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Literatūros Draugijos 
Kuopoms.

Apie Vytautą Mažąjį. 
Laidojant d. Katovis. 
Massachusetts.

Rašo L. Pruseika

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs iNie^o*
Nepralaimėsit, T i k
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Šiomis dienomis mes vėl iš
siuntėm į svetimas šalis gana 
daug ALDLD knygų. Siusime 
ir daugiau, ypač Brazilijon ir 
Sovietinėn Baltgudijon.

Griežtai prašome kuopų ne
siųsti knygą į Centrų, nes susi
daro dvigubos išlaidos.

Kai reikės knygų, mes atsi
šauksime į kuopas.

Tūlos kuopos dar neatsilygi
no už Sovietų lakūnų atvirutes. 
Kuo greičiausia atsilyginkite. 
Pinigus siųskite d. A. Matule
vičiui, 46 Ten Eyck St., Brook-

Drg. M. Rasodos apysaka 
“Sliakeris” jau gatava. Skai
tykite ją. Kaip kas ant “Lais
vės” supyko, kad “Sliakeris” 
taip skubiai buvo nutrauktas 
“Laisvėje.”

Kas buvo tai buvo. Dabar 
jau nepykite. Siųskite 50 cen
tų ir skaitykite!

Priešfašistinis Susivienijimas 
išleidžia lapelius apie Vytautą 
Mažąjį. Lapeliai išeis pabaigo
je šios savaitės. Paskleiskite 
juos kuo plačiausia, ypač kata
likiškų ir tautiškų darbininkų 
tarpe.

O Priešfašistiniam Susivieni
jimui pastaba: ar rengiatės

Francijos Socialistai
Nubalsavo Neiti į Valdžią

250 M. Amžiaus Vyras;
Turėjo 23 Pačias

Chicagoj BĮIiesto Darbininkai Krizis Italijoj; Darbinin- 
Metamiiš Slnbij

PARYŽIUS. — Socialistų 
Partijos kongresas pirma
dienį nubalsavo 2,066 bal
sais prieš 1,507 balsus ne
dalyvauti dabartinėj Fran
cijos valdžioj.

Francijos socialistai dar 
toliaus nori apgaudinėti 
tamsesnius darbininkus. Už 
tai dar vis “manevruoja” ir 
“nenori” įeiti į valdžią. Įėję 
į valdžią dar labiau nusi- 
maskuotų: pasirodytų tik
rais social-fašistais, kaip 
Vokietijos ir Anglijos socia
listai. Prie to Francijos 
kapitalizmas dar nėra to- 

i kioj padėty, kad būtinai 
reiktų šaukti į pagelbą (val
džion) social-fašistus.

Maskvoj Panaikinta
Varpę Skambinimas

PEIPING, Chinija.— Li 
Chung-Yun tvirtina, kad jis 
yra 250 metų amžiaus. Tam 
tikras daktaru ir moksliniu- 

( 

kų komitetas tyrinėjo jo 
tvirtinimą ir priėjo prie iš
vedimo, kad jis tikrai yra 
tiek metų amžiaus.

Li Chung-Yun sako, kad 
jis gimė viešpataujant im
peratoriui Kang Hsi, ir jis 
pasakojo savo jaunystės 
dienų atsiminimus; pasiro
do, kad jis atsimena to pe
riodo įvykius.

Jis ant pirštų suskaito sa
vo 23 pačias, kurias jis per
gyveno. Jo paskutinė pati 
buvo 60 metų amžiaus. Sa
ko, kad jis negali atsiminti, 
kiek jis ištikrųjų vaikų tu
rėjo.

—--- n
CHICAGO.—Chicagos mie

sto valdonai privedė miestą 
prie finansinio krizio. Deb 
to šimtams .miesto darbinin
kų neišmokėtos algos. Per 
kiek laiko negavę algų, dau
gelis darbininkų negalėjo 
užsimokėti randas. Trečia
dienį teismas davė įsakymą 
išmesti iš |tubų tuos darbi
ninkus, kurie negali užsimo
kėti randų*.

Mirimai Nuo Alkoholizmo Še
šis Kartus Padidėjo Nuo 

1920 Metų

Vilniuje 3,782 Bedarbiai

kai Kovoja
ŠIMTAI PONTIAC DARBININKŲ STOJA 

UŽ SUAREŠTUOTUS KOMUNISTUS - -

MASKVA.— Ketvirtadie- 
mirti, kad taip mažai veikiate? nį Sovietų valdžia išleido 

. patvarkymą, kad būtų pa
naikintas varpų skambini
mas Maskvos bažnyčiose. 
Valdžia nurodo, kad masės 
darbininkų reikalavo, 
būtų panaikinta

Jeigu koks nors apsileidėlis 
ar atsimetėlis būtų matęs tą de
monstraciją, kokia šį utarninką 
įvyko iš priežasties draugo Ka- 

‘ tovis nužudymo; jeigu būtų toj 
demonstracijoj ? dalyvavęs arba.Įskarnbinimas.

. .Tokis patvarkymas jau 
seniau yra išleistas kituose 
miestuose ir miesteliuose.

Manoma, kad su laiku vi
sų Maskvos bažnyčių varpai 
bus sutirpinti į metalą, iš 
kurio galės būt daromi nau
dingesni daiktai, arba tą 
metalą bus galima parduoti.

bent ją matęs iš šalygatvio, tai 
kibirkštis senos sąžinės pas jį, 
man rodosi, būtų turėjus užsi
liepsnoti. Nebent jame būtų 
užgesus ir ta paskutinė kibirk
štis.

New Yorko profesorius psi- 
chologistas D. Seabury yra tos 
nuomonės, kad “Massachusetts 
valstijoje dora stovi ant žemes- ' 
nio laipsnio/ negu kurioje bent

B kitoje valstijoje.”
Paviršutinis šventablyvumas 

negali .paslėpti gilaus politinio 
ir ekonominio krizio.

* į

Latvijos ir Estonijos darbi
ninkų delegacijos taip-pat lan
kėsi Sovietų Sąjungoje pabai
goje pereitų metų.

Tik iš Lietuvos dar tur 
niekuomet jokia darbininkų 
legacija nesilankė SSRS.

būt 
de-

DRAUGĖS JESKEVIČIŪ-
TĖS IŠLEISTUVIŲ 

VAKARIENĖ

kad 
varpų

Persekioja Filipinus
Darbininkus Californijoj

STOCKTON, Cal.—Darb- 
daviai, stambūs vaisių sodų 
savininkai, Californijoj pra
dėjo terorizuoti filipinus 
darbininkus, kurių daug 
dirba ant ūkių ir kurie pa
staruoju laiku pradėjo ko
voti už geresnes darbo są
lygas.

Trečiadienį čia teroristai 
metė bombą ir išsprogdino 
filipinų darbininkų kliubą

Drauge Ę. :N; Jeskevičiū- gyvenimo namą. Pikta- 
tč, per ilgus , metus buvus dariai ’ automobiliu atvyko 
“Darbininkių Balso” redak- • prįe namo ir Ynetė bombą, 
tore ir Lietuvių Darbinin
kių Susivienij imo sekretorę,
pastaruoju laiku apleidžia 7 Bįliai Patiekti’Kongrese 
tą darbą ir tūlam’laikui iš-' Prieš Blaivybę
vyksta į Springfield, Mass., 
mokyklon. LDSA. 1 kp. 
rengia išleistuvių vakarie
nę.

Vakarienė atsibus ryt va
karą, vasario 1 d., “Lais
vės” svetainėj. Pradžia 8 
vai. Draugai ir draugės 
kviečiami skaitlingai atsi
lankyti. Bus trumpa pro
grama, susidedanti iš muzi
kos ir dainų*

Komisija.

Washington. — . šioj 
kongreso sesijoj yra pa
tiekti septyni biliai prieš 
blaivybės įstatymą. Neku- 
rie Iš tų bilių reikalauja vi
sai panaikinti blaivybės 
įstatymą, kiti reikalauja tą 
įstatymą modifikuoti (per
keisti).

Trečiadienį kopgreso ko
mitetas nusprendė tuos bi- 
lius svarstyti vasario 12 d.

Vilnius.— Šiuo motu Vil
niuj yra oficialiai įregis
truota 3, 782 bedarbiai. Jų 
tarpe 2,924 vyrai ir 358 mo
terys. Tik pereitą savaitę 
Vilniuj bedarbių skaičius 
padidėjo susyk 300 žmonių.

NEW YORK.— Metropo
litan Gyvasties Apdraudos 
Kompanija praneša, kad 
tarp jos apdraustųjų asme
nų mirimų skaičius nuo al
koholio 1929 metais buvo 
šešis kartus didesnis, negu 
1920 metais, kuomet buvo 
pirmieji blaivybės metai.

10,000 Bedarbiy Susirinko 
Prie Krautuvės Gauti Darbo

Kiek Reakcinė Mainierių , 
Unija Turi Narių

springffield; iii. — 
Fishwicko, senos mainierių 
unijos Illinois distrikto pre
zidento, mašina per savo 
organą “Illinois Miner” gi
riasi, kad Illinois distrikte 
turi 53,000 narių.

Kadangi Fishwicko šaika 
yra susipjovus su Lewiso 
mašina del kontrolės Illi
nois distrikto, tai tas pats 
laikraštis, smarkiai atakuo
damas Lewiso šaiką, sako, 
kad tik 2,527 iš 175,280 mai
nierių pasilikę Lewiso uni
joj Pennsylvanijoj, Ohio, 
West Virginijoj ir Ken
tucky. 175,280 mainierių 
buvo unijoj, kuomet John 
Lewis patapo nacionaliu 
mainierių unijos prezidentu 
kiek metų atgal.

Lewis ir kiti reakciniai 
senos unijos vadai atvirai 
tarnauja darbdaviams. Sena 
mainierių unija visai pakri
kus. Dabar mainieriai or
ganizuojasi į naują, karin
gą uniją — Nacional^ Mai- 
nięrių Uniją. / ' " . ’

• •44 »

Praga, Čekoslovakija. — 
Čekoslovakijos buržuazija 
deda pastangas, kad panai
kinti astuonių valandų dar
bo dieną visose pramonėse. 
Ekonominio krizio naštą 
kapitalistai nori suversti 
ant darbininkų.

Berlynas.— Pasak Darbo 
Ministerijos pranešimo, ga
le 1929 metų Vokietijoj bu
vo 109,000 svetimšalių dar
bininkų, dirbančių ant ūkių.

— Leiter krau
ni ja- -ant j Van

CHICAGO, 
tuvių'kompa 
Buren ir State gatvių pa- 
jieškojo per laikraštį 2,000 
darbininkų pardavėjų. Ka
dangi pastaruoju laiku Chi
cagoj yra labai daug bedar
bių, tai trečiadienį atėjo 
prie krautuvės darbo pra
šyti suvirs 10,000 ,bedarbių.

Kadangi tokia didelė mi
nia bedarbių susirinko, tapo 
pašaukta policija išvaikyti 
susirinkusius bedarbius. Su
mišime, kuris kilo policijai 
atėjus, sužeista kelios mo-

Chicagoj Komunistų Par
tija organizuoja bedarbius 
maršavimui į miesto salę 
reikalauti, kad bedarbiams 
būtų duodama pašelpa. *

Nukapoja Algas
RICHMOND, Va.—River

side ir Dan River >audimo 
kompanija, trečia didžiau
sia medvilnių i audimo išdir- 
bystė' Jungtinėse Valstijose, 
pranešė/ kad su 1 d.( vasa
rio ji j: nukapoja darbinin
kams algas ant 10 nuošim
čių. Ta? kompanija samdo 
7,000 darbininkų.

San PedroyCaL— Policija 
čia neleido1 darbininkams 
susirinkti į svetaines pami
nėti Lenino i mirtį. Suvirš 
500 darbininkų susirinko 
ant gatvės ir pąminėjo Le
nino mirties sukaktuves. 
Tai buvo pirma demonstra
cija nuo prieplaukos darbi
ninkų streiko 1923 metais.

ROMA.— Fašistinėj Itali
joj didėja ekonominis krizis. 
Bedarbė didėja įvairiose 
Italijos dalyse. Nepaisant 
fašistinės diktatūros, masės 
bedarbių organizuojasi ir 
demonstruoja.

Kad šaly krizis didėja ir 
kad auga darbininkų kova 
prieš bedarbę, tai tą faktą 
pripažino net fašistų parti
jos sekretorius Turati sa
vo nesenai pasakytoj pra
kalboj. •

Fašistų partijos vadų su
sirinkime, kuris nesenai 
įvyko, Turati kalbėjo apie 
anti-fašistinę agitaciją, ku
ri plečiasi po visą šalį. Jis 
sakė, kad su paniekinimu ir 
išjuokimu skleidžiama kam
panija prieš fašizmą. Jis sa
kė, kad prieš tai fašistai tu
ri kovoti visu smarkumu.

Jo prakalba parodo, kad 
Italijos fašizmas randasi di
deliam krizy, kuris nesireiš- 
kia žvarbiausia del vedamos 
agitacijos prieš fašistus, bet 
del padidėjusio ekonominio 
krizio, kuris griauna fašiz
mo pamatą.

Neapsakomai dideliam 
skurdę randasi valstiečiai. 
Pietinėj Italijos daly mies
tai užsipildė ubagais. Apuli
joj- ir Sicilijoj, kur ypatin
gai yra didelis nuošimtis 
agrikultūros darbininkų, be
darbė yra masinė.

Pramonėj gamyba žymiai 
sumažėjo. Didžiausia Ita
lijos automobilių dirbtuvė 
Fiat, kuri galėjo pagamint 
500 automobilių į dieną, 
1926-27 metais pagamino tik 
200 į dieną, o 1929 metais | 
tik 130 į dieną; bet ir tas BERLYNAS.—Trečiadie- 

nį Vokietijos karo ministe
rija išleido pareiškimą, ku
riame bėdavoja, .kad komu
nistai yra labai įsigalėję 
Vokietijos armijoj su revo
liucine propaganda ir kad 
karo ministerijai labai sun
ku prieš tai kovoti. Esą, 
komunistai taipgi stoja į 
armiją su tikslu išmokti 
muštro, kad kilus revoliuci
jai būtų galima sėkmingiau 
kovoti. Armijoj jie veda 
propagandą. Visokiais bū
dais komunistinė literatūra 
skleidžiama tarp kareivių.

Darbdaviai Bijo Kylančio Darbininkų Judėjimo; Komunistų 
Partija Darbuojasi Organizavime Bedarbių , ‘

PONTIAC, Mich.— šia-jbininkus, kuomet yra toks 
me automobilių išdirbystes; didelis darbininkų spaudi- 
mieste pastaruoju laiku 
bai daug darbininkų 
darbo.

Komunistų Partija
Darbo Unijų Vienybės Lyga 
organizuoja bedarbius; va
dovauja 1 
stracijas. Bedarbiai, po

la-jmas ir protestas.
be i Didelė policijos spėka su- 

j mobilizuota slopinimui dar- 
ibininkų judėjimo. Automo- 
; bilių karaliai iš General 
Į Motors kompanijos, peVsi- 

bedarbių"* demon- ga"d? bedarbių judėjimu, 
Bedarbiai, po ko- !saįe valdziai darbl- 

munistų vadovybe, reikalau- 
ja darbo arba pašelpos.

