metų pasiųsdavo atstovų butan sausąjį republiko- ' 
ną> sujudino visą republikonų partijos kamarilę. Repu- 
blįkonus apima ūpas, panašus į paniką. Kiek laiko pirm 
to sausieji republikonai prakišo rinkimus Virginijoj. 
New Yorko valstijos sausieji republikonai prašo iš Hoo
ver^ “tiktai vieno žodžio,” būtent, kad jisai pasisakytų 
už. išleidimą sausojo įstatymo New Yorko valstijai. Hoo- 
vėris bijosi ir tyli. Ginčas už Amerikos apsausinimą vir
sta “futbole” tarpe dviejų kapitalistinių partijų.

Beerfronto didvyriai tyčia kursto Hooverio adminis
traciją, kad ši vykintų blaivybę, nes tikisi, kad aštrus 
blaivybės įstatymo vykinimas sukurstys slapiąsias minias 
ir' suskaldys republikonus, kaip tai buvo Massachusetts. 
Jie reikalauja įvairiausių tyrinėjimų, ries juo daugiau 
bus visokių tyrinėjimų, tuo daugiau iškils skandalų blai
vybės vykinimo mašinerijoj. Graftas, korupcija ir kyšių 
ėmimas pasiekė augščiausio laipsnio. Per šiuos visus 
“blaiviuosius” metus Amerikoj nužudyta beveik pusantro 
■tūkstančio piliečių, o kiek žuvo neoficialiai nuo munšai- 
nizmo, sunku ir aprokuoti. Bet už tai kiek pinigų susi
pylė į savo kišenius sausieji agentai, butlegeriai, teisėjai 
ir visi kiti činovninkai!

Nesenai vienas stambus New Yorko advokatas sakė 
tūloj kongreso komisijoj, kad jisai nepažįsta nei vieno 
stambesnio bankierio ar biznierio, kuris; pildytų blaivy
bėj įstatymą. Kapitalistai laka!

Nesenai New Yorko “Times,” darydamas išvadas iš 
dešimtmeęio patyrimo, rašė, kad Amerikos jaunimas da
bar ^nepalyginamai daugiau geria, negu seniau.. Gi blai
vininkai visuomet taip sakydavo, kad išmirus seniams, o 
užaugus naujai gentkartei, Amerikoj nieks nei nfežinos 
apie svaigalus. Išeina visai atbulai. ! j į ! į

AJaus turi, bet jo dar daugiau! reikalauja Amerjjkcįs 
Darbo Federacijos prezidentas Greenas, atkartodamas 
seną nuvalkiotą Gomperso pasaką, kad jeigu bus alus, Į 
tai bus ir socialė ramybė, išnyks nepasitenkinimas ir sų- i 
grįš geri laikai. Ne tik alaus, bet ir stipriųjų gėrinįų, 
be abejonės, pilnai pakanka Amerikos Darbo Federacijos 
bosams. Jeigu jie dabar stėnauja prieš blaivybę, tai to
dėl, kad jiem reikia politinio kapitalo. Jiem rūpi nu
kreipti darbo žmonių akis nuo to, kas šiuo tarpu svar
biausia Amerikoj—bedarbės, gilus ekonominis krizis, mi
nių radikalėjimas. Mano, kad žmogui duos burnelę, tai 
ta§ jau nebus radikalas. * * *

Republikonų partija drūčiausia laikosi industrinėse 
Rytų valstijose. Gi industriniuose centruose sausasis 
sentimentas tarp miesčionijos yra labai silpnas. Tą ma
to gudresniėji republikonai ir todėl orientuojasi atatin
kamai. Philadelphijos kongresmanas Beck jau kalba 
šlapiai ir reikalauja įvedimo “kanadskbs” sistemos. Ki- 
t^s stambus republikonas Graham lieja krokodiliaus aša
ras del doros žlugimo >r pranašauja vos ne piliečių karą. 
Hooverio asmeniškas draugas kongresmanas Franklin 
Fort (iš New Jersey) bando eiti vidurio keliu ir legali
zuoti gaminimą svaiginamųjų gėrimų namie (home 
brew).

Bet kaip tada bus su Amerikos konstitucija? Iš šitų 
legalistiškų pinklių nėra legalio išėjimo, nes kur tu gausi 
tiek valstijų, kad nulifikuoti blaivybes įstatymą? Juk 
Šiame atsitikime valstija, turinti mažiau/ negu milioną 
balsuotojų, turi tokį jau'balsą, kaip valstija, turinti de
šimts milionų balsuotojų!

Klampoja po Teismus
Pasak klerikalų spaudos 

pranešimų, tai
L. R. K. S. A. ir- vėl į teis

mą esąs patrauktas. 135 kp. 
narys, P. Lukoševičius, “Gar
są” apskundęs, reikalaudamas 
nuostolių $100,000. Lukoševi
čius nuolat buvęs šmeižiamas. 
Reikalavęs, kad Centro Valdy
ba šmeižtus per “Garsą” at
šauktų, tačiau ji to nepadariu
si. (“Draugas” num. 44.)
Patys klerikalai prisipa-į 

žįsta, kad, sunku pasakyti, 
kuri pu$e bylą laimės. Tai 
rodo, jogo kuųigų • (Organai 
nesijaučia nekaltais. Esą 
organizacija jau dabar 
rimtai turėtų susirūpinti, kad 
būsimame Sus-mo seime orga
nizacijos centrą taip sutvar
kyti, kad apsaugojus Sus-mą 
nuo tokių skaudžių nemalonu
mų, nuo bereikalingų nuosto
lių, nuo narius erzinančių by
lų teismuose.
Kąip “Draugo”, taip ir 

“Garso” redaktoriai ir “ka
talikiško Susivienijimo” vir
šininkai visuomet aklai pa
dėdavo SLA. fašistiniams 
viršininkams pulti komuni
stus ir visus pažangiuosius 
darbininkus. Jie gerai ži
no, kad pastarieji tuomi at
simokės, padėdami jų puo
limui savo “neramuolių”.

Jau Rengiasi Mėtyt iš SLA. 
Ir Saviškius .

ęhieagos tareiliečių lei
džiamas laikraštukas “Liau
dies Tribūna” sav'd num. 3- 
čiam praneša, jog

Paskutinėm^ -^eponji^, įęų- 
ka sumoti, į kM ^ūlį. save ^pa
sivadinę < “socialistai”; arba 
geriau pasakius “Naujienų” 
štAbaš -pradėjo leisti paskalos, 
kad vįršminėta ypata turėtų 
būt išmesta,iš S. L. Ą., o jei
gu nebus galima to padaryti, 
tai bent suspenduoti; j į 36 kuo
poj. Mat jiems labai nepatin
ka, kad Simons dabartiniu lai
ku yra užrašų sekretorius 36 
kp. . ,
Pasak to laikraštėlio, vie

nas “Naujienų” direktorius 
“net padare laižybas, kad 
Simons (Simokaitis) “bus 
išmestas iš SLA. organiza
cijos”. Labai galimas daik
tas. Juk, sakysim, jei SLA. 
narys komunistas arba ki
tas kairesnysis darbininkas 
būtų išdrįsęs po savo vardu 
pasakyti tiesos žodį per 
spaudą, (pašalinę, nes “Tė
vynė” tokių dalykų nepri
ima) prieš dabartinius SLA. 
diktatorius, < tai jis jau se-

pakritikavo pild. tarybos 
pasamdytą 1 SLA. pinigais 
komunistų, keikūną (genera- 
lišką pliuškių) Žuką. Tie 
nusigyvenę elementai negali 
pakęsti kritikos, nes jie su
smukę, kaip labiau susmuk
ti niekas negali.

Detroito Distriktas Stovi 
Pirmoj Vietoj Partijos 

Kampanijoj

50

Kaip kas nekalbės, bet ! 
detroitiečiai bolševikai šiuo 
tarpu sumušė visus rekor
dus naujų narių gavime į 
Amerikos Komunistų Par
tiją. Detroito (Septintas) 
distriktas stovi pirmutiniu. 
Paskui jį seka New Yorkas, 
bet' šitam antį i kulnų■' lipa 
Philadelphia. ^Pereitą pir
madienį į Am. Kompartiją 
naujų narių gavimo klausi
mas stovėjo sekamai:
Distriktąį 
Bostono

kvota
400 '

gauta
! 240

New Yorko ! iooo 1503
Philadelphijos 300 . ' 417
Buffalo 250 ■ 24g
Pittsburgh© 500 154
Cleveland© 400 473
Detroito 500 1059
Chicagos . 600 518
Minnesotos 420 340
Kansas City 200 44
Dakotų HfO 19
Seatties > 200 52
Californijos 350 270
Connecticut 200 124

tai dešimt jį apstoja.’ ir mielai ’ 
paima, kas lieka. Tik liekanos, 
Kurių šaukštu begalima užgrieb
ti, yra išpilamos į atmatų sta
tinę. Drauge ten kartais pa
tenka burokų žievės, supelėjusių 
duonos plutų ir kitokio mėšlo.

“Šis skystas drumstas purvi
nas vanduo yra belaisvių tiks
las. Jie godžiai semia jį iš 
dvokiančių statinių ir pasikišę 
po savo marškiniais nusineša.”

Kpl bus nenuverstas kapita
lizmas, tol bus karai ir panašūs 
aprašymai.

Beje, Remarkas aprašo, kaip 
jis nudūrė francūzą kareivį, 
kuris įšoko į tą duobę, kur jis 
buvo pasislėpęs. Jis sako:

“Dovanok man, drauge, kaip 
tu galėjai būti mano priešas... 
Jei mes šiuos ginklus ir Šią 
uniformą numestume, tu taip 
jau galėtum būti tokis pat bro
lis, kaip Katas ir Albertas,” tai 
yra, Remarko draugai.

Vadinasi, imperialistinis gin
klas ir uniforma išplėšia žmo
niškumą iš pat šaknų. Apvilko 
guzikuotais rūbais, ir jau klau
syk komandos, naikink tokius 
pat, kaip tu, daugiausia darbi-

Pietinių Valstijų 50
Viso kvota buvo . 5400
Viso gauta 5600

Vadinasi, gauta dviem 
šimtais naujų narių daugiau 
nei pasirįžta. Bet tai dar 
ne viskas. Vajaus laikas 
pasibaigė tik šitą savaitę. 
Reiškia, ištisą savaitę dar 
buvo darbįninkai verbuoja
mi į Partiją ir todėl galėta 
nemažai jų gauti.
“Daily Workeriui” prenu

meratorių gauta 602
Dirbtuvių brknduolių suor-

gajiizuęta.
Dirbtuvių laikraštėlių išlei- 

stdt/' . ..
Negrų darbininkų į Partiją

gauta 873
Kaip matome, nemažai 

yra, nuveikta, tačiaus, jei vi- 
si nariai būtų gerai dirbę,! niūkūs, 
tai pasekmes būtų kur kas 
geresnės.

Lietuviai komunistai, ku- lumą, su kuriuo negaliu sutikti: 
rie iki šiol dar nepasidarba
vo šitam taip svarbiame J\s 
Partijos vajuj, raginami ta- .
tai padaryti kuoveikiausiai. ap?e paci^’vaiku^'

Sukruskime, draugai!

