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Canados Draugam.
Del Sumanyto Laikraščio. 
Dėkitės prie Tarp. Darbi

ninkų Apsigynimo!
Tūli ALDLD Reikalai.
Renegatų Zoo-Parkas.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdjen, Apart

Nedėldienių
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Rašo L. Pniseika

•Po mano pranešimo canadie- 
čiams, tilpusio “Laisvėje” pa
baigoje pereitos savaitės, gauta 
iš Toronto ir Montrealio drau
gų visa eilė laiškų ir paaiškini
mų.

Mano pranešimas buvo at
kreiptas prieš Burę ir prieš su
manymą steigti laikraštį, bet 
jokiu būdu ne prieš Toronto 
draugus ir ne prieš dainininkus 
Menkeliuniutę ir Stankūną.

Dabar galima pranešti, kad 
Burė apleido tą visą darbą. Tas 
gerai. Koncertas bus rengia
mas dviejų Canados kuopų To
ronto ir Montreal.

Kaip dabar dalykai stovi, tai 
koncertai remtini ir velijam 
draugam canadiečiams geriau
sio pasisekimo.

Kaslink sumanyto laikraščio, 
tai klausimas pereina svarsty
mui atatinkamų įstaigų ir visų 
pirmiausia Centro Biuro.

Toronto lankysis d. Senas 
Vincas. Be abejones, jisai par
veš mums daugiau informacijų.

Aš girdėjau, kad tūlos kuo
pos Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje pastoja nariais Tarp. 
Darbininkų Apsigynimo, • pasi- 
mokėdamos kolektyvę mokestį.

šių gražių mintį reikia pra
vesti visose pažangiosiose SLA. 
kuopose.

Jau keturioliktas metas eina, 
kaip Tom Mooney, kartu su Bil- 
lingsu, uždaryti viename Cali- 
fornijos kalėjime. “Labor De- 
fender’y” E. Tolleris (vokiečių 
prolet. rašytojas) sako, kad 
Mooney jau visai pražilęs. Ji
sai griežtai atsisako paduoti1 
prašymą, kad ant jo susimylėtų. 
Giria Sovietų Sąjungą.

Ne tik Califomijos plutokra- 
tija atsakominga už Mooney 
įkalinimą. Dar labiau už tai 
atsako ADF. biurokratija. Ji 
piršto prie piršto nepridėjo, kad 
išliuosuot Mooney.

Kažin ar Zabulionis jau išėjo 
iš cypės? Kažin kur dabar bas
tosi baltrušaitinių vadas Smitas- 
Mickevičius? Kažin kur pradin
go Kupreišis ir Kemešienė?

Neviackas, garsaus fondo or
ganizatorius, jau kapuose. Ba- 
gočius, jau nezaležninkų bažny
čios archidjakonas ir doros pri
žiūrėtojas (Ar negalėtų jis pa- 
sikviest Smelstoriukų į nezalež
ninkų kunigus?). Pronckus, 
buvęs sandarokas, tur būt, greit 
įsišventins į metodistų kuni
gus, o garsiam aferistui K. Nor
kui tur būt tik viena saugi vie
ta teliko—tai tiero fuega kur 
ten Patagonijoj.

Tai keliai visų renegatų. 
Kaip, betgi, margas tas Zoo- 
Parkas buvusių žmonių! t

s Tai Iowa valstijoj neįvyko d.
' Seno Vinco prakalbų. Manau, 

į’} į . kad ir neturint oficialio užkvie- 
. timo, reikėjo aplankyti Sioux 
\ City ir Des Moines. Jei kalnas 

neateina pas pranašą, tai pra
našas turi eiti prie kalno. Chi
cagos apskritys turi pasiųsti 
ten kokį nors draugą.

Omahos draugai kuo grei- 
v čiausia turi įsteigt ALDLD 

kuopą!

E ! 
■

Chicagos ADLDL Apsk. ko
mitetas išsirinko naujų valdybų, 
kurios sųstatan įeina J. Bendo- 
kaitis, V. Vasys, M. Bacevičius 
ir Linkus.

Draugai, šiemet veikite ge
riau, negu veikė pereitų metų, 
valdyba. Net į Centro laiškus 
nebuvo galima gauti atsakymų.
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Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimesit, Tik 

, Retežius, o Išlaimesit 
Pasaulį!
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30,000 KATOVIS LAIDOTUVIŲ . DEMONSTRACIJOJ
Francijos Eksportas 

Sumažėjo ant $52,080,000
PARYŽIUS. — Francijos 

eksportas už 1929 metus 
buvo 1,302,381,000 frankų 
(apie $52,080,000) mažesnis, 
negu pirmesniais metais.

Pereitais metais- Francija 
importavo žalios medžiagos, 
fabrikinių produktų ir mai
sto už 58,284,624,000 frankų 
($2,331,384,960). Užsieny 
pardavė savo produktų už 
50,072,348,000 franku (apie 
$2,002,893,920).

Francija daug pelno pa
darė iš turistų.

Nuteisė Du Kartus Pakarti 
už Dvi Žmogžudystes

OAKLAND, Cal.—Ernest 
A. Dias, 24 metų amžiaus, 
tapo džiurės surastas kaltu 
dviejose žmogžudystėse. Jis 
nužudė Stanley Montero ir 
jo sužiedotinę Mary Munoz.

Augštesnio teismo teisėjas 
Fred V. Wood išnešė nuo
sprendį, kad prasikaltėlis 
turi būt nubaustas už abi 
žmogžudystes: turi būt du 
kartus pakartas. Tai dar 
pirmas toks atsitikimas An
glijos ir Amerikos teismų is
torijoj, kad žmogžudys bū
tų nuteistas du kartus at
mokėti savo z gyvastim už 
papildytą prasižengimą.

Dias pirmiau buvo valsti
jos beprotnamy, bet džiurė 
dabar pripažino jį sveiko 
proto. Žinoma, jeigu būtų 
buvęs milionierius, tai būtų 
buvęs atrastas nesveiko pro
to. '

Kansas City, M-o.—Pirma
dienio vakarą netoli nuo šio 
miesto nukrito Universal 
Airlines , Kompanijos orlai
vis; žuvo lakūnas ir keturi 
pasažieriai.
' 1

5. Suareštuota už
, Komunistinį Veikimą 

Francijos Armijoj
, ' J’ARYZTUS.— Francijos' 
valdžios šnipai per kelis mė- 
nesiūs darbavosi armijoj, 
kad susekti komunistinės 
propagandos skleidėjus. 
Pirmadienį valdžia pranešė, 
jog šnipams pavykę susekti 
komunistų slaptus centrus 
keturiasdešimty Francijos 
armijos pulkų. Penki ka-

MILIŪNAI BEDARBIU IŠEIS Į KOVA 
PO KOMUNISTU PARTIJŲ VADOVYBE

Vokietijoj, Anglijoj, Jungtinėse Valstijose įr Kitose Šalyse 
Daugybė Darbininką Išmesta iš Darbo

Anglijos “socialistų” val
džia gelbsti darbdaviams 
algų nukapojime, racionali
zacijoj, įvedime skubinimo 
sistemos. Tas didina be
darbiu 
valdžia 
kad bedarbių dabar yra 1,- 
510,200.
duodama šidkia tokia pašel- 
pa. Bet tikrenybėj yra du 
kartus daugiau bedarbių.

Jungtinėse Valstijose da-

armiją. Anglijos 
oficialiai skelbia,

Francija ir Italija Susikirto 
Laivyną Konferencijoj

LONDONAS.— Imperia
listų laivynų konferencijoj 
įvyko susikirtimas tarp 
Francijos ir Italijos atstovų 
del sudarymo konferencijos 
dienotvarkio. Italija parei
kalavo, kad dienotvarkis 
būtų sutvarkytas taip, kad 
kiekviena šalis tuojaus pa
reikštų, koks maksimum to
nažas jai reikalingas. Su
lig to plano, Italija turėtų 
progą perstatyti, kad jai 
reikalinga turėti laivynas,Tiįms bedarbiams L ~ ..lygus Francijos laivynui. 
Francijos atstovai su 
nesutiko.

tuo

Darbininkai Maršuodami Dainavo Inter 
nacionalą ir Kitas Revoliucines Dainas

Gatvės Buvo Užsigrūdusios Per Dvi Mylias; Ant Union Sq.fl 
Buvo Prakalbos

Kad sumobilizuot viso pa
saulio darbininkų klasę į 
kovą prieš bedarbę, Komu
nistų Internacionalas pa
skyrė vasario 26 d. del su
rengimo demonstracijų 
prieš bedarbę, už pašelpą 
bedarbiams ir socialę ap- 
d raudą.

Iš priežasties kapitalizmo 
krizio, visam, pasauly be
darbių armija didėja. Kad 
išvengti bado, darbininkai
visam pasauly organizuoja- bąrtiniu laiku bedarbių yra 

suvirš 6,000,000.
Nemažos bedarbiu armi

jos Austrijoj, Lenkijoj, Ven
grijoj ir kitose šalyse.

Ekonomiųis krizis smar
kiai paliečia visas kapitalis
tines šalis. Už tai kapita
listinės šaly^ visu smarku
mu rengiasi; prie imperia
listinio karo del užkariavi
mo naujų^Tm’kų;' ' Bet So
vietų Sąjunga stovi imperia
listams ant kelio. Už tai 
pirmiausia jie planuoja ka
rą prieš Sovietų Sąjungą.

Bedarbių masinės demon
stracijos vasario 26 d. bus 
demonstracijos ne tik prieš 
bedarbę, bet ir prieš impe
rialistų rengiamą karą.

NEW YORK.— Antradie
nį suvirš 30,000 New Yorke 
darbininkų dalyvavo laido
tuvių demonstracijoj drau
go Steve Katovis, kurį New 
Yorko pęlicija nušovė už pi- 
kietavimą prie Miller’s mar- 
keto, Bronxe.

Laidotuvės prasidėjo 12:- 
45 vai. dieną-. Lavonas bu
vo pašarvotas Komunistų 
Partijos Antro Distrikto 

Įname, 26 Union Square. 
{Nuo milžiniškos darbininkų

si kovoti prieš bedarbę ir 
prieš kapitalistinę sistemą, 
kuri pagimdo bedarbę.

Ypatingai Vokietijoj, An
glijoj ir Jungtinėse Valsti
jose milionai darbininkų iš
metama iš darbo delei dide
lio krizio visose pramonėse.

Vokietijos Komunistų 
Partija, kuri rengiasi prie 
dideles demonstračijos prieš 
bedarbę, sako, kad dabar 
Vokietijoj bedarbių skaičius 
siekia 3,600,000. Berlyno 
mieste bedarbių yra 418,137. 
Vokietijos socialdemokratų 
valdžia bedarbius pavaišina 
kulkomis, jeigu jie kur su
rengia demonstraciją ir pa
reikalauja pašelpos.

aIzviestija” Rašo, kad Washington© 
Valdžios Įsakymu Meksika 

Nutraukė Ryšius
MASKVA. — šeštadienį 

Meksikos atstovas prašė 
Litvinovo, Sovietų užsienio 
reikalų komisaro, pasporto.

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” pareiškė: •’ . •' 1 ■ r 7 ,

“Nėra jokios abejonės, 
kad Valstybės Departmen- 
tas Washingtone padiktavo 
Meksikai nutraukti santi
kius su Sovietų Sąjunga. 
Meksika, kuri 1924 metais 
parodė savo nepriklausomy
bę prisiųsdama čia savo di
plomatinę misiją, dabar pa
sirodė, kad ji pasiduoda 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politikai. Iš visų ameriki
nių respublikų tik viena 
Meksika turėjo ryšius su

reiviąi tapo suareštuoti, kai- mumis. Jungtinės Valstijos
skaito visą Amerikos konti- gos tvirtėjimui. Prie to nu- steris. Elgeta tą pačią die- 

i ną užėjo pas Bašinską ir 
pamačiusi senelį lovoj sušu
ko: “Ponas tebėra sveikas, 
o jam jau grabas padirb
tas.” Senelis nusigando ir 
tuojau po to‘ mirė.

Išreikalavo Paliuosuoti
Thompson, Mainierių Vadą minios buvo užsigrūdus vi- 

sa aikštė ir apielinkės gat- 
KI. _  vės. Apie valandą laiko tę

sėsi prakalbos ant Union 
Square. Kalbėjo Robert 
Minor ir keliolika kitu kal
bėtojų.

Paskui prasidėjo demon
stracija. Nuo Union Square 
tūkstančiai darbininkų pa
lengva lydė j o savo ' žū vusį 
draugą. 1 Maršavo 4th Avė. 
iki 23 gatvės, paskui į 1st 
Ave. Is ten maršavo iki 57 
gatvės. Ten policija nelei
do toliaus maršuoti; nelei
do maršuoti iki 59 gatvės, 
iki Queens Borough tilto, 
kaip buvo suplanuota. Pra
leido karstą, automobilius 
su gėlių vainikais ir vėlia
vomis.

TAYLORVILBE, 
Tarptautinis Darbininkų
Apsigynimas išreikalavo
paliuosuoti iš kalėjimo Free
man Thompson, Nacionalės 
Mainierių Unijos organiza
torių, kuris čia buvo su
areštuota^ pereita sekma
dienį laike mainierių konfe
rencijos.

Peabody Coal Kompanijos 
bosas su 25 šerifais įsiveržė 
į mainierių konferenciją ir 
suareštavo Thompsoną, kal
tinant jį “konspiracijoj ne- 
daleisti Peabody kompani
jos darbininkams (streik
laužiams) dirbti.” Thomp
son čia atvyko iš Peoria, 
Ill., kur jis vadovavo mai
nierių streiką prieš tą kom
paniją.

Darbdavių ir valdžios bu
vo sudarytas suokalbis su
imti Thompsoną, kad būtų 
galima > greičiau sulaužyti 
mainierių streiką . Peoria,

Bedarbiai Stoja į 
Komunistų Partiją

ko išdildyti tą politinės ne-Į m. Kuomet tapo paliuosuo-
• 11 V  1—1   I • • i • mipriklausomybės ženklą, tuo 

būdu parodant visam pa
sauliui, kokią įtaką turi 
Jungtinės Valstijos Ameri
kos kontinente.

“Tokia, demonstracija yra 
naudinga kaip ; tik šiame 
momente, kuomet Londono 
konferencija • (laivynų kon
ferencija) ■ rengia persidali- 
nimą pasaulio.?; ; ; *■»

Fernando Matti, Meksikos 
atstovas, ir du ■ Meksikos 
legacijos štabo nariai pir
madienį prisirengė apleisti 
Sovietų Sąjungą. ,

“Izviestija” nurodo, kad 
Meksika, nutraukdama san
tykius su Sovietais, nei kiek 
nepakenks Sovietų 'Sąjun-

tas iš kalėjimo, Thompson 
tuojaus išvyko į Peorią, 
kur jis sušauks speciali mai- 
nierių mitingą.

