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Prisikėlimo Bažnyčia.
“Kanados Lietuvis.” 
Senam Vincui.
V. Kapsuko Knyga.
Lenkijoj.

Rašo L. Pruseika
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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Vi»ę

Vienykite*! Jūs Niok<\

Nepralaimėsit, Tik 
Į , J

Retežiu*, o Išlaimėsit
Pasaulį!

Lietuva skursta, bet Kaune' 
tuoj pradės statyti “prisikėlimo 
bažnyčią,” kup lėšuos apie tris 
milionus litų. Dar viena dva
sinio opiumo karčiama. Kad 
privilioti publiką,' bokšte bus 
įtaisyta žiūrovams vieta, kurie 
norės pasigrožėti Kauno apielin- 
kėmis.
x Rekomenduojam K. Olšauską 
klebonu prie tos'bažnyčios.
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mmwX Susprogdino Voldemaro Šaltiinkų
'WASHINGTON.— John

son, atstovų buto imigraci
jos komiteto pirmininkas,

Geležinio Vilko Namą Kaune
Priimli Biliu Prieš AMERIKOS IMPERIALISTAI NORI

Svetaisalius Komunistus

Canadoj pasirodė koks tai 
“Kanados Lietuvis,” kuris sako
si esąs bepartyvis. Jo tariama
sis bepartyvumas tokis, kad ji
sai jau kovoja prieš komunis
tus.

Prieš tokius laikraščius mes 
visuomet vedėme kovą.

Draugas Senas 'Vincas prisi
minė apie reikalingumą daugiau 
garsinti ALDLD knygas tiktai 
tuomet, kuomet iš spaudos išėjo 
jojo knyga. Tai netaktiška. 
Visiškai ne vietoje.

ALDLD Centras už išleidimą 
d. S. V. raštų daugiau kovojo, 
negu už bile kurią kitą knygą. 
Kiek ji bus gera—spręs darbi
ninkų visuomenė.

O kaslink to, kad reikia keis
ti veikimą, tai prašome konkre
čių nurodymų. Niekas jų ne
patiekia. Krisluose tatai nega
lima išaiškinti. Ne tam krislai 
rašomi.

Drg. V. Mickevičiaus Kapsu
ko knyga “Caro Kalėjimuos,” 
kiek aš galiu ^spręsti, visiems 
patiko. Tąjzyra ne tik atsimi
nimai apimtai, kas buvo, bet ir 
paakstinimąs veikti dabartinė
se, pakitėjusiose, sąlygose. Vei- 

• yra darkime sąlygos dabar 
žiauresnes.

LONDONAS.— Čia gau- 
šeštadienį pranešė, kad jis'tas pranešimas iš Kauno, 
patieks kongresui bilių su-1 bad "sekmadienio vakarą ta- 
mažinimui imigracijos iš P° susprogdintas Voldema- 
vakarinio puskamuolio ša
lių. Sulig to biliaus, iš 
Šiaurės, Pietų ir Centrali- 
nės Amerikos šalių bus viso 
įsileista 50,000 svetimšalių. 
Johnson sako, kad į šią šalį 
negalima daugiau įsileisti 
imigrantų, kaip 200,000 į 
metus.

ro šalininkų fašistines or
ganizacijos Geležinio Vilko 
namas Kaune. Namas vi
siškai suardytas. Išbirę jo 
langai universiteto, esančio

priešais Geležinio Vilko na
mą. ’ į

Kas tą namą išsprogdino, 
tikrai nežinpma. Bet spėja
ma, kad tai yra darbas 
smetoninių I fašistų, kurie 
yra'nusistatję prieš voldema- 
rinius fašistus iš Geležinio 
Vilko.

Austrijos Kanclerius Septyni Mainieriai Žuvo
Remia Fašistus West Frankforte

“Mes Norime Kapitalo, 
Ne Kapitalistą,” Sako

Rykovas k

VIENA, Austrija.— Aus
trijos kanclerius Schober

WEST FRANKFQRT, Pa.
— Čia Old Ėen No. 8 kasy

MASKVA.— Sovietų Są
jungos premjeras Rykovas, 
kalbėdamas pereitą penkta
dienį Sovietų Centralinio 
Komiteto susirinkime, nuro
dė, kad dabar daroma per
mainos del koncesijų. “Mes 
norim'e kapitalo, ne kapita
listu.” pareiškė jis.

Jis pažymėjo, kad pasta-

pasirodė, kad jis yra atvi-į klo j ištiko eksplozija. Žuvo 
ras fašistas. Priimant fa-!septyni darbininkai. Kele- 
šistųjflteimwehr) delegaci- tas mainierių sužeista, 
ja iš Tyrol Schober pareiš
kė, kad tik del Heimwehr

; spėkų gyvavimo jis galėjo 
pasiūlyti kilių reformavir 
mui šalies konstitucijos.

Konstitucija reformuoja-' Ben kompanijos kasykloj 
ma fašistų naudai. Dabar No. 14, Buckner, nesenai 
padarė sutartį ir su social-j turėjo susirinkimą, išėjo 
demokratais del konstituci-' prieš pardavikiškos United 
jos pertaisymo. i Mine Workers of America

---- --------- — i Unijos viršininkus ir parei-

Dvidešimts du darbinin
kai dirbo prie ardymo relių, 
kuomet eksplozija ištiko 
anksti sekmadienio rytą.

Darbininkai, dirbanti Old

. WASHINGTON. — Kon- 
gresmanas Johnson, atstovų 

' buto imigracijos ' komiteto 
pirmininkas, žada dėti pa
stangas, kad greitai būtų 
priimtas patiektas bilius už
draudimui svetimšaliams 
komunistams įvažiuoti į šią 
šalį ir išdeportavimui tų 
svetimšalių, ’kurie čia dar
buojasi nuvertimui kapita
listinės valdžios. Tas reak
cinis bilius taipgi suteikia 
galią teisėjams panaikinti 
pilietybę tiems, kurie palai
ko “dualinę tautystę.” Ži
noma, pirmoj vietoj teisėjai, 
tuo įstatymu naudodamiesi, 
panaikintų kovojančių dar
bininkų pilietybę.

Chicagos Reakciniai Unijų , 
Vadai Organizuoja 
Legiono Skyrius

KARO PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Ragina Kitas Imperialistines Šalis Daryti Intervenciją; Ja

ponija Atsako, kad Tokis Žingsnis Nereikalingas

ruoju laiku tūlas skaičius Gatvekarių Kompąriia Sn- kalavo, kad kompanija su- 

PilSuds-1 Pirmiaus užsienio kapitalis- 
socialis- tams buvo suteikiama kon-

seimo pirmininkui Dašins- cesijos ir leidžiama, sulig I
kiui, o pirmasis pavadino antrą- Sovietu įstatymų, > varyti Public Service Kornoraciia 
-- • 4p!e tai skaičiau, biznį. Tokias koncesijas ga- (gatvekarių kompanija) su-

vo Amerikos firma, Harn- organizavo savo kompanič- 
man kompanija, ir kitos už-j na 
sienio firmos.
laiku sd užsienio firmomis j tinai į ją surašė 900 darbi- 
daugiau. daroma kontraktai ninku.
del atlikimo tam tikrų dar-1 Komnanija dės pastangas 
bų. Tame atsitikime pasam- panaikinti net Amerikos 
doma užsienio firma atliki- (Darbo Fedėraciios reakci
niai darbo, ir bile įdėtas fir-: niu vadų kontroliuojamą 

uniją — Amalgamated As
sociation of' Street Car and 
Electric Railway Workers. 
Tos unijos reformistiniai 
vadai išdavė didvyrišką 
gatvekariečių streiką. Su 
nagelba Green, Amerikos 
Darbo Federacijos"preziden- Į,nis Darbininkų , Apsigvni- 
to, jie išdirbo nardavikišką1 mas užstatė kauciją. Dar 
sutartį, sulig kurios tapo . kalėjime < tebesėdi ? George 
sulaužytas streikas. Kom-; Carter. Dar jam nesukelta 
panija ėmė viršų ir dabar kaucija, 
deda pastangas sunaikinti '
ir tą pačią ręf ormistinę uni- ■ apeliuota į j augštesnį teis-, 
iV

koncesijų tapo likviduota.
Lenkijoj skandalas, 

kis nepadavė rankos 
tui” >

organizavo ^avo^ Unij ą 
New Orleans

New Orleans, La.— Čia-

jį durnium. .
“Vilniaus Rytojuj.” šiemet, bet 
seimo žinios, valdžia išleido 
680,000.000 zlotų ir niekas ne
žino, kur tie pinigai išėjo.

Dalis jų suvogta, o legaliai 
išeikvota dalis eina karo reika
lams.

u nd j ą Cooperative 
Dabartiniu j Railway Association. Vers-

stabdytų algų. • . nukąpojimą- 
ir išpildytų kitus1 Naciona- 
nalės Mainierių Unijos > iš
statytus reikalavimus. Dar
bininkai reikalauja, kad 
kompanija . įvestu geresnį 
saugumą kasykloj.

CHICAGO. — Chicagos 
darbo unijų reakciniai vadai 
bendrai su keletu biznierių 
ir profesionalų deda pastan
gas suorganizuoti “unijistų 
darbininkų” Amerikos Le
giono skyrius — fašistinius

ją), kad tą “pavojų” praša
linti.

Iš Japonijos gauta prane
šimas, kad pirmadienį Ja
ponijos užsienio reikalų mi
nisterija pasišaukė pasitari
mui Sovietų ambasadorių 
ir Chinijos atstovą. Konfe
rencijos pasekmės nepa
skelbta viešai.
Nankingo Valdžia Užgytus

Derybas
Chinijos užsienio reikalų 

ministeris C. T. Wang, at
vykęs į Shanghajų iš Nan
kingo pirmadienį, pareiškė, 
jog Narkingo valdžia šuti- . 
ko, kad Mandžurijos valdžia 
vestų derybas su Sovietų 
Sąjunga išrišimui ginčo del 
užgriebto Chinijos Rytinio 
Gelžkelio.

Pirmadienį Maskvoj tapo 
oficialiai pranešta, kad pra
sidėjo konferencija Chaba- 
rovske, Sovietų Sąjunfccį

skyrius. .. 1

x WASHINGTON.— Ame
rikos imperialistai labai ne
patenkinti, kad Sovietų Są
junga privertė Mandžurijos 
valdžią priimti Sovietų są
lygas del derybų.

Amerikos valdininkai 
svarsto, kaip neprileisti So
vietus susitaikyti su Man- 
džurija.

Hooveris ir valstybės se
kretorius 'Stimson labai su
sirūpinę Mandžurijos padė
tim; jie tarp savęs tarėsi, 
ką daryti ir tarėsi atskirai 
su kitų imperialistinių ša
lių. Anglijos, Italijos, Fran
cuos ir Japonijos, atstovais.

Gauta Japonijos valdžios 
atsakymas i valstybės se
kretoriaus Stimsono pasiū
lymą, kad penkios imperia
listinės valstybės turi pada
ryti bendrą pareiškimą 
“persergėjimui” Sovietų Są
jungos ir Chinijos del jų 
priedermių sulig Kelloggo 
“anti-karimo” pakto. Japo- tarp Chinijos ir ‘Sovietų it-

Apie jaunimą daugiausia rei
kėtų kalbėt ir rašyt.- Abiejų 
dienraščiu angliškas skyrius vi
siškai reikėtų pakeist. Su jau- mų kapitalas skaitomas pa
niniu reikėtų kuo dažniausia su- skola arba kreditu. Firmos 

tikrenybėj padaro kontrak
tą, o negauria koncesijų: 
nežiūrint,, ar darbas tęstųsi 
penkis metus ar penkis mė
nesius, firmų pelnas būna 
išanksto nustatytas.

Tokias biznio transakci
jas Sovietai vadina “techni
kinės pagelbos kontraktais.” 

į Dabar daugiausia tokie 
I kontraktai daromi su įvai
riomis Amerikos firmomis.

sieiti.
O mes vis atbuli ir atbuli. 

Kas svarbiausia—tas paskiau
sia.

Kaune įvyko liaudininkų par
tijos pasitarimas. Kaip rašo 
“Lietuvos žinios,” Centro Ko
mitetas laikėsi “pasyvės opozici
jos” link fašistų valdžios.

Pasyvė opozicija reiškia, kad 
jokios opozicijos nebuvo, nekal- Į 
bant jau apie kovą.

Hooverio Fašistinė 1,1 
Konferencija Prasidės 
Gruodžio 0 Dieną :;

WASHINGTON.— Gruo- 
džio 5 d. čia įvyks preziden
to. Itooverio sumanytą ban- 
kierių ir pramoninkų kon-

.U J t; jį, tOnley, Va.— Pirmadienį 
nušoko čia-nuo relių Penn- 
sylvanijos gelžkelio trauki-

nys; dvidešimts keturi su-

Daug .Moterų Dirba Prąmo 
nej Japonijoj

Žuvo devyni, asme-
JX1VX Ali 11 UI v 4 ‘If'A / •' •• • 1 1 i •
ferenciją sudarymui fašisti-!zeis^ Nelaime įvyko, delei
nes ekonominės tarybos del 
“palaikymo” biznio “geram 
stovy.”

Jungtinių Valstijų Preky
bos Butas šaukia konferen
ciją. Konferenciją darys 
planus kaip del geresnio 
biznio dar labiau išnaudoti 
darbininkus.

sugedusiij relių. .

Tokio, Japonija.— Japonių 
joj viso pramonėse \ dirba 
4,832,000 darbininjkų. Jų 
tarpe yra 1,577,000 moterų 
darbininkių.

Miller, Vienas Pasmerktųjų 
Gastnniečiu, Išimtas 
po Kaucija

CHARLOTTE, N. C. — 
Clarence Miller, vienas Gas- 
tonijos streiko vadu, pa
smerktas kalėiiman iki 20 
metu, pereita šeštadienį ta
no išimtas iš kalėjimo pb 
$5.00,0 kauciia. Tarptąuti-

Greitu laiku jų/ byla bus,

mą.

Nudūrei Sing; Sing Kalinį

■ Sekma-'

toriai yra John Fitzpatrick, 
Chicagos Darbo Federaci
jos prezidentas; Jerry Ho
ran, prezidentas namų bu- 
davotojų unijos; William 
Rooney, metalistų unijos 
viršininkas; Arthur Wal
lace, tepliorių unijos virši
ninkas; Jack Stretch, mūri
ninkų unijos viršininkas, ir 
keli kiti reakciniai unijų 
vadai.

merikos imperialistų inter
vencijai Mandžurijoj, kad 
nepakenktų jos interesams, 
sako, kad tokis žingsnis ne
reikalingas ir kad nelaikąs 
dabar tokį žingsnį daryti.

Nors derybos tarp Sovie
tų ir Chinijos eina, tačiaus 
Stimson ir Hooveris, kaip 
pranešama, yra tos nuomo
nės, kad Mandžurijoj padė
tis dar esanti “pavojinga” 
ir kad tuojaus • reikalinga 
daryti žingsnį (intervene!-

Tsai Yun Schen, kaipo di
plomatinis Mandžurijos val
džios atstovas, ir Li Sęha, 
Gen, narys Chinijos Ryti
nio Gelžkelio direktorių ta
rybos, atstovauja Mandžu
rijos valdžią. Sovietų at
stovu yra Simonovskis,. na
rys Sovietų užsienio reikalų 
ministerijos. •

Chinijos atstovai pareiškė, 
kad jie pilnai įgalioti vesti 
derybas.Pakliuvo Degtindaris

Pil. Rymėnas Augustas, v. v i.i •! i !• o
gyv. Pagojaus vienk., Pane- Victor Komp. Atleido Laukiama Sensacijų

Prasidėjo Kongreso Sesija
Washington.— Pirmadie

nį atsidarė kongreso regu- 
liarg sesija. Atstovų buto 
cjienotvarky pirmiausia sto
vi sumažinti kapitalistams 
taksas ant $160,000,000.