Darbdaviai ir valdžia pra- |suareštavo 
dėjo puolimą ant darbiniu-1 darbininkus. 
kų. Policija suareštavo Darbininku

k0_ įsakė valdžiai pulti darbi- 

'radienį policija užpuolė ko- 
jmunistų partijos įstaigą ir 

dar aštuonis 
Tarptautinis 
ApsigynimasPowers, Raymond ir Dunjo- ,deda ta sukelti kau. 

vYt/jk tt o at y o t r r\ hnriniv a •

ei ją del tų suareštuotų dar
bininkų.

Nepaisant darbdavių ir 
valdžios puolimo, čia Komu- 

Buvo pranešta, kad trečia- nistų Partija, Darbo Unijų 
dienį įvyks jų tardymas. Vienybės Lyga ir Automo- 
Šimtai darbininkų susirinko 
prie teismo ir laukė “tyri
nėjimo” pasekmių. Pamatę 
mases darbininkų, valdinin
kai “tyrinėjimą” perkėlė į 
apskričio kalėjimą; nei vie
nam darbininkui neleidžia
ma tėmyti “tyrinėjimą/’ ku
ris vedamas sulig krimina
linio sindikalizmo įstatymo, kituose miestuose.

Apskričio valdininkai ta- nistų Partija deda pastan- 
riasi su valstijos generaliu gas pasiekti 6,000,000 be- 
prokurpru, kokį žingsnį da- darbių, kad juos įtraukti į 
ryti prieš suareštuotus dar-i kovą prieš bedarbę.

vich, kurie vadovavo bedar
bių demonstracijas. Visi 
trys jie sulaikyti po $7,500' 
kaucijos.

bilių Darbininkų Unija tę
sia organizavimo darbą. 
Tikimasi, kad čia įvyks mil
žiniška darbininkų demon
stracija vasario 26 d. kovai 
prieš bedarbę.

Delei- tarp tau tin ės^demrm-" 
stracijos prieš bedarbę dar
bininkai organizuojami ir

Komu-

Vokietijos Komunistai 
Darbuojasi Armijoj

Atvyko Astuoni 
Sovietų Inžinieriai

tik 130 į dieną; bet ir tas 
skaičius mažėja. Dirbančių 
darbininkų skaičius sumažė
jo nuo 20,000 iki 10,000. Net 
ir tie darbininkai dirba tik 
po tris ir keturias dienas į 
savaitę. Krizis smarkiai pa
liečia visas dirbtuves Turin 
ir Milan miestuose.

Lombardia metalo išdir- 
bystėj Milane darbininkai 
išrinko komisiją kovai prieš 
algų nukapojimą.

Milane darbininkai masL 
niai buvo prašalinami iš 
darbo Miani ir Silvestri lo
komotyvų dirbtuvėse, kur 
apie 3,000 darbininkų sam
doma. Kuomet tapo sužino
ta, kad dar 800 darbininkų 
bus prašalinta, darbininkai 
susiorganizavo ir užpuolę 
išdaužė raštinę. Kuomet na
mą užėmė kareiviai, darbi
ninkai susirįnko ant gatvės 
ir demonstravo prieš darb
davius ir fašizmą. Įvyko 
susikirtimas su policija. Su
žeista keletas darbininkų ir 
keli policistai. Kitų dirbtu
vių darbininkai Milane su
rengė demonstracijas išreiš
kimui solidarumo lokomoty- pasaulinės demonstracijos 
vų dirbtuvių darbininkams, prieš bedarbę, vasario 26 d.

Nuo Eksplozijos žuvo Pen
ki Darbininkai

Fresno, Cal.— Ketvirta
dienį eksplozija ištiko Pet
roleum Securities Kompani
jos dirbtuvėj, Kettleman 
Hills aliejaus lauke. Penki 
darbininkai žuvo.

Italijos Komunistų Parti
ja mobilizuoja bedarbius del

NEW YORK.— Trečia- < 
dienį laivu Olympic atvyko 
astuoni Sovietų Sąjungos 
elektros inžinieriai apžiūrė
ti General Electric Kompa
nijos dirbtuves. Taipgi jie 
išegzaminuos mašineriją, * į ■« k- 
kurią Sovietai nupirko ir 
kuri jau prirengta pasiunti
mui į Sovietų Sąjungą ,
Tarp grupės tų inžinierių 
randasi viena moteris, Ona 
Kolakova, 32 metų amžiaus. 
Inžinieriai mano išbūti A- 
merikoj apie du mėnesius. ?

Komunistų Atsišaukimas del 
Kontauto ir Kučinsko .

Pasmerkimo
Kaunas.—Sausio 13 d. ra

sta išmėtyta komunistinių 
proklamacijų Viliampolės 
Slabadoj ir žaliajam Kalne 
Obuolių gatvėj. Proklamar 
ei jose šaukiami darbininkai 
protestuoti prieš tai, kad 
komunistai Kontautas 
Kučinskas trečiu syk 
smerkti nužudymui,

Lietuviai Darbininkai, Nepamirškite, kad Sekantį Nedėldienį, Vasario 2 Dienų, Bus Kom. Partijos Liet. Centro Biuro Koncertas Labor Lyceum Sve 
Brooklyne. Programa Bus Gera. Išanksto Tikietus Galite Gauti “Laisvės” Ofise. Pasistengkite Būti laiku. Programa Prasidės 3:30 Vai. Poj

1 * ’ * • d ’ V 4 į H 1 « .•. «

■

B

$ 
L



r

LAISVE
..

.1 ■' I .<

APŽVALGA
• . . ■ . • ’ ’ . . .. f

išban-

Į. SVARBUSIS KOVOS PUNKTAS
'į*

Sausio 26 d. vaikų draugi-

pro-

4

& Akyvaizdoje to, “Ke- retėti,ir po kiek

BRIDGEPORT, CONN.

išrodys 
palaiko 
tai yra

t* s

G

misiją.
S. L. A. 57 Kp. Narys.

pnited States, per year... .$6.00 L 
Brooklyn, N: Y., per year..$8.00 | 
Foreign countries, per year,$8.00 r 
Canada and Brazil, per year.$6.00 r

I"

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

prezidentas Fish

“ži
rnio

Ona 
Jos 

prieš Lewisą. Komunistai j tėvas, išvažiuodamas Amerikon

SUBSCRIPTION RATES: i
United States, six months.. .$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months.$4.00 
Foreign countries, six months.$4.00 
Canada and Brazil, six mo..$3.00

V ! / "'j

tmlUANIAN DAILY LAISVE
'♦‘i ' i Published by

• LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

į kapitalistinį teismą 
indžionkšiną^ drau- 
unijos prezidentui 

komunistams eiti sa- 
pareigas.”

'Poslapis Antrais ? ■ Penktadien.į Sausio 31; 1930

SENO VINCO RAŠTAI ,
I

Amerikoje jau virš 6,000,000 bedarbių, o dar tik pradžia da
bartinio. krizio.

‘.F r t . ’ ’ j ' 'r ; ' i . i

PnamOnės* įrimas Europoje prasidėjo pinpiau, įnekaip Ameri
koj. Ten greičiau baigėsi vadinama “stabilizacija”, arba laiki
nas kapitalizmo nusistovėjimas po karo, ir pirmiau užstojo tre- 
čiasįk krjkimo laikotarpis. . < ' ' ' ‘ 1 > = ; . 'J ’ 1
■ ‘; -.' , • s i t < ; i

Bet daban atsilankęs Amerikon krizis ne. tik šioje šalyje plė
tojasi daf negirdėtu šmarkumu; jis dar varo gilyn kapitalistinį 
krizį Europoje ir kitose pasaulio dalyse. Jau nebe. tie laikai, 
kad Alriėrikoš kapitalistai šmerųodavo po du bilionu dolerių kri- 
ziuojančią Europą.

Dabartinis krizis yra tarptautinis, visa-pasaulinis, išskiriant 
vien m tik -Sovietų Sąjungą, kurios ūkis ir pramonė daro nuolati
nių, ftis spartesnio progreso. ‘ -

Ši0! laikotarpio knzis krato ne tiktai buržuazinę pramonę, bet 
ir !ąt|ko ūkį, atimdamas darbą milionams lauko darbininkų, ne 
vien‘fabrikinių proletarų. ’

Vokietija turi tris milionus bedarbių; Anglijoj bedarbių skai
čius‘•per vieną mėnesį paaugo 120,000, ir siekia jau arti 2,000,- 
000.* Austrijoj ketvirtadalis Visų darbininkų be darbo—325,000 
žmonių. Lenkijos miestų1 gatvėmis blaškosi 400,000 bedarbių; 
Italijoj—300,000 be darbo; Japonijos bedarbių armija pašoko 
iki 63)0,000; Australijoj neturi užsiėmimo bent 12 nuošimčių dar
bininkų. Panašiai ir kitose šalyse.

Tai vis vaisiai kapitalistinės racionalizacijos—įvedinėjimo vis 
spartesnių mašinų, skubinimo darbo, ir to sėkmėje atleidinėjimo 

fdįdę&iio ir didesnio skaičiaus darbininkų. Racionalizuotais, ma
šininiais būdais trumpu laiku tiek tavorų pridirbama, kad trūk
sta jįįem^ rinkų; ir turi apsistoti gaminimas arba būti labai su- 
siaunntas.... ...........

Tdįtiame gi atsitikime kapitalistai juo sunkiau užgula ant dar 
tebedirbančių, kad Vis- vieria turėt pelnų;' jie kapoja darbo mo
kesnį ilgina-ęląębo, laiką. įveda dar didesnį ^skubinimą darbavie
tėse.; Taip įaptdi, dabar Amerikoj, kįuopjet plieno' pramonė 60 
nuošimčių yra nupuolusi', tai dirbantiems nukirsta uždarbiai 20 
XH|b$įnčių. i ! i i

Strtidurdami su tomis bedarbės ir racionalizacijos blogybėmis, 
' darb|įhirik^i.hėraį linkę-tylėti; ir paskutiniu1 laiku nebėra tos die-r 

nos, Jkad neateitų naujos žinios api^rūsčias. bedarbių demohstrą- 
e cija£ Vokietijoj, Čechoslovakij^j/IDenkijoj, net fašistiškiausiose 

Vengrijoj ir Italijoj; bedarbių susikirtihiai sd policija ir miliči- 
•v ja tankėja visuose pramoniniuose Europos kraštuose.

Vystosi revoliucinė padėtis, kurią taip puikiai numatė Komu- 
: nistij: Internacionalo bešimtasai Plenumas.

Giivinyje tų bedarbių kovų matome tik komunistinius darbi
ninkus su jiems pritariančiais. Socialdemokratai kad ir pade
juoja; (veidmainiškai) dej bedarbių vargų, tačiaus yra laimiausiai 
susiidpinę, kad bedarbių kova neišsivystytų į proletarinę revo- 

. liuciJ4; jie kaip buvę, taip pasilieka kapitalizmo sargybiniais.
Bedarbės klausimas šiandieną yra svarbusis kovojančių darbi- 

C ninkį veikimo punktas, ką pažymėjo ir Komunistų Internaciona- 
las, skelbdamas vasario 26-tą, kaipo Tarptautinę Bedarbės De
monstracijų Diena.

mi vienas šiuo laiku streikas, nei vienas proletariato pasiju- 
dinūhas neturi praeiti, kad nebūtų sujungtas su reikalavimais 
bedarbių naudai; šaligrečiai su kova už 7 valandų darbo dieną, 
o pelkių dienų darbo savaitę turi eiti ir kova už įvedimą bedar-

' tokios pensijos, kiek gauna vidutinis unijinis darbinin-
kas;?jr pensija tūri būt mokama iš kapitalistų’ir valstybės lėšų, 

< O jog paskirstymą turi kontroliuoti patys darbininkai. Riekvie- 
nam| mieste ir kiekvienoj miesto dalyj turi būt steigiama be- 

thrybos, susidedančios į centralinę bendrą tarybą; su jo- 
I gludžiausiai susirišti ir bendrai veikti dirbantieji ir vi- 
ietarinės organizacijos.

L ' T^darbą moblizuoja Komunistų Partija, rengianti proletaria- 
kapitalizmo nuvertimo. Stokite į Komunistų Partiją!

” Redakcija Šaukia Lenktynini “Laisvės,”
Uli ’ I j ' •'< V • \ | '

ir “Raudonojo Artojaus” Redakcijas
> > D r l 1 1 ‘ < r \ i » . . i I ' , t f

inktyniavįmd
' “Balse,”

laįdonajam Artoju j
Wy” savikritiką, įtrau-Jkos ir SSRS lietuviu^’komu- 

į svarstymą įvairių | nistų veikimą ir kelt aikš- 
■ir kovos klausimų teh yisas ^pamatines klaidas, 

Mačiausius komunistų į pirmoj eilėj iš tų vietų, .ku-
ius>; saVikritikos j pa-! riorųs . pasiirti tie f4;aik.yaš- 

įškelt aikštėn dešinią- čiai, ir vest sistemačią kovą 
t&idas ir dešinįjį nu-i su dešinėmis klaidomis ir 

lą pirmoj eilėj, pasini dešiniuoju nukrypimu, ir 
Tis Lietuvos ir lietu-! taikstymusi su juo, neuž- 

miinistų eilėse, surast mirštant kovos su ultra-kąi- 
J8ų ir dešiniųjų nu- riomiš klaidomis ir ultrą- 
įių šaltinius, |)lačiau kairiuoju nukrypimu, kur 
t su kovojančiotnis jis pasireiškia.,

ir kaimo bied-; .2). Pasižada . įtraukti . į 
svarstymą ,yisų pamatinių 
komunistų darbo ir kovos 

“Laisvė,” klausirhų kuo , plačiausius 
ir komu n i st ų . k a d r u s. Rū pi n-

tiksiąs: i “Vilnis? pasižada gerai 
Laisvėj,”; sekt Lietuvos komunistų 

ir .veikimą, o taipogi AmerL

masėmis.
Ittynių sąlygos:

A” .
Pfjs- Artojas”

Kaip Mūšy Priešai 
Mus Apmeluoja

So. Bostono menševikų la
pas (už sausio mėn. 29 d.) 
sekamai tūravoja:

Illinojaus valstijoj komunis
tams pasisekė sūagituot ang
liakasius prieš dabartinę mai
nierių unijos centro valdybą ir 
įstatyti savo viršininkus kai 
kuriose vietose. Paėmę ’vietos 
angliakasių organizaciją į sa
vo rankas, komunistai tuojaus 
apskelbė streiką ir pradėjo 
šeimininkauti kaip Maskvoje, 
nepaisydami nei pasirašytų 
unijos sutarčių su kasyklomis', 
neį centro valdybos įsakymų.
Tuomet, pasak “Keleivio,” 

Lewisas suspendavo komu
nistams čarterį, bet pasta- • ♦ • rieji

kreipėsi 
ir išėmė 
džiantį 
trukdyti 
vo

| galvoti tik tokie < elektros 
ekspertai, kaip Michelsonas!