Gyvam Karstą Padarė, o 
Tas išsigandęs Jo Numirė

KĄRVELIŠKIS, Rokiškio 
valse
nelio Bašinsko sūnūs, maty
dami tėvą sirginėjant, su
manė padaryti karstą. Tam 
reikalui lentas nuvežė į Pa- 
lušnių kaimą meisteriui. 
Kada karstas buvo pradėtas 
dirbti užėjo elgeta Latvė- 
nienė ir užklausė: “Kamgi

Gruodžio 21 d.-se-

PONTIAC, Mich.—Perei
tą penktadienį čia Wolve
rine svetainėj buvo sureng
tas protesto mitingas prieš 
suareštavimą komunistų va
dų, kurie vadovavo bedar
bių demonstraciją. Suvirš 
500 darbininkų dalyvavo. 
Buvo labai daug bedarbių. 
Į Komunistų Partiją įstojo 
47 darbininkai, jų tarpe ne
mažai bedarbių. Susirinki
me kalbėjo., Jack Stachel, 
komunistų Partijos Dis- 
.trikto Organizatorius, ir 
William Nowell, Komunistų 
Partijos organizatorius ne
gras.

Visu tuo ruožtu iki - 57 
gatvės nemažiau kaip 25,- 
400 darbininkų1 demonstra
vo. Vyrai ir moterys, sų- 
iainavę Internacionalą ir 
kitas revoliucines dainas, 
sugniaužę kumščias reiškė 
kerštą Amerikos kapitalis
tams už nužudymą darbi
ninkų klasės kovotojo. Iš 
dirbtuvių, ligoninių, sande-. 
lių ir kitokių įstaigų tūks
tančiai darbininkų matė 
demonstraciją. Buržuazija 
nustebus žiūrėjo, kaip tūks
tančiai kovojančių darbi- 
nink demonstravo ir rodė 
savo jėgą.

Ir šioj demonstracijoj po
licija rodė savo brutališku- 
mą. Nuo 4th Avė. marguo
jant 23 gatve į 1st Ave. ties 
3rd Avė. susidarė didelis

dėjo darbininkus stumdyti, 
ir iškilo susikirtimas su po-

Išsklaidymas demonstra
cijos pereitą šeštadienį 
prie miesto salės dar la
biau paskatino darbininkus 
kovoti prieš policijos bru- 
tališkumą ir del to šioj de
monstracijoj tiek daug dar
bininkų dalyvavo.

Sako, Atrastas Orlaivis 
Ne Eielsono ■ .

MASKVA.— S. Kamene
vas, galva Sovietų Šiaurės 
Komisijos, rašo “Izviesti- 
jose,” kad jis abejoja, ar at
rastas sudaužytas orlaivis 
Cape North srity yra Carl 
B. Eielsono, Amerikos din
gusio lakūno. Jis mano, 
kad tai nėra Amerikos din
gusių lakūnų orlaivis.

Sovietų Šiaurės Komisija 
instruktavo Sovietų laivą 
Stavropol, ledų apsuptą 
Cape North srity, tuojaus 
pasiųsti šunų patvadas į tą 

£ vietą, kur tapo atrasta su
daužytas orlaivis.

Samdo Moteris Vietoj Vyrų Nusižudė Prakišęs Pinigus 
Wall Streeto Spekuliacijoj f

.dirbate grabą?”
“Lašinskui,” atsakė mei-

tinant juos skleidime komu
nistinės propagandos dvy
liktam artilerijos pulke.

Francijos» buržuazija la
bai persigandus del komu
nistų propagandos armijoj 
ir laivyne.

tųentą kaipo savo koloniją, rodo, kad yra labai nepykęs 
Del to gali būt padarytas Meksikos valdžios pasiteisi- 
išvedimas, kad Washingto- nimas,būk ji nutraukus san- 
nas, duodamas įsakymus tikius del komunistų de- 
Meksikos valdžiai kas liečia monstracijų prie Meksikos 
santikius su Sovietais, troš- legacijų užsieny.

Pontiac, Mich.— Čia auto
mobilių dirbtuvės^ moterys 
dirba prie vyriškų darbų už 
35 centus į valandą. Darb
daviai atleidžia vyrus nuo 
darbo, o vietoj jų samdo 
moteris ir moka mažesnes 
algas.

Elizabeth, N. J.— Praki
šęs nemažai pinigų Wall 
Streeto Šerų spekuliacijoj, 
Stanley Wojciak, 45 metųz 
amžiaus, įpuolė į didelį nu- 

. siminimą ir pasikorė pirma
dienį.

Sekantį Nedėldienį, Vasario 2 d., Labor Lyceum Svet., Brooldyne, Bus Komunistu Partijos Lietuvių Centro Biuro Koncertas. Brooklyn© ir Apielinkės 
Lietuviai Darbininkai Skaitlingai Atsilankykite. Programa Bus Įdomi, Smagi. Tikietus Galite Gauti "Laisvės” Ofise.
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Grindy Plovėjos ir Universitetas
Harvardo Universiteto prezidentas A. Lawrence Lowell buvo 

> vienas iš trijų narių komisijos, kuri galutinai užgynė teismo 
nuosprendį, kad Sacco ir Vanzetti turi būt nužudyti elektros kė
dėje. Tikroji “kaičia” Sacco ir Vanzetti buvo ta, kad jiedu or- 

? ganizavo Naujosios Anglijos.audėjus į Uniją; prgariizuptiems- gi 
audėjams fabrikantai būtų turėję mokėt keletą dolerių daugiau 
savaitinio -uždarbio, negu palaidiems. 1 |! 1 ; 1 ■' ; 1

Tas pats Harvardo prezidentas Lowell dabar pavarę iš darbo 
dvicĮeįųmt vargšių moterų, kurios plovė ir šlavė universiteto rū
mų grindis/gaudamos po 35 centus už- valandą; išvijo jas iš tos 
mizemds tarnybos ne todėl, kad jos pačios būtų reikalavusios 
pridėt uždarbio bei pagerint darbo sąlygas. Visa tų, pusamžių 
ir senyvų, moteriškių nelaimė pasirodė tame, jog Massachusetts 
valstijoj yra įstatymas, reikalaujantis, kad tokioms darbinin
kėms būtų mokama ne mažiau, kaip 37 centai į valandą. Kada 
tam tikra valstijos komisija atkreipė Harvardo Universiteto 
valdybos domę, kad universitetas nedamoka grindų plovėjoms 
po du centu į valandą, tuojaus prezidentas Lowellis, be jokio 
pranešimo, pavarė visas tas darbininkes.

Sulig valstijos įstatymo, joms būtų turėję mokėti po 60 centų 
daugiau į savaitę, negu mokėdavo, ir jų uždarbis, todėl, būtų 
pakilęs nuo $10.50 iki $11.10 į savaitę. Per tai universitetui 
būtų lėšąvę $600 daugiau į metus, negu iki šiol.

Bet prezidentui turtingiausio universiteto, kuris yra įdėjęs 
daugiau kaip 81 milioną dolerių kapitalo į* pelningas pramones, 
pasirodė “perdidelė” skriauda įstaigai pridėti po 60 centų į sa
vaitę grindų plovėjoms, ir jis atstatė moteriškes, iš vergavusias 
ponų universitetui po keliolika iki virš 30 metų.

Ka'da įxili geraširdžiai atsiliepė į universiteto prezidento žmo
niškumo jąusmus, jis mokytai suveidmainiavo, kad gal, girdi, ra
sime toms nSotęriskėms kitą užsiėmimą prie savo įstaigos,—ta
rytum būtų dar koks žemesnis bei pigesnis užsiėmimas, negu 

Igripchf Šveitimas. ,
Blogiau, nekaip su šunimis, pasielgė su tomis moterimis “kul- 

tūriškiąusio universiteto” aristokratiškas prezidentas, vienas iš 
Sacco-Vanzetti budelių. Taip padarė kapitalistinės apšvietos šu
las, 'kriris ddklamuoja, kad mokslas praplatinąs žmogaus akyre- 
gę, ištobulinąs jausmus, padarąs gyvenimą visomis pusėmis pil
ny ir vertingu. ! ‘ • 1 ( 15 ! ; !

Bet Harvardo prezidentas yra ne vienas tokioj nuotaikoj lin
kui darbininkų. Visi oficialiai< buržuazinės kultūros pilldriAi pa
matiniai yra tokie, kaip jis. * * ’ , ,

O vis randasi"rieišmahėlių net iš pačių darbininkų, kurie šne
ka, kad mokslas vistik esąs “bešališkas,” “bepartijinis” dalykas! 
Tai nesąfnonė. Mokslas su savo įstaigomis yra arba buržuązi- 
nis (kapitalistinėse valstybėse), arba proletarinis, kaip kad So- 
vietą./Sąjungoj e.

APŽVALGA
Kapitalistiniai Laikraščiai ir

J "• J I • •

r Kotfmstų Demonstracija
Apie pereito šeštadienio 

į • komunistų demonstraciją, 
? suruoštą prie New Yorko 
į miesto rotūžės, kapitalistinė 
į" spauda rašė labai plačiai, 
į lįHberališkesni laikraščiai iš 
į pačių kapitalistų smerkė 
Į policijos brutališkumą, kai- 
L po kvailą, žiauru, nežmoniš- 
■U $Worldas” šaukia “patį! 

r “nuvalyti kraują,
[ lairirtapo išlietas po- jo lan-

, Norint 
turėt savo teisingumą — 
jie, darbininkai, turi išsika
rianti sau galią.

Brazilijoj Fašistukai 
Bankrutuoja

San Paulo (Brazilijoj) 
lietuvių savaitraštis “Gar
sas” praneša:

Matyt Nauji Metai ne ką 
žada įvairaus plauko fašistu
kams. štai, dar nesulaukus 
Naujų Metų pabaigė savo 
linksmas dienas “Klub Lithua- 
hia”, kuriame visų pakampių 
“juodvarniai” ir fašistukai 
rasdavo sau prieglobsti ir ku-' 
ris taip mielaširdingai buvo 
palaikomas konsulo. . ' . . i

Baigė savd dienAs ir “Balti-. 
. ka” gryna lietuviška kontora, 
kuri buvo konsulo ir konsulo 
sekretoriaus globoje.

Vadinasi, ir Brazilijoj, 
kur reakcija didelė, darbi- 
ninku persekiojimas baisus, 

įf daugiau supras, kad šis fašistai pasilaikyti nebega- 
yra kapitali- Ii! a

' f - t'9nU Tašo
; smerkia polici- 

įjU ‘/Sun.” Aišku, tie ka- 
&j®alstiniai lapai tatai rašo 

1M jiems rūpėtų apgin- 
dlfrtrinitikus, bet tam, kad 

pagavus tuos darbininkus, 
g®fciihdar vis pasitiki kapi- 
ffiNtotine sistema. Neveizint 

tĮgrbininkai vis daugiau

rgumas”

ĮSIGYKIT PUIKIĄ KNYGĄ

“SLIAKERIS”
It 'T<rt apysaką, paimta iš lietuviui gyvenimo Amerikoje, 

piešianti jųjų vargus, jų raskažius ir tas tragedijas, 
kurios prisiėjo pergyventi karo metu. Tai apie 300

Hgg? < . puslapių storumo knyga.
dienraštis “Laisvė”. Kaina tik 50 centų.

'*■ Siųskit užsakymus tuojaus.
^DLAlSVfi”, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

tAf kurios prisiėjo pergyventi karo metu.
Rymiatoniti ot-nvilniA Irnvnrn

SENO' VINCO RAŠTAI
(Bibliografija) Mano

Seno Vinco raštų tomą pir
mą jau turime. Tai didelė 
(446 puslapių) knyga. Išleido 
A.L.D.L. Draugija.

Įtalpa—paties autoriaus “At
siminimai” ir devynios apysa
kaitės.

Savo “Atsiminimus” autorius 
pradeda nuo pat kūdikystės lai
kų. Jis rašo :,

“Aš pasijutau gyvenimo val
telėj esu, putojančių gyvenimo 
jūrų mėtomas, po apsiniauku
sia, vetuotą padange, alkio ir 
šalčio glamonėjamas, įrepliojęs 
į septintus metus savo am
žiaus, į proletariato gyveni
nę” .iii

“Pirmutinė mano atsiminime 
audra palietė mus, po šiaudi
niu, stogu grintelej esančius, tai 
mirtis mūsų maitintojo, myli
mo tėvelio, kuris apleido mus 
vos 35 metų tesulaukęs. Pali
ko jis mus penkis duonos va-1žaguose, 
balus, kurių amžis skaitėsi se-! te,” “D«
karnai: vyriausias brolis—13 
metų, sesuo—10, aš—7, kitas 
brolis 5 ir sesutė—3.
velio palydėjimu į kapus išly
dėta tapo ir mūsų duonutė.”

Neesant duonutės, pavasariui 
išaušus, motina pasakė mažam 
Vincukui:

‘. .. vaikeli, reikės vargelis 
vargti: vėlai gulti, anksti kelti; 
bet ką darysime, kad kitokio 
išėjimo nėra? Kad tik pasitai
kys, turėsi eiti ganyti... nors 
duonutės pavalgysi iki soties.’

Ir štai Vincukas, bado varo
mas, išėjo pas buožę vargelį 
vargti.

Te nesupranta skaitytojas, 
jog aš čia noriu rodyti Vincu
kui kokio ypatingo sanjauspi.o, 
Ne. Tai būtų sentimentališku- 
mas. Su tokia “dalia” vargšų 
buvo ir yra pilna Lietuva. Man 
svarbu pažymėti tik tiek, ,kad 
buvęs Vincukas, o dabartinis 
Šerias Vincas,, irgi ura, vienas 
iš jų. Skirtumas .tiįctai (,|ame, 
kad labai mažai iš jų randasi 
tokių Senų Vincų, kurie"sugeba 
rašyto žodžio - pagfehia^ridliinti1 
tą liūdną :pasakąį‘š'|vo jir kitų 
dar liūdnesnio gyveninio.

Taigi, mums aišku, kad Se
nas Vinc,as—prolętaras savo 
kilme. Iki 20 metų jis išver- 
gavo “tėvynėj” Liėtuvoj, o kitą 
dalį savo gyvenimo (apie 30 
metų) praleido svetur—Škoti
joj ir Amerikoj, sunkiai grum
dančios, anot jo paties posakio, 
“del duonos ir druskos.”

Pirm, negu įvertinti Seną 
Vincą kaipo menininką-beletris- 
tą, noriu parodyti savo pažiū
rą į meną ir jo svarbiausiąją 
šaką—dailiąją literatūrą.

Kas tai yra menas? Apie 
meną žymus kritikas • meno 
klausimuose, A. VoronSkis, sa
ko sekamai: f

“Menas—tai gyvenimo paži
nimas su paveikslų pagelba! 
Menas tai nėra bent koks fan
tazijos, jausmų, ūpo žaidimas'; 
menas tai nėra tik subjektyvių 
•poeto pajautimų ir pergyveni
mų išreiškimas; menas .nesta
to sau tikslu pirmų pirmiausia 
pakelt skaitytojuose ‘geruš jaus
mus’.” ' ■’

letarinio beletristo?
supratimu, sekamų dalykų:

1. Jis turi pažinti gyvenimą, 
o ypatingai savo 'klesos gyveni
mą.

2. Jis privalo austi proleta
rų gyvenimo pasaką pilniausia- 
me jos tikrume.

,3. Jis privalo žinoti, jog ne
verta savo kūriniais kartoti tai, 
kas šimtai ar desėtkai metų at
gal atlikta arba bent turėjo 
atlikta mūsų pirmtakūnų.

