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Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Pavienio Numerio Kaina 4< Metai XX, Dienraščio XXINo. 23

Bostono ir apielinkių koloni
jos nusistatė būtinai sukelti 
tūkstantį dolerių del Agitaci
jos Fondo. Drg. Taraška pa
gamino kiekvienai kolonijai tam 
tikrą kvotą, kurią būtinai turi 
sukelti ir į trumpą laiką. ( Nei 
mažiausios abejonės nėra, kad 
kiekviena kolonija dės pastan
gas išpildyti savo kvotą nieko 
nelaukiant.
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KRISLAI
Tūkstantis Dolerių Agi

tacijos Fondui.
Kitos Kolonijos.
Bagočius Ir Bažnyčios.

Rašo M. ž.

Pirmas Lietuvių Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

DEMONSTRUOKIME PRIES BEDARBE!
Kad A. F. reikalinga pinigų 

pastaruoju laiku, tai kiekvie
nas darbininkas aiškiai mato. 
Visa reakcionierių armija puo
la iš visų pusių Komunistų Par
tiją ir jos spaudą. Lietuviški 
fašistai ir social-fašistai jau se
nai sudarė bendrą frontą pulti 
lietuvius komunistus. Visa so- 
cial-fašistų, tautininkų ir da
vatkų spauda atsukta prieš ko
munistus ir jų organizacijas. 
Jie visokias sutras verčia iš 
savo purvinų kanuolių ant ko
munistų ir jų pritarėjų. Ko
dėl jie šiuo laiku taip dūksta? 
Apsakymas aiškus. Komunistų 
įtaka kas diena vis giliau ir gi
liau leidžia savo revoliucines 
šaknis į platesnes ir platesnes 
darbininkų mases.
vus dar smarkesnį smūgį fašis
tiniam gaivalui ir visiems ka
pitalo šunyčiams, kiekvienas 
sąmoningas darbininkas^ turėtų 
prisidėti prie sukėlimo daugiau 
pinigų į Agitacijos Fondą.

Kad uždą-

Bet kaip su kitomis, kolonijo
mis? Bostono apielinkės nusi- 
sprendė sukelti tūkstantį dole
rių ir jos sukels. Kaip su 
Conn, valstija, New Yorko 
apielinkėmis? Ar jos tylės?

Kiek man yra žinoma, kieto
sios anglies industrijoje ir yra 
nusisprendę draugai sukelti 
veik tiek pat, kaip ir Bostono 
kolonijos. Tad visos kolonijos 
į vajų šiame darbe.
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Bostono spcial-fašistų gazie- 
ta ir davatkėlių gazieta nei vie
no numerio, neatspausdina ne
burnojus ką nors ant komunis
tų. Bet vietos darbininkai la
bai gerą atsakymą duoda: Ga
lite burnoti, kiek tik jum patin
ka, komunistų veikimas kaip 
ėjo, taip ir eis pirmyn.

Bagočius, kuris save skaitosi 
liberalu, sakydamas nezaležnin- 
kų kunigų suvažiavime pamoks
lą, pareiškė: Nežiūrint, kad 
aš esu liberalas, o vis dėlto kal
bu kunigų suvažiavime. To- 
liaus jis pasisakė, del ko jis 
kalba. “Amerikoj yra lietuvių 
centais pastatytos 62 bažnyčios 
ir ant nelaimės visos yra -užra
šytos airių vyskupams.” čia 
Bagočius parodo ^savo tikslą; 
jis nori užkariauti visas katali
kiškas bažnyčias, atimti iš ai
rių vyskupų ir likti jų valdonu 
—“vyskupu”.

Vokietijos Miestų Krizis
; ; BERLYNAS. — Vokieti
jos miestai labai, sunkiai 
pergyvena vįs .didėjančią 
Vokietijos nedarbo, krizę. 
Daugumos Vokietijos mies
tų 1929 metų biudžetai bai
gėsi dideliu deficitu. Mies
tai nutarė kreiptis į vyriau
sybę su atsišaukimu,' ku
riam bus pareikalauta, kad 
valstybė pasiimtų sau visą 
bedarbių šelpimo naštą.

F ; A.

Athens, Graikija.— šešta
dienį įvyko- smarkus žemes 
drebėjimas salose Psara ir 
Anti-Psara, Egėjaus jūrose. 
Daug namų sugriauta.

K * I D * V'I" DARBININKAI, ŠIANDIEN DALYVAUKI! 
DRAUGO KATOVIS’O LAIDOTUVĖSELONDONAS. — Pereitą 

ketvirtadienį Anglijoj laik
raščių pardavėjai paskelbė 
boikotą Komunistų Partijos 
organui “Daily Worker”; 
atsisako priimti pardavinėti 
tą laikraštį.

Komunistų Partija mobi-
lizuoja narius ir simpatikus 
sulaužyti boikotą ir kuopia- ^o™).
čiausia paskleisti “Daily
Worker.”

Draugas Steve' Katovis 
žuvo kovoje už darbininkų 
reikalus. New Yorko kapi
talistų brutališka policija 
nušovū jį už dalyvavimą 
streikierių pikieto 

Bronxe
demon-

(New

“Jeigu aš mirsiu,

Sovietai Perka Galvijus , 
Uruguay Respublikoj

Anglija Panaikino
Budavojimą Dviejų Kreiseriu

LONDONAS.— Kad neva 
nuduoti, jog imperialistai 
ištikrųjų nori “apriboti” 
laivynus, Anglijos valdžia 
pereitą penktadienį panai
kino budavojimą dviejų 
kreiserių. Abu kreiseriai 
yra po 10,000 tonų.

Tų kreiserių būdavojimas 
buvo sustabdytas pereitą 
liepos mėnesį, kuomet įvyko 
pasikalbėjimas laivynų 
klausime tarp , Amerikos 
ambasadoriaus* 1 Charles 
Dawes ir premjero MacDo- 
naldo. (

Sustabdydama budavoti 
tuos kreiserius, Anglija rei
kalavo, kad Amerika suma
žintų savo penkiolikos krei
serių programą.

Kreiserių klausimu eina 
varžytinės tarp Amerikos 
ir Anglijos imperialistų.

Sovietų Knygų Pasikei
timai su Užsieniu

MASKVA.— 1928-29 me
tais Sovietų valstybiniai 
centraliniai knygų rūmai iš
siuntė į užsienius ir gavo 
mainais 78,399 egzempliorių 
bendrai sumai 106,310 rub. 
prieš 70,676 egz. už 88,245 
tūkst. rub. praeitais metais.

Knygas, išleistas Sovietuo
se, praeitais metais gavo 
120 stambiausių užsienių 
bibliotekų. Pirmą, knygų 
pasikeitimo su SSSR . vietą 
užima Amerika ir Vokietija, 
iš kurių stambiausieji klien
tai yra vokiečių Notgemein- 
schaft (33,750 egz.) ir kon
greso biblioteka Washing
tone (20,906 egz.).

Sovietų Finansų Komisaras 
Moteris / ’

Maskva.—Sovietų liaudies 
finansų komisaru, kaip 
“Tass” praneša, paskirta 
moteris Vera Nikolajevna 
Jakovleva.

Jakovleva jau nuo seno 
aktyviai dalyvauja politikoj.

jūs to- 
' liaus tęskite kovą,” buvo jo 
į paskutiniai žodžiai, mirš
tant jam nuo kapitalistų 
budelio kulkos.

Šiandien po pietų įvyks

| Surado Orlaivį J. V.
Dingusiy Lakūnu

SEATLLE, Wash.— čia 
gauta pranešimas, kad la
kūnai Joe Crosson ir Harold 
Giliam pereitą šeštadienį 
atrado susikūlusį orlaivį 
Amerikos dingusių lakūnų, 
Carl jBen Eielson dr Earl 
Borldnd, už 90 mylių į piet
ryčiu^ nuo Nprth Cape. 
Lakūnų., nerado. Manoma, 
kad orlaiviui smarkiai susi
kūlus lakūnai iš jo 
ir veikiausia tapo 
giliai apsnigti.

Lakūnai Crosson 
lam šeštadienį vėl
nuo Amerikos laivo Nanuk, 
kuris yra ledų apsuptas 
North Cape, srity, į tą vietą, 
kur rado susikūlusį orlaivį.

Amerikos dingę lakūnai 
Eielson ir Borland bandė 
lėkti orlaiviu iš Alaskos į 
laivą Nanuk, lapkričio 9 d.

iškrito 
sniego

ir Gil-
išlėkė

Bedarbių Demonstracija 
- - - - - - I

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Šimtai bedarbių po Komu
nistų Partijos ir Darbo Uni
jų Vienybės Lygos vadovy
be demonstravo čia prie 
miesto salės, reikalaudami 
darbo arba pašelpos, Mies
to majoras ir tarybos na
riai . prasišalino, sužinoję 
apie bedarbių atmąr$avimą, 
Bedarbių komitetas negalė
jo patiekti:jiems .bedarbių 
reikalavimus.; , . f > 

kSL Paul mieste taipgi įvy
ko bedarbių demųnstracija.

Čia planuojama kita 
darbių demonstracija 
kantį penktadienį;

be- 
se-

Helsingfors, Finlandija.— 
Pereitais metais čia : buvo 
suareštuota 23,000 asmenų 
(arba 10 nuošimčių šio mie
sto gyventojų) už girtybę. 
Jau dešimts metų kaip Fin
land! jo j( išleistas blaivybės 
įstatymas. ,

masine laidotuvių demon- 
stracija. Katoviso lavonas 
randasi pašarvotas Komu
nistų Partijos Antro Dis- 
trikto name, 26-28 Union 
Square, New Yorke.

Komuninių Partijos Ant
ras -Distriktas atsišaukia į 
visus darbininkus, raginda
mas dalyvauti masinėj de
monstracijoj ir pagerbti žu
vusį kovoje už darbininkų 
klasės reikalus.

.....-4—-—---------

Bedarbiai Kovoja su 
Policija Vengrijoj

BUDAPE'ST, Vengrija.— 
Šeštadienį čia įvyko kelios 
bedarbių demonstracijos. 
Policijai pradėjus brutališ- 
kai pulti (demonstrantus, 
įvyko susikirtimas. Sužeis
ta keliolika bedarbių; taipgi 
sužeista policijos, inspekto
rius. Nemažai bedarbių ta
po suareštuota.

Nuo 1917 Mėty Skaitosi Pir
mieji Metai Sovietu

■ Kalendoriuj

MONTEVIDEO, Uru
guay.— Šioj šaly Sovietų 
Sąjunga nupirko 250 bulių 
delei veislės. Planuoja nu
pirkti 100,000 galvijų dau
giau. Už galvijus nuo dvie
jų iki trijų metų senumo 
moka vidutiniai po $180.

Uruguay yra vienatinė 
Pietų Amerikos šalis, kuri 
turi diplomatinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga.

Visam Pasauly Komunistų Partijos Mobi
lizuoja Darbininkus Kovai Prieš Bedarbę
Demonstracijos Įvyks Vasario 26 Dieną; J. V. Komunistą 

Partija Atsišaukia j Darbininkus
Aprobuojama, kad pasta

ruoju laiku visam pasauly 
yra apie 20,000,000 bedar
bių, ir bedarbė vis didėja, 
besiplečiant pramoniniam 
krizini kapitalistinėse šaly
se.

Jungtinėse Valstijose yra 
suvirš 6,000,000 bedarbių. 
Kiekvieną dieną vis dau
giau darbininkų išmetama 
iš darbo. Krizis didėja.

nizuositės ir kovosite už bū
vio pagerinimą. Išsisklaidę 
ir vieni jūs esate darbdavių 
ir jų tarnų malonėj. Jūs tu-. 
rite kovoti, ir kova turi būt 
milionų darbininkų, einan
čių kartu ir tuo pačiu sy
kiu, kovojančių už tuos pa
čius reikalavimus.

Visų šalių Komunistų 
Partijos bendrai atsišaukia 
į visus darbininkus ir ragi- 

Kokia bedarbiams išeitis? ina juos demonstruoti prieš 
Organizuotis ir kovoti.

Vasario 26 d. visam pa
sauly po Komunistų Parti
jų vadovybe bus masinės 
bedarbių demonstracijos, 
kuriose bus reikalaujama 
bedarbiams darbo arba pa
šelpos.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija del bedarbių 
demonstracijų savo atslšau- 
Lime į Amerikos darbinin- 
i'kus sako:
į Suvirš šeši milionai darbi- 

dirbanti ant Francijos laivo ninku išmesta iš dirbtuvių; 
Perrerin de Latouche, pa- jie negali gauti darbo ir ne
skelbė streiką, Havre prie-; turi iš ko gyventi. O tiems 
plaukoj. i darbininkams, kurie dirba,

algos nukapojamos; jie ver
čiami skubiau dirbti; taipgi 
daugelis jų dirba tik dalį 
laiko. Ekonominis krizis 
apima visą ištisą šalį, ple
čiasi visam kapitalistiniam 
pasauly. Kapitalistų val
džia, vadovaujama Hoove- 
rio, verčia ekonominio kri- 
zio naštą ant darbininkų 

‘pečių. Valdžia teikia kapi
talistams dovanas, numuša 
$160,000,000 taksų, ir gelbs- 

nio 
mo. 
teks 
skrity, tai jis turi teisę juos 
sugrūsti kituose Illinois ka
lėjimuose.

Valdžia, kompanijos ir 
reakciniai vadai senos mai
nierių unijos bendrai veikia 
prieš kovojančius mainie- 
rius. 1

Mainierių vadas Freeman 
Thompson, atvykęs iš Peo
ria, kur vadovavo streiką, 
tapo Čia suareštuotas sve
tainėj laike konferencijos.

Reikalauja Užslopinti 
Vokietijos Kom. Partiją

BERLYNAS.— Visa Vo
kietijos buržuazinė spauda 
šaukia, kad paskelbti Vokie
tijos Komunistų Partiją ne- 
legale.

“Socialistų” policijos pre
zidentas Hamburge uždrau
dė komunistams demon
struoti.

Pereitą ketvirtadienį atsa
komasis komunistu dienraš- X
čio “Rote Fahne” redakto
rius tapo suareštuotas.

: bedarbę toj pačioj dienoj, 
vasario 26 d. Tą dieną 
kiekvienoj šaly, kiekvienam 
mieste milionai darbininkų 
maršuos, reikalaudami pa- 
šelpos bedarbiams ir socia
lus apdraudos; reikalauda
mi septynių valandų darbo 
dienos; darbininkai demon
struos prieš kapitajistus, jų 
valdžią ir jų reformistinius 
tarnus.

Sustreikavo Laivo
Darbininkai

Paryžius. — Darbininkai
Grąsina {kalint Nacionalės 

Mainierių Unijos 
Organizatorius

MASKVA.— Sovietų nau
jam kalendoriuj pirmieji 
metai skaitosi nuo lapkričio 
7 d., 1917'mėtį, nuo Rusi
jos proletarinės revoliuci
jos. šeštadienį tatai užgy- 
rė Sovietų valdžios specialė 
komisija.

Sulig naujo kalendoriaus, 
metai padalinami į dvyliką 
mėnesių, kaip kad dabar 
yi^a, bet kiekvienas mėnuo 
susidės iš šešių savaičių, 
savaitė iš penkių dienų. Su- 
batos ir nedėldieniai panai
kinta.