Ossining, N; Y.
diėnio vakare.'Sing Sing ka-’ 
lėiįmo kieme kas tai iš,kali
niu nudūrė Reuben Ęamin- 
skv iš Brooklvno. 17 metu 
amžiaus, kuris buvo natal- 
pintas kalėiiman už vagys
te. Kieme, buvo-1.730 kali
niu. 'Sakoma, kad apie 10O

vėžio vai., slaptai, sau varė 
“samogonkę” ir pardavinė
jo ją kaimynams ir kitiems 
apylinkės asmenims. Bet 
š. rri. spalių 12 d. atsilankė 
pas Rymėną svečias—kri
minalinė policija ir rado vi
są degtinei varyti pritaisy
tą bravorą ir keletą bonkų 
pagamintos “samagonkės”. 
Kriminalinė poličija prave
dė tuo reikalu kvotą ir nu
statė, kad išvarytą degtinę 
jis duodavo pil. Martu-, 
žaitei ’ir Macevičiūtei Jad
vygai pardavinėti, už ką jis 
joms atlygindavo. Krim. po
licija ir pas jas radb darne- 
išparduotos degtinės. Kal
bininkai patraukti atsako
mybėn.

3,000 Darbininkų Plečkaičio Byloje
I "• i &

PHILADELPHIA.— Vic-[Plečkaičio Laiškas Instet- 
tor gramofonų kompanija ]burgo Vokiečių Laikraščiui 
savo dirbtuvėj Camden, N. 
J., atleido iš darbo ^3000 
darbininkų. Tos kompani
jos dirbtuvės dabar'nedirba 
pilno laiko.

Fordo Komp. Atleido
5,000 Darbininkų

' j i ■ I iii

Plečkaitis, kuris žilio lai
ku sėdi viename iš Rytprū
sių- kalėjimų, parašė laišką 
Insteiburgo (Insručio) vo
kiečių } laikrąšci-uį, pąpęikš- 
damas? kad jisai iieruošė 
pasikėsinimo* ant Voldema-’ 
ro gyvybės.f jSave* laiške jis 
taip pat teisina lerikų vąl-

Albany, N. Y.— Edward 
J. Flynn, valstijos sekreto-, 
rius, išleido pareiškimą, kad 
bus panaikinta arti 90,000 kaliniu galėie matvti. kas ii 
korporacijų New Yorko val
stijoj, kurios neužsimokėjo 
taksas bėgy pereitų penkių fdžio. Keturi nužiūrimi ka- 
metų.

nudūrė, bet klausinei an t nei 
vienas' neišdavė žmotržu-

liniai tapo suareštuoti.

Sovietai Išdirbs Krutamu 
Paveikslų Filmas

Tiflizas.— čia apie balan
džio mėnesį bus užbaigta 
būdavo ti nauja dirbtuvė 
gaminimui krutamu paveik
slų filmų. Į dieną bus pa
gaminta 60,000 metrų fil
mų.

KEARNEY, N, J.— Čia 
Fordo Motor kompanija at
leido iš darbo penkis tūks
tančius darbininkų. Dirb
tuvė tapo uždaryta ant tūlo 
laiko.

'Darbininkai, buvo priver
sti laukti pusę dienos, kol 
gavo pereitos savaitės algą.

Fordo kompanija atleidi
nėja darbininkus ir kituose 
miestuose.

-■ vi
Plečkaitis savo laiške nie

ko neatsako į kaltinimus, 
kad jisai buvęs Voldemaro 
agentas. Klaipėdos vokie
čių laikraštis^ komentuoda
mas šį Plečkaičio laišką, 
ko, kad jo būsiančioj byloje 
bus iškelta didelė sensacija, 
kuri nušvies ne tik plečkai- 
tininku veikimą, bet mes 
žiupsnį šviesos ant lenkiškų* 
lietuviškų santikių. > 1

t ........ .............................. ■ ■ ■■ .. ........... „ .. ........      , ■ . ,, ......................• - .......- . - ■ I 1 ; x ____ , f____ ‘ ; . ■ , , - - - - - - - ■ - - - ■ - - - ■ - - - - - - - ■' 1

Ryt Vakarą bus svarbios prakalbos, Ukrainą Svetainė j, 101 Grand St., Brooklyne. Kalbės McGinnis, vienas iš pasmerktųjų gastoniečią, R. Mizara, ir 
nary s Darbininką Džiurės, kuri t ėmijo Gas t onijos Bylą.Lietuviai darbininkai, nepa mirškite atsilankyti.
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PRREŠ-SOVIETINIAI IMPERIALISTŲ 
SUOKALBIAI IR CHIN1 JA

Drg. Žalpis Paskirtas 
karkiant Darbui

“Raudonasis
praneša, kad<

Vietoj drg.
(drg. Vėdrinaitis

Vėdrinaičio 
liko koman

diruotas į Krupskos Akade
miją) Baltarusijos švietimo 
Komisariatas lietuvių kultūros 
inspektorium paskyrė drg. P. 
V. žalpį.

Drg. žalpis yra tik pabaigoj 
praeitų metų atvykęs iŠ Aine- 
rikos į Sovietų Sąjungą ir pa
staruoju laiku Maskvoj dirbo 
automobilių dirbtuvėj “AMO.’/

Ar Mandžurijos vietinė (Chang Hsuėhrliang'o) jvyriau- 
sybe ištįesų nori susitarti su Sovietais, dąr, nėra jokios 
tikros Bhioš.i H ;1' s j ' ' ’f

MiftBžhl’ija, berods, neva priima Sovietų pamatinius 
reikalįi^ftius—pripažint Sovietus pusininkais šeiminin
kais (Mino-Rytinio gelžkelio, kurį Chinai neteisėtai pasi
grobė liepos mėnesį. Tačiau vyriausioji Chinijos val
džia purtosi prieš tokį “nusileidimą,” ir sako, kad Man- 
džurija/* hera iš augščiau įgaliota daryti jokias su Sovie
tais derybas panašiomis sąlygomis.

Galimas, todėl, daiktas, sako Maskvos “Pravda,” kad 
Mandžurijos vyriausybė daro monus.

Slapta pasitaręs su augščiausfca Chinų valdžia, Man
džurijos diktatorius, veikiausia, tyčia užveda su Sovie
tais derybas, išanksto žinodamas, kad tas derybas atmes 
centralinė Chinijos vyriausybė.

Su pagelba tokios gudrybės Mandžurų ir Chinų valdo
nai stengiasi tik laiką nutęsti; plačiau paskleisti tą nuo
monę, būk norima taikiai susiderėti su Sovietais, ir tuo 
pačiu laiku kviečia svetimus imperialistus į bendrą karą 
prieš Sovietų Respubliką. 
i^Kad Sovietų priešai palankiai atsiliepia į Chinijos fa
šistų pakvietimus, matome iš Amerikos valdžios slaptų 

imu, varomų Washingtone, su atstovais Ang
lijos, Japonijos, Italijos ir Francijos. Visi jie 

pripažįsta, kad eina svarstymai, kaip išspręsti ginčą tarp 
Sovietų Respublikos ir Chinijos; liet tyli, kaip žemė, ka
da laikraščių korespondentai užklausia, kokiomis prie
monėmis jie tatai žada padaryti.

Anglijos ir Vokietijos kapitalistų laikraščiuose (ypač 
“Deutsche Allgemeine Zeitungoj”) pasipylė nauji mela
gingi šauksmai prieš Sovietų “užpuolikišką,” “imperialis- 
tinę’Lpdlitiką Mandžurijoj. Mat, Sovietai ^atmušė atgal 
ir per sieną pavykėjo Mandžuri j on į ginkluotas gaujas ru- 
ąu caristų ir chiniečių, kurie pakartotinai veržėsi į'So- 
vietų jausę. - . ;

Nors sovietinė kariuomenė .RQ td-sugrįžo atgal į pasie- 
ni-nes savo pozicija^, bet jie “užpuolikai,” “imperialistai,” 
ir tiek. ‘ ' r ■ - * y

Vadinamos “laisvos” buržuazijos organas, N. Y. 
^Telegram,” ir tas prapliupo apie “pasauliui pavojingą 
didelę” Sovietų karišką galybę; ir leidžia suprasti, kad!bri’kuotą 
imperialistinės valstybės turės ką nors daryjti delei to mingų ligonių, kurie, plaukda- 
“pavojaus” panaikinimo.

Nežiūrint Mandžurijos siūlomų (matomai, veidmainių-

Naujas “Laikraštis

“Lietuvių ; Katalikų Bąž- 
nyčįa Amerikoje” (Chicago-, 
je) pradėjo leisti savo orga
ną, užvadintą “Vėtykle.” 
Tai plakato formato “laik
raštis,” skelbiąs “Lietuvių 
katalikų bažnyčios” idėją. 
Kitais žodžiais, tai nezalež- 
ninkų organas. Savo turi
niu jis skiriasi nuo kunigų 
einamų laikraščių tik tuo, 
kad nepritaria Romos trus- 
tui. Bet pačioj esmėj “Vė
tyklė” nėra nieku skirtinga 
nuo “Draugo” ir “Darbinin
ko.” Visi mulkina darbi
ninkus, skelbdami jiems 
dangų už nuolankų vergavi
mą ponams ant žemės.

Ne Tik ant Wall Street
Šerai Nusmuko

Drg. K. Valonis “Vilnyj” 
rašo:

Kadaise—einat Jamonto by
lai prieš “Naujienų.” vedėjus 
—daugelis gaudė tos bendro
vės Šerus. Nekartą ir “pats” 
Grigaitis rašė, kad “Šerai da
bar pakilę.” - .

Iš “Naujienų” išmesta se
nas jų darbininkas—pi;esme- 
nas ’ Sitavičius. Jo ,,vietą. 

’ “draugas” Grigaitis, sako, 
atidavęs Joseph’ui Szmoteliui. 
Netekęs darbo Sitavičips ma- 
teįmai1 nebenorėjo> ir “praper- 

! tininku” būti—savo Šerus jis 
pardavęs “pačiam- draugui” 
Grigaičiui ir gavęs po. . .ketu-< 
ris dolerius už Šerą.

Viena dviejų: ar Šerai “da
bar nebepakilę,” ar,“draugas” 
Grigaitis su “dabar pakilu
siais” Šerais nori lobti.
Pasirodo, kad ne tik 

Wall gatvės šėrų kaina 
smukus.

ant
su-

metų

u

&

♦ P* V. ŽALPIS 
: ’ i * I

( , (Pa^ąiga)

Mogiliovą .apygarda. LūPolOYO. rajonas, kaimas Sofeiskas,. ku
ris susideda iš 57 kiemų. Tai yra vienas iŠ didžiausių lietuvių 

draugijos/ kurios turėtų ,3u-| kaimų Baltarusijoje. Sofeiske yra lietuvių mokykla ir komso- 
rengti daktarui J. Repšiui pre-jmojp kuopelė. Taipgi yra bedievių kuopelė susiorganizavus iš 

: jaunimo. Sofeiske susiorganizavo pirmas lietuvių ūkės kolek
tyvas iš dešimt šeimų mažažemių. Nors kolektyvas dar galuti
nai neatsiskyrė nuo kaimo, vienok jis padarė puikią pradžią. 
Perspektyvos Tolektyvo geros.

lekcijas ir tas sumažintų narių: 
tarpe sirgimą, nes prelegentas 
duoda gerų patarimų apsisau
gojimui nuo įvairių ligų.

Buvo renkamos aukos Lietu
vos politiniams kaliniams ir 
Argentinos/“Rytojui.” . 
sekamai: V. Dūda, K. Valentu-, 
kevičius, Kovei ir P. Valentu- 
kevičius po $Į; O. Čiurlienč, 
A. Kasparas, Mr Tamašauskas, 
A. Vinskevičius, M. Česnule
vičius, A. Petrukaitienė, P. 
Lalys, J. Lavas po 50c. Su ^mųl-t 
kiomis surinkta 12 dolerių. 
“Laisvei” gauta penki prenu
meratoriai ir J. Petrukaitis nu
sipirko “Laisvės” šėrą. Buvo 
pardavinėjama ir literatūra, 
bet neteko sužinoti, Už kiek 
parduota.

Aukojo Oribino rajonas, Suslovkos: selsovietąs, kaimas Suslovka—10 
kiemų, Koroliovka—12 k. ir Alchovka—7 kiemai, ši kolonija 

priklauso Oršos apygardai. - ( .

Gomelio' apygarda (dar nėra .gerai ištirta. Manoma, kad yra 
dalis lietuvių. Pačiam Gomely yra 516 liet, gyventojų. 182 ; 
vyrai ir 188 moterys. m • . .. > ? i ; . Į . i • j .

Gyventojas.
P. S.—“Laisves” No. 275 til- 

pusioj korespondencijoj pasa
ldyta, .kad L. T. N. buvo suren- kam tarnauja, 
gęs vakarienę, o turėjo būti: į 
vakarienę ir balių. Toliaus 
pasakyta, kad K. Morkus au
kojo žąsį, o turėjo būti—K. 
Mockus.Antras Baltarusijos

Lietuvi? Suvažiavimas
Pradžioje sekamų

Minske įvyks 2-rasis Sovie
tų Baltarusijos lietuvių vals
tiečių ir darbininkų suvažia
vimas. Į suvažiavimą bus 
kviečiami svečiai ir iš Mas
kvos, Leningrado, Charkovo 
ir kt.

Į

Gyventojas.

YOUNGSTOWN, OHIO,

Illinois Miners, Join the 
National Miners’ Un:

Apie Baltarusijos kaimiečius’reikia ve kaš pasakyt) Jie 'žemės 
darbininkai neblogi, bet politiniai ip kūfthriniai atsilikę labiatr 
už' kitais tautas. ’ 1 K1 asinė kova’pas^ lietuvius vėliau 'prašidėjd,’ 
negu kad pas baltarusius, jlatvius, žydus ir kitas tautas. Tiesa, 
pas lietuvius daug vėliau pradėta veįk't. Pas lietuvius tik pra
deda vystytis klasių kova. Prasideda trynimasis biedniokų, vi- 
duriečiu su buožėmis. , . . . .V •

Įvairų maistą verda ir kepa po pečium. Vienas pečius vis- 
Aplamai, vidutiniai' gyvena.

Mokyklos ne visuose kaimuose įsteigtos delei stokos mokyto
jų. Kultūrinis ir apšvietos darbas stumiamas pirmyn. Į 
pą laiką užkariaus visus kaimus.

SIBIRE YRA GERAS BŪRYS LIETUVIŲ
lietuvių yra 5,649 gyventojai. Iš jų yra 2,138 
moterų. Miestuose gyvena 1,594, o kaimuose

trum-

vyrai 
4,055.

Sibire 
ir 1,917 
šiose apygardose gyvena lietuviai: Novosibirske 299'; Kuznecke 
176; Byske 58; Krasnojarske 247; Kanske 205; Kir^nske 11; 

■Kamenske 75; Barabinske 1,519; Tulunovske 77; Chakasske 15;
; Barnaulske 113; Slavgorodske 53; Ir-Lapkričio 24 d. įvyko A. L.

D. L. D. 90-tos kuopos susirin-i Tarškė 61; Omske 8
kimas. Labai smagu, kad mū- kutske 271; Tomske 1317; Ačinske 253; Rubcovske 38; Minu
sų susirinkimai darosi vis skait- sinske 22 ir Ojratsko srity 10. Sibiro statįstika taipgi yra

Šia- 1926 metų. • , 'lingesni narių skaičiumi.
me susirinkime dalyvavo veik 
visi nariai, išskiriant tik tuos, 
kurie negalėjo iš darbo pasi- 
liuosuoti. O kuomet susirinki-

LIETUVIŲ KAIMAI GERIAU ŽINOMI SIBIRE
• ’ \ I . ."S

Tomsko apygardoj yra sekami lietuvių kaimai: 'Andrijevka

miners are waking 
fact that there are 
of fakers at the he 
United Mine Worke

th< 
The Nation 

Union is really co 
by the miners thei

is shown by the fa

The miners of lllionis, v 
for years were the backb< 
of the United Mine Work 
of America, are leaving tl 
reactionary company uni 
and are joining in thousai 
the militant National Mine 

1 Union.
The 

to the 
bunch 
of the
Both Lewis and Fishwick w 
a strike-breaking record. Th 
are both instruments of t 
bosses,

The miners are holdi: 
conference all over the stai 
in order to ‘organize 
union strongly.
Miners’ 
trolled 
selves.

This
that the miners are bringii 
John Watt, the national pre 
ident of the Union, up f< 
charges against him, and the 
may remove him.

The miners’ children, espe 
ially must know what th 
fight against the bosses an 
the company union 
and must help their 
and get them to join 
tional Miners’ Union.

is a 
parent 
the N<

Thanksgiving Day
Hoover, the millionaire Wai 

St. president, had issued a de 
claration that Thursday, Nov 
28, be set aside as Thanksgiv 
ing Day. On this day th< 
rich people celebrated, bu 
the .workers starved jus' 
as they do al) year around.