Prie pabaigos noriu pabrėžti 
vieną Remarko rašyme netiks-

“VAKARU FRONTE NIEKO NAUJO”

.Hooverio administracijos nusistatymas, veikiausia, bus nai būtų išmestas. < Tokia 
tdkis: įstatymas liksis ant popi’erio, o girtasis biznis bus .ŠLA. fašistinės tarybos tak- 

Išeiti prieš įstatymą—reiškia .nustoti sau- iika. Teisingai “L. T.” nu- 
. w . Lofloy kad'“Čia lūlbąr Mįras

® ptfeš save šlapiuosius ir pastūmėti juos prie’ Smitho par- payyzdys.SLA.'.nąriaips, ^kų- 
... .... ... ne dar abejojo, kad tie<gaj-

toleruojamas. !
balsų; vykinti įstatymą grįežtai—reiškia sukelti

i i

[Daugiau Žinių, , 
Daugiau Priešam Bėdos

i 'i t ’ i ’' ' I ’ ' » ' , Drgg'. skaitytojai ras šios 
ciienraščią laidos pirmam 
puslapy žinių apie Sovietų 
Sąjungos neprietelių pa
stangas pulti ją ir Sovietų 
vyriausybės pažiūrą į reli
giją. Įsidėmėtinas d. Ryko
vo pasikalbėjimo su Ed. L. 
Keenu sekamas pareiški
mas :

Mes suteikiam pilnutę lais
vę visokiom pažiūrom: tiek 
religinėm, tiek anti-religinėm. 
Mes nepersekiojam vįr nebau- 
džiam nė vieno, kuris tiki, ar
ba bando įrodyti, kad Jieva 
buvo padaryta iš Adomo šon
kaulio, arba kuris gina nekal
tą prasidėjimą. Aš nubaus- 
čiau by vieną teisėją, kuris 
pasmerktų asmenis, pasirem
damas jų tikėjimu į tai, kad 
dievas sutvėrė pasaulį į septy
nias dienas.
Tačiaus d. Rykovas, tuo 

pačiu sykiu prideda:
Iš kitos pusės, mes nedrau- 

džiame apginti
žmogaus išsirutuliąvimą 
beždžionės. Mokslas ir moks
linė Žinija pasiekė didelės pir- 
mynžangos mūsų šių dienų gy
venime. .......... ., .
Taigi iš to tegul bus kiek

vienam darbininkui aišku, i . i
kur :ir kaip stovi Sovietų 
Sąjungos vyriausybė religi
jos klausimu.- Sovietų Są-' 
junga suteikia pilną laisvę 
manyti kaip tik nori. Bet 
drauge jinai griežtai drau
džia tiems, kurie skelbia 
dievų ir velnių buvimą, dar
bininkus išnaudoti, iš jų 
triūso gyventi, kaip daroma 
kapitalistiniuose kraštuose. 
Kunigija ten neturi jokio, 
balso šalies valdyme, kaipo 
neproduktingas elementas. 
Jei didžiuma parapijiečių 
nubalsuoja, kad jiems kuni
gų skelbiamas dievas ir ste
buklai daugiau jau nereika
lingi, kad jie nori iš bažny
čios pasidaryti sau arba 
vaikams mokyklą, muziejų 
bei kitokią naudingą įstai
gą, tam Sovietai mielai pri
taria.

Pasak d. Rykovo, Sovietų 
Sąjunga dar peršvęlniai el
giasi su dvasiški j a. Jinai 
netgi nebaudžia jps_už 
kips žiridnių J apgaūdi'ne j i-

Nekurie, draugai man sakė, 
kad knyga “Vakarų Fronte 
Nieko Naujo,” parašyta E. M. 

. Remarko, yra geresnė, negu 
teoriją aP^iALDLD< išleista H. Barbusso 

is -- - - - - -knyga “Ugnyje.” Tad patenki
nimui žingeidumo nusipirkau ir 
giriamą knygą ir perskaičiau.

Kadangi pirmiaus buvau 
skaitęs. .“Ugnyje/ L tad ^ntr^ją 
skaitant jau nepurtė kūną iš- 
gąstie® ešiųrpas Jomis /» frojitę

ro naštos lenkiama prie žemės

!mufe| kaip pavyzdžiui, "ark
i • I __

įN - -Šios linijos, matomai, laikosi ir patsai vyriausias re- 
I Mhlikonas, falšyvas pirmeivis ir tipiškas Amerikos mu- 
r Karis senatorius Borah. Kuomet tūlas kraštutinis blaivi- 
L ninkas Shipstead sumanė; kad visi kongreso nariai turi 

atidėti priesaiką, jog jie niekuomet neragausią .syaigina- 
| Biy gėrimų, tai to jam buvo perdaug. Tegul jie geria 
S įlbpiai, bile tik balsuotu sausai.y, *

.Darbininkų klasė negali užginti tą įstatymą, kuris yr(a 
£ kas kita, kaip bjaurus pasityčiojimas iš blaivybės. 
Jp-rbininkų klasė visais galimais būdais turi kovoti prieš
uos-ideologinius monus, plačiai paskleistus buržuazinių 
ftMkariu būk ši blaivybe reiškia “prosperity” ir duoda
jtabwikos žmonėms rojiškas sąlygas. Taip kaip Greeno 
jįįamas alus nėra joks vaistas prieš sociales ligas, taip 
f stiklas alaus nėra joks vaistas soeialei gangrenai pa^ 
Eįfyti.
5Tuo pačiu sykiu darbininkų klasė, kurios atsilikusioji 
jūs daugiausia nukenčia nuo munšainįzmo, paralyžiuo- 
Įąave fiziniai ir dvasiniai, turį vestį plačiausia propa- 

turi skleisti tikrą apšvietą prieš vartojimą svai-

valai yra na>chališki diktato-^ 
;riai”. Ir to ’ viso ’priėža^tis 
tik tame', kad ' 1 ( 1

! , , 'i . . i. i > l

B. F. Simons iškėlė keletą 
dalykėlių iš • jų praeities gyve
nimo.* ,
Tas pats .“Naujienų” Šta

bas, kuris, pasįkviėtęs taL 
kon pild. tarybos šalininkus 
dabar ruošiasi mesti iš SLA. 
Simokąitį, ftiĮ< nesenai VišaĮp 
bjauriojo 57 ( kuopos (iš _ 
Wor^ęšterio j narius, kurie Į dėkavoti.

Jių,’ šunų ar kįįokių gyyūnų 
padęiihį$

jįase- 
g^H^i^t|. •; <■ •. ? į

J t
Ru si j os ir ■ d tų j o s | tautų ; 

dvasiškųūj ' Visuomet btivę 
nedalinamoji asąįka išnaudo
toju klasės: | 'į fabrikantų, 
dvarponių, )bil(|žių ir čjnoy- 
ninkų. fe., jeigu, šįandįen 
revoliucinė' darbininkų vy-, 
riausybe dar Wteikia .jai to
kias teises, kokias turi, tai 
ji turi jai labąi nuolankiai

T*'’1“'....,;^s. „,.j ...

ginamų gėrimų,. Apie tai reikia rašyt, apie tai reikią 
kalbėti. Tiesa, senos tradicijos paliko liūdnų psiehologi- 
.oįų pasekmių, kurias vienu ypu .'nenušluosi. ‘'Bet bendra 
vąga yra kovos v^ga.

) ■' h ’ i’> , ( ( S i !' ££ Piįuseika. ’■/

“Be to, aiškiai girdime, ko 
Iš pradžios jis 

vis šaukė pagelbos. Kitą naktį 
pradėjo kiek klejoti,—kalbėjo

. Dažnai bu
vo girdimas Elizos vardas,
šiandie jis tiktai verkia. Va
kare jo balsas pasidaro šiurkš
tus. Tačiaus dar visą naktį jis 
tyliai vaitoja. Mes tą aiškiai 
girdime, kad vėjas pučia į mū
sų pusę.”

Dvi įdienos, kaip j ieško su- 
>. Viską girdi, ką jis 

. Kažin, ar 
taip galima rašyti, apgaudinė
ti skaitytoją.

Barbussas karą daug plačiau 
aprašo. Nors ir knyga du syk 
didesnė. Jis priveda, kaip 
fronte visi lygiai laiko pamal
das ir šaukiasi to paties dievo, 
kad tik daugiau išmušus jo su
tvertų 'žmonių. Taipgi ir atos- 
togdsk kitaip nurašo. Franciją 
■jis.'padalina į dvi respublikas: 
viena fronte purvyne maudosi, 
tai yra kareiviai, o kita—mieste 
šilkuose žvaga, šampaną geria, 
tai yra buržuazija/

Tiesė,. ir - Remarkas biskį 
šnekteli apie namie buvimo lai- 

kaip vienas valdininkas lie- 
sulaužyti francūzų amžinai 
vietos stovinčias pozicijas, 
ir viskas.

Bestraifjiškis.

o čia dar šmugeliškai norima ją žeistojo- viską fe; 
visiškai prislėgti per, vadinamą šneka> ir nesuranda.
4 meilišką . pąsielgimą. tokia- ^aį„ galima rašyti,
me atsitikime reiktų visus nu
bausti kokiam pusdieniui pa
statant kampe su pusmaišiais 
plytų ant pečių.

Trečioj, vietoj didžiuojasi, jog 
didvyriškai J aukštieninki, ant 
krūtinių susidėję čebatus ir ke- 

Ipei’pląukę jka- 
i fA’aneįzė-j 

mis. į Kidąmi sakę: “.Tai' 
buvo verta kareiviškos duonos.” 
Mat, joms nešė valgyti, kuo ki

!S!f pvas . (“P18j, • ?:° paliukus duobos W 
nai vienokiai, pie^ią. ų ; |

Tiesa, Remarkas savo knygo
je tik du sykiu mini lietų, o
Barbussas kalba apie jį per vi- . <•’ . . +ĮSmj„n -
są knygą. Vienok lietaus būvi- -- . . a .
mas ir nebuvimas nei biskį ne
sušvelnina kanuolių baubimą, 
orlaivių padangėj ūžimą ir gu
limą ant žemės nuodingų dujų. 
Vis tiek šiems elementams at
siranda prošvaistės, ir jie varo 
naikinimo darbą pirmyn. Fron
te guli krūvos užmuštų, ligoni
nėse eilės dejuoja sužeistų. Su
žeistus mėsinėja daktarai, kaip 
kiaules, del savo asmeninės 
praktikos.

Remarkas apie kareivių pasi
kalbėjimus apie merginas dau
giau pražioja ir savo burną, 
negu Barbussas. Gal todėl, kad 
Remarkas vos 20 metų studen
tas, pilnesnis jautrumo, tad ir 
piešia savo draugą Haję, kuris, 
jeigu pasibaigtų karas, griebtų 
riebią, grakščią 
lo.vą. .. aštuonias 
paleistų... ’ •

Nors Jis sako, 
sugyvulėję, sužvėrėję, bet visgi, 
žiūrint į gyvenimą kįtjtfkiomis 
akimis, reikėjo surasti • ką ge
resnio parašyti, negu į lytinio 
gašlumo patenkinimą. ' • *

Juk, rpdosi, jis jau supranta, 
kad i/ sū dailiausia mergina 
kambaryj gyvuliškai šokinėtum, 
vis tiek tuom neprisidėsi prie 
pąikinimo tos spėkos, kuri mi- 

■ lipaus išskerdė karo > fronte, 
ką(į -’sukrovus keliems pilyūzams 
įdksb kalnus. tv . -______

Kitoj vietoj irgi perdaug pri- niųr kuriems karas reikalingas, 
duoda svarbos lenkui Levan- bet nė darbininkams.
dauskui,—kad jo gyvenimas

Neveizint iviršūj ' paminėtų 
vyriškų pasigyrimų, jis turi pa
rašęs ir geresnių dalykų, pav.:

“Jis, Kropas (Remarko pie
šiamas kareivis), siūlo 
paskelbimo , dieną laikyti žmo
nijos šventę su įeinamais bilie
tais, muzika, lygiai kaip į bulių 
kovą'. Tik per šventę arenoje 
turėtų susirungti kitas su kitu 
priešingų šalių ministerial, ge- 
nerolai su maudymosi kelinėmis, 
ginkluoti basliais. Kuris išliks 
sveikas, vadinasi, to kraštas 
bus laimėjęs. Tai butų papras
čiau ir geriau kaip čia, kur gru
miasi ne tie žmonės, kurie turė
tų grumtis.”

