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PARYŽIUS.— V. Dovga- 
levskis, Sovietų ambasado- 

pirmadienį

Dabar tai jau ir mažai 
mananti darbininkai galėjo 
tikinti, kad vadinamoji tautinė 
liet, bažnyčia (nezaležninkai) 
yra tokie jau niekšai ir para
zitai, kaip ir Romos agentai.

Šlykštu darosi, kuomet “Nau
jienų” šlamšte skaitai apie tos 
bažnyčios atstovų suvažiavimą 
Pittsburghe.

“Naujienos” be bažnyčios bū
ti negali! Bile tik su pagelba 
visokių monelninkų palaikyti 
dabartinę anarchijos sistemą!

biednas, bet jo žmona labai 
pralobo. Prie kitokios valdžios 
tai jau būtų kilus yčijada!

bedarbiams būtų mokama 
[mažiausia $35 į savaitę, kad 
tą pašelpą duotų kasyklų 

Streikuoti i savininkai arba valstija.
' ■■■■■ ■............................... ......... p............  į .■i.i.—i į ■ '

Darbininkai Visų šalių, 
\ ® f I ■

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

1929 metais iš Lietuvos iš
keliavo 16,437 žmonės. Dau
giausia emigrantų iškeliavo Ar
gentinon (6,304) ir Brazilijon 
(4,521).

1928 m. skaičius emigrantų 
siekė tik 10,000. Vadinasi, 
emigracija auga labai smarkiai. 
Jau iš to vieno galima spręsti, 
kokia dabar gerovė Lietuvoje.

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Romano teismas, batiuškos 
Olšausko byla, lašininių skati
kų byla, Rokiškio banko byla. 
Dabar keliama klausimas apie 
Martyno Yčo ir kompanijos su- 
bankrutijusį Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės banką, kur žuvo 
daugybė valdžios ir privatiškų 
pinigų.

Nuo to laiko Yčas pasidarė 1,292 daugiau,

Mūsų dienraščių vajai ateina 
ir praeina, bet skaitytojų gali
ma gauti per ištisus metus. Lai
ke Literatūros Draugijos 238 
kuopos koncerto-baliaus Troy, 
N. Y., “Laisvę” užsirašė 6 
draugai ir 3 prisirašė prie ben- L 
drovės. O kandidatų į skaityto-' 1 
jus yra dar daugiau.

Kiekvienas 
tojas tegul neužmiršta 
naujų talkininkų mūsų armijom

Omaha, Nebraska, yra pusė-j basados Čia. 
tinas lietuvių būrys. Mes ten 
turime kokius penkius savo 
draugus. Vietos lietuviai dirba 
skerdyklose, vadinasi, sunkiose 
sąlygose pelno sau duoną.

Tai kokiu būdu ten mūsų 
judėjimas silpnas? Todėl, vei
kiausia, kad mūsų draugai 
veiklūs.

Baltijos valstybės vis labiau 
glaudžiasi prie Lenkijos. Stip
rėja antisovietinis bendras 
frontas. Estonija jau visiškai 
įsilipo į Lenkų vežimą. Esto- 
nijos prezidento štrandmano rįus Paryžiuj, 
kelionė Varšavon yra oficialis oficialiai pranešė Francijos 
užfiksavimas galutino pasidavi- [užsįeni0 reikalų ministerial 
mUtvUaJtaip-pat aiškiai nusi-; Briand> ,kad baltagvardie- 
teikus pro-lenkiškai.

Emigracija iš Lietuvos.
Nepasiliaujantis Vajus. 
Nezaiežnikai.
Yčijada.

Rašo L. Pruseika

NEW YORK. — Joseph 
Kohler, 39 metų amžiaus, 
per tris mėnesius negalėjo 
gauti darbo. Nebeturėda
mas iš ko gyventi pirmadie
nį nusižudė, nušokdamas 
nuo šešto augšto namo, po 
No. 941 Rogers Place.

Paliko žmona ir tris vai- v

nuoja Užpulti Sovietų 
Ambasadą Paryžiuj

Darbininkų Demonstracijos Kaune Prieš 
Pasmerkimą Nužudymui 2-jų Komunistų 

T i
375 MAINIERIAI SUSTREIKAVO .

PRIEŠ IŠMETIMĄ 25 DARBININKŲ
KAUNAS.— Sausio 14 d. 

Kauno darbininkai, po ko
munistų vadovybe, demon
stravo Ožeškienės gatvėj 
prie teisingumo ministeri
jos rūmų prieš pasmerkimą 
nužudymui dviejų darbinin
kų, Kontauto ir Kučinsko, 
už komunistinį veikimą. 
Demonstrantai buvo iškėlę 
raudona vėliava.

Fašistinė policija demon
strantus užpuolė ir suareš-

tavo apie <60 asmenų. De
monstracijoj daugiausia da
lyvavo jaunieji darbininkai, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Tą dieną vakare Kaune 
buvo plačiai išmėtyta ko
munistų atsišaukimų.

Šiomis ’dienomis gauta 
pranešimas, kad fašistų 
prezidentas Smetona pakei
tė Kontautui ir Kučinskui 
mirties bausmę kalėjimu iki 
gyvos galvos. 

. — •__ ____ —_

Anglijoj Audinyčiy Darbinin
kai Planuoja Streikuoti

Naujos Taisyklės Apie Spirito 
Gėrimus Sovietu Sąjungoj

LONDONAS.— Darbi
ninkai dviejose audinyčiose 
Oldham mieste rengiasi pa

čiai rusai organizuoja spė- skelbti streiką prieš atleidi- 
i kas užpulti ant Sovietų am- mą darb0 tūlo skaičiaus 

darbininkų.
Rusai baltagvardiečiai | "________

provokaciniais tikslais sa- < •! • V V v

ką bendrą turinti su dingi
mu jų vado generolo Alek
sandro Kotepovo. Apie sa
vaitė laiko atgal tasai bal
tagvardietis kur tai dingo.

Francijos fašistiniai laik
raščiai ragina del to Fran
cijos valdžią nutraukti dip
lomatinius santikius.

MASKVA.— SS'SR-e iš
dirbtos naujos taisyklės spi
rito gėrimams pardavinėti. 
Negalima pardavinėti spiri
to gėrimų bufetuose, visuo
menės įstaigose soduose, 
pliažuose, pasilinksminimo 
vietose; kioskuose, vietose 
arti nuo fabrikų ir darbo

*žų. Visose užkandų 
vietose ir valgyklose leid-

pi ovoKdciniais iiKsiais sa- * *1 * V II* v
ko, būk Sovietų ambasada AlWlnO] 03 V1FS

40,000 Milionieriij
--------  žiama pardavinėti tik vyn

uogių ir ręzinkų vandenys. 
Iš tam tikrų krautuvių ne
leidžiamą vienam _ žmogui 
daugiau parduoti kaip .3 li- 
terius spirito gėrimų ir 12 
litrų- alaus, porterio' arba 
alkoholinio medaus. Resto-

TAMAQUA, Pa.— šešta- 
dienį, vasario 1 d., numirė 
čia Mykolas Sungaila, K. 
Sungailos sūnus. Laidotu
vės atsibus trečiadienį, va
sario 5 d., 2 vaL

OTTAWA, Kanada.—Per 
paskutinius devynis mėne
sius 1929 metų 26,165 imi
grantai išvyko iš Jungtinių 
Valstijų į Kanadą. Tai yra 

negu 1928

_ Tarptautinio Darb. Apsigyni- 
KJhh mo rolė darosi vis didesnė. Pa-j 

stąj-uoju laiku, kaip rašo d. L.
& , Engdahl “Labor Dėperider’y”, 

šiai organizacijai teko rūpin
tiems 6,000 suareštuotų draugų, 
šešiolikai iš jų gręsė mirties 
bausmė šiaurės Carolinoje. Už 
literatūros dalinimą buvo sua
reštuota 435 draugai. Daugiau 
negu keturi tūkstančiai buvo 
suimti už dalyvavimą streikuo
se; 270 suimta už dalyvavimą 
demonstracijose.

Ateityje Tarpt. Darb. Apsi
gynimas, kaip išrodo, turės dar 
daugiau darbo.

metais.
Per tą patį periodą iš 

Anglijos į Kanadą atvyko 
58,846 imigrantai.

Bedarbe Naudojasi Dar b
A į daviai

WASHINGTON.— Sulig 
iždo ministerijos paskelbtų 
statistikų taksų ant įplau
kų už 1928 metus, Jungtinė
se Valstijose yra du ąr ztrįrs 
bilionieriai ir suvirs 40,000 
milionierių.

Statistikos parodo, 1928 ramiose vienam žmogui ga- 
metais 496 asmenys mokėjo Įima parduoti ne daugiau 
■taksas ant įplaukų, kurios kaip pusę litro degtines, 
siekė suvirs milioną dolerių. ■ 
1927 metais tik 290 asmenų 
mokėjo taksas ant .įplaukų 
suvirš miliono dolerių,

Iždo ministerijos viršinin
kai aprokuoja, kad asme
nys, kurie mokėjo taksas 
nuo $50,000 įplaukų, gali 
būt skaitomi milionieriais.

Kapitalistai susikrauna 
sau didelius turtus, versda
mi darbininkus skubiau 
dirbti, nukapodami algas, 
įvesdami naujas mašinas, 
kurių pagelba daugiau dar
bo padirbama su mažesniu 
skaičium darbininku. -

Gelžkeliečiy Streikas Indijoj

.*t.L •.

B 0MB A Y, Indija.— Indi
jos gelžkeliečiai, dirbanti 
prie Didžiojo Indijos Pus- 
salio Gelžkelio, paskelbė 
streiką, reikalaudami pakel
ti algas, sutrumpinti darbo 
laiką ir panaikinti rasinę 
diskriminaciją; taipgi ne
persekioti unijos viršininkų.

CLEVELAND, Ohio. — 
“Bedarbė yra pagelba p ra-: 
monei,”' pareiškė Dr. D. D. 
Lescohier; ’ekonomijos ’pro
fesorius iš Washington Uni
versiteto. 1 ■ ‘‘ 1 ' ■ 1 >

Mat, bedarbei esant darb
daviai gali nukapoti darbi
ninkams algas ir pasidaro 
didesnius pelnus.

Lietuvos žydai? Nori Sek
madieniais Prekiauti
. 1

r i.; ■*---------- r—, j' 7
> J « ’

Sausio 14 d: Yabiniį dele
gacija lankėsi' pas; ■ vidaus 
reikalų mihisterį1 p.’Aravi- 
ėių ir prįšę pakeisti !Šven-

BANKNOTŲ PADIRBĖ
JUS SUGAVO ŠIAU

LIUOSE
ŠIAULIAI.—. Sausio 11 d. 

kriminalinė policija pas p. 
Pauliuką Praną Šiauliuose 
ir jo sugyvento ją Grigai ty- 
tę (Ežero gatvė 32 Nr.) 
kratos metu rado tris pa
dirbtus banknotus po 10 li
tų. . Be to, rado ir įrankius, 
kuriais banknotai buvo 
spausdinami. -Nustatyta, 
kad abu minėti asmenys pi
nigus dirbo, o banknotus 
platino Šiaulių miesto gy
ventojos Buivydienė, Luk
šienė ir Jurgutienė.- > Visi 
asmens sulaikyti, kvota ve
dama.

Kaune 23' Restoranai ir 
?ri Karčiamų

20

čių įstatymą, leidžiant žy-[ KAUNAS.—-Miesto tary- 
dams prekiauti šyentadie- ;baį patvirtinant
niais

miesto 
valdybos nustatytus svaiga
lų įstaigoms< mokesčius pa-

Išradimas Laivams Iš Ledų kad Kaune, yra 23
Išvaduoti i restoranai (iš jų-r-trys pir

Organizuoja Bedarbius

CHICAGO.— Darbo Uni
jų Vienybės Lyga organi
zuoja Čia bedarbius; šau
kia bedarbių masinius mi
tingus, kur apkalbama bū
dai, kaip kovoti ųž pašelpą 
bedarbiams. . ■ • : .

Šimtai tūkstančių darbi
ninkų randasi 
Chicagbj. ’

be darbo

1 ■ ■ ‘ 1 ■ , . f ‘ ’

Kanadoj nesenai išbandy
tas padarytas vieno Kana
dos, universiteto profeso
riaus išradimas, kuris turės 
reikšmės. Storai įšalęs lai
vas buvo aptrėkštas tam ti-: 
kru skystimu, kuris bema
tant sutirpdė ledą.. Laivas, 
kuris buvo tiek įšalęs, kad 
negalėjo pajudėti iš- vietos, 
buvo iš ledo išvaduotas per 
triš hiiriūtas; <■'1 ? l *

mos rūšies) ir 20 karčiamų.

BERLYNAS.— Munche- 
no universiteto klinikos di
rektorius prof. Gutmanas 
surado tam tikrus vaistus, 
kurių pagelba gali atprasti 
nuo rūkymo patys aistrin
giausi nikotino mėgėjai. Šie 
vaistai įleidžiami rūkytojo 
kūnan per skiepus.

Šie vaistai, kaip ir dau
gelis išradimų, buvo suras
ti visai atsitiktinai. Prof. 
Gutmanas, begydydamas 
nauju “transpulmino” pre
paratu plaučiais sergančius 
ligonius, pastebėjo, kad li
goniai pradeda labai nepa
kęsti tabako. Šį dalyką jis 
pradėjo iš pagrindų tyrinė
ti ir pavyko pastebėti štai 
kokį reiškinį: kai kurios 
“transpulmino” medžiagos 
plaučiuose susijungia su ta
bako dūmais ir suteikia j Logan kasykla tapo uždą- nis Illinois distriktas vado- 
jiems labai nepakenčiamą!ryta 
skonį.

Tais daviniais pasiremda
mas, šis profesorius pada
rė iš chininos, kamfaro ir 
terpino mišinį, kuris lei
džiamas po oda. Šie vais
tai vėliau išsiskiria iš orga
nizmo per plaučius. Jeigu 
pacientas nori tuo laiku rū
kyti, tabako dūmai plau
čiuose chemiškai jungias su 
kamfaro ir terpino garais 
ir rūkytojas pradeda jausti 
nepakenčiamą dūmų kvapą. 
Pacientas, pamėginęs taip 
keletą kartų parūkyti, pra
deda jausti tokį tabako pa
sibjaurėjimą, kad visai me
ta rūkymo įprotį.

Šie vaistai organizmui vi
sai nekenksmingi. Gydy
mosi laikas pareina nuo ly
kytojo įpratimo . Vienas to 
profesoriaus pacientas, ku
ris surūkydavęs per dieną 
apie 100 papirosų, gydėsi 
net pusantro mėnesio. Ta- 
čiaus paprastuose atsitiki
muose pakanka 10—15 įš
virkštimų ir pacientas visai 
nebenori rūkyt.