In the schools, the teachen 
tell us 'that we should b« 
thankful that God allowed us 
to live in such a wonderful 
country. But what have we 
workers’1 children got to be 
thankful for?

We have rotten conditions 
in our homes, and in the 
schools. We have to go to 
work at an early age, because 
our parents don’t make enough 
to live on. Our parents are 

,robbed by the bosses. Should 
we be thankful for all this?

In the schools, the teachers 
try to make good slaves out 
of us, so that we will be good 
soldiers for the bosses. The. 
workers’ children must ask j 
themselves, “For whom is

mai būna skaitlingesni, tuomet S3 kiemai; Majesejevka 45 kiemai; Kainoriai 12 kiemų. Daug 
jie pasirodo ir naudingesnį J yra išsimėtę tarp'svetimtaučių. “ 
Buvo pakeltas klausimas, kad. mai užsiima kralikų auginimu.

Tomsko apygardoj nekurie kai- 
Kralika'i čia duoda gerą pelną.Lai^s” Biuro Pranešim^ ~gu-si 0 3 ubHįs m6ki už katliuką. ūkirtinkai turf po ke.
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/Stebuklingasis katalikiškai *jerad:au._ Tokių melų pasklei-

še kapitalistų spauda, bet nei
Vaikų ir patys išleistų D(raugi-, jį^ išimtis kralikų ir daigiausia juos laiko/st’ubose. Pasta- 
jos knygų, neperskąito, ijmtų ruoju jaiku gudresnį ūkininkai pradedą įvengt-kralikams ątski- 
anglų kalba duodamąs knygas ras vįgtas ne8 prieš tokia nešvarą vedama agitacija. \ 

t'-t —...............— —r'v --- ir ias perduotu savo vaikams. ' . . , , • ■ • 1
Kardinolas .O’C0"-/*™ drg L Tuomet vaikai' rastų jose ge-

nell pamate, kad žmones pra- ° *
dėjo suprasti tą šlykštų sufa- 

t išnaudojimą nelai-

šmugelis ant Maldeno švento 
kryžiaus kapų laikinai tapo su
laikytas.

mi čia iš vis 
kinti įvairių

kampų, nukan- 
igų, dėjo savoj

dė ir mūsų klerikalų “Darbi
ninkas.” Vieną Jš jų ištyręs

Greičiau prinokstančius ja- 
ir vasaros būna trumpos.

Sėja daugiausia avižas ir linus, 
vus. šioj apygardoj oras šaltokas 
Nevisi javai prinoksta.

Prūseika. Bet 
mūsų “Darbininko” redakto
riai nębando atšaukti savo me-! 
fu. Negalima nuo jų to ir 
laukti, nes jų visas laikraštis ; 
susideda iš melo, kad mulki-1 

1 nna a mm nnloimintrna tik ė j 1- 

miškai sufanatizuotus, skaity
tojus. R.

lUdilU/AlUJUn 5RUUH1U puclbUlUdl, VCIUlIldUUH- —J- ------ rcnvo n p 1 n i m in oil o

gų) derybų, Sovietai žino, kad prieš juos yra telkiama paskutinius centus: dievui ant m?kai sufanatjzuotus ’
brutališka, karinė pajėga viso imperialistinio pasaulio, jkad kuo greičiau pa- t v-| • v • • • x i ovAi Lr r i CiorAA atxzmxnnSovietai supranta, kad priešai spjaus ant visų derybų, 
sutarčių ir deklamuojamo “žmoniškumo,” kada ateis duotų viska> ką tik turgtų Juk 
jiems įmanomai parankesnė valanda pradėt karą prieš sveikata žmogui brangesnė už 
Raudonąją Respubliką.

. Nejučiomis, žinoma, jie negalės užklupti Sovietų,, kurie nešė, kas tik kiek turėjo. Rei- 
cEzwri kiirlrmin dovnirknia llria an-nvsiaii Irti rl Lni' nnhmrn

sveikti, šiame atvejyje žmo
gus, tikėdamas pasveikti, ati-

visus pasaulio turtus. Todėl ir

STOUGHTON, MASS.

iresnių dalykų, negu kad da- 
! bar skaito buržuazinės dvasios 
knygas, kurios ne tik neneša 
jokios dvasinės naudos, bet 

i dar blėdingos darbo žmonių 
klasei. Nutarta, kad tie na
riai, kurie nori gauti knygų 
anglų kalba vieton lietuvių, 
praneštų apie tai kuopos ras- 
tininkui, kuris iš centro parei-1 
kaląus tokių knygų, bet tas rei-j 
kalavimas turi būti atliktas 
pradžioje metų, kad centras

yra šie kaimai: RiamąvaBaiubinsko apygardoj (stepėse)
89 kiemai; Šeduva 40 k.; Baisogala 20 k. ir Ustjeri? 13 kiemų. 
Šioje apygardoje daugiausia užsiima ūkininkai gyvulių augini
mu ir pienininkyste. Riamavos kaime yra 'puiki pieninė, į ku
rią suvežą pieną iš apielinkių kaimų. Sviestą daugiausia dir- 

. ūkininkai čia gyvena gerai, žemė gęra ir'ne
reikalauja jokios trąšos.

stovi budrioje sargyboje.
Prieš imperialistinius užpuolikus Sovietai pasitiki sa

vo Raudonąja Armija, Raudonuoju Orlaivy nu ir visa sa
vo milžiniškos šalies darbo baudžia. Bet jie dar daugiau 
pasitiki tarptautiniu proletariatu, kaipo vyriausia savo 
atspirčia.

Proletariatas gi turi juo labiau budėti, kad laiku ga
lėtų išmušt iš imperialistų nagų kardą, aštrinamą prieš 
Darbininkų Respubliką.

Lapkričio 16 d. Lyros Cho
ras turėjo surengęs pirmą kon- žinotų, kiek reikia knygų lię- 

PiiYniausiai ak- tuvių ir kiek anglų kalba, 
toriai • iš So. Bostono sulošė i 
juokingą komediją “Paliepus čiųi apie pralotą Olšauską ir atsilikę. Kalbą lietuvių vartoja darkytą. Su nekuriais sunku 
Knarkia.” Lošime dalyvavo užsisakyti 
Ramanauskas, Bolys, Rainar- Darbininkų Kalendoriaus, ku- nekurie kaimai išsirašo laikraštį “Raudonąjį Artoją”, po kelio- 
dienė ir Kubiliūnas. Komedi- rį išleidžia “LaišVė.” 7’ 
ja publikai labai patiko. Pas- sutvarkyti literatūros reikalą' 
kui sekė seserys Sabiūtės, ku- kuopoje. Balsuota už kandi- 
rių viena smuikavo, o,kita pia-idatus į Centro viršininkus, 
nu palydėjo? Jos publiką la-j Girdėjau, kad mūsų draugai 
bai užganėdino; reikia paša- ir draugės vajininkai turėjo 
kyti, kad dar jaunos mergai- geras pasekmes del “^Laisvės” 
tęs ir iš jų, jeigu tik .lavinsis, ir “Vilnies,” bet apie tai kitą 
išeis geros menininkės. Lyrps.sykį pranešiu. i
Chęras, po vadovyste JįL K. | . Beje, girdėjau, kad iš A. P. 
Bolįo, sudainavo ketųrjas dai
nelės ir publikai lakjąi patik,o. 

, publikos (buvo daug, nęma- 
'žai' buyo svečių ir iš kjįų mie- 
šsty. Choro naudai /draugė 
Petrukaitienė ąųk.ęjp ., rankų 
darbo kvietkų ir vaisiams susi
dėti stiklinį indą. .Nuo paren
gimo Lyros Chorui ( liks pelno. 

Lyros Choras pamokas Įąiko 
ketvirtadięnių vakarais,, todėl 
kurie norite prisidėti prie cho ; 
ro, ateikite ir < prisirašykite. 
Pamokos būna r Tautiškame 
Name. - ■ .

Sibire yra ir daugiau lietuviškų kaimų, bet jie dar ne visi 
r yra žinomi. -YFa lietuvių išsiblaškiusių po visą Sibirą. Sibiro 

Nutarta nupirkti 20 knygų- lietuviai ūkininkai neprastesni uz kitas tautas, bet kultūriniai
kia suprasti, kad tai' nebuvo: certą ir balių, 
jokių aukų rinkimas, o tik pa
prastas afieros davimas dievui. 
Tomis afieromis per kiekvieną 
valandą buvo pripildytos po
pierinėmis bumaškomis di
džiausios beskės, nešamos kur 
tai ant eleveiterio ir siunčia
mos ant augštybės dievui. Taip 
bent manė nelaimingieji palie
gėliai, nežinodami, kad tie vi
si pinigai sulindo į kišenius or
ganizuotai katalikiškai apgavi
kų klikai* 1 , ■> \

Bet to dar negana. Jau ei
na paskalos, kad toji klik'a 
rengiasi čia pastatyti didžiau
sią katedrą ir, ziųoma, atida
ryti pastovų ir gerai organi
zuotą išnaudojimą nelaimin
gųjų. Ir reikia tikėtis, kad 
.pakui būs ant žemės pavir
šiai^ lengvatikių, tikėjimiškai 
isufanatiznotų žmonių, patol vi
sokie žemiausios rūšies šmu- 
gelninkai fabrikuos įvairiausių 
rūšių apgavystes, kad išnau
dojus ne tik sveikus darbo 
žmones/ bet ir nelaimingus li
gonius. Rodosi, darbo žmo
nės turėtų pradėti daugiau 
protauti, suprasti, kas tuos 
šmugelius surengia ir keno 
naudai tuos'stebuklus sufabri- 

.... ,v kuoja. Kad tai permatyti, dąr- 
drįsta prisiartinti. Tą iš-, bininkai turi skaityti savo kla- 
bandė vienas vokiečių dar- sės laikraščius ir pačių darbi- 
Žinidkas Berlyno priemiės- rinkų leidžiamas knygas ir 
tyje.

15 ekzempliorių susikalbėt lietuviškai. Jaunimas surusėjęs. Pastaruoju laiku

Komedi- rį išleidžia “LaisVė.” Nutarta lika egzempliorių. Pradeda susiriši su visuotinu darbininkų 
judėjimu pagelba spaudos. Lietuviškų mokyklų nėra.

ĮDOMUMAI

kuoja. Kad tai permatyti, dąr

ine Viešoji

viešoji

JCK. 
, . > < t

L i i Gruodžio 3:
-r-Mirė garsus mokslininkus 

fizikas <QątvanĮ, 1798.

60,000,000 Myliu Orlaiviais

Privatiniai orlaiviai Jung
tinėse' Valstijose pereitais 
įdėtais padarė išviso 60,000,- 
000 mylių keliones. Tai yra 
toks ilgis, kad ištektų 2,400 
nrkių aplink žemės kamuo-

Cukrus iš Medžio.
Finijos (Suomijos) chemi

kai ištobulino dirbimą cuk
raus iš medžio pjuvenų 
(pielavinų).

Iš 2,204 švarų pjuvenų 
padaro apie 1,433 svarus 
cukraus. Žmonėms tas cuk
rus nelabai gardus, bet gy
vuliai jį godžiai ėda Ir j'tun
ka; < ' ‘‘ /

Ų. A. i kuopos jaunuoliai mo
kinasi labai juokingą komedi
ją,, kuri bus scenoj pastatyta. 
Bet kada ji bus statoma sce- 
nųn, dari neteko sužinoti.

. Saulėtekis.

♦

šiuo laiku Amerikoj yra 
oro transporto kompani- 

įfc*. Kai kurios jau pradėjo 
krūvon, besijungiant į

High 
?lč (vidurinė mokykla) 
ifiČFe Valstijose buvo 
ia Bostone, Mass.,

žvirbliai Bijo Radio
Žvirbliai ir kiti paukščiai 

apsipranta su baidyklėmis 
daržupse ir laukuose. Bet 
kada prie baidyklės pritai
soma radio kalbėtiffas | 
(loudspeakeris), tai jie ne-

IŠ visų žinomų tautų chi-, 
nai pirmi turėjo savo kal
bos žodyną.

brošiūras. Tuomet kiekvienas 
stebūklas bus aiškus, kaip ant 
delno matys, kas jį sufabrika
vo’it keno naudai. . /

Tyrinėdamas aplankiau agiie 
dvyliką tų '“stebuklingų pa- 
sv iikėlių,” apie kuriuos plačiai 
kalbėjo žmonės, apie kiUiš-ra-

Lapkričio 1'7/d. įvyko pra^ 
kalbos, kurias surengė A., L. 
D. .L., D. 62-ra kuopa; Kal
bėjo draugas L. Prūseika apie 
Lietuvos darbininkų ię abelnai 
biednuomenės padėtį, Jis pu? 
tddė, kaip ten žmorįės vargs
ta, kaip fašistų 1 valdžia juos 
persekioja ir t. t. Prisiminęs 
apie Romos agentus Lietuvoj, 
pasakė, kad bėgiu penkių šim- 
tųįmetu jie Lietuvoj vieną dar
bai atliko, tai pralotą Olšauską 
šventuoju, padare, rkuomet, jis 
nuaudė savo meilutę. Tolinus » •

Middletown, O.— čia re- 
formistiniai vadai plieno 
darbininkų unijos, priklau- 
sahčids prięv Amerikos Dar
bo Federacijos, išdavė strei
ką American Rolling Kom
panijos darbininkų, kurie 
per dešimts savaičių strei- 
kąyo prieš ^kontrakto su
laužymą.

DARRIN INKŲ 
KALENDORIUS

Pastarais metais pradėjo-kurtis įvairios organizacijos ir su 
laiku Sibiro lietuviai pakils. Kas metai per atostogas važiuo
ja Lietuvių Sektoriaus studentai iš Maskvos ir stengiasi su
pažindint su nauju gyvenimu kaimiečius. ( • > • . i

MIESTUOSE LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS , . ,
- Minske yra lietuvių biuras prie Baltarusių Kompartijos; 
A. L. D. L. D. kuopa iš 15 narių. Turi kliubą ir raudonąjį 
kampelį. Taipgi leidžia laikraštį “R. A.” c

Leningrade pora metų-atgal .susicrganiząyo lietuvių, kliubąs 
Požėlos vardu ir neblogai gyvuoja. \ Rodos apie a 300 narių 
turi. t

Maskvoj yra sekamos draugijos: Lietuvos Darbininkų Spau
dos Draugijos ratelis i^ 67-pariu; J^ąskvos f^rpletarų Rašyto
jų Asosiacijos Lietuvių Kekci/a (MOPfc) Iš kėlių narių; Lietu
vių Sektorius,, kuris turi apie, 30 studentųųA. L. D. L. D. 
kuopa iš 25 patikiM^kvįfe lįfetti^ių pąrb.ihinkų šefų Draugi
ja iš 125 narių. sėfi| draugija nesenai susiorganizavo ir še
fuoja Sofeisko Lietuvių Kolektyvą Baltarusijoj.

Nesenai susiorganizavo kliubas iš 100 narių.
Charkove yra apie' 700 lietuvių ir veikią neblogai. Jie turi 

Dramatišką Ratelį; Lietuvių Kalbos Ratelį; Ekonomistų Ratelį; 
2 kuopas komsomolų dirbtuvėse f Lietuviai turi feaudoną Kam
pelį prie lenkų kliubo, kuriame priįlauso 76 nariai. ' Charkove 
nedidelę lietuvių kolonija, bet veikime pralenkia didesnes kolo
nijas.

Qdespj seniau buvo geras lietuvių judėjimas. 1926 m. Odesoj 
užregistruota lietuvių 957 gyventojai, {t čia -lietuviai tarptauti
niam k)iube turi savo sekciją/ Yra, pipiruos. Ratelis ir Choras.

Pagalbą .spaudos. |)ys gajima surankioti lietuvius ir išjudint

JOIN THE YOU

Knyga 152 puslapių.

JOIN THE YOU 
YOUNG PIONEERS OF AMI 
43 E. 125th St., New York Ci

Užsakymus si
“DARBININKIŲ

46 Ten Eyck Street

HhHMHE

Dear Comrades:
I want to take advantage 

drive to join the Young Pionec 
information. t

Name ........................................
Address ....................................
City i... ..............................

