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Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik \ 
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Dviejų Lietuvos Komunistų 
.Mirties Bausmė Pakeista 

Kalėjimu
“Lietuvos Žinios” sausio 

17 d. laidoj praneša, kad 
fašistinio teismo pasmerkti 
nužudymui komunistai Kon- 
tautas ir Kučinskas padavę 

L prezidentui Smetonai pra
šymus ir Smetona pakeitęs 
mirties bausmę sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos.

Kokio pobūdžio tie prašy
mai buvo, mums nežinoma.

Iš Sovietų Sąjungos

Fred Beal Suareštuotas

Traktoriai—Už Arklių Uo
degas ir Karčius

Volčankos, Androsovkos 
ir Samarovkos kaimų, ča- 
pajevo rajono, valstiečiai 
apkarpo arklių karčius ir 
uodegas ir atiduoda, kaipo 
eksporto medžiagą. Gautus 
pinigus įneša avansu už 
traktorius. Ekaterininsko 
rajono kolchozininkai už 
gautus tokiu būdu pinigus 
užpirko 10 traktorių, 
našių žinių yra ir iš 
rajonų.

Pa- 
kitu V

Demonstracija Prie Jugosla
vijos Legacijos Graikijoj
ATHENS, Graikija.— Čia 

darbininkai po komunistų 
vadovybe demonstravo prie 
Jugoslavijos legacijos, šauk
dami: “šalin fašistinė dikta
tūra Jugoslavijoj.”

Minia taipgi leido akme
nis į legacijos namą, atvy
kus policijai draskyti 
monstraciją.

de-

Baltagvardiečiai Atakavo
Sovietą Raštinę Charbine

MASKVA. — Trečiadienį 
apie 600 ginkluotų balta
gvardiečių užpuolė Chinijoš 
Rytinio gelžkelio raštinę 
Charbine, sumušė ten dir
bančius darbininkus ir gra
sino Sovietų direktoriui 
Rudy. Jie reikalavo “atly
ginimo” neva už tai, kad su
lig pasirašytos Sovietų ir 
Chinijoš sutarties Chaba- 
rovske, jie prarado “savo 
darbus,” kuriuos jie buvo 
gavę ant? gelžkelio Chinijoš 
militaristams pasigriebus tą

PONTIAC, Mich.— Fred 
Beal, vienas iš septynių 
Gastonijos streiko vadų, ku
rie yra pasmerkti ilgiems 
metams kalėjimo, trečiadie
nio vakarą čia tapo suaręs- 
tuotas Darbo Unijų Vieny- gelžkelį. Direktorius Rudy 
bes Lygos susirinkime. Jis atmetė jų reikalavimus ir 
sulaikytas po $10,000 kauci- pasiuntė juos pas Mandžu- 
jos sulig Michigan valstijos rjjos valdžią, .kuri davė

’ ’ jienjs iuos> dąrbus. Paga- 
atvykb' policija ir per

kalbėjo baltagvardiečius pa
sitraukti.

Į Chinijoš policijos ne
veiklumą prieš baltagvar
diečius Sovietai žiūri kaipo 
į laužymą sutarties, kuri 
reikalauja, kad baltagvar
diečiai būtų išdeportuoti iš 
Mandžurijos.

kriminalio ,, simjikalizmo 
įstatymu.' Kitas ♦darbinin
kas, vardu McGrath, taipgi 
tapo suareštuotas.

Jie tapo suareštuoti sąry
šy sų. bedarbių demonstra
cija.' Suvirs 1500 bedarbių1 
demonstravo į miesto salę, 
nepaisant policijos bandy
mo išdraskyti demonstraci
ją

Popiežius Superkąs Didelius 
Žemės Plotus Palestinoj

Uždaromas Vienuolynas

Valstiečiams reikalaujant 
likviduojamas didelis Vos- 
kresensko-Pokrovskij vie
nuolynas Lugos apygardoj. 
Vietoj vienuolyno organi
zuojamas darbo kolektyvas 
iš biedniokų ir vidutinių val-

Žydų spauda praneša iš 
Palestinos, kad popiežius 
ėmęs per savo tam tikrą 
agentą supirkinėti daug že
mės Palestinoje. Popiežiaus 
agentas esąs1' vienas kuni
gas, Borsalino varęiu. Jis 
superkąs - didelius žemės 
plotus.

Žydų -Tautos Fondo agen- j 
j tūra ir kitos sionistų orga
nizacijos esančios tūd labai 
susirūpinusios. Jos įtarian-, 
čios, kad čia už papos nuga
ros stovįs Italijos diktato
rius. Mussolini,{ kuris tuo 
būdu' norįs įsiskverbti į žy
dų kolonijas Palestinoje.

Kunigas Borsalino z' esąs. tais pagimdė tris’ 
pareiškęs, kad papa turįs 
užimti naujų pozicijų Pa- ■ > 
lestipoje, kad galėtų “ginti” Į

18 Vaikų į 18 Metų

Nę\y Haven, Conn.—Jose
phine Šalzo, 39 metų am
žiaus moteris* ketvirtadienį 
pagimdė, dvynukus. Ji apsi
vedė 1^2 jpętais ir (jau su
silaukė 18 vajkų. 1922' me
tais ji ant. sykio pagimdė 
keturis kūdikius. 1924 me-

Nušovė Policistą

Visoms Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj Kuopoms ir Narėms

Su 1 d. kovo prasideda Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo Amerikoj vajaus mėnesis. Pildomasis Komitetas 
kreipiasi į kiekvieną narę, kad nepraleistų šio vajaus 
mėnesio nepasidarbavus savo organizacijai. Dirva mums 
labai plati. Tik pagalvokime, kiek tūkstančių lietuvių 
darbininkių dar nepriklauso mūsų orgahizacijoj. O ko
dėl šios darbininkės nesiranda mūsų eilėse? Todėl, kad 
mes dar nepajėgėm prie jų prieiti, supažindinti jas su 
L. D. S. A. siekiais.

Taigi, draugės, per kovo mėnesį kiekviena pasistengki- 
me padirbėti kuodaugiaušia organizacijos labui. Kur tik 
sueiname lietuvę darbininkę, pakalbinkim ją įstoti į mū
sų eiles.

Taipgi gaukime kuodaugiaušia skaitytojų mūsų orga
nui “Darbininkių Balsui”. Prenumerata labai pigi—tik 
$2.00 metams. Ir todėl, jeigu mes tiktai visos pabandytu- 
mėm pasidarbuoti, galėtumėm gauti labai daug prenu
meratų mūsų organui, ęavaikščiokim po stubas, nuei- 
kim į parengimus, į prakalbas. Visur, kur tik yra koks 
nors suėjimas darbininkių ir darbininkų, mes ten būki
me ir pasidarbuokim savo organizacijai.

Dabartiniu laiku, daugiau negu kada nors pirmiau, 
mes turime dirbti, kad paskleidus darbininkišką apšvie- 
tą kuoplačiausia tarpe tamsių darbininkų masių. Dabar, 
kuomet pasireiškė Jungtinėse Valstijose tokia didelė be
darbė, toks neapsakytas sužvėrėjimas kapitalistinės kla
sės, kuomet iš visų pusių darbininkai yra spaudžiami, 
mes turime dėti visas pastangas, kad įtraukus darbinin
kes ir darbininkus į darbininkiškas organizacijas, idant 
jie galėtų pabust ir pamatyt, kad tik tuomet darbininkai 
turės lengvesnį gyvenimą, šviesesnę ateitį, kuomet bus 
nuversta ši supuvusi kapitalistinė tvarka.

Apart traukimo darbininkes į L. D. S. A., mūsų būti-1 
na užduotis lavintis ir sekti vairą Komunistų . Partijos. 
Neužtenka mums priklausyti vien Liet. Darb. Susivieniji- 
in'eC Stokime* į Komunistų Partiją ir drauge, su vyrais 
darbininkais kovdkime prieš mūsų išnaudotojus. Pa
švęskime dalį šio. vajaus mėnesio verbuodamos nares, ku
rios jau randasi mūsų organizacijoj, į Komunistų Parti
ją, nes tai yra vienintelė politinę partija, kuri gina mūsų 
visų, darbininkių ir darbininkų, reikalus.

Kiekviena kuopa turi pasistengti surengt bent kelis 
susirinkimus per šį mėnesį, kaip tai prakalbas, praplės
tus moterų susirinkimus, įvairius vakarėlius su pamar- 
ginimais ir tt.- -

Šiais metais Pildomasis Komitetas nutaręs duoti pen
kias dovanas toms ar tiems, kurie gaus daugiausia pre
numeratų “Darbininkių Balsui.” Dvi kuopos, kurios 
gaus daugiausia narių, taipgi gaus dovanas. Dar nenu
tarta, kokios dovanos bus duodamos, bet tatai bus pra
nešta trumpoj ateityj. , , -

Mes kviečiame ir draugus vyrus prisidėti prie šio va
jaus, pagelbėti mums gavime skaitytojų ir narių. Dirb
kime visi ir visos per šį vajų, kad gauti kuodaugiaušia 
narių į Lietuvių Darbininkių Susivienijimą.

L. D. S. A. Pildomasis Komitetas.
— » ■ ‘ ; \............... .......—)

Pakelia Telefonų Kainą Numirė Išbadavęs 52 Dienas

3 Įkalino už Dalyvavimą 
Bedarbių Demonstracijose

BUFFALO, . N. Y.— Du 
nariai Komunistų Partijos, 
Stone ir Richards, ir Jau
nųjų Komunistų Lygos or
ganizatorius Donald tapo 
nuteisti po menesį į kalėji
mą už dalyvavimą čia be
darbių demonstracijoj per
eitą savaitę. Organizuoja
ma didelis protestas prieš 
tų darbininkų įkalinimą.

Argentinoj Lietuviai
Bedarbiai Atiduoda Vaikus
BUENOS AIRES.— Ar

gentina dabar gyvena sun
kų ekonominį krizį, kurio 
pabaiga nenumatoma. Lie
tuviai su mažais vaikais re
tai gauna darbo. Jiems ten
ka sėdėti emigracijos na
muose, kol vaikus išdalina į 
vietines prieglaudas, iš kur 
jie jau negrąžinami tėvams. 
Kada prieglaudose vietos 
nėra, tėvai dažnai savo vai
kus pameta gatvėje. Lietu
vių tarpe buvo keletas pa
našių atsitikimų. Taip pat 
atsitinka, kad tėvai per 
spaudą siūlo savo vaikus ge- 
riems įmonėms auginti, čia 
dedame vieną tokių skelbi
mų : “Būdamas neturtingas 
ir turėdamas daug mergai
čių, siūlau geriems žmo
nėms dviejų mėnesių mer
gaitę, gimusią Argentinoj.’'

Nacionalė Mainierių Konven
cija Šaukiama Balandžio 1

KOMUNISTAI ORGANIZUOJA
BEDARBIUS PIETINĖSE VALSTIJOSE

Suorganizuota Bedarbiu Taryba Chattanooga, Tennessee;
Planuojama Didelės Demonstracijos Vasario 26

CHATTANOOGA, Tenn.
— Komunistų Partija ir 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga varo darbininkų organi
zavimo darbą pirmyn. Ne 
tik organizuojama dirbanti 
darbininkai, bet ir bedar
biai.

Trečiadienį čia tapo suor
ganizuota bedarbių taryba. 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga atidarė čia savo svetainę. 
Į susirinkimą atėjo keli šim
tai bedarbių, jų tarpe ne
mažai negrų darbininkų. 
Čia randasi be darbo daug 
gelžkeliečių ir liejyklų dar
bininku.

Net miesto valdininkai 
pripažįsta, kad šiame mies
te dar tokios didelės bedar- pietinėse valstijose planuo- 
bės nebuvo per dvidešimts jama didelės demonstraci- 
metų. Miestas verčia be- jos vasario 26 d. prieš be
darbius nakvoti kalėjimuo-: darbę. Prie tokių demon- 
se. Ten darbininkai turi j stracijų rengiasi darbinin- 
gulėti ant cementinių grin-’ kai įvairiose kapitaliatinėsę 
dų be užsiklojimo; turį šal-i šalyse.

ti per naktį.
Bedarbiai susirinkime aiš

kino, kad negalima gauti 
darbo. Jie entuziastiškai 
sutiko kovoti už Darbo Uni
jų Vienybės Lygos išstaty
tus reikalavimus: bedar
biams darbo arba atlyginti 
pilnas algas; kovoti’ kąrtu 
su dirbančiais darbininkais 
prieš skubinimo sistemą ir 
už sutrumpinimą darbo die
nos iki 7 valandų.

Susirinkime dalyvavo kai
riojo darbininkų judėjimo 
vadai, Red Hendrix, Amy 
Schecter, Fred Totherow ir 
Gilbert Lewis.

Čia ir kituose miestuose

Valstiečiai Sudegino -
8 Vežimus Ikonų

Sovietai Baigia '
800 Myliu Gelžkelį

katalikus, nes italai negalį 
pakęsti francūzų pasigyri
mų, būk jie esą vieninteliai 
“katalikų gynėjai” Rytuo
se.

Sydney, Australija.— Au
stralijos valdžia nubalsavo 
paskirti $5,000,000 vedimui 
kelių;-idant tuo būdu suma
žinti bedarbę.

New York.— Apie 9 vai. 
ketvirtadienio vakarą, ant 
West'113 th St., New Yor
ke, policistas Maurice O’
Brien sustabdė du vyrus' ir 
pradėjo klausinėti. Vienas 
iš jų išsitraukė revolverį ir 
suvarė policistui kulką į 
galvą. Paskui abu pasisam
dė taksi ir nuvažiavo. Poli
cistas žuvo ant vietos.

ALBANY, N. Y.— Sulig 
federalio teismo nuospren
džio, New Yorko Telefono 
Kompanija sumanė pakelti 
telefonų kainą apie dešimts 
nuošimčių. Tuo būdu ji 
'galėtų, gąūti ‘į metus $14,- 
00(0,000 daugiau. '

i. New Yorko Valstijos Pub
lic Service komisija su fe- 
dėralio teismo nuosprendžiu 
nesutiko ir ji išnešė savo 
nuosprendį, kad kompanijos 
sumanytas kainos ' pakėli
mas būtų sumažintas ant 20 
nuošimčių, tai yra, kad 
kompanijai būtų leista už
dirbti $11,000,000 į metus 
daugiau. Tuo būdu telefo
no naudotojams sutaupina- 
ma $3,000,000.

Komisijos nuosprendis įė
jo galion penktadienio vi
durnaktį; ?

SAN FRANCISCO, Calif. 
— Bandydamas išsigydyti 
nuo chroniškos ligos bada
vimu, Fred W. Lewis, 38 
metų amžiaus, pardavėjas, 
trečiadienį numirė nuo ilgo 
badavimo. Jis dšbadavo 52 
dienas.

18 Naujų Elektros Stočių

• Pasibaigė visos i B altaru- 
sijos pasitarimas kaimo 
elektrifikacijos klausimu. 
Šiemet Baltarusijoj bus pa
statyta 18 naujų .elektros 
Stočių? Stotys bus pastaty
tos daugiausia visuotinos 
kolektyvizacijos rajonuose, 
ypač Bobruisko ir Mogilio
vo apygardose. Oršos apy
gardoje stotys bus pastaty
tos Oršos, Dubrovnos ir 
Liadnos rajonuose.