4. Proletarinis beletristas 
ri rodyti to laikotarpio ir

būt

tū
tos 

šalies proletarų klesos gyveni
mą, kurioje randasi jis pats, 

|kurios gyvenimu jis pats alsuo
ja. . f į

Dabdr eisime prie Seno Vin
co kūrybos. > • . i .

šiame jo raštų ■ leidiny telpa 
apysakaitės
“Aukos,” “Mirusieji-.
“Gyvenimo Sūkuriuose,’ 
Liaudinskaitė,

“Vogta Meilė,” 
Tyli,”
“Ona

Gyvenimo Zig- 
’ “Agota Ketūrpirštai- 

Darbai Brolių Kristuje” ir 
Ant Laužo.”
•Imsime .jas paeiliui ir pa- 

Sų tė- žvelgsime, ką Senas Vincas de- 
monsturoja prieš mūsų akis.

“Vogta Meilėj Joje parodo
ma šeimynišku uždangalu pri
dengta veidmainybė.

Teklės, namų šeimininkės, 
vyras “menkos sveikatos žmoge
lis, daug už Teklę senesnis, ma
žiukas, lėtas.. . Teklė už jo te
kėjo tik-todėl,.kad tingėjo dirb
ti,' ę jis turėjo porą tūkstančių 
dolerių pinigų ir savo išmokėtą 
namelį...”

Teklė “graži/ apskritutę, 
brandinga.” Įnamiams jinai 
'‘rodė savo baltus, tarsi perlai 
dantukus. ”

Pirmarankiu jos įnamiu yra 
Jonas Vaišvila, peš “jisai nėra 
labai stindžį. Taukiai užtryti
na aiskrymo ar ko kito.”

Bet štai, Jonas parsitraukia 
iš Lietuvos savo; jaunesnį brolį 
Jurgį ir apgyvendina, pas tą 
pačią šeimininkę.

Teklė pradeda; vilioti .“grino- 
rių” Jurgį; Jurgio - vaidentu
vėj, kaip bematant, gavo sau 
vietos TeklėSt' ;“grąžūs, raudoni 
veidukai, plačios, jrnėlyhos aku
tės, gražiai sušukuoti 'geltoni 
plaukai...”

Teklė greitai nutėmijo Jur
gio dūkstančią aistrą. Jiedu 
pradėjo gyventi, kaip vyras su 
moterį a.

Jonas patėmijęs, kad Jurgis 
užima jo vietą, pradėjo pykti 
bei kerštauti Teklęi ir Jurgiui.

Teklės vyras ųumiršta. Ji 
palieka “laisva.” Besimeilinan
čių skaičius dar padidėja, o 
ypač Jonas pradėjo tankiai at
silankyti naktimis.-; Tas be ga
lo pradėjo nervuoti Jurgį ir jis 
pradėjo daryti planus jo praša- 
linimui. Jis jį, pačiupęs, pri
muša taip skaudžiai, kad tas, 
nuvežtas ligoributin, numiršta. 
Jurgis gauna už tai 10 metų 
kalėjimo. ‘ J

Kaip matome, suūžėtas paim
tas iš mažai ką .reiškiančių gy
venimo apsireiškimų, < kuomet 
dabartihiš da^įpinkų klesos 
gyvenimas šioje; šalyje kupinas 
jaudinančių scenų. .v ? .

dalykus, ?a.t4argiūj

jos.’ yiWWSiOff’ltfiii

.. . H ’ 
■Gyyeną'įįti|yįW^

mėse• vergM ■ p^it^ūko ' 
bės^sUstrę’įkąyd. /Ppovą neį 
lygiu priešų bę |įąl(n
Streikieriaį . tręštoyį^ ’’ daf;■
kovo^/laukę,^np'ri;?iąų^pfetą| 
mėnuo slenka.; Jiejšusiįūiįd po 
nepakeliamą; škūird^ našta, | bą4 
das iščiulpė jų-krk'iją dš vąidų, 
provokacijos pakirto jų paękii- 
tinius energijos Šimus ir unijos 
parsidavę kapitalistams vKdai 
užliejo vandeniu paskutines vil
ties kibirkštis.”

Ir štai šitie, išblyškusiais vei
dais, su beviltingumu ir liūde
siu akyse alkani vergai, suėjo 
salėn išklausyti unijos organi
zatoriaus ir streiko vado prane
šimų.

Unijos organizatorius ir 
streiko vadas—‘“gražios: išvaiz
dos, grašiai Aapsiręd^ę šinbhęS 4/Z į 
jiedu gražiai apsiskutę, veidui

publikos

streikas 
pralai- 

nerimas.
ragina baigti streiką,

ne—jis atsisako toliau 
“pailso.”

Vajus už Gavimą Naujų 
Narių Prailgintas

Pereitą savaitę New Yor- 
ko distriktas gavo daugiau
siai naujų narių—374 išviso 
ir 138 Lenino mirties pami
nėjimo masiniam mitinge. 
Tai smarkiausiai pasivaręs 
Distriktas. Antru po New 
Yorkui — Detroitas, kuris 
Lenino masiniam mitinge 
gavo 187 naujus aplikantus 
ir visą savaitę 236 nau
jus narius.' Paskui Detroi
tą seka Philadelphia, Cleve- 
landas, Californija, etc. Iš
viso pereitą savaitę gauta 
1,135 nauji į Partiją nariai. 
Be to, Buffalo, D ako tų, 
Seatties, Connecticut ir Pie-

pilni, kuriuosė jokio vatgo pėd
sako nesimatė, vienok iŠ jų vei
dų išraiškos, iš akių dėbtelėji
mo, galima buvo pastebėti kokį 
tai neaiškų, šaltą atsinešimą 
šios suvargusios 
link...”

Vadai praneša, kad 
“eina prie apgailėtino 
mėjimo.” Minioje 
“Vadas 
o jei 
dirbti,

Minios balsas prasilaužia pro 
“vadų” užmačias ir prasideda 
tikras streiko reikalų apkalbė
jimas.

Streiko “vadai” pabėga. 
Streikieriai išsirenka iš savo 
tarpo naują streiko vedimui ko
mitetą ir nutaria eiti prie gar
bingo kovos laimėjimo.

Ant rytojaus anksti streikie
riai susirenka ant pikieto. 
Priešo jėgos irgi su verbuotos.

Pasirodo skebų būrys. Strei
kieriai juos prašo, kad neitų at
imti iš jų paskutinį duonos kąs
nį, bet pastarieji neklauso, nes 
mato apgynėjus pilnai pasiren
gusius... .

Skebams prasibriovus pro vy
rų eilę, jiems kelią pastojo mo- tinių Valstijų distriktų ko-
terš, prašydamos nelaužyti 
streiką. Skebai pradeda mote
ris stumdyti ir paniekinančiai 
su jomis elgtis. Streikieriai 
užsistoja už moteris ir praside
da kruvina kova.

Užmušta trys mušeikos ir 
vienas streikierys su savo 16 
metų dukrele. Daug sužeistų.

Tačiaus, streikas laimėtas.
Manau, neklysiu pasakęs, jog 

“Aukos” yra šio leidinio Seno 
Vinco raštų puošmena, čia Se
nas Vincas pasirodo tuom, 
kuom jis privalo būt. “Aukos” 
—tai paveikslas skurdaus ir pil
no kančių alginių vergų gyve
nimo ; tai paveikslas, rodantis, 
kaip pavergtųjų minia, pusiau 
stichijiniai, pusiau sąmoningai, 
■bet jau pradeda-skinti taką prie 
galutino tikslo—paėmimo galios 
į savo rankas.

Ir visa tai Senas Vincas 
mums rodo-piešia gabia prole
tarinio beletristo ranka.

>' i • < (Tąsa bus)

mitetai nepranešė jokių da
vinių pereitą savaitę.
kiaušiai ir jie bus gavę 
jų narių.

Išviso gauta narių:

Vei- 
nau-

Sovietų Sąjungoj

kvota gavo
Bostono Distrikt. 400 112
New Yorko 1000 954
Philadelphijos 300 298
Buffalo 250 49
Pittsburgho 500 66
Cleveland© '400 187
Detroito 500 563
Chicagos 600 368
Minnesotos 420 157
Kansas City 200 13
Dakotų 100 -- ,
Seatties 200' 52
Californijos • • • 350 196
Connecticut 200 41
Pietinių valstijų 50 25 !1

Viso 5000 3081 [

Ipimavičių Rajonas Jau 
Visas Kolektyvizuotas

Dabai* Klimavičių rajone 
(MogiįoVo ąpyg.) jau nėra nė 
vieno nekolektyviizuoto kaimo. 
Klimavičių rajono kolektyvai 
turės -nemažiau kai po 10 tūks
tančių ha žemės, o vienas ko
lektyvas del bandymo organi
zuotas ant' 30 tūkst. ha.

Klimavičių rajone kolektyvai 
užima 110 tūkst. ha žemės.

Mogiliovo apygardoj dabar 
jau yrą, kolektyvizuota apie 30 

žemės. -

513

353

na-

Negrų į Partiją gauta 
Išviso Daily Workeriui 

prenumeratų gauta
Dirbtuvių kuopelių su

organizuota
Fabrikinių laikraštėlių 

išleista
Vadinasi, kas liečia

rius, tai,jų į partiją gauta 
virš 60 nuoš. paskirtos kvo
tos. Detroitas gavo dau
giausiai — 113 nuoš. New 
Yorkas turi 95 nuoš. Kiti 
distriktai neblogai pasistū-, 
mėję pirmyn taip jau. Tik 
vienas Dakotų distriktas 
(11-tas) nėra gavęs nė vie
no nario iki šiol. '

Centro Komiteto Politinis 
Biuras nutarė pratęsti Par
tijos vajaus laikotarpį—iki 
kovo mėnesio pirmai dienai. 
Tai padaryta atsižiūrint į 
tai, kad vasario 26 d. bus 
ruošiama tarptautinės be
darbių demonstracijos, kur 
be abejo, bus galima gauti 

i nemažai naujų narių.
Kiekvienas Partijos na

rys kviečiamas prisidėti 
prie to darbo.

Be to, kiekvienas distrik- 
to komitetas raginamas da
boti, kad išlaikius Partijoj 
naujuosius narius. O idant 
tai padarius, reikalinga 
juos lavinti marksizme-leni- 
nizme ir apskritai duoti ge
ri pavyzdžiai komunistinio 
darbo.

Partijos kuopelių susirin
kimai turi būti pavyzdingi: 
konstruktyvūs, be nereika
lingų kivirčų, draugiški, pa-. 
mokinanti.

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją! ■'
Communist' Party U. S. Ą.
43 East 125thi Street, t 1 ; ' į
•New York City; , r j ■

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

i

Name

Address City

Occupation

BINGHAMTON, N. Y
ši-

ame

ti

yra koieKtyvizuot 
nuoš. visos apygardos

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

Mozyrio Apygarda Iki 19311 , . .
Metu Rus Kolektvvizuota (Gazu Nusmuod.jo Jonas

Sausio 29:
—Gimė rašytojas Romain 

įBoland,' 1866;—Prasidėjo ptdle- 
taririė revoliucija Finland!joj’ 
1918. ,

šaliesbįaudL 
lauko;'

Beje, kliudant;, seksualinius 155,666 Kolchozai. 303 Rajo- 
. dykus, reikia ;l)ūti atsargiu,; nai Pilnai Kolekty vizuoti 

Taip ajtiė' tŽd , •• nedad^^iWpbOtofi- į J* iM'L
Tolstojus, Bielinskis 'ir kiti. ‘

Kaip matome 'dš-aiiksčtžEū tel
pančios, citatos; tai tikras rea- 
listas-menininkas ima dalykus 
tiesiai iš gyvęnimol j Jis įašo, 
ką yra matęs, girdėjęs, jpats 
pergyvenęs. Tik tai jis gali gy
vai ir tikrai ant popieros nu
piešti. . Į1 V'? f i

Dailioji literatūVa yra' meno 
šaka. Ji , turi tokį pat požymį, 
kaip ir kitos meho sritys—įisu- 
rankioja, suorganizuoja, t4u- 
tvarko ir išreiškia giliausius 
žmogaus, visų sluoksnių ar 
klesų jausmus, troškimus, idė
jas ir iš viso to sudaro vaizdą, 
kuriame matome paties gyveni
mo veidą.

Proletarų klesos menas, kad 
ir menkutis, „bet jis- .turi savo 
liogiką ir tikslingumą. - Urole- 
tirų klesos menas trykšta iš 
jos pačios širdies, eina sykiu su 
jos revoliuciniai-klesiniu sanmo- 
n ėjįmu ir.kartu greitina to. san- 
n lonėjįmo eįgą. *" t? ’’ 
■ jKo ibikia re'ikajautf nuo pro

Metų Bus Kolekty vizuota
Mozyrio. apygardos partijos 

komiteto plenumas nutarė iki 
1930 rin rudens sėjos kampani
jos kolęktyvizūoti 4 rajonus: 
Kalipkaričių, Karoline, Juravi
čių ir Turovlios.

į. Ghlebo'centro davihiūis, pava
sarį visoj SSRS ’biĮsį 55,66.6; kol
chozai su 24 miljoh^iš ha ska
niojo ploto*... ■Štanibik? koleto-! 
žai užsės 15 mln.; ’tūkst? jįiaį 
to ploto. Darbiniu arklidj’kol
chozuose bus. pilnai^ sunisuome^ 
minti, karpių buš }šuyišuo()nenin-

88 nuoą. ę • ' ■
! Plane numatyta; ištisdį ko lėk- 

dyvizuoi SOS rajonai su 3,471 
tūkst. ūkių, b®tpaduodami pa
reiškimai iš vietų sako, kad tas 
plano nustatymas reikės'paplė
šti, nes visuotina kolektyvizaci
ja apima vis naujus ir naujus 
Rajonus. Numatyta organizuo
ti 790 mašinų-traktorių, stočių.

Naujas Laikraštis 
Valstiečiams

Vidutinės Volgos krašte iš
ėjo naujas saVaitinis> laikraštis 
valstiečiams, mažai mokantiems 
rašto. Laikraščio tiražas iš 
įpirmų dieniį < .pasiekė 42 'tūks
tančiu ekfjomplioinų.

moliūnas

16 d. sausio gazu nusinuodi
jo Jonas Šimoliūnas, 44 metų 
amžiaus. Saužudystės j prie
žastis aiškinama tuomi, kad 
velionis pastaruoju laiku per
daug išsigerdavęs, 1 kad tu
rėjęs j kivirčų su .žmona, kąri 
už jo žiaurų elgesį skundėsi 
valdiškon įstaigon, o valdiško* 
jį įstaiga kvietusi jį 16 d? sau
ksią < pąsiaįškihU ; Į fteĮ į. Jonas, 
vieton* Į tuščiame
|sąv61 stupnįį f
ko gąžą -iri ; aįemė, gy- 
Vąstįri r į . ** J ų j j ' į ; ’ '

Velionis ' politinėms organi- 
zacijOnis neprikląusė. Dažnai 
bandydavo tam sykiui pritar
ti tiems, kurie jam ūžfundyda- 
vo. Priklausė į pašėlpinę šv. 
Juozapo Draugystę, į Lietu
vių Darbininkų Susišelpimo 
Draugiją ir į S. L. A. 50 kuo
pą; taipgi buvo šėrininkas 
Liet. Taut. Namo Bendrovės. 
Pastaruoju laiku, susidarius 
opozicijai prieš buvusią L. T. 
Namo Bendrovės ,valdybą, Jo
nas bandė pritarti opozicijai. 
Opozicija sayo išleistose kor
telėse buvo padėjusi Joną 
kandidatu į direktorius. Bet
. ..............  ....................................... ,

Popai Meta Savo Amatą
14 Permės apygardos ' popų 

padavė pareiškimą, kad jie atsi- 
saį<o ,• ūūb -savo amato.' ' ..;

“Raudonasis Artojas”

bendrovės susirinkime, 13 d. 
sausio, Jonas į direktorius ne
kandidatavo.