NAUJA JD01Y

Lietuvos Darbiniu!
Parašė V. K

Joje aprašoma Lietuvos moi 
metų revoliucijos laikų iki ši 
kimo. Labai interesingas sk 
bininkes kalėjimuose—kaip 
už ką* Taipgi telpa nukank 
lai.



Antrad.į' Gruodžio 13,: ’ 1929' Trečias u
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THE YOUNG COMRADE CORNER
diskas, ku- 
ių lietuvių 
ir komso- 
nizavus iš 
kės kolek- 
lar galuti- 
ą pradžią.

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN 
EDITED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA

Florida’ last year, the Red 
Cross refused to help the’Ne
gro workers, who' suffered 
most from the disaster.

The Red 
the bosses 
too. They 
workers, if

WORCESTER, MASS

Minstrel” Teatras

dovka

Uoj u. 182

. Jie žemės 
ilikę labiau

tas. Tiesa, 
us tik pra- 
idniokų, vi-

pečius vis-

-;os m okyto
rn. I trum-

vyrai 
4,055.

2,138 
nuošė 
9; Kuznecke 
Cirenske 11; 
lakasske 15; 
dske 53; Ir- 
e 38; Minu- 
l taipgi yra

BIRE

Andrijevka 
iemų. Daug 
nekurie kai- 

i gerą pelną, 
i turi po ke- 
bose. Pasta- 
likams atski
la.

iksiančius ja- 
ina trumpos.

lai: Riamava 
ris 13 kiemų, 
rvulių augini- 
pienine, į ku- 
lugiausia dir- 
ė gera ir ne

e dar ne visi 
kibirą. Sibiro 
•et kultūriniai 
kuriais sunku 
žaruoju laiku 
oją” po kelio- 
iu darbininkų 
nėra.

rizacijos ir su 
stogas važiuo-

stengiasi su-

UOS
Kompartijos;

I ir raudonąjį

ietuvių. kliubas 
pie 300 narių

rbininkų Spau- 
jletarų Rašyto- 
ų narių; Lietu-

ų Šefų Draugi- 
(•anizavo ir še-

ogai. Jie turi 
tomistų Ratelį; 
Raudoną Ram
iai. Charkove 
didesnes kolo-

926 m. Odesoj

Choras.

ir išjudint

CASTON ROPSEVICH LIETUVIS GRABORIUS BROOKLYN LABOR LYCEUM

Cross is used by 
to break strikes, 
offer relief to the 
they will scab on

their comrades. That isIllinois Miners, Join the ■ Thanksgiving?” it is for the
M . i , it • t bosses and not for the work-|wąy that the bosses use
National miners Union! ers. Red cross.

 | Only in workers’ Russia! 
have the children anything to 
be thankful 
government 
the workers 
the' children

, of the Soviet State.
j The workers’ children ’must International J
: fight for the establishment of i really helps the 

miners are waking* up a workers’ arid farmers" gov-' 
fact that there are 'a 
of fakers at the head 
United Mine Workers.

The miners of Illionis, wha 
for years were the backbone 
of the United Mine Workers 
of America, are leaving that 
reactionary company union, • 
and are joining in thousands; 
the militant National Miners’; 
Union.

The 
to the 
bunch 
of the 
Both Lewis and Fishwick was 
a strike-breaking record.. rfhey n ' ... ,
are both, instruments of the Bosses Prepare lor New War 
bosses,

The miners are holding 
conference all oyer the state, 
in order tb!'organize their 
union strongly. The National! was 
Miners’ Union is really con- now 
trolled by the miners them- armies and navies are greater, 
selves. ithan ever before. r“'

This is shown by the fact a lot about peace, but this is 
that the miners are bringing just to blind the workers to 
John Watt, the national pres- the fact that they are prepar- 
ident of the Union, up for ing a new war.
charges against him, and they 
may remove him.

The miners’ children, espec
ially must know what this 
fight against the bosses and 
the company union is all 
and must help their parents, 
and get them to join the 
tional Miners’ Union.

for. There the 
is controlled by 
and farmers, and 
are the first care

ernment here in- the United 
States, and then, we’ll have 
something to be thankful for.

12

Na-

on Armistice Day
years after the armistice 
signed, the ’ bosses are. 
building more warships/

Baigęs Philadelphijos rriuzikod kon
servatoriją, duoda lekcijas ant srpui. 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais' smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. > Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA^

Seredomis ir ketvcrgais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

Lapkričio 24 d. Aido Cho
ras turėjo surengęs “Minstrel” 
teatrą, po vadovyste M. Meš- 
kienės. Nors vakaras buvo la
bai prastas, snigo ir lijo, bet 
publikos prisirinko pilna sve
tainė. Tas parodo, kad 'Wor
cesterio publika atjaučia Ai
do Chorą ir. remia jo parengi
mus, nes ir choras niekam ne
atsisako patarnauti, eina iš 
vieno petys į petį. /

Dabar noriu truputį plačiau 
pažymėti ' vakaro įspūdžius. 
8 vai. vakare paskelbė, kad 
jau programa prasidės. Tuo
jau pasigirdo dainos balsas iš 
galo svetainės.. Choristai pra
dėjo eiti dainuodami sveikini
mo dainą, sveikindami publi-

Write ką- Suėjo ant pagrindų, su
sėdo į prirengtas vietas ir tuo- 
mi prasidėjo vakaras. , •

Vakaro programos vedėju 
buvo J. Sabaliauskas. Už su-; 
rengimą minimo vakaro tenka 

I garbė mokytojai M. Meškienei, 
nes per jos pastangas su Ai- 

Write to us about all Choru likosi surengta. Va-(

the 
the

col- 
and 
bos-

The Junior Red Cross 
lects money in the schools, 
they too, are used by the 
ses. Instead of giving their
money to the Junior Red 
Cross, the workers’ children 
should give it to the Workers 
___  ____ 1 Relief, which 

: workers in 
their struggles. ,_ . ■- I

Write to the “Corners”!
Workers’ children!

to us. We want to hear from 
you. What are your condi
tions ip school ? Is the school 
cro-wded ? Do the teachers 
hit the children? Are theyi 

! any child workers in your)
city? What are their condi- 

mv J 11 i tions ? vv±iu
these things. We will try to

Write a shortprint them.
letter, to the Younk Pioneer 
Corners, 43 E. 125th St., N.

karas susidėjo vien tik iš dai- 
Kaip matyt, tai 

geriausia 
Taipgi buvo solistų ir 

, pradinių

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

ItJJZ1 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI '
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

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

949-959 Willoughby Avenue
Tel.. Stagg 3842

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

I • *Notary 
Public

PHONE * 
Stagg 
5043Mlle SUZANNE DANNELL 

308 West 94th Street 
New York City

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

PIANISTAS IR 
MOKYTOJASnų ir juokų, 

publika juokdarius 
myli.
solisčių, 
jų.

Mūsų 
kaip V. 
liauskas. 
palinksmina žavėjančiomis dai-! 
nelėmis, taip ir šiuomi sykiu 
jie gražiai padainavo.

Nors vėliausioj korespon
dencijoj teko patėmyt vieno 
korespondento pastaba, kuris 
sako, kad tankiai dainuoja tas 
pačias dainas. Nesuprantu, iš 
kur korespondentas gavo tiek 

*; drąsos tą sakyti? Juk mes ži- 
jnome, kad jie yra rankpelniai 

_ i darbininkai ir jie. už savo pa
tarnavimą nereikalauja jokio 
atlyginimo, o tų patarnavimų 
jie labai daug turi. O kas tu- 
ri supratimą, kh reiškia išmok
ti naują dainą darbininkui, tas 
niekuomet neišdrįs nieko pa
našaus sakyti. Užtai mes, wor- 
cesteriečiai, privalome džiaug
tis, kad turime tokius žmones 
savo tarpe.

Į Nauja pradinė solistė, B. 
Kupščiūtė, dainavo gerai. Ma
tyt, pas ją yra užtektinai me
džiagos, stiprus ir pilnas mu- 981 
zikos balsas, bet prie to reika
linga lavinimo. Birute, neuž- 
sigauk, ką aš čia sakau, bet įį— 
tik stengkis lavinti savo balsą, j 
tai būsi dainininke. J

Dabar turiu priminti mūsų Įį 
žymesnes dainininkes, buvu- I 
sias “žiburėlio” nares, M. Pa- i 
ruliūtę ir E. Enzeliūtę. Pas- j 
taroji buvo plačiai pagarsėjus 
po visą Naująją Angliją, kai- į 
po Worcesterio jaunoji laks- j 
tingala, tad ir dabar žavėjo B 
mūsų širdis savo maloniu bal- Jį 
sėliu. Antroji, M. Paruliūtė, I 
pastaruoju laiku pradėjo spar-' 
čiai žengti pirmyn. Jos bal
sas pasidarė stiprus, malonus, ! 
klausaisi ir nori, kad daugiau 
dainuotų. Garbė jums, mer- ĮUr-; 
gaitės, kad prigulite prie Ai- " 
do Choro; taipgi garbė ir Aido 
Chorui turėti jus savo tarpe.

Dar buvo keturios pirma- 
kartės—-N. Bieliauskiūte, Kur- 
goniūtč, Girdauskiūtė ir Luk-

ir senesnių-
visiem be skirtumo.

Mano ofisas atdaras dieną 
Darbą atlieku gerai.---- ---------- 0

Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo nė- 
daro. T 
ir naktį. F 
Reikale kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausiai.

GEORGE NOBILETTI
Igaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvų 
Seriją (Eilę)

Who do the bosses want to 
attack this time ? It is the j 
workers’ and farmers govern-; 
ment 
which 
crush.

We 
war was fought for 
racy.” ------------
ocracy have we got if the po
lice and the government ar
rest workers when they fight

of the Soviet Union 
the bosses want to

are told that the last 
_  “democ-l 
But what kind of dem-1

LOS ANGELES, CAL

Judėjimas

6 d. lapkričio įvyko S. L. A. 
75-tos kuopos' susirinkimas, 
kuriame buvo renkama kuo
pos valdyba ateinantiems me- 

TT ,, .... . ... r. . 4.x j-4.- n tams. Išrinkta pirmininku M.. Hoover, the millionaire Wall for better conditions r ,1 . T o .
St. president, had issued a de-! The bosses use Armistice ?u 1S’. Pa^e .inJn ' avi<3"i 
claration that Thursday, Nov.'Day for big parades. They• Lubinas,I
28, be set aside as Thanksgiv-j will try to dope our i........
ing Day.. On this day; the; with patriotic bunk, and try 
rich pęople < celebrąted, but to; makę;goo(Į soldiers out of 
the- workers starved just us. But the workers’ children 
as they do all year aroupd. I

In the schools, the teachers blink. ,
tell dš that wė shduld*' be "‘ We Will .stand behind the į 
thankful that Glod allowed ds Soviėt Unidil, and defend it/ 

^?>.to live in such a wonderful from the. bosses, 
country. But wh'at have; we

Thanksgiving Day

minds Pr°t- rašt. P. Repečka, iždi
ninku P. Pu pis, organizatoriai 
Bitauti'enė ir J. Savickas. Nu-! 
tarta prisidėti prie rengimo 

| will hot1 bel"evenUtbe" , d^usijų arba ; lavinimosi iš
'■n - ■ i ■ / . ; iįvairių mokslo sakų. Lavini-1

j mos skirtos dienps—1-mas ir 
l3-čias nedėldienių vakarai; 
vieta—’ So. Park* Auditorium ; 
pradžia 6:30 vai. vakare.

* workers’* childrėh- got to be • DEFEND
Fight Bosses’ Wars!

THE SOVIET
UNION!thankful for?

We have rotten conditions į
in our homes, and in the D , r . r . n
schools. We have to go to;Kefl UOSS IS I0r the DOSSES 
work at an early age, because I , , ,---------
our parents don’t make enough į The Red Cross is starting fa 
t; P.; Our parents are.big drive thruout the country.

* 1 ’ They have organized the Jun
ior Red Cross, of children, 
which works in the school. 
The Red Cross is supposed to 
help the victims of earth
quakes, floods, etc. But really 
it does not help the workers.

When the hurricane struck

to live on. <
/robbed by the bosses. Should 
we be thankful for all this?

In the schools, the teacjiers 
try to make good slavės out 
of us, so that we will be good 
soldiers for the bosses. The 
workers’ children must ask 
themselves, “For whom is

JOIN THE YOUNG PIONEERS
JOIN THE YOUNG PIONEERS

YOUNG PIONEERS OF AMERICA
43 E. 125th St., New York City

Dear Comrades: if-.
I want to take advantage of the Pioneer membership 

drive to join the Young Pioneers. Please send me further 
infojqnation. (j . (. • : ;,. ?. , .
Name * • • -'*i- ».................  . t', t.’. i- Age '-.......  . .
Address'............................... ....... .\...............
CiHj i. .< A'J. state .............. .

m > i ■ :( ■ ; n •>. > >> I u ; t ; j) i / t i • ; ■' ‘ >

NAUJA1 ĮDOMI KNYČA
■ ■ ! '

Lietuvos Darbininkes ir Poniutės
Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905. 
metų revoliucijos laikų iki šįų dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai. . « . • • • ’ >'

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Užsakymus siuskite:
^DARBININKIŲ BALSYS”

46 Ten Eyck Street ' z ' ' ’ Brooklyn, N. Y.

senieji
Tumanis
visur ir visuomet mus

dainininkai, 
ir J. Saba-

Iš IR Į

PER HAMBURGĄ 
Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klcsose.

-- - - - - $203—n 
Iš N. York j Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V.

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot 

MENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanoą 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

A. L. D. L. D. kuopos susi
rinkimas įvyko 10 d. lapkričio. 
Narių dalyvayo 27, ir apie du 
trečdaliai svarstė pakeltus 
klausimus, kas padaro gyvą 
susirinkimą. Įvairios komisi
jos davė raportus. Iš rapor
tų pasirodė, ka,d kiekviena ko
misija eina savas pareigas. 
Laikraščių vajininkai pranešė, 
kad vajus eina neblogiausiai 
ir mano pasiekti apie 20 nau
jų skaitytojų.

Teatro komisija raportavo, 
kad rengiasi prie veikalo “Už 
dievą ir Tėvynę,” kuris bus 
perstatytas apie vidurį vasario 
mėnesį, 1930 m. Apart kitų 
tarimų, dar drg. Pūkio buvo 

i pakeltas klausimas, ar nebūtų 
i laikas mums mokintis savikri- 
[tikos. Daugelis tam pritarė ir 
/buvo apkalbėtas vienas-kitas 
dalykėlis, kurie reikalingi kri
tikos. Viskas ėjo rimtai, nes 
didžiuma narių stengėsi žengti 
pirmyn, o rimta savikritika 
kaip tik ir yra tas įrankis, ku
ris rodo kelią j tobulumą*.. Tie-, giūtė. Kaip matyt'; ateityje ir 
sa, atsirado kieletas draugų, įg jų gali būti geroš daininin- 
kurie buvo > priešingi tam už- kgi5t jeįgu tik lavinsis.
manymui, bet tai niekis, nes 
mes visi žinom, kad tų drau
gų, kurie, nenori savikritikos, 
organizaciniai tikslai yra taip 
geri, kaip ir mūsų visų. Tik
tai tame dalykas, kad mes ne 
visi sykiu pajėgiam suprasti 

i svarbą-naujų įvykių mūsų gy
venime. Mat, mes iš pat ma
žens e^ame auklėti tokioj dva-

Choras sudainavo kelias dai
neles, kurios išėjo labai pui
kiai, ypač daina “Dunojaus 
Vilnys” stebėtinai puikiai, at
rodo, kad tikros 'operos cho
ras dainuoja. Mokytojai M. 
Meškienei buvo įteiktas gyvų 
gėlių bukietas nuo Aido Cho
ro. Labai puiku, kad choras 
gerbia savo mokytoją, tad ga-

šioj, kad ant kitų pamatyt kri- Įima tikėtis gerų pasekmių ir 
slą, o ant' savęs nematyti ir |.ateityj e. Abelnai imant, vaka- 

'"mą. Kada mes išmoksta-; ras visais žvilgsniais nusisekė.
priimti rimtą kritiką ant Daugiau panašių vakarų, Dar 

Vieną dalyką reikia priminti, 
tai kas link dainų. Publika 
daugiau pageidauja lietuviškų 
dainų. Nėra abejonės, kad tai 
be galo sunku užpildyti tokį 
vakarą vien tik lietuviškomis, 
b&t ką daryti, kad mūsų pub
lika „to nori, už tai ji ir eina- 
į lietuviškus parengimus, kad 
išgirsti lietuviškai. Todėl prL 
sieina taikytis prie publikos.

