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Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o I šiai mėšit 

Pasaulį!

LITHUANIAN DAILY
Per tris pastaruosius mėne

sius mūsų judėjimo reikalai 
Bostone ir tūlose apielinkėse 
žymiai pasitaisė. Pas draugus 
atsirado daugiau ukvatos dirb
tų Rodosi, kad ir partija gavo 
daugiau naujų narių lietuvių 
tarpe.

Ko mums reikia—tai didžiau
sio solidarumo.
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Kapitalistai Kraunasi Pel
nus, Darbininkai Netenka 
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Kaip praneša d. Rymkus, tai 
Mass, valstijos ALDLD kuopo
se tuoj bus pradėta skaityti d. 
D. šolomsko parašyta prelekci- 
ja apie religinius nuodus. Ne- 
kuriose Mass, kuopose būtinai. 
reikia daugiau apšvietos skleis
ti, nes tūli žmonės perdaug 
diskusuoja apie mažus dalykus. 
Jau kaip įsipeša už ambicijas— 
tai galo nėra!

♦

kuri iš draugijų, nešio- 
kunigaikščių vardus, 

archyvą savo vardą ir
pasivadins nauju tinkamu 
du? Kuri pirmoji? Kam 
ta garbė ? I

Na, 
jančių 
mes j

v ap
teks

Pereitais metais abidvi A.L. 
D.L.D. kuopos Clevelande pa
kilo ant desėtko narių, D. J. 
Mažeika rašo, kad šiemet bus 
padaryta didesnio progreso. 
Taip pat jisai man praneša, 
kad 17 lietuvių prisirašė prie 
partijos.

Clevelande atsirado nauja li- 
ga-cholerija. Tai bus tas pats, 
kaip ir fašistligė. žinoma, nuo 
tos ligos nepasveiks fašistiniai 
vanagai, bet mūsų draugai tu
ri dėti didžiausių pastangų, kad 
asmeniškai sueiti ir draugiškai 
pasikalbėti su tais žmonėmis, 
kuriuos fašistai suvedžiojo.

Dabar žmonės, del bedarbės, 
ypač jautrus mūsų žodžiui.

ST. PAUL.— 1929 metais 
Burlington gelžkelis uždir
bo gryno pelno $29,278,000, 
kaip praneša to gelžkelio 
prezidentas F. H. William
son. Tai yra arti $3,000,000 
daugiau pelno, negu buvo 
1928 metais.

Kuomet gelžkelio magna
tai kraunasi milžiniškus 
pelnus, tai tuo pačiu sy
kiu gelžkelio darbininkai 
verčiami dirbti už ma
žas algas. Prię to dau
gelis darbininkų išmetama 
iš darbo įvedant “darbo 
taupinimo” mašinas. Gi įve
dus patobulintas mašinas 
pasilikę prie darbo darbi
ninkai verčiami kuosku- 
biausia dirbti.

Suareštavo 30 Redaktorių

SOFIA, Bulgarija.— Per 
paskutinius keturis mėne
sius apie 30 darbininkų laik
raščių redaktorių tapo su
areštuota Bulgarijoj. Grei
tu laiku bus jų teismas.

Pastaruoju laiku tapo su
areštuotas redaktorius laik
raščio “Darbininkų Litera- 
tinis Frontas.” Valdžia laik
raštį konfiskavo.

! Vokietijos Darbininką
mūsų žmogus po tas Ohio ko-■ 
lonijas, kur darbas nei nepra
dėtas.
ALDLD.
Centras, be abejonės, prie 
prisidės pinigiškai.

Tegul apie tai pakalba 
apskričio komitetas, 

to

Demonstracija Prie 
Meksikos Konsulato

Kotepovo Laiškas Užduoda Smūgį Reak
cionierių Gandam,būk Sovietai Jį Pagriebė

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Čia Boris Archipov, kuris 
buvo generolo Kotepovo ad
jutantu Vrangelio armijoj, 
aplaikė laišką su parašu ge
nerolo A. P. Kotepovo. Lai
škas išsiųstas iš Paryžiaus 
už dienos po to, kaip tas ca- 
ristas kur tai “dingęs”.

Dabar paaiški, kad Kote- 
povas kur tai pabėgęs su 
didele suma pinigų, kuriuos 
jis pasigriebė nuo caristų 
organizacijos, būdamas ru
sų baltagvardiečių vadu

Franci jos kapitalistine 
spauda šaukė, būk Sovietų 
atstovai pagriebė Kotepovą,

ir reikalavo nutraukti sen
tikius su Sovietų Sąjunga. 
Sovietų spąuda pranešė, jog 
ji gavo informacijų, kad 
generolas Kotepovas išvy
kęs į Pietiį Ameriką.

Pasiuntimas laiško už 
dienos po to, kaip Kotepo
vas prasišalino nuo savo 
draugų, parodo, kad jis vei
kiausia kur nors buvo įlin
dęs į narkotinių nuodų par
davinėjimo . lindynę pirma 
išvažiuosiant i užsieni, u v

Tas laiškas dabar užduo
da smūgį baltagvardiečiams 
ir Franci jos kapitalistų ir 
“socialistų” spaudai.

Sovietai Steigia Gyvenimo Apsivedė Katalikų Kunigas, 
Pailginimo Institutą Pabėgęs su Jauna Mergina

MASKVA.— čia Sovietai 
organizuoja gyvenimo pail
ginimo institutą. Valdžios 
sveikatos departmental, 
įvairios mokslininkų orga
nizacijos ir žymesnieji dak
tarai ima dalyvumą priren
giamajame darbe.

Institutas rūpinsis patarti 
žmonėms' ~ kaip užlaikyti 
sveikatą: kaip gyventi, ’ ko-

PASSAIC, N. J.— Šven
tos traicės Romos katalikų 
bažnyčios kunigas Joseph 
J. Jeckert, 32 metų am
žiaus, pereitą savaitę pabė
go ir apsivedė su panele 
Theresa M. Miller, 17 metų

Laisvamaniai Reikalauja 
Prūsijos Valstybės 

Paramos

BERLYNAS. — Laisva
maniai Prūsijoj reikalauja, 
kad juos valdžia pripažintų 
ir remtų taip, kaip remia 
katalikų bažnyčią, padarius 
pereitais metais 
konkordatą su popiežium.

Protestonų bažnyčios de
da pastangas padaryti kon
kordatą su valdžia. Dabar 
laisvamanių organizacija 
taipgi deda pastangas, kad 
ją valdžia pripažintų ir 
teiktų paramą.

J a p o nija Nesutinka su 
Amerikos Pašildymu 

Laivynų Klausime

Masinis Darbininkų Spaudimas Privertė 
Lietuvos Fašistus Panaikinti Mirties 

Bausmę Dviems Komunistams
Raudonosios Pagelbos | tylėti iki politiniai kaliniai

valdžiai spauda '(Vokietijoj) sausio I nebus paliuosuoti nuo kan- 
23 d. praneša: kinimo Lietuvos kalėjimuo-

“Du Lietuvos komunistai, | se.”
Kontautas ir Kučinskas, ku- i Kuomet Liet, fašist. karo 

' I ,

rie buvo nuteisti nužudy- teismas pasmerkė tuos du ko
ka- munistus nužudymui už tai, 

ant viso amžiaus, kad jie priklauso Komunis- 
darbininkų tų Partijai, tai įvairiose ša- 

ie-: lyse revoliuciniai darbinin- 
žasties didelių darbininkų kai kėlė protestus, prieš 
protestų,- Lietuvos preziden-; Lietuvos budelius. Didelį 
tas (Smetona) panaikino ; protesto balsą pareiškė Vo- 
mirties bausmę. kietijos darbininkai. Kau-

“Dabar tarptautinės dar-; ne darbininkai surengė pro- 
bininkų' klasės užduotis ne- į testo demonstraciją.

mui, dabar nuteisti
lėjiman
Iš priežasties
didelio spaudimo, -iš prie

TOKIO, Japonija.— Japo
nijos imperialistai nepaten
kinti Anglijos ir Amerikos 
laikinu susitarimu karinių 
laivu klausime. Tas susita
rimas paliečia ir Japoniją. 
Reikalaujama, kad Japoni
ja daugiau sumažintų savo 
laivyno spėką, negu ji su
tinka.

Vienas iš augštųjų valdi-

Žuvo Trys Jieškotojai Wall Streetas Giliau 
Mainierių Lavonu! Kiša Nosį Vokietijon

FRANKFURTAS PRIE

amžiaus, telefono operuoto- j ninku pareiškė:

Eime civilį šliūbą. Apiė jų 
apsivedimą pątviiltino tai

kiais valgiais' maitintis, | koš teisėjas N.j A. Hallett iš 
kaip pasilsėti ir tį’ Taipgi Suffern, N. Y. Jis sakė, 
bus daromi moksliniai tyri- kad jis davė kunigui šliūbą, 
nėjimai sąryšy su žmogaus i kuomet jis išsiėmė apsive- 
gy vertimu.

Detroite, kiek tai liečia A.L. 
D.L.D. kuopas, dalykai nėra ge
ri, ypač didžiojoj 52 kuopoj. 
Užpernai kuopa turėjo apie tris 
šimtus narių. Pernai nupuolė 
ant 50 narių. Dalis tų narių, 
be abejonės, netiko mūsų Drau
gijai. Kad jie patys išėjo, tai 
nereikėjo juos išmesti. Bet pa
čioj kuopoj ne visa kas tvarkoj. 
Tūli elementai kuopoj perdaug 
šneka ir kenkia dirbti mūsų 
tikrąjį darbą. Taip visuomet 
būti negalės.

■ HAMBURG, Vokietija.— 
Penktadieni čia komunistai 
demonstrantai ir bedarbiai 
darbininkai demonstravo 
prie Meksikos konsulato, 
protestuodami prieš Meksi
kos nutraukimą diplomati
nių santikių su Sovietų Są
junga ir gelbėjimą Wall 
Streetui rengti karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Demon
strantai akmenimis ir bon- 
komis išdaužė konsulato 
langus.

Suėmė Pinigu Dirbėją
Areštavo Johną Chickerellą, 

po num. 391 Lorimer St., 
Brooklyne, kaipo pinigų dirbė
ją. Pas jį rado dvidešimts pa
dirbtų dešimtdolerinių.

Susikirtimas Brazilijoj

Man vėl praneša iš Toronto, 
kad dd. Menkeliuniutės ir Stan
kūno koncertas tikrai įvyks. 
Kaip dabar dalykai stovi, tai aš 
raginu draugus kuo Skaitliu- 
giausia dalyvauti koncerte. Da
bar viskas pradeda tvarkytis.