Kitoj vietoj paduoda kareivių 
pasikalbėjimą, iš ko kyla ka
ras :

k a i’o ką, 
pia 
ant 
Tai

HARTFORD, CONN.

mergą. < . ir į 
dienas ją ne-

kad jie buvo

“Dažniaąsa, kad viena kuri 
šalis labai, įžeidžia kitą,”—aiš
kina’ Albertas, matyt, , apgalvo
jęs atsakymą. '

Tačiaus Tjadęnąs nuduoda jo 
nesupratęs: ’ f ’

“šalis? Nesuprantu,
negali vokiečių kalnas įžeisti 
francūzų kalną, taip jau kaip 
upė arba miškas arba 
laukas.”

Paskui prieina; prię 
kad tauta ir ykjslybė 
skirtingi dalykai. Kad

Juk

kviečių

tautos, 
yra du 
francū- 

zų valdžia vęrčja $avo darbi- 
nintyisį pulti vokiečių darbinin- 
kus, ąnbą atbulai * kad yra žmo-

poilsius labai, vaizdžiai nura-

Kovo 2 d. įvyks puikus kon
certas ir teatras, kurį rengia 
Laisvės choras, svetainėj Ke
vin Barry Club Hall, 227 Law
rence st. Pra^a 1:30 vai. 
dieną. Bus sulošta trijų aktų 
komedija “Netikėtai”.

Draugai ir draugės, dar pir
mu kartu Laisvės choras ren
gia teatrą ir koncertą. Kome*- 
dija* labai juokinga ir kurie 
atsilankysite, tie gardžiai pa
sijuoksite. * Laisvės choras ir
gi žada puikiai pasirodyti, nes- 
išsimokino, daug naujų dainų, 
kurias koncerte dainuos. ’To
dėl visi ir visos dalyvaukite.

'Kviečia Rengėjai.

| J r>»V f i’ i

Paleistas Frizinskis, Laši
nių Bylos Dalyvis

KAUNAS.-— Paleistas iš 
kalėjimo lašinių bylos dalyui, iiuu jv venųneto j i^uuauo i<wai« vcti&u^iai iiuici- j . •

butų neįdomus, jeigu negautų šo apie rusų belaisvių šuniškai VIs — rangovas Frizinskis. 
progos pamylėti pačią ligoninės gyvenimą, kurie buvo tyčia ba-|Jis iŠ pat pradžių prisipaži-
kambaryj, kur jinai atvyko at
lankyti jį. Jie ir mergaitę jos 
paima; susitarę bandys užkal
binti slauges, kad jos į tą'kam
barį neitų; patys kažyromis su
sėdę smarkiai kerta, kad tik už
viręs kareivio Levandausko 
kraujas veltui neburbuliuotų.

Levandauskas galį gulėti tik 
ant šono, nes sunkiai sužeistas 
į pilvą; dešimt mėnesių kaip 
kankinasi. -Ar -bus iš jo nauda, 
—sunku pasakyti. - .Tik tiek yra 
Žindmaį kad'jo pati jau yra ka-

du marinami: ■ i no kaltu ir apgailėjo savo
“Jie landžioja apie mūšų ba- j nuodėmes. Kiti ' tos bylos 

dalyviai taip pat esą padavę 
malonės prašymus.

rakus ir verčia atmatų statines. ! 
Tenka įsivaizduoti’, ką jie ten I 
gali rasti. Mums patiems mai
što <haža, .<)■ dar jis blogas. Duo
da po šęštą, dalį vieno vandenyj 
virto buroko, morkų kerpių, ■ 
kurios dar purvinos. Dėmėtos 
bulves—didelis skanumynas,.
Paskui skysta ryžių sriuba.

♦‘Vis dėlto viskas suvalgoma. 
Jei kartąis iš tikro- kąs - nors 
toks .turtingas,kad neišvalgo,

Keofnįur

k KALENDORIUS
Vasario 28 d.:

.—Gimė fjzikaę 
1-663.



YOUTH COLUMN
DEFEND THE SOVIET UNION!

t-fr

pace,- are thrown out-.* ‘Young- against - speed-up, against >un-. the .young textile, workers mili-
workers who take their place

Puslapis Trečias

HAARLEM OIL

smuikininkai, kreipkitės pas matte, 
gausite tikrai profesionalę pagel

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

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

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri 
o

I
I

: n

les, decided to make the 
YOUNG WORKER into a 
weekly paper starting May 1st.

The League is starting a 
three month drive to raise 
$3000 and $2000 yearly sub- 

But this did not stop him;| scribers. The drive will of- 
___  what he had re-; ficially start on March Island 

(cognized as his only duty: to on June 30th. The weekly
‘fight for his class, the working will start coming out on May
class against the exploiters. So 1st with a sixteen page special
they turned him, over to the May Day edition.

(army officers who put him bė- 
ifore '

employment. We must fight, tantly fought in .the front ranks
are driven on like hell and get for a workers’ government like of the struggle. He was arrest-

| still smaller wages’. Millions j
! are spent for the Army and ment under which the workers ■
Navy, but the milions of un-1 get all the benefit of their work, I court-martial for desertion, 
employed can starve, not a ( where there is no unemployment j —----- 

jpenny relief for them. If thejand no danger of giving ourjH’om doing
The imperialist delegates at; The Soviet Union is the only | young workers starve, they can (lives in a way’for the bosses, 

the London Conference coudn’ti country where the workers rule J°in the army—to be trained! 
agree on any reduction of their f°r the war on the Soviet'
war-armaments, because they • 
do not want peace, they want: 
war. They want more colonies 
for exploitation, 
must take 
other, and each one wants to 
destroy the industrial and econ
omic power of the other.

On one thing, however, they 
could and did agree, as is be
coming plainer every day: 
They are determined to destroy 
the Soviet Union, the country 
where the workers rule. It is 
very evident that they have 
worked out plans for common 
attack on the workers republic. 
First they had all kinds of 
churches start a campaign of 
slandeF and incitement against 
the Soviet Union. Lies have 
been told al»out “religious per
secutions” and “red atrocities.” 
The governments themselves 
openly joined this campaign by 
receiving “protest” like Hoover 
in Washington, promising “in
quiries into 
activities of 
ment”. The 
New York 
calling for an 
Soviet Union.

in the Soviet Union, a govern-i ed 29 times and the police 
(threatened to deliver him to a

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 
U0 ŠTAI K

which they 
away from each

the anti-religious 
the Soviet go ver n- 
State Assembly of 
carried a 

attack
motion

on the

The qneinfv whiob thnv ^or war 0,1 the Soviet I ^11 out on March 6th, The society which they,-^jnjoru .day of international s
i But there is another way for ; ‘'L'Ainst
(the young workers; the way of I 
| the working class, to fight. Not j 
!against the workers’ country,

much' nrofit v.wliero the boshes were kicked against the Soviet Union 
the workers, but I™1’ but against the bosses in war of the workers i 
where the whole ithlS count,Y, against low wages, I their only enemy 
rules, where the ; 

for their own i

1NKSTŲ-KEPENŲ.PUSL&S
Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 

i imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:
“Gold Mecįal” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

(today.
į are building up there under the'I 
'“Five Year Plan of Socialist: 
i Construction” is not one which i 
I a handful of capitalists dom- j 
inate whose only purpose it is 

j to sweat as 
possible from 
it is a society 
working class 
workers work 
benefit, for the improvement of j 
their living conditions. Today | 
already a large number of work- ! 0“ 
ers are working a seven-hour I ]’or^er’ 
day and every fifth day is a ;-------
rest day for them, and this is į 
rapidly being introduced in- ail 
industries. ’The wages in all 
industries are growing every 
year. The young workers have 
a 6 hour day, with four weeks 
paid vacation every year. This 
reduced working time makes it 
possible that more and more 
unemployed workers can find 
work in the Soviet Union, and £
those that have not yet been 
absorbed by industry are receiv
ing sufficient unemployment 
benefit to support themselves 
and their families.

these capitalist United 
that are . leading the 
on the Soviet Union the 
rule.

unemployment, 
work or wages!

Strike! Demonstrate! ITurn the war of the bosses 
into a 

against 
the bosses!

.....................  r—-————r-———r-;———r-r- ------į'

JOHN PORTER, SOLDIER IN THE CLASS STRUGGLE

Every young worker should 
fully understand and realize the 
importance of a weekly paper 
of the , young workers. Such 
a paper will be the means of 
organizing and building the 

■Young Communist League into 
la mass organization. All young 
(workers should .support the 
I YOUNG WORKER by sub- 
Iscribing, at once. f

Subscription Young Worker, 
'.tear off and mail to:

a court-martial. There 
they tried to bribe hirh, promis
ed him a light sentence if he 
would giVe up his communist 
views and never more fight for 
the workers. But John Porter 
stood 'Uy his class. And he 
said: If I Ye're in the army to-Į 
day, I; w^uld knoy better than ; 

(to leave it. I would stay and i 
jwould explain 'to the ' other I 
iyoutig wdrkers in uniform i 
what-the armyireallly is. Teadh 
them 'how to usd theiri training 
and the, arms: for the workers, 
against the bosses and their 
govern ment.

Of course, Che officers got 
enraged at this and they were 
going to send him to prison 
for “99 years”. But John Port
er h,ad his class behind him. 
The' workers, esepcially the 
young workers under the lead
ership of the Young Communist 
League put up a fight for him 
and forced the military author
ities to make his 
21/2 years.

We greet John 
returns into the 
militant young workers this 
week, to participate again in 
the struggle of the workers 
both in the shops and in uni
form.

CASTON R0PSEV1CH
I ’ 1Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

February 26th, John'- When John Porter1 'joined 
member of thh' Youjig! army, he was, like thous- 

i Communist. League « was? re- j ands of other 1 young workers^ 
without a. job for a long time 
and the army promised “A 
steady job, training and travel’ . 
But once in the army, tie ex
perienced the rotten provision

treatment1 which the 
give their mercenary 
He saw how he and 

other young workerjs 
the same as 

being trained to 
brake strikes, and to fight in a 
new war for the benefit of thd 
bosses. He realized that the 
Army was nothing but an in
strument of the capitalists to 
hold down the working class 
and to enlarge their profits by 
imperialist conquest. The best 
thing he then could think of to 
do, was to get out of this ma
chinery of suppresion. He left 
the army and threw himself in
to the class battle for the work
ers.

Com. John Porter

ing and 
masters 
slaves.
many
whose fate was 
his, were

sentence only

Young Communist League, 
33 East 124th Street 
New York City.

Enclosed fing $1.50 for a 
years subscription of the 
weekly Young Worker to 
start May 1st.
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Na me

Address

Porter who 
ranks of the 

workers 
participate 

of the

Washington.— Trečiadie-! 
nį grupė politikierių apsi- i 
lankė pas atstovų buto įsta
tymų komitetą ir ragino dė
ti pastangas, kad blaivybės j 
įstatymas būtų panaikintas. į

press isThe capitalist poison 
manufactured 
“threatening

Red Army on 
frontier” and 
done in order

also publishing 
reports about 
movements of the 
the Roumanian 
the like. This is
to give the imperialist League 
of Nations and the “defender” 
of the Kellogg War Pact a pre
text to hurl their armies against 
the “attacking” Soviet Union.

They run the 
they own the fac- 
only thing they 
is to make more

In
States 
attack 
bosses
government, 
tories. The 
are out for, 
and more money for themselves.
Therefore, they speed up the 
workers, make them work ten 
and twelve hours, cut their 
wages. Older workers, who 
can’t keep up with the terrific

leased from Army prison-where 
he has been kept for two and 
a half years, for being a Com- [ Young Communist League and 
munist and militantly partic-' participated in the New Bedford 
ipating in the class struggle.. Textile strike. Under his lead

He became a member of the

STOUGHTON, NORWOOD 1R SOUTH BOSTON, MASS. —OPERETOKI KONCERTAI
Stougbtone Subatoj, 1 Kovo (March)
LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJ, 24 Morton St.