Eks-Chorista's.

vežimą 
me t 
savęsv ir stengiamės pataisyt 
savo nętikslumus, tai tuojaus 
pajuntam didelį palengvinimą 
savo gyvenime. Todėl nesibi
jokime kritikos, kritikuokime 
vieni kitų netikusius darbus, 
nes rimta kritika labai naudin
ga. y

Dąbar primenu, nepamirški- 
5 d,r gruodžio. ,

A.L.D.L.D. Kp. Koro»p.
te

PIANO LEK’CIJŲ
I ' ■, ■ l p*
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Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tol., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.!

Tel., Jefferson 6393

1763

Pinigus pcrsiunčiam grei-
« tai ir žemomis ratomis
Del sugrįžimo leidimų ir 

kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

[amburg-American Line
19 BK0ĄDWAT, XEW TOMK

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
ill i

UŽ DIEVA IR tėvynę 
Naujas Teatrališkas Veikalas 

TRIJŲ AKTŲ DRAMA

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden Sb 
Philadelphia, Pa. 

Sulig reikalavimo, šiuos 
rus taipgi ir per paktą 
nėjame, kaipo 
(orderius).

ds ciga- 
išsiunti-

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
PARAŠĖ SENAS VINCAS

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga
Knygutė turi 82 puslapius

KAINA 40 CENTŲ
/ Reikalaukite pas A. L. P. M. S. Sekretorių

P. KRAKAITIS
3240 Thomas Street, Chicago, Ill.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS .
Čia 
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST. DETROIT

4
Yra linksmiausia šventė krikščioniškame pasaulyje. Tai yra 
diena meilės ir “gero velijimo visiem žmonėm ant žemes,” ka- . 
da visi, kurie išgali, duoda dovanas draugams ir giminėms. 
Ar jūs galite įsivaizduoti geresnę ir malonesnę dovaną saviš
kiams senojoj šalyj, kaip kad praleist kalėdų šventę jų mintyse?
Šokite į Mūsų Asmeniškai Vadovaujamą Kalėdų Ekskursiją

LAIVAI APLEIDŽIA NEW YOR’KĄ:

GARLAIVIS BERLIN .............7 GRUODŽIO
GARLAIVIS STUTTGART .. 11 GRUODŽIO

Jei jūs negalite važiuoti, leiskite jiem atlankyti jus, pasiųs
dami jiems į abi pusi laivakortę arba pasiųskite jiems 

Lloyd money orderį Kalėdoms
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ PASIKALBĖKITE SU 

LOKALIAIS AGENTAIS ARBA SU' M

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

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

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

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

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

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

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



PAJIESKQJIMAI

Kalėjimo

(Skaičiuj

Bell Phnne, Poplar 7844

A. F. STANKUS
f

.287-9Lvona 11 MU.O vieneto . . a j

Prie akių gydytojo vi- j P^tlaie naują puolime}. Ant pa- (-

-w- • v • j • 1 *1 *1 * J • II Ivz I <SV L A v y *_ čt1 Cž v 14 All vz AJA 1A Ll 014 C A

Langas išeina tik į koridorių. į įj(>įuvos buržuazijai sprandą ir
Tamsu. Laiko jj_vieną didžiulėj laidoti -ą amžinai.
kameroj Vaikščioti leidžia vie- Tegyvuoja pasaulinis Spalis! 
na ir tik valandą (vieną). tpwvimm T. K P i ATEINANČIU METU MADOS

Tegyvuoja L. K. P.!

ORNISIAI
IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

BALSAS Iš KAUNO KATORGOS

.— u. . r. I £ avilio mciGUio naivu, akuuhv

name. Jie plačiai nušviečia tas bai- Į kalėjimo “nuolatiniais gyven-

GREIT BUS GATAVAS

\?rys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas irVISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

Brooklyn, N. Yv
U-

HmM

i

Panedšliais nuo 12 vai. 
dieną per visą n akt J. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

Skaitykite ii\ 
Platinkite 
Savaitraštį

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
• DIDELIS PASIRINKIMAS

ATDARA 
DIĘN4 IR 

NAKTĮ

PLATINKITE “LAISVE”

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ 
Nuo S iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

PAJIEŠKAU savo sesers Onos Stų- 
činskiūtės, Grabauskų kaimo, Kros

nos parapijos, Marijampolės apskri
čio. Prieš karą ji buvo Lietuvoj, 
girdėjau, kad rengėsi važiuoti Ame
rikon. Jeigu ji randasi Amerikoj, 
tai malonės atsišaukti arba kas žl- • 
note, malonėkit pranešti. Jieško 
Pranciška StuČinskiūtė, po vyru <šu- 
mauckienė. Mano adresas toks: F. 
Gumauckienė, 26 Cator Ave., Jersey 
City, N. J. (266-290)

kaip pas 
pasimatyti neiname 
mėnuo. Kaip ilgai 
padėtis, sunku pa-

Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
Didžiausiam pasirinkime.—Kaina žemiausia—Fornišiai 
garantuojami.—Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
Tel., Greenpoirit 2372 ‘

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro 1 
; ■ ' ‘ ■ ; i ii: i j • ; ■ , > ■ ;» .

GrabodusrŲndcrtaker 
dfebalzamųoja ir laidoja numirusius 
ąnt visokių kapinių. Norintieji 
geriausio p a ta mari m o ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose ristose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

------ - -

Pirtis būtų nevisai bloga, bet 
leidžia praustis po 30-35 žmo
nes ir tik “pusvalandį.” Lei-

ARTOJĄ”’
ARTOJAS” 

pradėjo eiti

Kaulio ' 
dcirbininkų politikos 
kaliniai.

šimtas trisdešimts 
vienas).

1929 m. kovo mėn. 28 d.
Kaunas

Sunk. Darb. Kalėjimas.

“LAISVE”,
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su goriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadvrąy ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
, t ; TėTąfonas: Pūlasld 1090

YONKERS, N. Y.

A. L. D. L. D. 172 kuopos susirin
kimas bus seredoj, 4 gruodžio, po 
num. 252 Warburton Ave., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. J. Yodeikis. 287-8

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
: • ' ' ' ( JT i ‘ • / ■ J- Ll 1

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare ĘOc; po 6 vai. vakare 75c. 

r^xrrr>n 1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas nr* . • 
EX.1KA ir miegojimas per visą naktį ant Jį C € fit UI 

trečių lubų, onngam kambaryj __
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerini m ais. -čia (t aižyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS ISSIPflRIMŲI VANTOS VELTUI

j DETROIT, MICH.

JpngUniu -Valstijųt ; Komunistų. 
. V1 . vv. . . . 'Partijos VII Distriktas šaukia masi- 1mai, nei slykscios jų provokaci-1 nį: visų Partijos narių susirinkimą, 

-jos. Mes visur ir visada kovo-'kuris įvyks 10 d. gruodžio, 7:30 vai. 
jame ir kovosime su fašistais irr ^?kareu 1348; Ej jFerry St.:
vicnlq kifniq mnqii VIa n i i c; i Siame su$ųin|i]nie buf labai ?ddugVisais Kitais musų Klasiniais) svarbių reikalų. Bus barstomą, kaip
priešais. Jų provokacijos mums,Igavus partįaj? daugiau lįabjil narių, 
nebaisios. Darbininkai vis tiek i “Daily !Wdrkeriiii”> -daugiau- naūjų

r vakare,; svetainėj. 1^48; E4 Fer^y 6$. ■ 
b Šiame ;su|iyin^in|e ’buk Ubai dsįujg 
ik v.-.. sįvar story ą, kaip

Artlajij daugiau lįaĮijij narių, 
__________ ___________  __ ___ _ . Wdrkeriui”J ^daugiau • naūjų 
netikės jiems, nes mus gerai pa- skaitytojų; kaip subudavojus dirbtu- 

'_______________ |Vių branduolius, kur jų nertų • ir tt.
ZĮbta. . . j Todėl visi nariai ir narės pnvald bū-

Po badavimo administracija JI ’ Staehėv P'

Puslapis Ketvirtas

| SLIAKERIS
- 'n1" ’ . . . MIKAS RASODA ........

(Tąsa)
Motina negalėjo baigti valgyti. Įdėtas 

burnon duonos kąsnelis pavirto kalnu. Pa
sirėmė ji rankom ant stalo ir pradėjo rau
doti:

r—Auginau jus, vaikai, kad senatvėj būt 
kur prisiglausti. 0 jūs—lyg tie paukščiai 
—dar be laiko šmakšt ir lekiate. Vienos 
jau nebėra... pačios jauniausios.

Gudelis liovėsi valgyti. Ir jam kąsniai 
kliuvo, it pavirsdami į nuodus. Atsikėlęs 
nuo stalo, pasitraukė kėdę prie sienos ir 
ten nušlijo.

Prisiartinęs prie motinos, Adomas apka
bino josios galvą. Bučiuodamas žilus plau
kus ir rūpesčiais išakėtą kaktą, ramino:

r-Neverk, mama. Mes... aš neapleisiu. 
Aš busiu, kol tu norėsi. Džiaugiuosi, kad 
tu Šitaip kalbi. Saugokim Juozą... Jis 
jau eina...

II.
Gyvenimas plaukė savon linkmėn. Pa

sakius A, turi sakyti B. Apskelbęs karą 
Vokietijai, Jungtinių Valstijų kongresas 
žengė ir kitą žingsnį: priėmė verstino ka
reiviavimo įstatymą—įvedė konskripciją. 
Jauni vyrai, tarpe 21 ir 31 metų amžiaus, 
turėjo susiregistruoti ir tam tikslui diena 
paskirta antradienis, birželio mėn. 5-toji.

Sujudimas, kokio N. miestas turbūt ne
buvo matęs savo istorijoj. Kiekvienam 
kampe buvo kalbėta, rašyta, dainuota ir 
šaukta apie karą—tik apie karą.

Laikraščiai ragino kiekvieną registruo
tis. Ant gatvių tvorų, budinkų sienų bu
vo iškabinėta valdiški pranešimai, ragi
nanti kiekvieną pilietį, pasiekusį atatinka
mą amžių užsiregistruoti. Priešingai, kiek
vienas bus baudžiamas metais kalėjimo ir 
po'įvykdymui bausmės—paimtas kariauti.

B€go vieni pas kitus, klausinėdami pata
rimų ir nurodymų, kas čia daryti. Visi 
nujautė, kad užsiregistravęs—turėsi eiti 
kariauti. Nesiregistravus—jei pagaus— 
kalėjiman, o paskui kariauti.

Adomas, kuris pastaruoju laiku darėsi 
žymesniu veikėju N. miesto darbininkų 
tarpe, ir kuris visą laiką drąsiai laikėsi 
prieš karą, aiškindamas tą patį kitiems, 
turėjo daugiausiai vargo ir atsakomybės. 
Kiekvieną vakarą pas jį susirinkdavo daug 
jaunų vyrų, norinčių patarimų. Iškarto 
Adomas ramindavo, . sakydamas, kad 
greit bus pranešimų iš Socialistų Partijos 
centro, tuomet jis painformuosiąs visus.

—Tuoj, tuoj gausime instrukcijas—ra
mindavo jis.—Mūsų partijos centras dabar 
planuoja, jieško būdų, kaip sėkmingiau ko
voti prieš karą. Aš1 nežinau, ką jie daPys: 
skelbs streiką, ar ką kitą. Bet žinau, kad 
ne tylės. Mūsų centras—tai ne šeidema- 
nai.

Bet tai pasakęs skęsdavo mintyse, abe
jodamas, ar ištikro taip bus.

Vietinis didysis anglų dienraštis Tele
gram, prieš registraciją tą šeštadienį, iš
spausdino ilgą redakcinį straipsnį, po ant
rašte: Kas Nesiregistruos—tas nedirbs, 
pareikšdamas:

Kad ‘nusukti autokratiškai kaizerio val
džiai sprandą, turime kariauti. Kad ka-

gauname paspirgintų ir įmestų 
į zupę tai žarnagalių, sudegu
sių svogūnų, Pasitaiko (labai 
retai) pašvinkusios mėsos gaba
lėlis. Dažnai zupė turi bjaurų 
kvapą. Skonis—visai bjaurus.

Su mokslu daug geriau. Mat, 
tas daugiau nuo mūs priklauso. 
Tiesa, seniau buvusi politkali
nių mokykla uždaryta, bet tas 
darbo mums nesutrukdo. Turi
me neblogą 1 savo knygynėlį. 
Korpuso vedėjas sadistas Kor- 

! sakeVičius senai dantį griežia 
Lai ir tie, ką mano sekti paskui j mūsų knygų; kamerose tu- 

1 jOg rjme sudarę grupes

riauti—kiekvienas jaunas vyras turi užsi
registruoti. Tai pirmiausias reikalavimas. 
Tegul nemano visbki raudonieji Socialistai 
ir aidoblistai, kad jie ką laimės. Policija 
paruošta. Kalėjimų pas'mus dar nešto-i 
kuoja. 7 
tokius elementus, pamąsto ir sužino, 
nesiregistravusiems N. mieste vietos nebė
ra. Turėjome laimės kalbėtis su Mr. Mar
shall^ kuris leido mum paskelbti tai ir 
spaudoj, kad nė vienas minėto amžiaus vy
riškis, jei jis neužsiregistruos, negaus dar
bo jo fabrikuose. To paties prisilaikys ir 
visi vietiniai fabrikantai, nes prekybos bu
tas nutarė jsekti Mr. Marshallo pėdomis. 
Taigi, norį dirbt—registruokitėš; norį ne
būti suklaidintais ir patapti sliakeriais — 
vykit iš savo tarpo socialistus, kurie yra 
niekas daugiau, kaip vokiečių pasamdyti 
agentai, o ne retasv—speciališkas šnipas ar
dyti vienybę ir ’pasirįžimą mūs garbingos 
tautos. Dar syl<į sakome: Jauni vyrai, re
gistruokitės, kariaukite ir laimėkite!

Šeštadienį visi fabrikai iškabino ant sie
nų speciališkus pranešimus tuo pačiu klau
simu. Eįnant iš fabrikų, kiekvienam buvo 
įteikta tam tikri rašteliai, raginant regist
ruotis, arba neateiti į darbą.

—Registruokitės skerdynei! — niurnėjo 
sau Adomas, laikydamas rankoje korčiukę.

Sekmadienį, birželio mėnesio 3 d., visos 
bažnyčios buvo paaukotos tam pačiam tiks
lui. Į lietuvišką bažnyčią prisirinko žmo
nių tiek daug, kaip labai senai. Jie jieš
ko j o susiraminimo. Ėjo tėvai gauti pata
rimų, kas bus su jų vaikais—sūnumi^; ėjo 
jauni vyrai, žiūrėdami, ką nurodys kunigė
lis. Prieš daugelį stovėjo klausimas'visos 
šeimos ateities; klausimas gyvybės arba džia į pirtį kas dvi savaitės, 
mirties.

Gudelienė ėjo į bažnyčią lyg kokį egza
miną pereiti; tarsi tikslu padaryti nepa
prastą persilaužimą savo mąstyme ir gy
venime.

Kun. Gabrys, tenka priminti, buvo jau
nokas kunigas. Vidutinio ūgio, jau nupli
kęs ir apysiaurės kaktos žmogus. Jo nosis 
labai paplaska ir nukniubus, tarsi- prikli-, vikai neprisidėjo . 
juota prie viršutinės lūpos; šnervės siau-|m0’. Į1.0}’? išstatytieji reikalavi- 
ros ir netobulos. Burna plati. Kuomet! Bfda’XV’fesSsf’s 
issizioja sakyti žodį su balse a, tai visi 7 ir 8 badavimo dienoj buvo 
dantis ir kas tik burnoj randasi galima dezertyrų (Limontas, Skrebulis, 

Ghiedovas, Mockevičius, Ruz
gas, Neselbergas, Zurza). Ba
davimą faktinai pralaimėjome. 
Tiems, kurie badavome,, admi
nistracija atsisakė suteikti bent 
kokią medicinos pagelbą. Gali 
mirti, jei nori! Taip ir buvo. 
Tokia ' '.dėtis tęsėsi ilgoką lai
ką. Vazelinos gramo iš felče
rio nebuvo galima gauti. Pa
dėtis nė kiek ir dabar nepakitė
jo. Pav., drg. Mainelis Anta
nas, nutraukus badavimą, nega
lėjo pradėti' valgyti del'skilvio 
neveikimo. Jis išbadavo 15 pa
rų. Būtų jau miręs, bet drau
gų pastangomis šiaip taip per

pairiems 
(politekon., 

moks., ekon. 
elementari- 

, matemat., 
istor. ir 

Dar-

visuomeniniams 
istniat, visuom. 
geogr. ir kt.) ir 
niams (liet, kalb 
rus. kalb., geograf., 
kt.) mokslams mokintis, 
bas eina.