Rašomoji Mašinėlė Akliems

Liaudininkų “Lietuvos Ūki
ninkas” nori pąsirodyti labai 
revoliuciniu ir todėl šaukia: 
laukan kyšininkai! Mat, graf- 
terių ir kyšininkų Lietuvoje 
yra labai daug. Bet jisai turi 
omenyje mažuosius kyšininkus. 
Patsai didysis grafterių lizdas, 
patys didieji nevydonai, to laik
raščio nuomone, paliesti nerei
kia. Su Smetonos kompanija 
liaudininkai vis gražiau sugy
vena.

Iš Brazilijos Lietuvių Susi
vienijimo vėl gauta $20, už ku
riuos jie prašo priąiųsti gerų 
knygų. Mes pasiuntėm • jiems 
knygų labai daug. Mums svar
bu, kad tik už persiuntimą bū
tų pasimokėta.
mis pasiuntėm vėl labai daug 
knygų Sovietų Baltgudijon.

BERLYNAS.— Aklas iš
radėjas Frolovas išrado ra
šomąją* mašinėlę akliems, 
kurios konstrukcija turi di
delę pirmenybę prieš užsie
nių mašinėles, nes galima 
rašyt abiejuose popieriaus’ 
puslapiuose. Užsienių rašo
mosios mašinėlės leidžia ra
šyti tik vienoj puslapio pu-, 
sėj. Frolovo išradimas, be 
savo grynai praktikinės 
reikšmes, žymiai sutaupo lė
šas brangaus popierio (ryš
kiai iškeltas šriftas sulig 
Brailio metodu) aklųjų 
spaudai. Dabar Frolovas 
baigė kišeninio rašomo prie
taiso modelį akliems, brai
žomąjį prietaisą ir kišeninę 
rašomąją mašinėlę akliems.

Šiomis dieno-

Slia- 
parsidavinėja labai gė

jos gali net pritrūkti, te
skubėkite įsigyti.

Miko Rasodos knyga 
keris 
r ai. 
del

Sudegė Trys Vaikai
WĖSTFIELD, Mass. — 

Penktadienį, čia sudegė 
Ralph Dormano trys maži 
vaikučiai. Stuba • užsidegė 
motinai išėjus pas kaimy
nus.

RIO DE JANEIRO, Bra- 
žili j a.— Penktadienį Monte 
Claros, Minas Geraes valsti
joj, Brazilijoj, įvyko kruvU 
nas susikirtimas tarp libe
ralų ir konservatyvų kapi
talistų politikierių. Penki 
asmenys žuvo, keliolika ta
po sužeista. Sužeistųjų tar
pe yra F. Mello Vienna, 
Brazilijos' vice prezidentas. 
PfezidenUs1 • ‘Washington 
Luis paskelbė toj valstijoj 
karo stovį ir pasiuntė pul
ką kariuomenės. ‘'

Susikirtimas " tarp libėra-; 
lų ir konservatyvų partijų, 
nors ir ■ turi nacibnalę iš
vaizdą, atspindi varžytinės 
tarp dviejų imperialistinių 
šalių, Anglijos ir Amerikos, 
delei kontroliavimo Brazili
jos kaipo pusiau kolonijos.

Vice prezidentas Vienna 
nesenai pasitraukė nuo li
beralų ir prisidėjo prie kon
servatyvų partijos.

Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų imperialistai kurs
to civilį karą Brazilijoj nuo 
1926 metų, kuomet buvo di
dėlis sūkilima's, sukurstytas 
Amerikos imperialistų.

dimo leidimą;
Jis slaptai su mergina ap

sivedė. Merginos tėvai pa
sakoja, kad jų duktė pabė
go.

“Kunigas Jeckert ūmai 
rezignavo iš bažnyčios šeš
tadienį,” sako bažnyčios 
klebonas Edward F. Schul
te. “Neaiškino nei rezig
nacijos priežasties, nesakė 
nei kur jis išvyksta.” Kle
bonas sako, kad Jeckert bu
vo “dievobaimingas” kuni
gas. Ir jis “stebisi”, kaip 
jis galėjo taip pasielgti.

■ Jeigu Stimson praneši
mą^reiškia galutiną Angli
jos- Amerikos nusistatymą, 
Jai mes jaučiame, kad kon
ferencija pakriks.”

Valdžios rateliuose ir 
spaudoj plačiai kritikuoja
ma Amerikos pasiūlymas.

Chemikas Padaro
Mieles iš Šiaudų

STOCKHOLM, Švedija.— 
V. Lund, vietos chemijos 
inžinierius, surado būdą, 
kaip pagaminti mieles iš pa
prastų šiaudų. Esą, tuo bū
du galima ant 90 nuošimčių 
pigiau pagaminti mieles. 
Šiaudai virinami tam tik
ram skystime iki pavirsta į

Fosteris Kalbėjo Patersone
PATERSON, N. J.-Penkf 

tadienį čia kalbėjo, > W. Z. 
Foster/Darbo Unijų Vieny
bės Lygos sekretorius. Su- 
sirinkime dalyvavo suvirs 
tūkstantis darbininkų, šilko 
aūdėjųi ir dažytojų. Į Jis ra-; 
gino ? idarbininkus , stoti į' 
Naciorialęi Tekstilės; Darbi
ninkų ) Uniją, i Fosteris tik 
ką j sugrįžo iš • Sovietų Są
jungos. ' ' . , ■ '

Įlūžo Teatro Grindys

LISBON, Portugalija. — 
Ketvirtadienio vakarą Bal- 
dkgem mieste, , Portugalijoj 
įlūžo teatro i grindys ir 
blika suvirto į skiepą, 
turiasdešimts asmenų 
žeista. /

pu-
Ke-
su-

Paryžius.-— Francijoj 
dėjant streikams didėja 
darbininkų r. persekiojimas;

• i Streiko; vadai areštuojami.

ir

SALT LAKE CITY.
Penktadienio vakarą Stand- MAIN, Vokietija.— Morga- 
ard Coal kompanijos kasyk- no Kompanijos kdntroliūo-

General Elektros
nupirko Sie-

Kompanijos
vertės bonų.

Tuo būdu Amerikos impe- i
rtelicfai crolnc tumiai Vau.

loj, Standardville, tapo už-’jama 
griūti ir žuvo trys jieško- į Kompanija 
tojai žuvusių mainierių. A-i mens-Halske 
pie tai pranešė kompanijos■ $10,000,000 
prezidentas F. A. Sweet.
.Jie jieškojo lavonų,trijų rialistai.galūs žymiai kon- 

mainierių, žuvusių nuo eks- traliuoti tą elektrinių-’V r&fo 
plozijos pereitą ketvirtadie-1 gaminimo kompaniją. ’ • ' 
nį. Amerikos General Elekt

ros Kompanija jau yra ar
timai susirišus su Vokieti
jos General Elektros Kom
panija, ir planuoja vesti 
platesnę kovą už pasauli
nius manketus prieš Angli
jos elektros trustus. ‘

Nepaisant kalbų Londono 
laivynų konferencijoj apie 
Amerikos ir Anglijos “susi
taikymą” laivynų spėkų su
lyginimo klausime, abiejų 
šalių imperialistai griežia 
dantis vieni prieš kitus, vis 
labiau ir labiau organizuo
ja savo spėkas kovai už 
naujus manketus savo tavO- 
rams. Tarp Anglijos ir A- 
merikos santikiai aštrėja. į

Nori Panaikinti Sullivan 
Įstatymą

ALBANY, N. Y.— New 
Yorko valstijos seimely pa
tiekta taip vadinamas Bau-1 
mes bilius panaikinimui 
Sullivan įstatymo. Sulig to 
biliaus, tik valstijos karei
viai, policistai, šerifai ir 
jų pagelbininkai; konštabe- 
liai, sargai ir kiti, užimanti 
panašias vietas, galėtų ne
šiotis revolverius. Net ir 
jie turėtų nešioti ginklus 
taip, kad jie matytųsi, arba 
kad nors revolveriu kotai v

1

košę; paskui ta košė būna i matytųsi. Sulig Sullivan įs
tatymo, ir kiti asmenys gali

re-
neutralizuota tam 
rūgštimi.
pridedama cukraus, ir miši
nys paliekamas rūgti. Visas 
tas proęesas užima tik as
tuonias valandas, ir mieles 
būna pagamintos. • I

tcim tiki*ci *
Paskui nuplovus leidimą nešiotis 

volverį paslėpus.

, 232 Asmenius Apkaltino 
, Butlegerystėj Alabamoj

MONTGOMERY, Ala. — 
Penktadienį grand džiūrė 
išnešė apkaltinimus prieš 
232 asmenius , del blaivybės 
įstatymo laužymo.

Blaivybės agentai sako, 
kad - jie padarę didžiausią 
“clean-up” ((“apsivalymą” 
nuo butlegerių) šiame dist- 
rikte blaivybės įstatymo is
torijoj.

Anglija Nori Turėti Dides
nę Karinių Orlaivių Spėką ■

n
žuvusių Mainierių Skaičius,' LONDONAS.— Laivynų 

Padidėjo Iki 20 : konferencijoj eina varžyti
nės tarp Amerikos ir Ang- 
lijos imperialistų besirengi- 
me prie karo.

Amerikos atstovai nesu
tinka su Anglijos pasiūlymu 
del orlaivių gabentojų to
nažo. Sulig Anglijos pasiū
lymo, ant 40 nuošimčių An
glijos orlaivių spėka būtų 
didesnė, negu 
Anglija galėtų turėti nuo 
150 iki 225 karinių orlaivių 
daugiau, negu Jungtinės 
Valstijos. Manoma, 
Amerika nesutiks su 
pasiūlymu.

Standardsville, Utah. — 
Standard anglies kasykloj 
čia nuo eksplozijos žuvo 20 
mainierių. Septyni mainie- 
riai dar nesurasti. Eksplo-V 
zija ištiko penktadienį.

Laike eksplozijos kasyk
loj buvo apie 35 mainieriai.

Patersone Tėkšti liečiu 
Konvencija

PATERSON, N. J.—šeš- 
tadienį ir sekmadienį čia tę
sėsi Nacionalės Tekstilės 
darbininkų unijos konvenci
ja. Vietos šilko audėjai pla
nuoja paskelbti streiką.

Albany, N. Y.— New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Roosevelt svarsto bedarbės 
problemą. Planuoja darb
daviams patarti sumažinti 
darbą ; visiems darbinin
kams,, vietoj atleisti nuo streikas. Darbininkai ren- 
darbo, darbininkus, neesant giasi kovoti prieš darbdavių 
pakankamai darbo. (planavimą nukapoti algas.

Berlynas.— Berlyne grę- 
sia transporto darbininkų

planavimą nukapoti algas.