Stotims pastatyti bus iš
leista apie 3 milionus rub
liu. ■!. i 1

URIUPINSKAJA, Sovietų 
Sąjunga. —z Ketvirtadienį 
valstiečiai, kurie prisidėjo 
prie naujai įsteigto valsty
binio kolektyviško ūkio, su
degino aštuonis vežimus 
ikonų (“šventųjų” paveiks
lų).PITTSBURGH, Pa.— Na- 

cionalės Mainierių Unijos Jų pavyzdį pasekė valstie- 
generalis sekretorius Pat čiai kitų keturių netoli esa- 
Toohey praneša, kad tos mų kaimų, 
unijos nacionalė konvencija 
įvyks balandžio 1 d. Mano
ma, kad dalyvaus suvirš 
1,000 delegatų.

Konvencija išdirbs planus 
vedimui kovos išsibaigus 
kietosios anglies kasėjų su
tarčiai su darbdaviais rug
pjūčio 31 d. Kasyklų savi
ninkai tuomet dės pastan
gas nukapoti algas.

Išrado Naują Universalinę 
Kalbą

ALMA ATA, Kazakista- 
nas, Sovietų Sąjunga.—^So
vietai baigia vesti 869 nlylių 
gelžkelį, jungiantį Sibirą .su 
Turkestanu. Kuomet bus 
užbaigtas, kainuos suvirš 
$100,000,000. Bus užbaigtas ; 
1931 metais.' Tuo gelžkeliu • 
bus sujungta didieji medvil-:. 
nes auginimo distriktai 
Centralinėj Azijoj ,sū dide
liais javų auginimo plotais 
Sibire. Susisiekimas Sibiro 
su Centraline Azija bus su
mažintas nuo 1,800 mylių 
iki 720 mylių. Los svarbią 
rolę vystyme anglies, gele
žies ir medžio pramonių..

Suvirš 550,000 dlrbimn-

Danijos prof. Dr. Otto 
Jasperson išrado naują uni
versalinę kalbą esperanto 
vietoj. Savo išrastąją kai- dirba prie to gelžkelio. 
bą danų profesorius vadina jau arį.Į nuošimčiai gelž-
“Novail”. kelio užbaigta.

4* • St

LENKUOS DIDELĖS 
SKOLOS

VARŠAVA.— Seimo biu
džeto komisijoj atstovas 
Rybarskis (nacionaldemo- 
kratas) pareiškė, kad ’Len
kijos Skolos lig 30 rugsėjo 
1929 m. pasiekė 4,089 milio- 
nų zlotų. Atstovas Diaman- 
das (PPS) pasiūlė šią rezo
liuciją: “Seimas nutaria, 
kad Lenkijos valstybė neap- 
siima mokėti skolų, kurios 
bus padarytos be seimo ži
nios” . Pirmininkas atsisa
kė siūlyti šią rezoliuciją 
balsuoti.

Paryžius.—Čia gauta pra
nešimas, kad greitu laiku 
Vokietija prddės budavoti 
penkis kreiserius.

Nuėmė Varpus

Ulianovskas. — Ketvirta
dienį Sovietų valdžia nuėmė 
varpus iš keturių bažnyčių 
Mėlekess mieste, kuris ran
dasi netoli nuo1 čia. Sutir
pinus juos, gauta 21 tonas 
metalo.

Viena bažnyčia tapo pa
versta į traktorių dirbtuvę.

Ragina Francijos Valdžią 
Užpulti Sovietų Ambasadą

■ ■y - ■■■■

( Paryžius.— Franci jos ka
pitalistinė. spauda ragina
valdžią padaryti užpuolimą"

Bičių Vagys

Palanga.— Prieš naujus 
metus penki pusberniai pa
sivertę meškomis pavogė 
grafo Tiškevičiaus ‘vieną 
avilį bičių. Medų suėdė, o 
bites sunaikino. Policijai 
pravedus tardymą, pusber
niai paleisti.

ant Sovietų ambasados. 
Baltagvardiečiai sako, būk 
komunistai pagriebę ruSiį’ • 
baltagvardiečių militarinį- 
vadą generolą Kotepovą ir 
nusigabenę į Sovietų amba
sadą. Komunistų laikraštis 
“L’Humanite” nurodo, kad 
tai yra provokacija.

Madrid, Ispanija.— Ket- 
virtadienį tapo sudarytas 
Ispanijos naujas fašistinis 
kabinetas. Sakoma, kad 
nauja valdžia paskelbsianti 
parlamento rinkimus.
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Visi ir Visos Rytoj Būkite Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuro Koncerte, Labor Lyceum, Brooklyne. Programa Prasidės 3:30 Vai. Po Pietų.
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ARMIJOS DAROSI NEPASITIKIMOS
i KoHįngos bedarbių ir streikierių demonstracijos aidė- 

ja it kapitalistinėse armijose. Kareiviai, milžiniškoje di
džiumoje-surinkti iš darbininkų ir neturtingu valstiečių, 
pradeda, atydžiai prisiklausyti, kas dedasi už kazermių 
sienų. ‘

' -J
FrancĮizų armijos šnipijada praneša^ jog visi 4Q pulkų 

yra užkrėsti komunistinės propagandoj; kuriasi naujos 
komunistų grupelės (“celės”) ir armijoj' if laivyne; Strei
kų vietose ypač greitai susimezga ryšiai tarp kareivių 
ir streikierių. Tatai ypač buvo matyt laike mainierių 
streiko Briėy sintyje. Be to, visose kovose komunistai 
gauna daugiau abelno darbininkų pritarimo. Pavyz
džiui, kuomet Paryžiuje buvo areštuoti du komunistai 
už Upelių skleidimą, tuoj aus protestuodami sustreikavo 
pusantro tūkstančio metalo darbininkų.

Del tokių nuo tikiu kyla nepaslepiamas lermas francū- 
zišlioje buržuazijoje. : . i (

lą išgąsčio pasišiaušė šeriai ir Vokietijos valdonams, 
kad- į jų armiją vis daugiau persisunkia raudonojo ele
mento. Dejavimus del to matėme ir New Yorko Times’e, 
šaulio 30 d. š. m. Nors Vokietijos armija yra parinkti- 
na, Įir jon imami kareiviai nuodugniai persijojami, bet 
revoliucinė propaganda joje kas kartas platėja.

Dabartinė Hamburgo bedarbių kova su policija iš už 
barikadų, atviri jų mūšiai su buržuazijos jėgomis per 
mainės demonstracijas randa sau atbalsio ir karei
viuose.

Net fašistinė Italija pradeda nepasitikėti savo ginkluo
tomis pajėgomis pramonės centruose, kaip kad Milane. 
Pakilus bedarbių demonstracijų bangai, Milano milicija 
buvo iš miesto kitur išsiųsta, o jos vieton pašaukti mili
cininkai, surinkti. iš labiausia atsilikusių kaimiškų už
kampių. Bet kuomet paskutiniais ’mėnesiais prasidėjo 
veiklus priesfašistinis • bruzdėsimas, Apulijoj, Kalabrijoj 
ir kitose, irocfoš, nuošaliose' vietose,; tai Mussolinio ’val
džia nepasitikėjo tenaitinemis'milicininkų kuopomis: už- 
siuntė milicijos būrius iš “svetimų” vietų.

Aimija ir milicija šiandieną, reiškia,, nėra apsaugota 
nuoi •kylančios^bevoliiicinės dvasios nę tik pačiuose pul
kuose ir didmiesčiuose, bet ir .sodžiaus srityse.

Matydami didelę armijų* Tolę revoliucijoj, Amerikos 
konįuhistai kreipia kas kart daugiau domės į kareivius ir 
jūrininkus. , , . ,

Efarbininkai, stokite į Komunistų Partiją!

“Secialistu” Streikas su Buržuazijos Užgynimi
Ką N. Yorke rengias paskelb

ti vadai “socialistinės” Inter
national Ladies Garment 

/ Workers Unijos, tai nebus 
/ joks darbininkų streikas, o va

dų šmugelis su fabrikantais 
moteriškų drabužių. Jog tai 
“mojiki biznis,” matysime kad 
ir i| poros sekamų faktų:

Tos unijos prezidentas Ben. 
Schlesinger atsilankė pas mie
sto |najorą Walkerį, prašyda
mas; kad policija jokiu būdu 
niekur nekliudytų ’jiems strei
kuoti bei ramiai pikietuoti. 
Sak^, ‘ 'šį streiką užgiria ke
lios 'Svarbios (buržuazinių) pi- 
liočtt organizacijos ir Ameri
kos 4)arbo Federacija.” (New 
Yort Times, sausio 30 d.)

ftpteriškų Drabužių Fabri- 
ifų Sąj unga savo i 
įmenąs 'Wear” rašo: 
įš vienos pusės, męs-jau 

baigę savo derybas' (Su 
uuijM vadais) devyniais punk
tais iš dešimties... ekonomi
nė įaclętis., jieiėid,zia pridėti 

AdsHįninkams .uždarbio šiuo

su šios geltonosios unijos pre
zidentu majoras Walkeris pa
reiškė, kad policija ne tik ne
kliudys International Garment 
Workers Unijai “streikuoti,” 
bet dar apgins jos “pikietų tei
ses.”

Visai kitaip majoro Walke- 
rio policija, detektyvai ir 
jiems talkininkaujanti gengs-f 
toriai elgiasi, kur į tikrą kovą 
stoja kairieji Adatos Industri
nės Unijos darbininkai 
rioji 
nija, komunistų vadovaujama 
Independent Shoe Workers 
Unija, jų vadovybėj einanti 
marketų tarnautojai ir kt. čia 
darban prieš . streikierius pa
leidžiama ir indžionkšinai, ir 
areštai, ir policijos buožė, ir 
bliakdžekis, ir revolveris, nuo 
kurio krito ir drg. Katovis.

APŽVALGA
Tokios Motery
Algos Amerikoje! 1

Federuotoji špauda pra
neša:

Viena pusė moterų darbi
ninkių, dirbančių J. V. dešimtu- 
kinėse krautuvėse, pasak J.V. 
darbo department© moterų 
biuro pranešimo, paskutiniam 
bertainyj 1929 metų gaudavo Į 
po mažiau $12 į savaitę algos. 
Iš 6,Q61 moteyų, samdomų 179 
įstaigose, kurių, algos į ; buvo 
įimtos, šitam tyrime, . tik 7 
nuoš. tegaudavo po $18 į sa
vaitę, 70 nuoš., uždirbo po ma
žiau $15, 26 hubs, uždirbdavo 
niažiau, kai $10.' ‘ Tik vienoj 
Chlifornijos valstijoj, kur pri-. 
imta moterų algų minimumo 
įstatymas, darbininkės tegau- 
davę nemažiau po $16.

, .Jeigu tie tūkstančiai, mo
terų darbininkių, kurios

Labai Gerbiami Idealistai 
Lietuvos žemės, Lietuvos gam
tos, Lietuvos žmonių garbės ir 
gerovės bei kultūros iškėlimo 
velintojas aš esu. Būdamas 
plačių ir laisvų pažiūrų lietu
vis, aš gerbiu Jūsų prddėtą 
darbą tolimoje Argentinoje. 
Jūsų' darbą aukštai įvertino 
Chikagos “Naujiehos,” o 
“Naujienų” Redaktorius Pijus 

garbingiausias 
kultūrinio

Grigaitis yra
Amerikos lietuvių 
darbo pionierius.
Kaipgi, kaipgi! Grigaitis 

“yra garbingiausias” žmo
gus. Negarbingas žmogus 
juk negalėtų atsidurti vie
noj partijoj f su nukniąuku- 
siu tūkstančius dolerių Kas
tantu Norkum, provokato
rium čiučeliu, streiklaužiais 
ir kitokiais aferistais, kurie 
sudarė tą “socialistų parti
ją” Argentinoje. Keista,

nuolatines algas gaudavo po ,kode] Rutkauskas ■ neprimi-
$12 į savaitę, susirgs arba 
bus priverstos pabūti be 
darbo bent kiek laiko, tai 
jom gręstų mirties pavojus, 
jei neturėtų pašalpos iš pa- 
šalies.

Vienas akyvas, tačiaus, 
dalykas, kad tos moterys, 
uždirbančios taip 
įtraukti į darbo unijas nėra 
lengva: sunkiau už fabrikų 
darbininkes, kurių algos di
desnės. Gal tai del to, kad 
jos save prisiskaito prie 
“baltarankiu.”

nė, kad Grigaitis, kaipo gar
bingas žmogus, organizavo 
“Chinijos aliejaus”, “kujolų 
bingolų” ir kt. bendroves. 
Tas viskas juk priklauso 
Grigaičio nuopelnams.

mažai Kaip Ištikrųjy Esama?
“Tėvynės” redakcija

NAUJI RAŠTAI Savickas. • Publikos -buvo vi
dutinis skaitlius; -Choras tu
rės pelnos ' : Į ! I 1

Pirmoji Gegužės Nepri
klausomoje Lietuvoje. Su
taisė V. Kapsukas. Kaina 
10 c. Išleista Tilžėje. Tai 
yra raukius žinių, straips
nelių ir atsišaukimų, tilpu
sių Lietuvos darbininkų 
spaudoje ir lapeliuose rei
kale šventimo Pirmosios 
Gegužės.. Be to, nušviesta, 
kuomi ten ir šian tie ap- 
vaikščiojimai užsibaigė; ką 
darbininkai laimėjo, bei pra
laimėjo. Sykiu • nušviestas 
veidas socialdemokratų,- 
krik-demų ir ' kitų, kurie 
meilinasi prie darbininkų. 
Knygelė turi 80 puslapių 
skaitymo. , , ;

“The Communist”, Ameri
kos Komunistų Partijos teo
retinis organas, mėnesinis 
žurnalas jau išėjo iš spau
dos už sausio mėnesį. Telpa 
visa eilė gerų straipsnių,- 
tarpe kurių yra: “Leniniz
mas ir Mūsų Partija” —
Max Bedacht; “Sovietu Sa-i 
jungos Partijos Plenumas”; 
“Negrai ir Kova prieš Im
perialistus” — J. W. Ford 

•“Kai Kurie Prityrimai Or
ganizavime Negrų Darb.” 
— Earl Browder ir kt. Kai
na tik 25c. Kiekvienas su
sipratęs darbininkas, mokąs 
anglų kalbą, nęturi praleisti 
neįsigijęs šito žurnalo.

Rąšydamas žinelę apie A. 
L. D. L. D. kuopos susirinki
mą, Kritikaitis patarė, kad 
prie susirinkimų turėti disku
sijas ar paskaitą. ' Geras pa
tarimas. Bet ar susirinkimaį 
ims jį vykinti, tai klausimas, 
į kurį sunku išanksto atsaky
ti. Kuopos susirinkimuose sto
ka rimtumo ir stoka noro dirb
ti. Jei kas ką sumano, tai 
tam sumanytojui ir liepia dirb
ti. Susirinkimus 'reikia labiau 
garsinti, reikia kviesti tuos na
rius, 'kurie labai' retai į susi
rinkimus lankosi. Skaitlinges- 
niuose ’susirinkimuose gal at
sirastų ir kas darbus apsiima, 
f 1 , •« J— •«,

' A. L'. D? L. D.1 Dvylikto Ap- 
skričid ’ kinfėreiibija' ‘pragjd, o! 
teko girdėti, kad rhūsiį kuopos 
delegatė riebūvo nuvykusi? Ir 
vėl PennsylVanijos draugai sa
kys, kad binghamtoniečiai ap
sileidę. ' ■ : !

