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Budapest, Vengrija. — 
Penkios moterys’ tapo sua
reštuotos Vengrijoj del nu- 
nuodijimo savo vyrų.

Vienas asmuo tapo leng
vai sužeistas.

Miesto galva
socialistas

Nutarė Padaryti Prekybinę 
Sutartį Su Sovietais

15 Nuošimčių Farmų Dar
bininkų Be Darbo

Sukalbėjo Poterius, Paskui 
Banditai Jį Nužudė

Studentas Bandė Nušauti 
Mokytoją

prie generalio streiko.

Kadangi jis neišpildė jų 
kalavimo,! tai plėšikai jį 
šovė ir pabėgo.

Berlynas.— ) Aprokųoja
ma,1 kad Vokietijoj, •) bedar
bių i dabartiniu laiku yra 
3,350,000. ■: i f <

smarkiai 
balta- 

kad 
šalių

Vatikand Miestas.—-Penk
tadienį Austrijos ) fašistinis 
kancleriš Schober apsilankė 
pas popiežių ir; /turėjo prL 
vatišką pdsikalbėjimą. ■■ ■

Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (February) 8, 1930

Sovietai Užginčina Pas
kalus Apie Sušaudymą 

300 Oficierių
MASKVA.— Pastaruoju 

laiku rusai baltagvardiečiai 
Rygoj buvo paskleidę gan
dus, būk Sovietų Sąjungoj 
šiuo tarpu tapo sušaudyta 
300 laivyno oficierių be jo
kio teismo.

Tuos gandus plačiai iš- 
bubnino kapitalistinė spau
da.

Sovietų valdžia griežtai 
užginčina tuos melagingus 
paskalus. Jokių laivyno 
oficierių nebuvo sušaudyta 
pastaruoju laiku.

Antra Operacija Padaryta 
Meksikos Prezidentui Rubio

MEXICO CITY.— Ket
virtadienį Meksikos prezi
dentui Ortiz Rubio tapo pa
daryta antra operacija. Iš 
jo žando išimta šmotelis at
skilusio kaulo. Daktarai 
sako, kad Rubio yra nepa
vojingoj padėty.

Sąryšy su pasikėsinimu 
nužudyti prezidentą Rubio 
policija ir militariniai vir
šininkai suėmė desėtkus as
menų.

Daniel Flores, pasekėjas 
buvusio smulkiosios buržu
azijos ■ kandidato Jose Vas- 
concelos pereituose prezi
dento rinkimuose, pareiškė, 
kad jo pasikėsinimas ant 
prezidento Rubio gyvasties 
buvo jo asmeniškas žings
nis.

Meksikos raekcinė val
džia, naudodama kaipo prie
dangą pasikėsinimą ant pre
zidento gyvasties, pradėjo 
didesnį terorą prieš revo
liucinius . darbininkus ir 
valstiečius. Pradėjo dar la
biau persekioti Komunistų 
Partiją, Jaunųjų Komunis
tų Lygą ir revoliucines dar
bo unijas.

Visokie reakciniai ele-1 
mentai išreiškė giliausią 
simpatiją peršautam Rubio. 
Apgailestavimus prisiuntė 
arkivyskupas Leopoldo Ru
iz F. Flores, popiežiaus at
stovas, kuris užmezgė ge
rus santikius tarp dabarti
nės Meksikos valdžios ir 
katalikų bažnyčios. Taipgi 
apgailestavimą prisiuntė 
Dwight Morrow, Wall Stry- 
to ambasadorius Meksikai, 
kuris dabar randasi Lon
done ir su kitais imperia
listų atstovais planuoja ka
rą prieš Sovietų Sąjungą.

Kuomet tapo suareštuota 
ir į kalėjimą sugrūsta 30 
narių Meksikos Komunistų 
Partijos ir Jaunųjų Komu
nistų Lygos, tuo laiku bu
vo uždaryta kalėjime apie 
40 Vascoųcelos pasekėjų. 
Pastarieji buvo pašaukti 
pas Portes Gil, kuris tuo
met ėjo prezidento parei
gas, ir tapo paliuosuoti, pa
sižadant remti Ortiz Rubio 
valdžią. Gi komunistai ir 
revoliucinių darbo unijų na
riai nekurie tapo išdepor- 
tuoti, kiti išgabenti ant vi
so' amžiaus katorgon į Ma
ria Salas.

LONDONAS.— Anglijos 
parlamentas po ilgų disku
sijų užgyrė sumanymą ra
ginti valdžią,. kad būtų pa
daryta prekybine sutartis 
su Sovietų Sąjunga.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina7 Kasdien, Apart

Organizuoja Tabako 
Darbininkus

WINSTON-SALEM, N. C. 
—Darbo Unijų Vienybės 
Lyga įsteigė čia savo rąšti- 
nę. Šiame mieste išdirbama 
Camel cigaretai.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga deda pastangas čia 
suorganizuoti tabako darbi
ninkus. Išstatė reikalavi
mus: 8 valandų darbo die
na, penkių dienų darbo sa
vaitė, apdrauda nuo bedar
bės, panaikinti naktinį dar
bą moterims ir vaikams ir 
mokėti mažiausia $20 į sa
vaitę. Taipgi nurodoma, 
kad baltieji ir juodieji dar
bininkai turi bendrai kovo
ti. Pusė darbininkų Camel 
cigaretų dirbtuvėse yra ne
grai.

Socialistinis Lenktyniavimas 
Sovietų Kalėjimuose

MASKVA.— Sovietų Są- 
jungoj socialistinės 'lenkty
nės eina ne tik tarp darbi
ninkų dirbtuvėse, ne tik 
vienos dirbtuvės darbinin
kai lenktyniuoja su kitos 
dirbtuvės darbininkais del 
gamybos pakėlimo, del pa
kėlimo, darbo našumo, del 
sumažinimo gamybos iškaš- 
čių, bet taipgi lenktyniavi
mas eina tarp kalinių kalė
jimuose.

Vieno kalėjimo kaliniai 
lenktyniuoja su kito kalėji
mo kaliniais pakėlime dar- 

i bo produktyviškumo kalė
jimo dirbtuvėse, pildyme ka
lėjimo administrac. teisin
gų reikalavimų, naikinime 
blogo apsiėjimo savo tarpe, 
susilaikyme nuo naudojimo 
nešvarios kalbos, traukime 
savo draugų į kultūrinius 
ir apšvietos ratelius, ir ge
rinime savo padėties kalė
jimuose visokiais kitais bū
dais, kad patapus gerais 
draugijos nariais.

Pataisos Departmentas 
taipgi planuoja įvesti naują 
sistemą kalėjimų tvarkyme, 
kad tuo būdu kaliniai įvai
riuose kalėjimuose galėtų 
veik patys valdytis.

Visi ofiso darbai, techni
kiniai darbai,, kultūrinis ir 
apšvietos darbas, bus atite
nkama pačių kalinių. Net 
sargai ir kalėjimo prižiū
rėtojai bus paskirti iš pačių 
kalinių.

General Motors Mažiau 
Pclnijo 1929 Metais

NEW YORK.— General 
Motors kompanija dejuoja, 
kad 1929 metais ji turėjo 
$26,166,000 pelno mažiau, 
negu 1928 metais. Pereitais 
metais jos pelnas siekė 
$248,282,268. Gi 1928 me- 
metais turėjo pelno $276,- 
468,108.

Policijos Viršininkas 
namas OBlitlegerystej

JACKSONVILLE, Fla.— 
J. D. White, New Smyrna 
miestelio policijos viršinin
kas, tapo apkaltintas butler 
gerystėj.

18 MAIN1ER1Ų ŽUVO NUO EKSPLOZI Eksplozija Sudrebino 
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SALT LAKE CITY, Utah. 
—Ketvirtadienio vakarą iš
tiko eksplozija anglies ka
sykloj, Standardville. Aštuo
niolika mainięrių žuvo; aš- 
tuonių kitų likimas nežino
mas; gelbėtojai jų jieško. 
Tačiaus nemanoma, kad jie 
bus atrasti gyvi.

Keturi mainieriai išsigel
bėjo.

Eksplozijos priežastis dar 
neišaiškinta.

Dougherty, vienas iš ke
turių mainięrių, kurie išli- 
ko gyvi, pasakojo, kad eks
plozija buvo didelė; tunelio

BELGRADE, Jugoslavija. 
—Ketvirtadienį šremški
mieste studentas Nicola Ro- 
kic, 17 metų amžiaus, ban
dė nušauti mokytoją M. 
Karlovci, kuris prašalino jį 
iš mokyklos tūlam laikui už 
prastą mokinimąsi.

Atėjęs į mokyklą, atsida
rė duris ir išsitraukęs re
volverį taikė į mokytoją, bet 
mokytojas greitai pastebėk 
jęs pašoko į šoną ir užsisu
ko už rašomojo stalo. Tuo 
būdu nei viena kulka jam 
nepataikė. Studentas pabė
gęs iš mokyklos pasidavė 
policijai.

Chicago.— Penktadienį 
miesto valdžia pradėjo iš
mokėti užvilktas algas 
miesto darbininkams tam 
tikromis popieromis su 
miesto majoro Thompson 
parašu. Popieros užtikrin
ta numatomomis miesto tak
somis. Ar jie galės tas po- 
pieras kur iškeisti ant pini
gų, tai nuo pačių darbinin
kų priklausys.

PITTSBURGH.— Taksi 
šoferiai, čia1 dar tebestrei- 
Jcuoja.,? , j

: ;,r į 1
New Orleans, La.— Vin

cent Larefie, 18 ihėtų . am
žiaus, negalėdamas ’gauti 
dafbo nusižudė. i ■

i. • - --------- :... l.;.-,..-' , į.

Athens, Graikijd.— Grai
kijoj dafbd unijos rėngiasi

Proletariato Diktatūra Chinijos Centre: 
Tris Distriktus Valdo Komunistai

SHANGHAJUS.— Ęomu- 
nistų spėkos įsteigė proleta
riato diktatūrą trijuose 
Kwangsi provincijos dist- 
riktuose, Bosso; Naning ir 
Linchow, Chinijos centre-

Valstiečiai remia komu
nistus, kurie [ atimd' žemes 
nuo turčių if išdalina tarp 

sienos subyrėjo. Jis sakė, 
kad T. L. Pritchett, vienas 
iš žuvusių mainięrių, dirbo 
tunely sir * išsigelbėjusiais 
darbininkais, bet kuomet 
eksplozija ištiko, jis bėgo į 
kasyklą gelbėti savo brolį, 
F. H. Pritchett, ir nebesu
grįžo. Vėliau gelbėtojai at
rado jo lavoną.

Dougherty sakė, kad bėg
dami iš kasyklos, Rubio, 
Banasky ir jis, turėjo lįsti 
per krūvas griūvėsiu, 
sakė, kad tuojaus garų 
vo pilna visose vietose 
sykloj.

ST. LOUIS.- Henry E. 
Muehlenbeck, 43 metų am
žiaus, krautuvės savinin
kas, būdamas tikinčiu žmo
gumi, atsiklaupė melstis, 
kuomet trečiadienįo vakarą 
trys banditai įsiveržė į jo 
krautuvę. Manė, kad die
vas išgelbėjo jį nuo plėšikų. 
Kuomet jis atsistojo sukal
bėjęs poterius, plėšikai pa
liepė Jam iškelti rankas, 

rei-
nu-

MILWAUKEE, Wis. — 
Keturių vaikų tėvas, mažai 
uždirbdamas, parėjęs namo 
pradėjo rietis su savo šei
myna; jis pradėjo išmetinė
ti, kad jam reikia maitinti 
didelę šeimyną, o jis uždir
ba labai mažai.

Tėvui ' išsikarščiavus ir 
pradėjus grasinti šeimynos 
narius, motina .pašaukė na
mo savo sūnų Gustave 
Tietz. Senis Tietz geležį 
pasigriebęs puolė ant sū
naus, o pastarasis pasigrie
bė revolverį ir nušovė jį. 
Jaunasis Tietz tapo suareš
tuotas...

Tietz turėjo du sūnus ir 
dvi dukteris.

biednųjų valstiečių. į
Laiškai, atėję-’ iš Woo- 

chow, yra suženklinti ofi- 
cialės komunistų cenzūros.

Chinijoj revoliucinis ju
dėjimas nenuslopintas. 
Nors komunistinė propa
ganda dabai slopinama, ta
čiaus ji smarkiai plečiasi.

BAYONNE, N. J.—Ket- 
virtadienį pietų laike eks- 
plodavo 85,000 bačkų alie

jaus tanka (kubilas) Stand
ard Oil of New Jersey 
kompanijos išdirbystėj*. Vi
sas miestas sudrebėjo nuo 
eksplozijos trenksmo. Apie 
500 langų išbirėjo.

Pasak policijos pasakoji
mo, tanka bftvo ištuštinta 
nakties metu del taisymo 
viršaus. Manoma, kad nuo 
susidariusių gazų ištiko 
eksplozija. Eksplozija iš
plėšė tankos viršų ir plieno 
skeveldros pasipylė apielin-

Bedarbis Norėjo Būt 
Nuteistu Kalėjimai!

Ant Viso Amžiaus
MIDDLETOWN, N. Y.— 

Kuomet Howard Young, 54 
metų amžiaus, tapo grand 
džiūrės apkaltintas padegi
me namo, tai jis prašė tei
sėjo Graham Witschief nu
teisti jį kalėjIman ant viso 
amžiaus. Jis buvo nepa
tenkintas,'kūohię t teisėjas 
nuteisė jį nuo dviejų iki tri
jų metų į Sing Sing kalėji
mą. Jis paskui teisėjui pa
aiškino, kad negalėjo gauti 
darbo ir del to jis norėjo 
patekti į kalėjimą ant viso 
amžiaus.

WEST FRANKFORT, Ill. 
—Frank Farrington, kuris 
tarnavo Peabody Coal kom
panijai už $25,000 į metus 
būdamas Illinois mainięrių 
unijos distrikto prezidentu, 
o paskui už tai buvo pra
šalintas iš unijos, dabar vėl 
tapo reakcionierių priimtas 
atgal į uniją; jis tapo dist
rikto prezidento Fishwicko 
vyriausiu patarėju. Buvo 
čia atvykęs, bet turėjo greit 
išsinešdinti po policijos ap
sauga, kad Supykę mainie
riai neapkultų jį. ,
Mainieriai Stoja Į Naują 

Uniją , v ft
Mpundsvilįe, JV. VaMpundsvilįe, JV. Va,—700 

mainięrių dar tebestreikuo- 
ja prieš Paisley kompaniją. 
Pikietuoja Alexander ir 
Gleų Pale kasyklas po va
dovybe Nacioųalės Mainie- 
rių Unijos. Vienam iš pir- 
mesniųj1’ susirinkimų ' 150 
mainięrių prisidėjo prie 
Nącionalės; Mainjerįų Uni- 
jbs.

$treikieriai reikalauja 
pripažinti Nacionalę Mai- 
nierių Uniją, pakelti algas, 
pagerinti darbo sąlygas.

Detroit.— Franklin auto
mobilių- , kompani j a pranešė, 
kad 1929 metais ji turėjo 
gryno pelno $1,123,112. Tai 
yra 102 nuoš. daugiau,, ne
gu turėjo 1928 metais.