Velionis paliko žmoną, du 
sūnų ir vieną dukterį; brblį 
Liudviką ir 'daugiau giminių. 
Lietuvoj (rodosi, Radvilišky 
gyvenančius) paliko senus tė
vus. •

įĖv. Juozapo Draugystė ir 
šiaip skaitlingas būrys lietu
vių, palydėjo Joną amžinoji ta- 
mylbėn Į ’Glenwood? kapihy|ą, 
19* d. sausio. ' į '■ į J?

Komunistai Kovoja su • 
Fašistais' Vokietija

BERLYNAS. — Pereitą 
.penktadienį ir šeštadienį 
įvyko susikirtimai tarp'ko
munistų ir fašistų* keliuose 
^punktuose • netoli Berlyno. 
Visur policija atėjo ■ fašis
tams į pagelbą.

DARBININKŲ
KALENDORIUS



I

A

' nAuskas, 1108 Elizabeth' Ave.
Draugijos sųsiriųkimal įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utaminką, 'sa
vam name. 1057-63 Hamilton Ave.
_____________ ;_______ .________ • t-'.,

Tre^iadien., Sausio 29, Į93C ,

P S.L.A.I1 APSKRIČIO SMINGA KONFERENCIJA YONKERS, fl Y

Puslapis

bosas ir sako: “Tu galini de- vasarą buvo užsidegę gazai, 
šimčia centų į ^aland’ą dąu-'bet tą dieną darbininkai ne- 
giau, negu anas darbininkas, o dirbo, tai tik apsvilo ’keturi 
darbo padarote lygiai.” Aš bosai, kurių du sunkiai. Tai 
atsakiau, kad tai ne mano da-jtaip kompanija ir buvo užslė- 
lykas, jeigu jis sutinka pigiau, pus iki 15 dienai sausio šių I 
dirbti, 
lygios 
ir jis 
Bosas 
taip landžioja prie kiekvieno 
darbininko ir duoda pastabas, 
ragina skubiau dirbti, nurodo, 
kiek kiti padaro ir t. t. Girdi, 
jeigu tiek nepadarysi, kaip ki
ti, tai į tavo vietą kitą dąrbi- 

į ninką turėsiu pastatyti, žino
ma, darbininkas, bijodamas 
netekti darbo, skubina, kiek 
tik galėdamas. Iš tos prie
žasties ir nelaimių atsitinka. 
Greta manęs dirbančiam dar
bininkui ir beskubinant, maši
na pagriebė marškinius ir ne
pajuto, kaip juos nuplėšė. Ge
rai, kad kitas darbininkas spė
jo sustabdyti mašiną, o jei bū-

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
"Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje. »

^ANDJIMPRo^

’ • , I Sausio 8 d. įvyko A. L. D.
Aukų surinkta mainieriams i L. D. 172-roš kuopos susirin- 

$36.60; iš Apskričio iždo: kimas. šiame susirinkime se- 
$50.00 paaukota, kas sudaro' noji valdyba išdavė metinius 
$86.60. Čia Pildomosios Ta-, raportus ir naujoji valdyba 
rybos ponams nepatiks, nes-užėmė savo vietas. Nutarta 
“Tėvynėj” pasakė, kad strei- į surengti prakalbas, draugišką 
kas užbaigtas, bet toks paša-j vakarėlį ir mokintis teatrą. 

Paskyrė mandatų komisiją, i kymas buvo melagingas. j Tam darbui išrinkti komitetai.
Pakol komisija sutvarkė man- J 
datus, tai dd. M. Bacevičius Poj sutraukoj. 

po pra-jmas neblogas;
__________j........... '___k.,j. iauKa skaitliumi narių ir dar-' Karlonas, fin. rašt. A. Siurbie- 

J. K. šarkiūnas kritikavp Pil- buojasi del jaunuolių įtrauki-! nė, ižd. J. Radzevičius, jis iri 
domą Tarybą, tai ponas Svit-įmo į Susivienijimą. korespondentas,
ra sukėlė triukšmą, bet dele-. Nutarta išrinkti šerno dele
gatai nuramino Švitrą ir šar-• gatų priėmimui komisiją, kadį 
kiūnas tęsė tolinus savo kalbą, i delegatams parūpinta gy-!

Mandatų komisija pranešė,, venimo vietos pas žmones, kad yja pora stambių, 
kad delegatų turėtų būti 88, nereikėtų eiti kur į viešbučius, 
bet iš jų nea.tsilankė keletas, Švitra išlenda su įneši-
tai dalyvavo 76 delegatai nuo mu> delegatai į Y. C.
10 kuopų ir 255 kp. Chicago M . ( ?_Red.) viešbutį. Dele,- 
Heights, nebuvo delegatų, tik Į gątai pastebi—o kur Tarybos 

kuopos ponai eįs; ar j' MoHson vieš
butį ?

Komisijon išrinkta P. Klas- 
K. Milius; J. M.

Sausio 12 d., Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėj, Cicero, 111., 
jvyko S. L. A. 2-ro Apskričio 
metinė konferencija. Konfe
renciją atidarė sekr. P. Petro
nis, nes pirmininkė O. Reimei-

mi
r nis’ nes Pirmin11 

Oh kienė pavėlavo.

I 3

' * ir Šarkiūnas pasakė 
kalbą Susivienijimo klausimu

ir mokintis teatrą.
■ Tam darbui išrinkti komitetai.

Kuopų raportai buvo trum- į Kuopos valdyba šiemet suside- 
Kuopose veiki-I da 
kuopos visurj L.

iš sekamų draugų: pirm.
Norb utas, prot. rast. Ig.

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

! Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton. .. 
ĮSt.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
lUstupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta- u 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 “'„i 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li- 
eronių Raštipinkas, B. Kavalčius, 715 *" 
North Montello St.; Kasierius D. Pa-

I gojis, 75 Intervale St.; KaSos Glo-
I bojai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
1 M. Yazukevičia. 153 Arnes St,; P. 
' Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
; Saulėnas, 20 Faxon St. Visi ii 
Montello. Mass.

'TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, ■> 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. ■ 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė, 
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— t

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.
Ižd. M. įllilienė, 502—4th Ave. r 

, Visi Moline, Ill. .»
Tždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

St. and ‘5th Avė., Moline, 1U.; „ 
M. Junaitis, 215—ft7th Ave., Rast z. 
Moline, III.; Maršalka J. Kairia, 

2435—33rd St., Moline, III.

Juk mašinos abiejų Į metų.
ir lygiai dirbame, todėl į Priežastis užsidegimo—kom- 
turėtų , tiek pat gauti. | panija nebuvo įtaisiusi maši- 
nuslinko toliaus. Ir, nas, kurios varo vėją po že

me. Taipgi ir po žeme buvo 
visi keliai atdari, kur oras 
liuesai galėjo išsisklaidyti, ne
pasiekdamas tolimesnių kasyk
lose vietų. Dabar kompanija 
jau taiso, deda mašinas ir už
taiso skyles, bet po laikui, nes] 
tų žmonių skausmų neužtaisy-l 
si. ‘ • . J

Mainieriai, dirbdami kasy
klose, patys turi apsižiūrėti, 
ar negręsia jiems pavojus ir 
nelaukti, kol kompanija pra
dės apžiūrėti. Kompanija jau 
tik tuomet pradeda žiūrėti, 
kuomet įvyksta didelės nelai- 

! mes.
tų nesustabdęs,. tai m nelaimė . __ :_
būtų atsitikus. Kitam darbi
ninkui plaukus nuo galvos nu- 

žinoma, čia ir kompani-

HAARLEM OIL
I
I ifMūsų mieste randasi apie 

' desėtkas dirbtuvių, kurių tarpe 
Alexander 

Carpet Co., Otis ĘJevator Co. 
ir dvi čeverykų. Kuomet pil
nai darbas eina, tai šiose ke
turiose kompanijose d i r b a 
daug darbininkų. Karpetau- 
nėj pirmiau dirbo apie 9,000 
darbininkų, bet dabar dirba 
tik apie 3,000 darbininkų. 
Uždarbis nuo 25 iki 30 dolerių rovė.
į svetainę./ Dabar dirba nu-j jų kaltė, kad jos neapsaugoja 
muštomis kainomis ant 15 nuo_ I mašinų taip, kaip turėtų būti, 
šimčio ir darbo sąlygos apsun- 1 1 -•-—te
kintos. Ir jau apie astuoni 
menesiai, kaip dirba tokiose 
sąlygose.

Otis Elev. Co., pilnai dir
bant, darbininkų randasi virš 
3,000, bet dabar dirba tik 
apie 2,000. Vienok darbo pa
daro daugiau, negu pirmiau 
3,000 darbininkų padarydavo. 
Spaudoj buvo rašyta, kad per 
pereitus metus šios kompanijos 
Šerai pakilo ant 15 nuošimčių. 
Pereitų metų pradžioje kom
panija įvedė skubinimo siste-1 
mą, nepaisant, kad įvedimui

Pirma 
sistemos, 
šunelius, 

darbininkus, 
padaro dar- 
tikrą laiką, 

prie mašinos, 
sykių nuo jos atsitraukia, 
sykių eina vandens atsi- 

Paskui jie iš-

Sausio

ir

McADOO, PA
St.Didelė Nelaime Kasykloj
St.

H

>

n

Ash-

Turner

1568

R. 9,

>»

1

•y.

yra 
ne i

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

PLATINKITE “T

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

kad sutverti T. D. A. kuopą.,
Buvo išrinkta komisija, kuri; Maršalka L. Rimša, 
sakė pakviesianti drg. žaldo

(T4sa 5-tam pusi.)

, dusulio (Mtb*

tyrinėjo 
kuris jų 

per tam 
jis juda

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

15 d. čia buvo A. L. 
120-tos kuopos pra-

K ai bėjo draugė Ma- 
kurią A. L. D. L. D. j

Ave., Brentwood, Pitts- 

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh, 

Miliauskas, 626 Wood“ 
McKees Rocks, Pa.

l

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

prisiuntė raportą iš 
veikimo.1 *

Suvažiavime pasirodė, kad 
2 Apskritis turi 11 kuopų su . 
1,388 nariais. Tai yra di- tauskienė,
džiausiąs apskritis šioj apie- Gelgaudą, A. Zologenas, A. 
linkėj, su kuriuo turėtų skaity- Petrokas, A. Maželiauskas, A. 
tis ponai iš Centro. Į Trejonis.

Apskričio valdyba pasiliko 
senoji, išskyrus vieną biznio 
komitetą, kuris atsisakė, tai 
išrinktas naujas.

Skaityta rezoliucija klausi
me konstitucijos. Ragina kuo
pas, kad jos turėtų susirinki- 

Fi-įmus klausime taisymo konsti- 
Svitra pata- 

j ria kuopoms pasiimti advoka- 
atsto-ltą, nes nariai negalį suprasti 
leista 1 jos taisymo. Mat, ponai vi-

Tvarkos vedėju išrinktas T.: 
Miller; spaudos ir rezoliucijų 
komisija— V. V. Vasys, M. i 
Bacevičius ir G. Jakas.

Raportai Apskričio valdy-' 
bos buvo prirengti gerai ras-į 
tiškai, kas parodo gerą veiki-j 
mą ir tvarką apskrityje, 
nansinis raportas parodė, kad i tucijos projekto, 
ižde yra $159.04.

Atsilankė mainierių
yas drg. Krieger ir ___ ___ ___ ;
trumpai kalbėti apie mąinie- sur negali apsieiti be advoka- 
rių streiką. Ragino, kad gel- tų.
betų mainierius ir jų šeimy-j Skaityta rezoliucija ragi-

Čia Švitra nori užginčyti, nant kuopas, kad rūpintųsi 
daugiaus sveikatos klausimu 
ir ragintų Tarybą vesti didesnę 

ir kuo

nas.
kad nėra streiko. Kalbėtojas 
atsako, kad pas anglių baro
nus, kapitalistų spaudą ir pas į agitaciją per “Tėvynę 
jų klapčiukus nėra streiko, 
bet streikas yra pas darbinin
kus, jie streikuoja prieš ang-', 
lių baronus ir eina kruvina 
kova. žinoma, Švitra 
klapčiukas kapitalizmo, o 
darbo klasės užtarėjas.
atsakė patys mąinieriai, kurių ‘ 
nemažai, buyjpA įjoįrfėr^nęijioi. i

pose.
Rezoliucijos priimta vien

balsiai ir jos tilps spaudoje.
Nutarta sekančią konferen

ciją turėti Roselande ir ten tu
rėti parengimą Apskričio nau
dai.

Spau.dos Komisijos Narys
*.. j . i. ■ i. i j

nepaisant, 
išleido daug pinigų, 
įvedimo skubinimo 
kompanija pastatė 
kurie 
kiek 
bo 
kaip 
kiek 
kiak 
gerti ir t. t. 
duoda raportus ir <tuomet jau 
nustato kiekvienam; darbinin
kui, kiek jis turi padaryti dar
bo. Sykį prieina.mrie manęą

*"■ i

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

kad nelaimė neįvyktų.
Čeverykų išdi.rbystėje Spre- 

keljo dirbtuvė pradėjo dirbti, 
nors dar ne pilnai. Cukernė 
jau du mėnesiai, kaip žada 
pradėti, bet vis dar neprade
da dirbti. Mažesnės dirbtu
vės dirba geriau. Bet dide
lėm nedirbant arba silpnai 
dirbant, bedarbių randasi la
bai daug.

Tai tokia padėtis su darbais 
darbininkais.

Patyręs.

Silver Brook Candlemas už
sidegė gazas ir apdegino še
šiolika darbininkų, tarpe jų ir 
tris bosus. Dešimts buvo leng
viau apdeginti, šeši sunkiai, 
kurie nugabenti ligoninėn ir, 
sakoma, kad du vargiai pa
sveiks.

Toj pačioj' kasykloj pereitą

čia tūlas airis užmušė italą- 
senį elgetą. Jis policijai pri
sipažino, kad manęs, jog pas 
tą seni randasi $7,000 dolerių, i 
bet surado tik $1.50. Kiti pa
sakoju, kad to airio moteris 
buvus apdraudus tą senį ant 
$25,000, tai ir užmušimo prie- j 
žastis buvus apdrauda.

kalbos, 
žeikienė, 
9-to Apskričio valdyba siunti-i 
nėja su prakalbomis. Mažei
kienė gera kalbėtoja, dalykus į 
aiškina nuosekliai. Aiškino i 
A. L. D. L. I). naudigumą, ra
gino prie jos priklausyti tuos, 
kurie dar nepriklauso ir t. t. 
Taipgi plačiai aiškino apie 
Tarptautinį Darbininkų Apsi- ' 
gynimą ir ragino prie jo pri
klausyti—sutverti kuopą. Prie 1 
T. D. A. kuopos sutvėrimo tu- i 
riu pridurti, kad pereitais me
tais A. L. D. L. D. 120-tos kuo- į 330 Broadway
pos susirinkime drg. K. Glau- 11 Iždo Globėjas V. Vadavimus, 
bičius buvo pakėlęs klausimąja IŽ(Jo Glob6jas j La^^,<1 St’ 

348 Avė. C.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

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,

O.r ”

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

bų . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA, 
Sėredomis ir Ketvergais:

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

TAI TIE ŠVELNŪS

“ CIGARAI
VARDU

J.