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

Programo išpildyme dalyvaus: garsioji Amerikos lietuvių dainininkė 
Konstancija Menkeliūniūtė iš New Yorko; garsiosios seserys Pau
liukoniūtės iš Haverhill, Mass.; Adelė Mickevičiūtė, 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, VAIDAMS 15 CENTŲ

Norwoode Nedėlioję, 2 Kovo (March)
LIETUVIU SVETAINĖJ, 13 St. Gsorge Avenue

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

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

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ

. Adelė. Mickevičiūtė

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

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

Pauliukoniūtės, Adelė Mickevičiūtė, Ig. Kubfliūnąs ir Laisvės CTjoras, 
vadovaujamas K; Polio. t

K. (Menkeliūniūte
Seserys Pauliukoniūtės

Šių Parengimų Pelnas Eis Darbininkiško Judėjimo Reikalams—Agitacijos Fondui

Young1 Workers! Write to 
the “Youth Column Dept.,’’ 
Young Communist League, 
43 East 125th Street, New 
York City about the condi
tions in your shop, factory, 
school and ievery day life. 
Tel^ us what you think of 
this column. ' Write and we 
will pfint your story:

YOUNG WORKERS LEAD
MINERS’ STRUGGLE

While Lewis and Fishwick 
are fighting over the remnant 
of the district machinery of 
the company U. M. W. A. in 
Illinois, the drive of the Nation- 

Į al Miners Union moves ahead. 
jThis militant industrial 
union of the mines of the whole 
country is rallying the miners 
of the coalfields of Illinois, 
Kentucky, West Virginia and 
the Antracite and everywhere 
building its locals. It is also 
now invading the metal mining 
districts.

The young miners, most ex
plaited, are the first oiiK to 
flock to their union. They are 
the west militant on the picket 
lines, in the strikes now being 
conducted by the National 
Miners Union at the Sparta 
Mine in Belleville, Ill., and the 
Glendale and Alexander mines 
in Moundsville, W. Va.

The National Miners Union 
has called its Second National 
Convention for 141 e beginning of 
June. ’ At this convention not 
only the locals of the Union but 
pit committees directly • from 
the mines will be represented. 
The last meeting of the Na
tional Executive Board' decided 
that with the growing' role of 
the youth;in the mining indus
try and in the Struggles of the 
miners, the youth department 
of the Union
strengthened and its activity 
intensified, to secure as large 
a number of youth delegates as 
possible for the convention. 
The Youth Department set it
self a goal of 350 youth dele
gates for this convention.

should be

WEEKLY ‘YOUNG WORKER’ 
TO APPEAR MAY 1st

The National Executive Com
mittee of the Young Commun
ist League, realizing the grow
ing necessity of/ a real paper 
of the toiling youth to organize 
and lead them in their strugg-

PLATINKIT
“LAISVĘ”

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa five’ ^ra Padaryta iš 

Gryntj Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

"> tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N 4-tos gat. Te)., Greenpoint 2017-2360-3514
Ifikirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

a iinvnus UŽLAIKO
Svetaįnę ba|iams, 

vestuvėms, 'teat
rams, prakalboms, 

bei Užeigą /visiems 
geriems lietuviams. 
Puikiai galima pa- 

i valgyt.

Taip pat užsiima 

Real Estate bizniu.

Lutviną pažįsta vi

sas Elizabethas, o 
turėtu pažinti visa 

New Jersey.

Elizabeth, N. J.
A. LUTVINAS

69 So Park St.
Tel.: Trinity 1045

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)____ _$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokyto jum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrulrto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.
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L. PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

IV APSKRIČIO REIKALAI

Cleveland, Ohio, 20 d. va-

a

j

b&^ihaL1'po“,iciii‘:’lžsi' 7 Mairiiėtiąi Užmušti Kieti^
Konf. Pirm. F. PIEŠAS. ' » V’L..LuL II' į

ateityj matytumėt, jog ir ta 
ypata, kuriai jūs perdavėt sa
vo knygas, paliktų arčiau jūsų 
idėjų.

Taip, mes mokame duokles 
sulyg konstitucijos, o ne sulyg 
idėjų.

Kuopelėj, kurioj aš priklau
sau, yra 14 draugių moterų; 
13 iš jų turi nuosavybės nuo 
$3,000 iki $10,000. 4 Ir taip 
dalykams stovint, draugės mo
terys neturėtų pasilikti vien 
tik ant dešimtuko mokesties.

J. K. Gilius.

KLAIDINGA NUOMONĖ

A. L. D. L. D. kuopų susirin
kimuose, net ir apskričių kon
ferencijose, delegatai tankiai 
sušunka: “A. L. D. L. D. nė
ra jokia revoliucinė organiza
cija, o tik apšvietos draugija.’’ 
Su tuo šauksmu nori nurodyt, 
jog kiti draugai klysta, kuo* 
met stato reikalavimą, idant 
mes turėtume daugiau rūpintis 
savo klasės reikalais, būti kai
resni-ir.t. p.

I ' Taip, A. L. D. L. D. yra ap
švietos draugija, per ją sklei
džiama darbininkiška apšvie- 
ta, per ją leidžiami darbinin
kiški-. raštai, idant galėtume 
apsišviesti ir pažinti savo kla
sės reikalus.

Na, o jau sykį pažinus savo

skričio naujas komitetas turė
jo pirmą susirinkimą. Komi
tetas pasidalino vietas sekan
čiai: org.—J. N. Simanaus- 
kas; užrašų rašt.—Z. C. Ma
žeikienė; fin. rašt.—J. S. Ma
žeika; ižd.—J. Kalakauskas.

Nutarta pervažiuoti Ohio ir 
Pa. valstijoj mažąsias koloni
jas, kūr tik randasi lietuvių, 
su tikslu tose vietose sutverti 
A. L. D. L. D. kuopas.

Nutarta surengti išvažiavi- 
vimą apskričio naudai. Išva
žiavimas turės įvykti tarpe A- 
krono ir Clevelando, kuriame 
abiejų miestų kuopos galės da
lyvauti. Akroniečiai turi šį 
klausimą apsvarstyti ir rengtis 
prie to išvažiavimo, kad pada
rius jį pasekmingu apskričio 
naudai.

Nutarta gelbėt silpnesnes 
kuopas visais galimais būdais. 
Taipgi komitetas ragina visus 
A. L. D. L. D. narius darbuo-

' tis bedarbių organizavime, 
' taipgi įvykstančioje bedarbių 
• demonstracijoje 6 d. kovo.

Visos A. L. D. L. D. IV Ap
skričio kuopos greičiausiai tu
ri prisiųsti savo sekretorių ant
rašus. Apskričio komitetas, 
neturėdamas kuopų (komitetų 
antrašų, negalės tinkamai eiti Į
savo pareigas. Tame klausime į klasės reikalus, juos neapgin- 
turi būti tikra harmonija tar-v ti ir už juos nekovoti, tai reiš- 
pe kuopų komitetų bei sekre- kia arba veidmainiu būti, ar 
torių ir apskričio valdybos, ki- amžinu snudžium. 
taip darbas bus be pasekmių. 
Taipgi kuopos neturi vilkinti 
su užsimokėjimu į apskritį mo
kestis, kurios šiais metais te-! 
ra 10c nuo nario.

Siunčiant apskričiui pinigus, 
visados išpirkite money orderį 
arba išrašykite čekį apskričio 
iždininko vardu, adresuodami 
finansų raštininkui. Taip da
rydami, sutaupysite laiką ir 

I bus išvengta klaidų. .
IV Apskričio valdybos ant-j 

rašai:
Org. J. N. Simanauskas, 

1147 E. 79th St. ..........
Užrašų rašt. Z. C. Mažeikie- kus išnaudoja, 

nė, 952 Wheelock Rd.
Fin. rašt. J. S. Mažeika, 952 

Wheelock Rd.
Ižd. J. Kalakauskas, 13710] 

Argus Avė.
Visų Cleveland, Ohio. j

UŽr. Sekr. Z. C. Mažeikienė, i F. Piksas, pagęlbininku M. Drangi- 
j nis, raštininku D. Miškinis.
I Knygų kontrolės komisija: J. Au-
į diejaitis ir V. Trainis.

IDĖJŲ Rezoliucijų' komisija: J. Gedemi- 
v nas, J. Tiliudis ir U. Gvergdienė.

Pildančiam Komitetui ir svečiams su
kalbėta teiktas sprendžiamas balsas, 
keitimą Protokolas 18-tos Konferencijos 

__perskaitytas ir priimtas. Perskaityti veikimo. Vieni reikalavo dau- j dviejų posėdžių protokolai ir priimti, 
giau agitacijai pinigų skirti, j Apskričio Pildančio Komiteto rapor- 
*- ’ • *• • ’ ’ • tai priimti. .

Knygų kontrolės komisija raporta
vo, kad knygos randasi tvarkoje; pi
nigų yra $48.41. Raportas priimtas. 
Rezoliucijų komisija pranešė, kad tu
ri pagaminus penkias rezoliucijas, 
kurios buvo skaitomos ir priimtos.

Kuopų Delegatų Raportai
• 148-tos kuopos W. Frankfort, III.,
delegatai keturi—D. Miškinis, J. Va- 
šauckas, V. Perlis ir M. Dranginis; 
kuopoj narių turi 29 vyrus ir 3 mo
teris, viso 32 nariai. Susirinkimus 
laiko žėdną mėnesį. Turėjo kojis 
parengimus, kurie davė gerą pelną. 
Btivo paaukota 100 dol. darbininkų 
judėjimo reikalams.

158-tos kuopos Benton, 111., 2 de
legatai—F. Piksas ir N. Gvergdienė. 
Kuopoj randasi 6 vyrai ir viena mo
teris, viso 7. Nariai susirinkimų ne
lanko; parengimų neturėjo. Veik
lesni draugai surinko $15, kurie bu
vo pasiųsta T. D. A.

gu ne daugiau, tai dar nebūtų j 134-tos kuopos Royalton, Ill., 2 
delegatai—J. Audiejaitis ir V. Trai
nis. Kuopoj turi 8 vyrus ir vieną 
moterį. Susirinkimus mažai kada 
laiko. Priežastis—bedarbė,
pasidarbavimu surinkta $25 ir pa
siųsta T. D. A.

168-čios kuopos Zeigler, Ill., 2 de
legatai—J. Tilindis ir J. Gedeminas. 
Kuopa turi 10 vyrų ir 2 moteris, vi
so 12. Kuopos susirinkimų nelaiko; 
draugai visai apsileidę; kuopos val
dybos šiems metams neturi. Turėjo 
vieptą balių ir teatrą. Pelno liko 30 
dol., kuris pasiųsta T. D. A.

Raportai priimti. t
Nutarta surengti diskusijas, kur 

bus galima.
Nutarta paskirti iš Apskričio iždo 

gynimui ir ant vietos surinkta $5.65, 
viso pasidarė $25.65. Taipgi paskir
ta $5 Argentinos “Rytojui.”

Į Apskričio komitetą išrinkti M. 
Dranginis, Gedeminas, U. Gvergdienė, 
D. Miškinis, J. Tilindis, J. Audie
jaitis, B. Iškąuckas.

Nutarta sekančią konferenciją lai-

PROTOKOLAS A. L. D. L. I). XI 
APSKRIČIO 19-tos KONFEREN
CIJOS, ĮVYKUSIOS SAUSIO 5 
I)., 1930 M., LIETUVIŲ SVETAI
NĖJ, ROYALTON, ILL.

4 
4
K

SULYG ĮSTATYMŲ, 
NE SULYG

Spaudoj jau buvo

Konferenciją atidarė Apskričio or
ganizatorius F. Piksas, 11-tą balandą 
ryte. , 1

Apskričių komiteto suteiktas die- 
notvarkis tapo priimtas. Mandatų 
sutvarkymui išrinkta komisija: V. 
Trainis, J. Audiejaitis ir M. Dran
ginis. Kol mandatus sutvarkė, bu
vo pakviestas svečias draugas A. Ai- 
manavicius pakalbėt. Draugas {A. 
Aitnanavičius kalbėjo apie klasių ko
vą, kaip valdančioji klasė darbinjn- 

. Ragino visus prigu
lėti prie darbininkų partijos (kokios ? 
—Red.) ir T. D. A.