MILWAUKEE SOCIALISTO MAJORO PO 
LICIJA BRUTALIŠKA1 ATAKAVO

BEDARBIU DEMONSTRACIJĄ J
Bedarbiai Reikalavo Darbo Arba Pašelpos; Majoras Hoan 

Išvarė Jij Delegaciją ’ r '
MILWAUKEE, Wis. — 

Šį miestą valdo geltonieji 
socialistai.
(majoru) yra 
Daniel W. Hoan.

Kaip visur, taip ir čia so
cialistai eina rahka rankon 
su darbdaviais, gina kapi
talistu reikalus.

Čia yra tūkstančiai be
darbių, kaip ir kituose mies
tuose. Šimtai bedarbių ne
turi ko valgyti, neturi kur 
gyventi. Ką tokiam atsiti
kime bedarbiai turi daryti? 
Aišku, organizuotis ir eiti 
pas miesto valdžią reikalau
ti darbo arba pašelpos.

Trečiadienį ir ketvirta
dienį čia įvyko didelės be
darbių demonstracijos po 
komunistų vadovybe. Mies
to majoras įsakė policijai

Amerika Nori Greit 
. Prisirengt Prie Karo 7
LONDONAS. — Penkių BERLYNAS.— Nesenai 

imperialistinių valstybių rusaĮ baltagvardiečiai, lai- 
laivynų konferencijoj kyla į j Re slaptas konferencijas 
viršų . imperialistų daromi | Munich, (Vokietijoj), Buda- 
planai del sekamo karo. į pešt (Vengrijoj) ir Pary- 

Stimson, Amerikos dele- žiuj. Nutarė laikyti gene- 
gacijos galva, sulig Hoove- ralį kongresą Philadelphi- 
rio įsakymo, patiekė pasiū- joj kuriuo laiku šį mėnesį, 
lymą, kad Anglijos ir Ame- Jie pasirinko Philadelphią 
rikos didžiųjų karinių laivui kaipo caristų veikimo cent- 
spėkos būtų sulygintos iki i rą sugrąžinimui carizmo 

Rusijoj. Jie mano gauti di
delę finansinę paramą nuų 
Amerikos kapitalistų.

Princas Jusupovas, kuris 
nužudė Rasputina, aktyviai 
darbuojasi del sušaukimo 
to kongreso. Jis nesenai 
lankėsi Pietų Amerikoj ir 
ten susukęs baltagvardiečių 
lizdą, v

Kongrese bus svarstoma, 
kaip gauti nuo Amer. kapita
listų finansinę paramą; 
kaip išgauti caro fondus, kalauja, kad laivynų spėkos kurių sakoma esą Ameri- 

butų lygios ne vėliaus kaipjk - Kongresas taipgi išsi- 
1931 metais taip, kad Ame-į rfnks naują monarchistų 
rika jau tuomet ga etų kurios užduotis bus

1931 metų. Pamatiniai 'An
glija sutinkanti su tuo pa
siūlymu, bet nesutikus del 
visų plano smulkmenų ir 
del to bus toliaus tęsiamos 
diskusijos tarp premjero 
MacDonaldo ir Stimsono.

Prie to Stimson toliaus 
reikalauja, kad ne tik di
džiųjų karinių laivų spėkos 
būtų sulygintos tarp abiejų 
šalių, bet kąd taipgi būtų 
sulygintos spėkos ir visų 
kitų kategorijų laivų. Rei 

jaustis galinti vesti karą 
del naujų marketų ir kolo
nijų užkariavimo.

Amerikos- imperialistai, 
rengdamiesi prie karo, ne
nori, kad Anglija turėtų di
desnes laivyno spėkas. An
glijos imperialistai vargiai 
daug nusileis' šioj laivyno 
konferencijoj Amerikos. im
perialistams.

WASHINGTON.— Agri
kultūros Department as pra
neša, kad 15 nuošimčių far
mų darbininkų yra be dar
bo. Tas reiškia, kad iš su- 
virš 2,000,000 farmų darbi
ninkų be darbo yra 300,000.

bedarbių demonstracijas iš
draskyti.

Trečiadienį apie tūkstan
tis bedarbių maršavo į 
miesto salę patiekti miesto 
majorui reikalavimus. Po
licija brutališkai atakavo 
demonstrantus. Tris dar
bininkus suareštavo.

Kuomet bedarbių delega
cija nuėjo pas majorą ir pa
tiekė savo reikalavimus, tai 
ponas Hoan delegaciją išva
rė, pareikšdamas, kad jis 
negali išrišti jų problemos 
ir kad jie neprivalo prie jo 
lįsti su tokiais reikalavi
mais.

Ketvirtadienį vėl įvyko . 
bedarbių masinis susirinki
mas ant gatvės. Policija 
užpuolė ir išardė.

Caristai Suks Savo 
Lizdą Philadelphi joj

nuspręsti, kokią tVarką 
įvesti Rusijoj, jeigu balta
gvardiečiai su imperialisti
nių šalių pagelba nuverstų 
Sovietų valdžią. , \ ;;

Princas Šizinskis-Šichma- 
tov, kuris dabar randasi 
Munich, su pagelba 40 kitų 
monarchistų pagamino kon
gresui dienotvarkį.

Didysis kunigaikštis Ky- 
ril planuoja atvykti į Jung
tines Valstijas. Du jo agen
tai jau yra atvykę ir dar
buojasi Washingtorie.

Imperialistam rengiantis 
prie karo prieš Sovietų Są
jungą, sukruto
darbuotis' ir rusai 
gvardiėčiai. Aišku, 
juos remia įvairių - 
stambūs ‘kapitalistai.
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NEDIRBI-KODEL? ■
SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year... .$6.00
Brooklyn, N. Y., per year..$8.00 
Foręign countries, per year.$8.00Canada and Brazil, per year.$6.00

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

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

RECEPT AS-NEŠAUDYT TUŠČIOMIS!

Narsa komunistų ir su jais einančių darbininkų varo 
dieglį į šoną Amerikoš'buržuazijal. Kai kurie kapitalis
tų organui,' paV.į‘New Yorko Herald-Tribune, samdo 
“tyrinėteiftš”,. kurie aikštėn iškeltų “paslaptis” augancici 
darbinitmų 'pritarimo komunistams. • • 1 • • 1 - «»

Pir^iąjne,savo,straipsnyje apie New Yorko komunis
tus spgęįalią Herald-Tribune “tyrinėtojas” M. Jay Racu- 
sin (vasario, 6 d.) pats stebisi ir savo skaitytojus stebina 
tuom, jog pas komunistus nėra bailumo; kad jie eina sa
vo pareigias pu tokia disciplina ir su tokiu pasiryžimu, 
kuris, vidutiniam piliečiui tiesiog nesuprantamas. Sako, 
išblaškys, išdaužys valdžia kokią komunistų vadovauja
mą demonstraciją, nuslopins darbdaviai su policija kokį 
streikinį judėjimą; ir mano sau, kad dalykas užbaigtas; 
bet—žiūrėk, ir vėl komunistai kelia ermyderį su savo ša
lininkais: o pirmose batalijų linijose stovi kaip tik tie, 
kuriem jau ne kartą policija lazdomis galvas aižė, kurie 
pakartotinai buvo areštuojami už demonstracijas, strei
kus, pikietavimus. Taip, “jeigu komunistai turi intenci
ją kur parodyti savo jėgą, tai jie visuomet tatai parodo,” 
sako minimas rašytojas republikonų dienraštyj Herald- 
Tribune.

Jis ’prileidžia, jog Amerikos vyriausybė jau nuo se
niau -suka sau galvą, kas daryt, ypač kad komunistai į 
savo-sūkurį įtraukia tūkstančius šioj šalyj gimusių ir 
priaugančių jaunuolių. Fašistiniai ’amerikonų legionie
riai, ‘teišėjai ir kiti buržuaziniai “visuomenės veikėjai” 
tariami liet apie išleidmą įstatymų, kurie uždraustų ko
munistams ^naudoti jaunuolius” demonstracijose.

Arriėrikbs! valdytojai ’jau pergyvena tą pirmesnę sva- 
jonęA*kąd^ esą, šioj šalyj komunizmas neras dirvos; kad 
tai europinis “išmislas”, kuris negalėsiąs prigyti “demo
kratinėje, ’laisvoje” Jungtinių Valstijų tvarkoje, šalyje 
“gerovės" ir* progų.” Jie, todėl, pradeda atydžiau sekti 
ir šniukštinėti veikimą komunistų, kairiųjų darbo unijų 
ir įvairių pagelbinių šio judėjimo organizacijų; ir galvo
ja apie būdus, kuriais galMdK'būtų pagydyti Ameriką- 
nuo bękerojančio “raudonojo pavojaus,” kad galėtų jį 
nusldįMfi*. ’ •;

ViėndMalyko tie tyrinėtojai nedrįsta pripažinti—tai 
kad fb'vtdiuėinis judėjimas dygsta iš kapitalistinės išnau- 
dojiityų sistemos; kad ypatingai šio laiko bedarbė, racio
nalizaciją, visomis pusėmis padidintas darbininkų engi
mas sutveria sąlygas griežtesniam ir platesniam komu
nistiniam judėjimui.

Bet 'kuomet vieni kapitalizmo orakulai, kepures užsi
smaukdami ant akių, stengiasi įžiūrėti komunistų kovin
gumo paslaptis, kiti jau atvirai rašo receptus nuo tos 
“ligoš”. O tai šautuvai, bombos ir kulkosvaidžiai.

“Massachusetts Gardsman”, tos valstijos nacionalės
L gvardijos organas (už sausio mėn.) talpina leitenanto 
b Paul W. George’o straipsnį “Riot Duty” (Pareiga Riau- 
t šėse)*jr sekamai mokina:
f “Iš arti (šaudant į minią), reikia taikyti žemai; tinka- 
| miaugias ginklas tai, patrumpintas šautuvas prieš riauši- 
I ninkus. Didysis rezervo ginklas yra kulkosvaidis; ran- 
f idnė granata (bomba) arba dvi, tiksliai jas paleidžiant, 
j greitai atliks darbą. Niekad nereikia šaydyt tuščiomis. 
Į Šoviniais neužtaisytas (vįėii tik su tuščiais pistonais) 
į Šautuvas bei revolveris tai yra prasižengimas. Oficie- 
I riai ir ją vyrai neturi bijoti, kad vienas ar du asmenys 
L (iš minios) bus užmušti. Kareivis juk nėra baudžiamas 
I Už tokį veiksmą, net jeigu jis ir klaidą padaro.”
Į Reiškūu, malšinant demonstraciją bei streiko mitingą, 
t Uetu»< bū t‘gąsdinama minia vien tuščiais pyškinimais 
t Šautuvų, i re vol vėrių ir bombų; neturi būt šaudoma virš 
t todnioi galvų; ♦ turi būt taikoma,1 kad nudėt ant vietos. 
I Aatidytojams duoda užtikrinimą, kad jokios atsakomybės 

tai1 jiems-nebus. • . r ■’
pU Jog^t4£ąi jau praktikuojama, matome iš drg. Katoviso 
Ojttšovimo l^kef .„streiko pikietininkų demonstracijos, 
IWronxe, New Yorke. Bronxo Grand tižiūrė ne tik atra- 
I jfe nefeltu policmaną, kuris iš užpakalio .peršovė Kato- 
l^feuHrne tik išteisino vyresnįjį detektyvą, kuris paliepė 

bet dar viešai pagyrė tuodu žmogžudžius, ir pada- 
pareiškimą, kad už tai užsitarnauja “garbės visas 

u®f^Wa?ork6tpolicijos departmentas.”
kapitalistinė medalio pusė delei kovojančių darbi- 

Bet medalis turi ir kitą pusę—komunistinę, revo- 
BKmif. Komunistai ir su jais solidaringi darbininkai 

ko galimu tjkėtis iš “demokratiškų” budelių, bet 
Revoliuciniai darbininkai dedasi galvon ir 

^^K™mokas, kdrias Saviškiams duoda prieš komunistus 
gvardijos oficieriai, kapitalistiniai teismai ir 

my/Slemokratines” diktatūros mašinerija. Jie atsime- 
|Hu|d iV 'carinėj ir kerenskinej Rusijoj .valdančioji 
^^MpLurėjo ginklus ir vaišino darbininkus panašiai, 
Į^^Ktabar Amerikoje patariama. Bet darbininkai ten 

iš kraugerių atėmė ir prieš juos pačius panau*

Pamišėlių Žiovalojimai
Užvakar mes nurodėme i 

tą nesveikų psichiniai žmo
nių (“Vienybės” fašistpalai- 
kių) alarmavimą, kurį # jie 
padarė del to, kad SLA. fa
šistinių bosų siuntinėjamas 
komunistų ir jų artimų 
kandžioto j as, >p. Žukas bu
vo pakritikuotas SLA. 1 57 
kuopos susirinkime, Wbr- 
cesteryj. Brooklyno judd- 
lapis^ paskelbė, būk komu
nistai nutarę “padaryti ga
lą SLA. Cehtro organizato
riui p. Žukui, 1 jo neišlei
džiant nei iš vietos”. To
kias kvailybes paskelbę vie
nam savo numeryj ir? ma
tomai, persitikrinę, kad net 
kvailiausi jų' pasekėjai tam 
nebetiki, fašistai atmainė 
savo frontą. To paties 
juodlapio num. (už vas. 4 
d.) jau sekamai žiovaloja
ma:

Matydami, kad Žukui nega
li nieko padaryti, bolševikai 
smarkiai subruzdo ir, štai, Ju
slus, kandidatuojąs, kaip bol
ševikas į SLA. iždo globėjus, 
pareikalauja Žukui ką padary
ti, lead butų, Žuko paskutines 
Worcestery prakalbos! Išeina, 
kad siūlo Žukui padaryti ga
lą. Paskui jau susigriebė ir 
prabilo, esą reikį prieš Žuką 
išimti “indžionkšiną.”
Taigi matome! ' Vienam 

numeryj tas pats melagių 
ir juodlapių ląpas paskelbė, 
kad komunistai nutarę “pa
daryti Žukui, galą, neišlei
džiant jo nė iš vietos” (va
dinasi, nutarė nužudyti), o 
antram—kad, ?).įspn)unistai 
saką, jog reikia prieš, Žuką 
“išimti ‘indžionkšiną’.” Idio- 
tiškesnio prieš komunistus 
argumentavimo berods nie
kas ir- nesugalvotų.

Bet tai,toli gražu nevis
kas. Tam pačiam juodla
pio leidnyj tūlas fašistgai- 
valis, pasivadinęs “komunis
tu” rašo “straipsnį”, kuria
me neva stengiasi j ieškoti 
prieglaudos “svetimoj spau
doj”, nes komunistinėj esą 
neleidžiama.' “Rašinyj” 
bjaurio j ama komunistinis 
darbas ir tauzijama toki da
lykai, kokių niekuomet pas 
komunistus niekas nėra ma
tęs, ir į kuriuos todėl never
ta atsakinėti.