Šį savo išradimą prof. 
Gutmanas su visomis 
smulkmenomis paskelbė me
dicinos žurnale “Medici- 
nische Welt.”

Mainieriai Kovoja Prieš Skubinimo Sistemą ir Algą Nuka- 
pojimą; Rengiamasi Prie Demonstracijos h i n

WEST\FRANKFORT, III. |prieš išmetimą iš darbų dar- 
—Illinois anglies kasyklų i bininkų.” Į tą kovą turi 
savininkai įveda vis griež-Į susivienyti bedarbiai ir dir- 
tesnę skubinimo -.sistemą, bantieji darbininkai, 
deda pastangas su (mažiau Kova tarp Illinois , mai- 
darbininkų atlikti daugiau nierių plečiasi, ir Peabody 
darbo, o tuo pačiu sykiu nu-' Coal Companija, bijodama 
kapoja algas. Mainieriai iš-[darbininkų kovos, vėl apsta- 
eina į kovą prieš tai.

Pereitą penktadienį Spar- [ 
ta, III., sustreikavo 375 mai-! 
nieriai, kuomet kompanija 
išmetė iš darbo 25 darbinin
kus ir darbą sutvarkė taip,’ 
kad pasilikę darbininkai at
liktų jų darbą.

tė mašininiais šautuvais ka- 
i syklas.

Darbo Unijų Vienybės Ly
ga ir Nacionalė Mainierių 
Unija organizuoja bedar
bius ir dirbančius mainie- 
’rius del demonstracijos 
i prieš bedarbę, vasario 26 d.

Nacionalės Mainierių U-

kuomet darbininkai ,vauja kovai už pašelpą be
atsisakė dirbti už nukapo-• darbiams. Reikalauja, kad 
tas algas.

Streikuojanti Illinois mai
nieriai kelia obalsius del vi
sų darbininkų: “

Naujas Bilius Prieš i 10,000 Filipiny Protes- 
Svetimšalius

WASHINGTON. — At
stovų Rūme Patman, dem. 
iš Texas valstijos, pirma
dienį patiekė kongrese bi- 
lių uždraudimui samdyti 
nelegališkai į šią šalį įva
žiavusius ateivius. Dilius 
taipgi draudžia darbda
viams laikyti darbe svetim
šalį, sužinojus, kad jis ne
legališkai atvyko į šią šalį.

Kapitalistai vis labiau aš
trina įstatymus prieš darbi
ninkus.

Lakūnas Prigėrė Nukritus 
Orlaiviui į Upę

HARTFORD, Conn.—La- 
kūnas Carey E. Pridham iš 
Lexington, Mass., anksti 
pirmadienio rytą lėkė Colo-

MANILA, Filipinų Salos. 
—Sekmadienį čia suvirs 
10,000 filipinų dalyvavo de
monstracijoj prieš Jungti
nių Valstijų kapitalistų 
žmogžudžius, kurie šiomis 
dienomis nužudė filipiną 
darbininką Watsonville, Ca
lifornia, ir išsprogdino fili
pinų darbininkų kliūb^ 
Stockton, Cal.

Buržuaziniai politikieriai 
ir katalikų kunigai dėjo vi
sas pastangas, kad mases 
neprileidus prie griežtesnio 
pasisakymo prieš Amerikos 
imperialistus, kad masėse 
užslopinus kovos ūpą. Ku
nigas vardu Jose Mercado 
sukalbėjo malą už “dūšią” 
Fermin Tobrera, kuris tapo

Atjauninimai Nesiseka

VIENA, Austrija.— Po 
ilgo bandymų laikotarpio 
žymūs austrų gydytojai pa- 
kįelbę, kad gąrsusį atjaunini
mas Voronovo ųietodu pasi
seka tiktai labai retai.

Paryžius.— Amerikos at-| to į vandenį, 
stovas • Stimson rengiasi 
perskaityti penkių valsty
bių > laivynų konferencijoj, 
kokių - mažiausia laivyno 
spėkų reikia Jungtinių Val
stijų imperialistams .

Tevas Išsigelbėjo, O Duktė 
Prigėrė

Sausio 15 d. pil. A. Striel- 
čiunas šu dukterim eidami 
per upę Kriauną Rokiškio 
apskr. ledui įlūžus abu įkri- 

Strielčiūnas 
išsigelbėjo, o duktė prigėrė.

Užpuolė Plėšikai
Sausio 10 d. Nemunaičio 

gyv. Ant. Saželauskui grįž
tant iš Alytaus miesto na
mo per mišką priėjo du ne
pažįstami,. iš kurių vienasHamburgas Vokietija. —i

Pereitą šeštadienį čia įvyko'užpuolęs palaikė važiuojan- 
Vokietijoš bedarbių kongre- tį, antras paėmęs kailinius 
sas. . A ir antklodę pabėgo į mišką.ir antklodę pabėgo į miškų.

■iki' ■ '

nial Air Transport Kompa- nužudytas Watsonville. At- 
nijos orlaiviu ir gabeno pa- stovas Thomas Confesor ir 
što siuntinius iš Newarko į profesorius Jorge Bocobo 
šį miestą. Orlaivis susikū- kalbėjo apie filipinų nepri- 
lė j mažą 
Field 
upės.

namą Brainard klausomybę, bet, sakė, kad 
prie ■ Connecticut reikia :

Lakūnas prigėrė.
nepriklausomybes *

reikalauti “taikiu budu/’^ga 
TąČiau masės parodė sa

vo kovingą nusistatymu 
kuomet ] 
stoja' už kovą prieš A- 
merikos imperialistus, 
reiškė: “Amerikonus 
patinkame Filipinuose 
skėstomis rankomis, bet fili- 
pinai Californijoj sutinkami 
[grabais. Sukilkime ir atsi- 

Sovietų Sąjungoj iimkime salą~”

U^nkų Teatras Paryžiuj
PARYŽIUS. — Paryžiuj 

įsteigtas nuolatinis lenkų 
teatras, kuriame kartu su 
profesiniais artistais iš Len
kijos vaidins ir mėgėjai iš 
lenkų emigrantų 
Prancūzijoj.

tarpo

Socialistinis Miestas Aplink 
Traktorių Gamyklą-Milžiną 

Greitu laiku bus pradėtas 
statyti traktorių gamykla-milži- 
nas ties Charkovu. Aplink ga
myklą,, kuri bus pastatyta per 
pusantrų metų, išaugs didelis 
miestas. Dabar naujas miestas 
planuojamas, išdirbamas gyve
namųjų butų tipas, pritaikintas 
naujoms buities sąlygoms. UŽ 
trijų mėnesių bus padėti pirmų
jų trobesių pamatai.

■

kalbėtojai, kurie >

pa
mes 

iš-

Priešreliginis Muziejus So
vietų Sąjungoj

*

MASKVA— “Tass” pra
nešimų, Sovietų valdžia ar- | 
timiausiu laiku Leningrade ' j 
Isaako katedroj įsteigs di
delį priešreliginį muziejų. 
Tos katedros varpai bus pa- ' 
naudoti pramonės reika
lams.
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SIURBĖLIŲ PLANAI
jČ>ąbartinį bedarbės laikotarpį fabrikantai išnaudos 

taftų kad pagerint mašineriją, idant paskui jiems reikė- 
tų||3ar mažiau darbininkų.

b Paskutiniu laiku turėjo konferenciją didžiausi kapita
liški Mainė, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, 
Cqnpecficut ir Rhode Island valstijų, ir štai ką jie nuta
rė ;|iuol: tar.pu clary th/ ,

Bikodefnižuotis,” tai yra įvesti naujausias, dar spar-, 
teinąs liį mažiau darbininkų reikalaujančias masinas, 
kaid padiirot pigiausiomis lėšomis kuo daugiausia tavorų.

fabrikantai minėtų valstijų yra susirišę į Naujosios 
Anglijos Tarybą; o ta Taryba yra narė prezidento- Hoo- 
verio Biznio Peržvalgos Tarybos, apimančios visą šalį. 
Reiškią, kapitalistai visose Jungtinėse Valstijose steng
sis panaudot šį nedarbo laiką'tam, kad paskui galėtų 
apsieiti su dar mažesniu skaičium darbininkų.

Imant smulkmeniškiau, Naujosios Anglijos pramoni
ninkai suplanavo:

l'aip sutvarkyti fabrikuose darbą, kad nei vienas ma
žiausias darbininko pasijudinimas nebūtų veltui daro
mą^ o būtų įkinkytas į darbą.

Visur, kur tik galima, įvesti didžiuosius mašinomis va
romus diržus (konvejerius). Tais diržais turi eiti neap
dirbtos .ir dalinai apdirbtos medžiagos iš vieno dirbtuvės 
skyriaus į kitą, nuo vienos mašinos prie kitos, idant ne- 

. reikėtų darbininkams gaišuoti pHe’ medžiagų bei darbo 
(fenų pardavinėjimo bei pervežinėjimo.

- Įvairius fabrikų trobesius jungti į krūvą, išnaujo, 
kur reikia perstatyti, padidinti bei sumažinti, kad juose 
dirbant būtų sutaupoma kuo daugiausia išlaidų ir kad 
reikėtų kuo mažiausia darbininkų.

Fabrikų raštinėse j įvesti naujoviškiausias mašinas 
skaičiavimui, knygų vedimui, naujausius rekordams įtai
sus, kad galima būtų kuo pigiausia tas darbas atlikti,— 
kas reiškia paleidimą didelio skaičiaus tarnautojų į be
darbių legionus. * * ‘ J

Washington© Prekybos Rūmų ' vice-prezidentas 
Julius Klein, Hooverio racionalizacijos gramofonas, 
sige^ėdamas kalba apie paskiausius darbo paskubinimus 
viename Fordo automobilių fabrike River Roudge, Mich. 
Įvedus naujausią perduodamųjų diržų (konvejerių) sis
temą, šiame fabrike, tuojaus susitaupė dešimtas procen
tas darbininkų,—ir jie atsidūrė už fabriko vartų. Fab
rikas dirba automobilių rėmus. 200 darbininkų išleidžia 
per dieną 7,000 iki 9,000 automobilių rėmų; viskas taip 
įtaisyta, kad darbas išeina gatavas, beveik nei žmogaus 
rankos neprikišus prie rėmo. “O Centralinėje Europoje 

, yra gerai žinomas automobilių fabrikas, kur 200 darbi
ninkų padirba tiktai 35 tokius automobilių rėmus per 
dieną.” Vadinasi, vienas Amerikos darbininkas yra pri- 

4 verstas padaryti 200 sykiu iki 260 sykių daugiau, kaip 
Europos darbininkas dargi geriausiai įtaisytose europi- 

p nėse dirbtuvėse.
p. Bet pas^ patį Fordą dabartiniu laiku yra daroma vis 

/naujb mašinerijos gerinimai, kurie kas kartą smarkiau 
į mažiųą reikiamų darbininkų skaičių delei to paties dar- 

bo daugio atlikimo.
į- Kai kurie bedarbiai, be abejo, buvo nudžiugę, girdė- 
į damijjer radio ir skaitydami laikraščiuose, kad septynis 
L, iki deyynių bilionų dolerių žada išleist Washington© val- 
k džia, ^atskirų valstijų vyriausybės, fabrikantai, gelžkelių 
L Jkomfįnijos ir įvairios kitos įmonės delei naujų statybos 
F jferbųį jie, girdi, nori suteikti užsiėmimo bedarbiams.

Tų aądėjimų išpildymas yra tik kaip botagu pliaukš- 
L i^lėjif|Įs į vandeni. Jeigu kapitalistai šiuo laiku ir de- 

piSh1 ‘į “statybą”, tai visai kitokiu tikslu, o ne be- 
^darDiJps pagelbėti. Jie perorganizuoja visokias savo

Dr. 
pa-

lią. Šių lapelių atspausdi
nimas ir paskleidimas tarpe 

buvo pusėtinai lietuvių darbininkų po visą 
plačią Ameriką bus vienas 
iš mūsų įrankių kovai prieš 
juos. Šie lapeliai turi būt 
išplatinti labai greitu laiku. 
Po pasirodymui šio prane
šimo spaudoje, tuojaus ra
šykite sekretoriui, praneš
dami, kiek jūsų kolonijoj 
galima jųjų išplatinti. Jei- 
gtj nepranešite greitu lai
kui, tuomet mes būsime pri- 
veį’sti jum pasiųsti pagal 
savo nuožiūrą, o tas neduo
tų; tokių gerų pasekmių, nes 
mes nežinodami, kiek jum 
galimi • išplatinti, galime 
prisiųsti pęrdaugi .arba1 per- 
įrįažai . Todėl duokite užsa
kymus, kad vėliaus nereikė
tų bereikalingų barnių už 
tai: turėti.

Lapeliai bus dalinami vel
tui. . z

Šalę to mes turime nau
doti ir kitas mums prieina
mas priemones, nurodymui 
darbininkam^ kad jie netu
ri prisidėti prie to fašisti
nio jomarko, Vytauto jubi- 
iėjaus, O tos mums visiems 
prieinamos priemonės tai 
dalyvauti visuose lietuvių 
darbininkiškų organizacijų 
susirinkimuose, prakalbose 
bei šiaip įvairiuose parengi
muose ir, prie kiekvienos 
progos, paaiškinti darbinin
kam apie tai, kas do vienas’ 
tas Vytautas buvo ir kam 
jis tarnavo, kad jis buvo 
toks pat darbo, žmonių pa
vergėjas, kaip ir šių .dienų 
kapitalistai, tik skirtingo
se sąlygose.
, Taigi prie, darbo, i draugai. 
Jeigu mes • visi • smarkiaus 
pasidarbuosime, tai ne tik 
užkirsime jiem -kelią kraus-1 
tymui darbininkų kišenių, 
bet ir iš jųjų to rengiamo 
kermošiaus išeis tik fašisti
nis piš. j

Sekr. J. Weiss, 
393—12th St.

Brooklyn, N. Y.

Mūs^ prįešfašistinis vei
kimas praėjusiais keletu 
menesių • 
daug apleistas. Priežastys 
buvo šios: Per visą praėju
sią vasarą buvo varoma agi
tacija už rinkimą aukų Lie
tuvos baduolių šelpimui, 
Gastonijos streiMerįąųisį , ir 
Daily Workeriui. Buvo ren
kamą aukos ir kitiems mū
sų reikalams-ir’tas, dalinai, 
sustabdė mūsų priešfašisti- 
nį veikimą.