Mandatų komisija raportavo, kad 
suvažiavime dalyvauja 4-rios kuopos, 
atsiuntusios 9-nis delegatus, kurie 
atstovauja 60 narių. Dvi kuopos ne- 
prisiuntė delegatu,

Konferencijos pirmininku išrinktas

|gW

kad ir sumažinant knygų lei-i 
, J dimą/ Kiti gi tvirtai gynė, 

kad neatimti knygą iš jų. Tre- 
« ti reikalavo, kad centras skir

tų dalį pinigų platinimui ang
liška kalba darbininkiškų raš-

• tų tarpe mūsų jaunimo.
Taip, visi tie reikalavimai 

yra teisingi ir nei vieną iš jų 
negalima nupeikti. Bet fondų 
tiems tikslams vykinti neban
dė draugai surast. O jau iŠ 
to $1.50, ką mes mokame į 
metus, perdaug mes norime.

. Draugai! Mūsų organizaci- 
Į ja turi šventus tikslus, tad
* mums reikėtų tą mokestį bent 

padvigubint—$3- metams, jei-

; nei po 1 centą į dieną. Na, 
o ką jau bekalbėt apie mūsų 

g* drauges moteris. Vyras pri- 
klauso į A. L. D. L. D., tai 
draugė moteris priklausydama

u užsimoka 10c į metus, nes, sa- 
koį mūsų įstatymai tik to rei- 

t * kalauja, niekas nei paklausia,
’ ko mūsų idėjų vykinimas rei-,

U ■ kalauja. Suprantu, jog ta tai- aL'TkurisVsff

.N'

Rast. D. MIŠKINIS.
REZOLIUCIJOS 

priimtas A. L. I>. L. D. XI Apskričio 
konferencijoj 5 d. sausio, 1930 m., 
Royalton, Ill.

D'el Stiprinimo Amerikos Komunistų 
•« Partijos

Iki šiol mes laikėme Amerikos Ko
munistų Partiją, kajpo antraeiliu 
aparatu prie tautinio veikimo, bet 
dabar mes aiškiai patyrėm, kad A. 
K. P. turi būti laikoma • pirmutiniu 
aparatu prieš visas kitas tautines 
organizacijas, todėl mes matome bū
tiną reikalą kviesti draugus, kad jie 
laikytų A. K. P. pirmaeiliu aparatu 
ir ją remty kuo gausiausiai kaip 
moraliai, taip ir materialiai nuolatos, 
nes tik taip 
išauginti A. 
veikime.

Raginimas

darydami mes galėsime 
K. P. ir ją sustiprinti

Organizuoti T. D. A. 
ir T. D. P.

✓

Dabar pasirodo būtiniausias reika
las organizuoti Tarptautinį darbinin
kų Apsigynimą ir Tarptautinę Dar
bininkų Pagalbą, kurių pagelba mes 
galėtume gausiau sušelpti tuos dar
bininkus, Kuriems reikalinga ttiojau- 
tinė pagelba. Todėl mes raginame 
visus darbininkus, o ypatingai XI 
Apskričio kuopas, kad jos imtųsi už 
tuojautinio darbo organizavimui ir 
stiprinimui tų dviejų organizacijų.

Užgyrimas N. M. U.
Šis angliakasių streikas, iššauktas 

Nacionalėš Mainierių Unijos, paro
dė, kad minėta unija savo sudėčia 
pilnai atsako streiko vedimui, del to 
mes užgiriame N. M. U. ir pasižada
me jaf gelbėti moraliai ir materia
liai.

Užgyrimas Spaudos
! šio trečiojo periodo laiku, kada im
perialistinės šalys šuoliais rengiasi 
prie antro pasaulinio karo, tai dar-’ 
bininkiškai spaudai yra gana sunkus 
darbas iškelti į viršų tų imperialisti
nių šalių darbus, nes jai ant kelio 
stovi visas valdančiosios klasės apa
ratas. Ir nors sunkiose aplinkybėse 
esant, mes matome, kad “Daily Wor
ker,” “Laisvė,” “Vilnis” ir “Darbi
ninkių Balsas” be pasigailėjimo mas
kuoja tų imperialistinių šalių val
džias. Su tokiu tų laikraščių nusi
statymu mes sutinkame ir užgiria
me jų tą darbą.
Papeikimo Rezoliucija Prieš S. L, A. 

Organą “Tėvynę”
Šiuo laiku, kada tūkstančiai darbi

ninkų mėtomi iš darbaviečių ir visur 
mokestys mažinamos, tai darbininkai 
verčiami, diena iš dienos, tai vienur, 
tai kitur išeiti į streiką ir su jo 
pagelba išlaikyti tą pačią mokesti 
arba reikalauti didesnio užmokesčio 
palaikymui savo gyvasties. Rodosi, 
kad tokiam veikimui turėtų pritarti 
visos įstaigos, kurios turi bent ko
kias įplaukas iš darbininkų puses. 
Bet mes matome,) kad “Tėvynė,” ku
ri pačių darbininkų leidžiama, išei
na . prieš streikuojančius angliaka
sius ir ’ ------ 1—■ m----- .•
“Tėvynė’ 
ninkams.
L. A. organas, užsitarnauja didžiau
sio pažeminimo nuo streikuojančių 
mainierių.

juos provokuoja. • Tuomi 
tiesioginiai kenkia darbi- 
Todel “Tėvynė,” kaipo S.

KERNY IR HARRISON, N. J

Narių

syklė galit būt gera ir pritai
kyta tik išimtinai del biedny 
šeimynų. Pasiturinčios drau
gės turėtų pasistengti lygiai $20 Tarptautiniam įlarbininkų Apsi
mokėti su vyrais. Pasakymas: 
"Ką mes veiksim su dviem 
knygom” dar nėra neišrišahias 
plausimas. Jeigu jūs norėsit, 
greit surasit ypatą, kuri pri
imtų nuo jūsų knygą-auką, ir

<•'' "-'i

jiems nesvarbu. Ot, bagočiai, 
tai kas kitą. Jų net pasisve
čiavimai didelėmis raidėmis, 
net su paveikslais, aprašomi.

Darbipinkai, skaitykite savo 
laikraščius:—“Laisvę,” “Vilnį,” 
“Coal Digger,” “Daily Work- 
erį.” J. Arminas.

Sausio mėnesį š. m. kietųjų 
anglių apielinkėj mainose už
mušta 7 angliakasiai.

Forest City Pa., Hillside 
Coal and Iron Co. mainose be
dirbant, akmuo ;krisdamas už
mušė Peter Kobish, 43 m., ir 
Louis Markelio, 35 m.

Dunmore, Pa., Pennsylvania 
Coal Co. Shaft No. 1,. bedir
bant šūvis pagavao Michael 
McNamara.

Shenandoah, Pa., bedirbant 
anglis užgriuvo Dominick Sac
co. 1

McAdoo, Pa.', užmuštas an- 
gliakasykloj lietuvis Juozas 
Mileris, 41 m. amžiaus.

Minersville, Pa., Philadel- 
phia-Rėading Coal and Iron 
Co., Glen Dower mainoj bedir
bant, akmuo užkrito Zigman
tą ‘ Kundrofavičių, progresyvį 
lietuvį, 53 m. Taip pat Min- 
ersvillėj, toj pačioj ’ kompani
joj, Pine Knot mainoj bedir
bant, anglis užgriuvę lietuvį 
Juozą šiubeiką, 41 m. Pas
kutinėse dviejose šermenyse 
pats asmeniškai buvau. Kiek 
tai ašarų! Kiek širdies skau
smo našlėms ir našlaičiams! 
Brr. . . Net šiurpas paima! Tai 
karo frontas. Tai tikras ka
ras už1-duonos kąsnį... Mirš
ta, prapuola. Niekas neužjau
čia, niekas nepamini? Kad 
jau mirti, tai verčiau kovoje 
už likusiųjų vergų 

) rinimą numirti.
Šį mėnesį, vėl 

Minersvillėj, Buck 
Hill mainose, jau 
ti (varduš, kol kas, neteko su
žinoti). Vienas iš užmuštų 
buvo “fajerbosiu”-užveizda.

Sunkiai sužeistas buvo, ang
limis užgriūtas, dabar guli 
Pottsvillės ligoninėj, “Laisvės” 
skaitytojas Kazimieras Kichas. 
Nelaimingam veidas labai ap
gadintas.

Be abejo, yra daugiau už- publika bus užganėdinta, o ypa-Į 
muštų ir antrą tiek sužeistų, - ■ -...............
tik sunku sužinoti, nes kapita
listų laikraščiai labai jnažai,1 
mažiukėmis raidėmis, kuF už
kampyj, terašo. Darbininkai

būvio page-

tik vienoj 
Run ir Pine 
trys užmuš-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” skaitytojai, malonėkite 

atsilankyti į susirinkimą subatoj, 1 
kovo, Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave., 8 vai. vakare. Bus 
svarstoma labai svarbūs dalykai.

Komitetas.
Tarptautinė Darbininkų Pagelba 

rengia krutamas paveikslus subatoj, 
1 kovo; Girard Manor svetainėj, Gir
ard i,r 9th Sts. Rodymai prasidės 
6, 8 ir 9, vai. vakare. Bus rodoma 
“Dešimts * Dienų, Ką Sujudino Pa
saulį” ir KatPvis’o Laidotuvės. Įžan
ga 50c. Visi lietuviai darbininkai tu
rėtų pamatyti tuos du Įspūdingus pa
veikslus. Pelnas eis streikuojančių 
angliakasių naudai.- Rengėjai.

L. D. S. A. 11 kuopos susirinkimas 
bus panedolį, 3 kovo, Liaudie^Name, 
8th St. ir Fairmount Ave. Pradžia 
8 vai. vakare. Visos nares ateikite, 
yra svarbių reikalų. Taipgi turime 

■ prisirengti prie paminėjimo 8 ,kovo. 
Atsiveskit ir nauju nariu. U. Š.

49-50
—i----------—

7 DETROIT, MICH.
IjDSA 17 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 5 kovo, Draugijų Sve
tainėj, 4637 W. Vernon Highway, 
7:30 vai. vakare. Visos narės atei
kit, nes yra prisiųstos iš centro' kor
tos, kurias kiekviena narė turi 
pildyti. Yra ir taip svarbių 
aptarti. Atsiveskite ir naujų

; prisirašymui.
Sekr. N, Astrauskienė.

,ls" 
reikalų 
draugų

(50-1)

HARTFORD, CONN.
Didelis ir puikus koncertas ir te

atras “NETIKĖTAI,” komedija tri
juose aktuose. Rengia Laisvės Cho
ras, Nedėlioj, Kovo (Mareli) 2, Ke
vin Barry Club Hall, 227 Lawrence 
St. Pradžia 1:30 vai. po pietų.

Gerbiami draugai ir draugės!
Tai dar pirmą kartą Laisvės Cho

ras rengia Teatrą ir Koncertą sykiu 
kur bus labai daug juoko, nes šitas 
veikalas “Netikėtai” yra labai juo- 
kinga komedija. Mes užtikriname,

Orkestrą bus labai puiki pa vadovys
te F. Sarako. Orkestrą griežš ame
rikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Įžanga vyrams 50c. moterims 25c.

Užkviečia Rengėjai.

WILKES-BARRE, PA.
L. 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.
L. D. P. Kliubas rengia vakarėli 

nedėlioj, kovo 2, po num. 69 So. 
Park St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus atsilankyti, nes bus 
labai linksmas vakarėlis, puikiai lai
ką praleisite. Rengėjai. 49-50

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

SO. BOSTON, MASS.
Te!.: So. Boston 0304-W

Vasario 22 d. A. L. D. L., -■
D. 136 kuopa sulošė du veika
lėlius—drama “žmonės” ir 
komediją'“Kuris iš Mūsų Pir
miau Mirė.” Dramoj puikįai 
atsižymėjo J. Matukaičiūtė— 
Onutės rolėj, lošdama varguo
lę; drg. J. Gergelis varguolio 
rolėj taipgi lošė gana gerai; 
kiti lošė '‘vidutiniškai.