Tas viskas, matomai, da
roma tuo tikslu, kad pasė
jus prieš komunistus dau
giau neapykantos, idant 
padarius daugiau šalininkų 
Smetonai Kruvinajam, ku
rio naudai fašistai darbuo
jasi; kad atitraukus darbi
ninkų masds; < nuo kovos 
prieš:: .’pačią kapitalistinę 
tvaiką; * *r ’t:> * *7 *- - •• ■r;

Bet darbininkai v f ašis tip 
kailį pažįsta labai gerai! -

Visur Mašinos 1
Mašinerija visur šluoja 

laukan darbininkus—šluoja 
ji ir knygų apdarymo (book
binding) industrijoj. Fede- 
ruotoji spauda apie knyg
taisių uniją sako:

, Pusė jos narių, kuriais yra 
vyriškiai,, gauna i apskritai $42 
į savaitę už 441 vai. darbo. 
Moteriškės, kurios atlieka siu
vimo, lankstymo iri kt. leng
vesnį darbą, uždirba po $21.50
į savaitę į 44 vai. Bet pasta
raisiais penkeriai metais nia

usi neri jasinerija p^aa^jd 'i|Vą'niiėti ns 
darbų lavintus vyriškius. Du 
lavinti vyriškiai su dviem pa- 
gelbinirikais dabar su pagėlba; 
mašinų pagamina tiek pat; 
kiek seniau pagamindavo 10 
lavintų mechanikų. Senesni 
vyriškiai stovi pirmutiniai iš
metamųjų eilėj ir jie, pava
ryti iš darbų, vargiai begu 
kur kitur gali susirasti.”

■ Šitokia knygtaisių 
tis! Negeresnė ji ir

padė- 
kitur.

“ži- 
apie

Turint iaiko, kaipo bedar- 
I biui, tenka daug apeiti ir su 
daugeliu susieiti ir išsikal
bėti daug įvairių dalykų, 
ypatingai, apie mūsų veiki
mą. Ir taip netikėtai aną 
dieną teko išsikalbėti su 
vienu draugu apie atsibu
vusią konferenciją 19 sau
sio, šių metų. Kur ir keno 
ta konferencija atsibuvo, aš 
šiuo kart neminėsiu, gal pa
tys buvę delegatai apie tai 
atsilieps-,! bet kad ta konfe
rencija,’ pagal to draugo - 
nėdelegato nupasakojimą, 
verta ne tik nupeikimo, bet 
ir pasmerkimo, ypač jau da
lis joj buvusių delegatų. 
Štai kodėl: • ; ;

: . ‘ t . : I ) |

To miesto. kuopos delega
tai, kur atsibuvo ta konfe-. 
rencija, sumanė pavaišinti- 
svečius-delegatus su biske- 
liu užkandžių ir šiltos kavos 
puodeliu, nes tą dieną buvo 
pusėtinai šalta ir, žinoma, 
jei tik tokios būt buvę vai
šės, tai jau nieko tokio blo
go. Bet ne, sako tas drau
gas,—konferencijos pirmi
ninkas ir raštininkas nubė
go į ųžkabarį ir atsinešė po 
bonką “naminės” ir vyno ir 
iš eilės visus delegatus ap
dalino ta “dievo dovana” 
pirmiau, negu kad su už
kandžiais ir kavos puodeliu; 
žinoma, kurie tik tą “los- 
ką” priėmė.

- : ’ —O kas tie žmonės buvo, 
bene kokie būtlegeriai, kad 
taip pasielgė konferencijoj? 
—užklausiau.

(Ale kas tau, drauge. Jie 
į daugelio buvo skaitomi pa-1 Eastman KodAko labora- 
vyzdingais drąugajs iki šioliįOpjose Rochesteryj, N. Y.,

Earl Browder w
Be darbo! šitokioj padė

tyj nūnai randasi Jungi. 
Valstijų milionai darbinin
kų. Kiekvienas dar dirbąs 
darbininkas yra pavojuj 
būti išmestu iš tos vietos, 
kurią jis turi. Bedarbių 
skaičius galvatrūkčiais au
ga. Rašant šituos žodžius 
(pabaigoj 1929 metų), dar^ 
bininkų klasei nedarbo 
klausimas patapo degančiu 
klausimu. . ,

Bedarbė reiškia padidėji- 
nyi vargo, badą ' ir mirtį. 
Mes, darbininkai, jei nori
me gyventi, turime “gauti 
darbą” nuo kapitalisto. Ir 
kuomet kapitalistas prieina 
prie išvados, kad jam mes 
daugiau nereikalingi, jis 
atleidžia mus nuo darbo ir 
drauge nuo visokių gyveni
mo priemonių. Jis pasmer
kia mus mirčiai. Darbas 
yra darbininkui taip jau 
raikalingas, kaip ir oras. 
Atskirti nuo darbo, darbi
ninkai yra-atskirti nuo gy
venimo. Vienatinis skirtu
mas yra tik tame, kad be 
oro galima užtroškinti žmo
gų greit, o be darbo bado 
mirtis yra ilga agonija.

“Be darbo,” vadinas, reiš
kia, “esu atskirtas nuo gy-

veninio priemonių.” klausi
mas bedarbės darbinin
kams yra lygus kiaušiniui 1 * 
gyvenimo arba mirties.

Bedarbė Didėja
Daugiau ar mažiau, bet 

darbininkai, gyveną kapita
listinėj sistemoj, visuomet 
kentė del bėdai bes. Kai 
kada jinai būdavo švelnes
nė, kai kada žiauresnė. Pir
mose dienose kapitalistinės 
plėtotės, bedarbė buvo leng
va “gerais laikais” arba 
“gerbūvio laikais”, ir pa
tapdavo didelet bedarbe vien 
tik laike “blogų laikų” ar
ba “ekonominiuose krlziuo-. 
se.” ' ' **

Bet laike pastarųjų de
šimts metų nuo pasaulinio 
karo, bedarbė, apimanti mi- 
lionus darbininkų patapo 
permanentine (pastovia) ir 
vis vienvalingai auganti, 
nežiūrint ar tai būtų “ge
ri” ar “blogi” laikai. “Ge
rais” laikais, bedarbė augo 
“rimtai”, ir dabar, kuo
met “blogi laikai” užgulė 
ant mūs ir vėl, jinai auga 
baisiai dideliu greitumu. 
Šimtai fabrikų uždaryta vi
siškai ir beveik visi dirba 
i tik dalį laiko su dalimi dar
bininku. I c

me

Kad Mulkina, 
Tai Mulkina

Kauno liaudininkų 
nios” šitaip posmuoja 
Amerikos komunistus:

New Jorke subankrutavo 
Kominterno. . H restoranas.. .
Ir. toliau:

Užsidarydamas tas restora
nas paliko apie !1ŠO tūkstančių 
dolerių skolų įr nesumbkėtų 
tarnautojams algų. 

> . , •. i j ; >

Matot, kaip iš 'šipulio liaū- 
dininkų nhizdriias1; lapelis 
bandų priskaldyti' kdlnus..1 
Kurią žino tikrąją pac^ėtį, 
tiems aiškų,• tkad ,ęia jokio 
Kominterno restoranoi nie
kas neturėjo ir neturi. Už
sidarius valgykla, buvo koo
peratyvo, kurį sudarė tam 
tikras skaičius ąąmenų (di
desnė pusė net nekomunis- 
tų). Amerikoje tai yra pa
prastas dalykas, nes pana- alkoholis yra taip labai my- 

Ant- limas ir branginamas ir 
kad net jūs pirmoj vietoj 
statote stiklelį degtinės, tai 
tik jau, susimildami, ne 
konferencijose! Gerkite 
tiek, kiek tik. jūsų širdelės 
priima; iki “gana atsigersi- 
te,” bet gerkit vieni, o ne 
konferencijose, pertraukus 
sesijas: , neakstinkit prie 
masinio girtuokliavimo! O 
būt dar geriau, jeigu jau 
jūs, draugai; negalit apsieiti 

nei viena

šių atsitinka dažnai.
ras negražus melas, tai “ne- 
sumokėjimąs tarnautojams 
algų.” Nė vienas tarnau
tojas neliko nuskriaustas, 
kaip kad neliko nuskriaus
tas nei vienas pajininkas 
(šėrininkas). Su visais at
siteista.

Šitokias nesąmones rašy
ti ir tegali tik liaudininkų 
“Žinios”, kurios,- tik jieško 
progos įkąsti komunistus.

ĮDOMUMAI
Medžiaga Pavadavimui 

Stiklo ir Blekės

—atsakė. - '
Nieko aš tuo kart neturė

jau pasakyti, tik paąįįavau 
už suteiktas informacijas, 
bet užtat aš šiuo kartu tu
riu tiems draugams štai ką 
pasakyti:

Jeigu jums, draugučiai,

išrasta medžiaga, kuri pa
vaduosianti stiklą ir blekę 
(skardą) dirbįme dėžučių 
bei butelių, kur dabar lai
koma gėrimai, ir įvairūs 
konservuoti valgiai. Ta me
džiaga nebijanti rūkščių 
(acidų); ji- beveik tokio 
stiprumo, kaip metalas, per
matoma kaip stiklas; bet 
jinai nedūžtanti, kaip kad 
stiklas, ir esanti lengvesnė 
už stiklą ir bile kurį metalą. 
Daugiausia į naująją me
džiagą įeina tam tyčia ap
dirbto celuloido. Su kuo 
celuloidas sumaišomas, dar 
išradėjai viešai neskelbia.

yra daug pigiau gamint gu
ma iš tam tikrų medžių sa
kų. 

'1----------------------- '

Miesto Majoras Iškilmingai 
Atidaro Prostitucijos Namą

Kapitalistinės ir social-fa- 
šistines ir kitokios atžaga
reivių gazietos yra papras 
tusios šmeižti Sovietus ūžii 
“doros panaikinimą.” Bet *’ 
Sovietų Respublikoj
griežtai uždrausta prostitu
cijos namai; ir slapukiški 
prekiautojai mergišku tavo- 
ru yra. stropiai baudžiami. 
Imkime, ' iš antros pusės, 
pavyzdžiui, dorą buržuazi- 
niai-demokratinės, naujo
sios Turkijos, o pamatysi
me skirtumą. Turkijos da
lykų žinovas, Kirby Page 
rašo 
row”

yra

Tuomi, aišku, jos pasirodo be degtinėlės .
kvailio pozicijoj ir mulkina dieną, tai verčiau nedaly
davo skaitytojus.’ . gaukite tokiuose susinnki-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
: • i. ’ f 1 I-U » I i » :

Ten Buypsiąijj Lipden, N- L 
—“Pastaba Elizabeth p į’.’ į ne
verta deri, nes iš to;naudos ne
bus, o tuščių pOfelnikų kils 
daug.- U. 1 • 2

Guantanamo, Cuba.— Dar 
50 Amerikoj karo laiVų at
vyko čia dalyvauti ihane’v- 
ruose. -

muose.
O kas blogiausia, tai, kad 

toj konferencijoj dalyvavo 
tokių ’draugų, kurie privalė
jo padaryti tuo reįkalu tin
kamą pastabą, bet nieko to
kio. Visi-tylėjo kaip oiste- 
'rihi, lyg ir pritardami to
kiam' tų žmonių pasielgi
mui,' bei tylėjimų išreikšda
mi • pritarimą. .Tai Jau ne
dovanotinas prasižengimas.

Tarptautinis Negry 
Darbininkų Kongresas Į Į' 
Londone

Liepos mėnesį (šiais
tais) į Londoną, Anglijoj, 
šaukiamas tarptautinis ne
grų darbįninkų kongresas, 
kuriame bus pagrįstą pama
tai plačiai tarptautinei ne
grų darbininkų organizacini. _ ,

Tai bus atstovaujama -ko- 
vingiausipji ir veikliausioji 
dalis juodveidžių darbinin
kų ir todėl šis kongresas su
vaidins nepaprastą vaidhiė- 
nį kdvoje prieš impėrializ-’ 
mą.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

' I ’ ! ■' ■ ;

Vasario 8: '
‘ —i-Prąsidėjo Rusų-Japonų kaA 
ras, 1904.—Mirė Kropotkinas. 
1921, .
į. ' • >1

y
V aštrio 9;

lf ' } ' ; ’ | ' •} i' ' I Lt
* —Numirė rusų rašytojas F 
M- Dostojevskis 1881.

... Dar vienas keistas įneši
mas ir ant vietos 'įvykdin- 
tas gyvenimam Vienas de
legatas, gal, veikiausia, ne
suprasdamas škirtumo; tar
pe žodžių “paminėt” ir 
“pegęrbti”, davė įnešimą, 
Had visi, delegatai atsistoji
mu pagerbtų šešių metų 
Lenino - mirties sukaktuves. 
Įpešimas paantrintas ir pri
imtas be1 jokioj pastabos ir 
ant vietos “įvyįdintas gyve- 
niman.” '

(Pabaiga aht pusi. 3)

Telefono Kalbos Rekordai
Louis Blattneris Anglijoj 

daug prisidėjo prie pageri
nimo telefono, pritaikyda
mas kelis savo išradimus. 
Jeigu žmogus ką per tele
foną šauki, o jis neatsilie
pia ąrba jo tą sykį namie 
nebūna, tai tam tikras įtai
symas centrąjinėj.e telefono 

!stotyje;, užrekorduoja,- katu 
norėjai jam pasąfcyti., Paš- 
kui telefonistė vėliau kada 
gali pašaukti , tą į žmogų, ir 
jis tavą balsu giį'dės, ką tu 
turėjai jam pasakyti, nors 
tuo kartu pats ir miegotu
me!.

Blattneris yra išradęs to
kią mašiną, 'kuri ne tiktai 
nutraukia visą kalbą, drau
ge su visomis telefonistės 
pastabomis, bet įr sudeda

“The World Tomor- 
(gruod. 1929), kad 

Turkų miesto Maraso galva 
atlaikė viešas iškilmingas 
ceremonijas, kada 
mieste buvo nesenai 
rytas naujas didelis 
tuvystės namas.

tame 
atida- 

paleis-

TORRINGTON, CONN.
Sausįo #6 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 81-rrtos kuopos rnėnesinis 
susirinkimas.- Kurie nariai at
silankė, tie gąVo Seno Vinco 
raštus ir užsiniokčjo metines 
duokle^..už Šiuos"metus. Dau-y 
gelissiiarių tdip fpratę nekilau- 
kyti į 'susirinkimus, kad put ū', 
knygas jiems reikia į stulpas 
nunešti. Skaitytas laiškas iš v 
Chicagos, kuriame kreipiami 

•aukų parėmimui Sofeisko. lie* ii. 
laivių kolektyvo—nupirkimui \ į
traktoriaus. Iš kuopos iždo M 
paskirta $2; nariai aukojo se-Uį 
karnai: T. Kemžis ir S? Ka6- ; l 
šius po 75 centus; V. Kelmei.N 
lis 50c; S. Skrabutiš 45c; J.į. 
Grinkevičius 30c; K. Gailiū- 
nas 25c. Viso $5. Pinigai pa
siųsti į Chicagą, nurodytu an^-i 
rašų. 4 |

Bedarbė pradeda siausti ir 
mūsų kolonijoj. Daugelis

j visa tai į pastovius ' rėkor-| dirbtuvių pradėjo mažinti dar-- 
! 1 nntm i4-/x • 4 i o! bo dienas į savaitę; taipgi ma-, 

! žiną ir darbo valandas dirba- 
~' I momis dienomis. Daugelis

Guma'iš Cukraus’' i dirbtuvių, atleidžia darbininkus
jis darbo. Darbininkai, dusau- 

Bė daugelio'kitu produk-jri* dejuoja. Bet jokio darbi- 
tjų, kuriuos? •dabar pągami- i nmkiško judėjimo nesimato, 
na iŠ cukrayšį- tapo-Įšrtstag ■•*?*.•ka*
būdas ii kaip iš jo padirbt taip laika leidžia.
gumą, nors kol kas vis dar * ' V. Kelmelis.