Organizuojasi didelis būrys 
žmonių, kurie' pasisamdę bu- 
są-važiuos 8 d. vasario j Scran- 
toną pamatyti wikes-barrie- 
čius lošiant “Kova Už Idėjas?"

Dar Apie Vagį Besiedovskį, 
Kuris Socialistu Patapo

į Inprekoro žinių ągentūrą 
ptaneša apie • 'atsibuvusį 
Maskvoj teismą j Ęęsiędbvs- 
kio, Sovietų Sąjungos amba
sados Paryžiuje darbininko, 
kuris apvogęs Sovietus pa
bėgo pas socialistus ir pas
tarieji juo džiaugiasi, kaip 
kadaise lietuviški menševi
kai kad džiaugėsi Zabulio- 
nim. Teisme Darbininkų ir 
Valstiečių Inspekcijos na
rys, Rosemannas, pąreiškęs, 
kad

. . . betikrindamas ambasados 
knygas, jis užėjo stoką $15,- 
270. Rosemannas kreipėsi pas 
Besiedovskį; klausdamas, ko
kiu būdu pražuvo tie pinigai. 
Besiedovskis atsakė, kad jis 
negalįs atsakyti,, nes turįs 
skaudėjimą galvos. Prašęs ar 
negalima interviu nukelti ant 
rytdienos. Tą patį vakarą, 
Besiedovskis atsivedė francūzų 
valdžios ' detektyvus, pąsiėme 
savo pačią ir apleido ambasa
dą. Visokios pasakos, būk 
Besiedovskis pabėgęs per am*' 
basądos sieną, vejamas 'Sovie
tų' policijos, yra paprastas 
prasimanymas. , .: • « į’ .'%> ’'.’’I. i •
Taigi ta$ai vagis ir grobi/ 

šiuį . apkraustęs . ..Sovietus,, 
pasisakę . m?. goęįąliijtų-de-

ir 
vėl priterliojo. visą puslapį 
melais apie komunistus. Ra
šydamas apie SLA, pild. tar. 
nominacijų pasekmes, Vi- 
taitis nė iš šio, nė iš to ima 
ir nuriečia, kad
... iš šių Pildomosios Tarybos 
nominacijų išplaukęs faktas, 
tai Komunistų 'Partijos vadų 

.didelė išgąstis, Jiė Tiesiog vi
sokią sveiką sątboiię praradę 
ąesayu balsu' sailkia komunis
tų spaudoje, ka’cl esą “Atžagar
eiviai niekudmėtį teisingai ne
gaus tokio skaičiaus balsų”.
Ir didžiausių besarmačių budu J pastangas, kad’ greičiau išim

ti, bet išėmė tik už valandos 
laiko. Juozas jau buvo su
stingęs.

Draugas Juozas Milleris pri
klausė prie darbininkiškų or
ganizacijų ir visą laiką rėmė 
darbininkišką judėjimą. Jis 
priklausė prie A. L. D. L. D. 
120 kuopos, A. P. L. A. 5 kuo
pos, kurią jis ir suorganizavo, 
ir prie S. L, A. 54 kuopos.

Velionis turėjo apie 40 me
tų1 amžiaus, paliko dideliame 
nuliūdime ir varge moterį su 
trimis mažais vaikučiais. Ta
po palaidotas 30 d. sau'sio 
Shenandoah laisvuose kapuo
se, be jokių bažnytinių apei
gų. ..............'

Reikia pasakyti, kad šioje 
kasykloje 3 d. sausio gazo eks- 
pozijoj apdeginta 14 darbinin
kų. yjsos nelaimės įvyksta 
todėl?', 5 kad kompanij a nesi
stengia apžiūrėti kasyklas, ne
paiso datbininku gyvasčių.
, ' į t .■ . ■ M. K. ’

McADOO, PA
Užmuštas Juozas Milleris
Saūsio 27 d.1 tapo užmuš

tas ’ hnglių kasykloj Juozas 
Milleris. Jis'dirbo (Haddock 
Mining- Co., Silver ’ Brook. 
Apie’ trečią valandą' dieną už-‘ 
puolė ant' nhlhimingojo '-“ra
kąs” ir'prislėgė. ’ Sykiu dir-’ 
bantieji darbininkai dėjo visas

SCRANTON, PA.
Patiko Nelaime F. Andriušį

. Sausio 23 d. F. Andriušis, 
išbuvęs be darbo tris savaites, 
gavo prie žento kasykloj pa
ge Ibininko vietą. Antroj die
noj, beskubinant, nei neapsi
žiūrėjo, kaip jam gręsė pavo
jus. Taip vadinamas “rakas” 
puolė ir ant vietos jį užmušė. 
Paliko dideliame nuliūdime 
moterį ir vaikus, kurių trys 
prie motinos ir 
ištekėję. ' \

Kadangi F.' Andriušis buvo 
tikintis žmogus, tai ir palai
dotas su bažnytinėmis ceremo
nijomis. Mainierys.

GRAND RAPIDS, MICH.
I I . . ‘ ’ I 9. .

WORCESTER, MASS.

tiios gerus norus prisidėti ir 
paremti • materialiai Agitaci
jos Fondą. : Todėl visi remkiT 
tų e miųėtus parengimus tam 
tikslui.

nemoka pinigais, tiktai apmo- • • 
kai maistu, drabužiais ir turi 
būti pasitenkinu, o pinigų, įiier 
•žėrint kaip* būtų, .reikąįipgį, 
negali gauti. Tai bedarbiai la
bai" nepasiteųkinę tokiu užmo
kesčiu. Sako: jeigu pinigų vi
sai nebūtų, tai nieko nesakytu
me prieš tai ir būtume tokiu 
užmokesčiu pasitenkinę, t

G. R. Žvalgas.

Štai ir Parengimai Agitacijos 
Fondo Naudai

Jau pirmiau buvau minėjęs, 
kad bendrai trijų organizaęi- 
jų kuopos rengiasi surengti 
pramogą vien tik naudai Agi
tacijos Fondo. Sausio 18 d. 
turėjo posėdį išrinktos komisi
jos nuo šių kiĮopų: A. L. D. 
L. D. 11 kp. — M. Staliulio- 
nis ir V. Jaučius; T. D. A. 13 
kuopos—D. G. Jusius ir Ę. Do- 
vidonienė; Liet. Darb. Sušiv. 
Amerikoje 2 kp.—M. šupie- 
nienė. ir.Jucienė. Po plataus 
apkalbėjimo, ką geriausia su
rengti bei .ką galima, atsižvel
giant į kitus būsimus parengi
mus, prieita prie nutarimo su
rengti du šokių vakarus: pir
mas—maskaradų balių vasario 
15 d., su trimis dovanomis, 
duodant, kurie bus navatniau 
ar gražiau ąpsirengę. Tai bus 
šaunus balius, puiki orkestrą. 
Antras parengimas, tai dova
nų laimėjimo šokiai už; įžan
gos tikietus, kur bus trys do
vanos skirtingos vertės. Įvyks 
kovo 4 d., tai yra, Užgavėnių 
vakarę. Tai bus triuk$min- 
giaūsias ir linkšmiausiAs ba
lius. Vieta parengimų—Lietu- 

į a/Svetainėje, 29 Endicott St. 
dvi dukteiys! j^įej<vįenas stengkįtėS dalyvau

ti ne vien kad valandėlę link
smesnio laiko turėsite, bet 
skaitlingesnis mūsų susiėji
mas padarys daugiau pelno, 
iš ko bus naudos darbininkiš
kam judėjimui. *
' Daūguhiąs iš mūsų beskaity? 
darni darbininkiškus laikraš-J I

Bedarbės krizis .Žymiąi Auga čįus 'ne , kaftą esdme. turėję
Buvo manyta,, kad po inau- 

jų metų darbai pradės kięk 
nors .pagerėti ir bedąrbių ne
pakenčiamas skurdas ir var
gas mažėti, bet ateitis parodė 
visai atbulai — netik, kad 
darbai nepagerėjo, bet žymiai 
pradęjo mažėti. Dirbtuvių 
savininkai dar vis daugiau ir 
daugiau pradėjo išmesti savo 
alginių vergų iš zdarbų į be
darbės nasrus, ir tokiu būdu 
daug bedarbių priveda, atsi
durti neapsakomai sunkioje 
padėtyje. Antrą, tai neištek
lius tarpe bedarbių žymiai pa
didėjo. Pavyzdžiui, jeigu 
žmogus yra vedęs ir turi šei
myną, o už savo darbą gauda
mas mažą atlyginimą negalė
jo galą su galu sudurti, tapo 
išmestas iš darbo ir iregali su
sirasti kito darbo, tai jau tam 
žmogui badas žiūri tiesiai įi 
akis? Tokiu būdu žmogus 
statosi sau klausimą: ką pra
dėsiu rytoj ir kokią išeitį turiu 
daryti ? Ir, žinoma, įvyksta 
įvairių tragedijų darbininko 
žmogaus gyvenime. Tai vis 
aukos del supuvusios kapitali
stinės sistemos, žinoma, .toks , 
žmogaus \ išvedimas ! būtų ,la_-

komunistų vadai puola ir šmei
žia komunistų kromeliui ne
tarnaujančias SLĄ. kuopas ir 
Pildomąją Tarybą.
Kas del išgąsties, tai 

taitis gali būti ramūs: 
munistam nereikėjo ir 
reikia griebtis už. klastų ir 
fabrikavimų laiškų, kad ap
gynus savo ppzięiją. Jie 
saugūs ir tokie fašistšmo- 
čiai, kaip Vitaitis su Ko. jų 
nenugąsdins. Del tų “šmeiž
tų” tiek pasakysim-: lai Vi- 
taitis atsivers nominacijų 
pasekmes ir susijieškojęs 
kuopos No. 38 (iš Brookly- 
no) patikrins, kiek jai pri- 
skaityta balsų. Ogi 138! 
Na, o žmonės, buvę kalba
mam susirinkiiūB,. laįĮi ge
rai žino, kad'tėn daugiau iš
viso narių., nedalyvavo, kaip 
50! Tai tik vienasmfdidu- 
kas ' pavyzdys} į
imsim .. •kiekytę^ų fašistų 
k () 111 r oi iii o jam ą kuopą — tą 
patį.^ūęąsim! į >/, j). f ‘

.'f' HUO;/MUUhvii

ko-
ne-

Sausio 19 d., rūpesniu A. L.’ 
D. L. D. 11 kuopos ir L. D. S. 
A. 2 kuopos, įvyko paskaita 
sveikatos klausimu, kurią skai
tė Dr. Jonas Repšys iš Cam
bridge, Mass. Publikos buvo 
susirinkę skaitlingai, kurie in
teresingai , klausėsi paskaitos. 
Dr.. Repšys puikiai ; ir simpa
tingai aiškino ligų priežastis, 
bakterijų veikmę ir jų veisi
mas! ; kaip apsisaugoti nuo li
gų ; visą eilę "davė patarimų, 
kaip gydytis. Kalbėtojas lė
tai kalba, bet kiekvienas jo 
sakomas žodis rimtas, reikš
mingas. Publika pavyzdingai 
klausėsi. Pabaigoje buvo 
daug klausimų, į kuriuos dak
taras atsakinėjo.

A.LD.LD. H Kp. Kor.

s Unijos darbininkai, kai-, 
ji Valgyklų Darbininkų U-Į

kati organe

Amerikos Orlaivininkyste
♦ - 1 . z . ■ ' 1 ' ■ 1 t

, pąsveikinimą;»<

17 Valandų po Vagonu
Berlynas.— Berlyne Frid- 

richštrasse stoty buvo sulai-

ijus stipriomis elektros švieso
mis, kad lakūnai galėtų rasti 
savo kelią nakčia. Taip pat 
prižiūri nusileidimo vietas. De- 
partmentas turi išlavintus in-

a A;
t'

žmonės, vieton ėję 
nueis ’krutintųjų 

žiūrėti. Dievulio 
sumažėti, .‘i ■ , ,r i 
-■ • -'j->

25 d. sausio Aušros Choras 
Įflavė koncertą. ; Programą iš- 

nėtų.jAfietų draugų pageidavi- pildė pats choras ir jo kvar
tetai; piano solo gražiai pa-

Jo ir vargo atima sau gyvastį,
i p t Y j -X j
mokratu .ir eme skelbti, kad 
komunistė1 ^klaidingi:” Pa
našiai yra padaras ir ;Zabu- 
lionis ir visąįęiiė^kįty Vagi
šių. Apvogę darbininkų 
organizacijas, lie bėga pas 
socialistus, ;gei4ji ’ziiwHami, 
kdd ten gaitsią' gerą pkspir- 
tįj kankinių vardą, ir kad 

kad mūsų. liai apsupo net 10,000 mylių su | valdžia jiems taip jau nieko 
itų streike, 263 apsistojimo vietomis; tu- nedarys, bet’dar užgirs.

j Suv. Valstijų Komercijos De- giasl tokiais “didvyriais”.. . 1 j ’ V T 1 • 1

• OMaįvininkyštėš pasaka' ‘ yra 
viena^ iš puikiausių moderniškų 
laikų pasakų. ■ ‘šiandien -kelia
vimas orai'viais yra paprastas 
dalykas. Dieniniai ir naktiniai 

' orlaiviai neša paštą įsteigtais 
keliais. v ’
Per 1928 -m. suvirs 50,000 

j pasažierių vartojo orlaivius. 
Birželio 30 d.'1929 m. pro ke-

rtis .su fabrikantais, va
jau faktinai padaryta,

L ir t^om remdamiesi fabrikan- 
; užtikrina, kad nebūsią pri-i 

darbo mokesnio, 
o pačiu sykiu minimos u- 
vadovybė padaro parei^ 

. kad 
es nfenorime, 
inkai ilgai bū

BsJJis >r yra būtinai reika
delei organizacijos, tik-'valdytos šviesos.

£?|tie slaptingi “organizaci-! partmentas paženklina oro kė
slai” bus ne kas kitas, 

pervaryt darbininkus 
ją šerengą, užkariaut 

Šimtaprocentinį kompa- 
•**unijos” jungą.

įnaį tiktai to tesiekia u-|spektorius, kurie atydžiai išeg- 
nai, tai kur tau juos'zaminuoja orlaivius ir lakūnus, 

<r» kapitalistinių piliečių j kad apsaugojus pasažierius ir 
' ; pačius lakūnus. ; f «>v

į pasikalbėjimui;

“Garbingi” Žmonės
Tūlas K. A. Rutkauskas, 

.cląr daktaras, pasiuntė Ar
gentinos Kastantui Norkui 
ir. jo “sppiąlištų” < , (Šihugel- 
nįnkų, aferistų*) Ko. sekamą.

VIEŠAS HtHs
1 ! j llH ' ffl 

šiuųmi| prąn^įį -į f^an.adds'- 
(Toronto) ir /Montreal)<yŽRo-' 
chestęr, ‘ J N-'■ | Y.,į' .draugams, 
kurie ’kreipėsi prie manęs j>er 
draugą Vasį bei tiesioginiai, 
kad, praneščiau jiems, kad& 
galėsiu atvažiuoti pas juos su 
prakalbomis,—pribūti negaliu.