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
> Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ-u 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN. ,.

Valdyba 1930 Metams
j Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park ,..v„ 
i Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 481 ‘•w 

i Summit St.
1 Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas,, 

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

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. ' 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.. .... 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- . • 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 I^wrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS 
PRIEšFAšISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
! Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon
; St., Pittsburgh, < Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 

3121 Elroy
i • burgh, Pa.
i Sekretorė A.
Į roy Avė.,
I > Pa.
Iždininkas J.

ward Ave.,
! Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane ■
i St., S. S. Pittsburgh, Pa. ,

167 W. 20 St.
ELIZABETH? 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. KRAKAU SKA S, 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.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

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

nedėldienj 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 
Avė., N. W. Tek 72073;

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R.
Box <117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

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

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. MedastaviČius, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės 'nuomuotojas A. Garba-

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

New York

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- . . 
TĖ BIRUT®, MONTELLO, MASS. -

Valdybos Adresai: f
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun- ,r 

ker Avė.; Pirm. Pagclbininkč* O. y 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereŠkienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: 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 . i
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali* 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, ‘ “
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų- Atsiųsk 50c, tai gausi vaist 
žolių, kurios Jums sugrąžins i 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, 
skausmus, ūžimą ausyse, nu< 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų P-eparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Neiyų Preparatas užbėga tai Ii- 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
inies tuose.

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

M. ZUKAITIS
2S GUlet Road. Spencerport. N.

flI

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas----- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)____—$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir ang’lų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara ild 
9 vai. vakare, nedeldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.
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r Puslapis Ketvirtas

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

(Tąsa)
—Pasakykite, pulkininke,—perkirto kal

bėtoją kokis tai kapitonas,—ar darbo ar
mija taip sutvarkyta, kaip ir Raudonoji 
Armija, į batalionus, kuopas?

—Kaip jums pasakius, ne visai taip. 
Darbo žmonės ten organizuoti į profesines 
sąjungas. Ir štai tos profsąjungos rokuo- 
jasi tokiomis kuopomis, batalionais, briga
domis, kurios ir išpildo įvairius karinius 
ir darbo uždavinius, darbo fronte.

—Ęeiškia, Sovietų Rusijoj profsąjungos 
yra antroji Sovietų armija dabartiniu lai
ku.?—paklausė vėl tas patsai kapitonas.

—Kaip tik taip ir yra. Taip, taip, tas 
tiesa,—patvirtino pulkininkas.—Profesinės 
sąjungos dabar yra ekonominis pamatas 
respublikos. Visos jos išpildo nustatytas 
užduotis centro, taip kad darbas del paga
minimo įvairių rūšių produktų yra darbas 
tvirtai organizuoto būdo. Visas gamini
mas organizuotas per visą šalį ir vadovau
jamas, tvarkomas, iš vienos pusės, pagal 
reikalus respublikos, o iš antros—pagal 
esamą daugį reikmenų: žaliosios medžia
gos, kuro, darbo spėkos, ir tt. Darbo spė
kos, kuro ir žaliosios medžiagos ten dabar 
stoka. Bet visgi, ant kiek to visko yra jų 
rankose, ant tiek ir stumiamas darbas pir
myn. Fabrikos paleistos darban. Tiesa, 
■ne visos ir ne pilnu smarkumu, bet visgi 
pirmesnio jų stovėjimo jau. nėra. Nėra 
dabar nė kalbos apie jokį “draugišką” pa
sidalinimą mašinerijos, įrankių, kas buvo 
pastebėta 1917 metais ir dar net pradžioj 
1918 metų. Dabar apie tai nėra nė kalbos. 
Prakalbų ir susirinkimų bolševizmas jau 
pergyventas. Svarbiausia, ponai oficieriai, 
kad gamyba pas juos organizuota, supran
tama dar ne pilnai, bet vis tik ji jau tvir
tose valstybės rankose. Aš, ponai oficie
riai, rokuoju dideliu užkariavimu ir perga
le raudonųjų tą faktą, kad pramoninė ga
myba Sovietų šalyj nepuola žemyn. Ir jei
gu ji dar neina pirmyn, tai vis tik jau iš
gelbėta nuo pražūties, pastangomis darbi
ninkų pasirįžimo, jų susipratimo laipsnio 
pakilimu.

—Kada admirolas Kolčakas buvo anoj 
pusėj Uralo kalnų, o generolas Denikinas 
vystė savo puolimą iš pietų pusės, tai So
vietų Rusija ištikro virė pati savo syvuo
se—nei kuro, nei duonos, nei žaliosios me
džiagos jie negalėjo gauti, ir visgi raudo
nieji atmušė baltųjų puolimus ir iš pietų, 
ir rytų ir šiaurių. Jie tatai atsiekė todėl, 
kad jų pusėj buvo darbo masės, todėl, kad 
pas juos iki to laiko jau buvo sutvarkyta 
taip ar kitaip gaminimas ir paskirstymas, 
ir organizuotas, labai gerai organizuotas 
valstybinis aparatas. Taip, ponai, pas rau
donuosius dabar, be abejo, yra tvirtas, ge
rai organizuotas valstybinės galios apara
tas, taipgi organizuota gamyba ir armija. 
Ant klausimo apie organizaciją Raudono
sios Armijos, jos spėką aš apsistosiu ir iš
dėstysiu smulkmeniškai.

Oficierai sėdėjo, atydžiai klausėsi ir ne
žinojo—tikėti, ar netikėti pulkininkui. 
Daugeliui iš jų rodėsi negalimu, kad “Sov- 
depijoj” galėtų būti kokia nors tvarka, o 
dar daugiau, disciplina ir ypatingai darbo 

' disciplina.
—Del kovos su suįrute Sovietų Rusijoj 

yra darbo armija, del kovos prieš buržua
ziją, išsireiškiu priimtai, prieš Sąjunginin- 
kust—yra Raudonoji Armija. Raudonoji 
Armija, kaip ir darbo armija, sujungta ge
ležinės disciplinos, ir ten disciplina ne tik
tai, kaip kalba, iš viršaus, bet ir iš apačios- 
Komandantams ir komisarams laike prak
tikų ir mūšių pilniausis kareivių pasidavi
mas, už pasipriešinimą, ar tikslų neišpildy- 
mą karinių užduočių—sunkiausis baudimas 
net iki sušaudymų. Apart to, nepildantį, 
nepavyzdingą raudonarmietį patraukia at
sakomybėn dar ir jo draugai kareiviai. 
Čia reikia atžymėti komunistų rolę. Jie 
yra susiorganizavę kiekvienoj kuopoj į sa
vo branduolius ir yra tokiais sąmoningais
kovotojais, kurie veda paskui save ir visą 
raudonarmiečių masę, palaiko discipliną iš 
apačios. Raudonoji Armija tuomi ir ski
riasi nuo vijsų kitų armijų, kad joj disci
plina netiktai iš viršaus išlaukinė, bet ir iš 
apačios vidujinė, iš apačios sąmoninga.

Disciplina raudonarmiečių masėj, mūsų

bet ir ant pakėlimo kultūringumo laipsnio 
kareiviuose, pakėlimo jų klasinės sąmonės.

Raudonoji Armija yra organizuota taip 
tvirtai, kokio neturi nė viena kita armija; 
politinis darbas, aparatas mokinimui ma- 
•sių, del pakėlimo jų klasinio supratimo. 
Sovietų valstybė del kultūrinio—politinio 
apšvietos darbo armijoj išleidžia didelius 
pinigus. Visa Roudonoji Armija apipinta 
kaip tinklu politinių apšvietos organizaci
jų įstaigomis, su dideliu skaičium lavintų 
darbininkų.

Raudonieji pirm negu pasiunčia savo ka
reivį į kovos frontą, jie pirmiau apdirba 
jį, išmokina ne tiktai karo reikalų žinoji
mo, bet ir politinės apšvietos. Išmokini- 
mas kareivio ten atvedamas prie to, kad 
kiekvienas iš jų, kada jį komanduos į deši
nę, į kairę arba pirmyn—ne tik aklai tatai 
turi išpildyti kaipo įsakymus komandanto, 
bet kad būtų jis patsai įsitikinęs, žinotų 
tvirtai, kad jam būtinai ten ir tik ten rei
kia eiti, o ne kitur. Raudonieji taip iš
mokinę savo kareivius, kad kada jiems 
praneša apie pasiuntimą jų į karo frontą, 
apie ėjimą į pirmas linijas, tai kiekvienas 
raudonarmietis žino, suprąnta, kad ten 
jam eiti reikia, kad ten jis eiti turi ir muš
tis privalo ne iš baimės del disciplinos, bet 
kad taip reikia. Tame ir yra didelė ir bai
si Raudonosios Armijos spėka.

Pulkininkas buvo karinis žmogus iki gi
lumos smegenų. Kalbėdamas apie tvirtą 
armijos organizaciją,' neišvengiamai tuo- 
mi didžiavosi, nuo to jo kalba darėsi gy
vesnė ir ypatingai interesavo susirinku- 

Isiuosius. Mokykloj buvo ramu. Visi su 
! įtempimu nervų, atydžiai klausėsi.

—Del kultūrinio—apšvietos'darbo armi
joj, raudonieji sutraukė geriausius darbi
ninkus, sutraukė geriausias partijos spė
kas. Del vedimo gi grynai karinių, tech
nikinių reikalų, įtraukė specialistus senos 
mokyklos, senoą armijos. Veik visas mū- 
|sų buvęs karo generalis štabas dabar dir
ba Raudonoj Armijoj.

—Prochvostai!... Parsidavėlių kailiai! 
—suriko iš karto keli oficiefiai.

Pulkininkas biskį susigėdo, paraudona
vo, nuleido galvą ir jieškojo kišeniuose ci- 

i garėtų baksiuko.
—Visi specialistai karo žinojimo gerai 

aprūpinti; jiems suteikta dideli, parankus’ 
kambariai, patarnavimas, išvažiavimai ir 
jiems moka dideles algas. Del patrauki
mo jų prie darbo raudonieji nesigaili išlai
du.

—Nusiperka niekšus, kaipo parsidavė
lius,—vėl kas tai riktelėjo.

—Bet, gerb. ponai, yra ir tarpe karo ži
novų, specialistų ikaip juos vadina raudo
nieji, tarpe karo specų, žmonės, dirbantie
ji armijoj ne tik del materialių vigadų, ne 
iš baimės, o iš įsitikinimo, yra jų tarpe ir 

i tikri komunistai, nariai Komunistų Parti
jos. )

—Kvailystė!... Negali būti! . Pulkinin
kai, generolai iš komunistų!... Ha-ha ha! 

1—kartojo ir juokėsi susirinkę oficieriai.
—Niekšai, parsidavėliai, nuo jų visko ga

lima laukti, nuėjo į Raudonąją Armiją, su
lindo į bolševikų partiją. Tai iki ko mes 
dasigyvenome^ generolai be antpečių, mu
šasi už galią, už pergalę tų darbo gyvulių. 
Dieve mano, dieve mano!...—Pulkininkas 
Ivancov rėkė nusitvėręs už galvos, vėliau 

į kreipėsi į kalbėtoją: p
—Pons’ pulkininke, kaltas esu, pertrau- 

■ kiau jumis, bet, bet, žinote spėkų nėra 
•įklausant, kada kalbate apie tokias niek- 
Išystes, parsidaviinus.

Kalbėtojas baigė rūkyti cigaretą ir tylo
mis, kaip ir sutikdamas, povaliai lingavo 
galva.

—Prityrimus senų karo specialistų pla
čiai išnaudoja raudonieji. Jie priverčia 
juos netiktai dirbti Raudonoje Armijoje, 
bet ir auklėti naujus karo specialistus, rau
donus specialistus ir komandantus. Rau
donos karo mokyklos, arba mokyklos del

lesų armijoj sudaroma bendromis pa
ilgomis komandierių ir pačių .raudon

armiečių, vadovaujant tiems komunistų 
branduoliams, ir disciplina ten laikosi ne 

vnt prievartos priemonių veikimo,

komandantų, raudonoji akademija gene- 
ralio štabo ten dirba pilnai. Reikia pasa
kyti, ponai oficieriai, kad darbe organiza
vimo armijos raudonieji pasirodė pačioj 
augštumoj. Platus užsimojimas, suprati
mas, sunaudojimas kiekvienos protingos 
iniciatyvos, kokioj ten nebūtų srityj—štai 
požymiai mūsų priešų. Kur tik jūs pažiū
rėsite, kokią šaką jų darbo tik paimsite, 
visur reikia stebėtis jų gilumu ir suprati
mu to darbo.

(Tąsa bus) .■ •
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LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

MACYS BROS. FURNITURE CO

Sekr.
24-25

veikimo, 
gyvenimą 
Iš vienos 
nežiūrint

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

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

MARGARETA VALANČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg.

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

valdybą. Sekr. M. Zurauskas.
24-25

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

Lietuvaitė Fotografiste
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

rinkimas
po num. 
kare.
bių reikalų. Delegatas išduos ra
portą iŠ II Apskričio konferencijos. 
Org. “ “ -

NEWARK,'N. J. i
D, L. D. 5 ‘ kuopos suki
bus pėtnyčioj, 31 sausio, 

79 Jackson St., 8 vai. va- 
Visi nariai ateikit, yra svar- 

Delegatas išduos ra-

B. Sutkus. 24-25

bus diskusijos. Tat kviečiame na
rius ir pašalinius atsįlankyti. Ko
misijos narys. : . • ? 24-26DAUGIAU VEIKIMO TARPTAUTINIAME 

DARBININKŲ APSIGYNIME
Kiekvienas darbininkas, ne

žiūrint kokių pažvalgų būtų, 
privalo priklausyti prie T. D. 
A. Priklausymo išlygos labai 
lengvos: tik 20c moka kas mė
nuo. Bet milžinišką rolę lo
šia kiekvieno darbininko prisi
dėjimas. Kodėl? Viena, ka
pitalistai turi visą galią savo 
rankose, jie tvirtai yra organi
zuoti slopinti darbiniu kus 
kiekvienoje kovoje. Turčiams 
tarnauja teismai, policija, mi
licija, kariuomenė ir kitos vi
sos įstaigos apgynimui jų rei
kalų ir pavergimui darbinin
kų. , , . ;

Kad padarius daugiau pel
nų, išnaudotojai vis daugiau ir 
daugiau reikalauja nuo darbi
ninko darbo vaisių ir už daug 
mažesnę algą, prie daug blo
gesnių sąlygų, žodžiu sakant, 
turčiai kas dieną stumte stu
mia darbininkus vis į didesnį 
skurdą ir vargą. Jei darbi
ninkai bent kur tik bancjo pa
sipriešinti organizuotai, ' tuo
met 'teismai išduoda visokius 
indžionkšinus prieš darbinin
kus, areštuoja, policija daužo 
lazdomis galvas, šaudo, kali
na. Kitaip sakant, turčiams 
valia smaugti darbininkus, te
rorizuoti ir badu marinti, bet 
darbininkams nevalia apginti 
savo reikalų kapitalistinėse 
valstybėse.