Uždraudė Privatiškiems. 
; Advokatams Praktikuoti
; Advokatų susirinkime ta

po nutarta panaikinti priva- 
tiską advokatų praktikavi
mą. v Panaikinta advokatų 
susivienijimas, i o vietoj jo 
įsteigta ; kolektyvas, > kuris 
bus po komunistų vadovy- • ------ x- - - -
be. Nuo šio laiko bile advo-! kompromisų 
katas, kuris bandys priva-1 imperializmu; 

J tiškai praktikuoti, bus pa- 
.įtrauktas' įtsakomybėn kai
mo apgavikas.

Indijos Darbininkai
Iškėlė Raudoną Vėliavą
CALCUTTA, Indija.—Še- 

štadienį visoj Indijoj buvo 
apvaikščiota “Nepriklauso
mybės Diena.” Visur bur
žuazinio Nacionalio Kon
greso vadai bandė nedaleis- 
ti masėms kovingai demon
struoti prieš Anglijos impe
rializmą; i visur ragino kuo- 
ramiausia demonstruoti, 
pradedant vykinti progra
mą “civilio nepaklusnumo.”

Didelis susirinkimas įvyko 
Chowpatti, Bombay prie
miesty. Ten 300 revoliuci
nių darbininkų > užgriebė 
platformą nuo buržuazinių 
kalbėtojų ir > ' * pasmerkė' 
“šventąjį” ’ fakirą Ghlandi 
dėl jo bandymo sutrukdyti 
masinį judėjimą prieš Ang
lijos imperializmą ir del jo

t su * Anglijos

TAYLORVILLE, Ill. — 
Sekmadienį čia įvyko didelė 
mainierių konferencija del 
suorganizavimo darbininkų 
spėkų kovai prieš Christian 
apskričio, šerifo Dunbar 
grasinimus.

Šerifas pareiškė, kad jis 
sugrūs kalėjiman visus Na- 
cionalčs Mainierių Unijos 
organizatorius, visus veikė
jus 
nės

Nusižudė Bedarbis
Jersey City, N. J.-r-Antho- 

ny Kieman, bedarbis, nega
lėdamas gauti darbo įpuolė 
desperacijon i* ir pasikorė. 
Paliko moterį ir keturis 
vaikučius.

I

Darbininkai nutraukė bur
žujų taip vadinamą “nepri
klausomybės vėliavą” ir iš
kėlė raudoną vėliavą, kuri 
per. suvirš valandą laiko ple
vėsavo, kol pagalios darbi
ninkus per spėką nuvarė 
taipgi vadinami “spėkos 
naudojimo” “priešininkai”, 
Indijos buržujai nacionalis
tai.

ti kapitalistams apsaugoti 
jų pelnus, padidinant darbi
ninkų išnaudojimą; prie to 
kapitalistai išleidžia šimtus 
milionų dolerių armijai ir 
laivynui, bet nei cento pa
lengvinimui bedarbės.

Badas skurdas ir mirtis, 
tai draugai milionų darbi
ninkių moterų ir vaikų.

Tuo pačiu sykiu ekonomi
nis krizis greitina rengimą
si 'prie imperialistinio karo.1 
Kovoje už pasaulinius man
ketus imperialistai smar
kiausia ginkluojasi vieni 
prieš kitus, o ypatingai im
perialistinės valstybės ren
giasi prie karo prieš Sovie
tų Sąjungą, kuri yra ‘viena
tinė šalis, kur darbininkai 
turi geresnį gyvenimą.

Darbininkai, vyrai ir mo
terys! Jauni ir seni! Neg
rai ir baltieji! Jokio pa
lengvinimo tose sąlygose ne
sulauksite, nebent jūs orga-

Darbininkų Tarptauti*. 
Pašelpos ir Tarptauti? 
Darbininkų Apsigyni? 
O jeigu, girdi, neuž
kalė j imu Christian ap-

Moterys Keliamos į Zarasų 
Sunk. Darbų Kalėjimą

Kaunas.—Fašistai projekr 
tuoja perkelti iš Kauno ka
lėjimo į naujai atremontuo
tą Zarasų sunkiųjų darbų 
kalėjimą daugelį moterų. 
Jau perkėlė stud. M. Navi
kaitę.

Sekantį Nedčldienį, Vasario 2 d., Labor Lyceum SveL, Brooklyne, Bus Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuro Koncertas. Brooklyno ir Apielinkės 
I Lietuviai Darbininkai Skaitlingai Atsilankykite. Programa Bus Įdomi, Smagi. Tikietus Galite Gauti “Laisvės” ;Ofise.
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DALININKU SUVAŽIAVIMO
United States, six months.. .<$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months. $4.00 
Foreign countries, six months.$4.00 
Canada and Brazil, six mo..f

Jis atsibuvo pereitą s.ek- 
$3.oo j madienį. Kaip ir visuomet, 

’šis suvažiavimas buvo dide- 
I 

lis (apie šimtas dalininkų) 
ir gyvas. Suvažiavę drau
gai ir draugės savo reika
lus svarstė gyvai ir rūpes
tingai. Priimtos rezoliuci
jos aiškiai parodo, kad dali
ninkai mūs dienraščio kryp
timi buvo pasitenkinę, nes 
'ji buvo komunistinė, darbi
ninkiška.

: Bizniška laikrašęio puse 
\ taip jau buvo j .neprastesnė vai 

į (tūlais žvilgsniais geresnė) 
,ūž pirmesniuosius metus; 
nors bedarbe ’ šiaiūčihį šdlyj!

_ _ „ _ _ _ _ ' krizis: apsireiškė;' milionai
zio, kuris dabar pasirodo beveik kiekvienoj kapitalistinėj pašau- darbininkų bedarbės Jauke 
lioJtelyj. , .

21. Tarptautinė reikšmė šio ekonominio 'pasaulinio krizio ir.“L.”

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at I 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

POLITINE REIKŠMĖ TARPTAUTINES 
i BEDARBIŲ DEMONSTRACIJOS
Komunistų Internacionalas paskyrė vasario 26-tą dieną kaipo 

viso pasaulio darbininkų tarptautinę demonstracijų dieną pi’ieš 
• bedarę.

Amerikos Komunistų Partijos Politinis Komitetas tuo reikalu 
.pabarė, sekamą pareiškimą; ; ’ : A A ; , ; A . . .A

T. Pasaulinė vasario 26 d. demonstracija yra atkręipfa prieš 
augančią bedarbę visu pasauliniu plotu, kur desėtkai milionų 
dai^hinkj yra paliečiami bado, skurdo ir nupuolimo,U_p į tai yra 
pirmieji vaisiai tarptautinio kapitalizmo ekonominio krizio. Kri- 
zis Amerikos Jungtinėse Valstijose yra reiškinys visuotinio kri-

korespondencijų protokoli
nio pobūdžio, kurios reikėtų 
trumpinti ir įvairinti.

;Tačiaus, buvo atsižiūrėta 
ir į žmonių stoką. r~ 
padarytas bendras nutari
mas, kad reikia šaukti at
skirų kolonijų ir rajonų ko
respondentų <. susirinkimai- 

, konferencijos (visos šalies 
korespondentų ■ suvažiavi
mas, pasirodo, nebūtų prak-■ pranąšus. 
tiškas) įr jose, turėtų daly- praslinko, 
vauti “L.” redakcijos atsto-, 

i1

J, M. Karsonas.

Komiteta ‘stvisų prisiųstas aukas’

Juo anksčiau pa
tilo sveikiau bus

žemės 
y pati n- 
gyvena

adre- Chicago jė ęyvuęįaųtį f Tautiška 
pase- Draugystę Lietuvos Dukterų,

BOSTONAS IR APIELINKE

ŽIOPLI PRANAŠAI
Buržuaziniam laikrašty skai-irų, carienių karūnos ir kitoki 

tom Paryžiaus burtininkės 
I Mme. Frayos pranašavimus re- 
I porteriams, kas įvyksią bėgyje

1 šių 1930 metų. Apart kitų 
Todėl gudriai-žioplų pranašavimų, ji 

dar pranašauja badą Sovietų 
Rusijoje, kas nušluosią virš 
3,000,000 žmonių gyvasčių.

Koks ten vokiškas generolas 
pranašauja net carų Romanovų 
valdžią vietoje Sovietų.

Tas pripiena man lietuviškus ; Leningrado, muzėjuje; vėlesniu
• i . i • 1 m iru nnn-n hrmn i l\/ToolriTn i

brangūs blizgučiai nuo Katari
nos karūnacijos laikų, 1762 m., 
iki paskutiniam carui Mikei, 
viskas tebėra čielybėje ir ga
lima pamatyti.

Katarinos karūna kainuoja
ma $24,000,000; Orlovo dei
mantas, sveriantis 194 karatus, 
•tebėra; ir visas deimantų rin
kinys apkainuojama $264,000,- 
000. Pirmiaus buvo Laikomi

Beveik
kai SLA.

Tėvynėje” apsireiškė, tie žiop-
kurių pareiga išajškin- Jh»anašai. Kučinskas, 

ti draugams reikalingumą 
gerų k’orespohdėncijų ' ir
švarb'ą ; rašomoji” fabrikų, melagystėmis kas link Sovietų 
Tie atstovai tųfetų taip jau Rusijos likimo. Pranašavo ba- 
korespondentus pamokinti, darbininkų streikus, valstie-
kaip > rašyti iri kas rašyti. sukilTnu§’ ukrainiečių suki- 
Korespondentų, biurai, ku-.kazokų> jūreivių suki]inaus ir 

Rašė melagystes, būk So- 
binihkai nemano skirtis su ne visur turėj’b ‘pasisekimo (vietų Rusijoje esą viskas supu

vę, būk savo nieko nepasigami- 
ną, o viską perką iš kitų šalių, 
atiduodami auksą kapitalis
tams. Pranašavo, kad bolševi-

(iš kurių tarpo nemažai ir 
prenumeratorių), Ta-

jo pasėkos labai gali pasidaryti tokios gilios, kaip kad pasauli- čiaus, kad ir bedarbėje, ddr-. rie buvo tveriami praeityje, i tt.
nią 1914-1918 metų karo. Tolesnis kairėjimas ir revoliucionėji- 
mas .plačiųjų minių,• ekonominės kovos išsivystymas į politinius 
mūšius, sujungimas masinių streikų su sukilimais ir tiesioginė 
proletariato kova už galią—tokia tai yra vystymosi linija tarp
tautinio proletariato augančių klasinių kovų. t Mes esame įžen
gę į laikotarpį griežtų klasinių mūšių. ’

3. Amerikos Jungtinėse Valstijose, kaip ir visose kapitalisti
nėse šalyse, buržuazija mobilizuoja Visas savo jėgas delei nuož
mių atakų prieš darbininkų klasę; buržuazija yra pasiryžus su
krauti visą krizio naštą ant darbininkų. Vietoj to, kad padaryt 
žingsnių palengvinimui bedarbės, visos kapitalistinės valdžios

b (Hooverio, MacDonaldo, Muellerio ir kt.) dar apkapoja sumas 
^ pinigų; skirtinas sociąlįams reikalams; užtat padovanoja dir 

džiautiems kapitalistams milžiniškas sumas (kaip antai, Hoove- 
ris atleido į finansiniam kapitalui $165,000,000 valstybinių mo
kesčių, ir tt.). Tarptautinis darbininkų klasės atsakymas į šią 
tarptautinę kapitalistų ofensyvą turi būt suorganizuotas tokiais 
plačiai išvystytais pagrindais, kaip kad buvo Rąudonoji Rugpjū
čio 1-ma' Diena prieš Karo Pavojų; tokia plotme turi būt su
ruošta ir Tarptautinė Demonstracija prieš Bedarbę, kuriai Ko
munistų ‘Internacionalas paskyrė vasario 26 d. Ta' demonstra
cija pasiekia giliausią politinę svarbą, suvesdama krūvon karš
čiausius klasių kovos dėsnius ir sujungdama pamatiniausiųs mi
nių reikalavimus su plačiausiais politiniai^ , klausimais—kova 
prieš buržuazinę valstybę, -socrajnreformizmą, prieš imperialisti
nį karą, delei Sovietų Sąjungos apgynimo.

4. Tarptautinė Demonstracija prieš Bedarbę yra darbininkų 
klases, atsakymas į pirmučiausius, tuojautinius, bailiausius vai
sius. k^įo-nedarbo. Mūsų kampanija turi prasidėti artimiau
siais, opiausiais darbininkų klasės reikalais, kylančiais iš bru- 
tališkiausios išraiškos krizio ir kapitalistinės sistemos, kuri jį 
gimdb- Bet politinė svarba tos demonstracijos siekia kur kas 
toliair už tuojautinius ekonominius klausimus, kurie yra imami, 
kaipo pradžios punktas. .. Tai yra tęsinys ir praplėtimas Rau
donosios Dienos, pratęsimas suderinto tarptautinio veiksmo; tai 
yra atsakymas į kapitalizmo krizį.; tai yra pasipriešinimas prieš 
kapitalistinę ofensyvą ir prieš fašistėjimą,1 beaugantį vis dides-

‘ niu spartumu; tai yra masinis nutraukimas ryšių su social-de- 
haokratinėmis iliuzijomis (prisigauliojimais) ir tradicinėmis pa
sakomis apie gerovę, klasių sandarbininkavimą ir kt.; tai yra 
dalis kovos prieš karą ir už apgynimą Sovietų Sąjungos; tai yra 

\žingšnis primosime griežtų klasinių mūšių, kuriais bus išbandy
ta revoliucinės kokybės visų darbininkų organizacijų ii’ užčiuop
ta silpniausios rinkės grahdinyje pasaulinio imperializmo.