Medicinos (pagelba visai blo
ga. Kalėjimo ligoninėj yra tik 
du gydytojai: chirurgas ir ve
nerikas. Galite suprasti, koks 
per gydymas! Dar blogiau stf 
dantų gydytoju. Kol kada iš-' 
šaukia, dantis arba pagyja, ar
ba visai išbyra. Ateina felčeris 
i kameras, bet kas iš to. Skau- 
da pilvą, skauda galvą,—gausi 
ta patį prošką ir bus viskas 
“gerai.” 7 
sai negalima prisišaukt. Esą 
neateinąs gydytojas ir tiek!

Devintą (9) fortą vartoja 
kaip baušmę. Gauname ir kar
cerio (Demba, Kanišauskas). 
Forte išvežtas per visą žiemą 
išbuvo ir dabar tebėra mūsų 
drg. Grigaitis Jonas. Per šal
čius kameroj nušalo ausis. Mat, 
forte kameros nekūrenamos. Į 
Vanduo varva nuo sienų ir lubų

sai negali. Gyvena pusbądžiau- 
damas, o nesenai visiškai niėko 
nevalgęs išbuvo net keturias 
dienas. Tai stambesnių susir
gimų pavyzdžiai. O kiek drau
gų mažesniais vidurių negalavi
mais kankinasi nėra ką ir kal
bėti.

Reikia pastebėti vieną cha
rakteringą brupželį apie fašistų 
snukį. Badavimo metu bendrai 
imant laikėmės neblogai. Fašis
tai, nebegalėdami kitaip kovoti 
su mumis, griebėsi šlykščios 
provokacijos. Fašistų “Liet. 
Aid.” per savo bjaurų snukį iš
košė visuomenei nuraminti ju- 
došišką komunikatą, esą mes 
slaptai valgą, esą mes badauju ' 
ne del blogų kalėjime sąlygų, 
bet iš šalies sukurstyti (su
prask Maskvos) ir t. p. Tas 
niekis! Neatgrąsins mus nuo 
kovos nei jų nuolatiniai puoli-

Garbė didvyriams, L. K. P. 
vadams, — Karoliui Požėlai, 
Giedriui, Greifenbergeriui, 
Čiorny,—kritusioms nuo bude
lių fašistų rankos už bendrus 
Lietuvos darbininkų klasės rei
kalus !

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

simatymui $talo uždėjo “re-Į 
šiotkas,” kaip pas' kriminalis-! 
tus. Mes 
jau antras 
tęsis tokia 
sakyti.

Užbaigdami savo laišką linki
me jums, draugai, suvienyti vi- 

i sas savo jėgas, kad kartu su 
mumis bendromis jėgomis neto- 

’ Urnoj ateity galėtumėm nusukti

Baltinius mazgoja labai ne
švariai. Ir tai labai retai: kas 
3-4 savaitės, o išduoda adminis
tracija tik dvi poras ir tai nu
teistiems.

Bene svambiausias įvykis pas 
mus buvo—badavimas. Bada
vome tik mes. Subliurę libera
lai liaudininkai ir social-parda- 

prie badavi-

matyti.
Baigė kunigo mokslą Montrealyj, Kana

doj. Finansais parėmė jo vyresnysis 
brolis, kuris Brooklynė laikė didelę karčia- 
mą.

Gabrio santykiai su parapijonimis, tenka 
pripažinti, nėjo gerąją vaga. Nemažai bu
vo užmetimų, iš kurių vyriausi—gaspadi- 
nė. Pastaroji buvo jauna ir graikšti mer
giščia. Kunigas skelbė ją esant jo sesute. 
Bet, nelaimei, atvyko iš Lietuvos, nuo Bir
žų tūli imigrantai, kurie paskelbė ją paži
nę Lietuvoj. Esą jos pavardė visiškaįskir
tinga ir ji turinti giminystės su kun. Gab-

• • . • 1 1 t T. fr 1 11 • • U U LCA-lliAOAC4ip ucvip Ubl
nu tiek, kiek Marshallas su jais, administracija, pasisekė iššauk- 
Galop viskas paaiškėjo... Buvo nesutiki- ti iš laisvės “savo lėšomis 
mų ir del parapijos finansinių, atskaitų ir j

' del kitokių reikalų. Nežiūrint to, šiandien 
kiekvienas troško išgirsti kunigo nuomonę.

(Tąsa bus)

REDAKCIJOS PASTABA: Nelabai Kliubas” yra mums brangus ir 
senai “Laisvėje” tilpo Karolio Požė- daug ko pasako, 
los vardo Darbininkų Kliubo Lenin
grade laiškas, rašytas Kauno Sunkių
jų Darbų Kalėjimo politiniams. Tai 
buvo atsakymas į du politkalinių 
laišku, rašytu leningradiečiams. Ka
dangi laiškai buvo siųsti ne vieno
kiai* kaliais, tai mes aną gavome 
pimįiau, negu politkalinių laiškus. 
Kadangi laiškai savo vertės vis tiek

Bet vis tik 
būtų įdomu mums smulkiau iš
girsti iš jūsų apie minimo kliu
bo veikimą ir kt. Parašykite^ 
draugai! Mes visada pasi
stengsime jums atsakyti į jūsų 
laiškus ir juose iškeltus klausi
mus. Palaikykite su mumis, 

, fašistų budelių nusmerktais il-
nen^stoja, todėl mes juos ir talpi- j gįems metams kalėti, Kauno 
sias' sąlygas, kuriose mūsų draugai 
randasi. Kiekvienam darbininkui tas 
yra•labai svarbu.

cija tyčia sumaišo mus po ka
meras su įvairiais Judošiais- 
provokatoriais ir t. p. Dažųai 
kilnoja iš kameros į kamerą— 
“sortiruoja.” šviesa kamerose 
silpna. Elektros lemputės vos 
10 voltų. Tos pačios paka
bintos augštai palubėse.- že
miau nusileisti negalime. Del 
šviesos menkumo labai greitai 
genda akys. Daugelis mūsų 
draugų liko jau trumpare
giais. Kitiems karštis puo
lęs, ir tt,- Be to, kamerose la
bai dažnai daro kratas. Kra
tos metu mus išvaro iš kame
rų į koridorių ir “šeimininkau
ja” po kamerą, kaip jiems pa
tinka: viską išnaršo, išmėto 
po kampus, sutrypia purvinais 
batais ir tt. Ką vieną kartą 
yra leidę įsinešti į kalėjimą, ki
tą kartą per kratą atima. Apie 
dulkes ir kalbėti netenka. Po 
koridorių vaikščioti neleidžia. 
Visą laiką ešame kamerose ūžt 
daryti. Išleidžia tik į “oborkę” 
rytais ir vakarais.

Po kiemą vaikščioti gauname 
vieną (1) valandą. Bet iš tik
rųjų tiek neduoda: nutraukia. 
Kieme didelė kamšatis (susi
grūdimas). Kiemas teturi apie 
50x15 kv. m., o vaikščiojame 
virš 200 žmoiiių.
“ Valgis blogas: zupė bloga;

vi
durių gydytoją (kadangi admi
nistracija nedavė med. pagal
bos). Dabar drg. Mainelis kiek 
pasveiko, bet dar nevisai. Kad 
padėtis nepasikeitė, rodo šis 
faktas: drg. Dapkus Liudas net 
šiomis dienomis turi kankintis 
vid. liga (skilviu) del nebuvimo 
gydytojo (ne med. ų pagalbos, 
bet gydyt.). Valgyti beveik vi-

“RAUDONO
“RAUDONASIS 

nuo naujų metų 
kas savaite ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma. . < ,| . j r •

“RAUDONASIS ARTOJAS’1, 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuviui kalba laikraštis, 
kuris talpina-daug įvairių žinių . 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS”' 
teikia savo skaitytojams daug- 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų įskąičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio ’* 
krašte nebūtų. skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- j 
tiejiais.
Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai, pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.
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tojais ryšius. Tuo tarpu, tų 
ryšių sustiprinimui, trumpai 
nušviesime sąlygas, kokiose 
mes dabar gyvename.

Jums visiems, draugai, yra 
gerai žinoma ir iš visai dar nese
nos praeities prisimenate fa
šistų reakcijos siautimą. To 
pasekmė: pilni kalėjimai pri
grūsta revoliucinių darbininkų 
ir valstiečių. Tik mūsų, Kau
no kalėjime, dabar yra sukim
šta virš 200 įvairių politinių 
“prasikaltėlių.” Iš jų kaires
niųjų darbininkų ir valstiečių 
kolektyve yra 131 kalinys. 
Kameros pefpildytos. Kame
rose 6x51/2x8 V2 kubiškų met
rų prikimšta po 18-22 žmo
nes.

Kalinių sąstatas kamerose mėsos ir bulvių visai nepaduo

Lietuvių Darbininkų K. Po-; 
Žėlos Vardo Kliubui Leningra-

draugai! Nesenai mes ga
vome drg.. Skurkio laišką. 
Draugiškas ačiū! Panašūs laiš
kai sudaro mums kaliniams 
gerą įspūdį. Tuo labiau, kad 
mes prisimename jus, draugai, 
emigravusius iš fašistinės Lie
tuvos proletariškon tėvynėn— 
S. S. R. S. Malonu girdėti, 
kad jūs, draugai, nenuleidžia
te rankų, bet organizuojatės į 
lietuvių darbininkų kliubus, 
kad suvienijus savo išblašky
tai jėgas ir proletarizavus jas. 
Pats jūsų kliubo pavadinimas 
•'Kardho Požėlos Vardo Lietuv. margas: "kalėjifno Administra-da. Vietoj mėsos ir riebalų

t

46 Ten Eyck St.
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HTERAHNIS IR MENO VAKARASgalva augštyn.

ELENOS RETIKEVIČIūTES TRIO
Ši garsioji pianistė specialiai “L.” koncertui suorganizavo 

piano-celo-smuito trio, kas bus naujanybė visiem.

BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI
Atsižymėję Šokikai brolis ir sesuo Skučiukai šoks keletą 

kavalkų sceniškų šokių, kurie bus ytin Įdomūs.

AJitrad.; CirSjodžio 3, 1929 ■ EAISV'fe Puslapis Ptenkfas 1

LOS ANGELES, CAL.

Darbai pas Privatiškus 
Turčius

Čia randasi didelis skaičius 
darbininkų, kurie dirba pas 
turčius patarnautojais, 
tai: virėjos, 
šoferiai, 
Nors darbo sąlygos, kuriose jie 
turi dirbti, yra pusėtinai sun
kios, bet plati visuomenė apie 
tai visai nežino. Kurie dirba 
pas turčius patarnautojais, 
bapdo nuduoti, kad jie yra galėtų suprasti, kaip ponai at- 
augščiau pakilę, negu darbi- sin.eŠa į tuos, kurie jiems tar-j 
ninkai, kurie dirba dirbtuvėj; nauja. Pnvvzdžiin r1—" 

|L*rba kur kitur. Kadangi ra-į (nursė), 
šytojui šios korespondencijos dvi mažas mergaites, viena 4

teko dirbti vienur ir kitur, te-'m., o antra 1 metų, nebuvo 
ko susipažinti, ■, kokis skirtu-1 pas privatiškus ponus, tai ne- 
mas tarpe dirbtuvių ir. priva-, žinojd, kaip apsieiti su vaikais, 
tiškų turčių namų darbininkų, j Ji bandė apsieiti kuo meiliau-

Skirtumas tame, kad dirb- šiai, kad tik įtikti poniai. Ka- 
tuvėj spaudžia darbininką sa- da didžioji mergaitė pradėjo 
vininko pasamdytas šuva (bo- verkti, f 
sėlis), o turčiaus namuose ]<as yra> brangioji?

tai slaugė paklausė: 
j----------------  ----------------------? To ir už-

kaip.spaudžia ir persekioja darbi- teko Ponja ko už tai 
namų valytojos, i ninka pats turčius, jo pati, -. , , , ..

daržininkai ir t. t. j vaikai ir svečiai. Visiems turi ka^ slauge pavadino jos mer- 
pataikauti ir visados jaustis, “brangioji.” Ponia pa- 
kad tu esi šiukšlė, nes kitaip' reiškė: “Aš maniau, kad tu ži- 
būsi išmestas iš darbo. Čiajnai, kaip apsieiti su vaikais, 
paduosiu vieną kitą darbiniu-' beį įu nežinai nei paprasto da- 
ką atskirai, kad skaitytojas kacj negali ją vadinti ki

taip, kaip tik vardu. Aš neno- 
„ Pavyzdžiui slaugė , riu» kad B suprastų tave kitaip, 

, kuri paimta auklėti i kaip tik darbininkę, kuri turi
______________- -_________ _____________________________ 4 » • i i • J _ • • • ! _ ♦ »

“LAISVES- KONCERTAS 
BMOKLYNE

Nedelioj, Gruodžio (Dec.) 15,1929
BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE 

Po Koncertui Šokiai. Orkestra E. Retikevičiūtės
Įžanga 75c, $1, $1.50 ir $2Pradžia 3:30 po pietų.

Išanksto Įsigykite įžangos Bilietus!

Ištisa Programa Šiaip Išrodo

ALDU. ŽINIOS '

{vairūs Pranešimai

iš-Šiomis dienomis likosi 
siuntinėta atvirutės su Sovie
tų lakūnų paveikslais ir orlai
viu. Kuopoms pasiųsta po 50 
atviručių. Atvirutės parsi- į 
duoda po 5 centus kiekviena. Į 
Kuopų sekretoriai aplaikė tuo 
klausimu po laiškutį su tam 
tikromis instrukcijomis. Būtų 
malonu ir yra privalumas tų 
kuopų, kurios aplaikėte mini
mas atvirutes, parduoti taip 
greitai, kaip galima ir pinigus 
grąžinti laiške pažymėtu ant
rašu.

Tik šiomis dienomis pasiųs
ta 250 egz. knygelės “Argen
tina ir Ten Gyvenanti Lietu-1 
viai” į Argentiną “Rytojaus” 1 
antrašu. \Tai jau viso bus pa-: 
siųsta 750 ir kaip pasirodo, mi-i 
nima. knygelė turi pąsisękinlą ! 
ir gerai paskleista vietos lietu-į 
vių tarpe.

Ir tolimoj Brazilijoj mūsų: 
' į organizacija yra žinoma, ir tikį 

šiomis dienomis geras skaičiusi 
mūsų senų knygų pasiųsta, ir; 
esu pilnai įsitikinęs, kad jos 
bus skaitomos su žingeidumu, i 
Šiomis dienomis bus padaryta' 
paskutinė ekspedicija knygos j 
“Caro Kalėjimuos” ir anglui 
kalba kalbantiems 'jauneliams.!

’tl’l Antrą dieną gruodžio jau bus į 
I gatava senai laukiama knyga | 

_ v,. , • 'dailiosios literatūros, parašyta ■Man pasitaikė vežti tris po- d Scn0 vinco h. tu aus j)us; 
mas viename automobihuje, 
kurios važiavo iš “Jonatan”! 
kliubo. Viena jų, kuri buvo, 
apysenė, kalbėjo neužsiganė-; 
dinančiai, kad jai kliubo se-i 
pretorius liepė paleist iš darbo 

! vieną tarnaitę vien del to, kad 
jinai moka jai didesnę algą, 
negu kliubas yra nustatęs. Ka- 

; daugi senė nebuvo pripratus 
priklausyti prie kliubų, kurie 
disciplinuoja ir įsako, kaip ap
sieiti su darbininkais, tai jinai 
negalėjo tą pakęsti ir už tai 
piktai barėsi ant kliubo sek
retoriaus, kad pastarasis ki
šasi į jos privatiškus dalykus. 
Bet kitos jponioę buvo “ųp-to- 
date” ir Suprato svarbą j u or
ganizacijos, už tai visokiais 
būdais bandė pertikrint senę, 
nurodydamos, kad jos turi būt 
organizuotos ir palaikyt diš- 
cipliną, nes tas 'esąs del jų 
gerovės. Tas parodo, kad tur
čiai organizuoti ne tik prieš 
dirbtuvių darbininkus, bet ir 
prieš tuos, kurie jų namuose j 
vergauja po 16 vai. į parą.