Įvedant racionalizacijos sis
temą dirbtuvėse, ant ūkių ir 
visur kitur, tūkstančius darbi
ninkų meta laukan iš darbo, o 
likusius verčia daugiau dirbti 
ir už daug menkesnį atlygini
mą. Tad kapitalistinės siste
mos anarchija kasdien vis 
daugiau ir daugiau gimdo nau
jų susikirtimų pavergtojo su 
pavergėju. Kad sėkmingiau 
laimėjus streikus ir kitus vi
sus susikirtimus, būtinai dar
bininkams reikalinga prigulė-i 
ti prie. T. D. A., kuris gina 
kiekvieną darbininką, pateku^ 
sį į kapitalistų rankas už dar
bininkų reikalus, aprūpina ad
vokatais ir t. t.

Lietuviai darbininkai dar to
li pasilikę nuo šios organizaci
jos auklėjimo ir veikimo joje. 
Mes turime gyvą galybę orga- 
nizacijėlių, kliubų, kliubelių, 
kur priklauso patys darbinin
kai, bet jose nebuvo ir nėra 
keliamas’ klausimas prisidėti 
prie T. D. A., kaip turėtų bū
ti. Jei kuri organizacija prisi
dėjo su auka keliais doleriais, 
tai ir viskas. Nors ir tai ge
rai, bet to dar neužtenka. Jei 
toj ar kitoj organizacijoj esa
me darbininkai ir mus visus 
lygiai išnaudojimo rykštė pla
ka, lygiai terorizuoja kapita
listai mūsų pirmaeilius kovo
tojus, tai ar galima vien tik 
pasitenkinti paaukojimu kelių 
dolerių ? Ne, ir dar kartą ne. 
Ne tik aukomis reikia prisidė
ti, bet ir aktyviškai dalyvauti 
T. D. A. ir likti jos nariu. T. 
D. A. organizacija turi būti 
kiekvieno darbininko organi
zacija, nes ji gina visus darbi
ninkus, patekusius į kapitalis
tinius teismus.

Kuomet lietuviai mažai rū
pinasi tP. D. > A. organizacija, 
kad ir lietuvių tarpe sudarius 
ją daug tvirtesnę, daugiau or- 
gemizacijų.įtrąųkus> tai išyada 
daros, kad lietuvių darbininkų 
klasių kova nepaliečia, ir nuo 
išnaudojimo jie liuosi. . Bet 
taip nėra, lygiai išnaudojimas 
visus plaka. Tad, jei taip, tai 
turime jaugiau organizacija (

kad policija išvaikius demon
straciją be pavojingų, sužeidi
mų ir t. t.

Šiandien gavau žinią, kad 
drg. Karosiene buvo labai 
smarkiai sumušta policijos ir 
uždaryta kalėjime. Tik užsta
čius kauciją $1,000 buvo pa- 
liuosuota. Vasario 27-tą dieną 
bus teismas ir jai gręsia kalė
jimas, kaip ir kitiems darbi
ninkams. Bet del to ji neme
ta veikimo, jos nenugązdina 
nei teroras, nei kalėjimas. Ne
spėjo ji išeiti iš kalėjimo, vėl 
kovos lauke, vėl sakys pra
kalbas prie dirbtuvių ir šauks 
darbininkus organizuotis. Po 
ranka turiu programą, kad 
sausio mėnesį keliose vietose 
sakys prakalbas prie dirbtu
vių ir svetainėse. Vadinasi^ 
drg. Karosipnės nenugązdino 
nei mušimas, nei kalėjimas, ji 
tvirtai neša komunistinį žibin
tuvą į plačiąsias darbininkų 
mases. Taip kiekvienas ir 
kiekviena turėtų daryti.

Daugelis, veikėjų labai grei
tai pavargsta ir greitai nusi
gąsta. Jei vieną kokį darbelį 
atliko baliaus surengime ar 
prakalbų, tai jau ir pavargo, 
ir taip pavargo, kad net meta 
organizaciją. O kitas, jei vie
ną kitą dieną sugaišo del vei
kimo, ar darbo neteko kelioms 
dienoms, tai kiek ašarų išlie
ja, kiek nusiskundimų daro, 
kad jis ar ji tiek ir tiek nu
kentėjo del veikimo. Ir del 
to meta veikimą, bėga ir nu
tupia ramiai sau už pečiaus. 
Kas mano, kad klasių kova 
tai tik žaislas, tas daug klys
ta. Klasių kovos kelias ne le
lijomis nuklotas, bet aštriais 
erškėčiais. Reikia kovoti ir 
pasišventusiai kovoti. Kiekvie
na kova ne tik reikalauja nu- 
kentėjimo, bet ir aukų. Tik 
per aštrią ir neatlaidžią kovą 
darbininkai galės pagerinti sa
vo būvį ir siekti prie galutino 
tikslo, prie panaikinimo kapi
talistinės sistemos ir įkūrimo 
Sovietų formos valdžios. Tad 
visi imkime drg. Karosienėš 
pasiryžimo pavyzdį. Ypatin
gai darbininkės moterys mainų 
apielinkėse. Daugelis jūsų tu
rite daug gražaus laiko dar
buotis del T. D. A. ir abelnai 
darbo klases. Daugeliui jūs
nereikia dirbti fabrikuose ir
šeihiynų neturite, todėl galite 
daug prisidėti prie
Drg. Karosiene turi
pasidaryti fabrike, 
išvaro, eina į kitą,
kiek dienų ar mėnesių turi bū
ti be darbo, o gyventi vis tiek 
reikia. Ji nestato gavo ypatiš- 
ko gyvenimo pirmoj vietoj, bet 
visų darbininkų ir klasių ko
vą.

Iš Lietuvių darbininkių drg. 
Karosiene dar pirma eis į ka
lėjimą už visų darbininkų rei
kalus. Ar leisime ją įkalinti 
ir terorizuoti kalėjime? Aš 
sakau, ne. Turi būti visų par
eiga tvirtinti T. D. A., dirbti 
del jo! Rinkite aukas, kad 
tik nedaleidus įkalinti ją. Tad 
nieko nelaukę, į darbą!

J. Paulius J

DETROIT, MICH.
Lietuvių Darbininkų Organizacijų 

Sąryšio metinė konferencija bus ne- 
dėlioj, 2 vasario, Draugijų Svetainėj, 
4637 Vemon Highway. Pradžia 10 
vai. ryte. Visi senieji delegatai ir 
naujai išrinkti malonėkit atsilankyti, 
yra svarbių reikalų. Turėsime iš
rinkti

GREAT NECK, N. Y.
A. L. D. L. D. 72 kuopos susirin

kimas bus utarninke, 4 , vasario, 
Strauko svetainėj, 139 Elm Point 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, gausit 
naują knygą—(Seno Vinco Raštus. 
Taipgi turime svarbių reikalų aptar
ti. Komitetas.' 24-27
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Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

[fcbalz.amuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

FORN1SIAI

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

t “ PIRTIS TURKIŠKA

rūpintis.' Amerikoj gyvenda
mi lietuviai darbininkai nega
li būti nuošaliai, nedalyvauda
mi tarptautinėse organizacijo
se, parengimuose ir kovoj 
prieš išnaudotbjus. Pradėda
mi 1930 metus, žiūrėkime, kad 
padvigubintume T. D. A. na
rių skaičiumi ir veikimu.

Karosiene Areštuota ir 
, Sumušta

Gruodžio 27 d. policija už
puolė demonstraciją Oaklan- 
de, Cal., daužė lazdomis ir 
areštavo daugelį darbininkų, 
jų tarpe ir drg. Karosienę. 
Kapitalistinė spauda sako,

NANTICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 2 vasario, po 
num. 150 Pine St., 2 vai. po pietų. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų. Bus išduotas raportas iš Dvy
likto Apskričio konferencijos.
J. Kareckas.

PATEIRSON, N. J.
A. L. D. L. D. 84 kuopos susirin

kimas bus nedčlioj, 2 vasario, Baka- 
nausko svetainėj, 62 Lafayette St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Draugai ir 
draugės, visi ateikit, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Gausit naują 
knygą-^—Seno Vinco Raštus. Į šį su
sirinkimą prižadėjo atvažiuot drg. 
Krasauskas, tai užbaigus kuopos rei
kalus jis pasakys prakalbą temoj 
“Darbininkų Taktika.’ ’ Po prakalbų

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare Hie; po 6 vai. vakare 71c. 
r1 V*#* 1 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .
lt Al K A įr miegojimas .per visą naktj ant įį tentai 

trečių lubų, onngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžem

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui .prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

f

atdara 
DIENA IR 

NAKTJ

Panedėiiais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėiiais ir 

Utar įlinkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpti Cook ir bebevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas i Pulaski 109©
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CLEVELAND, OHIOELIZABETH, N. J*

X

?

V

Tone nors tik per kelias dienas, 
i mas pr.vs nauji). Ir saldesnę prnsr —- L.z. '___n...• ... *

nizacijai.

BINGHAMTON, N. Y. SCRANTONO ŽINIOS

klausia, yra blogo ar, tik tai 
daroma su. ;gerų išrokayimu.HARTFORD, CONN

Kraujo literiniai, Lalior*torijo» Bandymai

DR. 7.

K. V. Valeras.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKAžodžius niekodama šnabždėsi,PLYMOUTH, PA pas J. Kazlauską, 481 Hudson Ig-tarsi gal, kad myli tu mane.

1930 METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ
Kaina 25 CentaiSHENANDOAH, PA

Vardai _

Tuojau įsigykite tą svarbą veikalą, skaitykite jį ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

Draugas
Glaubičius prirašė .dešimtį ir

A6, žemiau paairaSęs, aiunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man prUiųaU 
URBAN’S COLD POWDERS ir ŲRBOLA, tu nurodymai*, kaip vartoti.

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkinto, nei 
vieno parengimo neaprūpinto su darbininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami darbininkus, siūlykite tą svarbų vei
kalą. Darbuokimės, kad išplatinti visą.

savo m o- per pereitą vajų; mūsų kuopa 
nes tas daug paleng- gavo 11 naujų narių.

I Jcia;u jūsij 
' nins prastas, 

■ rito surūgus)

kvepi 1”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

i savo krautuvę kas menesis po keliolika 
parsitraukia.
žinomas veikej’as draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, P A..tūkstančiais pa^ 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

Sausipi 12 d. įvyko Ą. P. L. 
Ą. 5-tos kuopos ęųsįrjnkimas. 
Iš pranešimų pasirodė, kad

Darbininkiškos organizacjjos turi rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas visuose miestuose ir miesteliuo
se, kur tik yra lietuvių. Literatūros Draugijos ir Dar
bininkių Susivienijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
punktu platinimą darbininkų kalendoriaus.

darbininkams — dirbtuvėse i 
kitur, nes šis vakaras bus ne 
vien lietuvių, bet tarptautinis.

K. P. Narys.

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

buziŲ kraujų. 
4^' ėio trvvulius š

kietus įsigyti.
nes bus ir programa, kurią iš
pildys choras.

Vienas iš Komisijos.
.. , ; ___Į J,,.. •’ . i' -i ■■

MES PATAIKOM
Taip sako A< Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N.. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodu s; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi!”

•: 4

Sausio 19 d. L. D. P. Kliu- 
‘ ' bas buvo surengęs teatra ir

‘ balių L. T -
sulošta 
Pirtyje.” 

C Aktoriai 
ulošė pusėtinai gerai.

I nių buvo apie 300.
zabetho. kolonijoj, tai pusėti-

I nas būrys. Po perstatymui 
j 6Uvo šokiai. Matėsi, kad pub

lika buvo pasitenkinus. Rodo- 
s si, kliubui atliks pelno.

Dabar ąš norėčiau prisimin
ti kelis žodžius kas link pa- 

. čios svetainės. Svetainė, iš lau- ;
nebus priimami. ♦

Suradimui pirkti ar .randa- 
voti piknikams Vietos komite
tas būtinai turi būti visas ir 
išjduoti aiškų raportą, kds> p-a 
nuveikta toj linkmei H į H h

I Nekuriu dratfgijij|įtf4l»kbiiį 
s^krelorihi' jtikįrji ^psilbHėllįi, 
nes per du mėnesius rieprisiųhr 
tę delegatų antrašų. Tokie 
sdkretoriai turi būti atsako-

1 mirigi prieš draugijąUr kjibpa.
C. P. D. S. Sekr./ :

D. Petrauskas.

Puslapis Penatas ■

L. Svetainėj. Buvo 
komedija “Amerika 

Veikalas juokingas, 
irgi tiko į savo roles, 

žmo- 
Kaip Eli-

Progresyvių Draugijų Sąryšio 
Delegatams

Visi draugijų delegatai, ku
rie esate išrinkti į C. P. D. S., 
kaip nauji, taip ir buvusieji, 
būkite C. P. D. S. konferenci
joj, kuri įvyks 31 d. sausio j 
Grdinos svetainėj, 6021 St. 
Clair Ave., kambaryje num. 
2. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi delegatai turite atsineš
ti raštiškus raportus, nes Sąry
šis privalo turėti teisingus Ra
portus, ką draugija nutaria ir 
ko reikalauja, kad Sąryšis gy
venimai) įvykintų. Spėliojimai

: < M FTIT!' i j ' geriaus, išiiaudotijl ! negu kad 
ikšiol. Bet visgi buvo: parduo
ta keletas “Darb. Kalendo
riaus” ir drg. M. Tuleikienė 
pardavinėjo “D. Balsą.” Kiek 
parduota, neteko sužinoti.

r*

pažiūrėjus, graži, vardas 
^duotas jau ir perdaug gražus.
■ Bet jeigu veikalą reikia lošti, 

tai gyva bėda: scenerijų ne-
■ turi, tik vieną kambarį1; gali

ma padaryti ir tą be l’a.nįų,— 
tai tik veikalo darkytais. Ant 
steičiaus šviesos labai augštai, 
steičius per tai tamstos. Ak
toriai nurodo daugiau į šešė
lius, negu į žmones, žodžiu 
sakant, jokio parankumo nėra.' 
Pasibaigus teatrui prasideda 
šokiai, bet niekas kėdžių ne
atima, žmonės patys turi su- 
stumdyti į pašalius ir tarpą 
pasidarę šoka. Tai dar aš nie
kur tokios betvarkės nema
čiau, kaip yra L. L. Svetainėj.

Dabar paimkime mes ukrai- 
"tnų svetainę, 214 Fulton St. 