%"

V’2®

Amerikos.

kad 
tuo

Washington.— Preziden
to Hooverio nuskirta komi
sija tyrinėti Haiti respubli
kos padėtį išvyks ten grei
tu laiku. Tyrinės, kaip 
Amerikos imperialistai gali 
ant toliaus kontroliuoti tą 
salą. .

i
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Reakcija Drasko Darbininku gerų pasiremdami, kunigai
• _• n» l-ontininlrai Alcnilrna fi-

TARPTAUTINIS DARBININKŲ 
ATSAKYMAS

f Paprastais arba' “gerovės” laikais būna pasislėpę dau
gelis kapitalizmo blogumų nuo darbininkų akių. Bet to- 
gkie nedarbo križiai, kaip kad dabar1 Amerikoj, žiauriai 
f*daužo senesnius dąrbo žmogaus įsisvajojimus apie “ge
niausią” tvarką ir apie josios “progas”.

Milionai darbininkų pamato, jog kapitalizmas1 reiškia 
^badavimą minioms’ tūb' laiku, kada sandėliuose ir san-> 
pcmyoąe bergždžiai guli ir trūnyja suversti valgiai ir Tab- 
frikų dirbihiai,’kurių kapitalistai neišleidžia iš savo1 nhgų, 
• kuomet ' dirbo hiūsėd ’badauja ir šalčiu stimpa.1
B Visos tds reikmenoš yra pagamintos dirbančiųjų žmo
gių rankomis, bet jie savo darbo vaisiais negali'pasinau- 
&ldU Kapitalistai laiko produktus,, laukdamį galimybės 
0uos su pelnu išparduoti; o kadangi pelningų rinkų dar 
^nesiranda, tai sustabdo arba susiaurina naujų dirbinių 
|gaftiinimą fabrikuose. Iš čia ir bedarbė.
fe Kaip Amerikos, taip Anglijos ir kitų buržuazinių šalių 
(kapitalistai dabartinių laiku daugiausia žvalgosi į užsie- 

nekantriai jieškodami naujų rinkų. Tame jie ma
lto vienintelę viltį pasiliuosavimui iš krizio, kuris krato 
(Visą buržuazijos pasaulį; tik tuom kiekvienos atskiros 
Išalies kapitalistai tikisi atsigriebti. Bet jie supranta, 
ikad visiems toli gražu nepakaks užsienio rinkų. Todėl 
(eina vis spiarkėjančios tarp jų varžytinės, dar skubes
niais žingsniais vedančios prie naujo imperialistinio ka-

į “Amerikoje randasi tiek daug atliekamų darbininkų 
pr tiek daug be ’naudos gulinčio kapitalo, kad reikia kem- 
Ipines (pinties), kuri tatai galėtų į save sutraukti”, sako 
|W. T. Ęoster, pagarsėjęs Amerikos “gerovės” ekonomis- 
|tas (sausio 23 d. statybos kapitalistų kongrese, New

Bet tokios milžiniškos “kempinės” (t. y. užsienio rin- 
|kų) reikia' ir Anglijos kapitalui. Tai du stąčiąi viens 
{prieš kitą stovintieji galingiausi imperialistiniai konku
rentai ir priešininkai. Ir vienas ir kitas savo kapitalizmui 
'išganymą temato tiktai pelningame tavorų ir kapitalb 
Išgabenime į užsienius. Bet apart to, jog ir del kitų 
ųpriežąąčių, p,o pastarajam karui susiaurėjo užsienio rin- 
3cos, paspruko is kapitalistų ir didžioji buvusi liuosa Ru- 

rinka, kuri dabar pavidale ^Sovietu Sąjungos užima■- Avisos žemės paviršiu ‘
-Atteopaot, todėl, naminiai kriziai stumia kapitalistines 
ialis prie spartėjančio ginklavimosi prieš viena kitą, tai 

fvisos jbš telkiasi prieš Sovietų Sąjungą.
Dabartinė “nusiginklavimo” konferencija Londone vy- 

pnausiai yra išraiška ekonominės kovos, einančios tarp 
Anglijęą w Amerikos imperialistų, kur apie nusiginkla
vimą ištiLro nei nesapnuoja nei vieni nei kiti. Kas im- 
fperįabstams rūpi, kaip kad pripažįsta ir Journal of Com- 
įmerce, didžiojo Amerikos biznio organas (vasai'i° 
Įtai išsikovoti “teisę” kuo drūčiausiai apsiginkluoti—dėlei 
čkaro ir viešpatavimo pasaulyje.
I Šitaip tai “nusiginklavimo” konferencija tiesioginiai 
mšasi su dabartiniu kapitalizmo krizių, betiesdama kė
pius naujam imperialistiniam karui.
f O kaip bedarbė taip ir karas, yra du dalykai, kurie 
■skaudžiausia paliečia ne ką kitą, bet pačius darbininkus, 
fejaridie jie yra bedarbės ir bado smaugiami‘ir džiovina- 

rytoj gi jie bus vejami į kapitalistų armijas; kaip 
Ipaiaras kanuolėms. 'r
■ Štai ’kodėl dabartinė proletariato kova prieš bedarbę 
Kuri; jungtis su kova prieš karo pavojų; štai kodėl kova 
■prieš tuos du didžiausius blogumus turi virsti mūšiais 
KrieŠ visą kapitalizmo sistemą, kaipo tokią. Sudėtine 
Budim dabartinės, komunistų vadovaujamos tarptautinės 
Bfrfripanijos prieš bedarbę ir karą taipgi yra apgynimas 
■pfietų Sąjungos, prieš kurią imperialistai juo karščiau 
■jpganizuoja karišką talką. * ; ( ,
■JĮy 'šiuos klausimus turi proletariatas duoti atsakymą 
THurtptautineje visų šalių darbininkijos, Demonstracijų 
Nmojė - Prieš Bedarbę; vasario 26 d. ’ ’ ‘
^OfoočKitės prie vasario 26 d. išėjimų! Stokite į Komu- 

■btn Partiją! ; ■ ' • . . : .

Judėjimą Brazilijoj
•Y-- » r J 1 * '

Brazilijoj ekonominė pa
dėtis sunki, bet politinė 
priespauda nė kiek neleng- 
vesnė. “Laisvėj” jau buvo 
rašyta apie tai, kaip ’ San 
Paulo miesto policija pasi
elgė su darbininkų demon
stracija, suruošta paminėji
mui Lapkričio Revoliucijos. 
Dabar “Garsas” vėl prane
ša:

Ribeirao Prete įvyko visos j 
apylinkėj fazendų darbininku i 

1 kongresas, kad apsvarsčius 
< esamąją padėtį, kilusią iš ka

vos khizio priežasties. Tame 
kongrese, dalyvavo virš trijų 
šimtų fazęndų atstovų, , ,

Pirmieji du kongreso posė
džiai praėjo su pilna tvarka1, 
svarstant savo reikalus. To- 
liaus buvo numatyta kongreso 
užbaigimui suruošti didelį mi
tingą. Kada salė buvo pilnu
tėlė žmonių ir buvo . pradėtas 
mitingas, atvažiavo stiprus 
būrys policiantų ir paleidę ke
letą šūvių salėje, pradėjo areš
tus.
Brazilijos Komunistų Par

tija veikia palėpyj, slapta. 
Net Mopro organizacijos 
persekiojamos, žodžiu,. vi
sokis darbininkų pasijudini
mas yra atydžiai sekioja
mas ir puolamas. Neleng
va todėl ir lietuviams dar
bininkams imigrantams 
darbuotis. ' ’

,ir fautininkai, Alseikos ti-, 
po,, prisižvejojo nęmažai do
leriu iš amerikiečiu. > Jie v v
buvo renkami “Vilniaus 
našlaičiams”, “studentams”, 

■“prieglaudom”, ir kitokiem 
galam, bet tų atskaitų nie
kas nematė ir jų nematys. 
Pinigai dingo, kišeninį ■■ ku
nigų ir ponų, kųpę, prisi
taikę prie Pilsudskio fašis
tines tvarkos, auginasi pil
vus neprasčiau už savo ko
legas, paliktus Lietuvoj' prie 
Smetonos. i ’ • ■ ; h 1

Dėlto mes patariame dar
bininkams ‘neaukoti 1 šitiem 
žmonėm nė cento!

5 * •
Pirmiau Dolerius,^6 ' 
Paskui Patys
i. “Tėvynė” išspausdino 
“Kultūros” švietimo draugi
jos valdybos (Vilniuje) at- 
sišaukirhą,1 prašantį iš ame-' 
rikiečiųi doleriųj. TarpeJaL. 
sišaukėjų yra 'ii’ .daktaras 
D. Alseika, kuris savų. lai
ku lankėsi Amerikoje ir ku
lis ilgai buvo kunigų patai-' 
kautoju Vilniuje. ’ Doleriai 
prašomi “kultūros reika
lams”. : O kad jų (Jaugiau 
gavus, tai prašytojai šitaip 
užbaigia:
kontrolės padaryt nuoširdžiai 
kviečiame ypač J. A. V. pilie
čius atsilankyti į mūsų sėnąjį 
gražųjį Vilnių, neš jus, musų 
šelpėjai, turit pareiga ir'teisęs 
mus pakontroliuot, " o kartu 
busit laukti, malonus svečiai.

Kodėl gi jie nebus “malo
nūs svečiai”; jei duos gero
kai dolerių. O’ toįįi kontro
lė—žifidrha. r \ 1

Iki šibl Vilniaus lietuviu

IS PRBFAŠISTIN10 VEIKIMO
>■»{ " * '------------

Kjprs praėjusių keletos mė- 
Mįį mfl>ų priešfašistinis vei- 
įKjpf delei tūlų priežasčių, 
nį pusėtinai apleistas, vie-

Įjfk<wnitetų veikimas neku- 
jBcfcoJonijose buvo palaiko- 
Kiltana gerai. Kiek teko 

drg. Seno Vinco, ku- 
■Bnražiavo veik visas Jung-

V Aisti j as su prakalbų 
Bmu, tai lokaliniai prieš-1 kitų 

komitetai visi pasi-1 reikalų, 
^Humanizuotai ir, priėjusį pintis, 

jie gali stoti dar- 
Buliaus' lis lokaliniais 

■į^flSniais coin i teta is pa-

prakalbas paminėjimui 
šių Lietuvos draugų; 'ir - šią sa
vaitę chicagieęiai turėjo suren
gę debatus tarpe drg. Andrių-

hūsų priešfasistinių loka- , ]į0 ir Lietuvos atstovo. Kitose
kolonijose irgi buvo kiek vei
kiama. Aukų pastaruoju Hai
ku mūsų iždan mažai teįplau- 
kė, bet mes nei agitacijos už 
rinkimą aukų nevarėme, o ne
varėme todėl, kad turėjome 

šiuom laiku svarbesnių 
kuriais turėjome rū- 

' Pagalinus, dabartiniu 
laiku, kuomet mūsų komitetas 
negalės iš savo iždo Lietuvos 
politinius kalinius šelpti, tiek 

nei nereikės.WCAgo ir Cleveland, daug pinigų 
įfHffti turėjo surengę Nors suvis be pinigų irgi nega-i turėjo

‘ 1 1 ’ ’ 1 ’ UBedarbe Nuolatinė
Reikalinga

darbininkui

ninkų, arba tų pačių darbi- 
kiekvienam ninkų pakelti algas, atsitiko 

susipažinai su kaiP tik Priešingai. Darbi-
VAGA A O LAU A CUZj Ali Ui kJll •! 1 < • f • • •

šituo klausimu ir sužinoti, skaičius industrijoj 
kaip ir kodėl bedarbė atei- ^9 sųmazmtas

Socialistinis Kaimo Per
statymas

Dabar vyksta visos Sąjungos 
visuotinos kolektyvizacijos ra- 

’ ‘ že
mės ūkio ir miško darbininkų 
profsąjungos CK atstovė drg. 
Romanovič, apvažiavusi keletą 
visuotinos kolektyvizacijos ra
jonų, pranešė, ką ji patyrė.