IVAN STESCHENKO, Basas'
i antrasis Šaliapinas. Ilgą laiką jis dainavo Chicagos 

operoje, dabar dainuoja Philadelphijos operoje. “L.” kon
certe jis duos 10 dainų. _

SESERYS PAULIUKONIŪTES
Massachusetts garsiosios duetų dainininkės. Ne tik kad 

jos- dainuos Laisvės koncerte, bet tuo pat laiku įdainuos kele
tą rekordų Columbia Phonograph kompanijai.

i > ' t > .‘

į LYDIA KORETZKY, Mezzo-Sopranas
* Ji yra ukrąinietė, kuri savo talentu .užkariavo amerikonišką 

sęępą^į&sayo artimu kaiminkų rusių dainininkių, dainuos ir 
mums. ; ‘‘ 'A ” ‘ ’ ' '" ’ ° ‘~ f' '' ‘ ' "■

MAINlERIŲ KVARTETAS IŠ SHENANDOAH, PA.
* Uis dainuos revoliucinei dainas tokiuose’rūbu.osę, kaip mato

te ant-paveikslo. Tai, pirmu, karty .ityisų parengime ■ grynai 
praletariškas stotus. ‘ jG j į i |r- I j 'į j • g-.,-

H • r I j/ L į ' Jlį • HuL’U/.

' MARGARET E. čE&<AVičIŪT£ ' y — 1
Pagarsėjusį savo sidabriniu lyrišku ^sopranu ir atsižymėjusi 

kaipo artistė vadovaujančiose rolėse keliolikoje operų, rehgiasi 
ty)rie *‘L.” koncertu naujomis dainomis, j’ ! ’ ’ ‘ *

» > * ■; ‘ \ , i, • J ” *

. . A. B. ARLAUSKAS, Tenoras
Arlauskas jau mid senai žinomas kaipę dainininkas, tačiau 

po trijų: metų kasdieninio lavinimosi, jis jau ne tas, kokiu mes 
jį;

giį- t / v i £ / ? j •*
r Dainuos Brooklyno didysis AIDO CHORAS, vadovaujamas 

W^L. B. šaknaitės ir pagarsėjusia LYROS CHORAS, vadovauja
mas b. Erėm i no.

North Smithfield, R. I.
American Wooleji kompani
jos Saranac dirbtuve atlei
do 450 darbininkų,’-kadangi 
perdaug pagaminta produk
tu.

i JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

PLATINK JT 
“LAISVĘ

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: wKT.ySz?ne’ Mt?L9669 Bell, Oregon 5136

jai ..patarnauti, tai ir viskas.” 
Pamokslą užbaigus, liepė 
kraustytis. Atėjo "kita slaugė. 
Tą dieną atvažiavo ponios gi
minės pažiūrėti vaikų. Slau
gė, kad įtikti, bandė phsirbdy- 
ti linksma ir žodį kitą prata
rė į atvažiavusius svečius. Sve
čiams išėjus, ponia pareiškė: 
“Aš nenorim kad tu juokau
tum bei kalbėtum į svečius. ■ 
Tu turi būti ir jaustis, kaip1 
rakandų gabalas.” Panašiai 
elgiasi su visais darbininkais 
ir darbininkėmis. Darbo va
landos be skaičiaus. Didžiu
moj duoda pusę dienos į sa-l 
vaitę, bet ir ta pusė dienos, su 
laiku, tampa sutrumpinta, ne-’ 
gali anskčiau pasiliuosuoti 
kaip 4-tą vai. po pietų.'

siuntinėjama. 1
Delei Drg. Šolomsko 

Pastabos
j 

“Laisvės” num. 273 drg. šo-‘ 
1 omskas daro man teisingą pa-' 
stabą. Mano kritika turėjo 
būti 9-tam apskričiui, vietoje 
6-to. Dabar galiu tarti keletą 
žodžiu kaslink šešto apskričio 
tarimo, kad Centras parūpintų 
katalogus ir išsiuntinėtų kuo-į 
ponis delei pasirinkimo anglų 
kalba knygų. Iš vienos pusės 
būtų neblogai. Bet gyvenimo 
įvykiai visai kitaip nusako. Ir 
štili faktai. Pirrn^is ir antrais 
metais nuo prisiy^išymo jau-, 
nuolių buvo taip daroma. Bu
vo atsiklausta kuopų bei pri
klausančių jaunuolių, kokių 
anglų kalba knygų jie pagei
dauja. Aiškiau, buvo duota 
laisvė pasirinkirhui ir štai kas 
iš to išėjo. Buvo įvykių,’ kad: 
reikalavo tokių knygų, kurių' 

I viena kainuoja penkis dolerius. 
• Buvo ir tokių reikalavimų, kad 
I tokių knygų visiškai nebuvo 
galima duoti. Pagalinus ir ki
ti nesmagumai įvyko, todėl 

_ .. _ . . Centras negalėjo prieiti prie
Vietinių Draugijų Parengimai. išvados, kaip tik pa-

17 d. lapkr. įvyko diskusijos'skirti visiems jaunuoliams vie- 
arba, geriau užvadinus, pamo-,no^io turinio knygas. Ypatin- 
kos. Iš pirmų pamokų atro- gai šiais metais komisija per 
do, kad pasekmės bus labai keletą' atvejų jas rinko, kol 
geros. Susirinko apie 50 žmo- tinkamas surado. Ir kaip ne- 
nių.
rie nemano, kad jie viską ži-! 
no. /Tamokų tema iš knygos 
.“Pasaulio Stebuklai.” Atrodo, 
kad sezonui užsibaigus, Los 
Angeles progresyviai lietuviai 
moksliškame žinojime paaugs 
visa

, Susirinko apie 50 žmo- tinkamas surado.
Žinoma, tie tik atėjo, ku-. kalbėsime, visiems nebus gali- 

Ima įtikti, rūgojimų buvo, yra 
ir jų bus.

A. Matulevičius.

“Tikri” Progresyviai

Nors mes. visi ne liuosi nuo 
klaidų, bet kada > kas pastebi, 
taf vis bandonie pataisyti, nors 
dalinai. Tuo tarpų atsiranda, 
ir lokių, kurife nesistengia savoj 
klaidų taisyti. Pavadžiui,1 
k^tų/ios draugijos surengė se
nobines pastovias pamokas. 
Tose pamokose supažindind 
,vi$us su gamtos paslaptimis, 
SU ta medžiaga, kuri egzistuo
ja visatoj. Rodosi, kiekvieno 
pareiga lankytis į tokias pa
mokas ir dar stengtis kviesti 
pašalinius.

! Laike, surengtų pamokų at
sirado ir tokių mūsų tarpe, 
kurie ne tik patys neatsilankė, 
bet dar susikvietė ir kitus pas 
save ir paskui “uliavojo,” vai
šinosi. Man rodosi, kad tokius 
žmones, kurie save skaito pro
gresyviais, ir dar nori būti va
dais, tai jau negalima toleruo
tu-' Jeigu jie ir toliau taip 
elįsis, tai mes turėsime ką 
nors daryti.

A;L,D.L.D. Kp. Koręsp.;

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimų; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražips popieros spausdina- 
mas. ,
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires,

Moterys daugiau 
nebijo skausmu!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tgcilauskas, savininkus Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt gigams, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurią netik’ lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nei 
iiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”

Kiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
.Expellcrio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Ncurai- ,s 
lis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai, u

baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėjė nuo 1Š67' 
metų. ‘ .Tik patrinkite’ skaudamas 
kurto' dalis su Pa’in-Expclleri'u' ir 
jis'be jokios abejonės sūteiks'jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuoj aus pa
siekę sukepimą kraujo' suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangis be- 
sigydymai pasauly.

• Apgr.—No. 87
______ _______________ t___________________

Paminėjimui Drg. L Prūseikos 25 Metu Literatinio 
: Darbo Revoliuciniam Darbininkų Judėjime

• Gruodžio 7. d. įvyks istorinis, parengimas, kokio 
Brooklyne dar nėra buvę. 7 d. griiodžio, ateinan
čią sūbaįą, įvyks L1TERATINIS ir MENO VAKARAS 
mūsų žymaus'darbuotojo drg. L. Prūseikos minėjimo 
25 metų literatinio darbo.
Programoj dalyvaus (kalbės) (draugai: V. Tauras, 

s R! Mizara, Daktaras J. Kaškiaučius, F. Abekas ir 
pats drg. L, Prūseika , »

Dainuos visų mylima dainininkė M. ČESNAVIČIŪ- 
Te ir A. VELIČKA. Taipgi česnavičiūtė ir Velička 
mokinasi naujų dainų ir dainuos duetus.
Retikevičių orkestrą padarys “surprise” del drg. L. 
Prūseikos.x Orkestrą bus tokia didelė, kad dar “Lais
vės” svetainėj nėra buvę‘tokios muzikos. O tai bus 
veltui.
Daug draugių pasižadėjo iškepti ir paaukoti po py
ragą. Bus sendvičių ir vaisių, taipgi ir rusiškos ar
batos.

> Teko patirti, kad svečių bus iš Newarko, Elizabeth 
ir Cliffside, N. J. Vietiniai darbininkai yra kviečiami 
dalyvauti kuo skaitlingiausia. Literatinis ir meno va
karas prasidės 5 vai. vakare. Visi draugai ir drau
ges kvięčiami atsilankyti be vakarienės, nes valgių 
bus daug ir įvairių-. ;

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

kvepįr
M. .

Mass., . 
šimtų jų

J. J. Urbszo, 187 Oak Street, I>awrence,' 
i savo krautuvę kas mčnesis po kdioliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN'S CIGARS visi

SKAS iš 
sitraukia 
parduoda. o<*n.v, 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikliau ja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!John Naujokas

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiemš 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai )r pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po JO centų arba po vaidu Petro Restoranuose, Užeigose, KJiu- 
buose, ant Bali;: ir .storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų. viršminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur Į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas įmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
. GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į ‘DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bondro Nusilpimo, Nusiminimo, GaL 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir . Mėšlažarnes JĘigU>

SkaūŪėjimo, Neuralgijos,’ Padidėjusių ■ 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Ligų, Rąųąyd’?’pio, Sciatikos ir Strėnų 

imo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 

' siaįs, užgirtais moksliniais būdais. Greitos 4r 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

Liauki
Gerklė
S’ntud

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 T- M.

wwawją<z»\»T<rv»

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, bet 

ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius
„ (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UkUrbans Cold Powders 76c už baksą apsiginkluok nuo savo 

amžino priešo l

__ _ _ yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vldu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria Žmogui x>aRamina daug rūpesčių ir 
sunkių Hgy. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOI’ATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI I’AS—

^boaas

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metrijpoiitan Ave., 

Brookl&n, N. Y.

Aš, žemiau faBiraŠęm. siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man prisių«tl 
URBAN’S COLD .POWDERS- ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vaidai

No........

Miestai '"'State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

lojimas iš 736 Lexington Ave. .
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir Pra- 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus vaeiuou ir 
paisyti visokių išdįrbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasės moterims. įleidimas ir užganedinimas užtikrirttaa.
Klasės dienomis ir vakarais.

Į Užganędinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas Antrad., Gruodžio 3, 1929
T

fe

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
t

P. SIAURĮ

GERAI IR PIGIAI

I

STOKES
173

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

Telephone: Stagg 4409

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

pagelbsti 
malimą.

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.) Jo nauja gyvenimo vieta:

319 Hooper Street 
BROOKLYN, N. Y.'

Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Trečiadienį, 4 d. gruodžio, 
Laisvės” spaudos ben

drovės direktorių svarbus su
sirinkimas. Visi būkite. J? 
Nalivaika, sekr. 287-8

127
(Tarpe

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Specialistas de) visų ligų ir operacijų: 
Akių, 

Naujausi

JONAS STOĮKES
Bridge St., C. Brooklyn,~R. 't.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Jie laiko 'daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLA' |
Visokią Rūšig Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasL 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrln- 
flit.—Pabandykit 1

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

416 Metropolitan Avenue 
• >

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo Au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms sir pasivažinėjimam^.

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DANTISTAS '

Ž-Spinduli'ų, Diagnoza 
221 South 4th Street 

(PrieSais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
, LIETUVIS ADVOKATAS 

j . 197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

' 65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

417 Lorimer Street -(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA 10 kavalkų valgomo
jo kambario rakandų, su visais vė

liausiais įtaisymais, elektros lempom 
ir dar visai nauji. Kaina $110.

Hewes St,

VIETOS ŽINIOS

kaip

kų, dirbančių prie naujų pože-

J. Kairys, Sekr. MIRTYS—LAIDOTUVES

Paskirs Morrow Senatim

TEATRAS-DAINOS-MUŽIKA

So-

DABAR 
RODOMAS

Daly- 
su ape- 
buvo ir

pĄRĄMOUNT’UOSE ( APIE 
BURLĖSKO AKTORIŲ' 
GYVENIMĄ.

žydų Socialistų Federacijos!prje.“Dešimt Dienų, Kurios Su- 
suvažiavime pats jų pildomojo1 drebino Pasaulį”. Dailės, žvilg-

“NAUJASIS BABILONAS”-— 
PARYŽIAUS KOMUNOS 
VAIZDAI;

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA' kambariai Wil- 

liamsburghe, 4 kambariai, maudy
ne ir elektra. Randa $18.00.
PASIRANDAVOJA 6 kambariai ir 
10 kambarių su visais įtaisymais. 
Tel., Stagg 8383. A. B. ZINTS, 121 
Union Ave., Brooklyn,1 N. Y.

(283-288)

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biėdnuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 4 kambarių fornišius. 

’ “, ran
da $20. Iki 11 šio menesio randa 
užmokėta. Taipgi yra tonas anglių. 
Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai. vakare, 
po num. 432 S. 5th St., Brooklyn, N. 
Y. 287-8

t . . . i ■programoj buvo

83 S. L. A. kuopos vakarėlis 
pereitą sekmadienį, “Laisvės” 
svetainėje, turėjo gerą progra-, 
mą ir daug publikos. Aparti 
tos kuopos narių, apsčiai buvo'

Darbo Federacijos vadai, su 
pagelba 50 samdytų mušeikų, 
išdaužė \ mitingą požeminių

Kalb ir Iriatbush Avė., taip 
New Yorko Paramounte šią 

rodoma tas pats judis.

» - • • 4 AT T *X T V 4.0A 11CAL4J1, IICUIU* «pi.AV*Atlantic City, N. J.—New'Savininką galite matyti kasdien po
i Jersey valstijos gubernato- 27™B?ookTyn, n.“ y.

NEWYORKIETEMS
Brangios draugės, nepamirškit, 

kad L. D. S. A. 31 kuopos susirinki
mas jvyks 5 d. gruodžio, pas drau
dę Marks, po num. 2310 Stearn St., 
Bronxe. Malonėkite visos ateit, kad 
mūsų susirinkimas būtų pavyzdingas, 

kad pereitą kartą. K. S. L-tė. 
287-8

--------- ;------ —------------

Naujausias Sovietinis
Judis! Galingas!

Dramatiškas!

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos susirinkimas; 

įvyks seredoj. gruodžio 4 d., “Lais-. 
ves” svetainėj, 46 Ten Eyck St. Pra-i 
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai! 
būtinai dalyvaukite, .nes turime daug 
svarbių reikalų apkalbėti. Kurie jau 
mokestis esate pžvilkę, malonėkite1 
užsimokėti, kad nebūtumėte suspen
duoti laikę 'ligos . Taip pat Oris rin-

Norintieji Apšvieios Tegu 
Nepraleidžia Šios Progos

Federaciniai Vadai Išdaužė 
“Subviy” Streiko Mitingą

nesako žmogžudžio vardo.
Kalėjimo „viršininkas turi 

nuožiūrą ant Jacobo Burakof- 
fo, irgi 17unetų amžiaus. Mat, 
kadai Kaminskis buvo areštuo
tas už apiplėšimą Brooklyne, 
kur dalyvavo ir Burakoffas, 
tai Kaminskis išdavė tą savo 
sėbrą; ir Burakoffas tapo su
imtas sulig Kaminskio suteik
tų žinių. Kalėjimo viršininkas, 
todėl, sprendžia, kad tai Bu
rakoffas nudūrė Kaminskį, 
keršydamas jam už išdavystę.