Dar kita priežastis delei 
kurios mūsų priesfašistinis 
veikipias1 sturėjo • nukentėti, 
tai pačio! Komiteto n’eveiklu- 
mas. Nekurįe iš komiteto: 
narių turėjo apleisti šiai 
apielinkę ant kelelis 'mėne
sių, drg*. Senas Vincas važi
nėja su prakalbų maršrutu 
jatr suvirs du mėnesiai, o 
dar vienam gyvenimo sąly
gos nepavelino dalyvauti 
veikime. Nuo dabar kaip 
galima permatyti tai daly
kai pasitaisys ir mūsų 
prįešfašistinis , veikimas 
ateis į normales vėžes.

Tai tiek apie neveiklumą 
praeityje.-

Dabar atsikreipiu į vi
sus Priešfašistinius lokali
nius komitetus su šiuo svar
biu reikalu. Mes išleidžiami 
atspausdinam porą desėtkų 
tūkstančių lapelių, kuriuose 
bus nurodoma, kaip lietu
viai darbininkai turi, atsi
nešti kas link rengimo pen
kių šimtų metų Vytauto ju- 
bilėjaus. Fašistai, klerika
lai ir socialfašistar lenda į 
visas lietuviškas organizaci
jas ir kviečia jas prisidėti 
prie apvaikščiojimO to jubi- 
lėjaus. Jie deda pastangas, 
kad tas jubilėjus kuoge- 
riausia nusisektų. Neužil
go jie rengs įvairius paren
gimus tam tikslui ir bandys 
sutraukti kuodaugiausia 
lietuvių darbininkų į juos, 
o susikvietę bandys išplėšti 
iš jų kuodaugiausia dolerių. 
Mes turime jiem pastoti ke-

kį Vitebsko siuvimo fabrikas 
būs "turtingiausias1 BSSR. ' ‘Ja
nie dirbs 4OO0 darbininkų.} Per j 
vieną mėnesį fabrikas išleis 35,- 
000 vyriškų garnitūrų miliono 
rublių vertes, 
darbininkams 
ske atsidaro 
700 žpionių.

Kitas . fabrikas, atsidarys Bo- 
bruiske. Jaipe tedirbs 600 žmo
nių. Fabrikas gamins kelnes ir 
guminius paltus. Organizuoja
mos mokymosi dirbtuvės 230 
žmonių. , C I

Kvalifikuotiems 
prirengti, Viteb- 
mokykla-fabrikas

3 Naujos Hidroelektros 
Stotys

Nesant gelžkelio arti tų vie
tų, kur išdirbamas fosforitas, 
ten bus atidarytas vandens ke
lias,,kurs furės didelės reikšmės 
ne tik fęsforito transportui, 
bet jr vietos gyventojų susisie
kimui. Lig šiol garlaivių linija 
teėjo Jig Propoiskp. Dabar ji 
bus pratęsta dar 250 kilometrų 
—lig Kričevo, čerikovo, Mscis- 
laulio ir Kisliakovičių miestelio.

S.ožės upėj bus padarytos už
tvankos ir įrengtos 3 naujos 
hidroelektros stotys Kričevo, ra
jone. Darbai šiuo reikalu pra
sidės šį pavasarį.

EASTON, PA.

SOVIETU SĄJUNGOJ
Visuotina Ivanovo Srities 

Kolektyvizacija
Srities partinė konferencija 

liepos mėn. nutarė kolektyvi- 
zuoti lig penkmečio pabaigos 
25 nuoš. visų srities biedniokų 
ir vidutinių ūkių'. Dabar sri
ties komitetas peržiūrėjo šiuos 
tempus. Konferencijos nutari
mas turi būti išpildytas trimis 
metais anksčiau pirmiau nusta
tyto laiko—lig 1 spalio 1930 m., 
penkmečio gi pabaigoj visa sri- 
,tis bus jau visai kolektyvizuota.

šiais metais 9 rajonuose jau 
bus pravesta visuotina kolekty
vizacija.

šis kolchozas 
apima 52 

Kolchozo garbės pir- 
išrinktas generalinis 
CK sekretorius drg. 
garbės nariais BKP

L STALINAS APIE KOLEKTYVUS
(Iš Drg. Stalino Kalbos Agrari- 

7 iii ikų-Mai-ksistų Ko n f ei 'end jo j)

Socialistinis žemes Ūkio J 
Kelias

.Marksistinė teorija moko 
mus, kad dabartinė visuomenė 
negali plėstis, jei ji kasmet ne
daro sutaupymų, o sutaupyti ji 
negali, jei ji nuolat neplečia gai- 
mybos. Kasmet reikią ne tik 
atnaujinti gamyba, pagaminti 
tiek pat! produktu, i k&ip ir ki
tais metais, bet reikia gamyba 
vis didinti, vis daugiau gaminti. 
Tuomet visuomenė galės kasmet 
daryti sutaupymus .ir plėstis. 
Sovietų socialistinė pramonė 
taip ir daro. Ji kasmet auga, 
daro sutaupymus < ir milžino 
žingsniais žengia pirmyn. To 
negalima pasakyti apie »mūsų 
valstiečių žemės ūkį. Mūsų 
smuTkusis valstiečių ūkis ne tik 
ne visuomet kas metai plečias, 
bet kartais neatnaujina ir per
eitų metų gamybos. Taip toliau 
negali pasilikti, jei mes nenori
me, kad kada nors,sugriūtų vi
sas mūsų liaudies ūkis. Sovietų 
valdžia ir socialistinė statyba 
ilgai negali remtis dviem įvai
riais pagrindais—stambiausia 
apMenyta socialistine pramone 
ir smulkiausiu atsilikusiu vals
tiečių ūkiu, žemės ūkis reikia 
padaryti stambiu, kad jis galė
tų daryti sutaupymus ir plėsti 
gamybą. Bet kaip tai padary
ti? Tam yra du keliu. Kapita
listinis kelias—kūrimas stambių 
kapitalistinių ūkių. Tas kelias 
mums nepriimtinas, nesuderina
mas su Sovietų ūkiu. Yra ki
tas kelias—socialistinis. Tai kol
chozų ir sovehozų keljąs, 'kurs 
veda į smulkių valstiečių ūkių 
apvien i j imą į stambius kolekty
vius ūkius, ginkluotus technika 
ir moksPu. šis kelias veda į 
kapitalistinių elementų išstūmi
mą iš žemės ūkio. Jei pas mus 
pasiliktų nuolat smulkus vals
tiečių ūkis, tai jis mums, kaipo 
kapitąlistihis prekių gamintojų 
ūkis,; anot Lenino, “nuolat, kas- 

- dien,: kaš valanda, stichiniai ir 
Ur-1 masiniame maštabe gimdy tą. 
R- kapitalizmą ir .buržuaziją”...

Mes turime kaime kurti socia-

1900 
vidu- 
ml n. 

revo-

taip, kad toliau galėtų dar labiau sumažinti dar? 
Oąih

ištežimui į užsienius. Tas gi reiškia juo didesnį be- 
augimą ir paskui ilgesnius stovinėjimus žymios 

jMuėsjtabrikų, .dirbtuvių ir kasyklų.
Keliąi paskutinius metus vidutiniai buvo be darbo apie 

darbininku Amerikoje'. Dabar yra bedarbių 
StrS 6,tibo,000. Ir šiems šešiems milionams yra lemiaitia 
ffifrWikU nuolatinių bedarbių armijoj. Bet to negana. 
MĮįfcfvkdant kapitalistams savo naujus racionalizacijos 
Hgbus, ta baisi bedarbių minia turės kaskart didėti. 
BįĮįpks turi but darbininkų atsakymas į tokią^kurlupių- 
MHudptojų racionalizacijos politiką?—Tuojaus su pa- 
^Mhlbfeta energija organizuot masines bedarbių tary- 
MF-Kotot už socialę bedarbiams apdraudą su pensijo- 
^HEKMttFjas turi mokėti valstybė ir kapitalistai.

gi iš svarbiausių dabarties žingsnių tai yra mi- 
MBKįs bedarbių ir tebedirbančiųjų prisiruošti prie va- 

dienos, kuri, sulig Komunistų Internaciona- 
iW^n^rkymo, bus Tarptautinė Viso Pasaulio Darbinin- 
■HBlįlonstracijos Diena prieš Bedarbę.

įj skaičių ir trumpu laiku pagamint kaip galint pi- 
įo daugiausia tavorų, kurių žymi dalis yrą taiko-

Visuotina Pteščanicos Rajo
no Kolektyvizacija

Pleščanicos rajonas (Minko 
apyg.) lig šiol tęsėsi kolektyvi
zacijos uodegoj. Darbo tempas 
buvo labai nepatenkinantis. Bet. 
pastaruoju laiku pastebimas 
persilaužymas, kolekty vizaci j a 
smarkiai plečias. . Paskutinis 
Pleščanicos rajono partijos ko
mitetas 29 gruodžio paskelbė 
Pleščanicos rajoną visuotinos 
kolektyvizacijos rajonu, šian
die rajone.yra 22 kolchozai, ku
rie užima 26 nuoš. dirbamosios 
rajono žemės. Kolchozai vieni
ja 19.5 nuoš. viso rajono ūkių. 
Du selsovietai visai kolektyvi- 
•zuoti.

vienijo į stambius kolchozus. 
Organizuotas ir veikia stam
biausias 'BSSR kolchozas “Bal- 
ševik Belarusi.
užima 30,000 ha ir 
kaimu.
mininku 
VKP(b) 
Stalinas,
CK ir Apygardos Komitetas.

Visuose kolchozuose praveda
mas ž ū. inventoriaus ir mašinų 
suvisuomeninimas, rengiamasi 
suvisuomenint darbo gyvuliai. 
Dabar kolchozuose organizuoja
mi gamybos pasitarimai, nusta
tomos vidaus tvarkos taisyklės, 
eina turto apskaičiavimas, ir tt.

Vyksta griežtas senos buities 
laužymas. 7 cerkvės ir sinago- 
gos, .^kalaujanL
phveršta kultūros ižidimkist * >«

Kolchozuose yaįajj|3Q komuni
stų ir 650 .komjaunuolių.

Kolchozai energingai rengias 
pavasario sėjai, j ) r * -

H i • ........ J ) ) : ' t i •!

čerikovo ir Kričevo Rajo
nai Pilnai KolektyvizuotiJ
Lig 1 sausio 1930 m. pilnai 

kolektyvizuoti čerikovo ir Kri
čevo rajonai, Mogiliovo apy
gardos. Nėra nė vieno kaimo, 
kurs nebūtų apimtas kolchozo. 
Bendrai Mogiliovo apygardoj 
kolchozai jau užima daugiau 40 

i nuoš. viso apygardos žemės plo- 
i to.

Klimavičių Kolchozai
(Mogiliovo apyg.)

Visuotina kolektyvizacija ap
ėmė daugiau. 110,000 hą plotą, 
Daugiau 60,000 gyventojų apsi-

Sausio 11 d. A. L. D. L. D.
13 kuopa, su pagelba A. L.'D. 
L. D. II Apskričio, turėjo pa
sekmingą . koncertą ir teatrą. 
Programos išpildyme dalyvavo 
philadelphiečiai ir eastonįe- 
čiai. Philedelphiečių sekste
tas, po vadovyste drg. J. Ru
dolph, vykusiai sudainavo ke
letą dainelių. Sekstete daina
vo: J. Rudolph, N. Jazelskai- 
tė,, G. Balčiauskaitė, A. Bim- 
baitė, J. Sirutis ir dar vienas, 
kurio pavardės nesužinojau.

I Pianu akompanavo E. Zablac- 
kaįtė. Taipgi pianu solo pa
skambino Mrs. J. Shilliš, dak
taro Shillis žmona. EastOhie- 
čių sekstetas, po vadovyste 
drg. J. ir B. Sinkevičių,' sudai
navo vykusiai'' kėlias? daįnęlęs.' 
Sekstetas susidėjo : B. Sinkevi
čiene/ 'z. šveinikien®; {’P. 
bonienė, M. švegždienė, 
Tarvydienė ir S. Bimbienė.

Toliaus, Eastono . pionieriai,; Hstiniųs ūkius, sovehozus ir kol- 
po vadovyste, drg. B. Sinkevi- chozus, kurie bus socializmo pa- 
čienės, sulošė veikaliuką “Vol- grindų ir, 
ga Boatmen” ir sudainavo ke-; miestas, 
lias darbininkiškas daineles, i 
šie pionieriai dalyvavo progra-j
moj: A. Bimbiūtė, 1. šlapikiū-| Smulkus Valstiečių Ūkis 
tė, Bakanauckiūtė, Gruiniūtė, 
A. šlapikiukas ir Bakanauc- 
kiukas. Kaipo maži vaiku
čiai, programą išpildė labai 
puikiai.

Iš publikos dauguma išme
tinėjo, kodėl drg. J. Sirutis 
nesudainavo keletą dainelių 
solo. Drg. J. Siručio balsas 
labai gražus ir publika pagei
dauja.

Vėliaus buvo perstatyta ko
medija “Uošvė į Namus—Ty
los Nebus.” Lošėjai buvo šie: 
J. F. Rudolph, J. Nakutis, G. 
Balčiauskaitė, B. švilpienė ir!
N. Jazelskaitė. Lošimas išėjo u 
vykusiai ir juoko publika tu
rėjo užtektinai.

kaip ir socialistinis į 
ves į socializmą 

grindines valstiečių mases.

Nera “Amžinas”
Buržuazinės antimarksistinės 

krypties teoretikai tikina, jog 
valstietis taip esąs prisirišęs į 
savo žemės sklypą ar sklypelį, 
kad jis jokiu būdu nenorėsiąs 
pereiti į kolektyvų, socialistinį 
žemės dirbimą. Taip yra ten, 
kur yrą privati žemės nuosavy
bė. ' Bet pas mus to nėra. Pas 
mus nėra privačios žemės nuo
savybės, pas mus žemė naciona
lizuota. štai kodėl pas mus 
valstiečiams lengva pereiti nuo 

! individualaus ūkio į kolektyvu 
ūkį.

Pas mus valstiečiai aiškiai 
mato, kokią naudą valstiečiams

Visuotinos 
kolektyvizacijos rajonuose vals
tiečiai, sudėję krūvon visą savo

Pelno liko 51 dol. su cen- ^u.°^a * kolektyvai, 
tais.