Ii’ • • • ' 1

j dar sulauks goresnių -laikų.* • J

sįJEv
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TABOKIAUS RAPORTAI

M. S

BRIDGEPORT, CONN.

ABELNA SUTRAUKA

RUMFORD, ME

TURTAS

$645,070.84

SKOLOS

$179,538.72

Telefonai Boston 1662—1373
$645,07034

PASTABOS

TAI TIE ŠVELNŪS

DABAR ŠERAI PARSIDUODA PO $386.00

DIVIDENDŲ IŠMOKĖTA

Red. Pastaba

i»

$ 33,115.56
264,267.78
193,132.00

2,685.07
70,592.41
48,242.04
25,05931
5,892.27 
2,084

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00

$11338042 
25,000.00 
29,686.00 

9,268.80 
2,109X»

1. 1923
2. 1926
3. 1927
4. 1928
5. 1929
6. 1929*

Už prekes (tavorą).. 
Bankų paskola...........
Dalininkų paskola . . . 
Darbininkų algos, etc. 
Neišmokėtų dividendų

mokė ir reikalavo
So. Bostono.
B&DOS
taip blogas, 
jis dar daug

Jeigu
ir ant rankų pinigų . . 
parduota ant kredito 
inventorius ..............

pasa- 
prieteliai, nega- 
apie tai ( dab^r 
jo kulnys muša 
skvernai atsilikę

Keistenybės Apie Kompozito 
riu Petrauską

Iš mūsų miestelio nesimato 
laikraščiuose jokių žinių, tar
tum čia visai lietuvių nebūtų. 
Tuo tarpu lietuvių čia randasi 
apie 90 šeimynų ir keletas pa
vienių. Gyvuoja S. L. A. 132- 
ra kuopa ir Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Bet darbininkiško 
judėjimo nėra. Čia augęs jau-

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po *pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko)

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

nimas .labai. įpratęs girtuok
liauti. Jis ir eina per šttibaš, 
rėkaudamas ' ir’ jieškodamas 
naminėlės,*kurios čia netrūks
ta. Todėl visas progresas — 
bažnyčia ir mūnšainas. ’

Teisybė, randasi šeši “Lai
svės” skaitytojai ir galima bū
tų sutverti A. L. D. L. D. kuo
pą. Tuomet gal ir darbinin
kiškas veikimas prasidėtų.

čia didžiuma tokių lietuvių, 
kurie sako, kad kunigams ne
tikiu, bet Į dievą tikią ir jį 
garbiną.

1930 METAMS VALDYBA

(Pabaiga nuo pusi. 2)
Reiškia, jei mirtis išplėšė 

didžiausį pasaulio darbinin
kų klasės vadą, tai delega
tai, susirinkę į» konferenci
ją, pagerbė giltinę mirtį, 
kitaip sakant, tai džiaugtis. 
Tai jau atrodo nesąmonin
gų darbinirikiį pasielgimas. 
Taip tik priešai elgtis gali. 
Jei tas draugas-delegatas 
negalėjo padaryti skirtumo 
tarpe žodžių “minėt” ir 
“gerbt”, tai pirmininkas 
privalėjo pats padaryti pa
stabą ir tokį įnešimą nepri
imti, jeigu ne “paminėti”, o 
“pagerbti”. Darbininkai to
kius skaudžius įvykius ne 
gerbia, bet mini su apgailė
jimu; gerbia mirusį, bet liū
di del jo mirties.

Tai tokių dalykėlių man 
papasakojo vienas iš buvu
sių toj konferencijoj. Dabar 
laukiu, ar apie tai neatsi
lieps patys buvę delegatai.

( Bedarbis.
Prieš

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

eina ten. Policijos stoty kom
pozitorius rodo raštelį kapito
nui ir prašo, kad vienas dai
nininkas yra labai prasikaltęs, 
kad reikia, jį areštuoti. Kadan
gi neturėta reikalingų prirody
mų, jo prašymas neišpildomas. 
Kur dingo jis išėjęs iš stoties 
—vėl nieks nežino.

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE DETROIT, MICH.

189,270.02 £24,021.95 179,588.72
50,525.33

Pagaliaus ateina žinia iš 
Lawrence, kad maestro randasi 
pas daktarą Mikolaitį.

Bet bėdos nesibaigia. Tą pa
tį vakarą turi įvykti sandarie- 
čių rengiama operetė, plačiai 
išgarsinta. žmonės renkasi, 
daugelis tikietus įsigiję iš anks
to. Visi tampa apvilti: nėra 
kompozitoriaus, nėra operetės! 
Ir dabar dar nežinia, ar ta ope
retė bus kada perstatyta, ar ne.

Tai vis pasekmės poniško iš
didumo. Pasirodo, kad tūlas 
dainininkas pasipriešino tokiaib 
išdidumui ir todeh>kilo nesusi
pratimas, kuris pasibaigė nuo
stoliais žmonėms ir liga ponui 
Petrauskui. O visiems kitiems 
ponams buvo daug “strioko”, 
veltui. . Jie, vargšai, nepajėgė 
suprasti, kad čia ne liga, o tik 
naravas; kad čia ne daktaro 
reikia, o tik geros, didelės, sun
kios bobos... Dabar galite pa
tys spręsti, ar tokie ponai ga
lėtų mokinti prasčiokus, kuo
met jie patys nieko neišmano!

K. A.

BRIDGEWATERTO DARBININKŲ KO-OPERATYVĖS 
DRAUGOVES STOVIO 

Lapkričio (November) 30, 1929

Kasyklos, kol kas, dirba pil
ną laiką. Bet uždarbiai ne
lygūs. Vieni per dvi savaites 
uždirba po šimtą, dolerių ir 
daugiau, o kitiems per tą patį 
laiką užtenka nuo 30 iki 40 
doleriu. ‘ . i ; i ’ i > ■

KROKODILIUS
Satyros ir Humoro Meisteris

Sausio 26 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 63-čios kuopos susirin
kimas. Narių atsilankė ne
daug. Tai peiktinas dalykas, 
kad nariai nesilanko į susirin
kimus. Sekretorius J. J. Moc- 
kaitis išdavė platų raportą iš 
pereitų metų kuopos veikimo. 
Kuopa turi 37 narius. Perei
tais metais surengė dvejas 
prakalbas, du koncertus su ba
liais ir du piknikus. Viso pa
rengimai davė apie 70 dole
rių pelno. Iš kuopos iždo iš- 
aukota per metus sekamai: 
Priešfašistiniam Susivienijimui 
$12; “Daily Worker” $5; 
“Laisvei” su pasveikinimu de
šimties metų sukaktuvių $5; 
“Vilniai” $5; Scrantono drau
gams $5: Lietuvos Baduolių 
šelpimo Komitetui $20; Gasto- 
nijos streikieriams $30; N. T. 
W. unijai $5; Trade Unity 
League $5. Viso išaukota

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ii 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

tęs pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MĄSS.

“Keleivis” (num. 5 š. m.) ve 
kaip rašo apie kompozitorių 
Miką Petrauską:

Komp. Mikas Petrauskas da
bar visai naujas žmogus. Nusi
skuto usus, prisirašė prie “eme- 
cijacijos rasės” ir j ieško geros 
žmonos. * Už ilgą našlavimą 
prašo dievulį pačios bent 6 pū
dų (240 svarų), kad galėtų se
natvėje pasidžiaugt. Iki šiol 
sakosi visą amžių buvęs askie-

DIREKTORIŲ VALDYBA
Tadas Bartkus ................... Brockton, Mass.
Mikolas Budrikis ................. Brockton, Maw. „
Petras Budrūnas ......................... Bridgewater, Maw.
Stasys J. Kirstis.......................................... Bridgewater, Mass.
Leonas Mundrus ........................   Bridgewater, Mass.
Simonas Staknis ....................................... Bridgewater, MftH,
Kazys Ustupas .......................................... Brockton, Mass.

Padarę trumpą pauzą, jos 
tarp savęs ką tai Tabokini ne
suprantama kalba pasitarė, pri
siartino prie Tabokiaus vienas 
didelis kuilys ir pradėjo kalbė
ti, kad ką jisai Jūsų Tabokiui 
sakė atsirekomendavo save, per
sistatė kokių nors ponu bei vei
kėju, kaip SLA. ponai viršinin
kai, kad atsirekomenduoja — 
Tabokius nesuprato. Vienok, 
Tabokius nenorėdamas, kad 
naujasai jo priętelis, paskaity
tų jį ignorantu, o kitaip savo 
prielankumą negalėdamas iš- 
reikšai, išsiėmė savo tabakier- 
ką, truktelėjo tabokos, o su vi
sa tabakierka, pakišo po nosia 
savo naujam prieteliui-kuiliui. 
šis, nesidrovėdamas, priėmė 
Tabokiaus loską, užsimerkė, iš
sižiojo, pradėjo čiaudėti, žvieg
ti ir suvarjavojo netik jisai, 
bet ir visos kiaulės pradėjo ant 
sienų lipti.

Kelis sykius Jūsų Tabokius 
buvo parverstas ant šono, bei ke
lios jo sakelei vės per jį 'perbė
go, Tabokius, prieteliukai, ir 
prietelkaitės, pasakyti negali. 
Jis prisimena tik tiek, kad ka
da traukinys sustojo, atsidarė 
vagono durys, kiaulės net pūkš- 
damos, spruko lauk, ant kuilio 
raitas išjojo ir Jūsų Tabokius.

Kaip tik Tabokių pamatė 
gelžkelio tarnai, o jisai juos, 
Tabokius leidosi bėgti kur akys 
veda, kojos neša, nosis kelią ro
do, nes šūviai, riksmas' “su
stok”. ir kulkos,' kaip bitės 
zvimbė pro Tabokiaus ausis.

Ar‘išneš savo kudašių 
kyti Tabokius, 
Ii ir nelaikąs 
kalbėtis. Nes 
jam į sėdynę, 
per du aršinu užpakalyj jo ir 
jis nešasi kiek drūtas. Jis pa
sako tik tiek: Ačiū motinėlei 
už kojas ir gud bai.

Justi, Tabokius.

Jau 
kaip Čia niekas nesurengė 
kalbų. Daugelis žmonių 
pradeda pageidauti, kad 
tų surengtos prakalbos, 
gi, dabar kaip tik pasitaiko 
gera . proga del prakalbų. 
Mat, šioj apielinkėj lankosi 
draugas M. žaldokas. Todėl 
A. L. D. L. D. ,34-ta kuopa ir 
rengia jam prakalbas, kurios 
įvyks vasario 12 d., 7-tą vai. 
vakare (kokioj vietoj?—Red.)

Taigi,' visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai atsilankykite į 
šias prakalbas, nes daug nau
jo išgirsite.

Kuojos Valdyba.

118,467.04
43,777.07
77,637.85

796,289.51 1,124,202.421,298,660.59 1,374,418.121^54^817^5
117,200.00 113,400.00 112,200.00 105,000.00 102,800,00

1929 M. ATSKAITA
. ' . ji jTj

Bridgewater’io Darbininkų
Ko-operatyvės Draugovės

BRIDGEWATER, MASS.

Aleksandras Bagihskas, Pirmininkas.. Bridgewater, Mais« 
Vladas Kelley, Pirmininko Pagelb........Brockton, Mass.
Vincas Tamulevičius, Protokolų Rast.. .Brockton, Mass. 
Izidorius Katilis, Iždininkas................... Bridgewater, Mass.

1930 METAMS BOARD DIREKTORIAI PASKYRĖ
Tolivaišą, Manageriu...........................Bridgewater, Mass.

ŠERAI, ATSARGA IR PELNAS ' j
Nusidėvėjimui dirbtuves atsarga, etc............... $ 69,061.80
Uždirbtas ir neišdalintas pelnas........................ 293,670.32
Šerų parduota už ........................... .*.................. 102,800400

Bankuose 
Čeverykų 
Dirbtuves
Dirbtuvės žemė A ir B............................
Dirbtuves A ir B.................................
Dirbtuvėje mašinos ir prietaisos A ir B 
Dirbtuvėje kurpaliai ir modeliai A ir B 
Ofiso rakandai ir prietaisai....................
Kitokis turtas primokėta........................

Raportas Septintas
Jūs žinote, mano vierni ir 

nevierni prieteliai, ar ne, bet 
Jūsų Tabokius atsidūręs yra, 
kaip amerikonai kad sako— in 
ėll of a fikst. Kad Jūsų Ta
bokius šiandien verkia ir dan
timis griežia, išsižiokite ir klau
sykite, kaip tas viskas įvyko ir 
kas jį taip gerai pafiksino?

Kaip jau iš praeito Tabo
kiaus' raporto sužinojote, kad 
Jūsų Tabokius sugrįžo iš savo 
gimtinės Lietuvos j Meriką, jis 
nusprendė, kad nebus jam pro 
šalį pavandravoti ir po Meriką, 
ką jisai ir pasiryžo padaryti.

Jisai, dėdamas koją pagal ko
ją, retkarčiais užsišiaukšdąmas 
tabokos,, nei nepasijuto, kaip 
pribinzino prie virtinės vago
nų, stovinčių ant gelžkelio. čia 
jisai paklabino viena's kitas va
gono duris, padūksnojo,’ bet nie
kas jų neatidarė. Tada jisai 
užsiživojo tabokos, pasidairė ir 
pamatė vieną tuščią vagoną ir 
priklotą šviežių šiaudų. Jūsų 
Tabokius, nieko nelaukęs, 

į vagoną, užsidarė du- 
atsigulė į šiaudus ir užmi- 
kaip tikras džentelmonas 

miegamam vagone.
Kelias dienas ir kelias nak

tis Jūsų Tabokius miegojo. 
Kaip toli ir į kurią pusę jo ek
spresas važiavo—Tabokius pa
sakyti negali. Jis atsibudo tik 
tada, kada į jo ausis atsimušė 
kokia tai orkestrą. Bet kokios 
tautos himną ir ant kokių in
strumentų ta orkestrą grajino, 
Tabokius negalėjo dhsiprotėti.

Jisai, prieteliukai, suprato 
tik tada, su kokiais piliečiais 
jisai turės reikalą,-.kada atsivė
rė vagono durys ir į jo “pul- 
maną” pradėjo gūžėti savo him
ną grieždamos kiaulės!

Jūsų Tabokius, nespėjęs nei 
tinkamai persižegnoti—išsižio
jo, iš persigandimo, pasišiaušė 
jo plaukai ir jau buvo pasiren
gęs, be paskutinio patepimo va
žiuoti pas "Abraomą ant arba-

1925 * 1926 1927 1928 1929
Abelnas turi. $364,903.36 $404,849.88 $553,863.46 $652,68W $648į070$4
Skolos
Atsarg. pinigų
Neišd. pelnas 
čever. pard.
Š6rų pard. už

. A<I 'No. 72 i

štai greita pagelba nuo
’■ pilvo pakrikimų

Yra pastebčtina, kaip greitai Nuga-Tone 
pašalina nevirškinimą, atsirūgimą, gasus 
pilve ar viduriuose, galvos skaudėjimą, kvai
tulius, ir vėmimą, paeinančius delei naki- 
riančiu konstipacijos pasekmių. Nuga-Tone 
užveria savy geriausius žinomus vaistus iš
valymui kūno nuo delei konstipacijos susi
rinkusių nešvarumų, priduoda naują spėką 
viduriams ir pagelbsti viduriams suvirškinti, 
kas yra suvalgyta.