Vienu svarbiausių uždavinių 
dabartinėj kolchozų, organizavi
mo stadijoj, drg. Romanovič 
nuomone, yra įtraukimas, ir 
sutvirtinimas kolchozuose ber
nų. Tam tikslui reikalinga ma
teriale bazė, nes daugelis bernų 
neturi gyvenamų butų. Dabar 
cįaugely visuotinos kolektyviza
cijos rajonų pasiliuosuoja buo
žių naipai. šie namai reikia 
padaryti bernų namais.

Kolchozų.’valdyme menkai te
dalyvauja moterys. Jos neį
trauktos į aktyvų 'darbą, o tuo 
tarpu be moterų dalyvavimo ne
manoma sėkminga kolchozų 
statyba.

, _ jonų atstovų pasitarimas.
000. Beveik vienu milionu 1 
darbininkų mažiau, kapita
listai pagamino 2į bilionų 
dolerių daugiau vertės ga
minių. Nepaprastas paau
gamas 'turto gamyboje, bet 
sumažėjimas 9 nuošimčiais 
galimybėse gyvenimo tiem, 
kurie pagamina tąjį turtą. 

' Tas pats atsitiko ir agri- 
kultūroje; taipgi, mainų ir 
geležinkelių industrijose. 
Tuo1 pačiu' lūikotarpiti visos 
keturios darbininkų grupės 
(fabrikuose, mainose, gele^ 
žinkeliučse ir- ’žemdirbystė
je) pagamino daiktį' beveik 
ketvirtadaliu, daugiau, bet 
pačių darbininkų, dirbančių 
tose industrijose skaičius 
sumažėjo beveik dviem mi- 
lionais! (Skaitlinės paim
tos iš “Handbook of Labor I Visuotina Vidutinės Volgos 
Statistics”. . Išleista 1929 
metais Darbo Departmento, 
Washingtone; puslap. 621.).

Bedarbė nuolatine. Bet Kuomet du milionai dar
kai]) tai galima, kuomet bininkų tapo išmestą iš dar- 
fabrikuose gamyba auga, bo, tai bedarbių skaičius

na. Be tokio žinojimo jis 
būtų bejėgis tarpe savo 
priešų. Kapitalistiniai laik
raščiai juk jam to klausimo 
neišaiškins; negi ' išaiškins 
Amerikos Darbo Federaci
ja, kadangi pastaroji vei
kia bendrai su darbdaviais, 
prieš darbininkus.. Socialis
tų partija taipgi tų klausi
mų neišaiškina, kadangi so
cialistų/ į partija,. ■ jšdaye so
cializmą, , išdavė darbininkų 
klasę, ir veikia bendrai su 

i kapitalistais ir ADF. viršir

sekama

kalėjimai 
politiniai

Politiniai Kaliniai Kauno 1 
Tvirtoves Urvuose

’i . ; •
’Raudonosios Pagelbos 

(Mopro) Biuletįnas (už §3 
d. sausio) praneša 
žinią:

Kadangi Lietuvos 
yra perpildyti, tai
kaliniai dabar yra talpinami į 
senosios miesto tvirtovės ka
zematus (rūsius). Didelis skai
čius politkalinių iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo tapo 

.'perkelta į kazematus Kauno 
tvirtovės, kuri ilgą laiką nebuvo 
niekam naudojama. Moterys 
politinės |<ąlinės yra perkelia
mos į naujai pastatytąt kalėji
mą.

Vadinasi, nors nauji ka
lėjimai Lietuvoje statomi 
visu smarkumu, bet jų vis 
permaža. Smetonos Kruvi
nojo šaika, ’ tuo pasiremda- 
nhą, pasikėsino, pagreitinti 
supūdyibą šinitu politkali- 
niį ir t’pdel dabar juos kiša 
į i Kaunb tvirtovėš kąžema-. 
tus, nesvarius; sopius' rū
sius. ' ' ’ r '' '!' ‘ ' 1 '

pinkais. Tuo būdų; darbi
ninkai turi rasti savo ap- 
švietą pas tą Partiją, kuri 
'susideda iš darbininku ir 
gina jų reikalus—Komunis-? 
tų Partiją—kuri yra viena
tinė politinė organizacija, 
kovojanti prieš bedarbę ir 
još priežastis—kapitalistinę 
sistemą.

kaip kad ji augo pereitais 
metais dešimčių
Daugiau gamybos’, bet, ma
žiau darbininkų! 
šis -tai yra labai

Krašto Kolektyvizacija
Krašto vykdomojo komiteto 

plenumas patvirtino planą, su- 
lyg kurio Vidutinės Volgos 
krašto kolektyvizacija turi būti 
užbaigia šiais metais. Jau šį 
pavasarį bus kolektyvizuota 
daugiau 50 nuošimčių visų val- 

Visuotinoji kolek-
dar labiau padidėjo. Natu- 
rališkas žmonių (gyvento- stiečių ūkiu, 
jų) priaugimas pagamino ne- tyvizacija turės apimti 71 ra- 
mažiau viena miliona darbi- Jon^- Kacl sustiprinti reikalin- 
ninku laike šio periodo, ku- kolektyvna1"1ns,

1 1’ rengimą, plenumas pripažino ne negalėjo gauti .darbų— ______ L
arba, jei jie gavo, tai kiti to aukštąją technikos "mokyklą 
prieš tai buvo išmesti. Prie (vtuzą), o taip pat zootechni- 
to, apie du milionai darbi
ninkų, kurie pirmiau dirbo 
ant ūkių, tapo priversti ap
leisti žemę ir eiti į miestus 
j ieškotis darbų; kadangi jie 
negalėjo • ilgiau1 ant farmų 
gyventi dėl' vargo. Be to 
viso, dešimts mėtd aitai ša- 

j j į f — r 1 • — . ' . j
ijog šitie daviniai yra. netiki lyje bedarbių buvo, nema- 

Akyvaizdoje to,f Smetonoš 'sJūs. štai, ką vyriausybės žiau kaip vienas milionas.
11 f j Kapitalistiniai • ekonomis- 

industri- į tai rašo, kad didžiuma tų 
• “nau- 

palyginus juose” ir paskaidymo užsi- 
su 1918-20"metais. Daugiau,!ėmimuose. Bet tai yra ne-į

metu?

Ištikro, 
svarbus 

klausimas del darbininkų 
klasės, kurios gyvenimas 
rymo ant. “darbo”.

. Pažiūrėkim i tūlas skait- 
linps, kad supratus, kaip iš- 
tįl^r.ųjų' esamai Paimsime 
vyyidųsybės dayinius, kurie 
stengiasi .padaryti vįsas 
skaitlines geriausiomis .del 
kapitalistinės sistemas. Del 
.to niekas, .negalės sąkyti,

mažiau viena miliona darbi

ne negalėjo gauti , darbų—

■Kruvinojo agentai Jungti- pranešimai sako: 
nėse Valstijose lenda į or-^j /-^926-27 metais 
ganizacijas, piašydami au- jos’gaminiu gamyba, paau- žmonių gavo darbus 
kų paminėjimui:-monarchis- “ .... ...
to Vytauto, kad tuomi pa
rėmus kruvinąjį fašistų rė
žimą ! . , ;.

Lietuviai darbininkai turi 
žinoti, kad kiekvienas jų 
centas, duotas paminėjimui 
to-monarcho, aiba kito daN 
bininkų neprieteliaus, 'eis 
stiprinimui, Smetonos Kru-. 
vino j o, kuris jau numėsinė- 
jb daugybę geriausių- Lie
tuvos' darbininkų kovotojų 
ir dar daugelį jų ( pasiryžęs 
įyra’nugalabihŲL !

go ant 30Į nuoš.,

joną. Kad sustiprinti reikalin

reikalinga esant atidalyti kraš-

kos, miško technikos ir medici
nos institutus.

Išklausęs pranešimo apie pa
vasario sėjos kampaniją, plenu
mas pripažino, kad derlius šie
met; galima bus pakelti 9 nuoš. 
vietoj numatytų plane 8 nuoš., 
kas duos dar 70.0 tūkst. centne
rių duonos.r-r-prsko rajone, ; 
Orenburg© apygardos, susiorga
nizavo milžiniškas gyvulinin
kystės sovchozas su 90 tūkst. 
hekt. plotu, šiemet sovchozan 
bus įvežta 3 tūkst. gyvulių, o 
kitąmet ten bus jau daugiau 10 
tūkst. gyvulių.

kai 30 nuoš. gamyba paau- sąmonė, nes visiem žinoma, į 
go j.dešimts metų.,Tas.reiš- kad didžiuma šitų darbų;
kia„ kad pakankamai turto šitam periode buvo suracio- 
sušelpimui 30 nuoš. <’ 
įgiau darbininkų,; gyvenan
čių tokiu pat gyvenimo 
.augštumu (standardumu) 
•arba pagerinti esamų dar
bininkų gyvenimas, pake
liant jų gyvenimo augštu- 
hlą. ’ : '

1 Bet kaip ištikrųjų pada- 
ryta\su darbininkais? Už
uot iš padidėjusios gamy
bos'paremti daugiau darbi-

SCRANTON, PA.

dau- nalizuota. Bet netgi prilei- čia ..susitvėrė A.
’ z-1 1i r'i / J ci.l r 1 l x i 1 — 1 — • v _

. ž. vaikų 
draugijėlė iš 20 jaunuolių, bet 
dabar, jau turime 33 jaunuo
lius. Valdybon išrinkta A. Ja- 
nuškauskiūtė pirmininke, J. 
Kavaliauskiūtė iždininke.

• . . ■ A • l.

Pamokos draugijėlės įvyksta 
kiekvieną ' ketvėrgą, -M-tą vai. 
po piėtų. Tdrfrne gabią ’'mo
kytoją A. Vanagaitę. Nutarta 
surėngti koncertą ir programą 
išpildys patys jaunuoliai. Kaip 
greitai gausime svetainę, taip 
greitai pradėsimu rengtis prie 
koncerto. Abelnai, jaunuoliai, 
pradeda darbuotis.