5. ’ Amerikos Jungtinėse Valstijose vasario 26 d. demonstra- 
cija?furi būt atkreipta prieš Hpoverio-Greeno planus, prieš kla
sinę pardavystę iš pusės Amerikos Darbo Federacijos ir josios 
“kairiosios” priedangos (Thomaso, Mustes), prieš oportunisti- 
nes ir renegatiškas teorijas apie “gerovę,” “organizuotą kapita-

į liznų}” ir “išimtinumą” ir prieš visas šiomis teorijomis pagrįs
tas *|Mužįjas. Tai zturi būti demonstracija bedarbių, tiesioginiai 

tų krizio, bendrame fronte su dar tebedirbančiais, su tais, 
rf& dar tebėra darbavietėse bei kurie dalinai dirba, kurie ken- 

:iH*^įdarbįų kapojimus, pailgintas darbo valandas, ’• pablogintas
J r nuolatinį grę'simą bedarbės. Tai turi būti demonstra- 

tarptautinės vienybės visų kapr
•U <9rthninkais kolonijinių ir pusiau-kolonijinių kraštų; tail turi 
bfitj^monstracija apgynimui Sovietų Sąjungos ir prieš kari^-į

* kasjpro'vokacijas ir prisirengimus, kuriuos, daro Jungtinių Vals- 
į tijų^įjjipęrialęzmast. į • : ■.' i: '

' u Didėjant kriziui ir nedarbui, daugiau negu kada pirma tu-, 
pabrėžiama svarba -.organizavimo labiausiai išnaudojamų

kty* klaąės ctfajių. Jaunuolių darbininkų skaičius spar- 
«iaf abga darbavietėse, palyginant su vyresnio amžiaus darbi- 
ninfeftiįs; moterys darbininkės'sudaro didesnę proporciją skaičių* 
Je turinčiųjų'darbo; tuo pačiu laiku ir vieni ir kiti sudaro žy- 
lĮDiįl cfelį bedarbių, kurie turi būt sumobilizuoti. Ypač skaudžiai 

feųpaligčfiami yra negrai darbininkai, del specialūs priespaudos, ku- 
jie kenčia... Revoliucinės darbo-unijos įgyja juo didesnės | 

kHmjs, kaipo vyriausi centrai masinės mobilizacijos pasiprieši- 
prieš kapitalistinę ofensyvą ir organizavimui bedarbių į 

frontą su dirbančiais; bedarbių tarybose ir veikimo komi- 
, Veikimo komitetai turi iškilti, kaipo organas, kuris riš- vienybėje su darbininkais; už solidarumą šu .revoliucinėmis hįi- 

iktan ir suderintų visus kovos apsireiškimus. Tarptautinis niomis Haiti, Indijos, Philippinų ir kt.; prieš karo pavojų, ypač 
minkų Apsigynįmaš ir Darbininkų Tarptautinė Pagelba tu-(prieš pavojų karo, kreipiamo prieš Soviętų,- Sąjungą, kaip khd

savo dienraščiu, kuris vi- ir todėl jie kaipo, toki nebus

ft

I

■
ft

H 
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suomet ir visur gynė ir gins galima organizuoti ir nau
jųjų reikalus. Jei neturi 
kuo pasimokėti už prenu
meratą, tai prašo, kad pa
lauktų, kol uždirbs, bet laik
raščio siuntinėjimo nenu
traukti.
. Sekamiems metams iš
rinkti nauji bendrovės ta
rybos direktoriai yra sekan
ti: J. Weiss, J. Nalivaika, E.. 
Bimbienė/ V. Dvariškis, A. 
Gilman, Rainys, J. Buivy
das, Zablackas, Balčiūnas, 
J. Klučinas, F. Abekas, V. 
Bovinas. Visi veiklūs ir 
sumanūs draugai ir todėl 
jiem darbuojantis, ■ laikraš
čio ateitis bus pasekmihgL 
i GįtitąVisa' ėįlfe;į>Į^ėikihĮ- 
mų, tarpe kurių buvo, sę-, 
kanti: Ignas if Dyguliai 
(brooklyniečiai) pasveikini
mo laiškas su $20 aukų; 
ALDLD. ? 17-ta kuopa, She
nandoah, Pa., su $5 aukų; 
ALDLD. 1-mo Apskričio 
Pild. Korn, sir $5 aukų ; Elz
bieta Kavaliauskiene, brook- 
lynietė, pasveikinimą su $2 
aukų; F. M. Indrulis, iš 
Scranton, Pa., pasveikini
mą su penkine aukų; be to, 
visą eilę sumanymų; nuo 
detroitiečių: Nako, Kišono, 
Žuko, Seno Vinco ir Levic- 
kio; nuo ALDLD. 4-to Ap
skričio Konferencijos, ir kt.

Buvo suteikta visa eilė 
sumanymų del dienraščio 
pagerinimo. Tūli draugai daugelis žus/ 
nori, kad mūs dienraštis 
leistų šeštadienių laidas pa
didintas ir paįvairintas

doti.

didintas ir 
moksliniais straipsniais, 
apysakomis, etc. Kiti drau
gai manė esant reikalingu 
išleisti šeštadieniais prie 
“L.” priedą^ žurnalo pavida-

rptautinės vienybės visų kapitalistinių šalių darbihinkų, į v 1S1 K ■->
(naujai išrinktiems direkto
riams, kad jie rūpintųsi'jų 
įkūniju, jei: buą r rgalįiįny-* 

Labai plačiai kalbėta aęie 
mūsų( korespondentus ir Ko
respondencijas.’ ’■ * ‘ Sutikta^ 
jog Šiandien •<L.n ir kitų" 
mūs libt. darbininkų {laikra
ščių į Amerikoje koręsppn- 
dencijos nėra geros; nes. 
mažai t jų tesimato iš fabri
ku, ipĮąrbaviečių. Perdaug

Bfit priruošta naujoms pareigoms ir padangėj tįsiems uždavi-

j Koyos obalsiai prasideda nuo ekonominių reikalavimų be- 
Ą, Ji*'dar dirbančiųjų, pagal programą, kuri jau buvo pir- 
pgskleista. Iš to turi būt išvystyta sekantieji politiniai 
th prieš Hooverio valdžios Wall Stryto tarnautojus; prieš 

,0Q0 dovanas kapitalistams; prieš išdavikišką Amerikos

LOWELL, MASS. .
Svarbios Naujienos

Šiandien gyvenimas yra pil
nas visokių įvairybių. Kas
dien, tai naujas įvykis, arba 
įvykiai, nežiūrint, ar tai mes 
imtumėm ’ lietuvišką politiką, 
tarptautinį darbininkų judėji
mą, ar, abelnai, visą pasauli
nę situaciją. O ypač daug 
naujų klausimų iškyla gyve
nime, kuriuos darbininkai pri
valo žinoti ir suprasti pilnoje 
šviesoje. Gi darbo žmogui,- 
neturint pakankamai laiko 
sekti gudrią pasaulinę politi
ką, .sunku viską permatyti ir 
suprasti, f Be to, gudrūs, bet 
veidmainingi politikieriai vi-, 
suomet stengiasi, delei savo 
naudos, darbo žmonėms per-, 
statytį tokius dalykus atbulai, 
kad tuomi suklaidinus darbi-, 
ųinką. O kad darbo žmonėms’ 
dalykų stovis būtų perstaty
tas tikroj ir aiškioj prasmėj, 
tai A. L. D. L. D. 44 kuopa 
rengia labai svarbias prakal
bas vasario 9 d., 7 vai. vaka
re, 19 Union St., italų svetai
nėj. Kalbės geras kalbėtojas 
iš Pennsylvanijos, drg. M. žal- 
dokas.

Draugai darbininkai, be 
skirtumo pažvalgų, amžiaus ir 
Užties, visi kviečiami atsilanky
ti į šias svarbias prakalbas. 
Mus visus lygiai spaudžia 
sunkus gyvenimas, tad ir gy
venimas visiems lygiai turi rū
pėti. Šiose prakalbose bus pa
kelta ir išaiškinama daug 
svarbių ir gal dar negirdėtų 
klausimų. Taipgi ir į klausi
mus bus atsakinėjama. , , ■<

Pas mus, Lowellyj, labai re-' 
tai tokios prakalbos esti, todėl 
nepraleiskite jų neišklausę.

pora metų laiku pergabeno į Maskvą į 
organe valstybės banką, kur randasi 

. sukrautas šalies aukso rezervas.
‘ekono- Deimantam įrengta,, saugumo 

mijos studentas,” Vitaitis ir delei,. plieninis kambarys su 
co., kurie narius stengėsi įti- lentynomis, ant kurių po stik- 
kinti su savo pranašavimais ir sukrauta tos brangenybės.

Sovietų Gąųiyboš JKilįmas
Sovietų gamyba ’ kyla. De- 

7 šimties , męųdsių : , (paskutinių 
dviejų nesužinojau) Sovietų Są
jungos prekyba su užrubežiu 
rodo 1,350,000,000 rublių viso, 
iš ko 692,000,000 rub. išveži
mų ir 658,000,000 įvežimų, ar
ba 34,000,000 rub. yra Sovie
tams prielankaus perviršio; o 
1928 m. tokiu pat laiku buvo i 
už 141,000,000 rub. daugiau į ‘ 
Sovietus įvežta, nekaip į užsie-1 
nį išvežta.

Tas reiškia, kad Sovietų Są
jungoje gamyba kyla ir šalis 
lobsta, o nė biednėja.

Sovietų industrija auga su 
stebėtinu greitumu; Ivanove, 
Sovietų “Manchesteryj” nau
jos, moderniškos audinyčios' iš 
plieno, cimento ir stiklo vienos 
jau baigiamos, kitos dar stato
mos. Sykiu statoma ir liauji 
moderniški dpartmentai darbi
ninkų gyvenimui, šimtai dar
bininkų. lanko prirengimo kur
sus,'kur lavinama valdyti stak
les, verpimo mašinas ir kt. 
Kuomet Anglijos ąucįihių pra
monėj hudinycios uždarinėja
ma, d kitdš'e darbininkų, algųs 
kapojama. Maskvoj priemiesty

Tarpe priimtų .ręzolįucijų, ky valdžia tol dar laikysis, kol
viena yra angliškam komu
nistinio žodžio skleidėjui, 
Daily Workeriui.

rasis 
būsią 
džiai.

aukso; baigsis auksas— 
galas ir bolševikų val- 
Vėliaus pranašavo, kad 

i jau neliesą,Daily Woikeliui. Delega- aui<so Sovietuose jau neljėsa, 
tai nesitenkino tik rezoliu- bet bolševikai da laikosi, parda- 
cija, bet sumetė $26 ir au- vinėdami deimantus kapitališ
kų pastiprinimui jo. (tam; neliks deimantų,—nelik-

žodžiu, suvažiavimas bu- ' 
vo gyvas, konstr.uktyviškas, 
ir draugiškas. < Iš tolimes- I 
nių kolonijų dalyvavo: drgė 
Mažeikienė (clevęląndietė) 
ir d. Valaitis, iš New Bri
tain; Conn. 'k •’ • •

MINERSVILLE, PA.

šią nei bolševikų valdžios.
Tie pranašai skelbė melus,: 

7 būk Sovietų darbininkų būriai 
gyveną vien išmatomis, rinkda
mi jas iš sąšlavynų; būk So
vietų Rusijoje mokslas miręs, 
būk bolševikai visus mokslo 
vyrus sušaudę ‘ar į kalėjimus 
sugrudę, būk prie bolševikų 
valdžios esą 89 nuošimčiai be
raščių, dadgiau, negu buvę prie 

caro valdžios, ir tt.< , < ; • j j
Ar .'pildosi/ tų žioplių prana- 

šąvimąi?tt-Ne;!..; :Ar j <jų -mela
ginguose primetimuose Sovie
tams buvo . nors krislas teisy-

Svarbus Susirinkimas
A. L. D. L. D. 44 kuopa šau

kia svarbų susirinkimą ant, va
sario 2 dienos, 2 vai. po pietų, ... 
Tarp,t. Darbininkų Kliubo

340 Central Sy., n
Nesenai ’miAėJau;:A'ie ’tams puvo .nors Krislas teisy- 

vykųšias nelaikši Dabar vėl, į bes? Rodos, kad ne! Jų bergž- 
23 dĮ sausio, T'n.į'Philadelphia.di pranašavimai likosi tik kvai- 
and ?Reading Coal and Iron Ii papūgos šūkavimai; o Sovie- 
Co. Pine Knot anglių laužyk-'tų Sąjunga šuoliais\triumfuoja.

pirmyn. - ■ ; . •
Auksas ir Deimantai

Aukso buvo ir tebėra Sovie
tų Sąjungoje. Deimantai, ca-

loj, anksti rytė<pagavo į ma
šineriją jauną žmogų, apie 20 
metų amžiaus, Už 1 drapanų, 
nutraukė vieną ranką, abi ko
jas ir šiaip visą sulaužė.

Broliai mainieriai, mes ne
turime užsimerkti ■■■ ir ramiai 
tylėti. Turime yisi smarkiau 
organizuotis į Nac'ionalę Mai- 
nierių Uniją ir susiorganizavę 
pastatyti darbdaviams savo 
reikalavimus, turime parodyti, 
kad ir mes esame žmonės. 
Jeigu mes tylėsime, tai vienas 
po kito žūsime, kajp jau dau
gelis darbihinkų ■ žūvo, ir dar

> darbdaviams

Stątomh automobilių 'dirbtuvė,. kambaryj) 340 Čentral Si., 
ką' pagamins 100,000 hutomo- Į Lowell, Mass. Visi draugai ir 
bility į pietus.

Nižni-Novgorode' statoma 
dirbtuvė žemės dirbimo maši
nų, plūgų ir kitokių ūkio įran
kių, kuri bus viena iš di
džiausių pasaulyje. Apart tų, 
dar kelios dešimtys įvairių di
delių dirbtuvių skirtipgose vie
tose jau yra pastatyta ir dar 
statoma. (Pabaiga ant pusi. 3)

“Paremkim Sofeisko Lietuvių Kolektyvą!”
Tokia antrašte baigiama siun

tinėti laiškai visoms lietuvių 
darbin. organizacijoms Jungti
nėse Valstijose. Tiesa, ne vi
sos pašelpinės draugijos tuos 
laiškus gaus, < nes Friends of 
Soviet Union Lietuvių Skyriaus 

neapeina mūsų ^gyvybė, jie tik Komitetui negalima jų visų 
žiūri,Mktfd. daugiai pelno pa- vardus nei antrašus suverbuoti. 
darius. .

Nacionalės Mainierių Unijos JU sekretoriams pasiųsta. Dau-
mitingai-būna.-kiekvieną utay-1 Siausiai betgi teko išsiuntinėti: nonai, sudėjo $3.75.
ninku po rpenkipliktp;' 7 vai. ALDLD. ir APLA. kuopoms. < norint ką nors finansiniai pa
vakare, darbininkų Svetainėj, LDSA. kuopoms irgi (mažai te-įremti, visuomet randami ir bū- 
kampas 3rd ir 41;h (?-rRėd.) galėjopie pasiųsti. . jdai.
Sts * “ ' ’

Vis dėlto, nemaža dalis draugi-

tikslui surengti. Pavyzdžiui, 
Chicago j gyvuojanti APLA. 52 
kuopa pereitam sausio 13 d. 
susirinkime, negalėdama iš iž
do paaukoti, nutarė artimiau
sioj ateity surengti vakarą ir 
pusę pelno paskirti F. of S. U. 
Liet. Skyriaus Komitetui del 
traktorių Sofeisko lietuvių ko
lektyvui. Tos pat kuopos susi
rinkime kai kurie nariai liuos- 

Vadinasi,

, .r*
<? u

Drabužių Fabrikantas Pali- Mat, sunku- žinoti, kurie

į Galimas daiktas,, kai kurios 5 Beje, prie progos įgalime skai- 
<>rganizacijos , tų, mūsų 1 
ftega.uS; del neteisingų antrašų

ko $6,000,000 Turto

CHICAGO.—Harry 
vienas įsteigėjų 
Schaffner ir Mai4s ( 
žilį koriipanijos;} mirdanfąs 
paliko Turto arti $6,000,0^Q. 
Apie > tai sužinota šeštadįė- 
nį iš vjo .palikto testamento.