Pertraukoje' iš New ark o vy
rų. oktetas Arpą sudainavo ke
letą dainelių. Jų dainos pub
likai taip patiko, kad privertė 
net pakartotu

Komedijoj geriausiai atsižy
mėjo drg. J. Lobikis ir drg. 
Žukauskienė—snaudalių rolė
se; lošė gerai ir drg. M. žoly
nas Skystimo 
kiek silpniau.

Parengimu, 
pasitenkino, 
koloniją, tai 
nemažai,
reikia pastebėti,1 kad moterų 
buvo nepalyginąmai daugiau, 
negu vyrų. Todėl klausimas,1 
kur mūsų kolohijų vyrai lai
ką praleido ?!' Nejaugi' jie kar- 
čiamose tą Miką pValeido, ku
rių čia randasi ant kiekvieno 
bloko net po dvi.

rolėj; kiti lošė

publika pilnai 
Atsižvelgiant į 
publikos buvo 

Bet vieną dalyką

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia,, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidifrių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinks”-'° s ir Įvairių nesmagumij &p- 
ipvtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinĮkahią parodytum, tai jam malo- 
nesneybūtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas.X Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu /kokių nors nesmagumų, tai 
greit~reikala.uk mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau įžymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10 c, o gąusi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Ęeikalingį 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

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

A. L. D. L. D. 136 ir L. D.
S. A. 125 kuopos bendrai ren
gia vakarienę, kuri įvyks 2 d.i 
kovo,, A. L. P. Kliubo svetai
nėj, 134 Schnyber Ave., Kear
ny. Muzika bus 7 vai. vakare 
ir visiems 'gerai žinoma—iš 
Jersey City.

Teko nugirsti, kąd vakarie
nė bus puiki, nes ją gamins 
naujos kuopietės. Vakarienėj 
bus svečių iš Brooklyno ir kitų 
miestų. Todėl vietiniai pasi- 
stengkite dalyvauti.

X -

Visų Gerbiamas Šturmas.

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G K ABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja 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- 
get iausiose vielose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ant 
pa-

f NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

Choras išmoko labai dailių dainų, ku-i 
rias pirmą sykį išgirsite, taipgi bus j 
solistų,' trio, duetų, smuiko solai,.| 
grajis banjo ir tjt. Todėl nepamirš
kite atsilankyti, o būsite užganėdin-'! 
ti. . ( ( ' • < ■. ■ I . \ II

Kviečia Rengėjai

ELIZABETH, N., J.
Audros Draugiją Rengia , metinį 

šešėlio (Shadow) ir Konfetų balių. 
Balius Įvyks -Kovo . 1, 1930, L. L. 
Svetainėj, 269—73 Second St., Eliza
beth, N. J. Pradžia 8-,tą vai. vakare.

TAI TIE ŠVELNŪS

r CIGARAIS
VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

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

' VEIDO GRAŽUMAS
Jau keletas metų mid ląijęd išradimo ir užregistravimo S. V. pat. 

off. Washington^ D. C., Rdjaųš Veido .Grožybes Ląšų, kurie su savo 
stebėtina veikme ne vienam sdtęlkei džiaugspio, -padarydami veidą 
SKAISTŲ ir malonų, šU tikra- JAUNYSTĖS’ IŠŽIŪRA. . ' -

Kadangi vis daugiau ir daugiau gaunhmb ■ orderių su didesniais 
pagyrimo laiškais, tai ir buvom priversti Įsteigti ęiue Rose Labora
toriją, kurios užduotis, ir bus, kad patenkinus žmogių reikalavimu.

Taipgi prie Blue Rašė Laboratorijos prisidėjo šiomis dienomis dar 
Vienas gabus chemikas, baigęs garsiąją Rutgers Kolegiją of Phar- 

/macy, tai bus jaunas talentuotas lietuvis Kast.-Akulionis.
‘ Svarbiausias dalykaę Blue Rose 'Laboratorijos, tai išradimas 

MUILO, kuris pasivadina Rojaus. Veido 1 Gražybės muilu. To muilo 
išradime didesnė garbės dalis priklauso chemikui Akulioniui. Ro
jaus Veido Grožybės muilas PRAŠALINA ne tik ŠLAKUS, spuogus 
ir įvairios rūšies rudds plėtm'us, bei senatvės raukšles nuo veido, bet 
atjaunina odą, suteikdamas veidui malonią jaunystės išžiūrą.

Naujai išrastas muilas kainuoja $1.25, bet, perkant sykiu su Rojaus 
Veido Grožybės Lašais, su visais hurodymais, kaip vartoti, tik 
už $2.00. 1

,1 DISTRIBUTORS
J. J. STROSŠELL IR K. AKULIONIS

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

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

ELIZABETH, N. J. ' <

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

1’0 6 VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 

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

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

. ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ j
MOTERIMS! PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS; Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktji 
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

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

k
p,L-

/r 5-1
p M

PARLOR — BEDROOM------- “1 — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fomišiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis ifimokestimis;

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

♦

reikala.uk
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CLEVELAND© ŽINIOS
Ruthenbergo Paminėjimas, 

“Spark Plug”, 500 Vėl 
Atleido, 6 d. Kovo

Nedėlioj, 2 d. kovo, 2-rą v. 
po pietų, Ukrainą Darbininkų 
name, 1051 Auburn Ave.,! 
įvyks Charles E. Ruthenbergo ! 
paminėjimo mitingas.

Draugai darbininkai ’ Pavo- i 
jus naujo pasaulinio
šiandien daugiau gręsia, negu 
kada nors pirmiau. Imperialis-i 
tai vėl gatavi del naujos sker-; 
dynės. Visos jų nusiginklavi
mo konferencijos reiškia dar 
didesnį ginklavimosi. Visu

iš didžiausių 
Amerikos 
Komunis-

karo 1

VIlllKxOllg V llllwOG V lull

i įnirtimu jie rengiasi pulti So-1 spį\.u <J‘

draugo Ruthenbergo mirties, 
netekimo vieno 
kovotojų ir vadų 
darbininkų klasės.
tų Partija rengia šį masinį mi
tingą paminėjimui savo vado 
ir organizatoriaus. Kartu at
sišaukia į CIevelando darbi
ninkus, kad demonstruotų sa
vo solidarumą prieš naują ka
ro pavojų, bedarbę, 
reakciją ir policijos 
kurną. 1

Minėkime mirtį d.
bergo. Balti
darbininkai, sunerkime ran
kas kovai prieš visokią prie-

' vietų Sąjungą, vienintelę dar-1 
bininkų tėvynę.

Draugas Charles E. Ruthen- 
'bergas, vienas iš įsteigėjų Ko

munistų Partijos Amerikoj, 
kuris pašventė visą savo gy-j 
venimą kovai prieš imperializ
mą, kuris gimdo 
pasaulinio karo 
priešakyje kovos 
kos valdančiąją 
go Ruthenbergo 
veikimas yra žinomas visiems' laikrašti

BOSTONO IR APIEL1NKES NAUJIENOS tuojaus paliepė publikai išsi
skirstyti, o keturis rengėjus 
areštavo. Areštuoti Walter
Burkė iš New Yorko, sekręto-

NORWOOP, MASS.

<

JUOZAS KAVALIAUSKAS
rius Darbininkų Sporto unijos, 
Allan Heckler iš Norwood©. 
Taivo Lybeck iš Worcester ir 
Arnold Maki, iš Worcester. 
Taipgi policija išsivežė Bas
ket Ball ir juodlentę, ant ku
rios buvo užrašyti “tymų” 
vardai. Kada policija vedė į 
vežimą areštuotus jaunuolius, 
tai publika reiškė didelį pasi
piktinimą tokiu policijos elgė-

Vienas iš draugų, pasili
pęs ant automobiliaus stogo, 
padarė paYeiškimą, kad Bas
ket Ball įvyks 6 valandą va
kare. Bet policija sugrįžus 
užrakino svetainę ir tą dieną 
niekas negalėjo į svetainę įei
ti. Keturi 
jų valandų 
čius virš 
kaucijos.

Teismas turėjo įvykti 24 d. 
vasario, bet sportininkai atidė
jo ant toliaus. Tai ką reiškia 
Amerikos demokratija. Ne 
tik politinį s ir ekonomini dar
bininkų judėjimą policija ir 
darbdaviai terorizuoja, bet 
net ir darbininkiško sporto or
ganizacijas pradėjo persekio
ti. Tas reiškia, kad darbinin
kams reikia 
žuolis, 

. .. . ,. .. I'"frontą
lici.ja tik dviemis dienomis! 
prieš Įvyksiant lošiui, leidimai 
atšaukė be jokios priežasties.' 
Tuomet. The Labor Sports I 
Union of America vietinis sky-: 
rius išleido cirkuliarus, atsi-l 
šaukiant į Norwood© darbiniu-i 
kus, kad protestuotų prieš po 
liciją. Atsišaukime nur< 
policijos ir bosų 
darbininkų, kad 
kiškas, sportas 
nuo policijos ir 
klojimo ir tame 
kvietė darbininkus skaitlingai! 
susirinkti, kad užprotestavusi 
prieš vietos policiją ir sykiu,: 
nežiūrint leidimo atšaukimo, i 
įvykdyt lošimą, tik be įžan- i 
gos. Lošimas turėjo įvykti 23 1 
d. vasario, 2-rą valandą dieną, i 
Finų svetainėj. Paskirtu lai- ■ 
k u prisirinko žmonių pilna 
svetainė. Bet staiga atpyškė- 
jo policijos pilnas vežimas,

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJASTarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 58 Kp. Koncertas 
Puikiai Pavyko

16 d. vasario T. D. A. 58 
k p. įvyko koncertas. Progra
mos išpildyme dalyvavo šie 
worcesterieciai, Aido Choro 
nariai-—J. Sabaliauskas, M. 
Paruliūtė, V. Tumanis, E. Bie- 
liauskiūtė ir jų vadovę pianis
tė M. Jablonskiutė-Meškienė. 
Visi worcesterieciai gražiai 
pasižymėjo, bet užvis labiau
siai publikai patiko J. Saba
liauskas ir M. Paruliūtė. Tai 

! turinti puikius balsus ir gerai 
! išlavintus. Taipgi programoj 
i dalyvavo vietinis d. Ig. Kubi- 
I liūnas ir L. L. R. Choras. Cho- 
I ro mokytojui nepribuvus, tai 
! choro dainavimas, žinoma, ne
įgalėjo būti tokis gražus, kaip 
i kad su vadovu.

■ Programa visa publika li- 
prane-, j<osį pjinaį patenkinta, ypatin- 

l",gai worcesterieciais.
Fishęr į

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

kreiptis prie manęs.

fašistinę 
brutališ- clalyvaus^’siu.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Ruthen- 
ir juodspalviai 

sunerkime

Kom. Partijos VI Distriktas.

“Spark Plug”
Vasario men, Fisher Body 

branduolis Komunistų Partijos 
išleido savo laikraštuką — 
“Spark Plug”. ^Pereitą pir
madienį buvo išdalintas prie 
Fisher Body dirbtuvėkarus. Laike

jis stovėjo. Šimas, kad ant rytojaus pasi 
prieš Ameri-: rodys “Spark Plug”. ,

-• Body darbininkai ant rytojaus!
prieškarinis turėjo gatavi centus

---------- t. Pirmo nufh. 
CIevelando darbininkams. Cle- ' tinta apie 3,000. 
velande jis vedė dideles ma
ses darbininkų 1917 ir 1918 
metais prieš bosus ir jų val
džią.