Pasakęs prakalbą Windsor, 
Kanadoj, priverstas esu ' va
žiuoti namo, nes... išbuvęs 
veik 4 mėnesius ant kelio '•su 
prakalbomis, jaučiuosi baisiai 
pavargęs ir sugedo, ^gerklė. 
Kad , ' galutinai' nepagadinti 
gerkles, turiu duoti jai pasil
sėti, ųt šių priežasčių delei mp:

mą neįgaliu išpildyti.
' % Drau^išk^L

BINGHAMTON, N: I 
/" į, ■, f» Mį. 
. /į •; .^ąrgUmyriai :: 
. Mūsų mieste, jąų Jąųo ’ 

Ūio metų 
buvo uždaryti.; miesto
alderman ai v - būvb" ' nųbalš avę 
leisti sekmadieniais >rodyti krū-t 
tarnus pavęįkslus. Prieš a)/ 
dermanų balsavimą, miesfo 
majoras Boyd buvo pasakęs" 
savo nuomonę, kad jis alder- 
manų nutarimui nesipriešins. 
Bet po nubalsavimui jis per
iname savo mintį ir uždėjo sa
vo “veto.” Matyt,' kad jam) 
padiktavo tatai daryti kas’ 
nors iš šalies. Juk leidi
mas sekmadieniąįs rodyti kru- 
tamus paveikslus, tli 1 šmūgiš 
bažnyčiai, 
bažnyčion, 
paveikslų 
biznis gali

Bai papeįįtinąs, kad del skui’-l^yį^g žmogus, atvykęs Kel
eto ir vargo atima sau gyvastį, • . . .

nekaltai sayo šeimynai
taigai tokių TrMedįjų,?kaip yyą.ži- ■ ,...

•lįoma, ;gąna. (daug jyykstą (tur-. .draskytis ir nesvarūs.; 
'tingiausioj šajyj, f kaip .Amerį- 'T 2 
l^a. .

. t Kaip žmogus nupuola visai 
dvasioje ir ’ liuštojk vilties ką

. nors geresnio1 susilaukti atei
tyje, tai iiUšprendžia užbaigti 
savo gyvenimą.' Nusižudydami 
alginiai vergai nepadaro jokio 
keršto kapitalizmui, o tik pa-

I tys sau. Juk kapitalistams 
netrūksta darbininkų. Ir ne
turėkime tų minčių, kad su
laukti nuo savo pavergėjų ka
pitalistų susimylėjimo, nes ne
sulauksime.

- Kiekvieno darbininko paref 
ga suprasti .savo klasės reika
lus; nežiūrint žmogaus pažiū
rų, dirbti visiems bendrai su
vienytomis spėkomis naudingą 
darbą savo klasei ir žengti pir
myn į progresą. '

Pas mus miesto valdininkai

no traukinių Jo veidas bu- 
‘vo visai, juodas, rūląai ap

, • : Nežinomasai paaiškino, 
i kad jis kaipo “zuikis” va

žiavo iš Keinio po vagonų, 
ant vagono Ušies 17 valan
dų.

c Vasario 1:
—Jurgis Washingtonas išren

kamas J, V. prezidentu, 1789.

J L Vasario 2: 
F.f' t -l

—Mife t 'spAudos išradėjas 
Guttenbergąs, t Į468. — Anglija 
faktinai pripažino Sovietų S^T

*' i H :: c- . L- r U?
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šeštadienis, Vasario lt 1930 , ■ I

Puslapis,Trečias S)A. L. D. L. D. ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City
IG. R ACH ES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZi, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

šąis. Sų visais apskričio rei- gas. r 
kalais krėipkitėš pas susisie- ]<rQVas 
kimo raštininką. Apskričio 
pinigus siųsdami, išrašykite

Woolworthas, turėdamas 
i pinigų, uždeda sayo 

krautuvėse moderniškus resto-

nizuoti Woolwortho 5 
kovą už žmoniškesnės sąlygas,

Woolwortho Vergė.

vergus į šaukė streikierius (patys neva
DR. JOHN S. STANESLOW

LIETUVIS GYDYTOJAS , 
Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko) 

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

būdami streikieriaiš) grįžti 
darban sulig Daviso plano. Tas 
jiefris dalinai buvo pavykę su-1 
daryti didžiumą balsų (žinoma, 

Tai jau ir antrą savaitę bai- daugumą iš tokių, kaip jie pa-1 
tys), kad priimt Daviso planą. 

Iki šiol, kompanija Bet streikieriai laiku apsižiūre- 
(Tąsa ant 4-to pusi.)

OA till • v •

čekius drg. A. G. Jatužienės Į ranus, kur tūkstančiai žmonių j 
vardu ir pasiųskite drg. Eli-,per dieną 
zabeth Jackson, o taip su vi-imotėrų 
sais i 
D. M. šolomską. Draugai kuopų I pamatę 
nariai, pastebėję šį pranešimą 1 ę 
“Laisvėj,” išsikirpkite ir pri-

Ta<xiiį" dar Neturime
praeina, ypatingai į 

i su vaikais. Vaikai at-1 
ve(kalaj s kreipkitės P^Sjvežti į miestą, išalkę, sušalę, 

pridėta visokio maisto
gia išstreikuoti čia visų “taxiu 
važinėtojai.

» ir miesto valdininkai buvo ma-1 
Fxx- traukte traukia motinas prie jo |nę'lapės politika apgauti šofe-i 

; turėjo 1928 m. narių, kiek tu- j duokite sekamame kuopos su- prašo pirkti valgyti. Na, o rius ir sugrąžinti atgal į dar-1 
valdybai, bnotinos, vaikų pritemptos, irgi bą beveik be jokių laimėjimų.] 

nesiuntinėju v^lgo.

Visoms VI Apskričio Kuopoms sekamas žinias: kiek kuopa

rėjo pereitais metais? Ar 
daug parengimų surengė ir 
kokių ? Kaip skaitlingai kolo
nija apgyventa lietuviais dar
bininkais? Kiek lankydavo 

lt, UAMMOLVYYW, mūsų parengimus? Ar turite 
pavad. d. A. vaikučių ir suaugusių mokyk- 
- -- - ■ - lėles? Ar reikalinga jums 

Camden, N. J. Finansų sekre-j pagelba iš komiteto mokyklė- 
torė Elizabeth Jackson, Boxjiy reikale? Kaip nariai at- 
105, Gibbstown, N. J. Susi-' sineša linkui knygų ? Ar skai- 
siekimo raštininkas D. M. šo- 1° Jas? Ir aprašykite, įkas yra 
lomskas, \ 1127 Spruce St., interesingo mūsų,darbe. Drau- 
Easton, Pa. Iždininkė A. G.l£ah suteikite žinių korpitetui. 
Jatužienė, 317 'Middleton St., ^aKal VI Apskričio suvažia- 
Riverside N. J. Cvimo nutarimą, šį žiemos lai-

Kiti apskričio komiteto na-.kntnrpį mes rengiame ne vien 
riai: A. Laurinavičius, J. Ben- prakalbų maršrutą, bet kartu 
der, J. Liaudanskas, W. Rodg-imaršrūt<1 koncertinio ir teat- 
ers; pavaduotojai, kurie pagal; ralio perstatymo. Po vadovy-.

Draugai, A. L. D. L. D. VI, 
** Apskričio Pildomasis Komite-, 

tas turėjo susirinkimą ir iš sa- 
»vo tarpo išsirinko viršininkus 
del 1930 m. Pirm. d. Senas 
Vincas, Box 105, Gibbstown, 
N. J. Pirm, i 
J. Pranaitis, 827 N. 5th St.,

sirinkime kuopos valdybai 
Specialių laiškų 
šiu’om klausimu.

Prelekcijų klausime komite
tas turi ant rankų labai inte
resingą prelekciją temoj: “Re
ligija ir Jos Role Proletariato 
Pavergime.” Skaityti užima 
apie vieną valandą. Paskaita 
yra labai, svarbi, faktais įro
doma, kaip religijos l„______ ,
kiek jų yra, ii 
kovoj. Kuopos, tuojaus reng- 
kite paskaitas, gali pačios kuo
pos narys skaityti arba parei
kalaukite iš apskričio. Kopi
jas pasiųsiu kiekvienai kuopai 1 

.......- • ,v . , ant pareikalavimo. Geriausiai, 
paskutinį kom. tarimą taipgi; s^e ^rg. J. Rudolph, iš Phila-| būtų,' kad kuopos po savo re-j 

.privalo dalyvauti darbuotėje, delphia, darbininkiškoji dailės (gU]iario susirinkimo turėtų tą į 
.« n................. ? iau trijose vietose paskaitą; kvieskite kiek tiki
Visi jie eis įvairias i (Camden, Chester ir Easton) galima daugiau pašalinių Į pa-!

Uošvė į skaitą. • 1
Ir. at-

jums

Po vadovy-

jau trijosedd. K. Pieta ir N. Jezel.4kiūtė-! ^nipė
Rudolph. . ._____
pareigas mūsų darbe. ; suvaidino veikaliuką

Kiekvienos kuopos raštinin- { Namus, tylos nebus.

O maistas taip sutaisy- Kompanija pasikvietė talkon 1 
O kartais ir tas, kad viskas po dešimtuką) “darbo” ministerį Dąvis, kuris! 

valdybos nariai nepastebi lai-! sakysime pietūs 30 centų, tai,! išdirbo savotišką taikos planą, Į 
į palyginamai, nebrangu, bet kas j kur visų pirma reikalavo, kad 
i buvo ant pietų lėkštės? Geras i streikieriai tuojaus grįžtų dar- 
trupinys mėsos, šaukštas bul
vių ir šaukštas špinakų; o to 
juk negana, dar reikia pasiimti 
“sandwich, 
paskui kavos ir 
15 centu,

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi. lietuviškos • aptiekus, kuriose galimą pirkti vais
tus dau^ prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laikd.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas »1
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

tas 15 centų, na o 
“pajaus,” ir vėl 

jau “čekis” 60 centų, 
dar jaučiasi nepaval- 

reikiant. Vadinasi, 
biznis krauna Wool-

ban be pripažinimo unijos ir 
37 % “komišino.” Į streikie-i 
rių susirinkimą kompanija pri- ! 
grūdo visokių savo šunelių, kai
po streikierių,’ kurie susirietę j i

AUTOMOBILIŲ Išmokiname pilnai apie automobL (
TECHNIKOS MOKYKLA

atydus. Mechaniko kursas.-—$75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky- 

, mas automobiliauą ir važinėjimas,
(laisnius garantuojame)------ :.$Z5
Speciališkas kursas važinėjimo' $10;
Mokinamą lietuvių ir anglų 1 kal-r • 
boję. Mokytojum yta . lietuvis^ . 
žymuš auto ekspertas-instrtikto-

NEW YORK AUTO SCHOOL rius L. TikniaviČius. Atdara Iki < 
228 Second Ave., Cor. 14th St. 9 vai. vakare, nedėldieniais 10 

New York >ki val- rYte-

g
K.

A<1. No. 70 ‘ •

Menkėjanti sveikata! ir
( netekimas spėkos >

KiuUi netikslus gyvenimas ar nenormalis I 
Įtempimas ir, i.šaikvojimas gyvenimo jėgų , 
susilpnina jūsx; sveikatų ir spėkas ir gyvo- ' 
nimas pasitlai-o nemalonus ir skurdus, paim
kit Nuira-Tone tik per kelias dienas ir pa
stebėkite, kokis irastebėtinas seks pagerėji
mas. Sis puikiausias preparatas išvalo kūnų 
nuo susirinkusių nuodingų atmatų, nugali 
konslipaeijų, suderina ir sustiprina organus 
ir greitai pagerina abelnų sveikatų.

Nuga-Tone priduoda jums geresnį a]K>titų, 
pagelbsti virškinimui, pagamina užtektinai 
raudono, sveikaus kraujo, palengvina gasusp 
ir išpūtimų vidurių ar pilvo, inkstų ar pūs
lės įdegimų ir panašias ligas. Jis taipjau su
teigia iioilsingų, atgaivinantį miegų ir įde
da sveikų mėsa J sudžiūvusį kūnų. Jūs ga
lite gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas netu
ri jų stake, paprašykit jį užsakyti jų del 
jūs iš savo džiaberio.

atsirado, žmogus 
jų rolė klasių

" 'restorano 
worthui vėl ir vėl milionus do
lerių. O kaip su restorano dar
bininkų algomis ir kitas sąly

gomis? Paprastai restoranų 
'darbininkų, ypač neorganizuotų, 
! ekonominė padėtis labai daug 
į priklauso nuo to, kiek jie pajė- 
|gia susigraibyti nuo kostume-i 
j rių “tipsų.” Na, o pas Wool- 
!worthą “tipsų” imti nevalia. Val
gyti darbininkams neduoda, tu
ri pikti už savo pinigus. O ko- 

Merginoms moka 
už 10 vai. darbo dieną $12 sa
vaitei, o trumpų vai.—už 4 v, 
$1 j dieną. Bosai nei ant va
landėlės nenuleidžia darbininko 
nuo akių. Vadinasi, sistema 
kaip pas Fordą: stojai j darbą, 
tai ir sukis, be sustojimo, kaip 
mašina. Todėl darbininkės čia 
ilgai nepasilaiko, tankiai maino
si. Negalėjimas kiek ilgiau pa
laikyti darbininkių senų, o nau
jos, kol įpranta, daro šiokių to
kių nesmagumų, privertė bosus 
suteikti darbininkėms “malonę,” 
—duoti valgyti. Bet ar žinote, 
kiek daug? Ogi ilgų vai. mer
ginoms 15 centų vertės pusry
čiams ir 25 centų vertės pie
tums, o trumpų vai. pusryčius 
turi pirktis, o pietums duoda 
20 centų vertės, o kiek trūksta, 
tai dasipirk, jei' nori. Dabar, 
jeigu atsiminti, kiek maisto gau
na mergina už 15 arba 25 cen
tų vertės, tai aš tikra, kad jei
gu ponas Woolworthas būtų 
taip papenėtas bent porą dienų, 
tai ne tik kąd jo didelis pilvas 
suplonėtų,' bet jis šauktų, kaip 
.pasiutęs, jog sūdna diena atėjo, 
kad Valgyt nėra ir tt. Kada 
nors ir kas nors turės suorga-

Apskričio komiteto nariai j 
, iš .

SKAITYKITE!
kas tuojaus privalo pranešti 1 ^0 koncertinę programą ge- aplankė ištisą eilę kuopų,

1 rai ir pavyzdingai. Dviejose i to yra naudos. Jeigu dar ku-'kios algos?

r/ WORCESTER, MASS.
Nepaprasta

KALAKUTU VAKARIENĖ
Rengia Worcesterio Suvienytos 

Lietuvių Draugijos

Nedėlioj, Vasario (Feb.) 9
6 valandą vakare

LI ETŲ VIŲ S V ETA 1NĖJ
29 Endicott Street

Vakarienė susidės iš skaniausių 
valgiųr, kaip tai: kalakutų, straw
berry short cake ir daug kitokių 
skanių užkandžių; taipgi laike va
karienės bus puikiausia progra
ma, susidedanti iš dainų, šokių ir 
muzikos. Programą išpildyti ap
siėmė daininkai J. Sabaliauskas, 
V. Tumanis, iM. Paruliūtė, B. 
Kupščiūtė; Siupenįūtė atliks šoki
mo dalį—jinai, kaipo Klasiškų šo
kių šokėja, prižadėjo šokti sū sa
vo grupo klasiškus ■ šokius laike 
vakarienės. F. Kalantds orkestrą 
grieš žavejančią muziką. Taigi 
kviečiame kaip Svorce'steriėčius, 
taip ir apielinkės lietuvius daly
vauti toj vakarienėj. Girdėti, kad 
daug rengias iš kitur atvažiuoti Į 
tą vakarienę. Užtikrinam, kad vi
si būsite pilnai užsiganėdinę.