Jums paėmus Nuga-Tone tik per kelias 
dienas, pasireikš žymus pagerėjimas apeti
to. nesmagumai su pilvu ar viduriais išnyks, 
inkstų ar pūslės įdegimas sustos, miegas pa
sidarys poilsingas ir atgaivinantis ir abel- 
na sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, arba jei 
valgymas teikia nesmagumą, jūs turite imti 
Nuga-Tone ir atsikratyti jūsų keblumų prie
žasties. Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit jj užsa
kyti jų del jūs iš savo džiaberio;

šį atskaitų raportą sutaisė HURLEY & SMITH CO., C. P. * •
Brockton, Mass.

Gruodžio 1 d., 1929 m-

CIGARAI
VARDU

103,631.63
54,295.78 50,525.33 65,427.16 69,061.80

133,567.47 201,868.51 £57,2?1.18 £98,670.82

n.audojiųią by kokių alko- 
holįnių gėrimų parengimuo
se (ypatingai, konferencijo
se) privalome vesti kuouo- 
liausią kovą. Alkoholis — 
tai kirminas, kuris graužia 
mūs judėjimą ir tuos jo da
lyvius, kurie pasidavė jo 
įtakai.

Nėra tinkama ir gerbti 
arba minėti .Lenino mirties 
sukaktuves tik atsistojimu. 
Kuomet Leninas mirė, tai 
Komunistų Internaciona
las išleido pareiškimą, 
kuriame tarpe kit ko buvo 
pasakyta: Leninas mirė, bet 
leninizmas gyvuoja. Reiš
kia, jo, Lenino, mokymai, jo 
pasekėjai. Kad Leniną pa
gerbti, reikia plėsti jo mok7 
slas: .organizuoti darbinin
kus, šviesti juos; griauti 

i kapitalistinės sistemos pa- 
i grindus ir statyti proleta
riatą į valdančiąją klasę, 
kad privedus žmoniją prie 
beklasės visuomenės, komu
nizmo. Vadinąs^ minėtos 
konferencijos dalyviai, savo 
vienu atsistojimu toli gra
žu nedirbo to, ką leninistai 
yra pasiryžę dirbti, ką Le
ninas

NORINT TURĖTI SKANIA IR PASEKMINGAVAKARIENE 
VARTOKITE

VARPO

Vieną rytą pon .s Šidlauskas, 
kurio name gyvena ponas Pet
rauskas, patėmijo prie durių 
raštelį: “Mikas Petrauskas ser
ga—nelieskit!“ Ištikrųjų blo
gai, — pamislijo ponas Šidlaus
kas. (Įsitėmykit žodį ponas,—- 
ponai čia nenori turėti nieko 
bendra su darbininkais; jie'sa
kosi moką išmintingiau gyventi, 
negu paprastieji žmoneliai; jie 
sakosi galėtų pamokinti pras
čiokus, kaip reikia gyventi, ir 
tt. ir tt., todėl verta pažiūrėti 
ar ponai ištikrųjų tą gali pa
daryti). Taigi ponas, tuojaus 
šaukia pagelba ir įsibriauna vi
dun, bet kompozitoriaus neran
da! Bėda, rūpestis, jieškoji- 
mas—kur jis dingo?

Vienas geras tautietis prane
ša, kad matęs kompozitorių strykt 
anksti ryte vaikščiojantį prie! ris 
lietuvių 'bažnyčios, be kepurės, 
su rašteliu rankoje, jieškantį 
ko tai. Paklausus ko jis jieš- 

kad nori surasti
Nurodo jam,

keletas metų praėjo, 
pra- 
jau

Sako, kad daktaras Mikolai- 
tis pripažinęs Miką turint 34 
metų amžiaus kraują. Dr-as 
Jonikaitis Detroite su draugais 
suruošė jam koncertą ir padarė 
$500. Dabar komp. Petrauskas 
sakosi užgiedosiąs daug gar
siau.

Talpindamas šį pranešimą be 
jokių savo komentarų (jį rašė 
asmuo, kaip mes sužinojome, 
labai artimas M. Petrauskui), j ko, paaiškina 
žemiau Krokodilius pasivėlina Į policijos stoties 
sau įtalpinti jo korespondento Į kur yra stotis ir sykiu abu nu 
speciališką žinią iš

MŪSŲ PONŲ
Bostonas nėra 

kaip kam atrodo,— 
blogesnis, negu atrodo 
man netikit, tai paklauskit pas 
mūsų buržujus; kurie turi daug, 
daug bėdų. .

Viena didelė bėda buvo su 
kompozitorium M. Petrausku. 
Kaip daugelis jau žino, jis bu
vo susirgęs “misteriška liga”, 
kuri tik dabar išėjo aikštėn. 
Pasirodo, kad liga išgydoma, 
bet mūsų daktarai neturi vais
tų... Dabar ponas Petrauskas 
randasi Detroite ir tiki, kad te
nai ras sau reikalingus vaistus: 
storą, riebią, apie 300 svarų 
bobą, kuri pilnai atsakytų jau
no vyro kraujui.

Čia nėra koks prasimanymas, 
bet oficialiai paskęlbtas daly
kas; jis bus aiškesnis, jeigu ži
nosite visą istoriją nuo pat pra
džios. Ne visi ją žino, ir jeigu 
nenorite žinoti, vistiek Aš papa
sakosiu, kaip buvo.

Parengimų komisija prane
šė,-kad rengia koncertą ant 8. 
d. vasario, L. J. Vyrų Draugi
jos svetainėj, 407 Lafayette 
St. Dainuos geriausi (lietuviai 
dainininkai—K. Męnkeliūniūtė 
ir F. , Štankūnąs iš Brooklyn, 
N/ Y. ‘ Bus ir dAuįiau progra
mos.' Todėl viM vietos ir apie- 
linkių-lietuviai būtinai atsilan
kykite. • Poi koncertui bus šo
kiai., j j

Skaitytas laiškas'nuo III Ap
skričio organizatoriaus J. Strį- 
žausko, kuris praneša, kad 
apskritis rengia prakalbų mar
šrutą drg. M. Žaldokui ir mū
sų miestui paskirta 2 d.( ko
vo vakare. Nutarta prakalbas 
surengti. Kuopos valdybon 
išrinkti sekami draugai: org. 
A. Orinta; prot. rast. J. J. 
Mockaitis; fin. rašt. M. Kairis; 
ižd. A. Katinas.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 23 d. vasario, 10 
vai. ryte, svetainėj 407 Lafa
yette St. Visi nariai • atsilan
kykite ir kurie dar neatsiėmė- 
te, tai atsiimkite knygą—Seno 
Vinco raštus.

A. Katinas.
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WATERBURY, CONN.

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

f NAUJAUSIOS MADOS

D

Rusiška PIRTIS

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

vakare, Mažeikos salėje.
Komitetas.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

TeJ. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

CLIFFSIDE, N. J.
Darbininkų kompartijos kuopos su

sirinkimas vyks 12 d. vasario, 8-tą 
vai.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Verte D. M. šolomskas MARGARETA VALANČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Lietuvaitė • Fotograf istė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

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

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
' 308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229. 

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

f Puslapis Kefvirfas

Du Pasauliu
Paraše V. Zazubrin

jau rodėsi, kad Kolčakas tik laikinai me
luoja, jog jis veda kovą už steigiamojo 
seimo galią, kurį jis patsai išvaikė mieste

i

i

i

i

Į

•A

(Tąsa)
Aš einu į mirtinus mūšius del atsteigimo 

• Didžiosios, Bendros Rusijos su valdytoju 
monarchu jos priešakyj. Taip, su monar
chu, ir tokiu, kokio dar niekados nebuvo 
pirmiau. Aš tikiu, kad tik caras atsteigs 
armiją ir padės vėl oficierius į jų augštu- 
mą. Štai kas suteikia man tiesą neapkęsti 
ir smerkti jus, škurnikus. Tas leidžia man 
spjauti jums tiesiog į veidus. Eh, jūs 
trumparegiai, toliaus savo nosies nieko ne
matote ! *

Mofovylov pasikėlė, jo akys švytravo ne
apykanta, krūtinė.tankiai kilnojosi; jis pik
tai -metė cigareto galą ir vaikščiojo po 
kanibarį.

-/Tavo, Motovylov, tiesa, drožk parsida
vėliams,—pritarė jo bendrai.

Kas tokio sunkaus, nesmagaus kabojo 
bute. Neseni draugai pasidalino į du prie
šingus liogerius. Oficieriai, pirmiau palei
dimo jų divizijos iš karo linijos, surišti vie
nu bendru karo uždaviniu, galvojo tik apie 
poilsį ir maistą. Mokykloj taipgi buvo su
rišti aštrios disciplinos, apie politiką veik 
nekalbėjo ten, bijojosi viens kito. Dabar 
laike poilsio kiekvienas jautė daugiau ar 
mažiau save laisvu, o dar keletas stiklelių 
degtinės paleido liežuvius.

įBaranovskis mokykloj buvo ramus ir bu
vo rokuojamas labai geru junkeriu. Pulke 
jis taipgi nieku nenusidėjo, buvo oficierius, 
kaip ir kiti oficieriai. Bet, būdamas žmo
gus nekvailas ir jautrus ir savo viduj pas- ir yra, kalbant pagal jūsų, tai ir tiesa mū- 
kutiniu laiku pergyvendinėje didelį persi- sų pusėj, pagaliaus mus remia visa kultū- 
laužimą. Galvodamas apie pranešimą, ku- ringą Europa, 
rį padarė buvęs Raudonojoj Armijoj brigą- dimai ir mokslo smegenys, su mumis eina 
dos komandantas; remdamasis ant vietos i visa geriausioji Europos inteligentija; pas 
gyventojų kalbų, imdamas faktus iš litera- mus milžiniškas daugis <reikalingų produk- 
tūros, kurią paliko sodžiui pasitraukdami tų ir įrankių, ir svarbiausiai duonos. Mū- 
raudonarmiečiai, pas Baranovskį kuopėsi sų armija yra gerai disciplinuota, ginkluo- 
visai neblogas nusistatymas linkui Sovietų ta iki dantų. Mūsų kanuolių šrapneliai tai 
Rusijos. Jo vaidentuvėj ne kartą atsisto- ne Sovietų bolės. 
davo milžinas—proletaras, traukiantis savo 
retežius, nesulaikomas, nenugalimas milži
nas su šautuvu rankose, kovojantis už savo 
tiesas, mušdamas priešus šautuvu ir kūju. 
Ne tiek protiniai, kiek jausminiai Baranov
skis pradėjo persitikrinti, kad tiesa yra ne 
baltųjų pusėj, bet raudonųjų. Kad niekas 
kitaš, kaip tik. jie ištikro kovoja už paliuo- 
savimą žmonijos iš vergijos ir už prašali- 
nimą karų, išnaudojimo ir priespaudos. Su 
kiekviena diena prisižiūrėdamas, kaip el
giasi baltieji karo fronte, imdamas atydon 
jų elgesį ir užpakalyj, apie kurį pasakojo 
valstiečiai, Baranovskis artinosi prie įsiti- --------------------------------- --- -------™
kinimo, kad Kolčako ir jo armijos darbai | kad kas nors tą liaudį muštų nagaika. 
yra bjaurūs darbai, netiesos darbai. Jam j (Tąsa bus)

Motovylov labai nustebo, kada prie jo 
prisiartino Baranovskis, kuris visados bu
vo tokis pilnas pagarbos ir sukalbus, dabar 
priėjo prie Motovylovo ir drąsiai žiūrėda
mas jam į akis su nervingumo drėbė j imu 
balse tiesiog paklausė:

—Na, pasakyk, pasakyk Borise, pasakyk 
tu, kuris save vokuoji žmogumi, o ne vaba
lu, patsai manai, kad pas tave yra žmoniš
ki jausmai, o ne žvėriški, kur yra tiesa ta
vo gyvenime? Ant ko tu remiesi, kada 
kalbi su tokia baisia neapykanta apie rau
donuosius, arba net ir apie žmones, kurie 
nenorėjo kištis į šį piliečiu karą? Pasa
kyk?!

•—O, tu esi niekšas!—piktai tarė Motovy
lov.

—Na, Boris, tiesą pasakius, aš niekados 
tave ir nerokavau savo draugu.

—Ah, tu! Ką gi aš tau, pagalios, pasa
kysiu.—Motovylov pradėjo išlėto traukti 
dūmus, kad tuom kartu geriau apgalvojus 
atsakymą.

—Štai, matai, pagal mano įsitikinimus, 
gyvenime viešpatauja tik spėka. Netikiu 
aš ir nesirūpinu į jokią gyvenime tiesą. 
Pagal mano supratimą, kur yra spėka, ten 
ir tiesa. Viešpatauja visada tiktai galin
gasis. Tai pamatinė tiesa gyvenime. Na, 
štai, balandėli, aš ir manau, kad spėka tai

rengė A. L* D< L. D, .218 kuo
pa ir Lietuvių .'ūkininkų Drau
gystė. Bet oras dar blogesnis 
pasidarė ir jau nieku būdu ne
galima buvo važiuoti, nes visi 
keliai buvo sniegu užpustyti ir 
šiaip labai smarkiai snigo. A. 
L. D. L. D. kuopos moterys bu
vo surengę labai puikią vaka
rienę, bet ir čia nieko neišėjo, 
nes draugai ūkininkai negalė
jo suvažiuoti, todėl prakalbos 
neįvyko.

Drg. Senas Vincas mus ap
leido 19 d. sausio. Daugelis 
draugų pyksta ant Dešimto 
Apskriejo, kad jis vėlai 
kalbas surengė, reikėjo 
rengti anksčiau, kuomet 
orai buvo geresni.

i •>

pra- 
su- 
dar

Miestų bedarbės ir mūsų 
ūkininkus palietė. Ant pro
duktų kainos labai nupuolė, 
ypač arit’ smėtokoš.1 / Vietos 
kapitalistinis laikraštis kalti
na pačius ūkininkus. Girdi, 
jie mažai valgo sviesto, tai la
bai daug priveža į miestus 
Smetonos, todėl spekuliantai 
tuomi naudojasi ir kainas nu
muša. Kapitalistų spauda nie
kad tikros teisybėj nepasako, 
visada kaltina tuos, kuriuos 
turčiai išnaudoja. Jeigu mies
te bedarbės, 
kalti, o jeigu 
muša kainas 
tai vėl patys 
Bet apie tai,
šios kapitalistinės tvarkos ne- 
tikumą, kad parodžius tikrą
sias priežastis, kapitalistų 
spauda nei neužsimena.

J. Juodaitis.

tai darbininkai 
ūkininkams nu
liu o produktų, 
ūkininkai kalti.
kad parodžius

Noųs Jungtinių Valstijų pre
zidentas net per radio garsi
no, kad po naujų metų bus 
“geri laikai,” bet vietos dar
bininkai jų nemato. Darbai 
vis mažėja, o bedarbių, skai
čius didėja. Nėra tos dienos, 
kad iš didesnių dirbtuvių ne
atleistų po keletą desėtkų dar
bininkų. Pavyzdžiui, sausio 
18 d. iš American Brass Co. 
atleido apie 300 darbininkų. 
Net ir tie darbininkai, kurie 
dirba miesto žinioj, prie gat
vių taisymo, atleidžiami ir jau 
nuo 1 d. sausio aleido 600 
darbininkų, o kurie ir dirba, 
tai tik po kelias valandas į 
diena. 1 ■ <

v

Anąęrican Brass Co. dirbtu
vėje daba^t’ skubiai stato nau
jas jnąšinas vieton senų’ Jei
gu seną, mašina,, dirbant astuo
niems darbininkams, padary
davo 60 kavalkų per valandą, 
tai dabar, nauja mašina, dir
bant keturiems darbininkams, 
padaro 120 kavalkų į valan
dą.