Draugijėlės Sekretorius.

zuvu-

WORCESTER, MASS

Bedarbis,

Lietuvos ir Amerikos fa
šistai sumanė apvainikuotu 
didvyrio;-karūna 'Lietuvos-

<398
Į; .; Rrbbį'įyių N. Y

lėsime apsieiti, nes reikės va-1 siusime pagal savo nuožiūrą 
Bet tuomet nebūtų tokios ge- _ 
ros pasekmės, nes mes, ncžino-

delegacija g voltą,1 kelia?" Daukanto ir 
po vokiečių l\Iatlilaį.čio istorijos mums 
1918.. ■ rodė, kad ,V y tautas . bu vo

u8tžft Šalin .Rankas nuo Amerikos Lietuvių!
permažai. m-J-1 
kite sų ųžsąkyniiais.
su ušė š vr. tfesak y r

DARBININKŲ 
į mĘmRIįJR

Vasario 10:« b
—Numirė poetas;Puškinas,' 

1837.—Gimė išradėjas Ediso
nas, 1847.—Rusų 
atsisako pasirašyti 

mes vįstiek lapelius jums pa- siūlomom išlygom, ’.’’iL’ l-te. ‘v. ../te. • . ote .a.;..

ryti platesnė agitacija ir pro
paganda tarpe čionai, Suvie
nytose Valstijose,’ gyvenančių 
lietuvių darbininkų, o’taipgi 
dalyvauti ir platesniame nacio-, 
naliniame p r i e š f ašistiniąiųe 
veikime. Ypatingai dabaiįiYjū: 
laiku, kuomet visos fašistinės 
Spėkos, tautininkai, klerikalai 
ir “soqialistaiLkWu dąrb^bį^-| 
si, nogėdami įtraukti, kuočfąu- 
giausi^ lietuvių WtfganizfcrijU? 
a'pvaikščiojimui Vytauto jubi- 
lėjaus,' mes negalimi, rankas' 
nuleidę, sėdėti. Mes turime 
subrusti ir tai .la(bai .greitu Jai-j 
ku, kad pastojus jiem kelią. 
Mūsų Priešfašistjnio Susivieni
jimo Centro Komitetas išleido 
Vytauto jubilėjaus klausimu 
lapelius, kurie turi būti greitai 
paskleisti tarpe visų Amerikos' 
lietuvių darbininkų. Kad tie 
lapeliai pasiektų lietuvius dar
bininkus kuogreičiausia, tai 
tuojaųs duokite užsakymus, 
kiek kurioje kolonijoje galėsi
te jųjų išplatinti, o. mes grei
ta laiku jums pasiųsime, 'rLa
peliai jau gatavi ir bus dalina
mi dykai; Užsakymus siųskim 
te sekretoriui. Kurie greitu 
laiku ; /užsakymų neprisiųsite,

dus, kad j^ąpitalistų..skelbi
mai yra teisingi, tai vis tik 
į “naujuosius” užsiėmimus 
negalėjo suimti dviejų mi
lionu darbininku.

Tuo būdu pradžioj 1929 
metų meš turėjome Jungti
nėse 'Valstijose'1-nuolatinę 
bedarbių armiją tarpe jiėn- 
kių ir septynių milionų as
menų. 

------------------------ MgĮrfcyj si ■■gis. ?

permažai. Todėl pasiskubin
kite sų ųžsąkymiais. Rekordą 
sumušė su-.Užsakymu lapelių 
drg. F. S. Klishis iš Baltimore, 
Md. Atsišaukimas tilpo ant- 
r^djaniOj Į‘Msv^t’į^pl;žs^Įįlįuni^ikštį Vytautą Krūvi- 
mą prisiuntė ;treciadieųyj. Jpi- ;,h te 1 » : - "te '
gurvfst JlokąliJtiįų k<>miMą*šdk-i| 
retoriai. savo^ uždųo^ię taip 
greit a^liktli/, hcdi^ cl^.^Klrsliis, 
tai su lapeliais apsidirbtume 
labai greitu ląijkų,, „

įtaigi, pasiskubinkite, drain 
gai! ..........

Sekretorius J. Weiss, •
12th St.,

Svarbiausias , ■ ąio kernįi'o- 
Šiaus tikslas yi’ą,( įai sukėlę 
ti entuziazmą Amerikos lie
tuvių miniose už fašizmą, 
išvilioti iš lietuvių kišenių 
kelis šimtus tūkstančių do
lerių, kad būt iš ko padi
dinti Varnių Sibiro kalėji
mas del politiškų prasikal
tėlių ir sudrūtinti finansiš
kai jau ant bajikrūto kran
to štovinčią Smetonos kru
vinojo valdžią Lietuvoje. x 

a Kas buvo tag Vytautas, 
kurį Lietuvos ir Amerikos 
fašistai į didvyrius,' per

toks pat krųvįnas, kąip da
bartinis Smetona arba bu
vęs- Rusijos ’ caras > Jonas 
•Baisusiš.'V : ’1 ' “ •' • f

' ’t į k N 7 ' ■ 1 i •< ' \ •

; Vytautas,* šų ugnia ir 
kardu, eidama^ petys į pe
tį su žiauriausiais barba
rais kryžiočiais, -krikštijo 
mūsų bočių s- ženiaičiuš į 
krikščionis, žūjdė senus ir 
jaunus, senelius ir kūdikius, 
paskandino liepsnose ištisus 
žemaičių sodžius, grobė jų 
turtus ir lavonais- nuklojo 
vieškelius! • * .

t Į f ..J ' ,1 \

Arišifokio brolžudžio var
das vertas paminėjimo, kai
po didvyrio? Ar tokio bar
baro . garbinimas nedaro 
gėdos visai lietuvių tautai? 
Lai pasistato sau klausimą 
kiekvienas Jietuvis, /kuris 

išiuom ar jtuom .ųiaųo Tprįsi- 
. Ctąbaigą ant -.p.usj. 3) 4

Saulio 28 d. apleido mūsų 
miestu makliorių^ įr išsidangi
no į Chicago, Ill:', prte ‘Marijo
nų vienuolyno. Reikia ‘pasa
kyti, kad jis buvo gudrus bu- 
ručių kirpikas. Iš parapijonų 
daug pinigų išlupo del Romos 
trusto. Jis parapijonų pini
gais pastatė mūro bažnyčią ir 
vaikų mulkinimo' įstaigą, ku
rią pavadino mokykla, vertės 
$200,060. Pagalinus^ jo krep
šys ir gi vis pūtėsi ir pūtėsi. 
Manoma, kad čia buvo turtin
giausias lietuvių tarpe žmo
gus. ♦

Bet to dar neužtenka. Jis 
nustatė ir dabartinio “Ameri
kos Lietuvio” pakraipą, kurį 
leidėjas pavadino “beparty- 
viu.” Mat, pasivadinus tokiu 
Vardu geriau biznį daryti, nes 
lengviau prieiti prie tamsesnių 
darbininkų.
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1929 M. ATSKAITA

TURTAS

TAI TIE ŠVELNŪS

$645,070.84

SKOLČŠ

DARBININKU
KALENDORIUS $645,070*84

1930 METAMS DIVIDENDŲ PO $10.00 ant Šero bus išmokėta dalininkams

SUREDAGAVO R. MIZARA

buvo

DABAR ŠERAI PARSIDUODA PO $386.00

603

DIVIDENDŲ IŠMOKĖTA

kad 
j pa-

$ 69,061.80
293,670.32
102,800.00

$ 33,115.56 
264,267.78 
193,132.0d 

2,685.07 
70,592.41 
48,242.04 
25,059,51 

5,892*27 
2,084.20

tamp
iai p, 

turtai

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

$113,480.92 
. 28,000.00 

29,680.00 
9,26840

* .• < •*.

2,109.00

$ 1.60
10.00
10.00
10.00 
10.00
5.00

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

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

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

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

447 Broadway 
OUTH BOSTON, MASS

Palyginus penkis metus, pasirodo šios skaitlinės

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

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

Sykiu skolos, pelnas ir šėrai

Bankuose ir ant rankų pinigų................
Čeverykų parduota ant kredito............
Dirbtuvės inventorius ..............................
Dirbtuvės žemė A ir B..............................
Dirbtuvės A ir B........................................
Dirbtuvėje mašinos ir prietaisos A ir B 
Dirbtuvėje kurpaliai ir modeliai A ir B 
Ofiso rakandai ir prietaisai.....................
Kitokis turtas primokėta..........................

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ 
Kaina 25 Centai

1930 METAMS VALDYBA

Kad jų namai ras- 
parkų, pilnų medžių, 
ir gėlių, kur darbi- 
jų šeimynos galėtų 

o jų vaikai

j Grafonol-Radtolos, Atwater-Kent Radios,Victr ola Radiolos 

GEORGE MASILIONIS
1 377 Broadway South Boston, Mass*
| VYRIŠKU DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ
| LIETUVIŠKA KRAUTUVE
| LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- ‘ 
iUnaN&K LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

A. L. D. L. D. ir L. D,j ....... ...........ConnecticutĄ S VT?

lygos su kiekviena diena 
na blogyn.

Kapitalistų klasė dar 
riau susirišo, susijungė 
kad jų ne tik pelnai ir 
abelnai pasidaugino, o ir poli
tiška galia neapsakomai padi
dėjo. Todėl tai kapitalistų kla
sė ir jos valstybė taip bjauriai, 
taip žvėriškai puola ir persekio
ja darbininkus. Todėl tai ka- 

! pitalistų klasės ginkluotos vals
tybės . i spėkos begailestingąi 
skandina kraujuose , kiekvieną, 
net mažiausią dar^ii)hjkų pasi
judinimą.

Akyvaizdoj to viso, su kiek
viena diena pradedama paste
bėt vis ryškesnis ir aiškesnis 
radikalėj imas plačiųjų darbo 
masių. Ne be reikalo vieno nu
šautojo darbihinko vieton stoja 
į kovą desėtkai tūkstančių dar
bo žmopių (nušautojo Katoviso 
50,000 darbjnipkų demonstraci
ja). Nes, mat, darbininkai 
pradeda suprasi, kad tiktai vie
nas kelias is dviejų telieka pa
sirinkt: mirt badu po geležiniu 
batu kapitalistinės priespaudos, 
arba mestis į mirt-gyvent kovą, 
kad užtikrint sau gyvybę.

Todėl prie šiandieninių aplin
kybių nebetinka nei rašyt, nei 
kalbėt tokiu tonu, kuriuo buvo 
kalbama keli metai atgal, šian
die būtinai reikalinga j darbi
ninkus kalbėt revoliuciniu tonu. 
Komunistinėj spaudoj turį būt 
padalyta pamatinė permaina, 
visų rašinių spalva būtinai turi 
būt pakeista. Vietoj palšos 
spalvos, turi būt vartojama— 
raudona. Vietoj sausų litanijų 
apie susirinkimus, koresponden
cijose ir žinutėse turi būt kal
bama apie tai, kokiose sąlygose 
dirba ir gyvena darbininkai; 
kokias priemones naudoja darb
daviai didesniam darbininkų iš
naudojimui; kaip ir kur ir ko
kiais būdais ir priemonėmis 
darbininkai priešinasi prieš įve
dimą blogesnių sąlygų, kur, 
kaip'ir kodėl darbininkai bruz
da, ir tt. >

čia būtinai norisi privest ke
lius pavyzdžius, kokiomis žinu
tėmis įdomauja darbininkai, 
žinutės parašytos trumpoj, aiš
kioj ir suprantamoj paprasčiau
siam darbininkui formoj.