įžanga Vienas Doleris
u Kviečia Komitetas.

A ' '
, G

•A.
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I rai ir pavyzdingai. ;
■ pastarose vietose parengimai
■ buvo su geriausiomis pasekmė- 
! mis. Apie juos aš plačiau ne- 
1 rašau, nes tatai atliko vietos 
i korespondentai. Dar bus šis! 
! maršrutas tęsiamas, bus su-' 
i rengta Baltimorėj, Trentone ir; 
1 komitetas deda pastangų su- 
'{rengimui Readinge, Pa. Var- 

i de VI Apskričio komiteto, šir
dingą ačiū tariu drg. J. Ru-

į dolph ir visai grupei už jų 
energingą darbavimosi tame 

! darbe. Ne tik kad darbinin- 
‘ kiškoji dailės grupė veltui dir- 
j ba, bet net savo lėšų paneša 
I tame darbe. ,

Visos kuopos turi rūpintis, 
kad mokesčiai jau būtų mo
kama j centrą ir apskritį' tuo
jaus, nes pirmoji knyga del 
1930 *m. jau spaudoj. Drau
gai, mokėkite taip, kad su pir
ma ekspedicija centro knygius 

! galėtų knygas jums pasiųsti, 
j Kurie bus nepasimokėję už 
’ 1930 m., tie, suprantama, ne- 
I galės gauti knygos, o knyga 
šiais metais bus greičiau išlei-ltiniais laikais labai įėjo į mą
stą. .. Idą steigti restoranus tose krąu-

Su centro reikalais kreipki-! tuvėse. • Kodėl? Todėl, kad 
—V. Motėjaitis. i tės į centrą žinomais antra- restoranų biznis labai pelnin-

rioms kuopoms reikalingas 
draugas—praneškite. ’ 

Draugiškai, jūsų
D. M. Šolomskas, 

1127 Spruce St., Easton, Pa. 
A.L.D.L.D. VI Apskr.

Susisiekimo Raštininkas.

PITTSBURGH, PA.
ir ■Woolwortho Milionai 

Darbininkai
Tur būt visi Amerikoj 'žmo

nės žino arba bent girdi kitus 
kalbant apie F. W. Woolworth 
dešimtukinių -krautuvių savi
ninką ir jo milionus. Bet kur 
jis gavo tuos milionus dolerių? 
Gal užsidirbo? Nieko pana
šaus. Jam. ,sukrovę milionus 
dorlerių tie tūkstančiai nepilna
mečių . merginų, kurios dirba 
pas Woolwoi’thą už vergiškąs 
algas. Dešimtukinėse krautu
vėse yra visokių mažniekių, be 
kurių žmonės negali apsieiti, o 
ypatingai darbininkai. Pasku-

*

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

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

Vaistažolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi' lovoj ir - kiltų 
ligų., . Atsiųsk ŲOc, tai, gausi yąiętr 
žoliųj kurios jums sugrąžins sveika
tą, • panaikins 'inihėtaš ligas.

Jeigu kenti .nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tąi iatsiųsk 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, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

Jau Gatava Nauja ApysakaSLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

X PARAŠĖ MIKAS RASODA
apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty-

Didelė knyga iš
ši
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės.

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

, NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA 1 }

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi ' Rusijoj. 
Joje> rasite, Lenino atsižymėjimys kovose sų įvairiais, šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliufijai. Tąip..pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenįno; bet svietas to nepastebėjęs.

1 Knyga iš G4 puslapių, kaina 20c ’ ‘
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS

PIRMAS TOKIS ĮVAIRUS KONCERTAS
Įvyks Nedėlioj, Vasario (February) l, Pradedant 3:31) Po Pidą

BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Avenue, B rooklyne

t

f. 1

.J. L. Kavaliauskaite

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

(LIETUVIŲ MACOCHAS)
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už, žmogžudystę, byla visi srnriin- 
teresavo. 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 žingeidauja pla- 
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.

PROGRAMA BUS SEKAMA: 
1. Rusų stygų (balalaikų) or
kestrą; 2. Rusiški šokiai; 3. 
Sovietinės “Časfuškos,” išpil
dys nesenai atvykusi iš Sovie
tų Sąjungos artistė Lese; 4. 
Baletų šokiai, išpildys Miss S. 
Protasof (7 metų mergaitė) ; 
5. Akrobatai iš Darbininkų 
Sporto Unijos; 6. L. J. Kava
liauskaitė; 7. Bus vienas ga- ' 
bus dainininkas; 8. Dainuos 
Brooklyno Aido Choras; 9. ' 
Dainuos ' Newark o Sietyno 
Choras.
Darbininkai ir darbininkės, vi
sų būtina pareiga būti tame 
koncerte, nes jis rengiamas 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro, kuris veda in- 
tensyvį darbininkų organizavi
mo darbą tarpe lietuvių.
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Akrobatai iš Darbininkų Sporto Sąjungos

TIKTETŲ KAINA: $1.00 IR 75c., ŠOKIAMS 50c.

šokiams grieš puikiausia muzįka.

Visi turi būt sėdynėse laiku, nes koncertas prasidės 
lygiai 3:30 po pietų.

RENGIMO KOMISIJA
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SUK®

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 augius bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City 
Telefonas—Riverside 222tf.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

TAI TIE ŠVELNŪS

^CIGARAU
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, ,šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja- 

' me, kaipo užsakymus (orderiu^), j

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine 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 žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

$
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APYSAKA “BADAS” ,
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. .Aiškiame pavydale skai

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento iy ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo.' 
čia nupiešta jo svajones apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip, kaip ^’svajojęs, Įpuola Į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip militariai žmones kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias- moteris. . ,

Knyga 260 puslapių,
Audinio viršais dabar 50c.» i . . .

■ •
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NAUJA ĮDOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes
Parašė 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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F Puslapis Kelvirfas ”

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

(Tąsa)
—Draugai, nei jokių kalbų. Aš neklau

siu jūs, ar jūs pasirengę, ar ne. Partiza
nas turi būti visada gatavas. Kas nepasi
rengęs, ar nenori, tas nepartizanas, jam 
ne vieta mūsų tarpe. Įsakau Pirmam Ta- 
ježo pulkui tuoj aus eiti į pagelbą savo da
lims, kurios stovi prieš priešą, -susijungti 
su jomię ir sulaikyti baltuosius ant lini
jos Sachtino. Pčelino trečiam pulkui išil
gai šį' lauką štai ten,—žarkov parodė ran
ka,—ir pradėti ten kirsti medžius,) versti 

’ juos ir kasti apkasus. Medvežijos antram 
pulkui, jo vieną batalioną į dešinįjį sparną 
Taježo pulko ir du batalionus į kairįjį 
sparną Taježo pulko. O tau, drauge Kre- 
nec, yra uždavinys—kad ten ir kažin kas 
būtų, turi su savo raitau j a dasigauti prie
šo užpakalin ir užgrobti patronų. Be pa
tronų—pražūsime. Mokytojų komandai ir 
pabėgėliams įsakau būtinai kirsti taigoj 
per mišką kelią linkui Cistos. Kirsti ke
lias neplatus, tik vienam vežimui prava
žiuoti. Kirsti ir pjauti medžius be susto
jimo kaip dieną, taip ir naktį, rauti kel
mus, kertant medžius iš šaknų, pjauti me
džių kamblius į lentas ir kloti kelią. Jei- 

' gu prasikirsime kelią per mišką, pasieksi
me upę Čystą, ten ant troptų nuplauksime 
iki Čornyj kalno. O jeigu neprasikirsime, 
tai prisieis viską palikti, gi be produktų, 
be maisto, vežimų ir gyvulių ilgai neprika- 
riausime. Na, eikit prie darbo, laikas ne
laukia !

Taježo pulkas trimis eilėmis numaršavo 
į poziciją, pėsti ir raiti žvalgai čiupinėjo 
tylią taigą. Minia sujudo, žmonės ėnjėsi 
už darbo. Visi gerai žinojo geležinę ran
ką Žarkovo; žinojo, kad jis nepasigailės 
bailio, išdaviko,-bet ir žinojo, kad jis aky- 
plotu įsakymus neduoda. Pirmas kirtis 
kirvio taukštelėjo; jį palaikė desetkai ki
tų. Suskambėjo pielos. Taiga tauškėjo ir 
braškėjo. Moterys ir merginos dirbo, val
kiojo . medžius. Medvežijos pulkas vertė 
ant aikštės medžių viršūrias. Saperai tuo- 
japs užaštrino šakų galus, apipynė jas 
spįgliUotais dratais (vielomis). Žarkovas 
pątsai išmieravo poziciją. -

—-Du tūkstančiai žingsnių! Gana! At
minkime,—kalbėjo vadas.

Taježo pulkas pasiekė Sachatino apie- 
linkę, kada jo arjergardas jau buvo ten ap
sikasęs ir laukė prisiartinančių baltųjų. 
Motygin suguldė visą pulką į poziciją eilė- 

įO; nffe.
Baltieji ėjo drąsiai, kaip pergalėtojai. 

Orlovas nė nemanė, kad kiek tvirčiau ga
lėtų pasipriešinti raudoni partizanai. Par
tizanų eilė gulėjo užtverdama siaurą kelią, 
kūriuom artinosi būrys baltųjų. Motygin, 
paslėpęs savo kovotojus miške, be šūvio 
praleido priešo raitelių būrį, ir kada tik 
raiteliai prajojo pirmas eiles partizanų, 
Motygin davė įsakymą ir baltuosius pavai
šino tankus šūviai. Orlovas nenusigando. 
Mušdamas nagaika, jis varė kareivius į 
mūšį eilėmis, kurie nusigandę—bėgo.

—Sustokite, svolačiai!... Užkaposiu!... 
Į eiles!...—kriokė pulkininkas. — Pora 
raudonųjų užpuolė, o jie jau pasileido bėg
ti, prileido į kelnes! Ponai oficieriai, į 
savo vietas!

Nusiramino, griovė pirmi šūviai iš bal
tųjų pusės. Baltieji susitvarkė. Vilko su
žeistuosius.

'' -rv
—Pradėkit tankiai,—įsakė Orlovas. Su- 

■> tauškėjo šūviai. Ant pat kelio piktai 
tratėjo kulkasvaidis. Partizanai įtraukė 
galvas į apkasus ir nešaudė, tylėjo. 

■Prancūzas pulkininkas ir jaunas leite
nantas, užgirdę šūvius, nesuprasdami, pa
sižiūrėjo viens į antrą, klausėsi. Vežėjas 
sulaikė arklį. Prie vežimo priėjo italas 
oficierius.

Raudonųjų raitelių vadas Krenc su vie
nu eskadronu užjojo užsienio imperialistų 
būriui iš šono.

•—Žiūrėkite, draugai,—kuždėjo jis raite- 
liamSy—mūsų partizanai su moterimis ir 
Vaikučiais savo rankomis mišką rauna, o 
th niekšai čia gerėjasi, didžiuojasi.

Partizanai išsitraukė iš krepšiu (makš- 
čhO kardus ir durtuvus. Jaunas raudonų 
raitelių komandantas, pasidavė visu kūnu 
priešakyn, šporais įrėmė arkliui į šonus:

—Ura!... Ura!... Ir per žalią mišką, 
gj?o šakas sužaibavo aštrūs plieno ginklai. 
Prancūzai ir italai nespėjo nei suprasti. 
Leitenantui ant keliu nukrito kepu-

y

re pulkininko, kartu su galvos kiau
šu nukirsta kardu. Adjutantas nu
sistebėjo, kad kepurė visad buvusi 
aiškiai mėlyna, dabar pasidarė visa 
raudona. Toj minutėj jis ir patsai Sumo
savo rankomis, nulenkė galvą ant ratų, dū
rė savo kaklu jau be galvos į nugarą ve
žėjo ir apipylė vežimą krauju. Italas ofi
cierius puolė į šalį, bet greitai trūko jo ke
purė į dvi dali ir paraudonavo. Visas ita
lų būrys buvo išblaškytas, ■ išvaikytas de
moralizuotas. ' Kareiviai, mesdami šautu
vus, baisiai nusigandę, bėgo nuo raudonų 
raitelių, jų drabužiai net išsipūtė, kepures 
pametė. Į vieną minutę italų būrys buvo 
išblaškytas, iškapotas. Drg. Krenec nepa- 
yelino nuimti drabužius nuo užmuštųjų, jis 
ragino raitelius. Pagriebęs apie 40 baksų 
patronų, du kulkasvaidžius ir 30 šautuvų, 
su partizanais-leidosi atgal. Į kovos vietą 
paspėjo pribūti rumunai ir atidarė ugnį į 
raitelius, bet raiteliai jau dingo, palikda
mi vieną užmuštą ir tris iš jų sužeidė prie
šo kulkos.

Juodas kudlotas francūzo šuo “pūdei” 
sukinėjosi apie negyvą savo gaspadoriaus 
lavoną, cypė, laižė jau mirusias rankas.

Motygin, užgirdęs šaudymą užpakalyj 
baltųjų, suprato, kad Krenec laimingai už
jojo užpakalin puolančiam priešui. Prity
ręs partizanų vadas momentališkai supra
to didelę moralę reikšmę šio raudonų rai
telių užpuolimo, ir nusprendė pasinaudoti 
baltųjų sumišimu, kuris apėmė ir pirmą
sias jų eiles, kada jie išgirdo užpakalyj šū
vius.

—Draugai, pirmyn!... Ura!...—Ir Mo
tygin pirmas puolė į ataką. Baltieji bėgo. 
Partizanai atidarė ugnį ir kulkos pasivijo 
kelis desėtkus baltųjų ir užmušė. Parti
zanai nuėmė nuo jų šautuvus, amunicijos 
krepšius, drabužius ir vėl atsitraukė į sa
vo pozicijas. , : >

Pabėgėliai ir mokinimo skyrius su trenk
smu įsilaužė į mišką, kirto ii pjo^ė įtaigą.

—Draugai, pjaukite!... Pjaukite!... 
Fronte eina mūsis. Patronų pas mus ma
žai!... Greičiau!... Greičiau!...

Seneliai, moterys, jaunuoliai, merginos 
ir suaugę vyrai dirbo sunkiai, energingai. 
Dideli, stori šimtmečių medžiai priešinosi. 
Stori kedrai, braškėdami griuvo po žmonių 
kojomis, klonio jos gražiomis savo viršūnė
mis. Braškėdamos griuvo eglės ir pušys. 
Smalos kvapsnį išleido eglės. Kaip kokis 
gyvas grąžtas, gręžė puikų mišką, darė 
per jį platų tiesų kelią.—Pjaukite, drau
gai! pjaukite!

Prietamsyj, po medžių žaliumu dirbo 
Karštai du psmenys: Darija Nepomniaščyk 
ir senelis Čubukovas. Jos vaikutis jau 
mirė.

—Pavargai, Darija!? Atsilsėk...—ir 
Čubukovas sulaikė pielą, nusišluostė ran
kove sukaitusį veidą. .