Dabar čia pradėjo organi
zuoti naują uniją—T. U. U. L. 
ir, reikia pasakyti, kad pasek
mės geros, 'nes bėgiu dviejų 
savaičių jau susirašė apie 200 
darbininkų. Ir gerai darbinin
kai daro, kad organizuojasi į 
uniją, nes tik susiorganizavę 
galės iškovoti geresnes darbo 
sąlygas, didesnį duonos kąsnį.

Unijos susirinkimai įvyksta 
antrą ir ketvirtą ketvergą va
karais, svetainėj 774 Bank St.

Parapijonas.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Mums tarnauja visi išra-

Mūsų kareiviai' eina į 
mūšį žinodami, kad sugyventi kartu su 
raudonaisiais nėra galima. Suprantama, 
tą purvą—sibiriokus—aš nerokuoju,—pa
stebėjo Motovylov savo kalboj.—O ten pas 
raudonuosius kas? Kokia jų armija? go-, 
vedos, o ne armija, kurias varo į mūšį sau
jelė komisarų. O kokis jų ginklavimasis, o 
apsirengimas? O užpakalyj karo fronto 
žmonės dvesia iš bado. Et, po velnių juos! 
Ką ten dar apie juos ir kalbėti, visi žino. I 
—Apart to, aš manau, kad rusų liaudis yra 

monarchiška pagal savo būdą, reikalaujan
ti caro. Be caro negalima jai gyventi. 
Liaudis būtinai turi kam-nors nusilenkti, ir

WATERBURY, CONN-. NEW HAVEN, CONN.
Trečiadienį, vasario 12 d., I 

įvyks L. D. S. A. 12-tos kuopos; 
mėnesinis susirinkimas, sve
tainėj 774 Bank St.

Draugės, į kiekvieną mėne
sinį susirinkimą mes turime 
jus kviesti, garsinti laikrašty
je, kad ateitumėte. Bet ir 
taip dažnai pamirštate. Todėl 
šiame susirinkime būtinai pri
valote dalyvauti. Atsiminkite, 
kad mūsų organizacijos vajaus 
mėnuo artinasi ir todėl .'turi
me apie jį pasvarstyti, kad jis 
būtų sėkmingesnis, kad dau
giau gavus naujų narių ir mū-
sų organui “Darbininkių Bal- sutaisyti būrį vaikų, apiengti 
sui” naujų skaitytojų. Nepa-J^os taip,^ k.aiJP 
mirškite, kad kovo mėnuo, tai 
mūsų organizacijos vajaus mė
nuo ir todėl mes turime sukru-

Čia lietuvių skaitoma virš 
,500, bet veikimas labai atsi

likęs, net ir mažesnės koloni
jos aplenkia. Sandariečiai, 
kurie dar skaitosi neva laisva
maniais, bėga pas kleboną pa- 
gelbos jieškoti. Vienas jų ta
riasi su klebonu, kaip para
pijomis privertus S. L. A. 
kuopoj balsuoti už sandarie- 
čius. Jeigu sandariečiai nori 
surengti kokią pramogą, tai be 
davatkų pagelbos negali apsi
eiti. Pavyzdžiui, S. L. A. II 
Apskričio išvažiavime norėjo

i va ir paskui nuimti paveikslą. 
Tuojaus kilo klausimas, kur 
gauti vaikų. Pirmininkas pa- 

sti ii prie jo prisirengti. įsako, kad davatkos atvešią.
Kaip girdėti, kitos kuopos t ius vaikus vadinasi, sun- 

rengiasi prie prakalbų rengi-1 f . č- j j a , mlsmuk 
mo, todėl ir mes nepasirodyki-! 
me silpnesnėmis. Mes galėtu-’ 
me daug nuveikti, bet tik re i-j 
kia prašalinti iš mūsų tarpo 
tinginį. Per visus metus snau- 

’ dėme, tai nors vajaus mėnesio 
sulaukę pasirodykime. Todėl 
■pasistengkime visos dalyvauti 
sekančiame susirinkime.

Turiu priminti, kad yra at
siųsta iš centro kortos, kurias 
kiekviena narė turi išpildyti 
ir atsakyti į tam tikrus klausi
mus. Kuopos valdyba negali 
vaikščioti pas kiekvieną narę 

; su tomis kortomis, turi narės 
ateiti į susirinkimą ir išpildy
ti. K p. Sekret. M. Vaitonaitė.

Darbai pas mus prastai ei
na. Nepatarčiau važiuoti dar
bo jieškoti. Dirbtuvių yra 
apie 80. Bet darbininkai ne
turi savo unijos. Jeigu liur 
randasi unija, tai ne darbinin
kų, bet kompanijų sutverta. 
Viską valdo Y. M. C. A. Jei- 
g'u kuris darbininkas prasita
ria apie uniją, tuojaus gauna 
vilko bilietą. Laikas būtų 
darbininkams pradėti galvoti 
apie susiorganizavimą į uniją.

A.L.D.L.D. 32 Kp. Koresp.

MAHONOY OH, PA.
Lehigh Valley Coal Kom

panijos kasyklos, šioje apie- 
linkėje, pradėjo dirbti visos 
nuo pirmadienio, 27 d. sausio. 
Kai kurios jų stovėjo uždary
tos gana ilgai. Ypatingai 
Springdale -Washery. buvo už
daryta net dvejus metus.

DĄbar žriioneliAi 'džiaugiasi, 
tikisi kiek atsigriebti. , ;

Šiomis diejipi'pis susięrgąni- 
ząvo čia Moterų Darbininkių 
Susivienijimo kuopelė. Ir šis/ 
naujas, didelės organizacijos 
naujagimis rengia jau ir balių, 
kuris įvyks 
Norks Hali.

“Kova Už 
tas didęlis jr
kurį .engia A. L. D. L. D. 48 
kuopa, bus perstatytas 25 d. 
vasario, 7 :30 vai. vakare, Nor- 
kevičiaus svetainėj.

Šio perstatymo tikietus iš- 
kalno bus galima gauti pas 
visas L. D. S. A. nares, A. L. 
D. L. D. narius, pas K. Petke
vičius (308 W. Centre St.), P. 
Valiuką (barberšapėj, 510 W. 
Centre St.) ir Central Studijoj 
(321 E. Centre St.).

> * Bon Ami.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

15 d. vasario,

Idėjas” operetėj 
gražus veikalas,

Custer, Scottville ir
Fountain, Mieli

Sausio 17 ir 18 d. / buvo 
rengtasi prie prakalbų Senam 
Vincui. A. L. D. L. D. 218 
kuopos nariai smarkiai darba
vosi, kad prakalbos pavyktų. 
Bet neišėjo taip, kaip many
ta. Sausio 17 d. pradėjo smar
kiai snigti, pustyti ir šalti. Tuo 
tarpu draugas Baravykas bu
vo pasižadėjęs nuvežti drg. 
Seną Vincą apie 20 mylių at
stumo. Bevažiuojant įvyko ir 
nelaimė, nes keliui esant sli
džiam, vos nuo kalno auto
mobilius nenusivertė. Auto-, . 
mobilius tapo truputį sugadin
tas ir Senam Vincui truputį 
galvą užgavo. TĄ pačią dieną 
buvo surengtos prakalbos ' 
Fountaine ir aš turėjau kalbė
toją ^nuvežti. Išvažiavus iš 
namų paimti kalbėtoją, toks 
oras buvo prastas, kad nega
lima buvo net privažiuoti prie 
vietos ir kalbėtojas geroką ka- 
valką turėjo pėsčias eiti. Bet 

I visgi vargais negalais prakal
bų vietą pasiekėme, žmonių 
susirinko apie 60. Mat, auto
mobiliais negalima buvo atva
žiuoti del iškilusio prasto oro, 
tai tik artimieji susirinko. Drg. 
Senas Vincas pasakė , prakal
bą. Buvo ir deklamacijų, ku
rias pasakė jaunos mergaitės 
ir berniukai. Lėšų padengi
mui surinktą $4.45. ’

, Sausio 18 d. turęjo įvykti 
I prakalbos Custer, kurias čia

BAYONNE, N. J.
Svarbias ' prakalbas rengia D. L. 

K. Vytauto draugystė nedėlioję, 9 d. 
vasario (February),. 1930, Wm. Ruz- 
gio svetainėje, 26 E. 21st St., Prasi
dės 6-tą valandą - Vakare. Kalbės 
drg. L. Prūseika iš New Yorko. Te
mos: Maldeno Stebuklai ir Kas Bu
vo Tas Didysis Kunigaikštis Vytau
tas.—Gerbiamieji! Draugas Prūseika 
pats buvo nuvažiavęs į Malden, 
Mass., ir savo akimis matė tą vietą 
kur, sakoma, dedasi stebuklai. Apie 
tai jis plačiai mums papasakos. Apie 
Vytautą Prūseika dabar rašo knygą, 
todėl jis puikiausiai žino apie jį ir 
pasakys mums tokių dalykų, kokių 
dar nesame girdėję. Todėl susirin
kime kuo skaitlingiausia jo išklausy
ti. Kviečia Rengėjai. (31-33)

BALTIMORE, MD.
Vasario 3 d. įvyko A. L.

L. D. 25-tos kuopos susirinki-
Pa
dės 

šim- 
lite-

mąs. Organizatorius P. 
serpskis pasakė, kad jis 
pastangų kuopą padaryti 
tine. Taipgi pranešė, kad
ratūra gerai platinama,, Dar
bininkų Kalendoriaus išpar
duota 105 egzemplioriai. Ba
liaus surengimo komisija pra
nešė, kaęl‘ p'aręngimųš , 26 d. 
sausio-' davė pelno $27.80, ku
rie bus pasiųsti argentinie- 
čiams, kad jie įsigytų spaustu
vėje raidėms statyti mašiną. 
Perstatymo operętės “Čigonai 
Klajūnai” komisija pranešė, 
kad operetė bus perstatyta '30 
d. kovo ir kad. darbas eina pir
myn, tikietai gerai platinami. 
Tik ragino visus narius, kad 
jie gautų skelbimų į progra
mą. Delegatas jš VI Apskri
čio V. Badžius pranešė, kad 
apskričio konferencija nuta
rus Baltimorėjė surengti pra
kalbas ir perstatyti trumpą 
veikalą 2 d. kovo. Kuopa su 
tuo sutiko ir nutarė darbuotis, 
kad tą nutarimą gyveniman 
įvykdyti. . Išrinkta komisi 
surengimui baliaus.

F, S. Klishiš.

iširi

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
NEW YORK, ALBERT BAX.I.IN, 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLEVELAND.
BT. LOUIS, MILWAUKEE

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose kiesose,

IŠ

mavimas visose Kiesose.

$203 4
NEW YORKO Į KAUNA 

IR ATGAL
(Pridėjus $5Z S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klcsa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

žemomis ratomis.
Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HMG-HIH LINE
39 BROADWAY, NEW YORKi

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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 Rušiškai-Turkiška 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 išsipūtimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 , 
vai. dieną per visą naktį; Utaminkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojiwosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

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

t Telefonas: Pulaski 1090

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIAI4

Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

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
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i WORCESTER, MASS VIETOS ŽINIOSŠis Tas
Kaip visur, taip ir pas mus, MM

Savo

Bestraigiškis.

John Naujokas

X-Spipduliai,

Jis amžinai nu- 
kūnu tik žemę 

Tos vi-

Vieni nedirba ir bastosi gat
vėmis, o antri nors ir dirba,

keturių vituklių, o 
verčiami dirbti net 
šitaip spaudžia dau- 
American Steel ir

DUODA SMUIKO LEKCIJAS ' ' 5 y
Norintieji, kad jūsų .vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o gausite tikrai profesionalę pagel- 

bų . Kreipkitės šiuo .adresu:
4715 North 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Kčtvergais: 

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

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, u/Neuralgi jos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatįkos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ % 
Kraujo Ištyrimai, Ixabaratorijos Bandymai

I visokį apgaulingos demokrati- ■ 
|jos pastumdėliai bando už-:

' išradėjai;
Jūsų pasisekimas, su išradingų, 

išgdvimhs ir pardavimas patento 
priguli nuo jūsiĮ žihoj'imol ' Gi tą 
žinojimą jūs įgysite tjktai tokio
je organizacijoje; kdlda yra .SUSI
VIENIJIMAS Mūsų 1 Išradėjų.

Rašykite .sekančiii adresu: ’ ’
OUR ’ INVENTORS’ 

ASSOCIATION
,154 Nassau St., New York, N. Y.

šeštadienis,-'Vasario 8, 1930 Puslapis Penktas.

t I ’AKRON,OHIO
i ' Didelė Bedarbė

Pąs mus nuo pereito pava
sario. siaučia didelė bedarbė 
ir vis didėja. Tūkstančiai dar-1 .1__ , L r______ ,
bininkų pasilikę be darbo ir, bedarbė gnaibo darbininkus.

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją JUOZAS KAVALIAUSKAS

žinoma, be duonos, randasi 
sinkioj padėtyj. Pirmadie
niais, antradieniais ir trečia-, 
dieniais didžiųjų gumos dirb- bet menkai, po kelias dienas 
tuvių darbo davimo raštinės savaitėje, 
kimšte prikimštos bedarbiais. 
įTuo ryto ketvirtos valandos 
jau būriai darbininkų stovi 
prie? dirbtuvių durų ir laukia, 
ar jdarbdavis nesusimylės ir 
nesuteiks darbo. Kaip tik pa
sirodo darbdavis, tai visi mal
daujančiai prašo darbo, kurie 
Irčiau darbdavio stovi, tie 
skundžiasi, kad jau senai ne
dirba, turi dideles šeimynas, 
kad. vaikai badą kenčia ir tt. 
Jie įmano, kad tuomi darbda
vį suminkštins ir jis duos dar
bą. Bet darbdaviai į tai ne
kreipia domės, pasako, kad 
jierįs darbininkų nereikia ir 
atliktas kriukis.

Fįrestone kompanijos darbo 
davimo biure darbininkai iš
stovi nuo 4 valandos ryto iki 
4 valandai po pietų. Ten dar- 

f fbininkai neturi kur atsisėsti, 
reikia stovėti. Jeigu kada pa-i 
sitaiko mažiau žmonių, tai pa- į 
siekiais atsisėda ant cementi-1 
nių grindų, bet kuomet pri-Į 
sirėnka daug, tuomet ir to ne- 

Jfoali padaryti.
Užklausiau vieną darbinin

ką, kaip dirba Goodyear l^om-! 
panija. Jis atsakė, kad dir-į 
ba labai gerai. Viso darbiniu-į 
kų randasi apie 13,000 ir jie| 
per dieną išleidžia apie 100,-, 
000 “tajerių.” Tuo tarpu ka-; 

: ro metu, kuomet skaitėsi di-į 
džiausią darbymetė, tai dirbo i

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

Viimiw—m—pwawnm— nr,—wn—t w^w'iwrwii ■

Pasivaikščiojimo Įspūdžiai Į»° • Q«t’n
Turėdamas pakanka mai I išlys, nepaisant kad devyni 

liuoso laiko, patraukiau pūkš- angelai, akis išvertę trūbyda- 
čias Union Avė. Greenpointės mi šauktų jį. 
linkui. Union Avenės šalita- mirė, 
kiai nuguldyta storomis, gele- parneš, tai ir viskas.