Illinojaus valstijoje komu
nistai į jokį kapitalistinį tei
smą su Lewisu nėjo ir todėl 
jokios bylos negalėjo jie lai
mėti. Į teismą ėjo ir bylą 
su Lewisu laimėjo buvęs 
Lewiso bernas, o dabar Illi
nojaus mainierių 12-to dis- 
trikto 
wickas ir jo padėjėjas Far- 
ringtonas. Jie faktinai at
skilo nuo biurokratinės U. 
M. W. A. unijos Ir sudarė 
savo atskirą organizaciją. 
Juos tęįsmas ir paturėjo. 
Bet tie žmonės yra tokie ko
munistai, kaip Michelsonas.

(Pabaiga)
Tiesa, Jurgis drąsiai 

(girioje), 
griaus šį 
valdžią į 
pats prie

kalba 
kad darbininkai “su- 
surėdymą ir paims 
savo rankas”. Bet 
to prisidėt nebando.

Jis, nelyginant, tas Mahometas, 
laukiąs kalno pas jį ateinant. 
Tačiaus Mahometas, kalno ne
sulaukęs, pats pas jį nuėjo, o 
Jurgis neėjo klesų kovon, kol 
ji neatėjo ties jo “karalystės” 
durimis. •

’ Ir toksai zuikiškas tipas 
bandomas demonstruoti prieš 
mus, kaipo tikras revoliucionie
rius. Net-gi patį utopiškąjį 
to savo herojaus gyvenimą, au
torius taip idealingai piešią, 
kad, rodos sakyte sako: “eiki
te jų pėdomis”. O tai ne 
letarinio beletristo darbas.

Komunistai- kovoja -prieš j • “Ona Licuidinskaitė”. 
Fishwicka- lyginai, kaip ir j Liaudinskaitė—našlaitė.

traukti—25 egz.. .“Sliakčris 
ir 15 egz. “Motina.” Dabar 
tapę sumanyta, kad kuopos 
Susirinkimuose bile vienas iš 
draugų prirengtų paskaitas. iš, , 
kai kurios draugijos išleistos 
knygos. Tai geras dalykąs. ’ 
Reikia priminti, kad prie pir
miau priimtų kuopos sumano
mų reikia visiems labiau pri
sidėti, kad jie būtų sekminges- 
ni;! pav., labai svarbu," kad 
kuo pasekmingiausiai išeitų 
parengimai Agitacijos Fondo 
naudai, kuomet yra tiesioginė 
parama komunistiniam judeji-j 
mui. čia reikia pasirodyti su 
platinimu tikietų išanksto.

Rašo GREATNECKIETIS
nuomonę.” Ir, tarytum 
dydamas skaitytojų kantrumą, 
išrėžia mitingišką prakalbą, 
įrodinėjančią katalikų kunigų 
klaidingumą ir komunistų ' ne
ginčijamos tiesos sakymą.

Blogai, labai, 'blogai, kuomet 
paveikslo piešėju j 'prisėina aiš
kinti jo kūrinio teisingumas, 
užmirštant, jog menininkas pri
valo tiktai rodyti, o ne įrodinė
ti.

“Agota Keturpirštaitė.” Tai
vaizdas iš Lietuvos kunigų pa
laido gyvenimo. Kunigų, jų su- f.jelės žiburėlio komitetas turė- 
gulovįų niovynės ir bjaurios in- J° surengęs vakarienę, žmot

turiį savo atskirą organiza
ciją!— Nacionalę Mainierių 
Uniją ir į jokias lewisines 
“unijos” valdybas nesiver
žia.
leivio” melagis skelbia to-

Ro to “patsai” Lewis esą kias nesąmones! 
kreipėsi į teismą, kad • at-; 
šaukti duotąjį indžionkšiną, 
taciaus
prisiėjo stoti į teismą jau du 
kartu ir abudu kartu teismas 
nusprendė komunistų naudai.
Kadangi kapitalistinis tei

smas šitaip “pasielgė,” tai 
savo iš-

Voldemaro Brolis— 
Lenkbernis

Kauno kunigų “Rytas” 
praneša, kad nesenai įvyku
siam Vilniaus vaivadijos 

. valsčių suvažiavime, į pre
zidiumą, tarp kitų, buvo iš
rinktas Pr. Voldemaras, bu
vusio Lietuvos Rasistų prem
jero brolis. Vadinasi, vie
nas brolis tarnauja Lietu
vos fašizmui, o kitas 
Lenkijos. Abu niekšdariai!

“laimės’! jieškoti, paliko ją 
prie silpnos motinos septintus 
metus 'beeinančią. Iškart tė
vas prisiųsdavo joms laiškus ir 
pinigų; paskui laiškai pradėjo 

: laiko tėvas 
dingo, kaip nebuvęs.

Onutės motina silpnos sveika
tos. Sunkus darbas ir nuolati
nis rūpestis del duonos paguldė 
ją į lovą ir, po trumpos ligos, 
ji mirė. Onutę “priglaudžia” 
jos teta, paimdama ją už pieme
naitę. čia ir prasideda Onutės 
erškėčiuotas kelias.

Šeimininkė (Teta) 
įkyri visai' šeimynai, 
žiauriai elgiasi su

žmot 
nių buvo prisirinkę netikėtai 
daug. Publikai valgant prie 
stalų, vaikučiai pildė progra
mą. Tai visa eilė pradinių so
listų, muzikos ir dainavimo. ’ 
Prie paba'igoš vaikų chorafe su
dainavo tris daipeles ir užda
rymui programos Užtraukė In
ternacionalą.

A. L. D. L. D. 11 Kp. Kor.

Pastaba
i Kaip matyt iš S. L. A

v i rs i n i n k v praneši m o,kuopos
tai Žukas kalbės kuopos susi
rinkime vasario 2 d. Kuopos 
narių pareiga skaitlingai daly
vauti ir jei kalbėtojas užsima
nytų pakolioti komunistus ar 
šiaip mūsų kuopą, kaipo vadi
namą bolševikišką, tai priva
lome tinkamai atsakyti p. Žu
kui ir susirinkimui paaiškinti 
jo

Michelsonas padaro ; 
vadas, kurios seka:

Kai kam gal tas 
keista, kad teismas 
komunistų pusę. Bet 
visai logiška kapitalistinio tei
smo pozicija.) Jis^baudžia ko
munistus be pasigailėjimo, ka
da jie kelia; šųjįną prieš kapi
talistus ; bet jiš palaiko jų pų- 
sę, kada jie'kelia suirutę dar- 
tfinirikų organizacijoj, nes tuo 
būdu jie atlieka kapitalistams 
didelį patarnavimą.'

Asmeniui, kuris neskaito Yorko darbinin^te^ deAon- 
kitų laikraščių, bet minta strantus,' palydejilsius poli- 

pilvozopi- ei jos ’ nužudytą ^treikjerį, 
Stepą Katovis:

Apie 5,0*00 nudriskusių val
katų ir komunistų į kapus pa
lydėjo pereitą sayaitę streiko 
riaušėse nušautp grekučio 
Steve Katovis, layohą.

Šitaip burnotis tegali tik 
toki, kaip “Vienybės” fašis
tai, kurie įmanytų, tai dan
timis suėstų kiekvieną ko
munistą. Bet jųj melas ir 
tauškalai jiem patiem asi- 
rugs labai neskaniai, nes 
juk, žmonės, dainavę de
monstracijoj, arba skaitę 
net kapitalistinius Įaįkrąš- 
Y-_  • Y’_

tik Michelsono “j “ 
ja,” šitos “išvados” išrodys 
logiškos ir jis del jų gali tik 
užsiartavoti . >, neapykanta 
prieš komunistus, “ardan
čius” 
ei ją.”

“darbininkų organiza- 
Bet žmogus, skaitąs 

kitus laikraščius, talpinan
čius iš darbininkų judėjimo 
kiek tiek žinių, tuojau su
pras, kad ši “Keleivio” 
nia” yra melaginga
pradžios iki pabaigai. Tai 
fabrikacija, kokią gali iš-

be galo 
o ypač ji 
neturinčia 

kam užtarti Onute: ji ją dažnai 
uidavo ir apmušdavo.1 Vienin
telis Onutės susirafrfifiįmas bū
davo, tai kuomet ji,—“prisi
klausius tetos prikaišiojimų bei 
aplaikius kelis sprandinius, ar 
už plaukų purtymus, nubčgda- į 
vo į užpečkį, išsitraukdavo .iš. 
po pagalvės motinėlės j didelę ( 
skepetų ir vieną tėvelio laiškų, 
aplaistydavp juos gailiomis savo

Kaip Fašistai Informuoja
SaVO PasekėjuS y: ; , ' .. -lįjatalšmis, nubučiuodavo karš-

B ro o klyno fašistų,., šlamė
tas šitaip išnįektįia L[ew

tis, kad savikritika butų
vis plačiau taikoma. Jei tas čius, puikiai žinoBįąd ?Vįe- 
ak kitas draugąs .savo savi- nybės” fašistai tMEBŽ sa- 
kritikos straipsny apsilen- lodami, jog “50®. yąlkatų^ 

palydėjo į kapusįj 
—; bejt 25,000! : i

kia su faktais, toks draugas 
negali but ujamas; bet jam 
reikia nurodyt jo ' klaidas. 
J ei t kėlių! štraipSiiš -iŠ ešniSC 
yrą teisingas, bet raudasi 
mažėsnių} # apsirikimų^ dętj 
ir tokius, palikus teisę re
dakcijai nįuįdyt straipsnio 
trukumus. ••c

3) “Balso,” “Laisvės,” 
“Raudonojo ArtojausYl ir 
“Vilnies” redakcijos privalo 
kelt aikštėn sa vikri tikos 
trūkumus viena pas kitą, 
kaip lygiai trūkumus kovoj 
su dešiniuoju nukrypimu ir 
ultra-kairiuoju nukrypimu;

4) Rūpintis plačiau nu
šviest darbininkų kovą savo 
šaly (Lietuvoj ir Amerikoj) 
ir socialistinę statybą (ŠSR 
S): su kuo didžiausiu pri
traukimu koLespOiidentit iš 
įnionių, dvarų ir kaimų.- ‘ /
1 “Biilso” Redakcija?

Toji komunistų;
•y-į

Tjdji komunistų.gmiitią 
ypątįngai marga. 
daugiausiai, toliaų|i|ąl^i 
lęnįtų, negrų, kiM®Jai^iįpnlį 
mekšikbnų, ispantįjirt jĮatųj iš- 
i m tina i, ateivių žemiausio ele
mento. Amerikon^ į-f :̂ jokio;, 
tai}) .'.pat nebuvo į| . yllewvi^? 
nežiūrint, kad “Laisvė” bai
siausiai agitavo dąlįyąūti»

. •’ . ■Iv V ■
Lietuvių laidotuVęšę buvo 

virš 100, o amerilįbūų;—- jei 
mes skaitysime tuos baltvei- 
džius (ne indijonus), kurie 
gimė J. V., amerikonais, da
lyvavo daugiau/’ negu pusė 
visos publikos. ' -t /

Vadinasi, fašistų juodla- 
pio /•redaktoriai”'' isšikolio- 
ja, ji1išsimeluoja taip nevy
kusiai, kad jų pačių pasekė
jai ydfRiausiaį nelabai; khip 
jAųsis,“ėvieMajnjęsib' ..to
kia i ė

lenįcįį, negrų, ki
Į rusų)

tais bučkiais ir vėl padėdavo 
atgal.” , : - ;

Ant kiek šeimininkę autorius 
nupiešė žiauria, ant tiek patį 
šeimininką širdingu del Onutės. 
Tarp šeimininkų užvirė naminė 
pekla, šeimininkė afrt’tiek įšir
sta ant Onutės, jog ryžtasi ją 
nunuodyti. Jai tas nepasiseka. 
Bet ji už tai skaudžiai Onutę 
sumuša ir, perpykusi, net pati 
apserga. šeimininkas, gryžęs 
iš mugės ir radęs Onutę sumuš
tą, parkvieČia jai gydytoją, kad 
davus reikalingą pagelbą. Pa
niški, jog šeimininkė norėjo ją 
nunuodyti, šeimininkas visu 
žiaurumu stveria savo pačią už 
plaukų, ir privedęs rodo jos gu
linčią auką—Onutę, šeimininke 
vėl puola prie Onutės, o šeimi
ninkas grobęs saviškei už plau
kų, trenkia ją aslom Pastaroji, 
pasiliuosavusi iš vyro rankų, 
stveriasi nuodų ir, juos nurijus, 
pradėjo raitytis, rėkti. Nune
šus ant lovos—“pradėjo iš bur- 
jioš;rėiti putos, akys išvirto, vei
das persikreipė, ir ji mirė.” 

į ^įs autoriaus piešiamas buo
žė tąip gerutis vargdienei Onu- 
tpi, kad del jos saVo pačią ir jo 
vžikų motiną-valkioja po aslą' 
už plaųM Hit j kuomet jį paima' 
iiuodij,, konvulsijose miršta; jis 
nei |pa41£ailčjimo’ nerodo; 
kžtip dvėsįanČiai katei. . .
;/fiktaij apysakoj tokis gerašij--

dis bu’ožė ir tegalimas rasti; pa-

O jėįgu ir pąsitaiko 1 
tūkstanciiį, tai mums jis idėali- 
zuoti neprisęina,—tą labai ge
rai atlieka buožinės ideologijos 
rašytojai. . ■

^Gyvenimo Zigzaguose ” Ant- 
gaįvis pilnai atatinka turiniui. 
Skaitai ir jauti, jog autorius 
rūpinas vien tik tuo, kad paten
kinti skaitytoją. Jis net pasku
bomis. zigzaguoja su įvairia gy
venimo fragmentų galerija, kad 
skaitytojas neimtų jieškoti kū
rinio turinio.

Dejė, dar ir Štai koks kurio
zas toje apysakaitėje: autorius 
vienoj. vietoj sustoja piešęs pa
tį vaizdą ir “pasivėlina”:. “Da- 
har,t kol- pareis iš kaįpji- 
mof; dbišLiic man išreikšti sTvo

trigos j gražiai vaizduojama. 
Agota Keturpirštaitė-7-vyriau- 
sia apysakos figūra. Ji paeina 
iš kunigų giminės: jos motinos 
motina tarnavo pas kunigą ir 
iš “dievo valios” susilaukė Ma- 
rusenkos, o Marusehkai su kle- 
riku “paštukavojus,” garnys jai 
atnešė Agotėlę. Agotėlė išaugo 
kunigų prieglobstėj, klebonijoj.

Autorius įpynė į šią apysaką j 
“...raudoną vėliavą, kuri tais 
laikais nedrąsiai plevėsavo virš 
mažo būrelio kovotojų galvų.” 
Bet tas į pynimas nerealus, iš- 

i galvotas.
“Darbai Brolių Kristuje” ir 

“Ant Laužo” tikrai puikios. 
Mat, jose vaizduojama apsireiš
kimai šios šalies gyvenime, ku
rį autorius artimai pažysta.

Revoliucinių vaizdų šiame 
Seno Vinco raštų leidiny labai 
mažai. Jo vaizdai bei siužetai
paimti daugiausia iš Lietuvos Į 
pasiturinčių valstiečių ar kuni-Į 
gų gyvenimo. Autorius juos 
ima neigiamai, su šaižia pašai
pa. Konkretaus Lietuvos dar
bininkų gyvenimo jo apysakose 
•nesimato.