Išnaudodamas darbiniįi- 
kus jis sukrovė .milionus do
lerius. ' į y

■M
• ? . l i \ ' f-'J - • ( įDarbo-'Federaciją ir Greeno prižadą Hooveriui; prieš “socialis

tinius’^'Hooverio tarnautojus; organizuot kareivius ir jūrininkas

tas pavojus pasiręiškia naujame priešiškame' žingsnyje. Meksi
kos valdžios, kuriai diktuoja Hooveris, Stimsoilas ir jų Wall 
Stryto bosai; už Sovietų Sąjungos Apgynimą; prieš kapitalistinę 

’•a; už Revoliucine.Diaį’bj-sistemą, kuri gimdo krizius iij 
ninku Valdžią. - < r >*4 . i «?.v i , . j , . , v 4 '' 1 ] r ' i i ’ i

Amerikos Jųpgtijhįių jVpls,tiji.i|.'t Lt i t
POLITINIS KOMITETAS

1

sai tikrai geri,-kurie jau pase- 
nę. t.fGaj -kitų (Organizacijų sek- 

; retokai jau bus ne;tie, kuriems 
’ siuntėme. ; Vis del,to i manome, 
, kad< .m.ažai ųiaęis tokių draugų 

bei ,draugių,, kurie apjaikę laiš
kus nepasistengtų perduoti sa
vo, kuopai arba; draugijai. Ma
noma taip -pati Jog vargiai ra
sis bent viena organizacija, ku
ri turėtų išrokavimą gautus 
laiškus ignoruoti, juos atmesti 
ir; sulig išgalės, finansiniai ne
atsiliepti. . <

Friends of Soviet Union Lie
tuvių Skyriaus Komitetas su
pranta, jog dabartinės bedar
bės s metu, ne visos draugijos bei 
kuopos turi turtingus z- iždus. 
Tačiaus rasis ir gan pasiturin
čių, -kurioms šiek-tiek, paauka* 
vus neprisieis nukentėti. Be to, 
norint tam tikslui paaukoti, ga
lima ne tik iš iždų./ Tūlos kuo
pos savo . susirinkimuose gali 
padaryti rinkliavą iš susirinku
sių narių. ijKitos (gali. net ko
kią pramogą-parengimą tam

kurlilšėhiau ktik&fdądeP trakto
rių $25.00, dabar nutarė su
rengti programą specialiai del 
faktoriaus Sofęįsko lietuvių 
kolektyvui. Šis tos pašelpinės 
draugystės moterų žygis gali 

■būt pavyzdžiu ne tik visai eilei 
Chicagos progresyvių darbinin
kų organizacijoms, bęt visoms 
organizacijoms Jungtinėse Val
stijose. Dar daugiau. Toks 
anų moterų energingas uolu
mas privalėtų skatinti visus 
tuos lietuvius darbininkus ir 
darbininkes, kurie trokšta bent 
kiek ir bent kuomi prisidėti 
prie kolektyvizavimo 
ūkio So v. Baltarusijoj, 
gai Sofeiske, kuriame 
veik vieni lietuviai.

Todėl subruskime, lietuviai 
amerikiečiai! Subruskite visos 
tos lietuvių darbihinkų orga
nizacijos, kurios jau gavote ar 
dar gausite paraginimo .laiškus 
nuo Friends of Soviet Union 
Lietuvių, Skyriaus Komiteto!

draugės privalo dalyvauti, nęs 
turėsime sva’rbių dalykų, bū
tent, yra atėję knygos “Seno 
Vinco Raštai,” kurias kiekvie
nas narys galės pasiimti ir pa
sidžiaugti tąja puikia knyga. 
Taipgi laikas yra mokėti ir už 
šiuos metus, 
simokėsime, 
Draugijai.

Senatas Nubalsavo Panai
kinti Muitus Ant čeverykų

WASHINGTON.—- Penk
tadienį senate buvo didelės 
diskusijos delei muitų ant 
čeverykų ir odos. Se- 
ųatas nutarė panaikinti 
muitus ant odos ir čevery
kų, o ant kitų odos produk
tų palikt tuos pačius mui
tus sulig dabartinio įstaty
mo.

je. ; . ’ f >> d I.i3
Baigiant dar žymime, kad r 

sekamuose .“Vilnies” nume
riuose, jau, skelbsime, )Lų auko
toju vardus, kurie šiomis die-’ 
,nomis pridavė savo aukas. Mes 
noriipe, kąd tų vardų fyutukuo- 
daugiąusia! Mes norime, kad 
visi, kas tik išgali, prisidėtų fi
nansiniai prie Sovietinio ūkio 
budayonės *-*- prie nųpirkirpo 
traktoriaus1 • Sofeisko lietuvių 
kolektyvui!

J. Elmunas,
F. of S. U. Liet. Skyr. Sekr.

3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

DARBININKŲ 
' KALENDORIUS

Sausio 28:
—Pradėta, organizuoti Rau

donoji Artnija Sovietų Rusijoj, 
1918.
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YOUTH COLUMN
With the Young Workers’,ever before; when the imperial- 

° 1 ists are already taking the first
; steps to attack the land of the 
į Workers, the Soviet Union, 
when the conditions of the 
working youth are becoming 
worse from day to day, the 
Young Communist League 
stands out as the leader of the 
proletarian youth — leading 
their struggles and increasing 
its activity to win the working 

: class youth for a revolutionary

On The Road of Liebknecht
Karl Liebknecht—that name 

brings fear into the the hearts 
of the enemy, but a steeled 

ination to can-y on the
fight in the hearts of millions 
of young workers in the ranks 
of the Young Communist In- __ ___  ___ „ _________
ternational? Karl Liebknecht! struggle against the capitalist 
was murdered January 15, 1919 exploiters, 
by the socialist betrayers. But 
he lives in the fighting spirit' your class. Stand Ready to De- 
of the revolutionary proletarian fend the' Soviet Union. FIGHT 
youth the world’Over who are AGAINST YOUR ENEMY, 
tąday conducting a bitter , the boss class, until you have 
struggle against capitalist ex
ploitation and the coming war.

Karl Liebknecht is the foun
der of the revolutionary youth 
movement. 1 From the mom
ent he began his revolutionary 
activities he recognized that 
the youth must be drawn into 
the class struggle. Despite the 
resistance of the social demo
crats, it was thru his efforts I 
that the first Congress of the 1 
revolutionary youth was held 
in Stuttgart, Germany in 1907. 
There in a four hour fiery add
ress he exposed capitalist milit
arism and called upon the 
youth for an organized struggle 
against it.

^Vhen at the outbreak of the 
World War, the social dem
ocrats betrayed the interests of 
the working class and became 
the open 
capitalist butchers 
“defenders

Liebknecht fought 
bitterly and determined 

ever. The revolutionary 
following his leadership

Young Workers, stand by

wiped them off this earth.

Illinois Young Miners to 
Hold Youth Conference

supporters of the 
and the 

of the fatherland, 
on

By JOE TASH, 
'National Youth Organizer, 

N. M. U.
To mobilize the young miners 

in Southern Illinois for the 
struggles led by the National 
Miners Union and into the 
union, the Youth Section has 
outlined a series of sub-district 
youth conferences driving tow
ards a huge state-wide District 
young miners conference to be 
h(fld February 9th at Belleville, 
Illinois.

The present strike in Illinois 
has proven beyond a doubt that 
young miners are willing and 
eager to organize and fight. 
The young miners practically 
led the strikers in Taylorville, 
Collinsville, Staunton and other 
parts of Illinois, militantly 
fighting ■ the attacks of the 
police, the hired gangsters of 
the Lewis-Fish wick machine of 
the United Mipe Workers 
Union and the coal operators.

The National Miners Union 
/s organizing all forces to com
bat , attacks of. the combined 
forces of the coal barons, the 
fakers of the U.M.W. of A., the 
courts, thug and police and are 

I paying special attention to the
The thousands

Karl 
more 
than 
youth 
called a special conference April
1915 and there adopted a pro
gram of class against class in 
the struggle against imperialist 
war. i

Liebknecht did not’rest for 
a minute. When drafted to 
serve in the army, he carried 
on his work within the armed 
forces for the defeat of the 
capitalist class. On May 1,
1916 he came out dressed in young miners, 
civilian. clothes to hold a huge of young miners thruout the 
demonstration against the war. (coal field must become the 
He was arrested and sentenced (backbone of the organization, 
to four and a half years impris- 
onment:

“No general has ever worn 
his uniform with so much 
pride as I will wear the

' prison garb. I am here not 
to defend myself but to ac
cuse you. Not civil peace, 
but civil war is my slogan. 
Down with the war! Down 
with the government.”
During the first wave of re

volutionary struggle in 1918 
he was released only to renew 
his activities with greater en
ergy and vigor. He was feared 
by the enemy—but loved by the 
workers who followed him. But 
he was a dangerous enemy to 
the capitalists. They had to 
get rid of him. And the so
cial-democrats, the open tools 
of the bosses did the job. 
Murderėd him in cold blood!

But the lessons of Liebknecht 
Jive on. On the road of a re
volutionary struggle against 
capitalist militarism and war 
travels the Young Communist 
International ’and each of its 
sections. Today when the dan
ger of war is greater than

This drive ’ to bring them into 
the National Miners Union is 
a part of the general organiza
tion drive of the union to org
anize the entire industry.

The sectional conferences 
were held in Zeigler on Jan
uary 12th; Eldorado January 
12; at Belleville and Staunton 
to be held January 26th and 
Taylorville on February 2nd to 
culminate in the district conf
erence in Belleville on February 
9th with delegates representing 
thousands of young miners. 
This conference will elect a 
District youth committee of the 
union to lead the struggles of 
the young miners and establish 
a fighting youth section in 
every local of the N. M. U. ’

French Working Youth
Defend Congress of Young 

Communist League
repressive measures’ The

’against the Congress and deleg
ates of the Young Communist 
League of France was met with

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
^Communist Party U. S. A.

43 East 125th Street,
( New York City.

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information.

Name

Address .............  City

Occupation ..................................  Age

Išpildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 East 
125th St, New York, N. Y.

united resistance on the part 
of the French young workers’. 
In Versailles, for instance, the 
youth organized at the initia
tive of 
siration 
refusal 
Hall to 
League
lets were distributed 
demonstration, 
rested several 
but they had 
owing to the 
the workers.

the Y. C. L. a demon- 
to protest against the 

to let the Ivry Town 
the Young Communist 
for its Congress. Leaf- 

at the
The police ar- 

young workers, 
to be released 

interference of

grūdų, sėklų, daržovių, vaisių, 
kurie bandoma . pagerint, i šu- 
jungt,1 išgaunant; naujos' rūšies 
augalų be sėklų. - t

“Apart nekuriu kitų, taipgi 
esą pavykę sujungti kopūstą, 
ridiką ir garstyčią, gaunant vi
sai naujos rūšies augalą. . . "

Be to, J. G. C. sako: ,
“Sovietų Rusijoje mokslas tau

rės smarkesnę plėtotę, ries ten 
mokslo laboratorijos yra valsty
biniai visos centralizuotos ir 
vengiama bergždžių atkartoji
mų,” kas daroma kapitalistinė
se šalyse.

Kolektyvai Prieš Buožes
Sovietai pasiryžę keleto metų 

laikotarpyje panaikinti bupžes, 
kaipo kląsę, ir*visus žemdirbius 
sukolektyvizuoti, į bendrą že-

”k‘“ i įggpįjg
Jeigu turite savo gerų drau

gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisvę.”

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

READ the PROGRAM of the 
YOUNG COMMUNIST INTER

NATIONAL which in very ample 
language relates the experiences of 
the international revolutionary move
ment and the tasks of the Young- 
Communist league in each country. , _ t Y • z rXT .... .. „ , ; mes dirbimo sistema; tuom pa-No militant young worker can (Io.!, r v ‘ ■ A .
without this guide for action. Send;^e u® dėihaus našumą, panaiki- 
for a copy to the Y. C. L., 43 E.!nant valandų įkyrų laukų 
125th St,, New York City, with 15 darbą, panaikinant daug asme- 
cents in stamps and we will send niškų rūpesčių, skurdo, bereika- 
you a copy by return mail. i lingu pasiskirstymų į laukus, 
— —.....  —I apsitvėrimų tvoromis daržų-

darželių, žemės sklypelių, kūčių, 
tvartų-tvartelių.

Sov. nusistatę kaip miestuose, j 
taip ir žemes dirbimo vietose 
pristatyti darbininkams gyventi 
didelių moderniškų apartmen- 
tų su valgyklomis, skalbyklo
mis ir visais parankumais, 
tuom paliuosuojant moteris nuo i 
ilgų valandų darbe visokios na
mų ruošos. Metai po gimimo 
vaikai bus imami nuo motinų į 
valstybės priežiūros įstaigas, o 
motina galės, kada norės, atei
ti jų aplankyti. Valstybė rū
pinsis jų sveikata, aprėdymu ir 
išmokinimu, iki 16 metų am
žiaus ; tuom paliuosuos tėvus 
nuo visokio rūp'esčio vaikų liki
mu; neį^i bus keblumų vaikui, 
skiriantis pačiai su vyru, neigi, 
vyrui mirus; našlei neliks rū-

Sovietų Sąjungos Pažanga 
Žiopli Pranašai

ir

kitur išsišakojimai, 
mylių naujo gelžke-

jau prirengimai ka-

(Pabaiga nuo pusi. 2)
Nauji Gelžkeliai

Sovietų Sąjungoje baigdama 
pratęsti Sibiro-Turkestano gelž- 
kelis ir 
apie 1000 
lio.

Daroma
simui naujo kanalo, kuris su
jungs Volgos, Dono ir Karnos 
upes ir Kaspijos jūrą su Juo
dąja jūra.

Oriai vija
1929 m. Sovietai turėjo 18,- 

461 kilometrą oro linijų aero
planams, o pabaigoje 1933 m. | pėsčio,• ką ji darys ir kaip iš
tikimas! turėti 42,800 kilometrų 
oro linijų.

Radio

auklės vaikus.
Darbo Laiko Trumpinimas

■ Sovietai įvedė 7 valandų dar-
Radio srityje, Sovietai ope- bo dieną su penkių dienų ga

ruoja vieną iš pasaulio augs- vaite, ir kas penkta diena—-dar- 
čiausios jėgos stotį su l 
wattų, kuri randasi arti Mask-, 
vos ir yra augščiausios elektri
nes jėgos stotis; visame pasauly
je.

Sovietų Sąjunga turi didžiau
sią skaitlių radio stočių Euro
poje, virš 70, kuomet Vokietija, 
Francija ir Švedija turi po 30 
stočių, o Anglija 22.

Kol kas Sovietuose randasi 
300,000 radio priimtuvų-“setų,” 
bet yra nustatyta su pabaiga 
1933 m. turėti 13,000,000 radio 
priimtuvų.

Apšvieta
Nekalbant apie naujas mo

kyklas ir jaunuolius, per pasta
ruosius keletą metų Sovietuose 
išmokyta skaityti ir rašyti virš. 
11,000,000 suaugusių bemoks- 
lių.

Ne po ilgo Sovietai ims pir
menybę visame kame, o tūlose 
šakose jau dabar lenkia kitas 
šalis, ką sako J. G. Crowther 
aprašyme, tilpusiame “St. Louis 
Globe Democrat” (sausio 5 d., 
1930), kuris pradeda sekamai:

“Argi Sovietų Rusija pastos, 
nebūdama turtingiausia, viena 
iš pasaulio galingiausių šalių 
begyje dvidešimts metų... Iš 
visų kitų sistemų, kas puola į 
akį atsilankiusiam mokslininkui, 
tai tas, kaip stebėtinas sumas 
pinigų išleidžia Sovietai moks
lui. Sovietų Rusija dabar dar 
biedna šalis, bet jos mokslui iš
laidos lyginasi su turtingiausio
mis šalimis,‘kaip kad Amerika 
ir Didž. Britanija. Ji (S. R.) 
gal Būt, išleidžia daugiaus, di
desnį nuošimtį iš esamo ižde 
turto perviršio mokslui, negu 
bile kita šalis. Pavyzdžiui, ji 
išleidžia į metus $1,500,000 ty
rimams botanikos srityje. Seis
mologijai (žemės drebėjimų ty
rimui) ji išleidžia $250,000. 
Sekančiais metais eksperimen- 
talei elektros laboratorijai sta
tyti Maskvoje paskirta $7,500,- 
000. Jei Sovietų Rusija pajė
gia dabartiniu laiku skirti to
kias sumas, kol dar ji biedna, 
kokius gi steigimus ji darys ta
da, kai praturtės?...”