Draugas Ruthenbergas .išsė
dėjo 2 ir pusę metų Sing Smg 
kalėjime; pasmerktas krimi
naliu įstatymu, šis įstatymas 
buvo naudojamas prieš darbi
ninkus, kurie kovojo prieš ne
pakenčiamą padėtį tuo laiku. 
Šiandien kapitalistų klasė vėl 
prikėlė tą įstatymą. ’ Komu
nistai veda darbininkus kovon 
prieš algų kapojimą, ilgas 
darbo valandas, karo pavojų, 
bedarbę. Už tą komunistai ir 
visi revoliuciniai darbininkai 
yra areštuojami, kad sunaiki-■ naudotojams 
nūs darbininku judėjimą. kadj pareikalauti

Trys metai sukako i

klasę.
už tą ; 
išpla-

buvo 
. J. -Galgauskas, 
j gerą tinkamą 
agituodamas už

Bosai labai nervavosi 
tę “Spark Plug”. Bet 
darbininkai jį pasitiko 
dėlių entuziazmu.
New York Karšapes Atleido 

500 darbininkų nuo darbo
Pereitą savaitę iš New York

pama-. 
už tatl 
su d i

leido virš 500 darbininkų, ža 
dama dar ir daugiau atleisti 
Kitur 
diena ........
6 d. kovo Tarptautine Bedar

bių demonstracija
"Bedarbiai laukia tos dienos, 

kad parodyt savo spėkas iš- 
kapitalistams, 

sau teisių 
nuo prie* darbo arba gauti duonos

iš dienos.
laukiama

Viduryj pro^ramo 
perstatytas d 
kuris pasakė 
pra kalbėlę, 
T. D. A., už Komunistų Parti
ją. Taipgi prisiminė ir apie 
Lietuvos 12 metų nepriklauso
mybės fašistų žiaurų viešpatą- 

! vimą ir t. t. Buvo renkamos 
! aukos paramai Lietuvos darbi
ninkų prieš fašistus. Aukojo 

i sekančiai: K. Vąlma ir B. Ta- 
į mošiūnas po 1 dol.; L, Traki-! 
mavičius, J. Krasauskas, J. 

. Grybas, T* Sarapas ir F. Ma-
Vi<so sūri akta 

aukojusiems I 
darbininkų ta-į 
ačiū.

čenas

varde 
r i am e

po 50c.
Visiems 

Lietuvos 
širdingai

savo gyvasties, 
darbininkai irgi 
daryti: išeiti k ar
dom onstruoti kar-

TREČIAS METINIS BALIUS
* J I <> U . ’ . J f • > • • •

Rengia S. L. A. 332 Kuopa, Richmond Hill, N. Y.

Richmond Hill, L. I.

Įvyks Sukatoj, 1 d. Kovo (March), 1930
OUR CIVIC CLUB SVETAINĖJE 

114th St. ir Liberty Avė.,
Pradžia 7-tą Valandą Vakare

Gerbiamieji: Visi vietos ir apielinkės lietuviai ir lietu
vaitės esate kviečiami atsilankyti į šį puikų S. L. A. 332 
kuopos parengtą Balių, kuris bus paskutinis prieš užgavė- 
nias. Čia puikiai galėsit pasilinksmint prie puikios muzi
kos, skanių užkandžių ir gėrimų.

Tad būkite visi, o nesigailėsite.
Kviečia Komitetas.

IIISIIIOniSIIIOIItOIIIQIHOIIIOIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOl

palaikymui 
Dirbantieji 
tą pati turi 
tu gatvėn ir 
tu su bedarbiais už bedarbių
reikalavimus. Ryt po ryt dir
bančiųjų laukia tas pats liki
mas—netekimas darbo.
Darbininkai Stoja Komunistų

Pereitą savaitę Clevelandas 
naujų narių gavime pašoko 
žymiai pirmyn. Mūsų distrik- 
te pereitą savaitę gauta virš 

Clevelandas 
Youngstown

i 200 naujų 'narių.
1 150 naujų narių, 
1—70.

laikant be-Vasario 22 d.
darbių mitingą prie Kursmon 
ir E. 147th St., virš tūkstanti
nė minia klausėsi komunistų 
kalbėtojų. 9 nariai įstojo 
Partijon, 14 Jaunųjų Komu
nistų Lygom

Darbietis.

'parduota nemažai literatū
ros, ypatingai knygelė “Lietu
vos Darbininkės ir Poniutės.” 
Nežiūrint oro blogumo, publi
kos atsilankė į 150 ypatų. 
Nuo koncerto pelno liks virš 
pora desėtkų dolerių.

Antras šio sezono žavejan
tis koncertas įvyks nedėlioj, 2 
d. kovo, 2 valandą dieną, Lie
tuvių svetainėj, 13 S 
Avė. Programoj
garsiosios duetistės seserys 
Pauliukoniutės . iš Haverhill, 
Adelė Mickevičiūtė'iš Marlbo
ro, Ig. Kubiliūnas, L. L. R. 
choras, vyrų choras ir kiti 
juokdariai. Reporteris.

Policija išardė The Labor 
Sports Union of America Bas
ket Ball parengimą ir keturius 
jaunuolius suareštavo. Nor
wood© Basket Ball “tymas”, 
kuris priklauso prie darbinin
kų sporto unijos, buvo pasi-1 
kvietęs “Basket Ball Tymą” iš | 
Brooklyn, N. Y. Tane Nor
wood© ir Brooklyn© biriu įvy
kęs “Basket Ball” lošimas ūži 
čampionatą. Buvo sportinin
kai išėmę leidimą iš vietinės 
policijos del lošimo “Basket 
Ball”, bet kada jau viskas bu
vo surengta, išgarsinta, tai po-!

dienomis I 
leidimą i

areštuoti už dvie- 
buvo išimti užsta- 
tūksjtantį dolerių

visiems organi- 
kad sudaryt bendrą 
prieš valdančiąją kla-

‘‘Laisvės” Reporteris.VIETOS ŽINIOS

TELEFONAI: JC?,ys!?n<i> M?Vl«966# Bell, Oregon 5116

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

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

John Naujokas

M. J. J. Urbszo, 187 Oak St., I^awrence, Mass.,' 
į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. ,

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

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

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

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

e|gesj link į Greitiem Reikalam.
Keli- greiti ir svarbūs dar

bai reikės nuveikti suvažiavi
mui Darbo Unijų Vien. Lygos, 
kuris bus laikomas šį šeštadie
nį ir sekmadienį, kovo 1. ir 2 
d., ir prasidės 2 vai. po pietų : 
mobilizuoti desėtkus tūkstan
čių bedarbių ir dirbančių į 
kovo 6 d. Tarptautinę Bedar
bių Demonstracijų Dieną; pa
dėti pamatus platesniam orga
nizavimui Bedarbių Tarybų; 
išdirbti planus delei Sovietų 
Sąjungos apgynimo nuo impe
rialistų, ir suvesti į bendrą vei
kimą visus darbininkus, ypač 
iš' sunkiosios, pamatinės pra
monės.

Visos iki vienai. Lietuvių dar
bininkų organizacijos turi pa
siųst savo delegatus į tą suva
žiavimą, kad prisidėt prie ki
tų tautų darbininkų ir suvie
nytomis pastangomis cit prie

ir darbiniu-1
nėra liuesas!
bosų perse-!
atsišaukime ;

' PARSIDUODA
STEPHEN SHOE STORE, 
188 Ferry St., Newark, N.J. 
Už krautuvės yra kamba
riai gyvenimui. Geras dis
triktas del biznio. Randa 
prieinama. Yra ilgas lesąs. 
Apgyventa lenkais ir lietu
viais. Patogi vieta vedusiui! tikslo, 
arba nevedusiui lenkui arba! 
lietuviui. Jeigu norite dau
giau informacijų, šaukite 
per telefoną Mitchell 8622.

((50-51)

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
į GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ 
X-Spinduliai, Kraujo lityrimai, Labaratorijos Bandymai

DR. ZI N$ 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

:::: MINERSVILLE, PA.

Darbininkiškų Organizacijų Kuopos Bendrai Ruošia Scenai Keturių Aktų Operetę
moiiiaiiioiiioiiiaiii '.WllMMUyllE

Įvyks Nedčlioj
Kovo (March) 2, 1930 KOVA UŽ IDĖJAS Opera House Svetainėj 

Pradžia 7 Vai. Vakare

Įžanga 75c

Lyros Choras ir- 
aktoriai iŠ 

Shenandoah, Pa.

Shenandoah 
. Lyros Choro 

paveikslas 
kostiumuose^ oneretėj 

"Kova Už Idėjas”

kryžiaus ka
rabinai 

ant Sovietų galvos, 
darbininkai masė- 
protesto mitingą 
Bronx Coliseum, 

Bronx River.
masinio mitingo 

Sąjungos Draugų

Sovietų Brangy Mitingo 
Priruošiamoji Konferencija

Kad atsakyt į 
rą”, kurį kunigai ir 
šaukia
New X°rko 
mis sueis į 
kovo 16 d., 
177.th St. ir

Bet pirm 
yra Sovietų
šaukiama kovo 13 d. konfe- »
rencija, Manhattan Lyceum 
svetainėj, 66 E. 4th St., New 

I Yorke, delei geresnio prisi
rengimo, J. šią konferenciją 
reikia pasiųsti atstovus nuo vi
sų darbininkiškų organizacijų.

Imperialistai šėlsta, kad 
visos kapitalistinės šalys serga 
vis didėjančiu krizių, ir dan
timis griežia, kad 'Sovietų pra
monė, sulig Penkių Metų Pla
no, ne žingsniais eina, bet ris
čia bėga, pirmyn. Jie todėl 
tik jieško priekabių pradėt 
karą prieš Sovietus.

LIETUVOS PREKIŲ
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. ^“Birutės” saldainių, deš-
rų, lašinių, palcngvicų, kum
pių, baravykų, trejankų ir 
tt.

Remkime Lietuvius

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Urbo Lax Tabs

F- uMonas

Vardaa

No.

State.------tfieataa —

Urban’s Cold Powders

. AS, žetniaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERJ, už kurj malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWJDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

yra tai 
vidurių 
rūpesčių ir sunkių ligų.

Kas yra didžiausias žmogaus prieias?—Baltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvare, 
bet ir j grabą paguldo. Bet tie, knrle vartoja po pl«či< Ameriką pagarsėjusius

(Miltelius nuo ialčio) jokių ialčių nebijo. 
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo eavo 
amžino priešo!

kanuolė prieš kit$ amžiną žmogaus priešą— 
užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 

25 centai už skrynutę.

e,^

Siųsuami pinigus 
su savo adresu, Užrašykite;

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

„Street or Avenue

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

Įsteigta
26 metai

SEK IT LINDBERG
Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs insti ūkto 

išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanlKais, 
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę. Leidimai 
tikrinti. Už dyką ’s ųjle Skome darbą savo studentams. 1Y‘as® 
mis ir,'Vakarais, vyrams ir nioterims. Nedėliomis nuo 10-1Z.



• Puslapis Šeštas ’<■ LAISVE
-T" '.........................—....... ............ ‘““r ‘

' V I ET OSTINI os'
> __ _____ ____ 4
Lankykite Bazarą, Kad Paremi Streikierius ir Kitus Klasių 

Kovos Kankinius; Aukokite Bazarui Daiktus
Nepraleiskite nei vieno vakaro neatsilankę i metinį bazarą 

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo, New Star Casino svetai
nėje, 107th St. ir Park Ave. Visos bazaro įplaukos skiriamos 
gelbėjimui nukentėjusių per streikus ir už politinį veikimą 
darbininkų. Bent atsilankymu į bazarą turime suteikti jiems 
paramos.

Kaip jau žinoma, bazare yra ir lietuvių darbininkų būdukč. 
Reikia jai daugiau daiktų. Aukokite naudingus beį dailius 
daiktus, pristatydami juos j “Laisvės” raštinę arba tiesiog nu- 
veždami į lietuvišką būdukę bazare. ; ° ’ I

Kiekvieną vakarą būna muzika, parodos, šękiai, koncertai 
ir daiktų laimėjimai. Bazaro valgykloj galima pavalgyti va
karienė bei šiaip užsikąsti. *

Bazaras tęsis iki kovo 2 d.