Kas labiausia keista, tai Seno 
Vinco vizija: jis mažai temato, 
kas dedasi čia pat, po jo akių, I net ir tokių, kurių'niekad ne- 
0 .plačiai ;atidaręs akis, jieško Į matyt būdavo' pirmiauš pra
šau vaizdų po Lietuvą, kurią kalbose, 
jis yra apleidęs veik, 30 metų 
atgal. Ir suranda, sugraibsto 
temas ir vaizdus, nė tai esančio, 
nė tai buvusio Lietuvos gyve
nimo ir demonstruoja prieš 
mus d^bar, čia, ■Amerikoję.

Jau minėjau, 'jog konkretaus 
Lietuvos darbininkų gyvenimo 
Seno Vinco apysakose nesimato. 
Ir tai natūralu. Tikrą, realų 
vaizdą iš Lietuvos darbininkų 
gyvenimo tegali nupiešti tiktai 
Lietuvoj gyvenąs, Lietuvos pro
letarų kovos sūkuriuose beesąs 
•beletristas.

Nežiūrint, kaip Senas Vincas 
būtų gabus beletristas, jis nepa
jėgs nupiešti tokį gyvą vaizdą 
iš Lietuvos darbininkų gyveni
mo, kaip kad Džūgo “Rugiapiū- 

(“Balso” nr. 9) arba Bro- 
S. “Kruvina Pamoka” 

(“Balso” nr. 8). Neigi tuodu 
draugu galėtų nupiešti tokį pui
kų vaizdą iš šios šalies audėjų 
kovos lauko, kokiuo yra Seno 
Vinco “Aukos.” Lietuvos drau- 
gai-beletristai tą gerai žino il
su savo vizijomis .nesikelia už 
jūrų. Jie vaizduoja tą gyveni
mą, kuriame randasi jie patys 
ir šimtai tūkstančių tokių, kaip 
jie. Už tai Lietuvos darbinin
kai, skaitydami tokias apysakai
tes, kaip “Rugiapiūt#”' ir “Kru
vina Pamoka,”" mato, jaučia 
jose dalelę-pa ties savęs.. > \ U •

Prūseikos Prakalbos Pavyko
Sausio 19 d. A. L. D. L. D.> 

63-čia kuopa surengė prakal
bas L. Prūseikai. Tema buvo 
apie Maldeno, Mass., stebuk
lus. žmonių atėjo pasiklausyt

Kalbėtojas aiškino, 
kaip žmonės dar tiki- į tokius 
stebuklus ir tikėjimiškus bur
tus, ir kad reikia, šitokius -da-t 
lykus aišklht ‘ tanikėms žynv? 
nėms taip, kad jie suprastų, 
jog ;thi waĮputlkini|itaJ su tam 
tikrais jšrakavjihaM. 1 ]

P ties' prakalbą yieiia mer
gaitė ir 2 vaikinai-jaunuoliai 
gražiai ant įvairių instrumen
tų pagrajino'.-

te’
lio

WORCESTER, MASS.
A. L< 'Di L. D. 1T kuopa

čiamę gyvenipie tokių nesimato... rengia prakalbas drg.< M. feaP 
o jofgu ir pąsitaiko vienas iš | dokui sek^^dįenį, ; vA^ainb $

K. Menkeliūniūtei i 
Stankūnui ta pati kuopa ren
gia koncertą, ir balių subatoj, 
vas. 8 d., 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Cohn.' Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Apie Darbus
Kaip visur, taip ir Bridge- 

porte darbai pusėtinai suma
žėję. Daugelis dirbtuvių dir
ba ne pilną laiką ir daug dar
bininkų atleido iš darbo. Ki
tur nors ir dirba pilną laiką, 
bet apsieina su mažiaus darbi
ninkų, nes įvedė nuo “štukių” 
darbą ir pritaikė tokį apmokė
jimą, kad tik labai; skubinda
mas gali padaryti tę k į apmo
kėjimą, kokį pirmi 
nų mokant pęsiskų 
davaU T ‘ _ 
ir skubinantį negirti 
nį užmokestį pašič

nuo die- 
. . fiiant gau- 

Bet dabai tankiai, nors 
ma pirmes- 
flryti.
u pristatyti 
į4 atleidžia 
ĮrĮų vieton,

o

ipkįteiisi 
iiy tį 
kijripfe atliek a | yyH ? darbą, o 
gAuhši’ uzinokesties. 
čfejau bjaurus darbininkų iš- 

;naudojimas, bet buliuką labai 
pežytnų pasipriešinimą iš dar
bininkų pusėfe, tur būt, del to, 
kad darbininkai ne'organizuo- 
ti. Tur būt dar daug reikėtų 
padirbėti, kad suorganizuot 
čion darbininkus į gerą, karin
gą uniją. Darbas organizavi
mo jau neva pradėtas, bet pa
sekmės dar menkos. Kada gi 
tie darbininkai * supras savo 
pareigas ? , Kuopietis.

d., 8 vai.i, vąkare. žalddkas 
yra gerai žinomas,' kaipo ga
bus darbininkų organizatorius 
ir geras kalbėtojas, tad' visi 
eikime į jam rengiamas pra
kalbas, nes daug naujo išgir
sime. >

A.L.D.L.D. 11 kp. metinis 
susirinkimas buvo sausio 26 
d. Iš finansų raštininko ra- 
porto pasirodo,, kad kuopa DARBININKU 
praeitais metais turėjo įplau- 
,kų $649.67, išlaidų, $678.82; 
narių kuopoje keturiais ma
žiau. Kuopa fiemažai turi 
knygą ' ir įvaii-ių bt-ošiūrėlių.' 
Susirinkimas nutarė dalį duoti 
ųžęienięį dvąųgąohsį;;; 
nūtitrė h Jųjų’ ’ knygų p’arsL

KALENDORIUS
gausio 31

iTatpgi;. L-
i- Jungtinėse Valstijose, 1864.
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YOUTH COLUMN
Southern Young Workers

Will Organize
V..., c.™..!,i 0,.„. M j d p d,
leader in the struggles against r „

College Snorts
Commercialized

400 cars a day instead of the * I I I I

• r ]•£ • 210 being turned out at pre-in laiitornia sent. This plant will be able 
to send the cars direct to the 

general warehouse and thus save trans
portation expenses. More prof
its for “good hearted” Henry. 
But more misery for the Calif
ornia workers. Thousands of 

of workers will be thrown out in
workers were thrown into thei^0 ^ie streets of San Francisco, 
streets. jA tew hundred workers, espe-

In San Francisco the plant, |cially y°un£ workers will be 
reorganized to “increase effi-j^ra.wn the plant to work, 
ciency” has just reopened. I their heads off under thb Ford 
Instead of the 1200 warkers i efficiency scheme.” 
employed in 1929, only 900 will ■ 
be reemployed. But production j 
will hurry on—the 900 work- 

■ers producing more than the 
1200. But “kind-hearted” Ford 
to help Hoover “overcome” the 
crisis promised to give (his 

: workers one dollar more a day 
j—and so he is. But for this 
one dollar the workers will be 
driven worse than slaves and 
pay with their life's blood.

i Ford won’t give his workers 
anything without getting some
thing in return.

But the greed of Ford 
I grows with his millions. Ford 
Į is planning to build a new 
$2,000,000 assembly plant in 
Richmond, California. This 
plant will replace the one in 
San Francisco and turn out

; The Communist 
Young Comnhunist 
California are on the job 
anizing the auto workers 
the militant ‘ Auto 
Union and preparing them 
a fight against these 
conditions.

League of 
he job org- 
orkers into ‘

the bosses—because the YCL 
in all the recent struggles of‘ 
the young workers has stood 

I in the front ranks leading the 
1 young workers in their dem
ands for better conditions. In 
Southern Illinois,1 in the South, 

i in New York, in California, 
i Chicago—every section of the 
United States the Young Com
munist League defends the int
erests of the young workers. 
And as a result the present 
membership drive of YCL altho 
in progress only ' a few weeks 
has already resulted in several 
hundred

| Two youth delegates coming 
, Tenn., atten- į 

for j ding the Convention of the, • 
i National Textile Workers! 
i Union held in Patterson, N. J., 
j several weeks, ago are out to 
I help organize the Southern | 
i young workers.

Rest, MOSCOW, U. S. S. R.' <qn Knoxville there are 8 
--------  'cotton mills, working with 

(From the diary of the First'about 3,000 in each. We work 
s’ Delegation 110 hours a day and sometimes 

to the Soviet Union) I the super wants us to work 
-------- - 1 overtime but for that we don’t 

The “Park of Culture andĮget extra pay. Our wages are
! Rest” is situated on the Mos- j $10 a week. Most of the work-j 
I cow River. Formerly this site į ers in our mill are young, from 

The boss man always
1 of 

after ! old because they can work and 
rubles I do work faster and for less 

1 wages.
i 

places! “We both worked as 
rides, I When we got into the 

fun i oniy had to 'run 14 
To 40 frames 

........ g room we had 
i doffers and a .side hand, 
we each

i with the workers in all their from Knoxville, 
struggles and stands 100%

. the working class.

The papers have been full j
in the last few weeks exposing: Qf (;u|Iure an(|
the hundreds of thousands of

t dollars made by college teams, i
\ Bosses’ sports in the factories,1 

colleges and settlement houses 
j \ i kwiij mv vticvi y

are not only used to divert the ! American Workers 
attention of the working youth ;
from their miserable conditions 
but also to increase the already 
heavy profits of . the bosses.
College sports today has be-<j 
came professional sports’bring-i . . •, ., i i« nr,. ; was a dumping ground, but the np. ---- ----  ----- —mg m ever greater recetpts ■ ,ment haS resl I wants young folks instead
every year. . • • i .. .place for the workers, i

Yale University made $1,- spending 2,000,000 
119,000 last year and expects į ($1,000,000). 
to increase it during this sea- , . ...
son. The Harvard football gains! ln thls there are 
will be more than $500,000, ifor. amusements, boat 
Not only are students who have fvimming, ferns wheels 
excelled in athletics subsidizedlhouses- ctc; this, there e*.

are special places for sports, j spinning 
physical culture, and games.

If anyone wishes, he can go I

new members.
militant, young worker
in the ranks of the

youth. Show yourfighting
solidarity with the young work- ■ 
ers of the world by joining to-' 

Fill out the application

a part of the 
in American industries

As 
crisis 
the Ford plants in San Fran
cisco and Los Angeles have 
been closed down for the past 
two months. Thousands < Praneša- •Washington. —

ma, kad apie 400 asmenų, 
jų tarpe Įvairių valdininkų, 
kaltinama , butlegerystėj 
Idaho, Wyoming, Oklahoma 
ir Texas valstijose.

by the colleges and given 
definite sums of money to play 
on the college tearhs, but highly 
paid coaches and professionals !to the woods, among the trees! 
are hired for the teams. The'and birds, and if he wants 
college athletes not only get!hear a COncert, there is 
actual returns, but they get j place for that, 
special privileges in their 
studies—they are not required ' 
to take certain 
reach the grade 
pass. Thus the 
of learning” have 
money making institutions.

The young workers must re-1 
cognize that under capitalism i 
sports is not 
healthy young 
used in the 
bosses. The 
riwst stick together not only• 
in the factories where they fight. plenty of good f _. f 
for better conditions but on the'the delegation when they 
sports field. Build your own ' hungry. Only in a land where 
Sports organization—THE LA-! the workers and peasants rule

doffers, 
mill we 
and 15 
in the 

two 
Now

day.
blank and’ send it in.

AUTOMOBILIŲ Išmokiname pilnai apie autoznobl-
TECHNIKOS MOKYKLA liv* mechanizmą, iįyjymą, patai

symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas.—$75. 

, - . . . - . Taipgi mažesnis kursas—užlaiky-
n-1 r- a mas automohiliaus ir važinėjimas

~(laisnius .garantuojame)—LJ-_$Z5 
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokinairle lietuvių ir anglų >kal«

< . > boję. . Mokytojam yra lietuvis^
žymus auto ekspertas-ihstrukta-' 

NEW YORK AUTO SCHOOL rius L TikniaviČius. Atdarą iki 
228 Second Ave., Cor. 14th S(. 9 vai. vakare, nedėldieniais 10 

New York iki 12 vai. ryte.

run 40 sides.
is the first time

s to I were at such a convention. We 
also a never heard of the union before 

) but we sure need one in Knox
ville. When we return we are 
gonna take circulars and apli-

we

The Park of Culture and • ■ ...
Rest is open for enjoyment only nation cards and get in lots* of 

their chil- ,iUnjon members, 
bourgeoisie convention fine, 

to

subjects or' .. . , . ...
required to ‘° the *?lke,s «”d thclr chl'-
“institutions (!ien- ]he, Pett-V

become' d°es not dare conle 
place.

The park was all 
for the Pioneer Meet, 
dium was ‘decorated,

i ners and signs floated all over, 
; the delegates from

foreign countries. ! > . -4 K ' Jom the Youn? CommunistThe open-air restaurants had ! f
food to supply | League

are --------

We liked this 
___ __ We wish more 

this delegates could have come from 
Knoxville and learned'as much 

And we hope that 
the 7 Gastonia boys are good

prepared as we

used to develop
workers but L 
interests of the ! ^reetlnS 
young workers

The Sta- 
and ban- union members and should keep

on organizing in the South.”

Thruout the country hund- 
, ---- r-------- ------ reds of young workers are join-

BOR SPO.RTS UNION, which can one find such place, all for ing the YOUNG COMMUNIST 
LEAGUE. Thousands of 
young workers recognize in the

>3 the only working class j the enjoyment of the workers 
Sports organization which sides!and their children!

T' 4

, ■

I want to join the Young 
Communist League.

Name ................................... .•

Address ......... ~............

City ......................................

State ....................

Aye ................... .........

Occupation ...........................
Send to Young Communist 

League,
43 E. 125 Street, 

New York City.

Read The Young Worker — 
learn more about the conditions 
and struggles of the young 
workers in the United States. 
The official organ of the Young 
Communist League is written 
for the young workers, by the 
young workers in the interest 
of the young worker^, 
for a sample copy today

■ U,h.;

Šend

SKAITYKITE!

PIRMAS TOKiS ĮVAIRUS KONCERTAS
Įvyks Nedelioj7 Vasario (February) 2, Pradedant 3:30 Po Pietą
* BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Avenue, B rooklyne

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

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

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

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

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

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

M. ZUKAITIS
25 (i ii let Road Spencerport, N. Y.

Jau Gatava Nauja ApysakaSLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA
Ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
- > < t . i ; t <i >•{•'( *<

PARAŠĖ A. BIMBA j J
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj.) 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų, judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat jsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kąip, ;Jnjirus involiucijos vad 
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs ai 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS

•M'

M

ui&VJ

a

šaknaites.SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas L. B.
PROGRAMA BUS SEKAMA:

1. Rusų stygų (balalaikų) orkestrą; 2. Rusiški šokiai; 3. Sovietinės “Častuškos,” 
Sovietų Sąjungos artistė Lese; 4. Baletų šokiai, išpildys Miss S. Protasof (7 metų

išpildys nesenai atvykusi 
mergaite) ; 5. Akrobatai 

Darbininkų Sporto Unijos; 6. J. L. Kavaliauskaitė; 7. Bus vienas gabus dainininkass 8. Dainuos Brooklyno 
Aido Choras; 9. Dainuos Newarko Sietyno Choras.