“Chvostovo kriaučių dirbtu
vėj, Pratt St., Baltimore, Md., 
4 d. gegužės, 1927 m., vienas 
darbininkas I. Gleizer, išdirbęs 
po piet porą valandų, staiga 
nuslobo. Prasėdėjus kėdėj apie 
pusvalandį ir neinant geryn, 
darbdavys nuvedė tą vargšą į 
mažiuką be langų kambarėlį, 
atitvertą nuo toileto lentomis, 
kur moterys darbininkės pasi
dėdavo savo drabužius. Išlai
kius darbininką Gleizerį ten 
apie valandą laiko, darbdavys 
pašaukė ambulansą, nes darbi
ninkas ant tiek nuslobo, jog 
nuo kėdės nuvirto. Atvažiavęs 
daktaras apžiūrėjo ir išvežė į 
ligoninę.” ’ ’ ;' •

Antra žinutė skamba:
“Gegužės 5, 1927, Chvostovo 

dirbtuvė; Pratt St., Baltimore, 
Md. šiandie ryte darbinin
kams susirinkus j darbą, vienas 
darbininkas pranešė, kad darbi
ninkas I. Gleizeris, kuris vakar 
po piet nuslobo bedirbant prie 
stalo, mirė ligoninėj. Gleizeris 
turėjo šeimyną: pačią ir > tris 
vaikus. Skubus štukinis dar
bas, mažai poilsię, prastas mai
stas (laike pietų valgydavo vie
ną rolę ir 5 centų skrynutę 
sardinkų), privedė jį prie stai
gios mirties.” ■

DIREKTORIŲ VALDYBA
Tadas Bartkus .............................................Brockton, Mass. ,
Mikolas Budrikis . .,.................................. Brockton, Mass.
Petras Budrūnas .................................Bridgewater, Mass*
Stasys J.; Kirslis............................................ Bridgewater, Mass.
Leonas Mundrus ........................................Bridgewater, Mass,
Simonas Staknis ................................ Bridgewater, Mass*
Kazys Ustupas ............................................ Brockton, Mass.

ŠĖRAI, ATSARGA IR PELNAS 
Nusidėvėjimui dirbtuvės atsarga, etc................

Uždirbtas ir neisdalintas pelnas.........................
Šerų parduota už ...................................................

Bridgewater’io Darbininkų 
Ko-operatyvčs Draugovės 

BRIDGEWATER, MASS.

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidupys vien 
tik iš i m portu 6 tų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

del abelnas visų darbininkų gy
venimas pablogėjo. Bet dar ne 
viskas. Darbininkų ir biednų 
farmerių\darbo ir gyvenimo są- 

vi^ ei-

ferų minia ir priešfašistihis 
Susivienijimjaš, su apie 70,- 
000 minia, privalo būti su- 
verbuoti į vieną bendrą 
frontą prieš šitą juodvarnių 
puotą.
darbo 
centas nepatektų į Smeto
nos Kruvinojo delmoną!

Ne tik kad Amerikos lie
tuviai darbininkai, nepriva
lo dalyvauti Vytauto kru
vinojo iškilmėse, bet mes 
privalome šaukti ir, be abe
jonės, šauksime mases į pra
kalbas ir protestuosime 
prieš tokio barbaro garbi
nimą ir to kermošiaus ren
gėjus!

Šalin Vytauto kruvinojo 
garbintojų rankos nuo 
Amerikos, lietuvių kjšenių!

Šalin gėda ir pažemini
mas lietuviams už tokio 
barbaro garbinimą!

Šalin ponai iš Amerikos 
lietuvių tarpo!

Lai gyvuoja draugai ir 
broliai lietuviai Amerikoje!

Lai gyvuoja vienybė ir 
solidarumas!

Senas Vincas.

darbininkų eina prieš savo rei
kalus.’ ’:
k Man ^rodosi, kad maž daug 
tokioj formoj reikia rašyt ži
nutės arba korespondencijos iš 
darbaviečių arba darbininkų 
gyvenamų vietų.

Tikiu, kad kiti draugai arba 
draugės pasistengs ir nuodug
niau pagvildens šį klausimą.

Kad apie tai, ką rašyt, būtinai 
reikia plačiau kalbėt, aš manau, 
daugelis su manim sutiks.

Dimas Benamis.

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

118,467.04
43,777.07
77,637.85

796,289.51 1,124,202.421,298,660.59 1,374,413.12 1,354,817.85
117,200.00 113,400.00 112,200.00 105,000.00 102,800.00

1925 1926 1927 1928 1929
Abelnas turt. $364,903.36 $404,849.88 $558,863.40 $652,682.29 $645,070,84
Skolos
Atsarg. pinigų
Neišd. pelnas 
čever. pard. 
Šeru pard. už

Aleksandras Baginskas, Pirmininkas.. Bridgewater, Mass* 
Vladas Kelley, Pirmininko Pagelb........ Brockton, Mass.
Vincas Tamulevičius, Protokolų Rast.. .Brockton, Mass.
Izidorius Katilis, Iždininkas.....................Bridgewater, Mass.

“Po No. —-— Wilson’ Avė. 
Brooklyn, N. Y./rahdAsi drabu
žių '■ siuvimo .dirbtuvei , Darbi
ninkai, z išdirbę vieną savaitę, 
niekuomet negauna algų, o tu
ri laukt ir dirbt da tris dienas 
kitos savaitės. Algos mokamos 
ne pinigais, o čekiais, kurie iš
rašyti ant dviejų dienų vėliau. 
Faktinai, ' darbininkai išdirba 
dvi savaites, o tik už vieną gau
na mokėt.

“21 d. spalio 1929 darbinin
kai gauna čekius, ant kurių 
stokuoja po du doleriu. Ant 
rytojaus viena mergina nesu
sirenka Į darbą. Apie pietus 
ateina su savo seserim, kad iš- 
gaut iš darbdavio sulaikytus du 
dolerius. Darbdavis matomai 
nenori grąžint sulaikytus du 
dolerius, išstūmė jas iš ofiso. 
Bet darbininkės neina lauk, 
tuomet darbdavis ant tiek >su- 
nachalėjo, kad drožė kumščia į 
veidą buvusios > tos šapbs dar
bininkės seseriai. Antroji iš
bėgo šaukt policisto, bet.. . po
licija juk niekuomet neužstoja 
už darbininkus.”

Aukščiau padavėme \ žinutes, 
kurios priklauso darbaviečių 
kategorijai, žemiau paduosime 
iš darbininkų gyvenimo rezi
dencijų kategorijos.

Darbkoras rašo: “Liepos 
10 d. 1929 m. Brooklyn, N. Y., 
einu Johnson Avė. (netoli Bush
wick Ave.), palei tavorinių 
traukinių kiemą, toliau už to 
kiemo gyvulių skerdyklos ir 
pora gyvenamų namų. Moteris 
ratukuose įguldytą kūdikį liū
liuoja, pervežus skersai gatvę 
(Johnson Avė.) po tavorinio 
sandėlio pastoge. Stogas san
dėlio, gerokai išsikišęs nuo sie
nos, daro gerą pavėsį. Mote
ris, matomai, nepratusi būt po 
saulės spinduliais, ne tiek tą 
kūdikį nori paslėpt nuo kaitrių 
saulės spindulių giedrioj die
noj, bet pati paštovėt pavėsyj. 
Ten pat, kokios trys-tketurios 
pėdos nuo tos moters, jai be
veik po nosia, < guli padvėsęs 
šuo. šuo matomai pradėjo kir
myt, smarvė neapsakoma, o ap
linkui musių spiečiai. Ar ras
tume panašų ’reginį darbdavių 
rezidencijoj?” » •. ; ■ ; ■ J .

Korespondencija' iš darbinin
kų politinės kovos. l- ■ ' • ) > '• 

“25 d. sausio, 1930 m., 1:30 
vai. po piet New Yorke, prie 
City Hali susirinko, tūkstantinė 
minia darbininkų protestui 
prieš policijos žvėriškumą lin
kui streikuojančių darbininkų. 
Kelios dienos atgal strejkie- 
riams pikietuojąnt marketą vie
nas pikietninkas, Steve Katovis 
buvo mirtinai sužeistas policis
to šūviu.

“Pėkščia ir raita policija, 
apginkluota blakdžekiais, pra
dėjo mušt ir arkliais mindžięt 
demonstrantus darbininkus. 
Daug vyrų ir moterų darbinin
kų pavojingai sužeista. Viena 
darbininkė perpuolė, o arklys, 
ant kurio nugaros sėdėjo poli- 
cistas, sumindė jai koją.

“Ant, Broadway kampo palei 
City Hali stovinčios moters ki
ta praeinanti moteris klausia: 
“Kas, ar čia paroda?” O ta jai: 
“Ne paroda, bet karas.”

“24 d. sausio 1930 m., 11-18 
Arion Place, Brooklyn, N. Y., 
įvyko A.C.W. of A. 54 lokdlp 
susirinkimas. Tame susirinki
me du svarbūs klausimai 
gvildenami.

“Vienas klausimas, tai, 
įdėt to lokalo apgarsinimą 
garsinimus 63 lokalo tos pačios 
unijos rengiamo bankieto, už 
ką nutarta užmokėt 25 dole
rius. Bankietas rengiamas tū
lam unijos viršininkui, ėdikui 
kairiųjų darbininkų ir išdavi
kui darbininkų reikalų.>

“Bankietas įvyks viename iš 
turtingiausių New Yorko hote- 
lių Commodore. Tame bankie- 
te vakarienė vienai ypatai 6 do
leriai.

“Kitas klausimas, tai, atvy
kęs atstovas iš Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo krei
pėsi į susirinkusius darbinin
kus, kad jie paremtų tą vie- 
nintėlę darbininkų klasės orga
nizaciją, kuri rūpinasi gynimu 
kovdjančių darbininkų visose 
srytyse ir visame pasaulyj.

“Diskusuota abu klausiniai. 
Diskusijose stovėtą už pirmąjį 
klausimą, o prieš antrąjį. Pir
mas klausimas priimtas, o ant
ras atmestas.’ Reiškia, dalis

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
dėti prie, Vytauto. Kruvino
jo ruošiamo apvaikščioji- 
mo. . i j ; ■ > . .ii

Vytauto Kruvinojo 500 
metų atminties apvaikščio
simą rengia tokie pat kru
vini žmones, koks buvo.-kru
vinas ir patsai Vytautas!