—Kaip tai ‘pavargai’? Pjauti reikia, 
seneli. Nes visus tie Erodai mus pražu
dys, į žemę užkas, jeigu neištrūksime.—Ir 
Darija pasilenkė, susiraukusi nurijo seiles, 
piela vėl suūžė. Medžiai braškėjo, virto, 
žmonės skirstėsi į šalis, medžiai tartum 
atsisveikindami su gyvais, siūbavo viršū
nėmis, braškėjo ir virto.

—Pjaukite, draugai! Pjaukite!
Pulkininkas Orlov siuto iš piktumo del 

nepasisekimo. Surinko savo eiles ir davė 
kiek atsikvėpti kareiviams. Po to' jis vėl 
puolė į kontr-ataką. Partizanai, kaip ir 
visada, prileido baltuosius arti ir tada ati
darė aštrią ugnį, privertė baltuosius su
gulti, apsikasti. Baltieji labai šaudė iki 
sutemo. Naktį Žarkovas prisakė Taježo 
pulkui pasitraukti iš pozicijos ir eiti į re
zervą, o į jo vietą padėjo Pčelino trečią 
pulką daboti priešą. Jis gi laikė užėmęs 
ir apdrūtintą poziciją ištisai visą pamiškį, 
tą poziciją iš kalno prirengė partizanų sa
perai. Medvežijos pulko kovotojai, atsi
gėrę arbatos, ėmėsi už darbo padaryme 
kelio. Kovotojai, kurie pirmiau buvo .pir
moj linijoj, dabar sugulė. Ugnys degė aiš
kiai. Karvės ir arkliai' povaliai kramtė. 
Pirmosios atrajas, o pastarieji žolę. Mo
terys, kurios negalėjo atsitraukti nuo kū
dikių, gamino valgį visiems. Jos pasilenk
davo ant ugnies ir ilgais šaukštais maišė 
valgį dideliuose puoduose, katiluose. Ke
letas šunų, ųžuosdami kvapsnį verdančios 
mėsos, sukinėjosi apie ugnį. O taigos vi
duj tratėjimas, tauškėjimas vis nesiliovė.

(Tąsa bus)

Šeštadienis,' ‘Vakario; 1, 1980-

WASHINGTON,; P APITTSBURGH, PA.

ir

-—pradžia * buvo

; LIETUVIS GKABQRIUS■tuojaus nuta-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

tarno teisėjo ir

8

su-

Išdykęs Vaikas.

prisitaikyti 
kreipkitės 

f

162 Broadway ; < 
Rezidencijai: 13 W. 3rd St 

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Norintieji ge
riausio patar- ! 

. navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdfrno va
landoj šauki
tės pas:

(Pabaiga nuo pusi. 3) 
kas per “streikieriai ” tie

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS 
g r aborius-undertaker

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

• • j t • i , i n V' '» r* 
Lietuvaitė Fotografistė

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslui

Studija atdara kiekvieną dieną ii 
nedėliomis nuo 9:30 iki o po pietą.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, O.D
Optometras

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

Jeigu turite savo gerų drau
gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj', Brazilijoj. Argentinoj. 
Francijoj, Vokietijoj' ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisve.”,

“Laisvė” jiem bus geriausio 
dovana.

Ubalzajnuoja ir laidoja numirusią ant 
visokių’ kapinių. Norintieji gcriRuHid pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Paa man. 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiosc vietose ir už žemą kain^.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA,

ir 
kyti į mūsų parengimą 
smagiai laiką praleisti.

M. Janavičienė.

' ' GREAT NECK, N. Y. ‘ ' 
' ’ 7 '' ? f j 1 * f ; * » • i • •
f. į L. b. U (D. 72 kuopos s’usirin- 

kimas, .bus 1 ;i#amirike, 4 vasario, 
Apie Šį miestelį niekad ne-jStrauko ’ svetainėj, 139 Elm Point

- - ................. į Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi
nariai malonėkit atsilankyti, gausit 
haują knygą—(Seno Vinco Raštiis. 
Taipgi turime svarbių reikalų aptar
ti. Komitetas^ 24-27

JO, 
rėksniai yra, ir nesutiko su mi
nimu balsavimu. Tuomet tie 
kompanijos suorganizuoti šune
liai sukėlė muštynes. Bet ne
paisant ir to, strei1-’iai sušau
kė antrą tikrų stre.-uerių susi
rinkimą, ir didelė didžiuma bal
sų atmetė Daviso tus ir tę
sia streiką toliau. Kompanija 
nesitveria piktumu, kad jai ne
pavyko apgavingu būdu sugrą
žinti streikierius darban. Da
bar pranešė, kad jau turinti 
gerokai suorganizavusi “skebų” 
ir “gerasis” Klerk—apsaugos 
komisionierius, kuris sakė, kad 
“skebam” neduosiąs “ląisnių” 
del važinėjime “taxių,” jau iš
davė 80 “laisnių,” kaip vietos 
didlapiai skelbia. O “geras” 
policijos viršininkas Peter P. 
Walsh, kuris pradžioj streiko 
liepė savo policistams areštuot 
skebus, dabar jau liepia tiems 
patiems policistams ginti ske
bus nuo streikierių ir tt. Kame 
gi dalykas? Kodėl taip greitai 
tie visi “geri” ponai iš pasiro
džiusių pradžioj streiko drau
gais streikierių, dabar atsigrįžo 
prieš juos? Ogi todėl, kad 
jiems nepavyko streikierius ap
gauti, tai dabar bandys suvary
ti juos sū demokratiško policis- 
to buože į “taxes. ” šiandien— 
23 d. sausio, kompanija jau ga
vo nuo savo
indžionkšiną prieš streikierius. 
Atrodo, kad streikieriams rei
kės sunkiai grumtis, kad laimė
ti didesnį duonos kąsnį.

S treik. S impa t i kas.

teko spaudoj matyti jokių ži
nių, nepaisant, kad jau dešim
tį metų skaitau “Laisvę.”

Pamačius paskelbimą, kad 
A. P. L. A. ^varomas vajus, 
pradėjau darbuotis, kad čia 
sutverus kuopą. Pavyko sura
šyti dešimtį narių. • > Tuomet 
kreipiausi pas centro sekreto
rių, kuris suteikė visas infor
macijas ir mūsų kuopai pa
skyrė 55-tą numerį. Kuomet 
aš gavau dovaną už pasidar
bavimą, tai ir A. Višniauskas 
sumanė nepasiduoti. Jis grie
bėsi darbo ir gavo dar dešim
tį naujų narių.

Kaip matote, 
gera.

.Gavę čarterį, 
rėme surengti balių. ant 28 d. 
gruodžio, kuris gerai pavyko.

Sausio 5 d. įvyko kuopoj su
sirinkimas, kuriame taipgi nu
taria surengti balių ant 15,d. 
^vasario. Todėl vjsi kuopos na- 
Tiai turi pasidarbuoti, kad šis 
mūsų parengimas pavyktų. 
Taipgi kviečiame visus vietos 

apielinkių lietuvius atsiląn- 
ir

P av engimai
Subatoj, vasario 8 d., bus ro

domi krutami paveikslai, kaip 
Rusijos milžinas ledlaužis “Kra
sin” gelbėjo italus lakūnus šiau
rėj, kurių zepeliną audros su
daužė ir išmetė žmones po ledų 
kalnus. Paveikslai bus rodomi 
vienoje iš puikiausių Carnegie 
Music Hall, Federal ir Ohio St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. Pradžia 

vai. vakare.

"Gyvieji ^abasninkai"
Nedėlioj, 9 d. vasario,' bus 

loštas“garsusis veikalas “Gyvie
ji Nabašninkai.” Veikalas yra 
labai juokingas ir pamokinan
tis. Aktoriai dabar prakaituo
ja dieną ir naktį besimokinda
mi, kad kuo geriausiai atlikus 
savo užduotį. Minimo teatro 
rengimo koYnisija stropiai dir
ba, Ir 1 viską sutvarkyti taip, 
kad lošimas prasidėtų lygiai tuo 
laiku, kuriuo garsinama—7:30 
vai. vakare, kad atvažiavę žmo
nės turėtų laiko anksčiau par
važiuoti namo. Todėl iš toliau 
darbininkai nesibijokite atva
žiuoti pasižiūrėti to gražaus 
teatro.

Vatikano Miestas.— Tre
čiadienį popiežiaus valsty
bėj tapo nuteistas trims 
mėnesiams , kalėjimo Giu
seppe de Paolis už išplėšimą 
karbonkos.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
A. I.. 1). L. D, IpO kuopos susi

rinkimas bus ketverge, 6 vasario, 
i Slavų Svetainėj, Holmes Avc. I’ra- 
' džia 7:30 vai. vakare. Draugai ir 
draugės, mąlpnėkite atsilankyti, yra 
svarbių reikalų. . Bus išduotaš ra
portas iš konferencijos, reikės- iš
rinkti darbinįpkai del baliaus* ir ttt 
Taipgi gausit ųaųją knygą—Seno 
•Vinco Raštus. ’ Šckr/ Bagdonienė; -

. 27-28'
—■—•— ---- ~ .

ELIZABETH, N. J. . 1

Tarptautinio' Darbininkų Apsigyni
mo 8 kuopa rengia koncertą it‘ba
lių ncdčlioj, 2 vasario, ukraimj sve
tainėj, 214 Fulton St. Pradžia 6:3f 
vai. Vakare. Įžanga 75c ir 50c. Kvie
čiame (visus atsilankyti. Rengėjai.

26-27

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11 kuopos nares malo

nėkit įsitėmyti, kad kuopos susirin
kimai yra perkelti i pirmą panedė- 
li. Taigi sekantis susirinkimas bus 
3 vasario, Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave. Pradžia 8 vai. va
kare. Visos narės įsitėmykit ir at- 
silankykit i susirinkimą. U. Šapra- 
nabskienc. 26-27

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos susi

rinkimas bus seredoj, 5 vasario, 
Workers Coop. Center svetainėje, 
252 Warburton Avc. Pradžia T30
vai. 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

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Savininkas > Tel., Stągg 5938

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c

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

’ ‘ M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai, perdirbta Kusiškąi-Turkiška i Pirtis dabar . atidarė naujausios

. pušies . maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas šu švieŽiti šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 

’ šilrinh vandeniu. Lapuotos1 vantos išsipėrimui veltui., ( ,

; ,; ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MliTEKlMSf I’LvneDbI./AIS IK IITARNINKAIS: Pagedėliais nuo 12 

!val. dieną per visą naktį; Utairlinkais nuo 12 v. dieną>iki 12 v. naktį. 
Trys .gariniai kambariai 'dėlei* 'iŠsiperhno: Rusiškas, Turkiškas ir 
gkro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui' kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu ganantuotū^ patarnavimu.

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

Telefonas: Pulaski 1090

ŠIŲ METŲ MADOS
■

ORNIS1AI
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
• > 1 < > KITCHEN SUITES!

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis

Kaina žemiausia-—fomišiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis iš mokesti m i s.

MACYS BROS. FURNITURE Cft
198- 200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N.
Tel., Greenpomt 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nIų vąkaro
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BbSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS
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MONTELLO, MASS.

Margumynai

Sausio 19 d., Lietuvių Tau
tiškame Name, atsibuvo Liųo- 
sybės Dailės Ratelio Choro 
margumynų vakaras, suside
dantis iš dainų, muzikos ir 
ipokingų komedijų, kas pub
likai patiko. Taipgi ir patsai 
L. D .R. Choras dainavo, po 

Šugario. Už 
gavo gausių

vidutiniškai,

vadovyste draugo 
gerą sudainavimą 
aplodismentų. ’ 
(Publikos' buvo 
s mažai buvo garsinta.
Šie menininkai žada ir dau

giau renįgti ’ tokius margumy
nu vakarus, ’ Patartina vi
siems juęs lankyti.

į pareiškė, kad viskas bus labai 
• puikiai surengta, peš choras 
■ dainuos naujas dainas ir pir
mą sykį pasirodys jaunų vyrų 
kvartetas ir So. Bostono jau
nų merginų balalaikų orkes
trą. Taipgi bus ir solistų.

Girdėjau, kad Lyros Choras 
žada pradėti mokintis operetę 
“Čigonai.” Vyvė.

STOUGHTON, MASS.
U. S. Rubber kompanija už- 

' darė savo dirbtuvę. Praslin
kus septyniolikai dienų po už
darymo, daugelis darbininkų 
gavo iš kompanijos laiškus, 
kad neateitų į darbą tol, kol 
negaus iš kompanijos pakvie
timo. Kai kuriuose depart- 
mentuose apkramtė darbinin- 

I kams algas. Mat, dabar vi
sur bedarbė, tai kompanija 
naudojasi proga ir kiek ji no
ri, tiek duoda savo vergams, 
parbininkai irgi nieko 'nesa
ko, dirba sukandę dantis.

Sausio'15, 16 ir 17 d. buvo 
Lc D. S. kuopos sureng
tus prakalbos kunigui M. X. 
Nfockui. ' i

| Pirmutinį vakarą Mockus 
kalbėjo temoj: “Kodėl žmo
nas maino, savo seną tikėji- 
irįą ?” O kitais vakarais taip- 
gi svarbiomis ir skirtingomis 
temomis kalbėjo. Ir nepamir- 

• šo išdėstyti, kodėl dabar taip 
smarkiai sujudo kunigai už 
Lietuvos monarcho Vytauto 
dūšią. . . Ir jeigu jiems pavyks 

. ^jį padaryti “šventuoju,” tai 
kam iš to bus biznis—Mockus 
ppikiai išaiškino.

Žmonių lankėsi nemažai, ne
paisant, kad ir < 25c ypatai į- ,.T . _ ,, ,
žangos buvo. Tas parodo, kad Lalsvef/ ,sveta»1? Pareito ke- 
žmonėms patinka Mockaus iš- tvirtadienio vakaro prakalbo- 

se, kurias suruošė vietinio ap- 
po šių misijų, da- skričio lietuvių komunistų biu-1 
^vatkinai turi dauir ‘ras.

Čia gyvuoja neblogai Liet. 
Taut. Namas. Bet jis turi ir

sireiškimai.
; Dabar, ]

vfctkos ir. d&vatkinai turi daug 
šhektų apie “poną dievą” ir 
jb agentus...

| Seno Vinco parašytą knygą 
j^u aplaikėi-ne. Tą knygą iš
laido A. L. D. L. D. ir mūsų 
kuopos nariai jau skaito. Ku
rio dą'r negavote, tai gausite, 
tik būtinai ateikite į sekantį! 
kįopos susirinkimą, 
Vyks -3 d. vasario. j
•j ’<•” i ~ •” *. r •' ,

F Ir čia bedarbė su kiekviena 
cfijena irisav.aite didėja. Kas 
hįs toliau, tai darbo žmonės 
labai susirūpinę. A. P.

. ...... ...... i .