Ten steičius įsteigtas kuo pui
kiausia. Kambarius gali pri- 

' taikyti prie geriausių veikalų. 
Brooklyniečiai kuomet lošji 
komediją “Nervai,” išgyrė, 
kad puikus steičius ir galima 
puikiausią operetę sulošti. Ir 
tiesa, ten nereikia patiems 
aktoriams taisyti kambarius, 

z <$bet pastatytas specialis žmo
gus ir sutaiso taip, kaip nori. 
Ten nereikia patiems stumdy- 
ti kėdžių, bet žmonės pastaty
ti ir suima. Lietuvių Laisvės 
Svetainė del balių ir teatrų 
kainuoja $35 ir mažiausias 
dalykėlis reikia iš namų neštis. 
O įukrainų svetainė baliui ir 

•teatrui $30 ir visi parankumai, 
viską ant vietos gauni.; i 'J į

Jjeigu norite persitikrinti, ! 
aš įteisybę sakau, ateikite va-j 
sario 2 d. į ukrainų svetainę, 

•^214 Fulton St., 7 vai. vakare, 
. neš ten įvyks puikūs koncer

tas, kurį rengia Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 8 kuo
pa Gastonijos streikierių nau- 

z dai. Bus labai puiki progra
ma. Programą išpildys ge
riausi Brooklyno dainininkai,' 
taipgi dainuos vietinis Bangos 
Choras, po vadovyste O. Ere-

< mino.

r
 r Bulius Nužudė M. Balsį
J Čia buvo ve koks atsitiki
mas. Pas Julių Marcinavičių 
bpvo įnamis (burdingierius) 

xMataušas Balsys. Jis daug 
padėdavo dirbti Marcinavičiui 
ant ūkės, kurią randavoja nuo 

. .; mainų kompanijos. Sausio 16 
KcL jie f paskerdė kiaulę, nuo 

kurios užtiško ant Balsio dra- 
. Jis tuojaus nu

ėjo gyvulius šerti. Bulius, už
uodęs kraują, puolėsi prie jo, 
prispyrė prie sienos ir užbadė.

Kad įvyko tokia nelaimė ir 
žmogus žuvo, tai jau nieko 
nepadarysi. Bet -reikia pri
minti ir apie buliauę savinin
ką, kuris pasirbclė nei kiek! 
ne geresnis. Balsys pas Mar- 

s - cinavičius išbuvo įnamiu apie 
25 metus. žiemą dirbdavo 
kasyklose, o vasarą pas juos 
ant farmos. Bet kada jis žu-

A. L. D. L. D. 17-tą kuopa 
paskutiniame susirinkime iš 
savo iždo išaukojo $25.00 se
kantiems dalykams: “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimui pasvei
kinimas ,s,u auka $5.00; Ar-1 
gentinos draugų “Rytojui” 
$10.00; taipgi kuopa įstojo į 
Tąrp., Darbininkų Apsigynimą 
ir;nutarta užsimokėti $10.00.

■ Aš manau, kad ir kitos šios 
apielinkės kuopos turėtų imti 
pavyzdį iš 17-tos kuopos ,ir pa
aukoti po dolerį kitą svar
biems mūsų judėjimo reika-

I! ’ tooo, PA H
(Ij>abaig‘a nuo 'pusi. 3)

ką ir kuopą sutversią. Bet bu
vo ilgai vilkintas klausimas. 
Pagaliaus, buvo pranešta, kad 
tam tikslui šaukiamas susirin
kimas 19 d. sausio. Atsilan
kė devyni žmonės, bet jau žal- 
dokas nepribuvo (žaldokas 
tuo laiku jau buvo išvažiavęs 
iš šios apielinkės ir negalėjoj 
pribūti.—Red.)

Toliaus kalbėdama Mažei
kienė prisiniinė apie tai, kad 
ji čia savo laiku buvo šutvė-1 
1 V.KJ |
kaip greitai iš čia išvažiavo, j 
taip greitai ir kuopa pakriko.1 
Aiškino apie Nacionalę Mai- 
nierių Uniją ir ragino 
darbininkus prie jos dėtis. < 
daug pasakojo apie Sovietų į 
Sąjungą ir Lietuvą, nes tose) 
šalyse ji lankėsii Beje, šiame susirinkijne jau 

primokėjo, keletas narių meti
nės mokestis už. šiuos metus, 

įkąs yra pagirtina. Nelaukite, 
draugai, pabaigos me,tų, bet 
pasimokėkite dabar 
k ėstis, 
vins kuopos valdybai ir tuom 
bus sveikiau visai mūsų orga- draugė Kreipavičįenė—vieną.

, i Dabar kuopa turi 25 narius.
i Kaipo tokioj mažoj lietuvių 
į kolonijoj, tai nemažas skai-

Rengiamas Lenino Mirties 
Minėjimas

Komunistų Partija i
proletaries revoliucijos vado j tas reiškia? Nejaugi, kaip

, . ■ gera
[byla?” Man rodos, kad ne,' 
į ypatingai šiuo tarpu, kada roi-

. Gal kas pa-: 
kodėl šiuo tarpu reikia j 

i,; negu kitados?!
1 Nagi todėl, kad artinasi didy-1 

J sis parengimas—operetė “Ko- 
darbininkai1 va už Idėjas.” Daugelis klau-

Kažin kodėl Scrantone šiuo' 
rengia1 tarpU taip ty!<U’ lyg ir po ko’l 

, , kiai didžiausiai audrai, ir kai x y n H rx I T 7 c !
XT t . . .. . i reiškia? Nejaugi,N. Lenino mirties minėjimą.. , , _■.T. _.. , . . > . kad žmones sako tylaMinėjimo vakaras įvyks 2 d.
vasario, 7:30 vai. vakare, Lie-' 
tuvių Salėje. Vakaro progra-Į {įf“^tk 
ma susidės is prakalbos, dainų Į į - - 
ir muzikos. Dainuoti pasiža-j i ‘ 
dėjo Ausros Choras ir Ateities I 
Žiedo Choras.

Visi lietuviai 
kviečiami į šį Lenino minėji- ginėja, ar kibą tas parengimas 
mo vakarą atsilankyti. Taipgi neįvyks, kad visi tyli ir nieko 
prašome garsinti ir kitų tautų nerašoma nei spaudoj apie .tą( 

---—y- -—’-t;:. -.’J ir puikų veikalą? Tik pe
čiais patraukiau ir nieko nega
liu pasakyti; jeigu jau patys 
rengėjai tyli, tai kas nors, vei-

Bet štai susieinu ir, vieną iš 
rengėjųir,-pet .sų piktumu no
rėdamas/ užduoti pipirų, 
kriokiau: “Kas-po bjesais 
Šll v 
žmonės nieko nežino ? 
jaugi tik pasigarsinate

Gruodžio 11d. pereitų metų 
įvyko Laisvės Choro metinis 
susirinkimas, kuriame išrink
ta valdyba: pirm. S. G. Mako-) 
veckas, nutar. rašt. F. Miasai- 
tis, fin. rašt. J. 
ižd. O. Giraitienė; maršalkos j užbaigta ? 
K. Kiškiūnas ir O. Zimmar-ti... ....... .....
man; gaidų komisija—J. Da- užsikarščiavęs, nusišypsojo ir j 
giliūtė, V. Vaiveris ir O. Gi-! prakošė; “Ne 
raitiėnė.

Nutarta surengti koncertą ir 
perstatyti trijų aktų komedi
ją “Netikėtai.”

Visi aktoriai susirinkite 31 
d. sausio, 7:15 vai. vakare,

I uz-
. ___ yra

jūs tuo parengimu, kati i
Ne-I 

___ c-------------per 
Kazlauskas,; '‘Laisvę” ir_ viskas tuomi ir \

O mano sėbras j

čius. Bet čia kuopos nariai 
dar turėtų atlikti1 vieną svar
bų dalyką, tai užsisakyti mū
sų Draugijos organą “Laisvę,” 
nes ten telpa visokie draugi
jos pranešimai. Jiuk kiekvie
nas narys privalo žinoti, kas 
mūsų Draugijoj dedasi, o tą 
jis gali’atlikti tik tuomet, kuo
met skaito organą.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 9 d. vasario, L. P. 
K. svetainėj, 116 E. Blaine St. 
Ateikite visi į susirinkimą ir 
kurie neturite užsisakę orga
ną, atsineškite po penkinę, o 

rus L. D. S. A. kuopą, bet j čia jums sekretorius užrašys.- 
A. P. L. A. 5 Kp. Koresp.

J. Miller.
. A<1 No. 99visus
ji'Del žmonių, kurių apeti

tas yra menkas
apetitas yra menkas, virškini- 

ai’ba jeigu jūs atsirŪRstatc, tu- 
pilvųf ganus ar išpūstus vidu

rius ai- pilM»j, jei kankina galvos skaudėji
mas, aitrumas, vėmimas, kvaituliai, neveik
lios kepenys, ar panašios ligos, paeinančios 
nuo Ronstipacijos 'ir abelho ‘nusilpnėjimo, jūs 
rasite didelę pagalbą, jei jūs imsite Nuga- rr„.,« ----- i.-i:-.. ---- f įf gyveni-

. ... saldesnę prasmę.
Nuga-Tone yra sveikatos ir spėkos atbuda- 

votojas, kurįs pagamina užtektinai raudono, 
sveikutis 'kraujo. Jis' priduoda spėką ir jėgą 
susilpnėjusiems nervams, muskulams ir or- [ 
ganams, palengvina inkstų ar pūslės įdegimą 1 
ir . sustabdo kėlimąsi naktimis, sureguliuoja i 
vidurius it nugali konstipacijąi Nuga-Tone ; 
pasalins tą Jautimąsi nuvargusiu, sunegalėju- | 
siu. nusikamavusiu ir sugrąžins |K>ilsingą, at
gaivinantį miegą. Jūs galite pirkti Nuga- 
Tone kur tik vaistai yra pardavinėjami. Jei
gu JŪatj pardavėjas neturi ją stake, papra
šykit jį užsakyti ją del jūs iš savo džiaberio.

, , , . . , . i Varpas Bakery, 38-40 Stagg St,, Brooklyn, N. Y.
matydamas, kad as ne juokai^ A Balch Savininkas r ' Tek, Stagg 5938

prakošė' “Ne taip karštai, 
drauge, tykiai, bet tikrai prie, 
tikslo.” Ir nei iš šio, nei iš to 
užriaumojo;
“Gal per miegus šią dainą tu girdėsi, 
Matysi gal mane saldžiam sapne... 
Meiles

St. i
Choro nariai turi lankytis į 

pamokas, kurios įvyksta Lyric ! ^au : 
Svetainėj, kampas Park ir j _ 
Broad gatvių. Ateidami į pa-' 
mokas, atsiveskite ir 
narių prie choro prirašyti.

Choras nutarė surengti va-

Aš dar labiau supykęs įkir- 
: “Klausyk, broli, aš ne 

ip! dainuoti tavęs klausiu, bet ką 
„Jjfis veikiate del operetės?” O 

naujų man tada atšovė : “Taigi, aš 
noriu tau paaiškinti,' kad ši 
dainelė yra viena iš "daugelio 

karienę ant 22 d. kovo’ °Todel tli PuikiU dainelių operetėj 
visi pasistengkite išanksto ti- ”K°va už Idėjas”, ir tai reiš- 

Laike vakarie- kia ispanišką paprotį, nes ka-

DARBININKUKALENDORIUS

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
III BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, M^T 9669 
Bell, Oregon 5186

John Naujokas

Ma
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš 
sitraukia „ , . _
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 Ar., 
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 Brooklyne, 
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 Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų yiršminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonoms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Meslažarnes _Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reiųnątijyno, Šciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jus esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYK4 
X-Spinduliai,

! EO 110'EAST 16lh ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai
, VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

K*» yr* didžiausias ŽKiogans prieias?—Saltla. Jis ne tik eankia««ia» li»»e 
ir j Krak) paguldo. Bet tie, kurie vartoja pe plačią Ameriką pagartejueiue

rT , , « , , « , (Milteliu, nao URio) jokių 6aRiq nebijo. Ui
Urban s Cold Powders 760 už bak8* ap8‘«‘»k'uok nuo •aT0 amžino pnc&ol
tt v T _ yra tai kanuolė prleė kitą amžiną žmogaus prieią—-ridu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

•unkių ligų. 25 centai už akrynulą. \
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

' » > . t f r. *
Sausiol6 d..-čia-kalbėjo, d Eg. r 

Mažeikiene iš fClęvęįando,; O.į 
Publika prakalbomis likosi IpiLį 
naP patenkinta,.y patingai . į-?' 
spūdžiais iš Sovietų Sąjungos.'. 
Koki dideli ’skirtumai tarpe 
Sovietų Sąjungos ir mūsų, 
“aukso šalies” Amerikos.

^vo, tai ne tik atsisakė palai.- j-Rinkta aūkos padengimui lėšų^ 
JK7 <ioti, bet lavoną nei savo stu-Šaukojo po $1: A. Busilevi- 

/ Jboj neleido pašarvoti, turėjo i čįenė, M. Abraitienė, Tankele- 
/ /graborius paimti pas save, ten [ vįčius; po 75c: E. Kvedera- 

,’Miiaikė tris dienas ir paskui! vikius J po 50c: A. Pajaujis, J.
palaidojo. iStagniūnas, P. Pliadas, V. Ku-

i . ... v . j činskas, J. Kučinskas, A. Ku-
■ Marcinavičiai karšti katali-Į činskas, F. Čižauskas, K. Na-

)cai ir pąsakė, kad Balsys bu- j ravas> k. Motuzą. Viso su- 
» vo bedievis, todėl jie negalį i rįnfcta su smulkiomis $15.70.

twcį aavo stuboj laikyti. Mat, I visiems aukotojams tariu šir- 
kada jau negyvas, tai bijosi, j dingą ačiū.

Nežinau, kodėl taip sunku 
mūsų publikai įsiūlyki nusi
pirkti vieną-kitą knygelę? Jei
gu neskaitysime, nesilavinsp 
me, tai nieko nežinosime, vai- 
dančioįi klase galės mus ‘da

/JtAipo bedievio, bet kuomet pas i 
Įjuos išgyveno apie 25 metus ir, 

padėjo dirbti, tai ii’ žinodami,; 
X’Xad bedievis, visgi laikė savo 
J^ituboje ir buvo geras.

■r Viską Žinantis.- j

da Ispanijoj vaikinas nori gau
ti sau mylimą mergelę už su
žieduotinę, tai jis ateina po 

j jos miegamo kambario langu 
ir tykiai dainuoja ir dairiuoju, 
iki net mergina ^pasako, kad : 
Taip aš pasižadu‘tau tik vie- 
fiam 'aut Visadoš,’' 't'aFtaip' ir 
iries tykiai, bet 'dirbatne išsi
juosę: tikietai parsiduoda la- 
bai puikiai, apgarsinimai irgi 
gerai eina; visi didieji garsini- 
riiai jau išstatyti krautuvių 
languose, o mažieji, tai kaip 
vanduo plaukia visais kam
pais. Tai tiek aš turiu tau pa
sakyti, broli, apie operetės su
rengimui darbuotę.” Ir dai’ 
prie pabaigos užgriaumojo: 
“Šia dešimtį tikietų ir žiūrėk, 
kad visus parduotum, nei vie
ną atgal, supranti!” Aš, net 
akis išpūtęs iš džiaugsmo, pa
sigriebiau tikietus ir leidausi į 
darbą. Kad dirbt, tai dirbt vi
siems! Ir jau ta dešimts ti
kietų senai apleido mano kiše
nių, o į jų vietą atsirado dole
riai. Tai taip dalykai dedasi 
su operetės parengimu. Ope
retė bus suvaidinta Junior 
?!igh School auditorijoj. Iki 

asimatymui.

Vožias

Onufras.