Amerikos lietuviai. Dar
bo žmonės, kurių broliai bei 
gentys jau tapo nugalabinti 
Smetonos Kruvinę jo, ’ kurių 
gentys ir broliai kenčia ne
išpasakytą vargą Varnių 
Sibiro kalėjimuose ir tūks
tančiai jų, išsprukę iš Lie
tuvos, kaip žiurkės iš de
gančio laivo, atsidūrė ne
svietiško skurdo gelmėse, 
vergauja Brazilijos magna
tų kavos plantacijose—nie
ko bendro su šituom Vytau
to kruvinojo kermošium ne
privalote turėti!

Tai juodvarnių puota, ku
rie susilėkę krūvon, sutūps 
ant mūsų bočių-žemaičių, 
kritusių nuo Vytauto kru
vinojo kardo už savo įsiti
kinimus, kaulų krūvos, pa
sibučiuos, prisipils pilnus 
kišenius dolerių ir lėks ka
poti vos tik užmerktas akis 
šiandien kritusių aukų nuo 
Smetonos Kruvinojo kardo 
už darbo žmonių. laisvę ir 
politiškus įsitikinimus.

Amerikos darbo žmo
nės! Po A.L.D.LlD. vėlia
va, su 15,000' žmonių mi
nia, L.D.S.A.— 10,000 mo

žį atskaitų raportą sutaisė HURLEY & SMITH CO., C. P. A., 

Brockton, Mass.

Gruodžio 1 d., 1929 m.

CIGARAI-
VARDU

kad iš Amerikos 
žmonių nei vienas

ABELNA SUTRAUKA
BRIDGEWATER’IO DARBININKŲ KO-OPERATYVĖS 

DRAUGOVĖS STOVIO 
Lapkričio (November) 30, 1929

Conn, valstijoj keliuose mie-1 te
stuose randasi Amerikos Lietu- j s 
vių Darbininkų Literatūros ii-
Draugijos ir Lietuvių Darbiniu-Iho 
kių Susivienijimo Amerikoj Įto-
ITijopos, bet yra ir tokių vietų, sy- 
kur lietuvių gyvena nemažai,. < 
kuopų nėra. Tuo tarpu Jyveni- 
randasi “Laisves” skaitytoj^ ]0§ia 
šj^j. organizacijų pritarėjų jei ko- 
patikų. yra kolek-

t)abar minimų orga nropagan- 
apskričiai sumanffizatOriais dar- 
Conn. valstijpA'ėj prieš kapitaliz- 
rutą*^. A Laikraštyje telpanti raš

tai, kurie interesuoja skaityto
ji jus, yra skaitomi plačiai, kuo- 

met tie laikraščiai tinkamai 
platinami.

Darbo žmones interesuoja to
kie laikraščiai ir juose telpanti 
rašiniai, kurie kalba apie jų 
reikalus. O tokiais reikalais 
yra jų darbo ir gyvenimo sąly
gos darbavietėse, kur jie dirba 
ir namuose, kur jie gyvena.

Darbavietėse, kur darbinin
kai dirba, liedami savo kruviną 
prakaitą, jiems būtų linksma 
gaut už sunkų, alsinantį savo 
dąrbą tokį uždarbį, iš kurio 
būtų galima su savo šeimyno- 
rqis gyvent žmoniškai. Jiems 
rūpi, kad naujausios mašinos, 
sukdamos neįmatomu greitumu, 

L palengvintų jų darbą, ^utrum- 
Jy pijitų darbo valandas. Jiems 

rūpi, kad anksčiau pareit namo 
pas savo šeimyną, pažaisti su 
sąvo vaikučiais, pačiuke, pasi
gėrėt gamta, pakvėpuot tyru 
oru, pasidžiaugt skaisčiais gai
vinančiais saulės spinduliais.

Jiems būtų labai malonu, kad 
gyvent šviesiuose, švariuose ir 

t" garuose namuose, toliau nuo
► ■ fabrikų dūmų, toliau nūo stei-

bėlių, toliau nuo miesto purvų, 
tęliau nuo pilnų gazolino dūmų 
gftradžių. 
td$i ,netoli 
žalumynų 
nįnkai ‘ ir 
liiiosai atsikvėpt, 
be baimės pažaist, vietoj gat
vėj su baime dairytis, kad ne- 
papult po vežimo’rathis.
jjNbrs apie tai darbininkai 

tankiai mislina ir svajoja, bet 
_ vį tui. Tokios svajonės—sva-

> j<|pėtni3' pasilieka kapitalistinėj 
tvarkoj, imperializmo gadynėj. 
Šios1 gadynės imperialistinis ka- j 
pitalizmas ūžinteresuotas vienu 
dąįyHu-rrpelnu. .Kad gavus juo- 
d^iglausia to pelno, tai kapita
listiniai mokslinčiai moksliškai 
apskajtliavo, jog reikia įvest 
nftują metodą produkcijoj, ar
ba, moksliškai pavadinus, ra- 
ęįjnalizuot pramones.

^Pramonių racionalizacija 
reiškia išmest senos mados ma
šinas, sykiu išmest iš pramo
nes ir nusenusius darbininkus. 

>. Įtist naujausios mados page- 
rfiitas mašinerijas ir priimt’ 
jątinus apsukrius miklius ir 
dątig pigesnius darbininkus ir 
darbininkes ir net vaikus. Pra- 
il$nt darbo valandas ir para
gint tuos jaunus darbininkus, 
kąti skubiau dirbtų. O kad dar 
laįiaii paskubint, tai darbihi- 
nftkų algas reikia sumažint.

■Todėl bedarbių skaičius pa- 
siekė; net šešių milibnų, todėl ir 

i dirbo sezonai susitrumpino, to-

103,631.63 189^70.62 224,021.95 179,588.72
54,295.78 50,525.33 . 65,427.16 69,061.80

133j567.47 201,868.51 257,221.18. 293,670.32
South Boston 2805-R

L. Pasakomis, O.D.
į Optometra* ir
t.’ Optikas
gNorintieji tinkamai prisitaikyti 
javo akims akinius, kreipkitės 
|»io antrašu: .
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas
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metinis

vo.f Dabar darbų nėra; namų 
statyba veik visai suštbjo.'LAū- 
kiama payasąrio,, nes turčiąį 
vėl pareikalaus vergų daržy^ 
apdirbinėti. Bet ar visi gaus 
darbo ir kiek begaus uždirbt?

PLAUKŲ IR GALVOS W0S 
GYDWp iR

kitus galvdS 
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų--to-- 
nikas ir mostys .sugrąžins sveika
tą jūsų gaIVošr odai: If '’augink)iiui-i 
nius plaukus. . Ąfcsikr^kiteK 
rašykite šiuo ' i.,/,,

Mlle SUZANNE"DANNELL 
308 Wėkt ’SlPefet

New York Cit/1 <"••°

Telefonas—Rivė?sid!e z
TT- y • ;i‘ U, ’h- .'’ipUilbi , U-' Užsakymai laiškais g^eit ispildor 

ma; persiuntimas ripm6i&nia> 
.onhunN.'-cv'! igrjni

Nesenai . atsibuvo
Maple Parko Bendrovės susi
rinkimas. Parkas lošia svar
bią rolę progresyvių judėji
me vasaros sezonais. Kadan
gi daug Bendrovės narių gy
vena kituose miestuose; tai 
verta paminėt ir apie jos sto
vį. Iš komiteto raportų pasi
rodė, kad pinigų pasiliko arti 
200 dol. šėrininkų yra 76. 
Nariai Šerų turi išpirkę už 
$185.00 (ar tik ne už $1,850? 
—Red.) Budnikai visi yra 
gerame stovyje. Pirmininku 
vėl pasiliko A. Baronas.

fHĮ • W . f L 
Plaukų siekimą, .pleiskana^ ig,. 
tus galvbS nesveikumus“' •pfiraekv;

I
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Kaip jau greatneckiečiai ži
no, kad A. L. D. L. D. 72-ra 
kuopa, bendrai su L. D. S. A. 
64-ta kuopa ir T. D. A. 48-ta 
kp., rengia iš eilės lavinimosį 
vakarėlius, ir pereitus kelis sy
kius sėkmingai pavyko, ypač 
pastarasis, temoj “Karas—Ko 
Delei?” Tą'klausimą susirin
kusieji teisingai, išdiskusavo, 
del ko kapitalistai rengia ka
rus. Kadangi publika reika
lauja daugiaus diskusijų, tai 
šiuomi pranešame, kad sekan
čios diskusijos įvyks 12-tą d. 
vasario, seredos vakare, Str'au- 
ko svetainėj, temoje: Vytau
tas, buvęs Lietuvos kunigaikš
tis, koks jis buvo del darbo 
žmonių tada, ir dabartinė Lie-, 
tu va. Jei bus laiko antrai te
mai, tai bus apie Leniną.

Tai bus žirtgeidžios diskusi
jos. ; Todėl prašome skaitlin
gai susirinkti.

Diskusijų Korespondentas.
* ’

M

“NIEKO” NEATSITIKO
N-skaja baltųjų divizija atkreipė linkui 

savęs Kolčako atydą. Jis ją apkainavo pa
gal užsitarnavimą, kaipo geriausią jo armi
jos dalį. Kolčakas padovanojo jai “Geor
guos”- vėliavą ir rezerve buvimą pratęsė 
dar ant pusės mėnesio. Iš džiaugsmo, ga
vus “Georgijos” vėliavą divizija atlaikė ap- 
vaikščiojimą. Veik visi oficieriai buvo pa
tenkinti suteikta jiems dovana. Kaip ku
rie į tai žiūrėjo iš kitos pusės. Baranov
skis pastarųjų tarpe buvo, ir jis su -savo 
vienminčiais juokėsi iš Kolčako gudrybių, 
kuris taip gudriai pakeitė, atėmė nuo tos 
divizijos jam nepakenčiamą raudoną vėlia
vą, ant trispalvės, baltai- geltonai-juodos 
“Georgijos.” Kaip kurie, kalbėjo, kad, jei
gu N-ko j divizija būtų ir pirmiau kariavus 
ne po menševikų-eserų suteikta raudona 
vėliava, o po baltųjų trispalve, tai Kolča
kas nebūtų jai suteikęs ir tą “Georgijos” 
dovaną, o čia noroms-nenoroms jis tą pa
darė, nes kitaip negalėjo atimti ir pakęsti 
savo armijoj tą jam prakeiktą raudoną vė
liavą, tą ženklą vergų kovos už pasiliuosa- 
vima.