ToliauS, J. G. C. nurodo da
vinių, kaip žymėtinai progresas 
vyksta botanikos srityje, kur 
vadovauja profesorius Vavilov 
Leningrade, kur dideliame 
“herbariume” esą nuo 10,000 
iki 20,000 įvairių rūšių augalų,

;da,1 bedarbes apdiauda, pensija 
senatvėje; veltui daktaras ir 
medikalė pagelba ir tt. Ne 
taip, kaip prie kapitalizmo sis
temos, kur darbininkas pilnas 
baimės; bijo netekti darbo, bi
jo ligos, nes daktaras brangiai 
atsieina; bijo pasenti ir būti vi
sų niekinamu; bijo, kad moteris 
susilauks mažiuko, nes kišeniu- 
je nėra $40 daktarui ‘bei akuše
rei.

Ką Sovietai nuveiks, baigda
mi penkių metų planą, pabai
goje 1933 m. (jei ne anksčiau), 
ir ką tad. vėl naujo užsibrėš nu
veikti,—palūkėsim, pažiūrėję, 
pamatysim, kad yra verta pri
gulei prie Kom. i Partijos, kovot 
už komunistų idealus, veikt, au
kojant savo spėkas, savo Ii uo
sy bę ir net savo gyvastį už ko- 
munižihą, dėlei1 darbo žmonijos 
labo visamd pasaulyje. • ■ . į

1 * • J. K. Dečkus.-

0

60,000 bininkams poilsio dięna, suap-

PAIN-EXPELLER
!» • R EC ii.s P/KT.OFF.

h Naudokite išlaukiniai nuo j 
h Skaudamų Muskulų j

į, Peršalimų
. Skausmų Krutinėję

Sustingusio Sprando '
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

• Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį! INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

F.A<LRICHTER COi 
eBRRTV ano south r i rm bts.

~ ^BRCOKLVN, n,v

KILLS PAIN -

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. • . •

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

nauskas, 1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antį 
vam name. 1057-63 .ve.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Aye.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 ’ 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St,; . P. ♦

i Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka*F. 
I Sau|ėnas, 20 Faxon St. Visi iŠ 
Į Montello, Mass.

1003—25th St.
325—4th Ave.

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

DUODA SMUIKO LEKCIJAS 
t *

Norintieji, kad jūsų vaikai ge
ri smuikininkai, kreipkitės' pas mane, 

gausite tikrai profesionalę pagel- 
- bą . Kreipkitės šiuo adresu:

4715 North Sth Street
. PHILADELPHIA, PA.

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

TAI' TIE' ŠVELNŪS ’

VARDUMENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S , 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- ' 

' tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

||||I!IIIIIII!!,‘" .............

5 Dienos Per Vandenyną < 
PER CHERBOURG ^—6 DIENOS 

’PER BREMENĄ

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

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

Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą
Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos 

šalimi. Reguliariai išplaukimai kiekvieną sa
vaitę populiariais Lloyd laivais.

Del sugrįžimo liū- 
dymų ir kitų infor
macijų atsiklauskit 
savo vietinio agen
to arba

57 BROADWAY 
NEW YORK

NORTH
CfR/AAH

laLLLOYD

PLAUKŲ 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- 
uius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

I TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ IR 
I MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINĄ 

ILLINOISĮ , " x
Valdyba 1930 Metams '

i Pitfti. A. Matusevičia,
Vice-Pirm. K. Juška,
Protokolų .Sekr. A. Trepkus, 

10th St.'
Fin. Sekr. K. Shimkus,
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė;

Visi Moline, ,111.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 

St. and 'Čth Ave., Moline, 
M. Junaitis, 215—417th 
Moline, III.; Maršalka 3.

2435—33rd St., Moline, III.

48th
., East 
Kairia.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

LIETUVOS SŪNŲ IR 
DRAUGYSTĖ HARTFORD,

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. KrikšČius, 236 Park

Terrace. ♦ ... '
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431

į Summit St.
' Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, «« 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. GiraiČiūtė, 431 Sum- 

mit St. iii
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.

i Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, ...

j 481 Hudson St. _ *
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly-

i ceum, 29 Lawrence St., Hartford, - 
Conn., 7:30 vai. vakare.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Į ; BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
, . 593 Avė.

Vice Pirmininkas A. BoČis,
68 W. 10 

Protokolo Sek. P. Janiūnas, 
128 W. 49th 

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
Į ) . . i 330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

1 * ’ ' 20 E. 22nd St.
2,Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C., 
Maršalka L. Rimša,

167'W. 20 St.

st.

st.

Ash-

EIzIZAHETH, n. j.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo . Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St

Organo Raštininkas J. KENTRUS,
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskaa
'1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė. į

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
‘ DRAUGIJA GRAND RAPIDS,

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. 'W, Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt K. Rasikas, R.
Box 117.

Finansų Rašt A. Garbanauskas 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė,
159 .Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustdsai: A. Daukšas, sekr., 1131
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba-

1568

R. 9,

i, 1108

1529

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

PITTSBURGH© 1R APIELINKfiS ' * 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas,

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts- 
burgh, Pa. .

Sekretorė A. K. Sliekienė, 3121 El- ■ 
roy Ave., Brentwood, Pittsburgh, 
Pa.

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood*1-' 
ward Ave., McKees Rocks, Pa. t

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane > 
; St., S. S. Pittsburgh, Pa. : '

MOTERŲ PA ŠELPI NĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. BeniuliėnS, 16 Bun- H 

ker Avė.; Pirm. Pagelbinfnkė O.“'' 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų <r 
raštininke T. Zizen, 673 N. Main St; . 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klimą-' 
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Qlo- ,, 
bejos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.: Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass..

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebuklingų žolių vertės tūkstančk 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs,

nesnė būtu sveikata, negu tas auk* 
kalnas. Taigi jeigu jauties eąą» - 
apimtu kokių nors nesmagumų, w» .... 
greit reikalauk mūsų vafetžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir • • 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pefią 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (unit* >--* 
ma), peršalimo, skaudėjimo po kril- J 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir Įrita 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi 
žolių, kurios jums sugrąžins sveik* 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot ..j 
Skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą# ,

mus “Nervu P^eparatės.“ Nervų U* 
ga yra labai saugas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai U-- 
gai kelią ir sutelkia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausį mfisa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų Žolių pardavinėtojai vitfooM 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba monay .. 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
1 aiike. ___

M. ZUKAIT1S
25 G ill et Road. Spencerport. N. T.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursą h---- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnitfs garantuojame)— 
Speclališkas kursas važinėjimo |1®. 
Mokiname lietuvių tr anglų kal
boje. Mokytojom \ yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rrus L. Tikniavičfus. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10
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Antradien., Sausio 28,- 1930r „

WATERBURY, CONN.

r Puslapis Ketvirtas

M Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Verte D. M. šolomskas

(Tąsa)
Orlaivis gražiai pakilo į viršų, pertrauk

damas ratą kareivių, ūždamas savo moto
ru ir nuskrido į pirmosios linijos pusę. Ba
ranovskis, tylėdamas rūkė, žiūrėjo į debe
sius, kurie kaip pilki gabalai plaukė oro 

|'erdvėj. .............
—•Tikrai šiame kare nieko nėra pana

šaus į pirmesnį karą. Artilerijos mažai, 
apie,xreguliarių pozicijų karą negali būti 
iąei kalbos; technika abelnai silpną, bet bai- 
nįes daug daugiau. A$ niekados, pavyz
džiui, laike karo , su Vokietija, nesibijojau 
pakliūti į nelaisvę, o čia net kūnas atšala, 
kjuia. apie tai pagalvoju. Kokia čia, po vel
nių, technika, išmokinimas kareivių, kaip 
mes, taip ir komisarai laike mūšio tankiai 
stovime stati eilėj, vaikščiojam, ir net ant 
arklių jodinėjame ir nieko. Pataiko į mus 
labai retai. Nervingumas kokis tai jaučia
mas pas visus, ištvermės veik jokios; nusi
minimas, baimė greitai nuveikia. Šiame 

v kare ne ginklai vaidina pirmos reikšmės 
rolę, o kas tai tokis kitas, kokios tai nesu
prantamos, slaptos spėkos del manęs. Vi
sos dabartinės mūsų pergalės ir visi mūsų 
pralaimėjimai, rymo ant ko tai vidurinio, 
man nesuprantamo. Aš tiesiog sunkiai net 
galiu tatai sau išsiaiškint, kad kas čia yra 
tokio nepaprasto. Kodelgi mes tankiai bė
game nuo raudonųjų pasišaudę tik dvi tris 
minutes, o kaip kada per ištisas dienas vėl 
laikomės prie blogiausių aplinkybių? Ar 
piameni po Šelepovu per tris dienas purvy
ne išgulėjome ir po kokia baisia jų ugnimi?

Baranovskis neatsakinėjo. Foma nuėmė 
nuo ugnies katiliuką, pylė arbatą. Gėrė 
ilgai tylėdami. Motovylov dėjo į puodelį n.et. 
po kelis gabaliukus cukraus. Orlaivis sugrį
žo nuo žvalgavimo, tratėdamas nusileido ant 
savo pirmos vietos'.’ Ni'eko neturėdami 
veikti oficierai nuėjo prie jo. Prancūzas 
nusiėmė šiltą kepurę, stovėjo vienplaukis, 
taisėsi drabužius, pasakojo rusų ‘ laužyta 
kalba kareiviams apie s^xo,.skrajojimą:

-—Matote kulką!... kulką!... Raudoną 
kulką,—kalbėjo orlaivininkas, rodydamas 
sąvo plieno paukšties sparnus, visus suba
dytus kulkomis.

■;—Gaila, kad bombų nepasiėmiau. Iš re
volverio—puk!... puk!...

Ir riebi balta francūzo ranka kratė dide
lį juodą brauningą. Orlaivininkas iš brau
ningo rankenos ištraukė tuščią magaziną 
(įtalpą kulkoms),—visas kulkas puk!... 
puk!... Raudonuosius puk!... puk!... 
Gaila, gaila, kad granatų nepasiėmiau. 
Daug raudonųjų galima buvo puk!... 
puk!...

Baranovskis pakabino apatinę lūpą:—i 
Nemyliu aš šių francūzų. Kiekvienas iš jų i 
atvažiavo su orlaiviu, atvažiavo kaip ant • 
medžioklės, laukinius rusus iššaudyti. Vėl-1 
nias žino, kas tokio. Matote, jį pasiuntė, 
atsišaukimus mėtyti ant fronto, o jis už
simanė šaudyti ir šaudė iš revolverio. Gai
lisi, kad granatų nepasiėmė, gyvatė pra
keikta! Nemyliu juos, jieškotojus progų, 
kad pamedžioti ant žmonių galvų.

,—Nėra reikalo čia filosofuoti, Jonai. 
Pagal mano supratimą, kuo daugiau iš mū
sų pusės mušasi, tuo geriau. O kaip ir kas, 
ačgi tai ne vis tiek pat,—kalbėjo Motovy-

. . .
^Kareiviai žiūrinėjo orlaivį, čiupinėjo pir

štais sparnuose padarytas kulkomis sky- 
liukes. ( t.

’Apie vidudienį oficieriai nuvažiavo į di
vizijos štabą, kad. išklausius pranešimą, 
kirį padarys belaisvis, buvęs komandantas 
raudonos brigados. Pagal įsakymą koman- 
d>nto N-kos divizijos Močąlovo, tas belais-

SCRANTON, PA
Kadangi iš Scrantono kores

pondencijų r telpa, neperdaž- 
niausia diehraštyj “Laisvėj” 
bei kituose darbininkų laikraš
čiuose, tai daug kas mano, kad 
čia progresyviai darbininkai 
visai apsileidę, nieko neveikia, 
“miega,” kaip kad yra sako- 

Man ne sykį yra pasakę 
draugai iš kolonijų: “Jūs, 
serantoniečiai,' visai apsileido- 
te.” Ar tai ne skaudus įžei
dimas serantoniečių ? •

Kuomet tapau išrinktu A. 
L. D. L. D. 39 kuopos taip va
dinamu korespondentu, turė
siu progą pasakyt viešai, kad 
ne- yisąi tiesa taip manyt apie 

! hiųsi. Mes visgi šį tą veikia
me, o svarbiausią, 'tai rengia
mės dar-daugiau veikti. ! Tik 
tiek su. mumis neląbąi* gerai, 
kad -mes nesigarsiname laik
raščiuose, kaip kitos kolonijos 
daro. Juk tik’šiame sezone 
jau gana daug visokių paren
gimų įvyko. Tiesa, mūsų, lie
tuviškų parengimų, nebuvo 
daug, bet tar.ptautiškų beveik 
kiekvieną saVfeitę esti kokis 
nors parengimas. Lietuviams 
darbininkams lygiai svarbu 
dalyvaut tarptautiškuose dar
bininkų parengimuose, kaip ir 
savo.

šį sykį aš nors Trumpai pa
žymėsiu apie tarptautinius pa
rengimus. Įvykusieji parengi
mai pavyko? neblogiausia, ne- 
kurie visais atžvilgiais pasek- 
mjngi buvo; žmonių daug land tuos profesionalus, kad jie pa- 
kėsi skirtingų tautų; tik lietu- skui neišeitų prieš juos ir tuo- 
vių vos kelios ypatos lankėsi, i met gali netekti dabartinių sa- 
Literatūros išplatinta nemažai,; vo vietų, 
taipgi ir, pelno pasidarė šiek' 
tiek, 
mūsų 
lankė skaitlingiau. 
turėtume 
skaitlingiau.

Draugo Lenino mirties su
kaktuvių. paminėjimas buvo 
rengiamas 19 d. sausio, bet 
neįvyko, nes policija išdraskė. 
Girdėjau, bus bandoma rengt 
antru syk. ■

šeštadienio vakare, 1 d. va
sario,. ,bųs balius; , T. D. A. 
Scrantonbt 'ktęoipoš, svetainėj 
Workmen’s’ Otelė, 508 Lack
awanna Ave. Kviečiama ir 
lietuvius darbininkus skaitlin
gai atsilankyt* Vasario 22 d. 
antras balius yra rengiamas 
progresyvūs,unijos audėjų; tu
rime ir tą remt. ,

Dabar iš lietuviško judėji
mo. Šiuo laiku rengiamės prie 
perstatymo operetės “Kova Už 
Idėjas.” Kaip kurie draugai, 
ypač 'raugės, smarkiai dar
buojasi, platindami tikietusi ^bo vai. 
bei garsinimus. Garbė jiems j y ra 
už pasišventimą. Reikėtų ir Į 
kitiems daugiau darbuotis.) 
Veikalas puikus ir naudingas! 
darbininkams; jei kas neatsi-lj 
lankys—gailėsis; I ,.lnkimas bus

Pastebėjau, kad draugės) 
moterys, L. D. S. A. 54 kūopos 
nares, rengiasi “subytyt” drau
gus vyrus veikime, ir tai jau 
aiškiai matyt. Pavyzdžiui, jų
jų pastangomis tapo suorgani
zuota A. ž. D. kuopelė ir jau 
lavinasi jaunuoliai dąinuot bei 
kitko. Girdėjau, jhu rengiasi 
surengt pramogą ir parodys, 
kiek jau nužengė pirmyn.; 
Tai džiuginantis ir girtinas 
darbas draugių moterų. Be to, 
pastebėjau, jos lankosi į susi
rinkimus gana skaitlingai ir 
klausimus riša gana nuosek
liai; draugus vyrus kritikuoja 
už neveiklumą, nekurtos įstoja 
į Komunistų Partiją. Už tą 
viską prisieina atiduot kredi
tas. ‘ Bet mum, vyram, tai ne
malonus apsireiškimas. Mes, 
vyrai, neturėtume taip lengvai 
pasiduot draugėms moterims. 
Ištikrųjų, mes pastaruoju laiku 
biskį perdaug buvome ap
tingę veikime, nors gal ne vi
si. Nekurie senatvę sau ban
dome įkalbėt, kiti kitokių vi
sokių priežasčių surandame.; 
Pagalvokime, draugai! tino
te, kuomet moterys paima vir
šų, ne visuomet gerai išeina. 
Na, tegul užteks šį sykį, kitą 
syk daugiau bandysime pakal
bėt.