Pertraukoj pirmininkas pa
kvietė drg. šolomską pakalbę- žemės įdirbamąjį inventorių, ir 
ti. Drg.1 šolomskas aiškino, 
kaip svarbu prigulėti prie ap
švietus organizacijų, tai yra, 
■A. L. D. :l: D.' Tublįįa. dq.. 
šoldmsko. .kalba pilnai pasi
tenkino. ' 1 Taškui tęsėsi šokiai

dar neartą žemę, išaria ežias, 
nepalieka neišdirbto nė vieno, 
žemės kąsnelio. Apsiyieniję į 
didelius kolektyvus, sujungę sa
vo jėgas ir darbą su kaimynų 
jėgomis, gavę mašinas ir trak
torius, valstiečiai gali savo dar
bo našumą padidinti du ir net 
tris kartus. Valstiečiai, susi
jungę į kolektyvus, gali paga
minti daug daugiau duonos, 
nors savo darbo jėgos aikvos 
tiek pat, kai pirma. Pagaminę 
daugiau duonos, daugiau už ją 
gaus, nfeįu lig šiol gaudavo. 1

Prieš revoliuciją dvarininkai 
“pagamindavo” nemažiau 600 
milionų pūdų duonos grūdų, 
buožės ^pagamindavo” 
mln/pūdų. Biedniokai ir 
tiniai. pagamindavo 2,500 
pūdų duonos. Po Spalio
liucijds dvarininkui “nebegami- 
na”, nes jų'nebėra, buožės 1927 ’ 
m. pagamino 600 mln: pūdų ' 
vietoj 1,900 mln. pūdų, bied/nio- 
kai ir vidutiniai 4 mi Bardus 
pūdų ‘ vietoj 2,500 mln. pūdų. 
Reiškia, po Spalio revoliucijos’ 
biedniokai ir vidutiniai pradė
jo gaminti 1.5 miliardų pūdų 
duonos daugiau, negu prieš re
voliuciją. Mūsų kolchozai ir 
sovehozai 1927 m. pagamino 
apie 80 mln. pūdų, iš kurių.iš
vežė rinkon apie 35 mln. pūdų. 
Buožės 1927 m. iš jų pagamin
tų 600 mln. pūdų rinkon išvežė • 
130 mln. pūdų. 1929 m. mūsų 
kolchozai ir sovehozai pagami
no nemažiau 400 mln. pūdų 
(200' mln. pūdų mažiau, negu 
buožės 1927 m.). Rinkai duo
nos kolchozai ir sovehozai 1929 
m. davė daugiau 130 mln. pū
dų (t. y. daugiau, negu buožės 
1927 m.). 1930 metų bendroji 
kolchozų ir sovehozų duonos 
produkcija sudarys nemažiau 
900 mln. pūdų (t. y. daugiau, 
negu bendroji buožių produkci
ja 1927 m.), o rinkai duonos 
jie duos nemažiau 400 mln. pū
dų (t. y. nepalyginamai dau
giau, negu buožės 1927 m.).

Dabar pas mus, kaip matote, 
yra materiale bazė tam, kad 
buožinę gamylją pakeisti kol
chozų ir sovehozų gamyba. Štai 
kodėl dabar mūsų užpuolimas 
ant buožių turi neabejotino pa
sisekimo.

štai kodėl paskutiniu laiku 
. mes nuo eksploatatoriškų buo- 

Pa’ižijos tendencijų aprėžimo per
einame j ‘buožijos likvidavimą, 
kaipo klasės.

Priseis dar 
kad perdirbti 
vietį, išlyginti 
nę psichologiją ir padaryti iš jo 
tikrą socialistinės visuomenės 
darbininką. Ir tai bus padary
ta juo greičiau, juo greičiau 
kolchozai bus mašinizuoti, juo' 
greičiau jie bus traktorizuoti. 
Didžiausia kolchozų reikšmė ir 
yra ta, kad jie sudaro pagrin
dinę bazę mašinų ir traktorių 

į naudojimui žemdirbystėj, kad 
i jie sudaro pagrindinę bazę per- 
dirbimui valstiečio, perdirbimui 

i jo psichologijos proletarinio so- 
jcializmo dvasioj. Leninas sa
kė: “Smulkiam žemdirbiui, vi
sai . jo psichologijai perdirbti 
reikia daugelio kartų (pakale
ni jų). šį klausimą išrišti smul
kaus žemdirbio žvilgsniu, pada
lyti sveika, taip/sakyti, visą jo 
psichiką,, gali tik materiale ba
zė, technika, traktorių ir maši
nų vartojimas žemdirbystėj 
masiniam maštabe, elektrifika-

daug padirbėti, 
valstietį-kolekty- 
jo individualisti-

Sūnų ir

Nariams

19 d. 
tapo 

šiems

Visais 
reikalais 
antrašu:

draugiją liečiančiais 
prašau kreiptis šiuo

Pranešimas Visiems
Dukterų Kanados
Savišalpos Draugijos

S. D. K. L. S. D. Sekert., 
706 Richmond St., Toronto, 
Canada. Prot. Rast.

TORONTO, ONT, KANADA

teturėdami mažai mašinų, suge
ba padidinti. pasėlių plotą 30, 
40 ir 50. nuoš. 'Ko vienas,1 at-- 
skiras ūkis neįsteigia įveikti, į 
tai gali padaryti visi susidėję,: cija masiniam .m^štabef! 
Išdirba visuse / dirvonus, plėšia 1 (aR. *A.”

prie geros muzikos, po vado- ~

2 Nauji Siuvinio Fabrikai
' 19-30 m. Baltarusijoj bus pa

leisti darban du1 nauji siuvinio 
fabrikai—Vitebske ir Bobruis-1

vyste drg. Sinkevičių.Reikia 
pažyhiėti, kad orkestroj daly
vavo ir drg. J. Pocius, kuris 
buvo atvykus iŠ' Paterson, N. 
J. Girdėjau, jis žada Čia ap
sigyventi. .

žmonių buvo tiek prisirinkę, 
kad ir praeiti sunku buvo.

Buvo platinama darbinin
kiška literatūra. “Darbininkų 
Kalendoriaus” išparduota 25 
egz. Buvęs.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

? Vasario 4:
, —Pirmas čartistų kongresas

Londone, 1839. 1

Atsibuvusiame sausio 
metiniame susirinkime 
išrinkta nauja valdyba 
metams, būtent:

Pirmininku Vladas ‘Raila, 
vice-pirmininku Juozas Kiau
šas, protokolų raštininku Mi
kas Dobrovolskis, finansų raš
tininku Antanas Morkis (liko 
tas pats, senas), iždininku Jo
nas Raila, ir į, revizijos komi
siją : J. Petravičius, Alfonsas 
Gerbenis ir Mečys Lenkaus
kas.

Philadelphia.— Dr. Doro
thy Childs iš Medikalės In
spekcijos Departmento sa
ko, kad Philadelphijoj su- x 
virš 5,000 vaikučių, kurie'* 
lanko viešas mokyklas, ne-;' 
danjaitjnta. Suvirs 20,000 < 
vaikučių serga iš piSežas--v 
ties netinkamo maitinimo.
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A. P. L A. REIKALAI ir visados elgtis taip, kaip nu- o n lz A T) T Asako ■ ».n

Worker Killed by Bosses’
Police

VARDU

’1

■■■■H

PLATINKIT 
LAISVĘ

CENTRO SEKRETORIAUS | 
PRANEŠIMAI

Šiuomi pranešu, kad A. P. 
L. A. Centro Pildomasis Ko
mitetas nepaprastame susi
rinkime, laikytame 12 d. sau
sio, vienbalsiai nutarė Ą. P. L.

3

75’

A. P. L. A konstitucija. TAI TjE ŠVELNŪS
J. Miliauskas,

A.P.L.A. Centro Sekr. d p 1 n 1 1

Antradien., Vasario 4, 1930
1 ’ ‘ ' i t • i I

Puslapis Trečias ?

YOUNG PIONEERS COLUMN
> The bosses of the South
i think that by lynching Union

Pioneer Membership Drive 
Join the Young Pioneers!

Fight the Socialist Betrayers
• .i D I r .i w » !U11,1K Lf-aL lyncnmg union 
111 ihC KankS 0I the Youth organizers, they will crush the 

it can’t be done, 
there to stay, and 
interests of

Union. But- 
The Union is 
fight in the 
workers.

Just as the Socialist Party j 
follows the road of betrayal of i 
working class interests and has, 
become an open agent of the ; 
capitalist class in the ranks of 
the working class, so today the 
Young Peoples Socialist League 
is beginning to revive its activ-, 
ity with the view of carrying 
on the traitorous role of the so
cial reformists in the ranks of • 
the working youth.

The recent convention of the 
Young Peoples Socialist League 
held in New York clearly ex
poses its role in support of the 
capitalist class. At this time 
with the tremendous war prep-, 
erations and intensive rational- ■ 
ization of industry bringing e(j g months in a '“reforma 
with it a general worsening of tory>- at Hawthorne, N. Y., be 
working class conditions result-11 •_ -
ing in a growing radicalization demonstration against the leav 
of the workring masses and the 
growth of sharp class battles,; 
the capitalist class more than! 
ever before depend upon the 
toilįng youth whom it needs in (permitted to see anyone more 
the imperialist wars and in the 
rationalized industries. Seeing 
the radicalization process 
among the toiling youth becom
ing more definite and directed 
in the channels of the revolu
tionary trade unions and the 
Young Communist League, the 
capitalists aim to divert the 
militancy of the young work
ers into “harmless” channels. 
These “harmless channels” be-j 
come the ranks of the Young leader of the workers’ 
Peoples Socialist League. In in his school P. S. 
the European countries the so- Bronx, and was expelled from į 
cialist youth or gan i z ati o ns school because of his Pioneer I 
have become open supporters of work, 
capitalism and are carrying on 
a slanderous and vicious cam-1 
paign against the Soviet Union. 
The Y. P. S. L. in the United 
States will play the same his
toric role of betrayal.

At its convention the Y. P.j 
S. L. decided that its leading; 
body acting as a National In
dustrial Committee will assist 
the trade unions throughout 
the country “in their efforts , six months, 
and industrial struggles.”; again sentence him to jail until 
Whom does the Y. P. S. L. aim he is 21! This jailing of Harry 
to support —the fighting un- Eisman is a part of the reign 
ions of the workers? No, the,of terror that the bosses’ gov- 
reactionary officialdom of the eminent is carrying 
American Federation of Labor the working class, 
which has given its pledge to 
the capitalist government not

cting Pionears to
Hail Harry Eisman

the

Join the Young Pioneers of 
America!

43 E. 125 St.
New York City-
Dear Comrades:

I want to become a member 
of the Young Pioneers of 
America. I want to be 
“ALWAYS READY” in the 
cause of the working class. 
Please send me further i 
formation.
Name

$
"b; *' ■ I . y - ■ f • ' - . . . .g ,, , .. . ,, ........................ . ■■■■ ■ ■■ į.' . ■ ——KETURIŲ AKTŲ OPERETĖ “KOVA UŽ IDĖJAS”

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

A. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 39- 
Pradžia lygiai 7-tą Vai. Vakare, ne Vėliau

Fight the Boy Scouts! Join 
the Young Pioneers!

The bosses, preparing for a 
new world war, are also mak
ing the workers’ children ready 
for it. They want to be sure 
that every child will fight for 
their profits.

To do this, the bosses have 
many organizations. The most 

(important of those is the Boy 
I Scouts of America. The bosses

On His Release!: ?;ive lllilli°ns of.,<lo!la.’,'s t0 ll,w Boy Scouts, so that the work- 
--------  . jers’ children'will be trained to I 

After serving 6 months iiJ become good slaves and soldiers 
jail for his activity for the f°r the bosses.
workers’ children, Harry Eis- . The biggest bosses and bank
man, 15 year old member of ! ei‘s control the Boy Scotits. Thdy 
the Young Pioneers of America Iare the samb ones who rob o'ur 
was brought up again for trial (parents in the mills, farms and j 
on January 29. .factories.

j The Boy Scouts are against ; 
Last summer, he was sentenc- Hjie working class! Many times J

The biggest bosses and bank-

factories.
The Boy Scouts are against

j they have tried to break strikes, 
'and in the Scouts, you are 
i taught that strikers are bad 
■people.

No workers’ child should be 
a member of the Boy' or Girl 
Scouts!

If you are
(often than once a month, and Scouts! 
his mail, was often kept from , organization, 
him. eers of America.

cause he took part in a Pioneer

ing of the Boy Scouts for their 
“jamboree” in England.

In this “home,” we was not

Harry has a great record as 
a fighter for the working class,. 
and especially for the workers’1 
children. He was many times 

the picket lines, 
the

arrested on 
but he was not scared by 
threats of the police.

As a Pioneer, he thewas 
children ;
61, the I

At the trial, the judge made 
(an attack on the Pioneers, and 

j praised the Boy Scouts. Com-1 
rade Harry replied to him, and ! 
exposed him as an agent of i 

•the bosses. He showed up the 
i Boy Scouts as controlled by the 
bosses, to train the workers’ 
children for war.

Even though he has served 
the judge may

The workers’

Address

State
School

in School Bus Wned

a Scout, leave the 
Join your own 

the Young Pion-

Young Pitmser Corner
Comrades, we want you to 

write to us. Write about 
your conditions in school. If 
you. work, write about your 
conditions of work. If you 
can draw, send us a picture 
about the workers or work
ers’ children. If you have a 
good puzzle, or a joke, send 
it in, and we’ll print- it. 

Write to the Young Pioneer 
Corner, J3 E. 125 St., N. Y.

Mexico Helps War Plans
Against Soviet Union

I 10 school children, riding i 
a • school bus to school, were 
killed when the bus crashed 
into a train at Brook 
Village, near Cleveland.

This is not the first 
accident.

This accident was caused be
cause the school authorities 
don’t care what happens to the 
workers’ children, and they 

'don’t take proper care of;the 
i school children.

The workers’ children must 
' fight against the authorities 
| who cause these accidents. We 
must demand 
provide safe 
enough people 
the children.

such
2 
2
5

o

2
2 
n

Ko Fa CU

that the schools 
busses, with 

to take care of

.Gerbiamieji Scrantono ir apielinkes lietuviai darbininkai ir darbininkės! Visi, kurie tik esate matę 
operetę^ “Grigutis,” dar ir šiandien atmenate tą puiku veikalą, bet “KOVA UŽ IDĖJAS” dar puikes
nis ir žingeidesnis ir už “Grigutj,” todėl neprisieina daug apie tai kalbėti. Visi, be skirtumo, yra 
širdingai kviečiami atsilankyti ir pamatyti šią operetę, nepalyginamai puikesnę už visas kitas, kokios 
tik esą buvę loštos Scrantone, todėl kiekvienam, ypatingai darbininkui, neatbūtinai verta pamatyti ir 
susipažinti su tuo veikalu.

šį veikalą, “Kovą už Idėjas,” vaidins Wilkes-Barre “Aido” Choras, kuris namie, Wilkes-Barriuose, 
vaidino ir pasirodė labai puikiai, tad nėra nei abejonės, kad jie ir serantoniečių nesuvils.