Kitos jau | sos ceremonijos, tai tik dūmi- 
" “ mas akių ir gaudymas dolerių!

Pavalgęs pietus nuvažiavau I 
Tlot in Pa-j 

ris.” Tai tikrai bepartyviskas I 
judis. Ten vaidinama, kalba
ma ir dainuojama daugiau 

pamačiau išaugusį didelį, apie “antrąjį galų.,” negu apie 
ir išmargintais lan- ką kitą. Bepartyviškos dai- 
. Ar žinote, kas ten j lės sekėjai, jeigu šio kūrinio 

j.—---- .-u.-Lx, nematysite, nustosite daug ar
gumentų* palaikymui savo ide
ologijos, priųėip.ų bepartyvis
ko meno. . .

žinėmis dūdomis* 
užsirioglinę ant augštų “ožių,” 
guli ir laukia, kuomet vanduo 
pradės plauti jųjų vidurius. žiQrėti; judžio 
Mat, ten tuojaus bus kasamą 1 
subway.

Eidamas toliau minima gat
ve 
augštais i 
gaiš mūrą. . 
bus ? Ugi bus sunešta variniai 
sidabriniai, auksįniai stabai, 
jeuriuos neapsiskąįtę žmonės 
yajdina dievais.
' Juos garbins religiški, iš'

žinoma, yra kele
tas tokių, kurie ir pilną laiką 
dirba, bet mažai tokių yra. 
Reikia pasakyt, kad kurie dir
ba, ta*i spaudžiami bosų. Pa
vyzdžiui, prie vielų traukimo 
pirma vienas darbininkas dii> 
bo ant 
šiandien 
ant 14. 
giausiai
drato pramonėj, kuri dauginu
siai vergų turi iš visų Worces- 
terio pramoninirikų. Vienok 
ir patys vergai-darbininkai ne-: 
sistengia atsispirti prieš pa
vergėjus. Prisiminusį apie su-į TJ ... ~ . . . -v. • _ ,
siorganizavimą, tai nenori n;ei|^a ii^ ^aijoo žmones.
kalbėti tie žmoneliai. Kam-I^.os Italijos žmonės, kur ug-i t i 1/ n 1 vS i <i t «-» 11 z-4 rx ■

puošė dejuoja ir laukia malo
nės iš už debesų, ir ką tu jiems 
padarysi.

Iš dirbtuvių būtų galima 
i daug ką parašyti, jeigu tie 
i draugai rašinėtų, kurie geriau 
i gali vartoti plunksną. Dauge

lis worceste^’ieciu, kurio var- 
I toja plunksną, nesirūpina ra- 
I syti iš dirbtuvių, bet veda 
ginčus tarp savęs, kurie dar
bininkų judėjimui jokios nau
dos neteikia.

Šunadvokatis Papirkinėjo 
Teisiu Ponelius

Apie New Yorko magistra
tų teismų supuvimą liudija ap
skrities 
šunadvokatis Joseph'Wolfman 
Jis, nebūdamas 
tas, praktikavo 
per kelis metus naktiniuose 
ir kitokiuose New Yorko teis
muose; papirkinėjo policma- 
nus, raštininkus, na, supran
tama, fundijo ir patiems teisė

ja v.xu Jams- Tuo būdu išsidirbo var_-
traukti protą da storesne tam-į^*1 ^arp kriminalistinių gaiva-

niakalnis f Vezuvijus spjaudo- 
lavą, ir joki religiški monai! 
negali jo suvaldyti, nepaisanti 
kad jam išsiveržus, papos 
tarnai neša iš purpuro nulip
dytus “šventus’ ’ balvonus ir 
stato prieš drebantį kalną.

Kada nors iš tos, da nepa
baigtos bažnyčios,' bus geras 
teatras ir šokių svetainė. Juk 
per amžius negalės ignorancijai 
laikyti surakinus žmonių pro- i 
tą, neveizint, kad kunigai ir

A’/

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, Ma*ne/669 
Bell, Oregon 6186

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

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

‘Hapię 36,000 darbininkų ir jie 
per dieną padarydavo tik apie 
36,000 “tajerių.” Dabar, su- 
dėjus naujas mašinas ir įvedus, . . 
skubinimo sistema, jau 13,000 I 1)ec*ieyiai *• i • • i -i • ’ cii Viinuvadarbininkų padaro į dieną 
apie 100,000 “tajerių.” Ne be 
rteikąlo kompanija pereitais 
metąis turėjo gryno pelno 27 
miljonus dolerių. Vadinasi, 
negalima sakyti, kad toje kom- 
paųjjoje būtų bedarbė.

Ąkronę gumos darbininkų 
randasi apie 10,000 bedarbių. 
,Jr įuomet jau kituose miestuo
se bedarbiai organizuojasi, tai 
pas mus niekas nieko nepra
deda, visi vis laukia kokių tai 
stebūklų ir mano, kad sulauks 
geresnių laikų. '

Jau kelinti metai, kaip Ak- 
rono darbininkai priversti mo
kėti po 50 centų, o kai kurie 
ir po $1 į mėnesį taip vadina
mai “Akron Better Federa
tion” Jeigu dabar bedarbiai 
būtų organizuoti, tai kodėl ne- 
pareikąlauti kad ir iš to fon-1 

a do pašelpos? Abelnai, jeigu 
J/ bedarbiai būtų organizuoti, 

tuoipet jie galėtų statyti val- 
JikĮžiai savo.reikalavimus ir val

džia, kaipo su organizuotais; 
darbininkais, priversta būtų 
skaitytis.

Kurie darbininkai ir dirba, j 
tai . darbo sąlygos stačiai ne
pakenčiamos. Visur įvestai 
skupinimo sistema. Pirmiau. 
Firfeptone dirbtuvėj “tajerių” | 
buaąvotojai vidutiniai uždirb-l 
davę po $7 į dieną. Bet kuo-j

< meL sudėjo namas mašinas iri 
įvedė skubinimo sistemą, tai 
negali daugiau uždirbti, kaip į

-Tautininkai su katalikais 
> susirinkimą sausio 26 

d. “Dzūkų Bažnyčios” svetai
nėje tikslu apvaikščioti neva 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves. Tai matote, kaip 

i” gražiai sugyvena 
su kunigais. Reikia pasakyti, 
kad ir social-fašistai dalyvaus 
tame parengime, nes jie ne
gali dalyvauti, kaipo draugi
jų. atstovai, nes neturi jokios 
draugijos, kurią jie galėtų at
stovauti.

Iki šiol S. L. A. 358-ta kuo
pa buvo skelbiama kaipo 
Shrewsbury, Mass., nors susi
rinkimai buvo laikomi ant 
Millbury Street. Bet dabar 
jau pati “Tėvynė” paskelbė, 
jog ta kuopa yra Worcestery- 
je. S. L. A. nariai, pažiūrėki
te i “Tėvynės” No. 4, S. L. A. 
Centro organizatoriaus marš
rute ir rasite, kad tos 3 kuo
pos yra Worcesteryj. Tai ši
taip apgaudinėja S. L. A. na
rius fašistai.

Bedarbis.

Slaučiaht. bedarbei, pradėjo i 
didėti ir plyšimai, kurie pir-1 
mižfti tįuvo' retenybė. Nėra tos 
dienoš, kAd ’įvairiose miesto1 
dalyse hiebūtų užpuolimų. Kaip 
past kuriuos net dveji plėšikai 
per j dieną atsilanko.

Gumos Darbininkas.

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
(SU PAVEIKSLAIS)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu- 
vos darbininkų ir kaimo 
biedūuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJ 

Metams . $2.0Q
6 mėnesiams .............  ’ 1.00

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

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

&T Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
* Communist Party U. S. A.

43 Ėast 125th Street,
New York City.

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

Name

sybės žieve. Tą žievę nuplėš 
ne kas kitas, kaip komunisti
nė apšvieta, ant galo proleta
rinė revoliucija.

Pasiekęs Greenpointę, pa
traukiau į lenkais darbininkais 
apgyventą koloniją, tai buvo. 
20 minučių lyg 12-tos valau- j 
dos. Bažnytinės mokyklos du-i 
rys buvo plačiai atidarytos, ir, 
dvasiniai suvargę vaikai ir j 
mergaitės . bėgo šaligatviais į 

i1 lenkdami vieni kitus, kad.grei-j 
či^u pasiekus namus ir gavus | 
nqrs mizernos avižinės košės 
sustiprinimui tuščių vidurių, 

;nes iš daugelio veidų matėsi, 
kad jie retai kada gauna drū
tesnių maisto.

Viduryj vaikų ir mergaičių 
kiauliarisčia bėga kelios mote
riškos kilmės ypatos. Jos vi
sos apsirengę nuo galvos iki 
kojų juodais rūbais. Tik ant 
kaktos ir pašonėmis veidų ma
tosi biskis balto pamušalo. 
Kam ten baltuojasi, tai tik klė-| 
bonas ir barzduotas kapucinas 
gali pasakyti, nes mano silpna 
galva nepajėgia to suprasti.

Vidurys liemens liuosai su
rištas “šv?’ Franciškaus “ag
urkais.” Biskį žemiau maska
tuoja didelis kryžius, pakabin
tas ant ilgo stambiomis poter- 
komis ražančiaus. Jos nėra 
mokytojos, bet sabotažninkės 
tikrojo mokslo ir neigėjos bile 
pažangos. Jos skiepija prie
šingą dvasią ne tik komunis
tinei visuomenei, bet net lais
vesnei buržuazinei respubli
kai.

*Bfik ramus ir Nužemintos 
širdies; ne reikalauk, bet pra
šyk,; o< jeigu ponas: parodo rū
stų veidą, pabučiudk jjam ;ran\ 
ką ir be murmėjimo dūlink 
sau namo, turėdamas mintyj, 
kad ką dievas myli, tam ir 

( kryželį duoda. ■
Rūpinkis užgrabinip gyve

nimą, visada turėk savo akyse 
dangiškas ir pekliškas spar
nuotas dvasias, o kad banditų 
gauja pasigriebus ne tik žemę, 
bet visą žmonių pagamintą 
turtą laiko savo rankose, tą 
marnastį svieto užmiršk, tegu 
juomi rūpinasi ponai ir kuni
gai. O jeigu jie neteisingai 
su mumis elgiasi—jie prieš 
dievą atsakys. Tai tokis mi- 
nyškų skiepijamas “mokslas.” 
Užsidaryk akis ir būk aklas 
kapitalisto vergas.

Grįždamas namo Humbdlt 
Strytu sutikau didelį pulką 
juodbruvių, itališkai kalbančių 
moterų. Gi tiek pat stovėjo 
ant Canseley Stryto ties baž
nyčia. Ten buvo didelis bal
tas graboriaus vežimas. Su
pratau, kad'-vięnas, parūkytas

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

prokurorui Crainui stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių

* žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
joks advoka-j kokios nors ligos bei vidurių suge- 

advokatūra dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
‘ i nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap

imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikąlauk mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

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

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

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

Pinigas siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

hi, kaipo pasekmingas advo
katas. Prisipažįsta, kad nors 
papirkinėjimas policijos ir tei- 

į smų ponelių daug lėšuodavo, 
bet jam pačiam gryno pelno 
likdavo daugiau kaip po $500 
į savaitę. o

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

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

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

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiimt 
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 štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
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 privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

H

Urbo Lax Tabs

Vardas

No

Miestas

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis, 
bet ir į grabą paguldo.

Urban’s Cold Powders

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

yra tai 
vidurių 
riųicsčių ir sunkių ligų.

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR
GALITE GAUTI

PAUPIAM W0VEW

' aviu ■

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytini gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o khygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą, dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti. .

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina <po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu
. Dabar perkantiems pradedame dovanonis po keletą įvairaus 
skaitymo • knygelių.1 . i T
■ * . . i i
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo khygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knygą, aiškinanti, kaip 
pąs žmonęs atsirado ir vyptesi meilė. Tai buvo Vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

AUTOMOBILIŲ Išmokiname pilnai apie automobi- 
TECHNIKOS MOKYKLA

atydus. Mechamko kursas----- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliąus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)--- :—$25
SpecialiŠkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų’, kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 

. , i žymus auto ekspąrtas-instrukto-
NEW YORK AUTO SCflOOL . rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
228 Second Ave^-Cor. lith St. P';™1- vakare, nedėldieniąis 10 

. • New York ‘ki 12 vai, t>yte.

DSL ZI NS 110 EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

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

' i <
.< * .//.I

; s

F- Urbonas

Brooklyn. N. Y

ilM

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Jii ne tik sunkiausia* ligas Įvaro.

Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius 

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

kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—* 
užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 

25 centai už skrynutę.

pinigus 
užrai/kitc:

Siųsdami 
bu savo adresu,

KRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, 1______ .

..Street or Avenue

State.

—4

r:<v

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Aye.
Įsteigta 25 metai. i>UR ucpiiguuiunįini. xomv<* "r*’* *— „xihaH 
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokms^jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasčs moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtiknntas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

įėjimas is 70t> Lexington zxvc.
Bttk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra-■>»_ ............ v tie vnenuori irCity€88

Occupation ........ t......................... ............. Aye.....................
i i • l f » I ; J | j J .' > » i i X < - t 4 * . i < i , H . „ ,

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

■HBBmHhNmMI
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VIETOS ŽINIOS
Džiuginanti Vaisiai
Kairiyjy Kovos 
Dresmeikeriuose

“Raudonieji kovoja prie pi- 
‘ kietus International Garment 
Workers-dresmeikeriu Unijos 

‘streiko/’ pliekia kapitalistų 
laikraščiai. Bet po teisybei, 

jSchlesingęris ir kiti tos kompa- 
ničnos unijos vadai jokių strei
ko pikietų iki šiol nestatė. Jie 

'turi tiktai saikas samdytų 
gengsterių. Tuos ginkluotus 

Igengsterius siundo ant dirbtu- 
vių., kur dirba nariai kairiosios 
.Adatos Darbininkų Industrinės 
lUnijos- Jų tikslas yra Išdras
kyti 'ir ištaškyti tikrąją siuvė
jų uniją, kuriai vadovauja ko
munistai. “Socialistai” siunčia 
savo gorilų genges, kad užpul
dinėtų ant demonstruojančių ir; 
piketuojančių kairiųjų, atim
inėtų iš jų skleidžiamus lape
lius ir ardytų jų mitingus gat
vėse ir tuose centruose, kur 
rąndasi daugiausia siuvyklų 
darbininkų.

’ Bet tiems padaužoms labai 
nevyksta; nepavyko ypač ket
virtadienį, kur kairieji kliau
čiai atlaikė kelis demonstraci
nius mitingus siuvyklų centruo
se. Demonstrantų buvo tūks
tančiai, žymi dalis prie jų pri
sidėjo iš pačių narių Interna
tional Garment Workers Uni
jos, protestuodami prieš savo 
pardavikiškus vadus. “Socia
listų” užsiųsti gorilos bandė 
suardyti kovojančių kriaučių 
demonstracinius mitingus; bet 
baisiai gavo į kailį nuo demon
strantų ; policija ėjo talkon 
gengsteriams, bet nei policma- 
nai nepajėgė apsaugoti geng- 
eterių kailio nuo įnirtusios mi- 
nios.