Siųsdaizi pinigu* 
su riivo adresu, užraSykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avo., 

Brooklyn, N. Y.

Puikus rinkinys svarbiu informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.

Užsakymus siųskite:
LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

I u I ■

No-----

tfieitai Stata

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

_ x x Įėjimas iš 736 Lexington Ave. x
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dek kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą, 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Kląsės dienomis ir vakarais,

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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PITTSBURGH, PA

VIETOS ŽINIOS
kapitalizmo pakaliko ir

BROOKLYN LABOR LYCEUM
REIKALAVIMAI

ir

*

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVANarys.

Patarnauju

Telephone: Stagg 4409

MIRTYS—LAIDOTUVES
AB

K

Simpatijai.

Vasalas. •

Ausų, Nosies ir Gerklčs. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

daugiau naudai komu- 
o ne valdančiosios kla-

ze-
ir

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jo nauja gyvenimo vieta:

319 Hooper Street 
BROOKLYN, N. Y.

127
(Tarpe

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

zmo- 
laikosi S. 
visi SLA.

“Gyvieji Nabašninkai^ yra daug 
tobulesnis ir juokingesnis liž> 
pirmąjį, todėl patariu visiems 
matyti jį.

PLATINKIT
“LAISVĘ”

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

, KAINOS PRIEINAMOS.

Specialists del visų ligų ir operacijų: 
Akių, 

Naujausi

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

kairio- 
talkos 

kad ap-

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3: Pusei____ $1.50

REIKALINGA patyrusių rankinė- 
tojų avies žarnų. Nuolatinis dar

bas. G. & II. Casing Corp., 296 
Pearl St.. New York, N. Y.

išeina
nistų, 
sės.

Tai
streiklaužio logika.

East 84th Street
Park ir Lexington Ares.)

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

Nedeliomis 10 A. M. iki J P. M.

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėjimui 2 metų kūdikio. K.

Meškauskas, 224 Ripley Pl., Eliza
beth, N. J. (20-25)

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

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

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

. , , , Argentina > <

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ -ATLIEKA G^RAI IR PIGIAI

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

fŠft

Kokius Nzitarimus Jie Skaito 
. Geriausiais?
5 d. sausio atsibuvo SLA. 40 

kp.« metinis susirinkimas. Mini
mame susirinkime buvo išduoti 
ir delegatų raportai iš SLA. 
3-čio rajono konferencijos, ku
ri atsibuvo gruodžio 22 d., N. 
S. Pittsburgh, Pa. Sandarie-
čiai delegatai pareiškė, kad nei 
vienoj konferencijoj SLA. 3-čio 
rajono nebuvo padaryta tokių 
gerų tarimų, kaip minimoj. Gir
di, nutarta paskirti $400 iš ra
jono iždo sekančio SLA. seimo 
delegatų kelionėm apmokėt ir 
tt. Pakyla delegatė, taip sa
kant, kairiųjų pažiūrų ir sako: 
Rajonas skyrė pinigų apmokė
jimui delegatų kelionių lėšų, 
tai gerai, bet negerai, kad kon
ferencijos delegatų didžiuma 
(kurią sudarė sandariečiai) pa
dalino delegatus į gerus ir ne
gerus. Mat, buvo pervarytas 
tarimas konferencijoj, kad iš 
minimos sumos apmokėti kelio
nės lėšas‘tiktai gerų delegatų, 
tikrų lietuvių ir tt. Aš manau, 
kad visi yra geri ir lietuviai, 
kurie tik priklauso prie SLA.

Čia sandariečiai vieni bandė 
teisint minimą konferencijos ta
rimą juokingomis pasakaitėmis, 
o kiti su pasididžiavimu džiau
gėsi tokiu tarimu, nepaisant, 
kad toks tarimas yra priešin
gas ir SLA. konstitucijai, ži
noma, kuomet pati P. T. atkar- 
totinai laužo SLA. konstituciją, 
tai aišku, kad ir jų pasekėjai 
(sandariečiai) atskirose kp. ir 
rajonuose spjauna ant konstitu
cijos, nes žino, kad jų tuos ža
lingus darbus del SLA. užgirs 
P. T. O betgi tie patys žmonės 
atkartotinai nesigėdija 
nėms kalbėti, kad jie 
L. A. konstitucijos ir 
nariai esą lygūs.

40 Kp.

Pagal Ministerijos {sakymą, 
Ardo Streikierių Centrus

Aikštėn iškilo, jog Ameri
kos “darbo” ministerijos ko- 
misionierius Woods turėjo 
naują konferenciją su čevery
kų fabrikantais. Fabrikantai 
skundėsi, kad streikieriai su 
savo nepaliaujamais pikietais 
neduoda jiems ramybės. Sa
ko, sulig “darbo” ministerijos 
paliepimo, mes paskelbėme lo
kautą, išvydami iš darbo vi
sus čeverykų darbininkus, pri
klausančius kairiajai Indepen
dent Shoe Workers Unijai; 
bet jie paskelbė streiką ir lau
žo mūsų lokautą.

Į tai atsakydamas, komisio- 
hierius Woods pareiškė: Aš 
duodu policijai įsakymą, kad 
išdaužytų ir uždarytų visus 
streikierių centrus, visas jų su
eigų vietas; kad vytų iš ten 
ir areštuotų kiekvieną ateinan
tį.

Nuo to laiko ir prasidėjo 
nuo senai negirdėtas New Yor
ke ir Brooklyne dalykas—už
puldinėjimas, ardymas ir už
darinėjimas vietų, kurias yra 
pasisamdę savo centrams bei 
susirinkimams streikuojantieji 
čeverykų darbininkai.

Komunistu Partija, 
Unijų Vienybės Lyga ir 
sios unijos žada duot 
tiems streikieriams,
<rint jų centrus nuo policijos 
teroro.

Krokodiliškos Socialistų > 
Ašaros del1 Demonstracijos

Norman Thomas, “socialis
tų” kandidatai i New Yorko 
maiorus, irgi atsiliepė anie po
licijos padaryta gyvulišką už
puolimą ant didžiojo demon
stracijos mitingo ties City Hali 
pereitą šeštadienį. Jis mušė 
telegrama iš Springfield, 
Mass., New Yorko polidijos 
kbmisionieriui Whalenui, ku
rioje sako:

“Laikraštiniai pranešimai

"Taxicabs” Dar Neturime
Šiandien, 18 d. sausio, per- 

samdomų automobilių dar vis 
nesimato gatvėse iš priežasties 
“draivėrių” streiko. Kol kas, 
stPeikieriAi gerai laikosi, jų va
das, kurį jie išsirinko iš savo 
tarpo nuo pirmos dienos strei
ko, T^oole, vis dar atkerta darb
davių siftlomom derybom: “Jei. 
gu jūs nesutinkate pripažinti 
uniją, tai mes nei nesirengiam |

Tas gerainarodo, kad policija be reika-į jokias derybas.
tiktai kažin ar ilgai streikieriai 
laikysis taip ,solidaringai, kaip 
iki šiol? Ar neatsiras judošių 
iš streikierių tarpo ir nenueis 
kompanijai tarnauti? Nes kom
panija kas dieną siuntinėja 
streikieriams telegramas, ragin
dama grįžti į darbą ir iš kitur 
gabena streiklaužius. Kol kas 
policijos departmentas neišduo
da streiklaužiam “laisnių” del 
važinėjimo, del ko “Taxi” Co. 
siunta. Kodėl policija ir “ap
saugos” departmentas neišduo
da streiklaužiam “laisnių” ? 
Greičiausiai todėl, kad numato 
pavojų, nes pradėjus operuoti 
'‘taxis” su streiklaužiais, kiltų 

delis pasipriešinimas iš strei- 
rių pusės, nes streikieriai 

'ra visi jauni vyrai ir pasiren
gę kovoti, tai jie patvirtino an
troje dienoje savo streiko, kuo
met kompanija buvo išleidusi 
kelias mašinas streiklaužių ope
ruojamas, kurias tuojaus strei
kieriai, su pašaline publika, su
daužė. Kuomet policija pamatė 
streikierių’ ir publikos pasiryži
mą kovoti prieš streiklaužius, 
tai tuomet areštavo streiklau
žius, būk jie neturėję “laisnių” 
ir kitiem dabar nėva neduoda 
“laiinių” it todėl “taxis” ne
pasirodo gatvėse. ’ Bet tegul tik 
atvės abelnas publikos ūpas už 
simpatiją streikieriams ir strei
kierių frontas susvyruoja, tuo
met matysime, kaip toji “gero
ji” policija duos streiklaužiams 
“laisnius” ir gins nuo streikie
rių.

Didysis Teatras čia Pat
Teko patirti, kad didįjį teat

rą “Gyvieji Nabašninkai” loš 9 
d. vasario, piliečių svetainėj, 
ant S. S. Pittsburgh, šiuos žo- 
dlius rašančiam teko bUti poroj 
praktikų minimo veikalo. Man 
prjsimena pereitą žiemą suloš
tai veikalas “Lapkus,” kuris 
mtaų pabliką. patenkino. Bet 
reikia pasakyti, kad veikalas

Rytoj “Laisvės” Salėj 
Labai Svarbios Prakalbos

Kiekvienas Brooklyno 
apielinkės lietuvis darbininkas 
privalo ateit į labai svarbias 
prakalbas šį ketvergą; prasi
dės 7 :30 vai. vakare. Vyriau
siu kalbėtbjum bus drg. L. 
Prūseika, kuris neužilgo žada 
apleist šią apielirflkę. Dabar 
yra gal paskutinė pTbga iš
girst jį kalbant.

Darbininkai! Užsidėkite sau 
pareigą paskleisi žinią apie 
šias prakalbas tarp savo pa-1 
žįstamų, kad nei vienas nelik-į 
tų neišklausęs, ką drg. Prū- j 
seika sakys apie gyvenamojo 
momento įvykius, perspekty
vas ir mūsų pareigas.

Ateikite patys, atsiveskit 
savo šeimynas ir kaimynus.

Rengia K. P. IT Distriko Lie
tuvių Biuras. E. B.

Gera Programa ir Augštas 
Tikslas Nedėlios Koncerto

b0| Newarko Sietyno 'Choras, 
šalinaitės vadovaujamas, dai
nuos liet, komunistų Centro 
Biuro koncerte, sekmadienį, 
vasario (February) 2 d., j
Brooklyn Labor Lyceum sve-■ 
tainėje. žingeidu bus girdėt ' 
ir matyt sietyniečius.

Kitas koncerto programos | 
dalis žiūrėkite apgarsinime. 
Matysite, kad programa daug 
kuo skiriasi savo įvairumais 
nuo kitų, buvusių.

Visas pramogos pelnas eis 
naudai klasinės darbininkiškos 
agitacijos, propagandos ir or
ganizacijos. Visi komunistai 
ir mūsų judėjimo pritarėjai tu
ri savo atsilankymu paremti i 
tą darbą, brangintiną kiekvie-' 
nam sąmoningam darbininkui.;

lo, kvailai ir žiauriai elgėsi su 
komunistų demonstracija šeš
tadienį. Kam reikėjo paten
kinti tą komunistu troškimą 
pasirodyti kankiniais?”

“Socialistų” lyderiui Nor
man Thomasui negaila darbi
ninku. kuriuos budeliavo poli
cija toj demonstracijoj. Jam 
pavydu, kad komunistai ir 
tūkstančiai kairiųjų unijų na
riu pasirodė narsiais kovoto
jais, nepaisančiais pavojaus. 
Norman Thomas supranta, 
kad tokiais būdais komunistai 
gauna nauju nasirvžnsiu ko
von šalininku: todėl, jo supra
timu, netikslu buvo policijai 
taip užpulti demonstrantus ir. 
taip sakant, pilti vandenį ant 
komunistinio malūno. Nes to
kie žygiai numaskunia kapi
talistine “laisve” ir “demokra
tija” ir kursto darbininkus 
prieš kapitalistine tvarką. Va
dinasi. Norman Thomas verkia 
krokodiliaus ašaromis.
, Kada “socialistai” samdo 
gengsterius, neuniformuotus, 
bet ginkluotus mušeikas prieš 
kairiąsias unijas ir prieš ko
munistus, tai Norman .Tho- 
masams atrodo gerai, nes 
gengsteriai nėra taip aiškiai 
matomi kapitalistų įrankiai, 
1<aip uniformuoti policmanai.

Kada Berlyne “socialistinė” 
policija sušaudo apie tris de- 
sėtkus komunistų demonstran
tų Pirmojoj Gegužės, tai Nor
man Thomasai nei kiek nepa
sipiktina.

Bet kada čia pat po nosia 
New Yorko policija žvėriškai 
taško demonstrantus, tai ir 
“socialistų” vadas N. Thomas 
negali iškęsti nepleptelėjęs, 
kuomet, jo supratimu^toks po
licijos pasielgimas šiuo laiku

Aukos Streikuojantiems 
Kurpiams

Pereitą šeštadienį pas drau
gus Mikalauskus, 36 Scholes 
St., Brooklyne, buvo “pare,” 
kurią tėvai surengė savo sū
naus Jono pagerbimui už sėk
mingą užbaigimą pradinės 
mokyklos.

Svečiams besi vaišinant, drg. 
C. Naktinis užsiminė apie 
streikuojančius kurpius. Jis 
paragino juos remti. Tuojau 
jo nuomonei pritarė ir aukojo 
šie draugai po $1: P. Mika
lauskas, J. Vaičiukauskas, T. 
Daužickas, P. Daužickas, J. 
Daužickas ir C. Naktinis. Vi
so $6.

John Zanat, 24 metų, 45 
Hudson Ave., mirė sausio 26 
d.; bus palaidotas sausio 29 
d., šv. Jono kapinėse. Pašar
votas po num. 241 St. Nicho
las Ave.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

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

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai ir 

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA cigarų Storas, tarpe 

dviejų gąsdino stočių, ant kampo
Metropolitan Avė. ir Roebling St. 
Pardavimo priežastis—turiu kitą biz
nį. Kreipkitės pas A. Yench, Bar
ber Shop, 174 Roebling St., Brook
lyn, N. Y. 24-25
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)

Monua

Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją”?
“Raudonasis Artojas” Yra 

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

kartu per savaitę.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos, socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 
kultūrines revoliucijos kelius., 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
supažindina savo skaitytojus su 
revoliuciniais įvykiais visame 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj • ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
selkorų ir darbkorų (darbinin
kų ir valstiečių korespondentų) 
pagelba plačiai nušviečia darbi
ninkų, kaimo biednuomenės ir 
vidutinių valstiečių gyvenimą, ir 
jų dalyvavimą Sovietų Sąjungos 

socialistinėj statyboj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu- 
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klases reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

KAINUOJA METAMS:
Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje.....................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Marksa 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

Tel., Havemeyer 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 
mos, patarnavimas greitas 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s naveikslua 
Įvairiomis s p a 1- 
vomia. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amęrikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu J»

JONAS

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ 
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų 

t

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

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

tyros ir geriausios.
Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue ' Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

1

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU-STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tėlefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
X-Spindulių Diaynoza 

Guzo Anestetiką 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N., Y.
W ALANDUS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel:, Juniper 6776.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 

Darbą atlieku gerai, 
o

ir naktį. 
Reikale kreipkitės pas manę, 
patarnaUsiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
‘ (Undertaker)

107 Union Avenue 
<(.Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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