'Kodėl, dar kartą visus širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti. Rengėjai.
ĮŽANGA SUAUGUSIEMS $1.75 ir 50c; VAIKAMS 25 CENTAI

[iQii»BiiisiiiBĮiĮsiiigiiiaiHoi»iGiiiBinsiĮisiiiQiiiQnianiQniEmeineiiieiiieiiieiiiQiiiciiieiiiflniomemiDiiiciiiEiiiūiiicniciiiciiicHicnicti io

On thft direct orders of the 
Wall Street bosses, who control 
Mexico, that country has brok
en off relations with Soviet 
Russia. The Mexican govern
ment gives as an excuse the

•• on against that workers all over the 
American continents have de- į ;^h"

Steve Katovis, a striking food 
worker of the Bronx, has been 
killed by the police of New 

'York. He was attending a 
J meeting of strikers in front of 
a food market in the Brbnx, 
N. Y., where the workers were 
on strike. i

The police attacked the meet
ing, clubbing and shooting at 
the workers. Comrade Katovis 
was shot in the back, and taken 
to a hospital.

Even when - he was dying , kuopos.' 
there, a policeman was stand- į 
ing over his bed, torturing him

Kaunas. — Pranešama, 
kad buvęs Lietuvos fašisti-. 
nis diktatorius Voldemaras' 
greitu laiku išvyks i užsie-'

- < i ■ • - — ni-

A. 3-čią kuopą paliuosuoti nuo 
suspendavimo.

: A. P. L. A. 3-čios kuopos 
suspendavimas atšauktas 13 
sausio, 12 vai. dieną, 1930 in. 
.Nuo minėto laiko A. P. L. A. 
3-čia kuopa 
stovyje, kaip

skaitosi gerame 
ir kitos A. P. L.

monstrated against 
children must įn Mexico against

to fight for increase in wages. |fight a^ainst the imprisonment mUnist Party and 
They will not organize thejour comrades! Fight against Communist League.AUVJ V» UI HVU Vlftdlll/.U tllV [

.youth—they will help in the I bosses’ terror! 
aims of the capitalist class to 
“disorganize” the youth—and 
become the direct instrument 
of the capitalist class in the 
ranks of the working youth.

This decision clearly exposes 
the social-fascist character of 
the Y. P. S. L. which will fight 
on the side of the bosses in the 
coming sharp struggles of the 
working cla$s.

The young workers must rec
ognize this role of the Y. P. S. 
L. Sharpen your fight against 
it. Expose it to the other young 
workers. Answer these social
ist betrayers by building the 
revolutionary new unions of 
the workers and the Young 
Communist League.

"Ab- :n Pahjj of

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

MENDELO’ M
Kuriją Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų..

( KAINA PO 10c IR DAUGIAU 
i Ll ■
i IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Bosses’ Thugs Kidnap 
Young Union Organizer

terror j
Com 

the Young

the 
the

This is a part of the plans 
of the bosses for a war on the 
Soviet Union. It is only the 
first step. The next step will 

ibe the sending of soldiers to

Thousands of New York 
workers demonstrated in front 

I protesting 
j against the murder of the work- 
|er by the bosses’ police, and 
50,000 took part in his funeral 
demonstration.

3-čia kuopa pri
ėmė visas išlygas, nustatytas 
A. P. L. A. Centro Pildomojo 

į Komiteto, padengdama visas 
padarytas lėšas delei kilusios 
A. P. L. A. 3-čios kuopos be
tvarkės ir pasižadėdama visur

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

f • ii i. ji i 11 ne me sending oi soldiers to ,ob.in?cht and Luxemburg. I attack workers’ Russia.
The workers’ children must 

fight against this danger of a 
war. Down with the murder
ers of the Mexican workers and 
peasant^!

Down with the American im
perialist bosses!

Defend workers’ Russia!

Millions of young 
and workers’ children 
January honoring the 
of Karl Liebknecht and Rosa 
Luxemburg, the great leaders 
of the y6uth.

These 2 comrades were murd
ered in Germany on Jan. 15, ' 
1919, by the “socialists,” the' 
agents of the bosses. The Ger- I 
man capitalists were afraid of 
Karl and Rosa, because they 
knew that they would lead the 
workers to victory.

But the working class, espe
cially the young workers and 
the children will never forget 
these 2 heroic comrades, who 
gave their lives for us! . ,

In every country, the work
ers are demonstrating in me
mory of Karl and Rosa. The 
workers’ children in America 
must also honor their memo
ries and fight for the cause for 
which they died, »the cause of 
the working class.

The workers’ children must 
follow in the path of Lieb
knecht and Rosa Luxemburg. 
Take part
meetings! Fight against the 
danger of a new world war, as 
they fought against the last 
one!

Join the Young Pioneers, and

workers 
were in 
memory

News of the Drive

PUZZLES
Answer this puzzle, com

rades! It’s very easy, and it 
will only take a little time to 
do it. And you’ll win a nice 
pin, if your answer is correct! 
Write to the Young Pioneer 
Corners, 43 E. 125 St., N. Y. C.

Here it is:
6-1-9-12;

19-13-1-14!
Heres’ the 

stands for 1, 
and so on.

8-1-18-18-25;

and be ready for a war. This 
kind of thing will be done in 
many schools.

j The Young Pioneers must 
fight against this sort of thing 

I in the schools! Away with 
'bosses propaganda in school!

Your comrade, 
A Pioneer.

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

$1,000 Tik už 60 Centų
5-9- 1 Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių

way to i do it: A 
B for 2, C for 3, 

Answer it now! 
Your letter must be mailed
fore a week from today!

Armed thugs, sent by the 
mill owners of North Carolina, 
kidnapped Elbert Totherow, 
Youth organizer of the National 
Textile Workers Union in the 
South, and took him “for a
ride.”

‘ He was taken to a town ma
ny miles from Charlotte, N. C., 
peaten, and thrown into a 
swamp, where he lay uncon- 
cious. Finally, he managed to 
crawl to a nearby town.

These same thugs tried to 
lynch the secretary of the Lum
berton local of the N. T. W. U. 
M. Caudle, but together with 
his wife, he held’ them off at 
the point o^ a gun, and the carry on the fight of Lieb- 
cowardly gunmen slinked off.

in the memorial

knecht and Luxemburg!

Only a few districts of the 
Young Pioneers have reported 
what they are doing in the 
membership drive. The Cali
fornia district has already issu
ed 2 Drive Bulletins. The Chi
cago and New York Districts 
have issued one each.

The Pioneers of Chicago are 
doing good work among the 
children of the striking miners 
in southern Illinois. A few I Dear Young Pioneer Corner: 
new Pioneer groups have been į In my school, the Monroe 
organized there, and they are j High School in New York, the 
doing good work. Chicago has • teachers recently gave us a 
also organized a special Pioneer j paper with a few questions on 
class, so that the Pioneers will1 it. There were 3 words, and 
learn to become better fighters we had to say what we thought 

about each.
These words were: million

aire, strike, military ' prepar
edness. They wanted the stud
ents to say that a millionaire 
was a good man, that strikers 
were no good, and that we 
should have military prepared- 
ness.< , . ■ ' . ,

This was done because the 
bosses want to train our minds,

for the working class.
New York is doing good work 

organizing school groups. There 
are now 20 Pioneer school 
groups in the district, and many 
new members.

What are the other districts 
doing? Are you going to let 
these 3 districts run away with 
all honors? Hurry up, get in
to the drive!

be-

WHAT HAPPENED IN MY 
SCHOOL

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 nesmagunnj ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikatą, negu tas aukso 
kalnas. ‘ ’ Taigi jeigu jauties esą!s 
apimtu kokių nors nesmagumų,, tai 
greit reikalauk mūsų vaistažęlių 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 kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų sukimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet inūr 
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, nesiųsktt pinigų paprastam 
laiške.

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

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

’ • New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas—__ĮT5. 
Taipgi mažesnis kursas—-užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)------- -$25
Speciališkas kursas važinėjimo 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertaa-instrukfo- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedeldleniais 10 
iki 12 vai. ryte.
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa) 
apsikasusius iškasdavo ir užmušdavo. Bal
tieji naktį šliaužė artyn prie jau apgriau
tų partizanų apsigynimo pozicijų. Toli' 

Baltieji vėl traukėsi atgal. Jų artileri
ja vėl plieno kūlokais daužė žemę, ardė, 
taigoj virto su braškėjimu paskutinė pu
šis. Žmonės, kirtusieji kelią, veidu atsirė
mė į upę, tyras oras atgaivino jų spėkas. 

—Pasidarėme kelią!... Pasidarėme!... 
Prakirtome!... džiaugėsi.

Partizanų pozicijos tylėjo. Jose nebu
vo nei vieno žmogaus. Baltųjų vadas pul
kininkas Orlov trypė kojomis, iš piktumo 
spjaudė. Užmuštų ir sužeistų jis neteko 
daugiau, kaip 500 žmonių.

'—Pabėgo, bailiai prakeikti!... Pro kvos
tai! Niekšai tik iš užkampio kariauja!... 
Niekšai prakeikti!—koliojosi pulkininkas. 
Vytis partizanus buvo pavojus, reikėtų sek
ti išpjautu keliu, jį paskutiniai partizanai 
eidami apgriovė medžiais, sunaikino tiltus 
ir kiekvieną minutę iš miško galėtų pulti ; 
baltuosius. Baltieji sugulė partizanų pa
liktuose apkasuose ir, bijodami puolimo iš 
miško, pradėjo drūtinti kitą jų pusę.

—Pabėgo!... Pasidarė kelią ir pabėgo!
Partizanai ant upės krašto dirbo, kirto 

medžius, ant greitųjų gaminosi plaukimui 
tiltus, per dieną ir naktį pasigamino. Ant 
keleto desėtkų plaukiančių tiltų susėdo vi
sa Taježo respublika su savo armija, ir 
ramiai vandenio supami plaukė upe pa
vandeniu linkui kalno Čornyj. 7 
nujojo. Vanduo upėj pasidarė raudonas, Į h- 
kaip kraujas; raudona saulutė tekėjo. 
Daugelis su kruvinais žaizdų apraišioji
mais. Užmuštųjų buvo 23 žmonės, jie gu
lėjo ramiai. Partizanai vežėsi juos ‘palai
doti kaipo didvyrius, išjuokimui priešui 
nepaliko juos. Mirusieji suguldyti gulė
ją

—Pasidarėme kelią! Kelią nuo mirties 
į gyvenimą!

Karvės ir arkliai su nusistebėjimu žiū
rėjo savo juodomis didelėmis akimis į van
denį. Vaikučiai miegojo kaip negyvi. Su
augę snaudė iš nuovargio. Komandantai 
vaikštinėjo, tvarkė. Dirbo tiltų valdyto
jai, partizanai plaukė.

Penki raiteliai, vesdami arklius per miš-ii . , . . - . . . * ■ --- bn9
ką, paupiu ėjo linkui pietų pusės artyn britus (anglus). Kada kuri kuopa'apsi- “d

ežerų. Jų kraštai buvo apaugę tankiais 
krūmynais, kita pusė miestelio puošėsi 
gražiu beržynu, o į kairę nuo jo pušynas 
ir gražios lygios pievos. Ežerai buvo pilni 
laukinių ančių ir kitokių laukinių .paukščių, 
o miške, kaip avys, ramiai bėgiojo dideli 
zuikiai, ir ramiai sėdėjo ant medžių šakų 
Paukštys. Oficieriai tuojaus po atvykimo 
į Utino j e miestelį, imasi už medžioklės, nes 
traukė daugybė paukščių ir kitko. . Ka
reiviai atkreipė savo atydą į kitą pusę— 
jie imasi žvejojimo, pasiimdavo nuo Vals
tiečių tinklus jr per ištisas dienas braidžiOr 
jo ežerų pakraščiais, gaudė žuvį ir ypatin
gai riebius auksinės spalvos karosus. Ve
dę susirūpino ir savo šeimyniškais reika
lais, kūreno pirtis, per ištisas valandas 
maudėsi su savo šeimynomis, o po to sė
dėjo šviesiuose, erdviuose sibiriokų kam
bariuose, seklyčiose ir gėrė kvepiančią ar
batą. Sėdėjo prie arbatos su pasitenkini
mu, nes ant stalo šnypštė didelis išsipūtęs 
auksuotas samavoras (virdulys) ir ramiai 
gėrė kvepiančią arbatą, tas priminė ramų 
gyvenimą namuose. Moterys skalbė ir 
taisė drabužius. Rytais triūsėsi apie pe
čius, gamino valgį. Kuopų viliamieji in
dai, ir kiti įrankiai buvo taisomi ir todėl 
kiekvienas kareivis gaudavo negamintą 
maistą, produktais. Kūlokai krovėsi sau 
krūvas pinigų, nes buvo iš ko, jų moterys 
nesnaudė. Kareiviai sotūs ir pasilsėję 
vaikštinėjo kaip jaunavedžiai. Jaunieji 
kartu su vietos vaikinais ir merginomisny iiYciiLii ou VjIvluo vciiiviuctio n niuniio

Raitarija Įrengė šokiu vakarėlius ir balsai armonikos 
• linksmų dainų skambėjo miestelyj nuo 

Iryto iki vakaro, ir nuo vakaro iki ryto per 
visą parą.

Tai buvo jau pradžia rugpjūčio, naktys 
pradėjo darytis vėsios. Baltieji pradėjo 
kalbėti apie šiltus drabužius. Načalnin- 
kas aprėdą sugrįžo iš Omsko kaip tik lai- 

įku ir parvežė naujus aprėdalus visam pul-| . 
jkui. PiTmiaus buvę apiplyšę, baltieji da- V1 
bar gavo naujutėlius britų vilnonius dra
bužius: mūndieras, kelines, šiltus apati
nius, pančiakas, amerikoniškus mėgstinius 
“svederius”, nuo lytaus drabužius, piršti
nes ir storus, vilnonius, ilgus ploščius. 

lApsirengė ir pradėjo juoktis. Žmonės ne- 
i pažino viens kitą—visi buvo panašūs į

kaip kraujas; raudona saulutė tek 
mus, arklius pririšę, paeiliui miegojo.

—Jeigu baltųjų traukinį nuleisime 
bėgių, tai jie sušaudys mūsų likusias 
teris, juk jos pas juos įkaitų vietoj.