Tai tokia charakteristika tų’dysime tikrąją tų tamsūnų bū-' 
apšvietą” ir kodėl jie| 

nori ją skleisti tarp kriaučių.
Kriaučius.

priešų. Tie priedai, negalė-1 
darni kitaip namui užkenkti, i trijų fruktų. Jie dabar, nete-| simą
• 1 __1.______ i.1 _ A

, susi-
! rinko keleto asmenų adresus 
ir susišaukę atlaikė, 29 d. 
sausio, Labor Lyceum, susirin
kimą. Susirinkimę davė var
dą savo organizacijai—“švie-

jau buvo apskundę policijai, j pasitikėjimo • niekur, 
buk čia keliama betvaike, ne- vinim ItpIpIa numenu n
gerai elgiamasi ir t. t. Poli
cijos viršininkas tuojaus per 
telefoną liepė uždaryti “boli- 
nę.” Paskui buvo atėjęs vir-
šininkas apžiūrėti visą namą tįmo Sąjungą Kriaučiuose. 
ir ten nieko blogo nerado. Va
dinasi, skundikai nieko nelai
mėjo. O skunde tie, kurie sa-l 
ve skaito šios šalies gerais pi
liečiais ir sykiu socialistais,

Vyriausi tos organizacijos 
i gimdytojai, tai tie trys “poli
tiniai” kankiniai, ką viršuj 
minėjau. Dabar aš apie juos 

’^Sausio 15 d?*įvyko"LVT.°Na-:!nieko daugiau nekalbėsiu, lai 
mo bendrovės susirinkimas. j sprendžia patys kriaučiai, ko- 
Apart kitų paprastų reikalų, ] kią “apšvietą jie teiks dar- 
komisija pranešė, 
laiku jau bus atidarytas vie
šas knygynas, kuris baigiamas

kad greitu bininkams, kuomet vienas net
iš Brooklyho buvo pasmukęs 
kitan miestan... Indriulis kiHau-

Iš IR Į

LIETUVĄ
i PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
NEW YORK, ALBERT BALUN, 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLEVELAND, 
ST. LOU|S, MILWAUKEE

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesoše.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: J4,ys*?ne’ M»in 9669 
Bell, Oregon 5186

tvarkyti. Vadinasi, vietos lie- čilJ susirinkimuose tokius ;epi- 
tuviai darbininkai galės atsi- tetus1 išmeta iš burnos, kad 
lankyti ir gauti ne tik knygų spaudoje jų negalima minėti, 
pasiskaityti, bet ir laikraščiu.! Kitų kartą mes' apie juos

Vyvč. " ! daugiau pakalbėsime ir nuro-
Nuo Red.—Korespondenci- ■—~ ~ '?v' .. .  . ■

ją žymiai, sutrumpinome, nes -—"—,
ji buvo ne korespondencija, Telefonai: So. Boston 16G2—1373 
bet kopija susirinkimo proto- ErwTTfcrww
kolo. Rašant iš draugijų susi-j A 0 K B PS 5 
rinkimų, reikia pažymėti tik' mIUS UMM
tuos dalykus, kurie skaityto- žemnamijos, Apdraudos ir Į 
jams apeina, o ne susirinkimų i Mortgičių Agentūra, 
protokolus. , i n a Y>r»TTnn a m A Krr.T.T.ci n? I

tetus *' išmeta iš burnos, kad

VIETOS ŽINIOS
Iš Ketvirtadienio Prakalbų

Žmonių turėjome apypilnę

se, kurias suruošė vietinio ap-

Pirmininkavo drg, Krasaus
kas.
ir L. Prūseika.

Drg. Butkus žymėjo, kaip į 
pastaraisiais mėnesiais platėja 
ir smarkėja bendrasis Ame
rikos darbininkų judėjimas, 
kurį buržuazija stengiasi nu- 

kuris į-'malšinti tiesioginėmis žudynė-

Telefonai: So. Boston 16G2—1373A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdravdos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 
IR ATGAL

(Pridėjus $5 S. V. įeigų
>' Taksus). - Trečia klesa.

Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis, vatomis.

Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
I informacijų klauskit pas vietos 

agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 B30ADWAY, NEW YORK

■tuxar*

CASTON ROPSEVICH

> MES , PATAIKOM j ;
Taip sako A. Tacilauskas, navininkas Restauracijos ir salta, 061 

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

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų parsitraukia. »

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, P A., tūkstančiais par- 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų

. . xr«..<«!,» reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa-John Naujokas daryli rJan’kom/JTa įeriaugl, juos visi mylil
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Atm 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiSmt 
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 centtj arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystSs 
cigarų viršminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatil- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Baigęs Phila. Muzikos Konservatorijų

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

1218 Sb. 10th S t.r Camden, N. J.

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

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietti- 
vqs darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ........ $2)00
6 mėnesiams........11.00

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

! ątidėlioti netinka. “Tegul var-i 
nos laukia rytojaus.”

Drg.- Prūseikos prakalba! 
plačiau apėmė šio laikotarpio; 
kapitalizmo krizį, su 20,000,-i 
000 bedarbių visose kapitalis-, 
tinėse valstybėse. . Tam kai-! 
bėtojas priešpastatė stebėtinai! 
spartų i? platų pramonės ir j 
lauko ūkio kilimą Sovietų Są-!

Kalbėjo drg. E. Butkus jungoje, kuri į keletą metų le- 
] mia pralenkti net Amerikos 
j industriją.

Drg. Prūseika paėmė padėtį 
atskirai visų žymesnių valsty
bių, kur reiškiasi krizis, iš vie
nos pusės, o auga darbininkų 
kovingumas ir revoliucinė nar-' 
sa, iš antros. Visur vadovau
jantis kovos veiksnys—komu
nistai. Socialistai, ypač tose 
šalyse, kur jie yra įsigavę į 
valdžias, kaip kad Anglijoj ir 
Vokietijoj, yra buržuazijos 
kailio gelbėtojai, o darbinin
kų murdytojai. Nežiūrint jų 
laikomo vairo, auga komunis
tinis judėjimas; po pastarųjų 
rinkimų Vokietijoj net senieji 
socialdemokratai (nuo Bebelio 
ir senelio Liebknechto laikų) 
pripažino, kad minių vadovy
bė sprunka iš jų į komunistų 
rankas. Lietuvių vadinamieji 
socialistai susiklijavę su tauti
niu ir klerikaliniu fašizmu, 
kas matyt ir Susivienijime Lie
tuvių Amerikoj, ir atsiliepime 
į Vytauto sukaktuves,'ir visais 
kitais atvejais.

Viena tikrai pažangi vado
vaujama revoliucinė spėka pa
saulyj yra komunistai. Jiems 
priklauso ateitis.

Kaip vienas, taip ir kitas 
kalbėtojas baigė perjaustais 
atsišaukimais stoti į Komunis
tų Partiją.

Padaryta rinkliava naudai 
Agitacijos Fondo. Po dolerį 
dėjo P. Mickevičius, Vertelga 
ir Kripaitis; po 50 centų Gar- 
bačauskas, Abekas ir J. Bon- 
dzi. Su ^smulkiomis viso $17.- 
42. K. R.

mis; tą parodė sušaudymas 
šešių streikuojančių audėjų 
pietinėje šalies dalyje ir nu-: 
žudymas drg. Katoviso New 
Yorke. Katoviso gi laidotuvių 
milžiniška demonstracija pa
liudijo atbudusių kovon darbi
ninkų ūpą. i Kyla ir organi-į STOUGHTON, MASS. i

Vasario 7 d., 7:30 vai. va- zuojasi darbininkai net pieti- 
kare, L. T. Name, 24 Morton
St., įvyks A. L. D. L. D. 62 senai buvo laikomos saugiau- 
kpiopos susirinkimas. Kiek-: 
vfenas narys turite dalyvauti] 
šiame susirinkime ir pasiimti 
paujai išleistą knygą—Seno 
Vinco raštus. Taipgi gerai bū- 
tv, kad šiame susirinkime už
simokėtumėte metines duokles 
už šiuoš metus.

Org. K. Valentukevičius.

nėse valstijose, kurios dar ne-

Lyros Choras turi 37 narius.

siomis kapitalo tvirtovėmis.
Visoms kovoms vadovauja 

Komunistų Partija. Pas lietu
vius darbininkus dar tebevy
rauja susnūdimas. Bet negra
žu ramiai žiovauti, kuomet .vi
somis pusėmis verda kova. 
Reikia stoti į Komunistų Par
tiją ir aktyviai prisidėti prie 
klasinių batalijų. Būti Ko
munistų Partijos nariu reiškia 
__ i veikliu kovotoju, o tai"Ęrikiauso 20 jaunų merginų

1h vyrų. Choriečiai tikisi iki | darbas ne lengvas, dažnai pa- 
pgavasano chorą išauginti iki 
50 narių ar daugiau.
a Vasario 15 d. Lyros Choras 

rįngia koncertą ir balių. Ren
gimo koncerto ir baliaus gas- 
padorius drg. G. Atkočiūnas

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate ■ nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nųsimiųimo, GaJ* 

K vbsvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnes Ligi;,
| Galvos Skaudėjimo, _ Neuralgijos, Padidėjusių 

a-įAl Liaukų, Plaučių, K viliojamų jų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 

\ g Skaudėjimo; Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi-
V/^'\ I nę’ jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų’

« *r Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ (
X-S|>induliai, Kraujo Ištyrimai, I.abaralorijos BandymaiKraujo Ištyrimai, I^baratorijos Bandymai

DfL ZINS 110EAST 16ih ST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 f. M. Ncdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DARBININKUKALENDORIUSi

1930 METAMS

DIDŽIAUSJA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, 
bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

y /i 1 J n t (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo.
Urh^n s l,01(1 Uowders už 75c už bak8ą apsiK»nkiu°k nu° sav®. . u t vvvuvia ara£jno priešo 1

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną Žmogaus priešą— 
vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.Urbo Lax Tabs

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.jPorter 3780
VALANDOS: 

2-4 po pietų ir •
Nuo 7-9 vąl. vakare.
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

X)Jįso
į 1iuo

Mes dabar stovi- 
drūtesnėj pozici- 

sakysime, Rusijos 
kuomet jie darė 

šeštadalį viso

SUREDAGAVO R. MIZARA F ULONAS

vojingas. Bet nelengva yra 
darbininkui kęsti ir kapitaliz
mo priespaudą, didėjantį iš
naudojimą, kasdieninį rūpesnį 
apie rytojų, 
me kur kas 
joj, nekaip,

Į darbininkai, 
revoliuciją.
.pasaulio, Sovietų Sąjungą val
do darbininkai. Tai šalis, ku
ri gali duoti tarptautinei re
voliucijai paspirtį kokių 100,- 
000,000 darbo žmonių kovoto
jų, su savo 500,000 Raudoną
ja Armija, su pusantro milio*- 

i no Komunistų Partijos narių, 
! ir kt.

Dėtis į Komunistų Partiją 
| dar nepervelu, bet vis toliau

Tamsieji Sutvėrė Sąjungą 
“Šviesti” Kriaušius \

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIU Kaina 25 Centai 
1 l .

Siųsdami pinigus r*,
' su savo adresu, užrašykite: f K

PRANK A. URBAN’S PHARMACY ^3g
J51 Metropolitan Avęnue, Brooklyn, N. Y.

Darbininkai, Stokite i Savo Klasės Partiją!

Puikus rinkinys svarbią informaciją ir turiningas 
straipsniais iš įvairią mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.

Tuojąu įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jį ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

Aš, žemiaus pagirašęs, ęiunriu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit ,man pri
siųsti URBAN’S’ bOLD POWDERS ir URBOLA, su - nurodymais, kaip vartoU.

Vardas

No.;.

Miestas

..Street or Avenue

State.

Party U. S. A.
East 125th Street,
.. York City.

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

mmunist
F. Kalpo-

Name

&8S . .

Occupation

.. City ....

Aye

blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 48 East 
St., New York, N. Y.

Dabar tokia gadynė, mat, 
atėjo, kad, nori šiokiu tokiu 
sviete būti, tai turi turėti or
ganizaciją, kuri tave pastaty
tų į priekį, o paskui tai jau 
tavo dalykas. Pas mus, lietu
vius kriaučius, yra trys “poli
tiniai kankiniai”:
kas, S. Indriulis ir J. Herma
nas. Tie. žmonės perėjo visas 
partijas, visas srioves,x ir visos 
sriovės jiems buvo “no good, 
rotten.’’ Visur, kur tik jie 
buvo prilipę; tai jiems buvo 

| feikeriai, kriukeriai ir pana
giai. Jie, būdami bi kokioj 
•partijoj, visuomet buvo “kai- 
tių-kairiausi” žmonės ir visus 
kritikuodavo, visus išdavikais 
vadindavo, bet patys nieko 
nedirbdavo. Taip sakant, tin
giniai krįtikuodavo darbštes- 

i liius žmones. ’ ■ \

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
vieno parengimo neaprūpinto su darbininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami darbininkus, siūlykite tų svarbų vei
kalą. Darbuokimės, kad išplatinti visa.

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

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

m . . . i ' > i ' . « / t

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įgjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų 
dok kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins 
taisyti visokių išdlrbimų karus per*trumpą laiką ir 
Speciales klases moterims. Leidimas ir užganSdinimas
Klasės dienomis ir vakarais. ;

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

natą ir pra- 
g važiuoti ir 
mažą kainą, 
užtikrintas.



a

Centro Biuro Koncerte Turi

sve- kovojantį darbininkų judeji-
šis kon-

išvažiuoja kejančiame

Iš Aido Choro Veikimo

visiem be skirtumo.

nuo-

MALONAUS PASIMATYMO

pažįstate mus, mes pažįstame

B.

Pranešimas Tel., 0783 Stagg

gavus 
bausti

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

Notary 
Public

visą eilę 
minimose

bus: ją
turinin-

PHONE 
Stagg 
5043

me- 
kon-

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Vai- 
jau- 

High

vaisių 
West-

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

Pra-
Mažeikie-

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

įsidrąsinę, • dainuosim, 
net “Aidas skambės.”

Choro Koresp.

šeštadienis, VasarioA, 1930 ĮĮ 
______________ -lai

Kalbės M. J. Olginas, Jorge 
Pas, John Williamson, Anna 
Damon, Anton Moran ir kt.

(27-28)

papročio,—atsisuko 
gazo kraną, jr 
Yra tokių, sako, 

kur komunistai ne-

Ntifotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u 9 paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerjkoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

. adresu:

JONAS

BROOKLYN, N. Y.
■’ A. P. L. A. 22-kuopos susirinkimas 

bus panedėlį, 3 vasario, “Laisves” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti. Komitetas. 26-27

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.

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)

East 84th Street
Park Sr Lexington Ave*.) 

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-J2 A. M.; 6-8 P. M. 

Nekėliomis 10 A. M. iki J P. M.

EAST NEW; YORK, N. Y.
■ . ■!.-

S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 
bus panedėlį, 3 vasario, Peoples Ly- _ ... .. . pra_ 
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir nauju nariu. K. K.

26-27

Įsigykit 1 
Rašomąją Mašinėlę
Jau laikas kiekvienam čėdyt svei

kata ir laiką—mest plunksna ir įsi
gyt RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ. Aš 
parduodu Remington Portable—ma
žesnio formato mašinėles su visais 
lietuviškais akcentais. Platesnių in
formacijų klauskit laišku:

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St./ Brooklyn, N. Y.