- -X - Jaunuolių ' QTTSTRTNKTMAT Mandolinų Orkestrą, vadovau- VI Ii
jama Zablackučio, kuri sutar- “LAISVĖS” DIREKTORIAMS 
tinai paskambino porą dalykė
lių. šokiams smagiai griežė įvyks 
Retikevičiūtės duetas, 
viai šoko skaitlingai ir 
titu. Tarp užkandžių 
naminių pyragaičių'.

Ne dyvai, kad publika buvo 
pasitenkinusi iš visų atžvilgių.

Sekmadienio vakarais būna 
■paskaitos bei prakalbos šian
dieniniais klausimais, Workers 
Schoolėj, 26 Union Sq., New 
Yorke, 8 vai. Tuos klausimus 
gvildena žinovai. Tai, galima1 svetainėj, New Yorke, pereitą 
sakyti, darbininkiškas sekma-;sekmadienį. Tai buvo susirin- 
die^io universitetas. Bet juom I kimas 63 lokalo Suspausto 
lietuviai darbininkai beveik 
nesinaudoja.
v- Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 8 d«, toj vietoj bus pro- 
[esoriaus Scott Nearingo pre- 
ekcija apie Chinų įr imperia

listų saptikius su Sovietais; 
apie tarptautinę politiką, kuri 
sukasi Mahdžurijoj; apie re-i vadas atsistojęs pareikalavo, ba 1930 metams, 
voliucines galimybes Indijoj;. kad tuojaus būtų paskelbtas giau .svarbių reikalų, kurie ga- lt _  " -.      L, J . • i • •< /i i i • • Ii w\ n n n i nn rvf rm n m n onoi

r^i plh^tian Pnešmetinis S. L A. 83 Kp. 
l--i-- v-’- -—Susirinkimas Ketvirtadienį

z S. L. A. 83 kuopos priešme- 
tinis susirinkimas įvyks 5 d. 
gruodžio, “Laisvės” svetainėj, 
46 Ten Eyck St. Pradžia 8 
vai. vakare.

Šiame susirinkime, bus nomi
nuojama kandidatai . į S. L. A.

63
Oro, Požeminių .Gelžkelių 4 ir 
Tunelių Darbininkų. Suėjo 
bent 500, daugumoj tie, kurie; 
jau fsustreikavę Bronx .Con
course. Streikieriai jau pirmes- 
niame mitinge buvo .nusitarę1 
streikuot. Bet kada šiame, as- Pildomąją Tarybą; taipgi bus 
trame mitinge vienas kitas jų renkama nauja kuopos valdy- 

’ “ z'r'~ J . Bus ir dau-

apie koloninių vergų judėji- streikas visų 16,000 darbinin- 
inus abelnai. J

Kiekvienant verta išgirsti tą -minių gelžkelių bei tunelių 
prelekciją, pamatiniai susi pa- pravedimo, tai geltonasis 63 
žinti su tais svarbiais klausi
mais.

lirpa aptarti metiniame susirin
kime.

Taigi, visi v nariai ir narės, 
dalyvaukite susirinkime ir iš
sirinkite valdybą, kuri tvarky
tų tinkamai organizacijos rei
kalus.

Socialisty Partija Numušė 
Duokles iki $1 Metams

Socialistų Partija numušė 
mėnesines, duokles nariams 
nuo 50 centų į mėnesį ($6 į 
metus) iki $1 į metus. Nupi
gintomis duoklėmis tikisi gau
ti 10,000 naujų narių. Social- 
fašistams nesvarbu, kokie na-; 
riai, bile jų daug būtų. Pas-'

Iš Rūsy Darbininkų Kliubo 
Vakaro, Įvykusio šeštadienį

Pereitą šeštadienį Brookly
no rusai darbininkai turėjo su
ruošę savo kliubo svetainėje 
(ant Cook gatvės) vakaro, ku
rio programoj dalyvavo ir Ai
do Choras,, vadovaujamas B. 
šalinaitės. Gal del to paren- 
gįman atsilankė nemažai ir 
lietuvių. Nors ne visi aidiečiai 
dalyvavo (ypač tenorų ir ba
sų mažai buvo), tačiaus choras 
sklandžiai sudainavo, palakda
mas gero įspūdžio svetimtau
čiuose darbininkuose.

Be to, buvo monologų, dai
nų ir kt. koncertinių šmotų, 
kuriuos išpildė patys rusai. 
Svieto prisirinko pilna svetai
ne. Rep.

Daug Bedarbiy Susalo, Sako 
Kapitalistų Laikraščiai

Vietinis dienraštis “Herald 
. Tribune” pereito sekmadienio 
httmeryj rašo, jog per paskuti
nius šalčius daugelis vargšų 
Sušalo New Yorke. Kiek jų 
sušalo, skaitlinėmis nepaduo
da. Matomai, nemažai buvo 
bedarbės ir šalčio aukų, kad 
kapitalistiniai laikraščiai ne
drįsta pasakyt, kiek.

NAUJASIS 
; BABILONAS
49 Dienos Paryžiaus
Komunos 1871 Metais

Nuotikiai—
L; —Prancūzų Prūsų Karas 

—Paryžiaus Apgula 
—Proletariato Sukilimas 
-L-ParyŽius ant Barikadų

; , p—VersalS prieš Paryžių 
-r-rKomunos . Sugriovimas

1 t-Paryžiaus Skerdynė
CAMEQ THEATRE

42nd STREET IR BRQADWAY
Tu ' NEW YORKE
Nupigintos Kainos

Nuolatinis Vaidinimas (

PARAMOUNT TEATRAI
New York Brooklyn
Tiines Sq. Flatbush ties DeKalb

ABIEJUOSE TEATRUOSE

“APPLAUSE’’ 
(Aplodismentai) 

Su Helena Morgan
Paramount’© Visa-Kalbanti Sensacija 

Ką tik iŠ Dvidolerinių Rodymų I
Ikreli. stebėtina istorija moteriškės, kuri 
mylėjo perdaug i Dramatiška 
pašėlusio {simylėjimo ir 
meilės 1

kova tarp 
motiniškos

judj, apioPamatykite ir IŠGIRSKITE . .
Irt r} buvo daugiausia kalbų -per metusi

BUDY VALLEE Asmeniškai I. Su savo 
originaliau Connecticut Yankees Brook* 

į lyno Paramount’^. ; ' ; (■
» 1 * -X__ -L T J { .

ir kiti naujausi Įvairumai 
.ABIEJUOSE TEATRUOSE

lokalo sekretorius davė ženklą 
mušeikoms, kad užpultų nu
žiūrimus kairiuosius, reikalau
jančius visuotino streiko. Vie
nas iš lokalo vadų, Joe Moran, 
pirmas parodė pavyzdį, kirs
damas vienam iš streiko ko
miteto narių. Paskui mušeikos 
kėdėmis, blekdžekiais ir kumš
čiais išvijo visus darbininkus 
iš svetainės.

Tada darbininkai susirinko 
Manhattan Lyceume, skersai 
gatvės, ir išdirbo planus, sulig __ ______ ______________
kurių streikas bus plečiamas. I pašalinės publikos ir jaunuo-.i 
Jie išsirinko komitetą iš 15 ei-jlių, ypač iš abiejų darbininkiš-l 
linių darbininkų, kurių tarpe 
yra ir 7 negrai, šičia paaiškė
jo, kad federaciniai vadai tik
tai buvo susitarę su kontrak- 
toriais pakrikdyti streiką ir 
vien monijo* darbininkus, žo
džiais neva priimdami darbi
ninku reikalavimus, bet kovą 
atidėliodami vis tolyn. Tie va
dai pereita savaitę išleido $1,- 
500 dešimčiai savb1 “organizat- 
tdifių,'” bet'nei vienas iš tų’or
ganizatorių nei sykio: nepasi
rodė nei tarp streikd pikietų, 
nei streikierių mitinge. Unijos 
ižde yra $125,000, bet unijos 
ponai išstenėjo vos $20 delei 
streikierių paramos.

Darbininku Tarptautinė gi 
Pašelpa tuojaus atėjo pagel- 
bon, organizuodama streikie- 
riams virtuves ir padėdama 
rinkti piniginės paramos.

Darbininkiškasis streikierių 
komitetas išstatė tokius reika
lavimus : paprastiems darbi
ninkams turi būt mokama bent 
$7.50 už 8 vai. darbo dieną, 
vietoj iki šiol mokamų $4.40; 
dailydės ir kiti mechanikai tu
ri gauti $9.50, vietoj $6:50.

Kitame, 735 lokale požemi
nių gelžkelių ir tuneliu darbi
ninkų federaciniai vadai irgi 
neduoda darbininkams išsižio
ti apie streiko plėtimą.

kutiniais laikais ypač -sušlamš- kimas valdybos del sekančių metų, 
tėjo Socialistų Partija ;. pasida-! Tydel kožho nario pareigą įšĮame sJ- 
rė koks tai balsų meškeriojimo ]{amus narius. Pasižymėkite nutari- 
kliubas, pamojantis ranka į vi- įmų sekretoriaus naują adresą J. 
šokią darbininkiškai klasinę P_raL’5e,is, 394 So. 1st St., Brooklyh, 
kovą. Ten prieglauda ir ker
šiems ir margiems, bile tik bū
tų priešai komunistų ir kitų 
kovojančių darbininkų, o pa
kalikai Amerikos fašistėjan- 
čios buržuazijos. .

Ką Socialistai Veikė per 
Paskutinius Aštuonis Metus?

Visai Pavykęs S. L .A. 83 Kp 
Vakarėlis su Programa

Emilija Luck, 40 metų, 247 p-—‘ '_ ‘ *
Front St., mirė 1 d. gruodžio; Į Galima ir kambarius randavoti, 
bus laidota 4 d. gruodžio, šv. '
Trejybės kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

kų chorų. j
Lillian Kavaliauskiūtė dai-:rįus Larson pranešė, kad jis 

liai sudainav,© “Pamylėjau Va-j paskirs Dwight W. Morrow, 
kar ir dar vieną. Graži jau-.iT7- n . i i nutė šokikė Bernice Misevičių-1 Wal1 .Streeto ambasadorių 
tė patraukiančiai pašoko porą Meksikoj, senatan į vietą,' 
šokių. Aido Choro mergaičių senatoriaus Walter E. Edge, Į 
sixtetas padainavo tris dainas, kuris tapo paskirtas amba- j 
padarydamas malonaus įspū- s&doHuAi F?ahcijoj. Mor-!

-9 S--10. me ,Ka?huA- row- užims senatoriaus vieta I 
kutis pagirtinai padainavo po-. .v T .
rą dhinelhų. Vienu iš pačių ^Londono laivyno
geriausių' ' punktų vakarėlio'konferencijas. ' ’ ‘ Į ’

“Naujasis Babylonas”, 
vietinis judamasis paveikslas, 
šią savaitę rodomas 
Theatre, 42nd St., f‘ 
way, New Yorke, yra vertas 
pamatyti veikalas. Jis piešia 
1871 m. Prūsų-Francūzų karą 
ir jo pasekmėje gimusią Pary
žiaus Komuną. Tai svarbūs 
pasauliniai įvykiai. Nėra abe
jonės, kad daugelis lietuvių 
darbininkų nuvažiuos į Cameo 
pamatyti karžygiškas komuna- 
rų kovas ir tvanišką kraujo 
pirtį, kurioj paskui Paryžiaus l ; 
darbininkus murdė “saviškė” 
buržuazija su Prūsų pagelba.

Šio veikalo gaminimą diriga
vo jauni artistai Kozincovas ir 
Traubergas, kurie buvo prisi
dėję ir prie “Potiomkino” ir

ikomiteto pirmininkas, £>aul sniu; veikalas irgi tinkamas. 
iRifkinas, pareiškė^ ' kad per į z s : { ■. ; • >
paskutinius aštuonis metus 
svarbiausias ir sunkiausias so
cialistų darbas,, tai buvo; kova 
prieš komunistus darbo unijo
se.; Dabar, .girdi, įmes juos 
esame nugalėję. . 1

Bet ta socialistų “pergalė,” 
suprantama, yra< tik naujas 
tuščias pagyras. i i

Tiesa tik tame, kad visą tą 
laiką socialistai išvien su bo
sais ir policija kariąvo prieš1 gašlumo; šiaip gi jienls tos ak- 
kairiuosius darbininkus, laužė torės tai 
streikus, darė kruvinus po
gromus prieš komunistinius 
unijų narius; ir pasidarė deši
nioji išnaudotojų ranka.

...  N 1 1 j . .

Vadovaujančiai tokio veikalo 
rolei, tur būt, jr negalima būtų 
buvę surasti tinkamesnės akto
rės, kaip Helen Morgan. Pir
miau jinai buvo naktinių kliu- 
bų laikytoja, kur sueidavo po-

Cameo | nigkQ, hteratinio ir meniško pa
ties ! Broad-' sau]io išdykę elementai, ’ kad 

be ceremonijų pasilinksminti. 
Paskui, kada federaliai blaivy
bės agentai pradėjo Helenai 
perdaug lipti ant kulnų ir už
darė jos užeigą, jinai leidosi į 
krutamųjų paveikslų aktores. 
Jos balsas, patyrimai, nudavi- 
mai—viskas kaip tik tinka tai 
rolei, kurią jinai vaidina “Ap
plause”.

• Kaip
DeKalb ir Flatbush Ave., taip 
ir<__
savaitę
Vodeviliniai ir kitokį pamargi- 
nimai betgi yra skirtingi. Vie
nur kitur programa, abelnai 
smagiam laiko praleidimui, yra 
gana turinihį^i ir gera.

žmonės abelnai turi ‘prastą 
nuomonę apie burleskų aktores. 
Senberniai, tiesa, yra dideli 
burleskų plikakojų teatrų my
lėtojai; bet į pačias ją. aktores 
žvelgia tiktai akimis ’ lytiško

ne žmonės”, o kokie 
gatviniai skudurai.

Bet kas nori patirt burleski
nių vaidintojų gyvenimą, pa
žvelgti už scenos ir įsitikinti, 
jog ir burleskinės aktorės yra 
apdovanotos tais pačiais jaus
mais, kaip ir “padprieji” pilie
čiai;' kas nori sužinot jų gyve
nimo sąlygas,, ir dramas bei 
tragedijas,—galėtų nuvažiuoti į 

_ ____ 7 , Bropklyno bei New Yotko Pa- 
Sing Sing ;kąlėjimo kieme, ne- ramount teatrus, kur šią savai- 
žinia kas nudūrė brooklynietį tę rodoma visa-kalbis krutama- 
kalinį .Reubeną; Kaminskį,: 17 si$ paveikslas “Applause’’ (Ap
metu. vaikiną. •. . Kiti kaliniai plodismentai).

Kalinys Nudūrė Kalinį, 
Kaipo Išdaviką

kada.Sekmadieųio vakare, 
kaliniai bųy() eilėmis sustatyti

(285-287)
LIETUVIS

FOTOGRAFAS if WAL10RIUS
DAhBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krąjavus 
ir sudaro su 
amerikoniukais.

TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyj’e Jokių 

s Chemikalų
šis • vaistas neužtr^ukia papročio 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
Ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir

Tai žmones, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa- 
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami* 
na skaniai.

Brooklyno Paramounte, *r •

‘BALSAS’
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininku ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. , Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ........ .. $2.00
6 mėnesiams..............11.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, (“Balso” Redakcijai, 
Germany , .

Kas • ažsisnko “Baką,” tng 
,♦nnm nat remia Lietuvos dar

bininkų spaudą ir padeda ją 
kovai prieš fašistą valdžią.

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. 

----------- --------- 1_________________________

Tik iš Lietuvos
Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas jš 

Lietuvos parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantiniu žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindčj’imas tiesiog akį veria! 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam .laiške bei money orderį. 
Taipgi, pažymėkite, kokio žiedo norite—vyriško ar mote
riško, jr jo mięrą. i . , \

Tokios progos pasaulis dar negirdėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žęiedą tik už $2.00. Taigi haudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti; ;'

.1 J. J. STROSSELL, Distributor
425 Chauncey Street ' * Brooklyn; N. Y.


	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00186.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00187.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00188.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00189.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00190.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00191.pdf (p.6)