A.L.D.L.DĮ 39 Kp. Kor.

SSSR Prekybos Atstovas 
Kaune

Kaunas.— P. A. Galanin 
atšauktas iš Lietuvos nuo 
1929 m. gruodžio 27 d. Į jo 
vietą paskirtas Nikolaj Se- 
mėnovič An^arskij.'

“Laisvės” skaitytojų. * 'Meldžiame į- 
sitėmyti dienaus ir atsilankyti.

A. Siekis. (22-23)
—i----------------------

A. L. D. L. D. 13-to APSKRIČIO 
METINĖ KONFERENCIJA

Bus nedėlioi, 23 vasario (February), 
Prosperity Club Hall, North 6th St., 
Benld, Ill. Prasidės 9:30 vai. ryte. 
Priklausančios prie to Apskričio kuo
pos malonės išrinkti delegatus ir 
įteikti naudingų sumanymų. Dele
gatai pasistengkit pribūti laiku.

Sckr. M. Eschukiehč. 
r . ’ 1 ’ ‘ (22-23)

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavojuį 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

Iš Draugijų Susirinkimų \
Satisio 2 d. įvyko metinis 

susirinkimas S. L. A. 11-tbs 
kuopos. Skaitytas laiškas iš 
Centro nuo sekretorės P. Jur- 
geliūtės ir nuo pačio organiza
toriaus Žuko, kad mūsų kuopa 
5 ir 6 d. sausio surengtų Žukui 
prakalbas. Apsvarsčius laiš
kus, nutarta prakalbų nereng
ti. Čia buvo keistas dalykas. 
Pažangieji reikalavo, kad Žu
kui prakalbos būtų rengiamos, 
o žemantauskas ir Tareila sto
jo’ už tai, kad prakalbų ne
rengti. . Girdi,'Žukas važinėja 
po kuopas ne 'narius organi
zuodamas į S. L. A., bet agi
tuodamas už;senąją Piki. Ta
rybą. . - įJis tik pinigus metąs 
be 'reikalo. ■ į f^aipgi pradėjo 
pasakoti, kad dabartinė valdy
ba esanti,netikusi, nesiskaitan
ti su nieku, daranti kaip jiems 
patinka. Girdi, ar tu gali jai 
duoti gerų patarimų ar prote
stuoti^ tai ji nekreipia jokios 
domes, tartum negirdi. Pa
vyzdį privedė, kad ketvirtas 
apskritis jau kelis sykius ra
ginęs centrą išreikalauti pini
gus iš tų profesionalų, kurie 
mokindamiesi skolino Susivie
nijime pinigų, o jeigu skolos 
neatiduoda, tai paskelbti jų 
vardus. Centras į tai nekrei
piąs jokios domės ir nereika
laująs tą paskolą grąžinti. 
Girdi, centras bijo užpykdyti

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G R A BORIU S- UN DERTAK ER

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galito gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietūsc ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

—Vis tiek pat, tas pats velnias. Aš ma
nau, kad ir 19 metais virėjas nepajėgs ko
manduoti pulku, o valsčiaus raštininkėlis— 
vesti diplomatinius reikalus,-susirašinėti su 
kaimyniška valstybe.

' i <
•--Nežinau,-—užsimąstęs atsaįkę jĘaranov- 

skis. ' H t • i' . > N
—Tai velnias žino, į ką taį pąpašu,—pik

tai kalbėjo-Motovylov.—Jotąjį j nejaugi tu. 
manai, kad1 tie gremėzdai, žjoplepročiai vis
ko išmoko pei’ tuos db metus ? .Argi aš ka- 
dla nors patikėsiu taįn, kad galima per du< 
metus išmokti komanduoti armiją ir val
dyti milžinišką šalį. Kvailystė! Nieka
dos tas negali būti! •

—Kur tu, asile, važiuoji,—piktai dūręs į 
. nugarą vežėjui, tarė Motovylov.—Aš tau gi 
prisakiau prie mokyklos, o tu prie popo 
namu atvežei, balvone!

Vežėjas padaųp nedidelį ratą apsisukda
mas erdvėj ir sustojo prie mokyklos durų.

Pranešėjas, pabuvęs pulkininkas, jau bu
vo atėjęs ir stovėjo už stalo, ant jo pečių 
blizgėjo naujutėlės auksinės antpetes.

—Gyvulys, jau paspėjo prisikabinti ir 
antpetes!—niurzgėjo piktai Motovylov, sės
damas ir mąstydamas.—Aš jam, niekšui, 
niekados nedaleisčiau nešioti antpetes. Lai 
nešiotų savo raudonuosius skarmalus, kad 
visi matytų, kas jis yra per paukštis. Aš 
jam raudoną žvaigždę, dydžio iki pusei 
aršino, ant nugaros prisiūčiau ir 
versčiau vaikščioti. 1

Kalbėtojas pradėjo:
—Ponai oficierai, pirm negu 

dėstyti mano šios dienos kalbos 
“Sovietų • Rusija ir Raudonoji Armija,”— 
turiu perspėti jus, kad aš veltui žodžių ne
eikvosiu, ir todėl prašau statyti man klau
simus apie vįską tą,, ką aš praleisiu arba 
tinkamai neišaiškinsiu.
I ’Šunsnukis!.. j Niekšas, išsimokino 
sovietuošfel sdvdepijcij,—pusbalsiai, zurzėjo 
Motovylov. , ? A ., ,,

■ ?—Na,; Suprantama, mes,, popąi. oficierai, 
čia Vienį, be liudininkų ir todėl nesivaržy
sime.* Atvirai atidengsime mūsų nedatek- 
lius, išlukštensime juos, padarysime paly
ginimą tarpe mūs ir jų,—pulkininkas pa
rodė ranka į vakarus (į Sovietų pusę).— 
Turiu pasakyti, ponai oficierai, kad jūs ka
riaujate labai prastai. Aš jau raudonosios 
brigados sparnus taip pastatydavau, ma
niau, lai pavaišina “draugus.” Ne, ir ne, 
kaip tyčia iš jūsų pusės pilniausias neveik
lumas. Tada aš nusispjoviau ir tiesiog 
.vienas, tik su savo oficierių štabu atvažia
vau pas jumis.

I —Meluoji!—gana garsiai tarė oficierius 
I Petin.

—Vienok nepykite, ponai oficieriai. * Aš 
Itą pasakiau tik todėl, kad norėjau paaiš
kinti jums, kaip jūsų ištikimas tarnas čia 
atsidūrė, pateko iš Sovdepijos į Sibirą.— 
Pulkininkas biskelį pasilenkė ir pridėjo 
ranką prie krūtinės. Susirinkusieji tylėjo.

—Pradėsime nuo svarbiausia. Visa So
vietų Rusija paskelbta, kaipo karinis ap
gultasis kraštas. O jeigu taip, tai visas 
gyvenimas šalyj reguliuojamas aštriausia 
disciplina, geležine disciplina. (Oficieriai 
nesuprantančiai pažiūrėjo viens į kitą). 
Nesistebėkite, ponai,—pastebėjo kalbėto
jas.—Dabar Sovietų Rūąija visai ne ta, 
kurią žinojome 1917 metais.. Iš.betvarkės, 
suįrimo, ant griuvėsių seno, dabar budavo- 
jasi nauja tvarka, nauja!valstybės forma. 
Ir reikia atiduoti/ ;kas priguli mūsų priej 
šams. bolševikams; 'Valstybės būdavojimo 
reikaluose jie. atsižymi ir atsiekia. Viena 
kolektyve idėja padėta per juės pamate vi- 

vjs turėjo padaryti pranešimą apie stovį so respublikos gyvenimo-,; visi del pergales 
----------------------a—----------- an^ Į}Uržuazijos ir suirutės, visi kovai! 

šiame jie man atrodo yra panašūs į vokie
čius, kurie savo laiku kalbėjo—“visi del tė
vynės, visi del kaizerio.” Jeigu norite, po
nai oficieriai, bolševikai ir vykina gyveni- 
man savo idėjas su vokišku pasiryžimu ir 
taktiškumu. Tame atsižymi ypatingai ko
munistai, kurie dabar pasidarė visai nepa
našūs į pirmesnį rusų žmogų, kuris yra po- 
valus ir kasantis užpakalį. Darbas, dar
bas ir darbas—štai jų obąlsiai. Šalis—ka
rinis liogeris, o liogeriuose (šėtrose) juk 
gyvena kareiviai, tai, suprantama, ir So
vietų Rusijoj visi piliečiai—kareiviai, bet 
tik nevisi mūšio armijos, o darbo armijos. 
Taip jie ir vadinasi: kareiviai arba darbi
ninkai didžiosįios darbo armijos. 1J

i (Tąša bus)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. L. D. 47-tos kuopos su

sirinkimas bus seredoj, 29 d. sausio, 
Liet. Ukėsų Kliube, 3138 Richmond 
St., 8-tą vai. vakare. Šis susirinki
mas labai svarbus, tat visi nariai at
eikite. Gausit naują knygą Seno 
Vinco Raštus.

Sek r. P. Zaleckas.
(21-23)

A.

.. LIETUVIS GRABORIUS
.. ‘ 5 i ’ , r ;

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 

- žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

ŠIŲ MĘTŲ MADOS

(Pabaiga 5-tame pusi.)

NUSIŠOVĖ BEDARBIS
Išparduodami Dabar

vi

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkai*

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

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

pradėsiu 
turinį— 

v

draugai lietuviai nesi-
Ateityje

Stengtis dalyvauti

Lietuvos Darbininkų ir kai
mo biednupmenūs dvi- 

, savąitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

Reikia pasakyti, kad že- 
Tik labai nemalonu, kad mantauskas ir Tareila .dabar

.1

O RNISI AI
KAUNAS.— Sausio 10 d. 

apie 19 vai. Ukmergės pi. 
113 Nr. nusišovė revolveriu 
Vincas Markelis. Maykęlis 
esąs ; kilęs . jš* Vilkaviškio, 
Kąune neturėjęs dai^o, bu
vęs’įsimylėjęs ’ir fdel šių 
priežasčių nusišovęs. .

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CAMBRIDGE, MASS
A. L. D. L. 1). 8 kuopos 

imas bus seredoj, 29 sausio, pas 
Venckevičių, 181 Clark St., 
vakare. Visi nariai ateikit, 

i svarbių reikalų. Turėsim iš
rinkti kuopos valdybą. Sekr; G. 
Kvetkauskas.

BALČIAI O R E, Ml).
A. L. 1). L. D. 25-tos kuopos su-i- 

panedčij, 3-čią vasario 
(February), 1930, Lietuvių svetainėj, 
851 Hollins St., 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai pasistpngkit gauti naujų 
narių ir atsivesti j susirinkimą. Phi- 
ladelphijos Lyros Choras suloš Bal
timore.) labai juokingą ir gražią ope
retę . “Cigonai-Klajūnai.” Lošimas 
įvyks 30 kovo (March), Lietuvių 
Svetainėj, 7-tą vai. vakare. Visi 
kuopos nariai pasi’stengkit gauti nuo 
biznierių pagarsinimų į programą.

F. S. K lis h i s.
(22-23)

GARDNER, MASS.
A. L.. 1). L. D. 53-čia kuopa ren

gia prakalbas pėtnyčioj, 31 sausio, 
Lietuviu Kliube, 205 Main St. Pra
džia 7-tą vai. vakare. Kalbės, d. 
žaldokas. Kviečiame visus atsilan
kyti. Ketverge, 30. sausio, 7-tą Vai. 
vakare, toj pačioj svetainėj, bus ben
dras pasikalbėjimas kuopęs narių ir

i^u-

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatėm kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.

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

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Ęaudonosios Armijos, ir taipgi apie gyve- 
njmo sąlygas užpakalyj fronto Sovietų, 
Respublikoj. Tie klausimai labai interesa
vo oficierius, ir kiekvienas su nekantrumu 

. laukė savo eilės, nes ten važiuodavo oficie- 
rlai tik grūpėmis, taip kad visus nebuvo

• galima paimti kartu iš karo pozicijos. Mo
tovylov važiavo su Baranovskiu viename 
vežime, kurį pagriebė jo kuopa paskutinia- 

trte mūšyj. Motovylov kalbėjo:
; —Štai, įsivaizdinu “tvarką” pas raudo

nuosius. Jau turbūt būdose gyvena “drau-

■Nemanau,—priešinosi Baranovskis.
Ką ten nemanau?—pyko Motovylov,— 

argi jau užmiršai ar ką? Argi mes negy
venome prie jų tvarkos 1917 metais?

■Dabar jau ne 17 metai, o 1919 metai.

daug duoda žinių iš Lietu- 
, vos darbininkų ir kaimo 
biednūomenės gyvenimo ir 
iš fašistų (darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

Kas užsisako “Balsą/* tas 
tuom pat remia Lietuvos dar. 
bininky spaudą ir. padeda' jų 
kovai priei fašistų valdžią.

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare Mc; po 6 vai. vakare 78c.

F’V'r'ra 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ ,EX1KA JT Miegojimas per visą naktį ant į į Ccntūl 
trecių lubų, ormgam kambaryj

M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. -Čia įtaisyt* 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesni* 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: RusiSkas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

I 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. T.

Is. i Telefonas: Pulaski 10M
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Kraujo f A tyrimai. Laboratorijo* Bandymai

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.

Vilkaviškis

DIDŽIAUSIA LIEIlMę APTIEK*VIETOS ŽINIOS
Vardui

Žiūrovas.

ir 59th Sts., New York Qty

vaduodama

praei- 
pirmą 
Mino- 
į cen-

At, žemiau paslraSęs, ilunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit man prUlųiU 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA. au nurodymais, kaip vartoti.

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

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

It’s toasted’*

No.__,_____

U Įeitai__

ro narius, šis veikalas labai 
puikus ir todėl kiekvienas turi 
jį matyti.

D R. ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

lirai

‘•.‘.'I

kick r

USB
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Z_ntradięn., Sausio 28, 1930

WATERBURY, CONN. !
(Pabaiga nuo pusi. 4) 

teisybę pasakė apie Pild. Ta
rybą. Bet klausimas, kur jie 
buvo porą mėnesių atgal, kuo
met buvo nominuojami kandi
datai į Pild. Tarybą? Juk 

B tuomet abudu agitavote už da
bartinę Pild. Tarybą, išskyrus 
Gugį ir du kasos globėjus. Tas 
parodo, kaip jūs veidmainiau
jate.