Kundroto aptiekti yra didžiausia Ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytųjų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
’ (PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnozo 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus kamba

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra’ Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių
I Chem įkalu

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

Uždyką
Jeigu interesuojates sužinoti apie 

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

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

'' 28-50

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

•. ' .Mr / • ♦ ■ j i

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

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

PASIRANDAVOJA 5 kambariai ir 
maudyne. Atskiras ‘Dining Room.’ ( 

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių Storas, geras 

biznis, geroj vietoj, daug tavoi-o. 
Prie Storo yra 3 kambariai, randa 
pigi. Greitam pirkėjui parduosiu pi
giai. Kreipkitės po num. 388 S. 
3rd St., Brooklyn, N. Y. 27-29
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

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Puslapis Šeštas

v i r t n ę 71 n m ę Da,yvaut Visi DarbininkaiV A JLi H V-Z O JLl A 11 A Ne tik parinktinai graži

ja Kriminale Taktika 
Prieš Streikierius

New York o policija 
iš valdžios įsakymą 
streikierius ant vietos, be teis
mo; aižyti jiems galvas, lau
žyti kaulus, sukinėti rankas ir,
suprantama, “prireikus,” šau
dyti.

Kad taip dedasi, matysite iš 
sekamo atsitikimo.

Savininkai Millerio vaisių 
ir daržovių marketo, Bronxe, 
buvo per socialistų vadą, ad
vokatą Ch. Solomon, išgavę 
Indžionkšiną, kuriuom uždrau
sta darbininkams pikietuot 
iižštrėikuotą vietą. Bet .in- 
džionkšinas taip negabiai pa
rūpintas, kad jį turėjo atmest 
pats augščiausio teismo teisė
jas Gallagher. Socialistų ly
deris Solomonas pareikalavo, 
kad vietoj buvusio laikino in- 
džionkšino išduotų nuolatinį 
indžionkšiną prieš streikuo
jančius narius kairiosios Mai
sto Darbininkų Unijos, šis jo 
reikalavimas atmestas.

Vadinasi, nebegyvuoja joks 
teismiškas indžionkšinas prieš 
Millerio marketo pikietininkus, 
kurių vieną, draugą Katovisą,
ten nužudė policija, betarnau
dama tiems ponams, kaip ir 
socialistų šulas Solomonas.

Kada pereitą trečiadienį po
licija vėl užpuolė pikietinin
kus, liepdama jiems nešdintis, 
vienas pikietininkas pareiškė: 
Čia nėra jokio indžionkšino, ir 
dabartiniu Jaiku net teismai 
mums dar neuždraudė eiti 
streikierių pareigas prieš Mil
lerio marketą. Jeigu tu nori, 
gali mane areštuot, o teisme 
pamatysime, ar čia yra ' in-; 
džionkšinas, ar nėra.

Policmanas užrėkė: “Į pek
lą!*: Tu neisi į teismą ir aš 
tavęs neareštuosiu!” Tuojaus 
tad’ ir prasidėjo .policijos buo
žių kauškėjimas į streikjprįų 
galvas; du pikietininkai pavo-[ 
jingai sumušti, kiti lengviau 
sužeisti.* > > <

Tai, matyt, yra toks kapita
listų Tammany Hall vyriausy
bės įsakymas—geriaus strei
kierius ant vietos daužyti, ko- 
liečyti ir šaudyti, negu areš
tuoti.

Nežiūrint policijos teroro, 
per masinius pikietavimus 
kairioji unija laimėjo dar vie- 
ną streiką, prieš kitą 
marketą po num. 1524 
Chester Ave., Bronxe.

! Vakarėlis Išleistuvėm Drg. 
Jeskevičiūtės, o įkurtuvėm 
Drg. S. Sasnauskienės

šiandien bus “Laisvės” r*" 
tainėj vakarėlis išleistuvių drg. 
E. N. Jeskevičiūtės iš “Darbi
ninkių Balso” redakcijos ir 
Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo sekretariato; tuo pačiu 
vakarėliu bus pažymėta ir 
drg. S. Sasnauskienės įkurtu
vės, kaipo naujos Redaktorės 
ir sekretorės.

Vakar “Laisvės” laidoj per 
klaidą buvo pažymėta, kad 
drg. Jeskevičiūtė 
mokyklon ir del to jai rengia
ma išleistuvės.

Šokiams svetainė bus atda
ra nuo 7 vai. vakare. Užkan
džių vakarienė prasidės lygiai 
9 valandą. Vakarėlyje bus 
bus dainų ir muzikos, 
kalbėles sakys drg. 
nė ir kitos draugės.

Drg. Jeskevičiūtė 
metų gerai tarnavo 
įstaigose. To linkėtina ir drg. 
Sasnauskienei.

Tikimasi, kad susirinks ne
mažai darbininkų ir darbinin
kių, išreikšt kreditą drg. Jes- 
kevičiūtei ir palinkėjimus į jos 
vietą stojančiai drg. Sasnaus
kienei. Be to gi, yra užtikrin
tas dailus ir smagus laiko pra
leidimas, su šokiais, dainomis, 
muzika, užkandžiais ir kt.

gražią, 
įvairią programą išgirs ir pa
matys, ir daugelį gerų žmonių 
sueis atvažiavusieji į lietuvių 
komunistų Centro Biuro, kon
certą rytoj, sekmadienį, vasa
rio 2 d., Brooklyn Labor Ly
ceum svetainėje. Savo atsi
lankymu jie taip pat parems

Konferencija Tarptautinės 
Darbininku Pagelbos

Konferencija Tarptautinės 
Darbininkų Pagelbos bus sek
madienį, 2 d. vasario, 10 vai. 
ryte, 68 Whipple St., kampas 
Broadway, Brooklyne.

Prašoma visos lietuvių dar
bininkų organizacijos prisiųst 
savo delegatus. Kurios orga
nizacijos neturi nuskyrę dele
gatų, tai komitetai būtinai tu
rėtų prisiųst savo įgaliotinius.

Konferencija labai svarbi, 
nes dabartinė darbininkų pa- 
dėtis-^-masinė bedarbė ir nuo
latiniai streikai, kuriems Dar- 
bihinkų Tarptautinė Pagelba 
teikia materialę paramą,—rei
kalauja tokios konferencijos, 
tokio dafbininkų pasitarimo.

Darbininkai ir'darbininkės, 
būtinai dalyvaukite.

D.

Dar nepervėlu, kurie norite 
leisti savo vaikučius į Ateities 
Žiedo mokyklėlę, kuri randa
si po num. 46 Ten Eyck St., 
“Laisvės1’ salėj* Pamokos bū
na kas , pirinadienio vakaras, 
iMio 7 Vai. Ateinantį pirma
dienį, vasario 3 d., įvyks Drau- 

mėnesinis susirinkimas, 
tai po pamokų, apie -8 vai., 
ilvai yra kviečiami skaitlingai 
dalyvauti susirinkime,' nes tu- 

išrinkti komisiją se-| 
■Wnfciam vakarėliui,, kuris į-

^ vyks 30 d. kovo mėnesio.
Jaunuolių Draugas.

A i
J/1 
.6

Automobilių Pinna Lekcija1

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

SUSIRINKIMAI

Telephone: Stagg 4409

Ausų, Nosies ir. Gerkles. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

127
(Tarpe

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) j

Special lata* del visų ligi) ir operacijų: 
Akių, 

Naujau*!

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

i

Velionis buvo apie 38 metų 
amžiaus.

Drg. Abekas palinkėjo lilAi- 
sienis tęsti kovą, kurios lau
ką tokiose liūdnose aplinkybė
se apleido velionis Antanas.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Protesto Demonstracija del 
Meksikos Nutraukimo Ryšiu 
su Sovietų Sąjunga

Masinis demonstracijos mi
tingas prieš Meksikos nutrau
kimą diplomatinių ryšių su So
vietų Sąjunga bus pirmadienio 
vakare, Centrai Opera 
House, 67th St. ir Third Ave., 
New Yorke. čia susirinku
siems paaiškės, jog tą žingsnį 
padarė Meksika pagal tiesio
ginį Jungtinių Valstijų įsaky
mą. O Jungtinių Valstijų, im
perialistai vis labiau pradeda 
laikyti savo kolonija ne tiktai 
Meksiką, bet ir visas kitas res
publikas Centralinėje ir Pieti
nėje Amerikoje.

Meksikos prezidento Rubio 
valdžia, nutraukdama -ryšius 
su Sovietais, paleido ir muilo 
burbulą, būk todėl turėjusi 
taip padaryti, kad Sovietų Są
jungos agentai kurstę Meksi
kos žmones prie revoliucijos.

Atėjusieji į šį mitingą iš
girs, kaip Meksikoj skleidžia
si komunistų vadovaujamas 
revoliucinis judėjimas be ta- 

Draugas Antanas / čičinis į Hamų Sovietų valstybės agen- 
palaidotas trečiadienį Linden 'įų, o iš pačių Meksikos dar- 
kapinėse, kur jį palydėjo apie^Uo masių. w « . •> • . v • 1

mą, kurio tikslams 
certas rengiamas.

Pašalinės publikos 
pritrauks programos 
gumas. Bet sąmoningi darbi
ninkai tai privalo skaitlingai 
sueiti, kad padėt darbui, kurį 
varo Komunistų Partijos Lietu
vių Sekcijos Centro Biuras 
šiuo momentu ne tiktai lietu
viškoje dirvoje, bet ir smar- 

i abelname darbi- 
jud ėjime.
ir Partijos atstovas, iš 
prakalbos išgirsite, ką 
ir ko siekia komunistai,

ninku
Bus 

kurio 
veikia
ypač šiuo gilyn einančio kri- 
zio metu.

Po visko bus šokiai.
Programos pradžia 3:30 v. 

po pietų. Prašome nepavė
luoti.

Palaidojus Draugą
Antaną ČičinĮ

Antanas / čičinis

šimtas draugų ir pažįstamų. 
Buvo, kiek suskaičiau, 16 au
tomobilių.

Ant kapo pasakė prakalbė- 
lę drg. F. Abekas, pradėda
mas tuom, jog antradienį de- 
sėtkai tūkstančių Didžiojo 
New York o darbininkų de
monstraciniai lydėjo drg. St. 
Katovisą, kurį nukirto polici
jos kulka kovos fronte, kaipo 
vaisių marketų streikierių pi- 
kiėtininką. čičinis būtų galė
jęs eiti į pereito šeštadienio 
dejponstraciją, ties City Hali, 
New {tforke, ir stoti į mūšį su bru- I 
;ahska policija, kuri daužė ir 
trempė.ten susirinkusius darb., I 
protestuojančius prieš drg. Ka- 
toviso nužudymą. Bet jis, nu
siminęs del darbo netekimo ir 
vėl įpuolęs į gėrimo ūpą, .pra
radęs viltį nusikratyt tp ne
laimingo 
kambaryje 
taip mirė, 
atsitikimų, 
smerkia už pasidarymą galo; 
pavyzdžiui, kada žmogus ne
pagydomomis ligomis kankina-

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MUDRIUS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Antradienį, 28 d. sausio, į- 
vyko Aido Choro mėnesinis su
sirinkimas. Susirinkimas buvo 

. mažas. Chorisčių dalyvavo 
trys. Lankytis į susirinkimus 
negalima daugiau priprašyti, 
rodosi, kad ten būtų svarsto
ma svetimi reikalai, nieko 
bendro neturinti su choro pa
laikymu ir abelna darbininkų 

1 daile.
Susirinkimo svarbiausias 

punktas, tai praėjusio koncer
to raportas. Daug buvo dar
buotasi, sueikvota energijos, o 
pasekmės mažos; liko pelno 
$47. Kadangi buvo garsinta, 
kad pusė pelno eis Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
tai pasidalinom po $23.50.

Antras vaidinimas “Korne- 
vilio Varpų” neįvyks; phila- 
delphiečiai savo sumanymą 
likvidavo. Jie sako, jog ne
surinks tiek pinigų apmokėti 
visas išlaidas. O jeigu nelie
ka nors šimtas dolerių pelno, 
tai kam dar ruošti kokis pa
rengimas? Tai tokia jų 
monė.

Išrinkta trys delegatai 
nininkų Trečio Apskričio 
ferencijai, kuri įvyks Pater
son, N. J., 23 d. vasario.

Kadangi Aido Choro mergi
nų sekstetas jau gražiai dai
nuoja, tai šiame susirinkime ir 
vyrai susitarė susigrupuoti į 
dubeltavą kvartetą. Prasidės 
lenktynės.

Dabar Aido Choras bus I- rytojaus suk.ūrimo 
vairus; vi$i turės progos iš-Į 
bandyti savo balso augštumą1 
ir žemumą. Tad nepraleiski
te šio taip parankaus laiko oro 
šalį, bet stokite choram Pas
kui, 
kad

Jaunuoliai, Baigę 
Junior High Schoolę

Algirdas Vaitukaitis (F. 
tukaičio sūnus), 14 metų 
nuolis, baigė Junior 
Schoolę, su pagyrais abelnuo- 
se moksluose. Algirdas pasi
ryžęs lankyti augštesnę mo
kyklą.

Lyną 
duktė) 
Schoolę, 

^nuolė, su pagyrimais abejnam 
žinojime. Lyną taip pat lan
kys augštesnę mokyklą.

Abiem jaunuoliam gerų pa
sisekimų., _., , , .

Tėvų Draugas.

it.i <

Kairiūtė (J. Kairio 
baigė Junior High 
12 »ir pusės metų jau-

Naujas Banko Sukčius
Elmhurst, L. 1., National 

Banko prezidentas Albertas 
Hansenas areštuotas už pra- 
švilpimą $125,000 žmonių pi
nigų. Padėtas po $25,000 
kaucijos. - ' •

Daugiau Vietps Žinių 
Penktame Puslapyje

si, būdamas apsunkinimu sa-! ceum,^ 218 Van Sicklen Aye. 
vo artimiesiems; kada neištu
rimai kankina budeliai revoliu
cionierių kalėjime; kada klasi
nis kalinys atima sau gyvybę, 
išreikšdamas protestą prieš 
darb. klasės nevidonus. Bet drg. 
čičinis dar nebuvo prispirtas 
tokių |kraštutinybių. Vietoj 
žudytis, jis dar galėjo ir tu
rėjo kovoti. Tokia turi būti 
nuotaika visų sąmoningų dar
bininkų—ne nuleisti rankas, 
ne nusiminti, ne sau galą da
rytis, bet su pasitikėjimu ir 
pasiryžimu kautis už reikalus 
darbininkų klasės, einant lin- 

Ikui kapitalistų, viešpatavimo 
Į nugriovimo ir prie geresnio 

i visai dar
bininkijai; o jeigu žūti, tai 
žūti ant ugnies linijos, susiki
bime su proletariato priešais.

Tačiaus, nežiūrint šitokios 
savo gyvenimo užbaigos, drg. 
čičinis užsitarnauja mūsų pa
garbos. Jis buvo4 ir mirė, 
kaip veiklus Komunistų Parti
jos narys/ Kilęs iš turtingų 
ūkininkų1 Lietuvoje, jis pasi
darė kovojančiu darbininku 
Amerikoje; o ir sugrįžus jam 
laikinai Lietuvon, jis ten kla
siniai nesusmuko, bet vedė 
kovą prieš tuometinę buožių 
valdžią.

Galima primint, kad Anta
nas čičinis nesididžiuodavo 
tuom, kad jis alkoholį geria. 
Jis to gėdydavos ir ąnt savęs 
pykdavo, kad nepajėgia mest 
to papročio. . Kitą kartą kelis 
mėnesius pagrečiui išbūdavo, 
neimdamąs nei lašelio į bur
ną; paskui vėl kas pasipainio
davo, ! ir; vėl: leisdavosi gerti. 
Kalti už tąi iš daįies yra ir 
tie “urentai;” kurie jam fun- 
dijo,; siūlė bei šinkavo nela
bąjį skystimą.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

JŪS L 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, ta: 
del" pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti. į

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