“Aš Numiriau” ir “Tarnas 
Įpainiojo”, Maspethe

Tai dvi juokingiausios ko
medijos bus lošiamos Mas- 
pfethe 2 d. kovo, Lenkų Sve
tainėj, kamp. Clinton it- Wil
low Ave.

Visi, kurie mylite juokus ir 
linksmai laiką praleisti, bū
kite tame parengime; matysi
te, kaip moteris po “mirties” 
savo vyro pradeda šeiminin
kauti, ir dar nepalaidojus jo 
lavono, jau mylisi su kitais. 
Taigi yra daug juoko ir žin
geidumo, ką vyras sužino po 
savo “mirties”.

Antra, tai kaip jauna pore
lė, vos tik vedusi, per tarno 
žioplumą liekasi įvelta į daug 
nesmagumų ir bėdų, iš ko pa
sidaro daug gardaus juoko.

Šias dvi komedijas suloš A. 
L.D.L.D. 138 ir L.D.S.A. 91 
kuopų nariai. Tai bus meti
nis parengimas, ir užtikrina
me, kad atsilankiusieji bus pa
tenkinti.

Prašome nesivėluoti, atsilan
kyti anksčiau, prasidės loši
mas kaip 4:30 vai. po pietų, o 

Į po lošimui bus šokiai prie ge- 
tos Retikevičiūtės orkestros iki 
Vėlumai.

Narys.

Policijos Budelyste Prieš 
Jaunuolių Demonstraciją

\ * 1
New Yorko “demokratinė” 

policija vėl budeliavo demon
strantus trečiadienio rytą, ka
da 400 jaunų ir suaugusių 
darbininkų nuėjo į Battery 
Parką pasitikt drg. John Por
terio, kuris tuo laiku buvo pa- 
liuosuotas iš karinio kalėjimo, 
kur jį išlaikė 18 mėnesių, kai
po ex-kareivį, vadovavusį New 
Bedfordo audėjų streikui ir 
kitoms darbininkų kovoms.

Du darbininkai paėmė drg. 
Porterį ant pečių ir nešė gal- 
vinyj demonstracijos, kuri 
traukė linkui Wall Stryto, 
Amerikos kapitalo centro. At
ėjus demonstrantams į Wall 
Strytą, policija ėmė buožėmis 
daužyti demonstrantus ir ar
dyti jų eiles. Jaunieji komu
nistai smarkiai priešinosi. Po
licija nuplėšė, Porterį nuo 
draugų pečių ir trenkė į gat
vę. Bet darbinifrkai tuojaus 
sudarė ratą apie drg. Porterį, 
apgindami jį nuę Tammany 
Hall kazokų.

Demonstrantai vėl susitvar
kė savo eiles ant kampo Wall 
Stryto ir Bręhdįvay. Čia iš,- 
naujo policija visu pasiutimu 
ant jų puolė.. ^Tarnautojai jiš

Wall Stryto raštinių pro lan
gus šaukė policijai, kad su
stabdytų tą savo žvėriškumą.

Fred Edwardsą, vieną iš de
monstrantų, mėlynsiūliai taip' 
primušė, kad. jis tuojaus buvo 

i nugabentas į ligoninę. Jau
ną komunistinį pionierių Da
vidą Persilly areštavo polic- 
manas Schlupf ir pasodino ant 
šlapio šaligatvio, kol atva
žiuos policijos vežimas. Ka
da jis bandė atsistoti, policma- 
nas ėmė taip kumščiais dau
žyt jaunuolį, kad šis pargriu
vo be žado. Kitas “tvarkda
rys”. Mahon kumščiavo i vei
dus dvi jaunas mergaites, ku
rios užprotestavo prieš bude- 
liavimą clrg? PersilJy’o. Kitas 
poljcmailas taip vėzdu.kirto į 
galvą jaunuoliui komunistui 
Gladsteinui, kad pastarasis be 
sąmonės parpuolė palei šali
gatvį. Jį prikėlė ir šalin nu
nešė keli kiti- darbininkai.

Po kovai, demonstrantai vėl 
susirinko toliau ant Broadway 
ir dar pademonstravę išsiskir
stė. Toliau, jaunieji komunis
tai ir kiti darbininkai-susirin
ko į Workers Centrą, 26-28 
Union Square, kur padarė pri
imtuves drg. Porteriui. Jis gi 
savo kalboje, be kitko, pasa
kė, kaip kalėjimo perdėtiniai 
jį net sergantį mušdavo. Jau
nųjų Komunistų Lyga išleido, 
pareiškimą, karštai sveikinan
tį drg. Porterį, sugrįžusį į ko
vos lauką.

Signalai Apsaugojimui Pėsčių 
Nuo Automobilistų

Miesto Lėšų Komisija už
gynė policijos komisionieriaus 
sumanymą delei geresnio ap
saugojimo nuo automobilių 
žmonių, kuriems reikia pės
tiems eiti skersai gatvę. Bū
sią naudojama po 4 raudonas 
signalines lempas ant skers
gatvių; kada jos užsižiebs, tai 
jokiems automobiliams nebus 
leidžiama važiuot nei skersai 
nei išilgai, nei sukti į šalį. Tos 
lempos bus užžiebiamo^ visai 
trumpu laiku, bet tiek, kad 
užtektų laiko pereit skersai 
gatvę.; Šiaip, jau automobilių

judėjimą New Yorke regu
liuos pavienės žalios ir raudo
nos lempos, tik nebus tarpi
nės geltonos lempos.

Dar nėra žinios, kada bus 
pradėta vykdyt minimi ketu
rių raudonų lempų signalai 
praeiviams.

. ■ .,.4 - ■ ..N-—--------
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“Ballakalnienai” Labai Nu
kenčia Nuo Bedarbės

■ New Yorko Times atranda, 
kad iš 657’ “baltakalnierių”, 
knygvedžių ir šiaip raštinių 
tarnautoj |i, dabar tegauna 
darbo tiktai šimtas, per darbų 
suradimo agentūras. Pernai 
gi šiuo ląiku iš kiekvienų 167 
“klerkų” gaudavo užsiėmimą 
šimtas. Bedarbė tarp jų pa
didėjo bent keturis sykius, pa
lyginant su pernai metais.

Kas Yra Daile ir Kam Jinai 
Tarnauja? Sužinosit Šiandie

šiandie vakare, “Laisvės” 
svetainėje, drg. R. Mizara 
duos prelekciją apie dailę bei ' 
meną; išgvildens klausimą, ar 
dailė yra bepartyvė. Aido 
Choras, kurio globoj prelekci- 
ja įvyksta, kviečia visus ateiti 
ir plačiau sužinoti, kas yra 
dailė ir kokia dailė kam tar
nauja.

Rytoj Šalinaites Mokinių ir 
Artistų Koncertas

Į šalinaites mokinių ir kitų 
artistų koncertą patartina yra 
šiandie nusipirkti tikietus, ku
rie gaunami “Laisvės” rašti
nėje. Nes rytoj vakare, šešta
dienį, kovo 1 d., jau įvyksta 
tas koncertas, ir jau pusėtinai 
daug tikietų išanksto išpirkta. 
Kadangi šalinaitė nuoširdžiai 
tarnauja darbininkų dailiš- 
kom pramogom, tai ir jie pa
rodys jai pritarimo, skaitlin- 
giau dalyvaudami jos mokinių 
koncerte. Apie jo vietą ir 
programą -skaitykite apgarsi
nime.

. . I A. D.

Panaikinsią “Puškarius”
Majoro Walkerio Komisija 

tyrinėja nešvarą ir netvarką 
gatvėse iš priežasties “puška- 
rių”; tariasi juos panaikinti.

Ridgewoodo Darbininkų 
Atydai

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

Org.
(49-50)

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Ateities Žiedo Jaunuolių Draugijė
lės susirinkimas bus pirmadienį, 3 
kovo, “Laisvės” svetainėj. Susirin
kimas prasidės, tuojau po pamokų. 
Kviečiame visus atsilankyti, nes rei
kės išrinkti komisija del sekamo va
karėlio, kuris įvyks 30 kovo.

. Sekr. P. Višniauskas.
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

bus pane.dėlį, 3 kovo, “Laisvės” sve
tainėj, 8 vai. vakare. Visi draugai 
ateikite ir naujų atsiveskite.

Komitetas 50-51

EAST NEW YORK
S.L.A. 322 kuopos susirinkimas bus 

panedėlį, 3 kovo, Peoples Lyceum 
svetainėj, 218 Van Sicklen Ave., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ateikite lai
ku ir nauju nariu atsiveskit.

K. K.

TREČIAS METINIS

Atsibus šeštadienį

1930 m.

SCHUBERT SVETAINĖJE
Broadway, Monroe ir Howard Ave., Brooklyn 
Svetainės durys atsidarys 7:30. Pradžia: 8v, v.t LIONĄ BASALY, Lyric Soprano Nauja Dainininkė

Pirmu kartu dalyvaus lietuvių koncerte. Pagarsėjusi amerikoniškoj 
scenoj—New Yorke ir Chicagoj. Dalyvavo visoj eilėj. lošimų—rtiuzi- 
kališkose komedijose ir operetėse, kaip “S'pring Time of Youth,” 
“Blossom Time,” ir kt. • • •

PRAMOGOS
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečią metinį balių rengia S. L. A. 
332 kuopa, Richmond Hill. Įvyks su
katoj, 1 kovo (March), Qur Civic 
Club svetainėj, 114th St. ir Liberty 
Avė. Pradžia'"7 vai. vakare.. Ger
biamieji: Visi vietos ir apielinkės 
lietuviai ir lietuvaitės esate kviečia
mi atsilankyti Į šį puikų S. L. A. 
332 kuopos balių, kuris bus paskuti
nis prieš užgavenias. Čia puikiai 
galėsit pasilinksmint prie geros mu
zikos; bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Tat būkite visi, o nesigailėsite, 
įžanga 50c ypatai. , Kviečia komite
tas. 49-51
---------■'•■■■■> ■ ■ • t -r • — 

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką ,

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

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

28-50

LIETUVIU ČEVERYKŲ 
DIRBTUVĖ

Savininkas Geo. RAČIŪNAS
Darome naujus ir taisome 

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

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

PUBLIC SHOE REPAIRING
449 Grand Street

, BROOKLYN, N. Y.
\ f
——J— ------------- - —-------- ----

Dr. A. L. CEASAR

ĮŽANGA $1.00 YPATAI

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

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

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

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

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

ELENA ENDZELIŪTĖ, coloraturo sopranas—tai lakš
tingala iš Worcester, Mass.; dainuos solus.

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

Visos mokinės, pasipuošę sceniškais kostiumais, šoks1 ir 
dainuos lietuviu ir amerikonų linksmas dainas

PO KONCERTUI ŠOKIAI

Tikietus galite gauti “Laisves” ofise ir pas Šalinaites 
mokinius. Rengėjai kviečia atsilankyt kuoskaitlingiausia.

KAIP NUVAŽIUOTI: .Imkit “eleveiterį” (viršutinį traukinį) 
ant Broadway linijos ir išlipkite ant Gates Ave. stoties. Ten 
randasi svetaine.

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų, ir ope
racijų: t Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi diagnoze' ir 

gydymo būdai.
' > East 84th Street
(Tarpe ;Park ir Lexington Avės.)

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A.M.; 6-8'P.M. 

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Dainų Profesorius
(ITALAS)

Pabaigęs Milai? Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni 
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

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

Del sutarimų Š&ukite
Riverside 7582 z

Studija Randasi

308 WEST 94th STftEET
NEW YORK CITY

Penktad., Vasario 28,

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Av-jnue) 

BROOKLYN, N. Y.

Notary
1 Public

PHONE 
Btagg 
5043

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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 DENTIST AS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza 
Guzo Anestetiku

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

tik susitarus.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDAS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I. 
Tel.: Juniper G776

Tel. Stagg 9938

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

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS t
(UNDERTAKER)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER/

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ii’ MAL10RIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

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

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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