■* Čia Uxbridge Woolen Co. 
aną dieną buvo užsimanius iš
bandyti savo audėjų kantry
bę (tokį sumanymą jau ne sy
kį bandė, bet vis dar nęišde- 
ga), būtent, užvesti sistemą 
aštuonerių staklių darbo. Bet tas 
žygis kompanijai nepavyko. 
Nors čia audėjai neorganizuo- 

i ti, unijos neturi, bet savo iš
naudotojams nepasidavė. Jie 
vienybėj išėjo į gatvę ir pa
reiškė,

' aštuonerių staklių, kad 
, ri būti palikta pirmesnis, 

šerių staklių darbas.
nija, nenorėdama prarasti ge
rą audinių užsakymą begai- 
šinant laika, nusileido ir dar- 
bininkus sušaukė; prie darbo.

Nors šių audėjų vienybę 
prieš darbdavių užsimojimą 
galima užgirti, bet reikia ir 
štai kas pasakyti: tokia mo
mento vienybė, tai tik to lai
ko. Jinai visai silpna ir be 
geros karingos unijos nieko 
nereiškia. O šis darbdavių 
nusileidimas, tai daugiau pa
našus j gudrų bosų manevra
vimą prisirengimui būsiančiam 
smarkesniam mūšiui". Audėjai 
turėtų susiorganizuoti į Nacio- 
lialę Tekstilinę Darbininkų li
niją ir organizuotai pasitikti 
darbdavių puolimus. Tada ir 
galutinas laimėjimas but už
tikrintas. šis klausimas turė
tų būti keliamas ir diskusuo- 
jamas tarpe Lowellio audėjų. 
Nes laikas ir gyvenimo sąly
gos tam jau labai pribrendę. 
Šiuos Tris Dalykus Neužmirš-!

kime, nes Jie Yra Svarbūs 
Visiems

Nedėlioj, vasario 9 d., 7 v. 
vakare, italų svetainėj, 19 Un
ion St., Įvyks labai svarbias 
prakalbos, kurias rengia A. L. Į 
D. L. D. 44 kuopa. Kalbės 
geras kalbėtojas, drg. M. 
žaldokas, kuris daug metų 
praleidęs kovose darbininkiško 
judėjimo. Jo prakalba busi 
žingeidi visiems.

I f { I

šiandien klasių kova verda I
■ visame pasaulyje; bedarbiui 
milionines minios demonstruo
ja, kaip banguoiančios .jūros, 
su dbalsiaię"į “Duonos arba 
darbo.” Stiįeikieriai' .mušami 
ir šaudomi. ’ Argi tas viškas 
ne interesuoja darbo žmogų, 
kad nueiti i prakalbas ir pa
siklausyti daug svarbių daly-i

kad nestos dirbti prie 
tu- 
še- 

Kpmpa-

rengusi į anglų drapanas stovėjo eilėje, iš . 1 ° i v , jau ;,
kare, 
be

į šono nebuvo galima atskirti ar tai britai 
0 ■ ar tai rusai kareiviai.

mo-

šią prakalbų, ant rylo-
— sario 10 d., 7 vai. va-

Arpt. Darbininkų Kliu- 
340 Central St., šaukiamas 
galo svarbus pasikalbėji-Foma irgi apsirengė į britų drabužius, be „ x______

iir oficieras Baranovskis juokėsi, žiūrėda- mas, kur drg. žaldokas daly-

—Mano tėvą sušaudys!
—Lai ii’ visas gimines, mes gi žinosime, 

kad del mūs juos sušaudė už mūsų kovą, o 
kovoti vis tik reikia.

—Nuleisime!
—Nuspręsta!
Toliaus jojo; jau temo. Nakties tamsu

moj užjojo ant blizgančių plieno gyslų 
(bėgių). Sargas drebėjo iš baimės. Rak
tus atidavė tuojaus. Greitai atšriubavo du 
ilgus bėgių šmotus. Pasislėpė ir pradėjo 
laukti. Kraujas smarkiau bėgiojo gyslo
mis.

—Tuk, tuk, tuk, tuk!—tuksėjo traukinio 
garvežis.

Dvi didelės raudonos akys artinosi nuo 
kalno. Juodas didelis, su juoku, pašoko 
ant vienos kojos, jo dūmų uodega susisu
ko, ugnis, kibirkštys, sušvytravo. Garve
žis, apsivertė, dūrė akimis į žemę ir su-' 
grūdo jas, sušnypštė, trūko ir nutilo. Dū
mų uodega susisuko į kamuolį. Užmuštų 
ir sužeistų buvo daug. Partizanai pasuko 
arklius į šiaurių pusę.

Ant kalno Čiornyj aiškiai degė ugnys. 
Puoduose virė “arbata” iš beržo žievės. 
Duonos nebuvo. Liaudies gaspadorystės 
sųvietas suteikė kiekvienam po pusę sva
ro miltų. Vaikams suteikė paskutines lie
kanas cukraus ir ryžių. Šėtruose iš dra
bužių ir medžių žievių miegojo sužeistieji. 
Markovas stovėjo ant pat viršūnės ant .pli
ko akmenio ir žiūrėjo į tamsą. Jis laukė 
grįžtant tų penkių raitelių. Kalnas su sa
vo ugnimis kaip kokis žibintuvas buvo 
tamsioje taigoj. Upė Čystaja apačioj 
Šniokštė per akmenis.

♦

Išsimiegos ir Vėl Bus Baranovskis -
, Baltųjų N-skaja divizija gavo atsitrauk- 

pirmos linijos ant dviejų savaičių į 
^dažpakalį rezervo. Ji apsistojo dideliame 
j|£ miestelyj Utino, ant kraštų dviejų didelių

|ras į jį, nes Foma iš veido typiškas 
o drabužiai darė jį britu.

—Ei, Fomuška, tu tikras 
bar aš tave vadinsiu jau ne 
mas. Kokis gi čia Foma? 
ras Tarnas. ,

Foma pilnai nesuprato, ką kalba Roman-1 
dahtas, bet apsirengimas jam baisiai pati
ko, ir jis patenkintas šaipėsi. Baltieji, ga
vę tuos drabužius labai stebėjosi, kad už- 
rubežyj taip gerai rengia kareivius.

Jaunas totorius Valiuliu, iš Motovylovo 
kuopos, su gautais drabužiais lėkė gatve ir 
vos neparvertė savo komandantą, kuris 
ėjo jam priešai su oficierium Kolpakovū.y

—Valiuliu, o tai kas tokio?!—piktai su
riko Motovylov, ir jis buvo pasirengęs 
duoti karščio, ir mažiausiai dvi dienas pa
baudos, bet veidas kareivio taip buvo nu
džiugęs, kad ir Motovylov nusišaipė.

—Oi, pons oficieriau, esu kaltas! Aš 
jumis nei nemačiau. Mano širdis apimta 
džiaugsmo; gerus drabužius gavau, naujus 
drabužius!

—Na, eik sau,—paleido jį be nubaudi
mo Motovylov.

—Velnią juos žino, kaip maži vaikai. 
Duok jiems žaislą ir jie viską užmiršta. 
Užmiršta ir tai, kad šiandien jie gauna 
gražias drapanas britų, o rytoj juos tose 
drapanose, už tas drapanas varys, kaip 
avinus į karo frontą, kur gal būt pirma
me mūšyj sudraskys kanuolių granatos į 
šmotelius, kartu su naujomis drapanomis 
—kalbėjo oficieras Kolpakov.

—Nieko,—atsakė Motovylov,—tas labai 
gerai. Kuo tamsesni kareiviai, tuo geriau. 
Kuo su didesniu noru jų masės eina ant 
įvairių apgavysčių, tuo geriaus mums.

rusas,

anglas. 
Foma, 

Tu Tom,
o

vaus ir duos labai svarbų ra
portą iš lietuviško darbininkiš- 

ra kviečiami 
ir pri

tarėjai darbininkiško judėji
mo. Bus paliesti svarbūs klau
simai.

Trečias, irgi labai svarbus 
dalykas, tai Liet. Sūnų ir Duk-

i ko judėjimo. Yu k.k 
Da- dalyvauti visi draugai i 
To- 
tik-

1 .

terų Draugija rerigia paskaitą ’ ■ SHENANDOAH, PA. • 
sveikatos klausime. Įvyks ne
dėlioj, vasario 16 d., £ v<K.(—.
po pietų, 84 Middlesex St, antj»«.^«£rn

1 ask aitą Skai-jveskit jr naujų narių. ]ketvirtų lubų 
tys daktaras Jonas Repšys iš 
Cambridge, Mass., plačiai ži
nomas, kaipo geras gydytojas. 
Nesenai lankęsis Lietuvoj ir iš 
ten sugrįžęs. Dr. Repšys, kai
po gilus medicinos mokslo ži
novas, duos mums daug moks
liškų patarimų sveikatos klau
simais.

šių visų trijų parengimų į- 
vykimas užtikrintas, todėl į 
visus tris parengimus lankyki
tės kuo skaitlingiausia iš visos 
apielinkes ir vietiniai.

J. M. Karsonas.

L. D. S. A. 62 kuopos susirinkimas 
2 vai. ("bus ketverge, 6 vasario, Abračinsko 

’ Visos narės
ateikite, yra svarbių reikalų. Atsi- 

. E. Motuzienė. 
28-29

PAJIEŠKOJIMAI

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

........r................................i . ;_____—_____ m

Ona Rinkevičiūtė, po vyru Philipse, 
Suvalkų rėdyho.s, Rudaminos parapi
jos, GurČiškių kaimo, jieško savo gi
minių ir pažįstamų. Taipgi Magdės 
Markevičiūtės, iš Gureiškių, ir Mi
kola Bučinsko, iš Marijampolės. Jis 
pareina iš turtingų tėvų; jo tėvas bu
vo' teisėju Marijampolėj per 10 me
tų. Mikolas gyveno Brooklyn, N. Y. 
Jo brolis Kastantinas nori surasti ji, 
nes jam priklauso pinigų Lietuvoj. 
Kas apie, jį žinote, ar jis ’ gyvas, ar 
įniręs, malonėkit pranešti tokiu ad
resu: Anna Philipse, 102 Clinton 
Ave., Stamford, Conn. (29-31)

' NEWARK, N. J.
S. L. A. 245-tos’ kuopos susirinki

mas bus ketverge, 6-tą d. vasario, 
Lietuvių svetainėj, 180 New York 
Avė., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra/ svarbių reikalų. Atsi- 
veskit ir nauju nariu.

Narys.
—I----------------------

HAMTRAMCK, MICH.
I). S. A. 130-tos kuopos susirin- 
s bus ketverge, 6 d. vasario, po j 
3014 Yemans St., 7-tą va), va-j 

Visos drauges ateikit, yra 
svarbiu reikalų. Turime išpildyti Į 
statistikos blanką. Atsiveskit ir J 
naujų nariui.

()rg

L. 
k ima 
No.

ino

Daržinskione.
(29-30)

ELIZABETH, N. J.
L. A. 3-čios kuopos susirinkimas 
seredoj, 5 d. vasario, L. L. N.i- 
269-73 Second St., 7:30 vai. va- 

Visi nariai ateikit, yra daug 
lių reikalų apkalbėti.

Sekr. V. Sheralis.

CARO MIKĖS PAVEIKSLAS DEL 
OPERETĖS “KOVA Už IDĖJAS” 

Kurios teatrališkos kuopos norėtumė
te gauti tą paveikslą, tai kreipkitės 
į mūsų studiją. Valinehus Studios, 
Pittston, Pa. . 28-29

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- 

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

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

ri
o

Neapleiskite

Sustabdykite pirm negu įsi- į 
X gales — pirm negu pastos tik- 
Aą rai pavojingu. '

’ •'/ peršalimo naudodami 1 A1IM- 
į / EXPELLERI su pirmu ko- . 
kL sulio iv čiaudėjimo apsireiski- 
CWįmu. Du ar trys ištrynimai 

su PA-IN-EXPELLERIU su- 
teiks jums neįkainuojamu pa
galbi).

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir
kuliacija. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina JeSas- J1 
suteikiai jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. J 
kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.

Netenka — Galios 
kuomet PAIN-EXPELLERIS stoja , pąRel- 
bon. Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta. 
Pailsimas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis 
efektas su PAIN-EXPELLERIO išsitrynimu su
tvirtina visų jūsų sistemų. Jus esate atnaujintas 
ir sutvirtintas.

PAIN-EXPELLERIS įrodė savo naudingumų 
suvirti žcšiasdeš'nnt metų laikdtarpiu. Dėlto jis 
yra visame pasauly naudojamas ir rekomenduoja
mas' nuo Peršalimų, Kosulių, _ Paprastu Gerkles i 

’ Skaudėjimų. Peršalimų Krutinėję, Gėlimų, 1 eeįuo-
* se, Sustingusio Spraudo, Neuralgijos, Strendieglio j
į ir t. t. /
* Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: f
b mažesnė 35 centai, didesnė 70 centų. į 
k ' * Reikalaukite artimiausioje. Vaistinėje I j 
? arba rašykite į Į I
I The L&bor^/ories cT I į 
Ir.Adl. mCMTrESSL CO.jl

BERRYAND SOUTH FIFTH STS. 
Si BR.OOKL-VN, N
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LIETUVIS GRABORIUS

®a,
jgjM\ Norintieji 

riausio r
i ge- 
patar- 

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

. JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

---------------------- --

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemų kainų, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo* 
ge> Jaustose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

NAUJAUSIOS MADOS
I Turkiška

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 

PO 6 VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 

trečių lubų, oringam kambaryj—>35 CENTAI EXTRA
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiska Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, čia įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipūrimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTEBIMS PANEDĖLIAIS lit l TAKMNKAIS: Pagedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
Trys gariniai kambariai delei i šsi perimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
'l'ie.s Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090 (

ŠIŲ METŲ MADOS

ĮSI Al
Išparduodami Dabar

1

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatėm kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
198 -200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir. Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y,
Tel., Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro



1 WATERBURY, CONN

SCHENECTADY, N. Y
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66
ELM GROVE, W. VA

palyginus su kitų daug vietos užimtų laikraštyje.

Urbo Lax Tabs
PLATINKITE “LAISVĘ

T. Brosky.

BALTIMORE, MD TREVESKYN, PA
i

Vardas

No.

kad

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3: Pusei----- ^.$1.50

Jūsų Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosuK.

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

“RYTOJUS”

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštj

“RYTOJUS”
Siųsdami pinigus ,

bu savo adresu, užrašykite: >
KRANK A. URBAN’S PHARMACY 4

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N.

B

■!.. ’IliW

PERSPĖK ja
° $Os Žydėjimas nedi

[William Cullen Bryant, 1794-1S78\

Ąntradieh,,- vasario 4,.1930
Puslapis Penktas

Buvo 
įvyks

choro 
prie'

Sausio 21 d. įvyko Vilijos 
Choro susirinkimas. Dainin- 
kų dalyvavo daug. Parengimų 
komisija darbuojasi.

. pranešta, kad vakarienė 
22 d. vasario.