X ‘ ' •

Darbininkai ir darbininkės, visų būtina pareiga būti tame koncerte, nes jis rengiamas Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro, kuris veda intensyvj darbininkų organizavimo darbą tarpe lietuvių.

TIKIETŲ KAINA: $1 IR 75c; ŠOKIAMS 50c
Visi turi būt sėdynėse laiku, nfes koncertas prasidės lygiai 3 valandą po pietų. 

jUL-;4mA Grieš Puikiausia Muzika i Rengimo Komisija.

iš 
iš

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

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

Mile SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma ; persiuntimas apmokama.

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, širfos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntineja- 

t me, kaipo užsakymus (orderius).

(LIETUVIŲ MA COCH AS)
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi sumin
to resavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeddauja pik
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra, kurios kaina tik 15c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. KaškiauČius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos. «
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,** 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žm 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro. ,
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

APYSAKA “BADAS”
Puikus pieširtys gyvųjų gyvenimo vafcdiį. Aifekiamė pavydale skaJ 

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo, 
čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į . rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose1 aplinkybėse turi laimės ir Yneilėje. Taip pat Čia ma
tysite, kaip militariai ;žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

NAUJA ĮDOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkes ir Ponndes
Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Visų Čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS-

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Penktadien., Sausio 31, 193dr Puslapis Ketvirtas

TORONTO, ONT, KANADA

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

St.,

LIETUVOS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare

L.
ant

ŠIŲ METŲ MADOS

Kurie nors iš musu

tai stokite visi kaip

Pa.,JI

, Brentwood, Pa. tuvaitė Jpriyalo ši veikalą
Širdingai kviečia rengėjai,

t

susirin-

MACYS BROS. FURNITURE CO

kovotojai.

A.

J.
matyti. 

25-26

i i

ant 
pa-

Rieee

St.,

Avė.,

246,

St.,

West 

Ave.

Ave.,

Lietuvaitė Fotografistė •
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju į 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną it 
nedeliomis nuo 9:30 iki 5 po pietą.

Hobson

Shannon,

St., W.

Ave.,

Akron,

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

j mokyklėlę, tegul

Komisija. 25-26

ELIZABETH, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 8 kuopa rengia koncertą ir ba
lių nedčlioj, 
tainej, 214 Fulton St. 
vai. vakare, 
čiame

va- 
ir at- 

šapra- 
26-27

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

Telefonas: Pulaski 1090

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, O.D.
Optometras ir 

Optikas
Norintieji tinkamai prisitaikyti 

savo akims akinius, > kreipkitės 
šiuo antrašu:

2 vasario, ukrainų sve- 
P vadžia 6:30 

Įžanga 75c ir 50c.' Kvie- 
visus atsilankyti. Rengėjai.

26-27

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

st.,

st.i

A ve.,

Iii.

Fa.

, West View, Ta.

Ave.,

St.,

Ave.,

5768

P. O.

4 6 Ten

Norvieh

307

Pristatoip kad ir toliausiai. —— Didelis pasirinkimas.

Powersdale

41 Eckert

E. Mahanoy

24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

, Royalton,

Addison

Box

Eyck

Ave.,

Plymouth

Auburn

, 437 Elm St., Tamaqua,

222 Crystal Lake Dr.,

1130 Sycamore St.,

439 Maplewood Ave.,

, F. D. No.; 42,

434 Library

300 Todd St.,

Levine, 242 Penn Ave., Extern,

Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
Botyrius. Box 237, Burgettstown, Fa. 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
Y.

Sodeikis, 1324

Deiinikaiciūtč.

224

Box

107 N.

677

1256

11

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. /80 kuopos susirinki- 
bus seredoj, 5 vasario, Liet. T.

Visos nares

i

1

I

: h

(Tąsa)
Žvėriškumam baltųjų nėra galo. Jie jau 

nepasitenkina šaudymais, o išgalvoja įvai
riausius, baisiausius žudymus. Kapoja 
kardais, karia, užmuša nagaikomis, šam- 
polais, bado durtuvais, skandina vandeny, 
marina badu! Vesdami nužudyti, tyčioja
si ir kankina nelaiminguosius. Tyčiojasi 
ir iš lavonų. Karia ant vartų, ant šulinių 
svirčių. Į žudymo vietą suvaro moteris ir 
vaikučius, kur žudo jų vyrus Jr tėvus. 
Piešdami valstiečių turtą, jiems nereika
lingus dalykus baltieji naikina, drasko ir 
laužo; išmėto po gatves. Daužo namų 
langus, verčia stogus, griauna pečius, lau- 
žoį rakandus, degina knygas ir knygynus, 
naikina liaudies namus. Ir tai daro žmo
nės, kurie būk pasiėmę ant savęs rolę at- 
steigimo Rusijos. Žvėrys, chuliganai, pa
razitai, kraugeriai—štai jiems vardai ir 
kitokių vardų del jų nėra! O parsidavė
liai kunigai, kaip koki kirminai, angys 
kursto kareivius prieš dirbančiuosius ir 
laiko bažnyčiose maldas, kad dievas suteik
tų pergalę tiems budeliams, vadina visą 
Kolčako gaują, armiją—krikščioniška ar
mija.”

Atsišaukimas buvo suklijuotas iš dviejų , . 
kavalkų. Apatinė dalis parašyta ant kitos |ga va ’ 
mašinėlės, kitokiomis raidėmis, buvo kur-1 
ne kur sudraskyta, kaip kurios eilutės iš-1 
sitrynę. Pulkininkas pasilenkė arčiau prie 
atsišaukimo, skaitė žodį po žodžio ir raudo 
iš piktumo.
/‘Kovoti prieš tuos kirminus, mums dabar' 
sunku. Bet atminkite.. .draugai darbiniu-;vo, taisė savo uniformą ir akinius, 
kai ir valstiečiai, kad anksčiau ar vėliau! nebuvo vietoj del kelio nelygumo, supimo.

Baltieji, turėdami daug kareivių, mases 
' luotų spėkų taip manevravo, kad vi

sus kelius pasitraukimui partizanams at- 
), uždarė. Partizanus prispaudė prie 

—ai tankios girios, nepereinamos girios. 
Su partizanais buvo šimtai vežimų su jų 
šeimynomis,v daugybė gyvulių, skyrius' ser
gančių ir sužeistųjų, vežimai su maistu ir 
ginklais. RaitJrijos divizionas d. Krenco, 
visi trys pulkai pėstininkų, mokinimo ka
rinių reikalų skyrius, atsargos batalionas, 
komandantų skyrius, susisiekimo skyrius 
ir saperai visi buvo krūvoj, susirinko prie 
taigos ant žalio lauko. Partizanų štabas 
stovėjo apsuptas tvirtu lanku šaulių. Pa
dėtis susidarė labai pavojinga, sunki. Rei
kėjo būtinai padaryti tarimas ir milžiniš
kų pastangų išsigelbėjimui. Žmonės, tylė
dami, nuleidę galvas galvojo. Jų vadas 
Žarkovas prikandęs lūpą ir suraukęs kak
tą žiūrėjo tiesiog į veidus narsiems jo ko
votojams, 
vaikučiai 
mas kaip laike gaisro pertraukė kovotojų 
tylėjimą.

nantas, nupieškite tą niekšystę! Aš ne 
viską supratau, bet rodosi, kad tai begė
diškai drąsiai ir pažeminančiai.

Leitenantas mažyte ranka, aptraukta 
pirštinės, bandė nulupti atsišaukimą. Jis 
priklijuotas buvo tvirtai ir laikėsi, ^nesida
vė oficieriui. Leitenantas judėjo, krutėjo 
beplėšdamas perplėšė savo pirštinaitę.

—Velnias tave paimtų,—suriko jis ir iš
sitraukęs kartą juom iškapojo atsišauki
mą kartu su medžiu.

Miestelyj baltieji išbuvo ne ilgiau, kaip 
dvi valandas. Atsilsėjo, atsigėrė arbatos 
ir vėl puolėsi vytis partizanus. Pulkinin
kas Orlov savo pranešime rašė atamanui 
Krasilnikovui išeidamas iš miestelio Pče- 
lino, kad jis eina į šiaurę galutinam sunai
kinimui demoralizuotus ir pakrikusius po 
taigą bolševikų likučius, “bandas,” kaip jis 
vadino. Prancūzai—žilaūsis pulkininkas 
ir jaunutis leitenantas važiavo su italų 
štabu prie jų kareivių būrio, naujutėliame 
risoriniame vežime su guminiais ratų ap- 
traukimais. Pulkininko nosis išsipūtė, 
akys blizgėjo nuo pasitenkinimo. Jis giliai 
kvėpavo tyru taigos'oru. Pušys, ąžuolai, 
elgės, kedrai dengė savo šakomis oficierių

—Kokis gražumas!... Kokis malonu
mas! Ir pulkininkas apžiūrinėjo nuo apa
čios iki viršūnių, šimtmečių amžio gražinis, 
tvirtus medžius.

—Kokis tai turtas!... Kiek tai turto!
Adjutantas tvirtinančiai tik galvą linga- 

kurie

pergalė bus mūsų rankose. Mes ne vieni.: 
Iš vakarų baltuosius generolus veja Dar-■ - į d biijinkų-Valstiečių Raudonoji Armija (ji k 
jau užėmė miestą Čeliabinską). Visame pa- 
saųlyj darbininkai ir pavergtieji kyla prieš Įaįaį 
savo pavergėjus. Ir nors kolčakiniai rašo, 
kad betvarkė, ir piliečių karas yra tiktai 
Rusijoj, o visur kitur rąnyi ii; tyki}, bet 
mes žinome, kad revoliticiiiiš judėjimas da- 
bat darosi didesnis visose šalyse. Mes ži
nome, kad čekai, . rumunai, italai ir 
kiti užsienio razbaininkai, greitai bus iš
vežti iš Rusijos, nes ten, pas juos pačius, 
jų įtėvy nė j, atsirado, kaip kad jie vadina, 
‘^bolševikiška žaizda”. Apart to, ponai, 
kultūringi žmogėdos niekaip negali tarpe 
savęs pasidalinti nugalėtą per juos Vokie
tija ir pasirengę del pelnų įsikabinti vieni 
kitiems į gerkles. Artinasi valanda, kada 
socialė revoliucija visose šalyse pasaulyj 
nušluos į pamazgų duobe žmonijos istori
joj visus tuos niekšus ir budelius darbo 
liaudies—šarlatanus, parazitus, išnaudoto
jus ir ten pat mūsų Kolčakus krūvon su 
Klemansais, Askvitais ir Vilsonais!

Šalin tuos tarptautinius niekšus!
Draugai valstiečiai ir darbininkai, 

jau žinote, kas yra tie žvėrys žmogaus
jūs 
pa-

Susirinkę partizanai tylėjo, tik 
pertraukdavo, ir karvių bliovi-

Minties apie pasidavimą į ne
laisvę nebuvo nei pas vieną. Ugninė nea
pykanta linkui baltųjų buvo didelė. Jie 
buvo pasirengę ant visko, ant didžiausio

vydale. Jūs gerai jau susipažinote ,su ide- pasiaukojimo, kančių ir pasiryžę muštis 
jomis, kurias skelbia kolčakiniai ir vykdi- iki paskutinio patrono, iki paskutinio cielo 
na gyvenimam

Gyventi su jais negalima! Dabar klau
simas stojasi aštriai—arba mes dirbantieji, i 
arba jie parazitai?
turi būti sunaikinti. Jeigu jūs viską tą 
supratote, draugai, 
vieįias į kovą su tais kraugeriais, susijun
kite į tvirtas eiles ir savo galinga spėka, kovas pakėlė galvą, išsitiesė, 
pūdlėta ranka sunaikinsite ant visados . ............................................."
priespaudą ir išnaudojimą tų parazitų. Ga
na Ivergavimo ir prispaudimų!

. ■ Parodykite, kad jūs neesate vergais, kad 
jūs neįeisite savęs spausti, kad jūs mokė
site apginti savo tiesas ir abelnas žmogaus 
tiesas. Parodykite amžių pavergėjams, 
vampirams, kad ir jūs turite lygias tiesas 
gyvenimui. Įrodykite tiems niekšams, kad 
jūs vaikai gamtos su lygiomis tiesėmis, o 
ne vergai! Gana parazitams saldaus gy
venimo, visokių raškažių ir pasitenkinimų! 
Draugai, priverskime juos dirbti, kaip ir 
mes dirbame. Lai žind parazitai, kaip 
sunkus gyvenimas darbo liaudies! Šalin 
pavergėjus ir, dykaduonius! Lai gyvuoja 
pūslėtos rankos! Lai gyvuoja Taježo so
cialistinė federatyvė respublika! Lai gy
vuoja Sovietų valdžia!

Agitatyvis Skyrius Prie Revoliucinio 
Karinio Štabo Sukilėlių 

Kariuomenės Taježo Rajone.”
Pulkinikas susiraukė, atsisuko į adju- 
tą ir rodydamas ranka įsakėLeite-

Kaip Klebonėlis Mulkina Pa- 
rapijonus

Vieną sekmadienį pareina iš 
bažnyčios tūli karšti parapi- 
jonai ir sako:

“Jau daugiau neisim į lie
tuvių bažnyčią.”

“Na, kodėl?” užklausiau aš 
jų. : -y. i

“žinai,” sako, “kad pasakė 
pamokslą, tai pasakė! Sako, 
‘tas nevertas žmogus, kad ant 
svieto gyvena, kuris neturi ar
ba negauna darbo. Geras 
žmogus visados darbą turi.’ ”

Ir kaip tik minimi parapijo- 
nai neturi darbo ir diena iš 
dienos jieško ir negauna. Tai
gi labai aiškiai pasirodo dar
bininkams parapijonams, koks 
klebonas yra mulkintojas ir 
kaip begėdiškai ir bjauriai pra
keikia savo .pąrapijonus.

“Ir kaip jis galėjo taip sa
kyti,” sako vienas iš parapijo- 
nų. “Argi aš nevertas ant 
svieto gyventi dėlto, kad ne
gaunu darbo? ' Jaufčia, matyt, 
kunigėlis perdaug kvailai kal
ba,”

Taip, mieli parapijonai. 
Kunigėliai perdaug ir labai 
perdaug kvailai kalba. Bot 
del savo kišeniaus labai gud
riai kalba. Tik kunigas taip 
gali ir kalbėti. Sąžiningam 
žmogui sąžinė neleis taip kal
bėti.

“Ir kurie dirbate, 
rapijonas klebono
“tai nereikalaukite 
kesčio. Jeigu jums 

i mokės, tai dievas po 
šimteriopai /Užmokės.

12— -J. Rihdei'ia, •
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R.
Landing, Pa.

14— Gco. Urbonas,
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas,
Aliquippa, Pa. 

17—K. Levine, 242
Turtle Creek. Fa.

19— J.
20— A. 
22—P.

N.
24— P.

Youngstown, Ohio
25— A.