K '7. hi

ma!
cTAS BEŠIRDIS ŠEŠĖLIS

Sausio 3 d. įvyko L. P. P. 
Kliubo metinis susirinkimas. 
Nepamiršo ir vytautiniai atsi- 
baladoti ir kviesti prisidėti 
prie surengimo iškilmių mo
narcho paminėjimui. Bet nie
ko nepešė, nes kliubo nariai j 
pažįsta tokius manarchistus. 
Teisybė, socialistai bandė įti
kinti narius, kad reikia išrinkti 
delegatus ir dalyvaujant užka-1 
riauti fašistus. Bet nariai ži
no, kad tarpe vienų ir kitų nė
ra jokio skirtumo, todėl nuta
rė atmesti ir jokio reikalo ne
turėti. Kitos draugijos irgi 
turėtų panašiai pasielgti.

Sausio 13 d. įvyko A. L. D.) 
L. D. 28-tos'kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė apie 
40. Tas pagirtina ir pagei-i 
daujama, kad visuomet taip 
skaitlingai nariai lankytųsi, 
tuomet ir veikimas būtų geres
nis. Buvo pakeltas klausimas, 
kad kuopa prisidėtų prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Prasidėjo didelės 
diskusijos ir didžiuma nubal
savo, kad neprisidėti, o tik už
simokėti. $5. Laike diskusijų 
pasirodė, kad tūli nariai nu- 
progresavę į v atbulą pusę. 
Bandė nurodinėti, kad prigu
lėjimas prie minimos organi
zacijos pavojingas, o vienas 
riet valdybos narys pradėjo 
šaukti ir net kolioti tuos, ku
rie nori 
žmonių 
di, jūs, 
sakote, 
piie A.

Susilaikydami nuo perdejimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Vengkite išsipūtimo, eikit sveiko 
sprendimo taku į riebumą ir išvaizdą. 
Nepasiduokite virš - sauvalystei ga
dinti save moderniškos figūros kan
kinančia kontūrą. Bukite nuosaikus 
—bukit nuosaikus visais atžvilgiais, 
net ir rūkyme. Valgykite sveikai bet 
ne be nuolaikos—kada jūsų akys yra 
didesnės už skilvį siekites Luckv o 
ne valgio. Ateinanti nuotikiai meta 
savo šešėlius priešakin. Vengkite to 
ateities šešėlio, vengdami virš-sau- 
valystes, tįk jus išlaikysite tą patogią 
modernišką figūrą su jos patraukian
čiais prielankumais.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

TOASrEEb

Puslapis Penktas

MES PATAIKOM
John Naujokas

taip sako A. Tacilauskas. savininkių- Restauracijos Ir salės. Hl 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataiko! padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodu*; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimąs nes 
ipms labai patinką, kad Švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gn- 

žiai dega ir puikiai kvepi I”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
imtų jų parsitraukia.

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyn#, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiž- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

HY

prisidėti, kad čia esąs 
apgaudinėjimas. Gir- 
prirašydami narį, ne- 
kad aš tave prirašau 
L. D. L. D. ir prie T. 
Tas parodo, kiek su-

tie žmonės apie darbi
ninkiškus reikalus.
į Sekantis kuopos ąusirinki- 
ihas įvyks 10 d. vasario, sa
vuose kambariuose, 8-tą vai. 
vakare, todėl ne tik visi tie, 
kurie šiame susirinkime buvo
te, dalyvaukite, bet ateikite ir 
tie, kurie nebuvote ir sykiu at
siveskite naujų narių prie kuo
pos prisirašyti.

Vilijos Choras rengiasi prie 
perstatymo operetės “Kova už 
idėjas.“ Perstatymas įvyks 
16 d. vasario, Venta Hali, 103 
Green St. Visi pasistengkite 
nusipirkti tikietus išanksto. 
Tikietų galima gauti pas cho-

Baisiai žvėriški Policijos 
žygiai Prieš Demon

strantus
(Pabaiga nuo 6-to pusi.) 

ą; tuo pat momentu kitas po- 
icmanas, Rafeel Lupoli, palei- 
o buožę į reporterio* galvą, 
ors repoiteris turėjo kortelę 
rie skrybėlės, ir policijai bu- 

aišku, jog jis ne demon
strantas, o kapitalistinio laik- 
" Mičio utinių rinkėjas. Mat, 

blicmanams nepatinka, kad 
I vardai būtų sužinoti ir pa
skelbti’spaudoje, kaipo žiau- 
|| gyvuliu.
Į Kelis sykius policija išblaš- 
§ minią, bet kiekvieną sykį 
reit kitoj vietoj demonstran- 
li susirinko. Vienas iš žiau- 
ausių policijos žygių tai bu- 
o, kuomet raiti ir pešti už- 
uolė grūst minią į požeminio 
elžkelio Motį, Chamber St., 

miesto valdybos didnamiu; 
tiktai laiptais žemyn vy- 

ami, trempė ir daužė žmo
nes, bet trankė ir tuos, kurie 
buvo jau žemai ant platfor
mos.

Nemažai nukentėjo ir pana- 
linių žiūrovų, jų tarpe, pav., 
stambokas biznierius Herman 
A: Tillman, narys “Socialistų“ 
Partijos- ’ Kada, drg. Katovi- 
so atminčiai pagerbti, demon
strantu nusiėmė kepures, tai 
ir Tillmanas nusiėmė, nežinia 
kokiais motyvais 
Sis. Tuomet pollcmhnns ir kir

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite j pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškjomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis prieš-riebutną , kuriuos pas
merki Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų. juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
* les, račiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj Imsite Lucky , tai tuo budu jus 
■’"''rgsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

to buože jam į galvą. Till- 
manas ėmė šaukti, kad jis esąs 
biznio žmogus, o ne komunis
tas, bet iš įtūžimo apjakęs 
policininkas nieko nepaisė, jis 
vijosi Tillmaną ir daužė jam 
į pakaušį ir į veidą.

Smarkiai sumuštas tapo ir 
vienas studentas, kuris, pasi
piktinęs tokiais žvėriškumais, 
sušuko: “Ar tai teisingai jūs 
elgiatės ?“

Suskaldyta galva Dąily 
Workerio reporteriui drg. N. 
Honigui. Vienas gatvešlayis, 
metęs, darbą, apraišiojo žaiz
das parmuštiems, sužeistiems 
darbininkams. Tūlas 
nantis daktaras suteikė 
medikalę pagelbą drg. 
rui, kuris buvo nuvežtas 
trą Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, čia laikinai bu
vo suvežta ir daugiau sužeis
tų : R. Barados, Sam Kartovs- 
ki, II. Blum, B. Intrator, H. 
Stevens ir kiti, kuriems suteik
ta pirmoji medikalė pagelba. 
Thomas Ammendale, kuriam 
bliakdžekių smūgiais pavojin
gai sukrėsta smegenys, guli 
Beekman St. Hospitalėj. šim- 

Į tai lengviau sužeistų ir su- 
j trankytų, pagelbstimi draugų, 
išvažinėjo į namus. Primuštus 

i darbininkus ėmė nuo gatvių 
bei cementinių kelių kiti de

monstrantai-ir ant pečių nešę 
į saugesnes vietas, į taxi-ca- 

I bus, į elektrikinių gelžkelių 
stotis ir gabeno namo.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gąi- 
vosvąigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės J/igJb 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių’ 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- ’ 
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
X-Spinduli*i,

čiuota 10 minutų pakalbėti. Jis 
pirmiausia pakvietė atsistoti 
del pagerbimo draugo Kato- 
viso, kurį pikieto eilėj policija 
revolverio šūviu nudėjo. Su
sirinkusieji atsistojo ir viešpa
tavo tyla vieną minutę. Po 
delius darbus, Tarptautinio 
to drg. Taftas aiškino apie di- 
Darbininkų Apsigynimo, nu.

Vienas mėlynsiūlis buvo net 
raitas užjojęs iki pat viršaus 
City Hali laiptais. Raiteliai 
stumdė ir grūdo praeivius nuo 
šaligatvių. Nebuvo leidžiama 
net dviem niekur sustoti.

Moterys ir mergaitės darbi
ninkės ypač narsiai pasirodė 
demonstracijoj, absoliučiai nie
ko nepaisydamos.

Iš pustuzinio areštuotų, tiki veiktus kovoje su reakciniais 
viena telaikoma tolesniam unijų vadais ir policija, 
teismui. Tammany Hall de
mokratų valdžios mušeikos 
jaučiasi gana nubaudę demon
strantus bliakdžekiais, buožė
mis, kaustytomis arklių kano
pomis, kumščiais, stumdymais, 
spardymais ir kuom tik jie iš
manė.

Išblaškius demonstraciją iš 
City Hali srities, toliau? vėl 
šimtai susirikiavo, ir nuėjo į 
Komunistų Partijos distrikto 
centrą, Union Square, atiduo
ti pagarbą drg. Katovisui, ku
ris ten pašarvotas.

Policijos teroras darbininkų 
nenugąsdino, bet dar augš- 
čiau pakėlė kovos ūpą ir drą
są ir pasiryžimą į masines de
monstracijas.

Pertoli su Ratelninkais 
Važiuoja 54 Lokalo 
Pirmininkas Šartvietis

24 d. sausio kriaučių 54 sky
riaus buvo kartu mėnesinis ir 
nepaprastas susirinkimas.

Perskaitytas nuo šv. Jurgio 
Draugijos laiškas, su užkvieti- 
mu dalyvauti jų baliuje. 
Nutarta visiems dalyvau. Laiš
ką nuo 63 lokalo,kviečiantį 
pHsidėti su apgarsinimu į pro
gramą, skaityta ir paskirta 
25 dol. apsigarsinimui.

Draugui Taftų i iš Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo

Jam užbaigus, kilo klausi
mas, ar skirti iš lokalo iždo 
pinigų del Tarptautinio Lai- 
bininkų Apsigynimo. Kalpo- 

| kas, Glaveckas, Michelsonas 
ir visa eilė f asistuojančių se
kėjų kalbėjo prieš aukojimą 
pinigų tai organizacijai. B. 
Jokubonis, K. Jankaitis, J. 
Kraučevičius, M. Cibulsklene 
ir J. Buivydas bei kiti kairieji 
kalbėjo, kad mūsų lokalas nie
kuomet neatsisakė ekonominė
se kovose remti darbininkus, 
tai gali paskirti keletą dolerių 
ir šiam reikalui.

Kada rengėsi lokalo nariai 
jau balsuoti tą klausimą, J. 
Glaveckas atsistoja ir padaro 
griežtą pirmininkui šartviečiui 
pareiškimą, kad tas klausimas 
esąs politinis; o šis lokalo susi
rinkimas nesąs ekstra, tai ne
turįs galios jokią auką iš savo 
iždo skirti “politiniam“ reika
lui, ir pirmininkas neturįs tei
sės leisti ant sprendimo lokalo 
nariams.

Pirmininkas kokiais tai išro- 
kavimais vėl išnaujo atidarė 
diskusijas. Priešdarbininkiškas 
elementas triukšmavo, kad .to
kie klausimai turį eiti į nepa
prastus lokalo susirinkimus. 
Nors ĮL Vaitukaitis ir J. Bui
vydas, aiškino, kad tas susirin
kimas ;ir yra Ine paprastas, bet 
ekstra,—dešinieji'su tuo nesi
skaitė, o / pirmininkas, lyg į-

giltas, nežinojo, kur stovįs, ar 
pirmininko vietoje, ar J. Gla
vecko saujoje—-stovėjo apie 
pusę valandos ir neleido klau
simo nubalsavimui. Pradėjo 
nariai nerimauti ir reikalauti, 
kad pirmininkas leistų balsuo
ti. Tada, lyg dvasią atgavęs, 
pradėjo aiškinti, būk apie ne
paprastą susirinkimą nebuvę 
kalbos pildomojoj taryboj; tai 
jis suprantąs, kad šis susirin
kimas nesąs ekstra, ir kaipo 
politiniam reikale, pagal jo ir 
lokalo seniau padaryt patvar
kymą, negalįs spręsti ir jis ne
įeisiąs balsavimui. Nors kelios 
min. pirmiau lokalas darė tari-1 
mą, 63 lokalui 25 dolerius 
skirdamas apgarsinimui ban- 
kieto' programoj.

Kaip galima tokį pirmininko 
pasielgimą pavadinti ? Disku- 
savo klausimą1 valandą ir pu
sę. Opozicija diskusijose ne 
tiek .kalbėjo, kad tas klausi
mas yra ne vietoje, kiek aiš
kino, kad* nereikia duoti, pa
gal jų supratimą, tai organi
zacijai pinigų. Kaip tik pa
matė pirmininkas, kad didžiu
ma lokalo narių stovi už 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo rėmimą, tada suranda, 
kad tas klausimas “ne vieto
je,“ ir .negalįs lokalas spręsti, 
o turįs ei kitam, nepaprastam 
susirinkimui/ Vadinas, ką Gla
veckas su savo klika supras, 
kaipo politinį kląusimą, tą ir 
lokalo pirmininkas supranta, 
o ką Glaveckas supras, kaipo 
ekonominį klausimą, tą ir pir
mininkas supras. Kam tad lo
kalo pirmininkas tarnauja: ar 
Glaveckui, ar lokalui ?

Tokiame tai vežime pirmi
ninkas sėdi ir jau pertoli su 
jais važiuoja.

J. Buivydas,
54 Lokalo Korespondentas.

Kai yra didžiau*!** žmogau* prieiti?—Salti*. Jia ne tik aankiaasiai ligai |varo, Mat 
ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką paganojuala*

_T . , _ (Milteliai nao žalčio) jokių Šalčių nebijo.Urban s Cold Powders apsiginkluok nuo ««
amžino priešo!

__ _ _ __ _ yra tai kanuolč prlefi kitą amžiną žmogau* prieią—-ridą-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 26 centai už ikrynutą.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami pinigui 
su savo adresu, užražykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
161 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

. Stata

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th

_ įėjimas iš 736 Lexington Ave. .
25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra

dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdįnimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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VIETOS ŽINIOS SPORTAS

PARDAVIMAI

REIKALAVIMAI

kurio

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

atbush Avenue

A. VELIČKĄ
Telephone: Stagg 4409

IŠRANDA VO.HMAI

949

MALONAUS PASIMATYMO
PROGRAMA BUS SEKAMA

2. Rusiški šokiai

aMm

atiduot 
velioniui

prasidėjo bend- 
tarp užpuolan- 
ir besiginančių

Eliza- 
(20-25)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Specialistai 
Akių, 

Naujausi

127 
(Tarpe

Partijos narys iki 
dienų.
Antanas apie mė- 
atgal buvo išvary-

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Baletų šokiai, išpildys Miss 
S. Prota^of- (7 metų mer
gaitė).

Visiems Sąmoningiems 
Brooklyno Lietuviams 
Darbininkams

Drg. Antano čičmio 
Laidotuvės

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PARAMOUNT TEARAS
DeKalb, tios

BOB WEST 
and JOE MANDEi

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

yra musų 
Ant smui- 
labai gra- 
Endziulis. 

taip

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karjetas vesėlijoms, 
krikštynoms ir pasivažifiSjimams.