1 Jr kairiųjų kovingumo pa
sekmės labai geros. Per vieną 
dieną jie išlaimėjo streiką 
prieš kelis tuzinus dirbtuvių; 
ros lįko priverktos prifrnjJ' rei- 
kająyimus, kuriuos stato komu- 
mStų vadovaujama Adatos 
Darbininkų Industrinė Unija; 
buvo prispirtos pripažinti tą 
uniją—su 40 valandų 1 darbo 
diena ir su žymiais uždarbio 
pridėjimais.
/Social-monelninkai tikėjosi 

per savo “streiką,” paskelbtą 
su fabrikantų pritarimų, sunai
kint kairiųjų uniją; bet apsiri
ko; jų manevro vaisiai pasiro
do visai atbuli; kairieji feike- 
rių streiką sėkmingai verčia į 
tikrą' darbininkų streiką, vis 
daugiau patraukdami po savo 
vėliava dresmeikerių, atkal
bindami juos nuo International 
Garment Workers, taipgi or
ganizuodami ir tas siuvyklas, 
kur iki šiol nebuvo visai jokios 
unijos.

• Vakare įvyko masinis mitin
gas Cooper Union svetainėje, 
kurį sušaukė kairioji Adatos 
Darbininkų Industrinė Unija; 
didžiulė svetainė buvo sausa
kimšai pilna dresmeikerių ir kt. 
siuvėjų, čia jie plačiau iš
girdo apie tikslingus planus ir 
darbus, delei sėkmingos kovos 
iri organizacijos. . , ,

O'kairiosios Industrinės Uni
jos centras, 131 W. 28th St., 
$>vrtYorke, virto tikrąja dres
meikerių mobilizacijos ir muš
tro stovykla.
*'Tiio tarpu senosios dresmei
kerių, upijos prezidentas Schle- 
Singepis yra išvažiavęs į vals
tijos Sostinę Albany į derybas 
su gubernatorium ir fabrikan
tais delei savo humbugiško 
“streiko” užbaigimo. Bet 
dar pirai tą streiką paskel
biant, jau buvo pardavystės 
sutartis išanksto pasirašyta, ir 
d^bar tik del svieto akių yra 
tęsiamos tos derybų ceremoni
jos, bejiėškant durnių.

IK Smulky Vagišiavinų 
Aažmas Kalėjimas

Už ketvirtą smulkų apsivo- 
gimą krautuvėje, brooklynietė 
Ruth St. Clair tapo nuteista 
visam amžiui kalėjiman, sulig 
Baumes įstatymo.

Ką tik iš Sovietų Grįžęs 
Kalbės Drg. W. Z. Foster

Ką tik sugrįžęs iš Sovietų 
(Sąjungos drg. W. Z. Fosteris, 
sekretorius Darbo Unijų Vie
nybės Lygos, kalbės masiniame 
mitinge, kuris bus trečiadienį, 
vasario 12 d., Central Opera 
House, New Yorke. Jis yra 
nustebęs didžiaisiais šuoliais, 
kuriuos Sovietai padarė pir
myn pramonėje ir lauko ūkių 
kolektyvizacijoj tuo trumpu 
laiku, tarp drg. Fosterio pir
mesni© ir dabartinio atsilanky
mo. Sovietų Respublikoj.

Aidoblistas V. Kapturauskas 
Su Sėbrais Suimtas Kaip 
Plėšikas

Jau kelios dienos, kaip po
licijos naguose randasi “aidob
listas” Vincas Kapturauskas 
(kuris “angliškai” pasivadinęs 
Kaspar). Jis yra kaltinamas 
ištisoj eilėj vagysčių bei plėši
mų. Buvęs suimtas ant Grand 
St. automobilyj su tūlu Vilku
čiu ir vienu airiu.

Kapturauskas keletą dienų 
pagrečiui buvo kvočiamas 
Bridge Plaza teismo nuovadoj 
per “third degree,” kur poli
cija ir detektyvai mušimais ir 
kitokiais kankinimais verčia 
prisipažinti nusikaltimus bei iš
duoti savo sėbrus. Kaptu
rauskas labai sudaužytas.

Laike areštavimo pas juos 
buvę rasta revolverių. Kaptu- 
rauskui priskaitoma bent trys 
pastaruoju laiku padaryti api
plėšimai. Manoma, kad tai 
jis užvedęs ir saiką, kuri 
Thanksgiving Dienoj pereitą 
rudenį užklupo ir apiplėšė 11 
žmonių “parę” viename name 
ant Grand St., Brooklyne.

Be to, Kapturauskas yra sė
dėjęs kalėjime už banko če
kių klastavimą. '

Apie pusantrų metų atgal jis 
turėjo dar kitą bylą, kur buvo 
kaltinamas už suklastavimą 
kelių čekių ir išsiėmimą jais 
pinigų.

Rp.

Šiandien ir Rytoj Tag 
Dienos Mainieriams

Šiandien ir rytoj yra Tag 
Dienos Brooklyne ir New Yor-: 
ke; turi būt su dėžutėmis ren
kama aukos Workers Interna
tional Relief fondui delei su- 
šelpimo streikuojančių Illinois 
mainierių, Brooklyno čeverykų 
streikierių ir kt.

Visi darbininkai yra šaukia
mi stoti į aukų, rinkimą, ypač 
moterys, kurioms tas darbas, 
rodosi, sėkmingiau einasi, ne
kaip daugeliui vyrų.

Gavimui dėžučių kreipkitės 
į Workers International Relief 

^raštinę, 799 Broadway, Room 
221, New York, arba į. brook- 
lyniškės komunistų sekcijos 
centrą,, j 68 Whipple iSt.„ ties 
Broadway.

Tam pačiam reikalui po nu
meriu 68 Whipple St., Brook
lyne, Jaunų Komunistų Lyga 
šį vakarą turės savo šokius ir 
balių. Skaitlingai dalyvauki
te!

Saugokitės Vagių
Pas mus vasario 3 d. buvo 

įsilupę vagys į namus, 12611- 
107th Ave., Richmond Hill ir 
pavogė šimto dolerių vertės 
auksinių daiktų; o daugiau ne
galėjo vogti, nes neturėjo lai
ko, kuomet mes juos užtiko
me stuboje. Kai mes vidun, 
tai vagys pro kitas duris—lau
kan.

M. Wirbalis.

Labdarybės Draugijos 
Bėdos su Bedarbiais

New Yorko buržuazinės 
Labdarybės Draugija, praneš
dama, kad jai reikia dar $60,- 
000 pinigu, sako, kad dabar 
jinai maitina 2,950 šeimynų, 
tai yra apie 88 nuošimčius 
daugiau, nekaip pernai šiuo 
metų, laiku. Tiek daug be
darbių atsišaukia pagelbos, 
kad negalima nei pusė? paten
kinti. ‘ f |. ■ ,. .. j. .

t Bet ta Labdarybės Draugi
ja kreipiasi daugiausia priva
tiniai į turtingus “gerašir
džius.” Buvo, paklausta, ko
dėl neatsišaukia viešai per 
spaudą, radio ir bažnyčių sa
kyklas? Draugijos vadai at
sakė, kad iš tokių atsišaukimu 
pasidarytų “blogas įspūdis.” 
Vadinasi, turėtų būt pripažin
ta, kad siaučia baisi bedarbė, 
kuri vis dar didėja. Tą gi ka
pitalizmo krizio faktą, kiek 
pajėgdami, slepia kapitalistui 
politikieriai, ju laikraščiai, I 
“labdariai” ir kiti buržuazijos 
viešpatavimo špykiai.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Peter Gaeta, 79 metų,, 382 
Atlantic Avė., mirė vasario 4 
d.; palaidotas vasario 7-tą 
d., šv. Jono kapinėse. Laido
tuves prižiūri Matthew P. 
Ballas-Bieliauąkas., ,, ..

jinai turi tą;lĮurtą sykiu su jo 
pinigais užsiūti į apatinius 
marškinius. Senis sutiko. Ka
da po keturių dienų mainėsi 
marškinius, tai patyrė, kad ne
bėra dviejų tūkstančių dolerių, 
kuriuos davė čigonei įsiūti į 
marškinius.

PAJIEŠKAU DARBO
Pajieškau darbo į valgyklą už vi

rėją. Esti specialistas keiksi; kepi
mo ir jvairių kitų kukorystės dar
bų. Kreipkitės telefonu: Stagg 
0676. 30-33)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

SPORTAS
REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA namas. Perkant 

cash kaina labai maža. Kreipki
tės po No. Ill Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (33-34)

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

PAVOJUS ŠARKIUI

Dičkis italų kumštininkas, 
Primo Camera į 23 sekundas 
antro raundo “išnakino” Cow
boy Bill Owensą Newarke, 
First Regimeilt Armory, ket
virtadienio vakare. Camera 
svėrė 270 svarų, o jo oponen
tas—220. Luk aut, Šarki!
—........ .— —------

' , ■ ; ' ■

Daugiau Vietos Žinių
Penktame Puslapyje

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Coffee Pot biznis ar

ba reikalingas partneris. Parda
vimo priežastis—įturiu reikalą išva
žiuoti Į kitą miestą, ir nesu virėjas. 
Biznis randasi prie Long Island 
Freight House. Taipgi aplinkui 
dirbtuvės. Taipgi parsiduoda ir stu- 
bos rakandai ir pasirandavoja kam
bariai. Kreipkitės po No. 148 Grat
ton St., kampas Varick Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel. Stagg 7311.

( 33-35)

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENe

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

Pašovė Tėvų
Duktė Antoinette pašovė sa

vo tėvą barberį Anitzio De 
Pietro už tai, kad jis ją muš
davęs, kaip kad ji dabar ’tei
sinasi policijoj.

Operetė “Pepita,” arba 
“Jankių Milionierius”

Ši operetė bus vaidinama 
vasario 16 d., Labor Lyceum 
svetainėj, Brooklyne. Ji susi
deda iš gražių dainų ir pilvą 
draskančių juokų. Operetė 
parašyta iš Meksikos liaudies 
gyvenimo, ir vietomis yra įmai
šyta revoliucinių prietikių.

Lyros Choras, aktoriai ir mo
kytojai deda pastangas, kad 
ištikrųjų suvaidint, kaip tikri: 
meksikonai. Juokų tai dau
giausia pridirbs Wilsonas, Jan
kių Milionieriaus tarnas.

Kas norite gaut, patogesnes 
vietas atsisėst, tai tikietus pa
sirūpinkite išanksto. Tikietus 
galite gaut “Laisvės” dienraš
čio raštinėj ir pas Lyros Choro 
narius. Tikietų kainos: 75c 
$1.00 ir $1.50; vien šokiams 
Š0 centų; vaikams iki 12 me
tų, kurie ateis drauge su su
augusiais, įžanga veltui, tik ne
galės užimt numeruotas sėdy
nes.

Rengėjai.

Praleiskite Vakarų Linksmai
Geriausia proga visiems— 

seniems ir jauniems—praleisti 
šį (subatos) vakarą, tai Uk
rainą Tautiškoj svetainėj, po 
num. 101 Grand St. Ten bus 
Jaunuolių Orkestros, po vado
vyste J. Baltrukevičio, puikus 
koncertas ir šokiai. Progra
ma bus neilga, bet pirmos 
klasės: dainos, klasiški šokiai 
ir muzika. Šokiams grajys di
delė Jaunuolių Orkestrą. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Čigonė “Nugydė” Seniui 
$2,000

Naktinis sargas James Bar
re, 65 metų amžiaus, Harle
me, suėjo čigonę, kuriai nusi
skundė, kad jo akys silpnėja. 
Ji apsiėmė pagerinti jam regė
jimą; bet jis, turi gautus jos 
tam tikrą užburtą dalykėlį ir i '

Įsigykit ’ . 
Rašomąją Mašinėlę

Galit Pirkt ant Išmiokesčio

Jau laikas kiekvienam čėdyt svei
katą ir laika—mest plunksną ir- įsi
gyt RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ. Aš 
parduodu Remington Portable—ma
žesnio formato mašinėles su visais 
lietuviškais akcentais. Platesnių in
formacijų klauskit laišku:

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Ęįyck St.> Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 24-tos kuopos susi
rinkimas bus panedėlj, 10-tą vasario 
(February), Gervės svetainėj, 85 
Hudson Ave., 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir atsiveskit savo pa
žįstamus, ries- po susirinkimui pasa
kys prakalbėlę drg. J. Juška temoj 
“Ką duoda darbininkams mašinerija 
kapitalistų valdomoj šalyj.”

Sek r. AI. Be ai.
(32-33)

NAUDOKITĖS PROGA!
Kas nori gauti gerą darbą ir būti 

pats ant shvęs bosu, štai gera pro
ga, tik reikia greit p&sinaudoti.

PARSIDUODA BUČERNŽ ir 
GROSERNfi KARTU SU NAMU 
Brooklyne. Namas mūrinis, trijų 
augštų, ant kampo ir labai himniško
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 
KAINA. Pardavimo priežastį patir
site ant' vietos. TURIU 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)

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PATRICK)

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

X-Spindulių Diagnoze, 
Gezo Anestetiką

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

tik susitarus.

TeL, Stagg 7057

STEPHEN BREDES; Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I. 
TeL: Juniper 6776

r Iš LIETUVOS
LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

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

Parduoda lankydamas visus biz
nierius atvykęs tik kelioms die
noms iš Bostono į New Yorką mū
sų atstovas.
LITHUANIAN IMPORTING CO.,
818 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

< MOTERYS IR VYRAI!
[Susiraski! sau ištikimą draugą ir 

mylimą. Infonpacijos už dyką. Ra
šykite “LONESOME HEARTS’’ 100 
We$t 72nd St., N. Y. C. Pasirašy
kite vardą ir antrašą aiškiai. įdėkite 
štampą del atsakymo. ,

(30-35)
...........   1 ■ ■'T ■ 1 —..........- T . . 1 ■ ;

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždykų

Jeigu interesuojatės sužinoti apie 
Uutomobilių sudėtį ir kaip pataisyti, 
galite gauti 17 lekcijų už $3.00. Tu
rintieji automobilius už pirmas lekci
jas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą-^ gausite lekciją.

JOSEPH J. STANKUS
8448—63r;l Rd., Elmhurst, N. Y.

28-50

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERIS 

į Lunch Room biznį. Įnešti 
reikia tik $200. Atsišaukit 
šiandien, subatoj, nuo 11 iki 
2 vai. dieną, po No. 214 Grand 
St., kendžių store, Brooklyn, 
N. Y.

REIKALINGAS janitorius del 20 
šeimynų namo apšildomo steam 

heat’u. Namas randasi ant Throop 
Ave. Del informacijij klauskit tele
fonu: Haddingway 6712, Mr. Erns- 
toff. (31-33)

Nufotografuoja' ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis s p a )- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir s u d n r o su 
amerikoniškais.

TĘLEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

Tel. Stagg 9938

DR. MENDEL0W1TZ
Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

I

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. 

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

127 East 84th Street 
(Tarpe Park ir Lexington Aves.j ' 

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

Nedėliomis 10 A. M, iki 1 P. M.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

41 (į Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y. 

------------------------------------------ -—_

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxątive yra Padaryta .iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J, KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. TeL, Greenpoiht 2017-2360-3514
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

i

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

U-Ž-E-I-G-A
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėm ėsi. 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.

TeL, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 k Union Avenue 
’ (Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

T

♦
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