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambrauskai,

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis,

Iii. 
30—J. Lėonaitis,

Benton, Iii.
32— K. Bakanauskas,

Easton, Fa.
33— A. B. Shatkus,

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 
3o—K. Bagdonas, 114 N. Vine St.,

Shamokin, Pa.
36— Ch.

37— L.
Pa.

38— F.r.
39— J.

C/
40— Ig.

C
41— J.
42— F.

Vaičiūnas, 929 So.
Harrjsburg, III.
Aiman, Box 568, Castle

Šiaučiulis, 304 E. 6th 
Frankfort, UI.

Willumat, 417 N. Morrison 
Collinsville, III.

Kirtiklis, 1388 Andrus St., 
Ohio.

Guzevičicne, Box 400. Benld, Ill. 
Miller, Box 264, Buckner, II).

43—K. Šatas, 215 Hess Ave., Sgginaw, 
Mich.

44 - L. Lasky, Box 413, Zeigler, III.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— -J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind.
47— J.

48- A.
r/:

49- - A.
E.

50- M.

51

Petrauskas,
Vaitkiavičlus, 

;Detroi(, Mich.
Malinauskas, 

Minersville, Pa.
Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
Urmoniūtė, 37 

View, Ph.
J. Stanislovailis, 
Wilkes-Barre, 1

- Kukliomis, -.31 
Chicago, Ill.
•J. Gudišauskas, 
Pa.
G. Braknis, !
Pontiac, Mieli.
T. Sopata,
Washington,

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

kimas bus utarpinke,, 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

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

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir ui žemą kainą, nuliūdimo 
Valandoje šaukitės pas mane. Paa mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiosc vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.PRANEŠIMAI 

IŠ KITUR

durtuvo, iki paskutinio gyvo kovotojo, bet 
nepasiduoti baltiems.

Trys raitarijos sargybiniai prijojo prie 
Žarkovo ir pranešė, kad baltieji jau tik už 
5 verstų tankiomis eilėmis eina, lipa ant 
kulnų Pirmam Taježo partizanų pulkui, 
kuris dengia partizanų pasitraukimą. Žar- 

, Prisiartini
mas priešo privertė greičiau veikti smege
nis, širdis greičiau pradėjo varinėti po 
gyslas kraują. Muskulus įtempė. Vadas 
jau žinojo, kas reikia daryti. Jis jau aiš
kiai persistatė sau planą būsiamojo mū
šio ir tolimesnio traukimosi.

—Draugai,—skambėjo vado balsas, — 
baltosios gyvatės atsiveja mus; jos jau ne
toli!

Moterys pradėjo raminti vaikučius, vy
rai susitelkė aplinkui vadą ir štabą, kovo
tojai partizanai stovėjo zpetis-petin, šautu-* 
vai ant pečių.

—Tuojaus reikia prirengti baltiesiems 
pasitikimą.
’ Šautuvai sutauškėjo, ‘minia sujudo už
degta pavojaus prisiartinimų.

—Vistik jau pražūtis!... Lai prisiarti
na, palenda! Mes pasirengę! Mes dar 
jiems parodysime!—kalbėjo
Žarkov pamosavo rankom:

(Tąsa bus)

” tęsė pa- 
pamokslą, 

užmo-
ne už
sinert
Dabar

va, aplink bažnyčią ir kleboni
ją pilna sniego, reikėtų jis nu
valyt. Bet argi būtų gražu, 
kad kunigas eitu sniego kas
ti?”

Taigi matot, parapijonai ir 
jo pasekėjai, kaip klebonas 
laiko jus kvailais, mažais vai
kais. O aš manau, jūs labai 
gerai suprantat, kad jeigu jūs, 
kaip jisai sako, “neverti ant 
svieto gyventi, kad darbo ne- 
gaunat,” tai jisai (klebonas) 
šimtą sykių nevertesnis ant 
svieto gyventi ir nei ant tos 
žemės vaikščioti, nuo kurios 
jam “negražų” (ar, geriau sa
kyt, tingi); sniegą nuvalyti, o 
liepia parapijonams ir sako, 
nereikalauti užmokesčio.

Parapijonai.! Palikit jam 
vienam tą lietuvių bažnyčią 
ir. neikit nei į, jokias kitas baž
nyčias ir nelieskit per jas kle-j 
bonams centų. Te^ul jie pa-! 
tys r’/Avalo apie jas sniegą 
ir tegul jiems dievas užmoka 
po smert šimteriopai. Kam jie 
siūlo parapijonams tą dievo 
užmokestį,, o patys jo nenori?

Pasižiūrėkit gerai, parapijo- 
nai, tarpe darbininkų ir bedar
bių, ir ar jūs; rasit skirtumą, 
kas link darbo, kurie eina į 
bažnyčias ir kurie neina? Jo
kio skirtumo |( Kaip vienų, 
taip ir kitų tūkstančiai alka
nų vaikščioja jieškodami dar
bo. O sotūs klebonai visus 
mulkina ir prakeikia.

Taigi, sakau, palikime jiems 
vieniems bažnyčias, o mes visi,* 
kaip vienas, stokim į darbinin
kų klasės organizaciją ir visi 
organizuotai greičiau iškovo-. 
sim geresnę -ateitį, negu eida
mi į bažnyčia?. Girdėjęs.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 11 kuopos narės malo

nėkit įsitčmyti, kad kuopos susirin
kimai yra perkelti į pirmą panedė- 
lį. Taigi sekantis susirinkimas bus 
3 vasario, Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave. Pradžia 8 vai 
kare. Visos narės įsitčmykit 
silankykit i susirinkimą. U. 
nauskiene.

YONKERS, N. Y.
A. L. D. E. D! 172 kuopos 'sušU 

rinkimas bys seredoj, 5 vasario 
Workers Coop. Center svetainėje. 
252 Warburton Ave. Pradžia 7:30 
val^ vakare. Visi nariai ateikit ir 
atsiveskit savo pažįstamus, nes po 
susirinkimui drg. J. Siurba sakys 
prakalbą. Tat kviečiame narius ir 
pašalinius atsilankyti. Komitetas.

' 26-28

L. 
mas 
Svetainėj, 928 Ė. Moyamensinp; Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare, 
ateikit, yra svarbių reikalų, ypač ką 
darysime su kuopos pinigais. Kvie
čia V Rajono komitetas. 26-26

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedčlioj, 2 vasario, liaudies Na
me, 8th St. ir Fairmount Avė. Pra
džia 1.1 vai. ryte. Visi nariai .atei
kit ir naujų atsiveskit. Tame pa
čiame name kas nedėldienį mokina
ma lietuviškai skaityt ir rašyt ir 
dainuoti, nuo 11 vai. ryte, . Tat tė-< 
vai, kurie norite pramokinti vaiku
čius, atveskite ‘ 
pasimokina ir naudingai laiką pra- 
leidžia.

75c .

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį 
trečių lubų, ėringam kambaryj—<35 CENTAI EXTRA

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-TurĮiiška Pirtis dabar.’ atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. /Čia įttūsyta_ didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKT| ;
MOTERIMS PANEDĖLIALS IR UTAR'NINKAIS: Panedėliais nuo 12 

..vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
Trys gariniai kambariai <Jelei išsiperino: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Lafejrę” už Organą
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APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI' ' , ,

Pirmininkas—-F. ROI)GER8. 1
312 Oregon , Pittsburgh,
(Corliss Sta.) 

Vice-Pirmininkas- K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Keiisington, Pa. 

Sekretorius- J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave.. McKees Rocks,

Iždininkas—K. URMQjSAS
37 Norwich Ave.

Globėjai: ' >
- URBONAS, , 

434 Library St., Braddock, Pa. 
ŽVIRBLIS, 1 
3012 Bremen Ave.

URBONAS,
1723 Jand St., S. S. Pitts\bunėh, Pa.

DETROIT, MICIL
L. D. S. A. 17 kūopps susirinkimas 

bus seredoj, 5 .vasario, Draugijų 
Svetainėj, 4637 W.'Vqrnon Highway. 
Pradžia 7:30 yttL vakare. Visos 
narės ateikit, yra. daiig svarbių rei
kalu. Sekr. N» Astrauskienė. 25-26

*»-----------
DETROIT, MIpH 

l, . b 5 1 # Z '(

Naujas t ir žingeidus \ perstatymas 
“Už1 Dievą ir Tėvynę” bus lošiamąsį 
nedėlioj, 2 vasario, Lietuvių Svetai-i 
nėj, 25th St. ir Vernoą Hjghway, 
4:30 vai. po pietų. Stato! scenoj A. 
L. D. L.: D. 52 kuopa ir p. 1Į. S. Ą. 
17 kuopa. ,. Tai nauja ir žingeidi dra
ma, trijų, veiksmų, dviejų paveiks
lų. Veikalas “Už Dievą ir Tėvy
nę” pel’stato Lietuvos darbininkų gy
venimą iri jų persekiojimų taip Va
dinamos “demokratiškos” Lietuvos 

; valdžios. Kiekvienas lietuvis ir lie-

A. E. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— —3. Šautis, 3225 Stafford Bt., Pittsburgh,
Ph., (Corliss Sta.)

3— P. Stadulienė, 108- Cress St., Carnegie, 
Pa.

4— J. Pacauskas. 589 W. Arlington St., 
Shenandoah, jPa.

5— J. Mileris, P. 0.' Box 591. McAdoo, Pa.
6—M. E. CusterienC*, 926 WliOelock Rd., 

Cleveland, Ohio.
7— J. , D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

Brentwood, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S. 

Pittsburgh, Pa.
9— K. Stašinskas; P. O. Box 655, New 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, Ill.
11— J. Barftkietifi, T. O. Box 441, Courtney, 

Pa.

' PATERSON, N. J.
A. L. D. L. D. 84 kuopos 

kimas bus nedėlioj, 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 
bus diskusijos. Tat kviečiame na
rius ir x pašalinius atsilankyti. Ko
misijos . narys. • _ 24<-26

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

Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro
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BAYONNE, N. J.
tai

HAVERHILL, MASS.

Vienas iš S. L. A. Nariu.

Ji WORCESTER, MASS.

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją! pa

no

ms
A. žu 1Cityress X-Spinduliai,

Urban’s Cold Powders
Urbo Lax Cabs

Vardas

No

R

h

liko 
vai
tu ri

žmogui pagamina daug 
5 centai už skrynutę.

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SHENANDOAH, P A.,tūkstančiai s par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

iš .Jeckonių kaimo,

yra tai 
vidurių 
rūjHJSčių ir sunkių ligų.

atsibuvo 28 d.
Boule ward kapuose, 
giminės ir būrelis

IN K ST Ų-K E PENJJ-P U S LĖS 
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.

Mus

Subankrutavo Miestas

, ’<as tinkančias ypatas įvardyti ne- rankose.
I sugaiš pas mus net tris.dienas. teisingai į dalyką žiūrinčias ( ?
I 1 R rl liocnviA n a mup i \ — i • . i 1------------------- --- 1 1

munist Party U. S. A.
• Ėįst 125th Street, • • s <. i .

\‘York City. " ' . .
I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 

,e more information.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas (varo, 
bet ir į grabij paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

(Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. 
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo t

kanuolė prieš kitų amžiną žmogaus priešą — 
užkietėjimą—kuris

D R. Z9NS HO EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

KETURIŲ AKTU OPERETĖ “KOVA UŽ IDĖJAS” 
Subatoj, 8 d. Vasario (February, 1930

JUNIOR HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ, N. Main Avenue, Scranton, Pa
BUS SULOŠTA SCRANTONE—VAIDINS AIDO CHORAS Iš WILKES-BARRE, PA.

Rengia A. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 39-ta Kuopa

Pradžia lygiai 7-tą Vai. Vakare, ne Vėliau

| 18 d. vasario pas mus svečiuo- __Red.)
sis, o net 21 vasario į Man
chester, N. H., svečias važiuos.

S. L. A. lėšuoja Žuko sve- 
j čiavimosi viena diena apie

■ IP

Puslapi FenHas
M

SCRANTON, PA
NEKROLOGAI 

d. sausio, po ilgos ir sun- 
kids ligos, numirė senas Scran- 
todo gyventojas Jonas Grybas, 

^elionis išgyveno Amerikoj 
*^ple trisdešimts metų ir visą 
laiką dirbo anglių kasyklose, 
kas labai pakirto jo sveikatą. 
.Pastaruoju laiku susirgo vėžio 
liga ir kankinosi 14 mėnesių, 
nepasikeldamas iš lovos. Nors 
hioteris Marijona dėjo geriau- 

. siąs pastangas, kad išgydyti, 
bet viskas buvo veltui, nes sto- 
kupjant finansų, nebuvo galima 
gaut gerą gydytoją. Velionis 

yjohas buvo 61 metų amžiaus, 
paėjo iš Stanaičių kaimo, Plok
ščių valsčiaus, Gelgaudiškiu pa
rapijos. Laidotuvės atsibuvo 
14, d. sausio, trečią vai. po pie
tų, kur didelis būrys draugų ir 
giminių i palydėjo į “Shady 
Lane” kapus.

•Velionis Jonas buvo laisvas 
žmogus ir “Laisvės” skaityto
jas per 10 metų. Taip pat jo 
mbteris Marijona darbšti pro- 
gnesistė, tai ir laidotuvės buvo 
laisvos.

Velionis Jonas paliko didelia- 
x me nuliūdime savo moterį Ma

rijoną, sūnų Joną, dukterį Ma
rijoną, brolį Antaną, savo žen
tus ir marčias, taipgi draugus 
ir drauges didžiausiame nuliū- 
wrrie.

.Jei kam būt reikalinga žinių 
apie mirtį J. Grybo, kreipkitės 

4^ilio antrašu : M. Grybienė, 1216 
BĮair Ave., Scranton, Pa.

.Gruodžio 26 d., 2-rą vai. ry
te, numirė Vincas Vitkevičius. 
Velionio sveikatą pakirto sūn- 
Aūs darbai. Jau metai laiko, 
taip nesijautė gerai, sirguliavo, 
bet turėdamas didelę šeimyną, 
neturėjo laiko kreiptis prie gy
dytojo, bet rūpinosi kasdieniniu

reikalu—duona ir druska, todėl 
dirbo, iki paskutinės jėgos iš
sibaigė.

Mirties patale neilgai gulėjo, 
nes gyvenimo siūlas greit nu
trūko ir turėjo skirtis su visais 
savo mylimaisiais, vos turėda
mas 47 m. amžiaus’.

Didžiausiame nuliūdime 
moteris Antanina ir devyni 
kilčiai, iš kurių vyriausias
vos 16 metų, o mažiausias 1-nus 
metus.

Laidotuvės 
gruodžio, 
Palydėjo 
draugų.

Paėjo
Ūdrijos parapijos, Alytaus val
sčiaus. Jei kam būt reikalinga 
informacijų, kreipkitės šiuo 
antrašu: A. Vitkevičienė, 1218 
Blair Ave., Scranton, Pa.