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

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

HARLAN-KARALIŪNAS 
LAIMĖJO MŪŠĮ 
Į 35 SEKUNDAS

Billy Harlan (Karaliūnas) 
iš Maspetho, sveriantis 130 
svarų, į 35 sekundas pirmame 
raunde nukovė per “nakautą” 
Patsy Ferarą, sveriantį 135 
svarus, New Ridgewood Gro
ve, Brooklyne, pereitą šešta
dienį. Tai buvo dar pirmos 
1 larlano-Karaliūno kumštynės 
už pinigus (prize fight).

REIKALINGA senyva moteris pri 
žiūrėjimui 2 metų kūdikip. K

Meškauskas, 224 Ripley PI 
beth, N. J.

Sugrjžo atgal į Williamsburgh i 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Sovietinės “Čąstuškos,” iš
pildys nesenai atvykusi iš 
Sovietų Sąjungos artistė 

Lese. s *

1. Rusų stygų (balalaikų) or- 
’> kestra.' t

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Akrobatai (iš Darbininkų 
Sporto Unijos).

GARY COOPER, WALTER 
HUSTON, MARY BRIAN 

ir RICHARD ARLEN

Jo nauja gyvenimo rietą
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Boston, Mass.— Amerikos 
Legionas kvieęia kraugerį 
Benito Mussolinį, Italijos 
fašistinį diktatorių, kalbėti 
legiono konvencijoj, kuri čia 
įvyks šiais metais.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Jumper 6776.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel„ Greenpoint'2017-2360-8514

■ . • • i

Iškirpkit, šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

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

Bus vienas gabus daininkas 
dainuos Aido Choras

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

tyros ir geriausios.

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

A. RADZEVIČIŲ 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

PARSIDUODA lietuviška užeiga, ga
li pirkti vien biznį arba su visu 

namu. Biznis įdirbtas, jokios bėdos 
neturėta per visą laiką. Randa ne
brangi. Prie biznio yra kambariai. 
Pardavimo priežastis—noriu apleisti 
miestą. Labai gera proga, pasinau- 
dokit. P. Gvazdaitis, 86 Jackson 
St., Newark, N. J. (2027)

POŽĖLA NUGALĖJO POGGĮ
Pereitą penktadienį, sausio 

24’(L, Baltimorėje, Karolis^Po- 
žėla nugalėjo stiprų jauną ris- 
tiką Poggi. Požėla, iš pra
džios turėjo daug nukentėti, 
pakol sužinojo taktiką savo 
oponento. Paskui Požėla nu
sprendė, kad geriausia bus tai 
trankyti Poggi.

Poggi gana gerai pasirodė,

PASIRANDAVOJA didelis frontinis 
kambarys. tinkamas vienam ar 
dviem vyram, garu apšildomas, arti 
prie Lorimer subway stoties, taipgi 
yra gaminamas namie valgis. Kreip
kitės bile laiku. 35 Devoe St., 
Brooklyn. (21-23)

del visų Mgų ir operncijų 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Dingnozo ir Gydymo būdai.

STOKES .
C. Brooklyn, N. Y,

Nufotografuoja ir 
numaliaVoja viso- 
k i u s ' DaVoikslus 
Įvairiomis s p a l- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
timei'ikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės Šiuo 

adresu:

JONAS
173 Bridge St.,

PASIRANDAVOJA 5 ’ kambariai ir Į 
maudynė. Atskiras ‘DiningiRoom?

Šiltas vanduo,! Randa $25.00. Trans- 
portacija labai gera. Atsišaukite 
Mr. Bauermann. 140 Harrison Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Williamsburg 
1555. (22-27)

GRABORIUS
(Undertaker)

žėlai galvą ir rankas. Bet 
Požėla jį privargino tranky
mais, paskui paėmė ant pečių, 
apsuko porą kartų, metė ir 
pritrenkė, laimėdamas imty
nes į 44 minifies ir 20 sekun-

Tiesiog iš Ilgo Rodymo ant 
Broadway!

“THE VIRGINIAN”
Visa-Kalbantis! Visa-Išlaukinis

Paramount© Judis

Tuojautiniai Sąmoningų 
Darbininkų Uždaviniai—tokia 
tema sakys prakalbą drg. L. 
Prūseika šį ketvergą, sausio 
30 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje. Tai bus smar
ki, ar įdomi prakalba. Visi 
šibs ąpielinkės lietuviai darbi
ninkai masiniai susirinkit į tas 
pi»fcaįba$, nes dabar yrą 1 febai 

momentas
ĮMpHpfe ’ privalome susipažinti 
Št^f-Cpriržujų atstovai šiĮva- 

Londonan “nusigink

Wm
“Veiksmai Kalba Garsiau, Negu 
žodžiai” — Paramount© KAL
BANTI Komedija.

Paramount© GARSINES Žinios!

: 12:3.5 vai. po pietų jau su
plaukė kokie 1,500 . demon
strantų, prasiverždami pro po
licijos linijas.

Kalbėtojai šoko ant City 
Hali laiptų, kuriuos pavyko j 
panaudot kelias minutes, kai
po platformą.

Drg. Herbertas Benjaminas, 
organizacinis Komunistų Par
tijos šio distrikto sekretorius, 
pradėjo kalbėti apie šio mitin
go tikslą. Trys policmanai 
tuoj aus jį numušė. Panašiai 
mėlynsiūliai padarė ir su Fre
du Biedenkappu, generaliu 
vedėju Independent Čeverykų 
Darbininkų Unijos. Po to 
Daily Workerio redaktorius 
drg. Robertas Minor ėmė kal
bėti. Būrys policmanų, buo
žėmis, bliakdžekiais ir kumš
čiais daužydami, jį prašalino 
nuo laiptų. Panašiai pasielgė 
“tvarkadariai” ir su kitu kal
bėtoju, Goldbergu.

Tuo tarpu 
ros muštynės 
čios policijos 
darbininkų.

Kas pasitraukė nuo šokančių 
policijos arklių kanopų, tuos 
raiteliai vaišino buožėmis. 
Minia buvo nublokšta linkui 
Broadway. ; ,

Čity Hali Pferke ir aplinkui 
išaugo minia, dauginusia’ dar
bininkų, iki ' 10,000 žmonių. 
Tuo laiku policmahas Wm. 
B. McKee daužė buože vieną 
moteriškę; bet pamatęs drg. 
Minorą budelis šoko ant jo; 
taip bliakdžekiu sudaužė drg. 
Minorą, kad šis be žado su
smuko ant žemės, o dar ir gu
lintįjį tas policmanas kojomis 
spardė. .

Vienas New Yorko Worldo 
reporteris priėjo prie policma- 
no McKee, kad sužinot jo var-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Union Avė., arti 
Brooklyne.
yra prašomi atsi- 
šermenis 
pagarbą

Baisiai Žvėriški Policijos 
Žygiai Prieš Demonstrantus

Patys New Yorko policijos 
kapitonai sako, kad jie dar 
nematę tokios atkaklios de
monstracijos, kokią jie gyvu
liškai slopino pereitą šeštadie
nį, tuoj po pietų, ties City 
Hall, New Yorke. Bent 50 
raitų, policmanų, 150 pėsčių ir 
šimtai slaptų budeliavo tris 
tūkstančius kovingų darbinin- 

| kų, susirinkusių į protesto de
monstraciją prieš brutališku- 
mą policijos, kuri nužudė 
draugą Katovisą.

Policiniai raiteliai, po pen
kis šešis frontinėje eilėje, visu 
'smarkumu šoko į tirščiausius 
demonstrantų susibūrimus, 
arklių kanopomis blokšdaini 
ant žemės, trėkšdami ir kapo
dami lygiai vyrus, moteris ir 
vaikus. Buožėmis, bliakdže
kiais ir kumščiais iš viso vie
ko darbavosi ne tiktai eiliniai 
policmanai, pėstininkai ir rai
teliai, bet taipgi ir vyresnieji, 
kapitonai ir seržantai.

Demonstracija prasidėjo | 
12:40 vai. dieną ir, nežiūrint pakartotinai surakindamas Po 
uniformuotų budelių dūkimo, 
tęsėsi iki po 2 valandai, kol 
demonstrantai buvo išvaikyti.

Pirmas demonstrantų susto
jimo punktas buvo prieš pat 
City Hali, kur jie iškėlė dide
lius plakatus su įvairiais dar
bininkų kovos ©balsiais, pro
testais prieš Katoviso nužudy
mą, bedarbiu reikalavimais ir •.Z t-
kt. čia padaryta ir pirmutinis 
policijos užpuolimas; sudras
kyta plakatai ir sumušta de- 
sėtkai darbininkų.

Komunistų Partijos šaukia
mi, suėjo darbininkai iš Ada
tos Darbininkų Industrinės U- 
nijos, Maisto Darbininkų Uni
jos, Džianitorių Unijos ir kitų 
klasinių darbo organizacijų.

Dar pirm demonstracijai 
prasidedant areštavo už lape
lių dalinimą I. Sobelį, Klein- 
maną, Korsę, Natą Rosenfel- 
dą, Leoną Trudderį ir M. Ved

lei., JHavemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

ir kitokius stambius ir smul
kius daiktus • ne tik Maspethe, 
Brooklyne ir New Yorke, bet ir 
iš tolimų miestų. Kainos že
mos, patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
(Chemikalų

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

East 84th Street
Park ir Lcxirtgton Ares.)

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

Nedėlionsis 10 A. M. iki 1 P. M.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Kada pirmiau Džimis Hon
dos ėmėsi su Poggi, tai Lon- 
dosui prireikė pusantros valan
dos, kol nugalėjo Poggį. O 
Požėla apsidirbo su Poggi į 
pusę tiek laiko. Tai galite 
spręsti, katras yra geresnis, 
kaipo ristikas, ar Požėla, ar 
Londos.

[Ėmėsi dar keturios kitos po
ros tą patį vakarą. Vladek 
Zbyszko pergalėjo verkiantį iš 
piktumo italą Tony Rocco.

J. C. N.

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

J. L. Kavaliauskiūtė 
dainuos šiame koncerte. (Brooklyno). ; ,
Darbininkai ir darbininkės, visų būtina pareiga būti 

tame koncerte, nes jis rengiamas Komunistų Partijos Lie
tuvių Centro Biuro, kuris veda intensyvį darbininkų orga
nizavimo darbą tarpe lietuvių.

Tiksėtų Kaina: $1 ir 75c; šokiams 50 centų.
Visi turi būt sėdynėse laiku, nes koncertas 
prasidės lygiai 8:30 valandą po pietų.

Šokiams Grieš Puikiausia Muzika.
RENGIMO KOMISIJA. .

Draugas Antanas čičinis il
gus metus priklausė darbinin
kiškose organizacijose ir buvo 
Komunistų 
paskutinių

Draugas 
nuo laiko 
tas iš darbo, kaipo komunis
tas. iTatai žymiai paveikė ir 
į jo sunkų gyvenimą, vėl įstū
mė į' blogą paprotį gerti svai
galus.

Praeitą šeštadienį, apie 11 
vai. naktį, Antanas buvo, at
rastas negyvas savo kambary
je ant Hill <St., Maspethe, L. 
I. Atsukta gazas ir užtroškęs.

Laidotuvės Antano įvyks 
trečiadienį. Jis ’ pašarvotas 
pas graborių Levandauską, po 
num. 107 
Grand St.,

Draugai 
lankyti į 
paskutinę 

čičiniui

U-Ž-E-I-G-A
iv. «' I / •

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
deLpažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti. • •

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

luoV’j štai Meksikos valdžia 
nutrauks diplomatinius ryšius 
su .Sovietų Sąjunga; štai Ame- 
rįkoa Darbo.Federacijos vadai, 
sykįĖu su buržuazijos atstovais, 
reikalauja įvedimo pasportų 
feisiėmos ateiviams, gyvenan
tiems šioj šalyj. Ir daugybė 
kitų dalykų, kurie reikalauja 
atsakymo.

Pasižymėkit tą dieną!
Būkite visi! Būkite masi

niai!
Įžanga dykai!

visiem be skirtumo,

SKANIAI PA VALGYSITE PAS 
P. SIAURI

Asmeniškai! RUDY VALLEE 
Su Savo Originaliais Connecticut 

Yankees 
vaizdelyje

“JAZZ PREFERRED”

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
' X-Spinduliu Diagnoza

221 South 4th Street 
(PrieSsis Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po plet.
Ketvergai* ir Bubatomis Iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniai* tik 
sulyg sutartie*.

Pirmą Sykį Toksai Įvairus ir Įdomus

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį . -

Nedelioj, Vasario (February) 2
BROOKLYN LABOR LYCEUM

Willoughby Avenue Brooklyn, N. Y
Prasidės 3:30 vai. po pietų

i Laisviečių Vakarienė
Pereitą nedėldienį, pasibai- 

, gus “Laisvės” bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimui, įvyko pui
ki laisviečių ir simpatikų vaka
rienė. žmonių buvo daug, 
kaip paprastai “Laisvės” va
karienėse kad būna.

Pirmininkas A. Gilmanas 
pristatė dainuoti ir kalbėti vv- 
są eilę draugų. Ta programa 
ma prasidėjo vakarienei įpusė
jus.

Gražiai sudainavo ir publi
ką patenkino F. Stankūnas ir 
Menkeliūniūtė. Jie 
publikos favoritai, 
ko griežė ir padarė 
žaus įspūdžio W. 
Jisai užsirekomendavo 
gerai, kad publika jo visuomet 
pasiges mūsų parengimuose.

Kalbėtojais šioje vakarienė
je buvo E. Butkus, F. Abekas 
ir L. Prūseika. Visi jie savo 
kalbomis kreipė susirinkusių 
draugų ir simpatikų minti Į 
tai, kad reikia ne tik pritarti 
komunistiniam judėjimui, bet 
aktyviai jame dalyvauti, įsto
jant į Komunistų Partiją. Vi
sų trijų kalbėtojų pasakytose 
prakalbose buvo pravesta aiš
kiausia nuomonė, kad Partiją 
reikia stiprint, traukt jon 
draugus, kurie seniau del vie
nos ar kitos priežasties Parti
ją apleido, kaip ir tuos, kurie 
pritaria jai.

Kaip kalbėtojų žodžius, taip 
dainininkų dainas publika 
palydėjo simpatingais aplo-n 
dismentais.

Brooklyne dabar sistemačiai 
ruošiama dirva, kad ideologi
niai įtikinti mūsų simpatikus 
stoti Parti j op.

Bendrai imant, vakarienė 
j praėjo labai draugiškam ūpe. 
žmonės ir dvasinio maisto ga
vo, ir pasišnekučiavo įvalias, ir 
pasišoko. ( ,

Pačią vakarienę! gyrė visi. 
Maisto dar atliko. Tik, prie 
vieno stalo nekurie svečiai 
skundėsi, kad su valgiais buvo 
skūpu. Bet jiems tuoj reikėjo 
priminti prižiūrėtojams.,

Šią vakarienę surengiant ir 
prie stalu patarnaujant daug 

1 darbavosi šie draugai ir drau- 
Igės: Čepulienė, Deikienė, Vai- 
cekauskiūtė, Kazakevičienė, 
Juodzevičienė, Nahvaika, Dva
riškis, Zablackas, KraucevL 
čius, Matulis. Ypač sunkiai 
teko padirbėti draugėm gas- 
padinėm. Laisviečių Grupe.
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