Vienas svarbiausių 
darbų, tai rengimasis
perstatymo veikalo “Kova Už 
Idėjas,” kuris bus suloštas 16 

TL vasario. Todėl Vilijos Cho
ras kviečia visus atsilankyti į 
perstatymą, kuris įvyks svetai
nėj 103 Green St. Veikalas 
labai puikus ir choras deda 

x pastangų, kad būtų tinkamai 
suloštas.

Choro Korespondentas.

abiem rankom, kojom 
keliais paspausti tam

dalis mašinos. Darbi- 
negali nei valandėlei '

Bo-;

pa-1 
k u-1

» Į didžiąsias dirbtuves vis 
deda naujas mašinas. Yra to
kių masihų, kad darbininkas, 
pasodintas prie mašinos, turi 
dirbti 
it dar 
tikras 
ninkas

Y pasitraukti nuo mašinos.
> sai žiūri ir džiaugiasi tokiomis j 

mašinomis, nes vienas darbi-! 
ninkas atlieka keliu darbiniu-1 
kų darbą.

Visur darbininkų skaičius Į 
K dirbtuvėse mažinamas, o 

darbių armija didinama, 
sur sandėliuose priversta 
gamintų prekių perviršis,
rių kompanijos negali išpar-l 
duoti.

General Electric Co. dumtu-' 
vėse pereitą vasarą dirbo apie 
27,000 darbininkų, bet dabar, į 
kaip matosi, bus apie 10,000; 

^atleista, pasiliks tik 17,000 l 
'darbininkų. Ir reikia pasaky-1 
ti, kad įvedus naujas mašinas, • 
likusieji turės tiek darbo pa
daryti, kiek padaro 27,000 
darbininkų.

Tai tokia darbininkų padėtis 
mūsų mieste.

Senas Millwrights.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

a

*a

LIETUVIS GRABORIUS
ir Balzamuoto  jas

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, M™.„966fl Bell, Oregon 6136

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos lipšniomis, vyliojančio- 
mis pilnumo linijomis—vyrai, kurie 
nori pasilaikyti dailias, tinkamas 
figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkitą perviršių. Bukite nuosaikus 
—bukite nuosaikus visuose daly
kuose, net rukyine. Kada jaučiate 
pagundą prie perdejimo, kada jūsų 
akys didesnes už jūsų pilvą, vietoj to 
imkite Lucky. Ateitips įvykiai meta 
savo šešėlius priešakyj. Išvengkite 
to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanks
čią, jauną, naujovišką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kurį tik kada žmogus rūkė, padirbtas 
iš puikiausio tabako — Tabako Der
liaus Smetona—“IT’S TOASTED.” 
Visi žino, jog karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet pri
sideda prie kvapsnio ir pagerina 
skonį.

/Ateities įvykiai 
meta savoIt’s toasted”

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepĮ!” x

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas menesis 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 žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

John Naujokas
•V.1

Pas mus randasi trys kasy
klos; viena uždaryta, o dvi 
dirba. Vienoj moka po 40 
centų už toną ir po 4 dolerius; 
į dieną. Tos pačios kompani
jos kitoj kasykloj mokėjo 51 
centų už toną, bet pabijojo nu
mušti iki 40 centų, kaip pir-1 
moj moka, todėl numušė tik: 
vieną centą. Bet už nešvarias 
anglis atskaito po 50 centų' 
nuo vagono. Čia jau negali . ....... .....

š.v;y‘.a“s„ųs !aidoblistų ir kitų. Kadangi. 
I tas lietuvis didelis girtuoklis, 
I tai pavyko išsipainioti. Pas- 
; kui prisišliepo prie manęs an
glas darbininkas. Pradėjo 
skustis, kad turi didelę .'šei
myną ir negali pragyventi, 
kad jam patinką komunistai ir 
Nacionalė Mainierių Unija ir 
t. t. Bėgiu dviejų savaičU 
kalbėjosi su manimi ir kaip tik 
sužinojo, kad čia organizuoja
si, tuojaus įskundė bosams ir 
mane iš darbo išvarė. Dabar 
niekur negaliu darbo gauti.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis dėlei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-iiebumą , uriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduo ių. t įsmin ngi 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins ne urną. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite • ta* u Jus
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdejimo, išlaikysite naujovišką, ai ų pavi a ą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. @ Thc Amcrican Tobacco Co„ Mfrs.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neūralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Ęyępyojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Scjatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieįnamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laba ratori jos BaTidymaiX-Spinduliai,

QR. ZI NS HO EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

glis Koduotum, vis viena bus j 
atskaityta. Kasdien gauni ir; 
tris vagonus.

Už taip vadinamą “šleitą” 
nieko nemoka, nepaisant, kad 
būna ir keturių pėdų. Bėgių, 
sparų ir kitokių reikmenų ne
gali gauti, turi pats j ieškoti, o 
jeigu nenori jieškoti, tai eik 
namo. Bet ant rytojaus su
grįžęs tą patį rasi. Namo ėji
mas irgi užima apie pusantros 
ralandos.
Sužeidimai nuolatiniai; kiek

vieną mėnesį užmuša kelis 
larbininkus. Abelnai, darbi- 
Įinkų išnaudojimas nesvietiš- 
iast . JBet jeigu tik ką prasita- 
i prieš kompaniją arba pasa
gai j kad reikia organizuotis į 
laeionalę Mainierių Uniją, tai 
le 'patys darbininkai tuojaus 
jraneša bosui. Vienas lietuvis* 
Jranešė bosui, kad aš esu Na- 
čionales Mainierių Unijos or
ganizatorius, kad priklausau 
prie Komunistų Partijos, prie

Kriaučių kontraktorius Šle
kis čia laikė dirbtuvę, kuri da
bar jau uždaryta—subankrū- 
tijo. Namo savininkas už
griebė ir mašinas, nes pasta
ruoju laiku šlekis nei randos 
neužmokėjo.

■ .

Į Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
'BĮ -------Communist Party U. S. A.
4 43 East 125th Street,

New York City.
. * I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information.

- Name ....... ■...............

Address

ccupation

City

Age

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

Šlekio dirbtuvėj dirbo vidu
rinės klasės darbą, todėl ir 
darbininkai, i 
dirbtuvių, uždirbo .neblogiau
siai. Bet kiti kontraktoriai i 
pradėjo darbus iš firmų imti

Atleiskite, draugai, kad jūsų 
visų vardus neminiu, nes per-

kuopigiausiai, todėl ir šlekis 
negalėjo išsilaikyti, turėjo 
bankrūtyti.

Apart šlekio, dar užsidarė
Bubnio -ir Matulevičiaus kriau- PauciaL 
čių dirbtuvė. Bet čia darbi-' 
ninkai negalėjo užsidirbti nei 
ant duonos, todėl niekas nepai
so

Tik labai gaila, kad tiek mažai 
atsilankė vienminčių draugų.

Nors ir labai daug lankėsi į 
šermenis ir palydėjo į kapus, 
bet tai buvo ypatiški draugai, 
vietiniai, o daugiausia svetim-

P. S.— Jei kas norėtų pla
tesnių informacijų, tai malonė
kite kreiptis šiuo antrašu:

/
M. Savukaitieinė,

P. O. Box 262, 
Cuddy, Pa.

M. S.

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

vy s , H h 1 (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo.Urban s Lola Powders X-nksą ap8iginkluok nuo “v0 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą— 
vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūjMJSčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

ir apie jos užsidarymą.
Varšavos Studentas.

Taipgi dėkavoju už laiškus 
ir pasigailėjimą manęs ir sū
naus.

Vieša Padėlta
Širdingai dėkavoju visiems 

draugams už suteikimą pasku
tinio patarnavimo del mano my
limo ir brangaus gyvenimo 
draugo, mirusio 14 d. gruodžio 

‘ir palaidoto 18 
Dėkavoju L. D, 
burgho draugėms 
gėlių, draugams 
už -gėles, SLA. 265 kuopai 

Igėles; Patigasi ir Cendin Masti 
už gėles ir patarnavimą, M. i 
Gabriutei už gėles; draugams 
Gataveckui, Sliekienei, Urbo
nui ir visiems kitiems drau
gams.. O labiausia dėkavoju 
draugams Strielčiunams už jų 
suteiktą meilę tokioje sunkioje 
mano gyvenimo valandoje, nei 
tėvai geriau negalėjo pagelbėti 
ir suraminti tokioje juodoje va
landoje. Ačiū jums/draugai, 
aš jus niekada nepamiršiu. 
Taipgi dėkavoju Jenkevičiams 
ir visiems vietiniams draugams.

d. gruodžio.
S. A. . Pitts- 
už suteikimą 
Strielčiunams 

už

O, brangiausias Ignai, myli
miausias drauge! Aš tavo no- 

Į ra išpildžiau, palaidojau tave 
j be jokių maldų, gražiausioje 
vietoje, tarpe ošiančių medelių, 
nors sunkiai reikia mano gyve
nime nukentėti už tai, kad aš 
tave nevežiau negyvą į bažny
čią. Tik yra vienas noras ir 
tikslas mano gyvenimo, kad 
mūs sūnelį Broniuką išauginti 
laisvoje dvasioje, kad būtų tei
singas ir doras žmogus, 
būtų vertas tavo vardo.

Ilsėkis, mylimiausias šaltoje 
žemelėj. Nežiūrint, kur aš gy
vensiu ir ^kur mane audros nu-, 
blo.kš, bet tu visados gyvensi 
mano širdyje, aš tavęs niekados 
neužmiršiu.

Pasilieku nuliūdusi i
M. Savukaitienė,

1^0$^

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

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda; Buenos Aires, 

Argentina

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS 
čia raridasi dvi lietuviškos ‘aptiekofi, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERJ, už kurj malonėkit man pri
siųsti URBĄN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Street or Avenue

Miestas State.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

. , , Įėjimas iš 786 Lexington Ave. >
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatų ir pra
dėk kelių į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti 
taisyti visokių iždirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



VIETOS ŽINIOS

SPORTAS
Laisvėje

Tel. Stagg 9938

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
STOKES

J. C. K.
visiem be skirtumo.

A. VELIČKĄ ir
Telephone: Stagg 4409

MALONAUS PASIMATYMO

Juk ir
Tek, 0783 Stagg

R. K.

išpildė
Iš su-

Ausų, Nosies fr Getklės.
Diagnozo ir Gydymo būdai

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite !

Notary 
Public

daug 
matyt

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

127
(Tarpe

krizį, gal- 
pasaulyje 
ir darbo 
blogėjimą 
Sąjungos.

valandas su Londosu, ir 
visuomet jiems pasisek-

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

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Padarius pradžią šokiais, 
čap sui” vakarienė su

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

Ant greitųjų

Specialistai del visų ligi) ir operacijų:
Akių, ' ' ->•-

Naujausi

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

Birutes saldainiai, įvairios rūkytos 
mėsos, džiovinti grybai ir trejos 
devynerios.

Parduoda lankydamas visus biz
nierius atvykęs iš Bostono į New 
Yorką mūsų atstovas.

Automobiliy Pirma Lekcija 
Uždyką .

Jeigu interesuojates sužinoti apie 
automobilių sudėtį ir kaip pataisyti,

per keletą dienų, 
narės Darbi- 

1-mos

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spinduli y, Diagnozei 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

LITHUANIAN IMPORTING CO.,
818 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Del informacijų rašykite: 46
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA kendžių storas su at- 1 
daru Langu, gerai įrengtas, daug 

tavoro, geroj vietoj. Prieš Storo yra j 
trys kambariai. Randa $40.00. Grei- 
tam pirkėjui parduosiu pigiai. Kreip
kitės po num. 388 S. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. 28-29 i

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemcyer 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.

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

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

PARSIDUODA kendžių Storas, geras ! 
biznis, geroj vietoj, daug tavoro. I 

Prie storo yra 3 kambariai, randa 
pigi. Greitam pirkėjui parduosiu pi
giai. Kreipkitės po num. 388 S. 
3rd St., Brooklyn,! N. Y. 27-29

viduriai užkietėję
Kendrick’s Hęrb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
, Chemikalų

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

Puslapis šeštas Antradien., Vasario 4, 1930

f .*- **:. .

apeigas
Ballas-

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ii\ už tikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes jtaip pat turime žolių ir ęerą sandelį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

DR. MENDELOWITZ
I

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęj savo praktikavimą 

medicinoje.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

' v ** Ii • jie ‘ K" v. i

Mm

Iš Lietuvių Kom. Centro | Pavykęs Vakarėlis Drg. H.
Biuro Koncerto l Jeskevičiūtės Išleistuvių

Lietuvių Komunistų Centro j 
Biuro koncertas sekmadienį, 
Labor Lyceum svetainėje, tu
rėjo vidutiniai publikos. Pro
grama buvo apygerė; jeigu 
nebūtų buvę tų ilgų laukimų 
tarp vieno ir kito programos 
punktų, būtų palikęs gana

Vikriai, 
vadovaujančios 
ninkių Susivienijimo 
kuopos surengė josios vardu 
vakarėlį delei drg. Helenos 
Jeskevičiūtės išleistuvių ir 
drg. Sasnauskienės įkurtuvių į 
“Darbininkių Balso” redakci-

gamzacijas. Todėl Darbinin
kių Susivienijimas turi vis tam
priau rišti savo veikimą su 
Kom. Partijos darbu .ir jo na- 

! rėš stoti į Komunistų Partiją, 
i

Po vakarienės ir programos 
dar buvo keletas šokių. Pub
lika nenorėjo skirstytis. Bet 
drg. Petrikienė paaiškino, jog 
rytoj (sekmadienį) bus didelis 
lietuvių kom. Centro Biuro 
koncertas; todėl nenorime var
ginti šios pramogos dalyvių; 
tegu jie ir jos reikiamai pasil
si ir ant rytojaus važiuoja į tą 
koncertą. y-

Visas vakarėlis išėjo gerai 
sutvarkytas, smagus ir tikslus.

Ridgewoodo L. D. S. A. 132 
Kp. Narėms

Ridgewoodo L. D. S. A. 13Ž 
kuopos susirinkimas įvyksta 
antradienį, 4 d. vasario, po 
num. 147 Thames St. Malonė
kite draugės visos būtinai at
silankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti; ir kaip žinot, 
draugės, rajono nutarimą, 
mums reikia gaut naujų na
rių; užtaigi malonėsit visos at
siveši po naują narę.