Tamošiaus’ Draugas.

tick 
vienok

$16. Per tris dienas pas mus! 
svečiuodamasis p. Žukas pada
rys išlaidų S. L. A. ant $48. 
O kiek naudos mūsų kuopai ir 
visai organizacijai p. Žuko vie
šėjimas duos? Galiu sakyti

Daržoves Reikia Visuomet 
Valgyti JUOZAS KAVALIAUSKAS

Iš Vytauto Draugystės 
Veikimo

Sausio 8-tą d. įvyko šios 
draugystės susirinkimas. Iš 
komiteto raportų pasirodė, 
kad draugystė yra gerame sto
vyje kaip nariais, taip «ir iž
du. šis susirinkimas buvo la
bai gyvas, ir smagus. Na
riams buvo žingeidu išgipst 
apie atsibuvusį šios draugystės 
balių prieš naujus metus. Mat, 
buvo organizuojamos visos fa
šistinės spėkos priešakyje su 
kunigu Vaičekausku, kad už- 
kenkt minimam baliui. Kun. 
Vaičekauskas ant tiek buvo į- 
tužęs/ kad per pamokslą vi
saip parapijomis grasino. Sa
kė, 'neikit į bolševikų balių, 
nes mes tą Vytautinę draugys
tę turime iš šaknų sunaikinti. 
Aš tik dabar pamatysiu, ku-' 
rie bus mano žmonės. Toliau 
ragino net pikietuot. Ir kad

labiau pakenkus, tai pats su
rengė tą patį vakarą balių ir 
įžangą padarė tik 10c.

Nors kunigėlis tiek daug 
parapijomis gązdino, 
daug triūso padėjo,
balius buvo pasekmingas, ko
kių mažai būna.

Toliau buvo priduotas laiš
kas nuo kokio ten komiteto su 
užkvietimu prisidėt prie ap- 
vaikščiojimo Vytauto 500 me
tų jubilėjaus, Laiškas priim
tas ir svarstytas. Ir tik vienas 
tautietis kalbėjo už tai, kad 
ši draugystė prisidėtų prie ap- 
vaikščiojimo, nes mūs draugys
tė ir Vytauto vardą nešioja. 
Vienok, jam buvo tinkamai at
sakyta, kad tie patys tautie
čiai šitą draugystę,' keletas 
metų atgal, vadindavo ark
line, o šiandien patys prie 
jos eina. Taipgi kiti nurodė, 
kas tas Vytautas buvo. Todėl 
draugystė atsisakė prisidėti.'

Kiti draugystės reikalai ma- 
apeina plačiai visuomenei, j 
nei neminėsiu.

Dr-stės Koresp.

Neprašytas Svečias ir Pas 
Žada Būti

Mūsų S. L. A. 102 kuopelė 
nors pora metų kaip gyvuoja, 
bet pavyzdingai darbuojasi 
kaip narių auginime, taip ir 
pįnigiškai iždas gerai . stovi. 
Narių opinija yra bepartyvė 
kuopos darbuose ir gerai seka
si, nes veikia organizacijos 
naudai palei išgalę. Pačiuos j 
nariuos yra gerai prasilavinu-j 
siu orgailizatyviam darbe, ir 
nereikalauja svetimos pagel
bės.

Bet štai, “Tqvynes” num. 
1-2 š. m. skaitau, kad negeis- 
tinasai svečias rengiasi ir pas 
mus būti; tai ponas A. Žukas, 
kaipo “organizatorius,” J 
A. Pildomosios Tarybos 
samdytas. Ką tas poną 
Žukas pas mus veiks, aš
galiu įsivaizdinti. Pas mus 
viskas tvarkoje, patys turime 
kuopos organizatorių, kuris 
yra apsipažinęs’ su vietos vi
sais gyventojais ir norinčius 
prisirašyti prie S. L. A. lietu
vius gali prirašyti be jokių 
pagelbininkų, siųstų P. T.

Pasirodo, kad p.

Occupation Age

I
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Išpildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 Kast 
120th St., New York, N. Y.
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Visi, kurie tik esate matę 
atmenate tą puiku veikalą, bet “KOVA UŽ IDĖJAS“ dar puikes- 
todel neprisieina daug apie tai kalbėti. Visi, be skirtumo, yra

todėl kiekvienam, ypatingai darbininkui, neatbūtinai- verta pamatyti ir 

vaidins Wilkes-Barre “Aido” Choras, kuris namie, Wilkes-Barriuose,

Rengėjai.

apielinkės lietuviai 
šiandien
Grigutį,’’ ----------- r-----------  _ ------- . . ,

atsilankyti ir pamatyti šią operetę, nepalyginamai puikesnę už visas kitas, kokios 
Scrantone, t*■'-* ' ' ’ ’ — 5 1 '*-■. . ----

veikalu.
už Idėjas ___________ ___  _____ , ____ ____

labai puikiai, tad nėra nei abejonės, kad jie ir serantoniečių nesuvils. 
r kartą visus širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS $1.75 ir 50c; VAIKAMS 25 CENTAI

“GrigutiB, 
r žingeidesnis 

dingai kviečiami 
: esą buvę loštos 

susipažinti su tuo 
šį veikalą, “Kov^ 

vaidino ir pasirodė 
Todėl,

IIIIQIIIOIIICIIIQIIICIII
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Daržovės yra taip pat reika- 
išanksto, kad nei už sudilusį į lingos prie kiekvieno valgio, 
—" Į kaip ir duona, jei norime, kad 

kūnas būtų tvirtas ir sveikas. 
Šeimininkės i kartais pamiršta 
tai, ypač žiemos laiku, kuomet 
sunku gauti šviežias daržoves. 
Perdažnai valgis susideda tik iš 
mėsos, duonos ir bulvių, o toks 

j maistas neduoda vaikams už
tektinai tų dalykų, kurie jiems 
reikalingi, kad augti ir norma
liai vystytis, ir taip pat nėra 
užtektinas užaugusiems. Reikia 
dar priedų, kaip pieno, kiauši
nių, ir kitų daržovių, apart 
bulvių.

Pavasario karštis arba pa
vargęs jausmas, kuris pasirodo 
žiemos pabaigoje, yra iš prie
žasties, kad; žiemos laiku nebu
vo valgoma užtektinai vaisių, 
ii’ daržovių. Galima pataisyti 
įvairias daržoves taip, kad šei- 

• myna pamėgs jas ir net vaikus 
įgalima pripratinti valgyti tas 
daržoves, kurių jie nemėgdavo.

Dažnai šeimininkės daro 
1 klaidą, kuomet daržoves virina 
'per ilgai. Tas atima iš jų sko

bnį Al- d-iup- iri ainešo nor!'nh Padaro kitas negardžiomis, 
i.. i,u-o „o.,rinc.9 i° dažniausiai didele dalis minėta, lama naucios . .. . , .rainiui druskų išverda, bet jos 

S. L. A. kuopos ir'kuopelės ■ yra labai 
neturėtų tylėti prieš toki Pil-' kūnui, 
d o m os i os T a r y b os 
Ką tokie, mažos vertes ir pra-įsako, 
silavinimo sutvėrimėliai gali 
duoti žmonijai, kaip kad p.

centą.
Aš žinau, kad mūsų kuopo

je p. Žukas negaus delegato 
į ateinantį seimą, kuris tą dar
bą varo, važinėdamas per S. 
L. A. kuopas. Gal gaus kele
tą balsų ateinančiuose balsavi
muose P. Tarybos. Bet pa-! 
mąstykime mes, nariai, kiek 
mūsų P. T. eikvoja S. L. A. 
turto del tolesnio pasilaikymo.

Iš tų $48, kuriuos tik per 
tris dienas išmokės p. Žukui, 
ar negalėtų P. T. dalį paskirti 
nesveikiems S. L. A. nariams? 
Mes gerai žinome, kad ne tik 
S. L. A. Žuko palaikymas lė- 
šuOja šimtinę į savaitę, bet ir 
kuopoms išlaidų' padaro.

Visos S. L. A. kuopos, su- 
' laukę tokį nepageidaujamą' 
svečią, turi samdyti svetaines,; “ 
daryti apgarsinimus neva kaip j 

| kokiam kalbėtojui. Reikia pa-j 
i dengti lėšas. O apie metai lai- 
į ko, kaip p. Žukas važinėja 
prakalbomis po S. L. A.

Ar daug jis atnešė per!

reikalingos žmogaus 
Suv. Valstijų žemdir- 

veikimą. bystės Department© specialistai 
kad jei norima, kad ci

buliai turėtų geresni skonį, rfei- 
kia juos virti gerai vandeniu 
apsėmus ir neuždengtame inde.

i Viena, Austrija.— Suban
krutavo Austrijos

' Steyr. Per daugelį
A. L. D. L. D„ 11 kuopos jame buvo išdirbama 

korespondentas “Laisves” N9, klai ir amunicija. Po 
mano atsakymą taip iškraipė, jyme buvo didžiausia 
net dar daugiaus nustebino,! 
užvaikydamas neva dirbtiniu, 
žinoma, kad neužgimė iš ne
kaltos panelės, reikėjo padirb
ti. O gal korespondento iš 
nekaltos panelės užgimė, ne
reikia dirbti? (Tai argumen
tai!—Red.) Kad žmogus, sa
ve persistatydamas veikėju, 
taip pažeminančiai sau liepa-

miestas 
metų 
gin- 

karo 
auto

mobilių išdirbystū Austrijoj, j 
Gyventoji! turi 22,000. Su
virs 6000 darbininkų be dar
bo . Miestas, negauna pa
skolos. Stoka maisto. Di
džiuma gyventojų randasi 
didžiausiame skurde. Miesto 
valdžia ; socialdemokratų

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, .®669
Bell, Oregon 6186

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos Ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad | 
mėnesį ląiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; 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- 

kvepĮ!”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

Mass., i savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų 

Plačiai 
SKAS iš 
sittaukia 
parduoda. via n..»u uxzuxt K2 vxwomw

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 Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėm# 
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 išdirbystša 
cigai*ų viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigaru, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatil- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

žiai dega ir puikiai

John Naujokas

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamų jų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nuslmi* 
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
Kraujo Ištyrimai, Labaratorijoa Bandymai

, norėdamas svieto a- 
kyse save išteisinti, užsiginda-j 
mas savo pasakytus žodžius. Ir! 
jūs pažymit, kad buvo išsikal-į 
bėję net 7 nariai tuom klausimu j 
ir visi nurodinėjo keblumus to- 
kio patvarkymo T. D. A. Cen
tro B. po 1 centą mokesčių ir 
sakote, kad aštuntame nume- 
ryj jūs taip nudailinote ir taip 
pritarė ir nutarė. Tas netei
sybė, ką rašote, tų žodžių jūs 
nekalbėjote ir jokio tarimo ne- 
apribotom mokestini nebuvo, 
čia jūsų pasakytų žodžių ne
atkartosiu, ką pasakiau atsa
kyme, tai jūsų tikri žodžiai 
pasakyti ir jų nebenurysi. Tik 
čia pamiršote arba norite pa
slėpti savo pirmosios kalbos 
numerį. Jeigu atsimintum, tai 
ir išeitų, kad pradėjai, nes ne 
sykį tekalbėjai. Toliaus rašo
te, J. Lukas nukalbėjo žemiau 
kritikos. Lukas draugijai aiš
kino T. D. A. Centro B. pa
tvarkymą, tai kaip galėjo že
miau kritikos nukalbėti? Tai
gi, brolyti, nori dalyką apsuk
ti išvirkščiai, rašydamas, kad 
H. Stankui liepei' sėstis tada, 
kada Stankus būk pasakęs— 
nepaisau pirmininko. • Juk 
Stankus ii- kalbėjo prie dele
gatų raporto ir kad pirminin
kui nepatiko ir nepaliovei šau
kęs—Sėsk, sėsk, tai Stankus 
ir pasakė, kad nepaisau pir
mininko, jeigu į dalyką kalbu.

Toliaus tas korespondentas 
taip sumalė dalykus į krūvą, 
kad ir pati redakcija nesu
pranta, ką jis ten nori pasa
kyti. Su tokiu žmogum, kat
ras savo žodžių užsigina ir da
lykus verčia išvirkščiai, tai po- 
lemizavimas būtų tiek vertas, 
kiek su mažu vaiku Miskusa- 
vimas. Ir daugiaus aš su tuom 
žmogum nepolemizuosiu, tai ir 
jam nebus zdaugiaus pfogos 
popierą gadinti ir svietui iš
virkščiai dalykus perstatyti.

L Urmonas.

GYVYBĖPRIKLAUSO

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite:

KRANK A. URBAN’S PHARMACY 
Metropolitan Avenue, Brooklyn, N

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

bą . Kreipkitės šiuo adresu:

4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLI) POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

..Street or Avenue

Miestas State.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

. • ■ įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra 
dėk kolią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti 1 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kalną. 
S pečiai ės klasės moterims. Leidimas ir užganėdipimas užtikrintas.
Klasės dienomis Ir vakarais.

Užganėdiriimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
'o’lilOIIICIllCHICHlCillGIII0
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TEATRAS-DAIN0S-4WUZIKA

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

STOKES

Mes

nu

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—-Sykį 
' atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

že- 
ir

VIETOS ŽINIOS

127
(Tarpe

metais yra konskrip- 
j karą: palieka savo 
viską' ir eina žudyti 

Karo baisumai— 
žiaurūs

Rengimo Komisija.
(26-27)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistai del visų ligų ir operacijų: 
Akių,

Naujausi

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozo. 
Guzo Anestetiko

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

tik susitarus.

Pasta- 
“Eik į Fabko- 
komitetą). Jis 
Pagalinus susi-: 
kurį jis, būda-'

East 84th Street
Park ir Lexington Ayes.)

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

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

IŠRANDAVOJIMAI
PAŠĮRANDAVOJA puikus kamba

rys su visais parankamais. Kreip
kitės po num. 391 Grand St., 2 tro
pais, Brooklyn, N. Y. 26-28

Kode! Žada Būt Daug 
Publikos Centro Biuro 
Koncerte t > i

> Nieks nesudaro tokios gra
žios balalaikų ir kitai skambi
namų instrumentų muzikos, 
kaip rusai; o ir šokiuose jie, 
galima sakyt, turi pirmenybę 
Amerikos scenoje paskutiniuo
ju laiku. ’

Šiedu rusiški punktai suda
rys tiktai dalį turiningos pro
gramos, kurią duos atsilankiu
siems koncertas, kurį rengia 
Amerikos Komunistų Partijos 
Litetuvių Sekcijos Cėntro Biu
ras, sekmadienį, vasario (Feb
ruary) 2 d. Brooklyn Labor 
Lyceum, 949 Willoughby 
Ąve., Brooklyne. Pradžia 
3:30 vai. po pietų.
i/ Apie programos įvairumą 
skaitykite apgarsinime. Bet 
programa tai dar ne viskas. 
Svarbu yra tikslas, kuriam 
koncertas rengiamas,—būtent,, 
kovai už darbininkų reikalus, 
jų švietimui ir organizavimui, 
agitacijai ir propagandai.

Pakviestas yra 
prakalbą Partijos 
drg. I. Amteris, šio distrikto ; 
organizatorius. Veikiausia darĮstracija išardyta, tie vaikai su- 
bus ir lietuvis kalbėtojas. 

■■*“To programai seks šokiai.

Brooklyno Konferencija 
Streikieriij Sušelpimui

Brooklyno, ypač Williams
burg© dalies darbininkai yra 
šaukiami į Darbininkų Tarp
tautinės Pagelbos konferenci
ją, šį sekmadienį, Workers 
Centre, 688 Broadway (ir 
Whipple St.), Brooklyne. Pra
džia 10 vai. ryte. Bus svars
toma ypač, kaip pagelbėti 
strbikūojantiems ceverykų dar
bininkams ir Illinois mainie- 
rfams. ■ ; " ■
■ Vilijos, darbininkų pašelpi- 
nČS, kultūrinės organizacijos ir 
kliubai privalo pasiųst dele
gatus į šią konferenciją; paša
liniai darbininkai taip pat yra 
raginami skaitlingai dalyvauti.

Ridgewoodo ir Brooklyno 
Darbininką Žiniai

1 .Penktadienio vakare, 7 :30 
val., 31 d. sausio, įvyksta A. 
L. D. L. D. 55 kuopos susi
rinkimas po num. 147 Thames 
St., Degulio svetainėj. Visi 
nariai būtinai turi dalyvauti 
tame susirinkime.

Po susirinkimui bus diskusi
jos: “Kokiais būdais leng 
viausia prieit prie nesusipra
tusių darbininkų.”

Dabar ypatihgai, laiku di
džiausios šalyj bedarbės, mi- 
lionai darbininkų, ačiū savo 
tamsumui, vis dar tebeklauso 
kapitalistinių agentų, apgavikų, 
pasakojančių apie “prosperi
ty,?, apie gerus laikus. Vie
nok tų gerų laikų pradžios ne
simato, o ekonominis krizis, 
svkių ir bedarbė, kasdien ple
čiasi yis labiau.

Todėl tai kiekvieno ne tik 
koimmisto, o ir šiek tiek pro- 
gre^yvio darbininko būtina 
pareiga yra neatidėliotinai dis- 
kusuot klausimą apie tai, kaip 
geriau prieit prie tamsių dar
bininku, nes ir susipratusių 
darbininkų padėtis priklauso 
nuo abelnos visos darbininkų 
klases padėties.

Lietuviai darbininkai sykį 
ant visados turėtų suprast, 
kad jie nėra ir nebus išimtis, 
o yra dalis visos darbininkų 
klasės. Ir jeigu visos darbi
ninkų klasės abelnai padėtis 
kasdien blogėja,—taipgi blo
gėja sykiu ir lietuvių darbi
ninkų padėtis.

Tose diskusijose darbininkų 
ir darbininkių būklė plačiai 
bus gvildenama. štai kodėl 
rito Brooklyno darbininkai 
tūrėtų ateit į tas diskusijas,

Org.

Raudonąją Vaiky Kova 
su Policija

Apie 500 komunistinių jau
nų pionierių, nuo 10 iki 15 me
tų amžiaus, surengė demon
straciją, pasitikdami iš patai
sos namo sugrįžusį Harry Eis- 
maną. Jis ten buvo liepos mė
nesį pasiųstas todėl, kad daly
vavo ’ komunistinių jaunuolių 
demonstracijoj prieš Amerikos 
buržuazinius Boy Scoutus, ku
rie tuomet iš New Yorko kelia
vo į tarptautinį Boy Scoutų 
suvažiavimą Londone.

Du policmanai užpuolė jau
nuosius į pionierius ties Union 
Sq. ir išplėšė nešamus raudo
nus plakatus sii užrašais, svei
kinančiais drg. Harry Eisma- 
ną ir smerkiančiais militaris
tinius Boy Scoutus; ant plaka
tu buvo ir kitu darbininkiškos 
kovos obalsių. Bestumdant ir 
bemušant dviem policmanam 
tuos vaikus, atpleškėjo keli 
desėtkai rezervinės policijos iš 
artimų stočių ir išblaškė .de
monstraciją. Raudonieji pio
nieriai, beje, drąsiai grūmėsi 
su policija, apgindami savo

pasakyti, plakatus ir demonstracijos tei- 
atstovasisę.

Pirm negu buvo jų demon-
,OVXC4V1J« V.V V O

■ sinnko prieš vaikų teismą, j 137 E. 22nd St., New Yorke. 
Kada drg. H. Eismanas pasi- 

i rodė ant teismo rūmo laiptų, 
1 jaunieji pionieriai pasveikino 

jį, užtraukdami Internaciona
lą ir kitas revoliucines dainas. 
Paskui pasiėmė Eismaną ant 
pečių ir taip trečia Avenue 
atnešė iki Komunistu Partijos 
Darbininkų Centrui, Union Sq.

Buržuaziniai ’Amerikos ar
mijos ir laivyno ex-veteranai 
šaukia sekmadienį savo mitin
gą, kuris reikalaus, kad ko
munistams būtų valdiškai už
drausta “naudoti vaikus i delei 
demonstracijų” > jie nenori su* 
prast tp. kad tiej vaikai i irgi 
turi įauklėtą klasinį suprati
mą, ir kad jie nėra vien su
augusiu komunistų “akli įran
kiai,” kaip kad bando persta
tyti buržuazija: jaunieji pio
nieriai turi ir savo iniciatyvos.

Mokyklų insnektoriai yra 
nustebę, kaip, tai tiek daug 
vaikų galėjo išlikti iš mokyk
lų ir eiti i demonstraciią, visai 
nesiklausdami mokytojų.

Po demonstracijai buvo Dar
bininkų Centro svetainėje mi
tingas, kur tirštai prisirinko 
iaunuolių pasitikti drg. Eis
maną.

Sugrąžinkite Neparduotus 
Tikietus!

Visi pardavinėtojai tikietu 
į Centro Biuro koncertą turi 
sugrąžint1 neišparduotus tikie
tus iki šeštadieniui, 1 d. va
sario.

Tikietus grąžinkite drg. J. 
Siurbai, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne (į “Laisvės” ofi
są).

Beleidžiant Vandenį Laukan, 
Prigėrė Mergaitė " • • •

Beleidžiant vandeni iš Os
tend Pirties plaukyklos, Far 
Rockaway,1 smarki vandens 
sriovė pagriebė Heleną Flyiih, 
15 metų mergaite; pritraukė 
ją veidu prie didelės skylės, 
pro ’kurią vanduo bėgo lau- 
gan, ir taip nrigirdė. Pirties 
menadžeris M. B. Berk tapo 
įkalintas antro laipsnio žmog
žudystėje už tai, kad vanduo 
pradėtas leist laukan, neap- 
žiūrėius. ar nlaukykloje nėra 
dar besimaudančių.

Žuvo Pavojingas Gengsteris
Gdngsteris Charles (Red) 

Donnell liko nežinia keno nu
šautas Brooklyne, ant Main 
St., ties laivų prieplauka. Jis 
buvo kaltinamas į penkiose 
žmogžudystėse, bėt jam vis pa
vykdavo išsisukti nuo bąiiSpjėS- 
elektros kedėje.

Ratelninkai Skelbia 
Kriaučiams Vainą 

l

29 d. sausio, 105 Montrose 
Ave., buvo ratelninkų ekstra 
susirinkimas. Į susirinkimą su
sirinko 31 asaba. Susirinkimo 
tikslas buvo tai kriaučiams pa
skelbti vainą. Mat dabar 
kriaučiai nesipeša, tai ratel- 
ninkai nori surengti Baltra
miejaus naktį, kaip jie sako.
Kalbėjo. Vieni kitus kaltino 

už pataikavimą bolševikams. 
O paskui jau viršylos priėjo 
prie tokios nuomonės, kad 
kiek galint dėti pastangų, kad 
ir už mažiausią apmokėjimą 
darbininkams, tik išlaikyti 
kontraktorius ir gauti dirbti 
lietuviškose darbavietėse. Tai 
bent susirenka apkalbėti “dar
bininkų reikalus”!

Taip jau darbininkams sun
ku išgyventi su tokiais men
kais uždarbiais, o ratelninkai 
Šūkauja dar už mažesnius 
praisus dirbti, kad tik laiky
tųsi įmūsų kontraktoriai biz
niuose. Atrodo, kad kada ra
telninkai susirinkę nusitars, 
kad damokėti kontraktoriams, 
kad duoda dirbti.

Juk tokią ratelninkų. takti
ką ir negali kitaip paskaityti, 
kaip tik kad skelbimą kriau
čiams vainos numušinėti algas. 
Juk aiškesnio įrodymo neliko 
ratelninkams, kaip tik judo- 
šiškas pasitarnavimas išnaudo
tojams. Jeigu jie nebūtų kon- 
traktorių pakalikai, tai nebū
tų kėlę suirutę ‘pereitam lo- 
kalo susirinkime prieš paauko
jimą Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui keletą dole-j 
riu, kuris šiandien veda tam 
pačiam New Yorke ir Brook
lyne kovą su batų darbdaviais, 
su valgyklų savininkais ir kit. 
Jie kas darbininkiško, tai sie
nomis lipaf o kas prieš dar
bininkus, tai tas saldu mūsų 
ratelninkams. Nors patys yra 
darbininkai, bet iš to apspan- 
gimo nežino, ką daro ir prie 
ko siekiasi. Tartum kaip pats 
sau jieško virvės, kad jąja 
galėtų paskui pasikarti. Taip 
šiandien ratelninkai tauškia, 
kad dirbti už, mažiausį atly
ginimą, bi tiįę išlaikyti lietu-, 
viškus kontraktorius. To kon-l 
traktoriams jau tik ir reikia. 
Jie del cento kito laiko dirb
tuvę užsidarę, neduodami dar
bininkams dirbti, bi tik savo 
dasiekti. Ratelninkų akstina
ms, kontraktoriai daugiau lai-! 
kysis, nes žinos, kad už jų! 
pečių stovi organizuoti ratel
ninkai su tokiais priešakyje 
Glaveckais, Jonaičiais, Michel- 
sonais ir Karpais.

Kaipo darbininkai, ratelnin
kai turėtų susirinkę svarstyti, 
kaip šiandien, tokioje nedarbo 
situacijoje atsidūrus, subend
rinti jiegas su kairiaisiais lo- 
kalo žmonėmis ir bendrai pa
daryti j Joint Boardo viršinin
kus spaudimą, kad lietuviškas 
distriktas turėtų būt peržiūrė
tas ir darbininkų algos pakel
tos, o ne numuštos būtų. Tai 
būtų žmonės, tai būtų verti pa
gyrimo. Bet dabar, kada su
siėję kuždasi, kad dar lietuviš
kose dirbtuvėse nraisai perdi- 
deli, tai judošiai, darbininkų 
klasės išdavikai!

Darbininkas.

Svarbi Prelekcija 
Workers Forume

• i ' *■

Koinunistų Partijos New 
Yorko distrikto organizatorius 
I. Amter duos pamatinę pre- 
lekciją apie “Bedarbę i? Besi
plėtojantį Krizį,” seknladienį, 
vasario 2 d., Workers School 
Forume, 26 Union Sq. Pra
džia 8 vai. vakare. /Labai pa
tartinas dalykas draugams su
sipažinti giliau su tuo opiuo
ju dienos klausimu, atsilan
kant į prelekcija.

Teisite Apvogė Advokatą
Dokų darbininkas Edward 

Sullivan, juodveidis, buvo kal
tinamas New Yorko policijos 
už betvarkės kėlimą. West 
Side teismabutyje Sullivan pa
reikalavo, kad jam ■ teisėjas 
paskirtų advokatą, nes jis ne
turi pihigų nusisamdyti. Bu
vo pašauktas advokatas Nath
aniel Feinstein. Jis atėjo tei-

sman, pasidėjo kailinius $250 
vertės ir pradėjo Sullivan tei
sinti. Kaltinimą teisėjas pa
naikino, bet sykiu ir advokato 
kailiniai dingo.

Teismabutyje buvo užtekti
nai policijos ir detektyvų, bet 
kailiniai “paspruko.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. •

A. P. L. A. 22 kuopos susirinkimas 
bus panedėlj, 3 vasario, “Laisves” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti. Komitetas. 26-27

EAST NEW YORK, N. Y.
S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 

bus panedėlj, 3, vasario, Peoples Ly
ceum, 218 Van Sicklen Ave. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių. K. K.

26-27

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

PAMATYKIT “IMPERIJOS 
SKEVELDRĄ”
rJei senas St. Petersburg© 

gy ventoj as-darbinink as, kuris 
1916 metais, sakysim, būtų 
užmigęs, o 1928 metais neti
kėtai būtų nugabentas į Lenin
gradą ir ten atmerkęs akis— 
ką jis pamąstytų ? šitą klau
simą atsako judis “Fragment 
of Empire” (Imperijos Skevel
dra), kuris dabar rodomas 
Cameo Teatre, New Yorke. 
Tai puikus dailės šmotas! Tai 
gilus ganAinys psichologiniu 
žvilgsniu !

Petrapilio fabriko darbinin
kas 1914 
tuoj amas 
žmoną ir 
vokiečių, 
trenksmai, žiaurūs vaizdai, 
etc.—sugadina jo nervus; pa
lieka jis be atminties, nesvei
kas. Nieko nežino, nieko ne
atmena; lieka pusdurniu. Kla
joja po plačiuosius Rusijos 
laukus, po Sibirą. Bet, bekla
jodamas, begyvendamas liuo- 
sai nuo visko', 1928 metais jis 
atgauna sąmonę; pradeda at
siminti viską. Tuomet sėdasi 
į prekinį traukinį ir nuvažiuo
ja atgal į Petrapilį (Leningra
dą) jieškot savo žmonos. I

Kaip jis nustemba: vietoj 
carų stovylų, jis mato Lenino 
stovylą; vietoj mažučių name
lių—stovi nauji milžiniški ap-' 
artmentiniai namai! Jis stebi-' 
si, nerimauja. Atsimena jis! 
antrašą savo seno darbdavio. 
Eina pas jį darbo prašyti. Nu
silenkia, nuolankauja, 
rasis atsako: 
mą” (fabriko 
eina, jieško.) 
randa draugą^ 
m as be atminties, išgelbėjo iš 
mirties nasrų. Šis įrąšo jį į 
uniją, padeda surasti darbą 
fabrike. Pagaliaus, suranda 
jis ir savo žmoną, kuri dabar 
yra vedusi su kitu.

Jam viskas nauja, keista,' 
nesuprantama, iki pagaliaus 
jis išsiaiškina, kad tai revoliu
cija tą viską padarė ir daro.

Pamatykif šį veikalą, kas 
tik kur galit, Tai vienas iš 
pačių geniausiųjų ! R.

PĄSIRANDAVOJA 5 kambariai ir 
maudyne. 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)

P ARDA V IMA!
PARSIDUODA grosemė, labai geroj 

vietoj, biznis geras. Parduosiu pi
giai arba priimsiu į partnerius leng
vomis išlygomis. Kreipkitės po num. 
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 25-30

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)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis s p a l- 
vomis. Atnaujina 
senutf ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2320

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)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.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽRIETĖJĘ
Kendrick’s Hęrb Laxative yra Padaryta iš 

Gryiių Žolių ir* Neturi Savyje Jokių 
s i Chem ikalų
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 didžiausią ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit Sį skelbimų ir prisiųskit kartu su užsakymu

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

. Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja it laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kariėtas Veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURIA. VELIČKĄ ir

Tai žmones, 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.

> , I I I » 1 z

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

• > J.' ir O. V ATGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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