Organizatorė.
(29-30)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

smagus įspūdis; gadino įspūdį ją jr Darbininkių Susivienijimo 
ir beveik visų programos da- sekretariatą. Ant greitųjų 
lykų kilnojimas, neduodant jų | rengiant, tik pora kartų buvo 
tokioj eilėj, kaip kad išspaus- trumpai apie tai 
dinta sąraše. O tie negeistinu- pranešta, o į pramogą suėjo 
mai parėjo iš to, kad vieni ak-ikokie pusantro šimto draugų, 
toriai pervėlai atėjo, kitus teko draugių ir pritarėjų, kad pa- 
pakeisti; treti gi visai nepasi- gerbt drg. Jeskevičiūtę už nu
rodė. Matyt, komisija nebu- veiktus darbus, o susipažint su 
Vo patyrusi, kad reikia griež-1 josios įpėdine drg. Sasnauskie- 
tumo, darant sutartis su akto-|ne ir palinkėt jai pasisekimo 
riais, paskiriant net žmones,Į naujose pareigose, 
kurie atgabentų aktorius lai
ku, jeigu būna abejonių apie buvo 
jų akuratną pribuvimą. i saldžiais pridėčkais ir arbata.

Labai vykusiai sudainavo! Pirmininkavo drg. Petrikie- 
Aido ir Sietyno Chorai Inter-į nė. Kalbant apie dailiškąją 
nacionalą, gabiai vadovaujami i vakarienės dalį,—ją pasmagi- 
Ir diriguojami šalinaitės. ! no drg. Lilijana Kavaliauskai- 

Lilliana Kavaliauskaitė sir-į te su pora dainelių ir Aido 
go; tai ją pavadavo drg. Men- Choro mergaičių kvartetas.

kuri taipgi nusi- Nors buvo garsinama sekste
tas, bet dvi dainininkės nepa- 

, tai ir liko kvartetas.

Klerikalai Sukišo Fašistus į 
i UžpečkĮ

keliūniūtė,
skundė esanti užkimusi. To 
nežiūrint, jos dainos visai ge- sirodė 
rai išėjo ir publika ją priver- Bet nieks del to nesiskųs; 
tė sudainuoti net iki trijų sy- kvartetas, šalinaitės pianu pa- 
kių. [lydimas ir jos balsu pritaria-

Trumpą, bet tikslią prakal-Įmas mitriai sudrožė 4 dainas; 
bėlę pasakė drg. Royce, Kom. j viena, apie naktį, žvaigždes, 

_ A _ X__ _ _ _ *_ _ -_—— n nnvtn n X i •» n v 4 ZN

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

Kas nori gauti gerą darbą ir būti 
pats ant savęs bosu, štai gera pro
ga, tik reikia greit pasinaudoti.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ KARTU SU NAMU 
Brooklyne. Namas mūrinis, trijų 
augštų, ant kampo ir labai bizniško,- 
je vietoje. Del dviejų šeimynų, po 
5 kambarius su maudynėmis ir du 
privatiški garadžiai. Namas pilnai 
gerame stovyje ir biznis eina geras. | 
PARDUODA GANA PRIEINAMA 1 
KAINA. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. TURTU GREIT 
PARDUOTI. Kas nori, gali pirkt su 
kambarių rakandais. Malonėkite 
greit atsišaukti laiškais ar žodžiu: 
“Laisvė,” 46 Ten'Eyck St., Brook
lyn,, N. Y. (29-34) .

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Ristikas Jonas Bagočius pri
siuntė iš Philadelphijos “Re
cord©” iškarpą apie pereito 
penktadienio viesulingai smar
kias ristyneš tarp Karolio Po
žėlos ir graikų čampiono Dįži- 

Jiedu .Philadel
phijos Arenoje grūmėsi, prieš 
10,000 publikos, per ištisas dvi 
valandas ir 4 sekundas, kol 
Londos priveikė • Požėlą. Prieš 
pat užbaigą Londos įsukęs pa
leido ant pagrindų Požėlą, 
“kaip orlaivį,” ir nugalėjo jį 
per vadinamą “japonišką hed- 
locką.”

Philadelphijos spaudoje šios 
ristynės yra vadinamos drama
tiškomis.

Londos yra skaitomas viena 
iš pačių didžiausių kozyrių ris
tynių srityje. Ristynių promo- 
teriams yra biznis duoti jam 
“show.” Jie ir*nenori, kad 
Londos būtų nugalimas, nes 
jis sutraukia daug publikos. 
Bet, šalia visko, jis yra gele
žinis vyras; nedidelis, bet grio
vė ant grindų daug už save 
didesnius. Tokie Amerikos 
ristynių čampionai, kaip pir
miau Strangler Lewis, prakai
tuodavo po tris ir pusę ir ke
turias 
tai ne 
davo.

New Yorko apielinkės Vy
tauto garbintojai turėjo savo 
konferenciją, kurioj dalyvavo mio Londoso. 
fašistiniai tautininkai ir kleri
kalai. Prisiėjo rinkti pastovus 
komitetas, į kurį norėjo įsi
skverbt visokiais būdais fašis
tai, Bet klerikalai jiem paro
dė didelę špygą. Patys išstatė 
savo žmones į visas svarbiau
sias komiteto vietas: pirm. Ka
talikų Federacijos lyderį Kru- 
šinską, sekretorium vargoni
ninką Žilevičių, iždininku ku
nigą Pakalnį. Kad tautinin
kai nebliautų ir padėtų kleri
kalam kuo daugiausia pinigų 
surinkti už Vytauto “dūšią,” 
tai numetė ir jiem dvi nieko 
nereiškiančias vietas: vice-pir- 
mininko dentistui Venciui, ;o 
iždo globėjo Vinikui. Reiškia, 
klerikalai turės iždą, o fašistai 
“globos” tą, ko neturi.

Tokiu kiaulišku pasielgimu 
klerikalai patubdė fašistus į 
kaliošą, nes kaip pirmieji triū- 
bys, antrieji turės šokti. Išro
do, kad tie monarchistai tuoj 
pradės niautis už vadovybę.
Ubagiškas Vytauto 
Garbintojų “Universitetas”

Savaitė laiko atgal Vytauto 
garbintojai, klerikalai su tauti
niais fašistais, atidarė, kaip jie 
vadina, “Liaudies Universite
tą.” Susirinko keli niekam ne
žinomi ir niekuo negalį pasi
žymėti • asmenys, atgiedojo 
himną,, pagrajino ant armoni
kos ir tuo užsibaigė atidary
mas “universiteto.” Beje, dar 
“prakalbą” pasakė tūlas brau- 
kytojas, kuris negali surišti 
vieno sakinio su kitu. Apart 
pačių programos dalyvių, pub
likos buvo apie pusė tuzino ir 
visi nosis nuleidę išsiskirstė, 
liūdėdami del visiško nepavy
kime.

Tokį “universitetą,” arba ge
riau sakant, kačių koncertą, 
jie žada laikyti kas nedėldie- 
nis, jeigu Klasčius neišvys iš 
savo svetainės. Bet išrodo, 
kad visi tie jų “universiteto 
kursai” nebus geresni, kaip 
patsai atidarymas.

Brooklynietis.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

MATTHEW P. BALTAS
(BIELIAUSKAS)

aušrą man ypač ausin įkrito 
ir užsiregistravo. Besiklau
sant, taip, rodos, ir matai ty
ros nakties padangės harmoni
ja.

Pirmininkės pakviestos, pa
sakė trumpas prakalbėles dd. 
Bondžinskaitė, M a ž e i k ienė, 
Sasnauskienė. Pirm pašaukus 
pakalbėt draugę Jeskevičiūtę, 
pati drg. Petrikienė prabilo 
apie Jeskevičiūtės darbininkiš
ką veikimą beveik nuo pat ma
žens. i Velionė (Jeskevičiūtės 
motina visuomet reikšdavo di
džiausią savo viltį ir pageida
vimą, kad josios dukterys bū
tų geros darbininku judėjipio 
veikėjos. Delei Helenos jinai 
neapsiriko; o jaunesnioji duk
tė, Amelija, darbuodamasi 
tarp jaunuolių, irgi kūnija mo
tinos troškimus. Kadangi, sa
ko drg. Petrikienė, nemažai 
Helena sulaužė plunksnų ilgus 
metus beredaguodama “Darbi
ninkių Balsą,” tai draugės ir 
vienas draugas sudėjo keletą 
dolerių nupirkimui fontaninės 
plunksnos ir tokio pat gatunko 
paišelio,, kaipo dovanos drau
gei Jeskevičiūtei; pasitikima, 
kad jinai ir neleis tai plunks
nai rūdyti, o bendradarbiaus 
“Darbininkių Balsui.”

Drg. Jeskevičiūtė. priimda
ma dovaną, buvo kiek susiju
dinus; sako, aš nepajėgsiu iš
reikšt to dėkimrumo, kokį šir- 

■ dyje jaučiu, kad jūs mano dar-
Be kitko, 

jinai pažymėjo, jog šis vaka
rėlis neturi būt laikomas jos 
atsisveikinimu nei su veikimu 
tarp Brooklyn© darbininkių 
nei su pačiu Brooklynu; tai 
tik laikinas ir trumpas pasi
traukimas, kurio bėgyje vis 
viena pakartotinai teks daly
vauti jūsų tarpe. Drg. Jeske
vičiūtė pažymėjo Lietuvių Dar-< 
bininkių Susivienijimo -rolę,

Partijos atstovas, visų pirma 
išreikšdamas lietuviams darbi
ninkams pasveikinimą nuo Pir- 

. mo Partijos Distrikto, iš kur 
jis atvyko. Kalbėjo apie di
dėjantį kapitalizmo 
vatrūkčiais visame 
augančią bedarbę 
žmopių gyvenimo 
visur, apart Sovietų 
Šaukė dėtis į Komunistų Par
tiją, nes tik jos vadovybėje 
proletariatas gali padaryti tą, 
ką padarė bolševikų vadovau
jami Rusijos darbininkai.

Lese su sovietinėmis “čas- 
fuškomis” visai neatvažiavo; 
nebuvo nei Miss S. Protasof- 
fos su baletiniais šokiais; to 
vietoj klasiškai pašoko kitai 
mergina ir maža mergaitė. Lo-. 
šėjams neatvykus, nebuvo per-| 
statyta nei gyvas paveikslas iš 
Sovietų Sąjungos, nors draugai 
rengėjai buvo pridėję daug 
darbo, priruošdami • tinkamą 
scetaeriją; bet nerodysi gi vie
ną sceneriją be aktorių.

-Malonaus įspūdžio suteikė 
jauni akrobatai iš Darbininkų 
Sporto Sąjungos; gražūs jau
nuoliai darbininkai ir taip iš
silavinę, kad sukerta daugelį 
profesionalių vodevilinių ak- 
robatų-gimnastų.

Balalaikų orkestrą patiekė 
puikios muzikos; nors ilgai 
skambino, bet publikai nebūtų 
nusibodę, jeigu dar kitą tiek 
būtų pratęsę.

Aido Choras, kuris pasiro-i^^ taip įvertinate.

Užrašykite “Laisve”
Jeigu turite savo gerų drau

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

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

DR. A. L. CEASAR• ‘ i •

DAKTARAS ir CHIRURGAS

East 84th Street 
Park ir Lexington Aves.) 

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

Nedėliotais 10 A. M. iki 1 P. M.

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

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮ

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

dė su trimis dainomis, buvo ge
rai susidainavęs; ko jautėsi 
trūkumas, tai tik tenori]. Su 
trimis dainomis tai po pat išėjo 
ir Newarko Sietyno Choras, ne 
taip skaitlingas , bet sutarti
nas; ^kiekvienas sietynietis ir 
sičtynietė atrodė savo vietoje. 
Abu šiuos chorus mokina ša-; 
linaitė, kuri ir čia jiems veik
liai dirigavo.

Užbaigiant trumpai pakai-|kaiP° kla.sinio švietėjo ir .or- 
bSio drg. Mizara, paliesdamasį ganizuotojo. Ypač šioj JĮalyj 
opiausius darbininkams dienos 
klausimus ir jų klasinius užda
vinius.

Šokiuose dalyvavo 
gražaus jaunimo, buvo

(visai naujų asmenų.
Visas pramogos neinąs, ku

rio būsią bent šimtinė, eis 
Centro Biuro Agitacijos Fon
dui. ”

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
T '

Mirė Jonas Skinkaitis, 66 
metų, 314 Stagg St., staiga mi
rė vasario 2 d. Bus palaidotas 
vasario 5 d. šv. Trejybės ka
pinėse. Laidotuvių 

•Įžiūri Matthew P. 
eliauskas.

> Ypač šioj šalyj 
augusių mergaičių tarpe Darb. 
Susivienijimas' daugiau nuvei
kė, nekaip kitos organizacijos 
tarp Amerikoj augusio vyriš
ko lietuvių jaunimo.
pačią šio vakaro yisą dailės ir 
prakalbų programą 
mergaitės ir moterys.
sirinkusių čia dar desėtkai mo
teriškių galėtų pasakyt vyku
sias prakalbėles, apart tų, ku
rios buvo pakviestos. -Kai del 
Darbininkių Susivienijimo už
davinių, tai vienas liš pačių 
svarbiausių yra gilint savo na
rių klasinę sąmonę, turint, ta- 
čiaus, omenyj tą faktą, kad sįi 
organizacija, kaipo tokia, ne
padarys revoliucijos'; revoliu
ciją padarys tik Komunistų 
Partija, vadovaudama darbi
ninkų minioms ir vesdama prie 
tikslo visas darbininkiškas or-

Operetės “Pepita” Aktoriam 
Ir Teatru Lankytojam

Tik trys praktikos beliko 
del “Pepitos” lošimo, taigi vi- 

i si aktoriai ir choro dainininkai 
be jokių išsisukinėjimų turit 
būt ant visų trijų praktikų, 
nes' nebuvimas vieno kenkia 
mpkįntis kitiems. Mes turime 
sulošt ’gražiai, kad užžavėt 
dainomis Tr prijuokint Jungais 
pas mus atsilankiusią' publi
ką.

Prie progos priminsiu- Broo
klyn© ir apielinkės teatrų lan
kytojams, kad operetė “Pepi- 

; ta” tai bus paskutinis didelis 
ir gražus veikalas, lošiamas 
šiame sezone Brooklyne.' šio 
veikalo dainų mokytojas ir 
dainininkai aktoriai uoliai mo
kinasi. IŠ antros gi pusės, re
žisierius ir juokdariai aktoriai 
sušilę lavinasi, kad prijuokint 
publiką juokais. Taigi, Brook
lyn© ir apielinkės publika, su
sirinkit visi pažiūrėt; bus gra
žių dainų, o jau juokų, tai už- 
tikrinam, kad netrivosit.

Lošimas įvyks 16 d. vasario, 
Labor Lyceum, 949 Willough-' 
by Ave., Brooklyn, N. Y.

Pepitos” Režisierius.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.
'• Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

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

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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