Ap vaikščiojimas atsibuvo iškilmingai. 
Linksmai, smagiai apvaikščiojo, supranta
ma, ne todėl, kad kareiviai būtų buvę pa-

K (Tąsa)
—hfe, Boris,—garsiai nusijuokę 

Baranovskis,—nors ir didele tavo siela, 
kaip tu apie save manai, bet protelis tai 
vištiškas. Sakyti, kad rusų liaudžiai, tai 
pačiai liaudžiai, kuri jau du metai, kaip ve
da baisią kovą prieš visą pasaulį, tai liau
džiai, kuri sumuša vieną baltųjų generolą 
po kitam, kuri suvaro į jūras užsienio tai- 
kiriinkų spėkas, sakyti, kad tai liaudžiai 
reikalingas caras ir nagaika, tai aš, sušvel
nindamas sakysiu, kad juokinga taip kal
bėti, .o tikrenybėj, tai kvaila.

‘ —Sakyti, kad Raudonoji Armija yra ban
da, govėdos—tai plūdimas. O tu patsai 
iuk gerai žinai, kad Raudonoji Armija da- 
oar yra geriau disciplinuota, negu mūsų 
armija, kad ji organizuota ne blogiau, o gal 
dar geriau kaip bile kokia Europoj armija. 
Kad Raudonoji Armija yra galinga, tai tą 
tu ištyrei jau pats ant savo kailio. Ačiū 
dievui, nuo upės Volgos toji Raudonoji Ar
mija mus atsivarė jati į Sibirą. Ne, bro
lau, ten ne saujelė komisarų, nežinėlių, o 
tikrieji vadai. Pas mus kas viršuje yra—

• seniai činovninkai, atgyvenusieji savo am- 
’ žiu. Pas mūsų vadus nei minties aiškios, 

greitos, nei tveriamosios iniciatyvos nėra.!
Gyvenimas eina vis pirmyn o jie stengiasi ltenkinti ta ^ugšta dovana betųtodeĮV ^ad

tarė

mirties, 
puvo gera 

‘atliko ' rusų 
j^avądausko, 
po vad. M.

LIETUVIS GRAĖORIUS

)

i

jį sugrūsti į senus rėmus. Gyvenimas ne
klauso, veržiasi per mūsų užtvarus ir kliū
tis, ir mūsų seniai dreba ir bejėgėje tik 
rankomis suploja. Visai kas kita ten. Ten 
brolau, platus užsimojimas, planai dideli 
o darbai dar didesni. Tu kalbi, kad su mu-!

Vietos rusų organizacijos 
pastangomis buvo parengta sa
voje svetainėje sausio 26 d. 
paminėjimas Lenino 
Apart ; prakalbų 
programa, kurią 
choras, po ; vad, 
Liaudies choras,
Pauliukaičio, dainininkių Pau- 
liukoniūčių ir šokikės L. Stepo- 
navičiukės. Visa programa 
publikai patiko.

Negalima praleist nepami
nėjus blogą ydą pas lietuvius: 
jeigu yra rengiama tarptau- 
tiškos prakalbos, ffai labai ma
ža dalelė ateina pasiklausyt. 
Kiti “bijo” ar gal jaučia “per- 
dideli” esą ateit ir pasiklau
syt. Tarp tų yra ir mūsiškių... 
Bet mūsų dainininkės, šokikė 
ir choras tarnauja visoms dar
bininkiškoms organizacijoms.

kiekvienam buvo malonu dar pabūti rezer
ve dvi savaites laiko ilgiau. Po visų cere
monijų: meldimosi, parodų, maršų visi ga- 

’įvo amerikoniškas dovanas: tabako, cigare- 
’ į tų, koko, konservuotų žuvų ir mėsos. Koko 

nūs Europos inteligentija, tai yra vėl. tokie į ls j iera ir j k nesmagumn. Kai. 
pat žmones, kaip u; musų seniai, kiaurai kurie kareiviai jo pirmiau nematę ir nera- 
persigerę rūdijimu, žmones, kurie gali bu- tai,)gi nežinodami kain ii naudoti 

• davoti nauja tik senoviniu būdu. O pas m,1(h if.,r| t<,; t ’
raudonuosius dabai visas mdzmiskas reyo-; naudojo, o paskiau vaikštinėjo ir skundėsi, 
•LS0 r dlI?vyrisko energijos ;kad amerikiečiu pipirai visai neturi skonio
daugis, liaudies pasiryžimas laisvas ir su- ■ 
naudojamas darbui. Taip, pas juos inteli- Nuo parodų grįžo su dainomis. Motovy- 
gentija yra tiktai savoji. Ne, brolau, spė-p°v Baranovskis, pasiuntę savo kuopas 
ka yra jų pusėje, ir pamatysi, kaip raudo- 'po.vadovyste savo pagelbinių oficierių, sto- 

ivėjo ant svarbiausios gatvės kampo ir žiū
rėjo į maršuojančias armijos dalis.

Totorių batalijonas ėjo skyrium. Jų dai
na buvo panaši į kokio tai žvėries rėkimą. 
Tai veik visai nutildavo, tai vėl jos garsai 

—Tai jums, Ivan Nikolajevič, liekasi tik pakildavo. Po pirmųjų trijų žodžių: “Ofi- 
pas raudonuosius bėgti, nes iš tikro jūs jau cieriai užsidėjo antpetis,” daugiau Bara- 
pilnąi formalis bolševikas! novskis ir Motovylov nieko nesuprato, vien

4-a.iI 4ini4A: n;u4-«; n+o^vxitik monotonišką:
—Ala-la-lal-la!... Ala-la-la-la-la-la! Ala- 

la-ia-la-la!
—Štai jie, tai kovoja, brolau. Gerai mu- 

išasi,—kalbėjo Motovylov žiūrėdamas į to
torių apvalius, kaulėtus veidus.

—Et, visko ir pas juos yra,—priešinosi 
Baranovskis.

Mokinimo komanda ėjo retais dideliais 
žingsniais. Galai durtuvų augščiau karei
vių galvų žvilgėjo, kaip šepetys... Jie ėjo 
tvarkiai. Eilės tiesios. Atstumas eiles nuo 
eilės lygus, kaip atmieruotas.

Buvo kas tai plataus jų giesmėj. Bara
novskis stovėjo, klausėsi ir jam vaidinosi 
saulės apšviesti pavolgės laukai., dykumos, 
platūs laukai pribrendusių kviečių ir ramu
mas ant jų...

Pirmoji, rota, trečiojo bataliono, ėjo 
nuodama savo dainą:

“Išilgai kalnus Kaukazo, 
Kaip garsus aras skrajoj’— 
Pravoslavų generolas 
Mums prisakė ir nujoj.’ ” , 

Gaida buvo kiek juokinga, kapojanti. 
Šauliai dainavo tartum kiekvieną raidę tar
dami skyrium... Dulkės kilo iš po jų ko
jų. Saulė tvirtai šildė.' Baranovskis nusi- 
jėmė kepurę ir užsimąstė; klausydamasis 
'tvarkingo žingsniavimo ir aido senos jam 
pažįstamos dainos. Jis tartum jautėsi vėl 
pergyvenąs ramybės laikus. Jam rodėsi, 
kad jis esąs ne Utinoje miestelyj, vos tik 
40 varstų nuo karo fronto, o kur tai toli 
užpakalyj, kad visai būk nėra karo, nei 
baltųjų, nei raudonųjų... “Nieko neatsiti
ko. Nei revoliucijos, nei karo, nieko,” mą
stė jis. -

—Jonai,—pradėjo Motovylov,—smagu 
visgi pažiūrėti į mūsų liuosnorius. Discipli
na, tvarka, kaip reikia. Ir visiems jiems 
tas patinka. Nes jie ir sukilimą prieš rau
donuosius. pakėlė del tvarkos. Jų kova— 
tai sukilimas prieš anarchiją. Man kodėl 
tai norisi palyginti dabartinės mūsų armi
jos šią dalį su buvusiais iškrikėliais Keren
skio. Pameni tą?

(Tąsa bus)

• davoti naują tik senoviniu būdu.

liieji sudaužys, sumuš mus!
R J 'b/'," i

• Motovylov su neapykanta ■ tylėjo. Petin 
akis išplėtęs žiūrėjo į kalbantį Baranovskį 
ir tarė:

manė, kad tai pipirai ir virdami sriubą

Po pirmųjų trijų žodžių: “Ofi-

TORONTO, ONT., KANADA

—Ir bėgsiu ten 1—tvirtai ir piktai atsake Į 
įBaranovskis. Apsisuko ir apleido kamba-;

Oficieras Kolpakov ramiai padare išva-

—Girtas, kaip šiaučius ir daugiau nieko! ! 
Išsimiegos ir vėl bus kaip ir buvo oficierius ! 
Baranovskis!

Baranovskis nuėjo į daržą, atsirėmė į 
tvorą ir galvojo, žiūrėdamas į blizgantį 
ežero vandenį. Krūtine jo kilnojosi augštai 
ir vienodai, ir visas jis buvo pilnas nedide
lio džiaugsmo. Jam buvo smagu, kad jis, 
galų gale, drąsiai ir tiesiog prieš žmones 
išreiškė savo mintis. Jis jautė vidujinį pa
sitenkinimą.

—Kaip gerai tiesiog į akis pareikšti tie
są, tiesiog kaip peiliu nupjauti senovę,

Iš užpakalio pasigirdo žingsniai. Bara
novskis atsigrįžo. Skubokai, net klupdama, 
ėjo prie jo namų gaspadinė, našlė Nastė. 

L Priėjo, sustojo ir tylomis galvą nuleido.
•Kas su jumis, Nastute?—nes Baranov-

skis jau susiprato su ja ir tiesiog, ją vadino 
vardu.

—O, aš del jūs nusigandau. Tokis’jūs 
piktas išėjote iš seklyčios. Manau, kad ne-1 

•; atsitiktų kas nors nepaprasto, blogo."f
Nastė stovėjo nuleidus galvą, vienplau

kė; mėnulis gerai apšvietė jos geltonus, 
garbiniuotus plaukus. Baranovskis žiūrė
jo į ją ir žinojo, kad ji turi gražias, mėly
nas linksmas akiį, balta veidą, mažas raus- 
y?? lūpytes, bislų pakeltą, teisingą nosį. Ir 
aplamai ji visai nebuvo panaši į kitas vals- 

3 tietes, pas ją buvo kas tokio gero ir gra- 
:|aus. Oficierius padarė žingsnį į jos pusę,

** Sujudo ir staigiai apsikabino jį, prisiglau-
- prie jo krūtinės. Baranovskis maloniai 
kėlė jos veidą ir tiesiog į lūpas pabųčia-

dai-

u$i

blogintieji d įe-.;

žemų klai h’įp 
nuįiddimo vą7 

OtariZloja ’ištruki*'.

b:Pl<’‘:LV'” -

Liaudies choras deda visas 
pastangas prie perstatymo 
operetės “Kova už Idėjas.” 
Perstatymas įvyks vas; 22 d. 
Pats veikalas savo turiniu yra 
labai gražus. Kitos operetės, 
kurios buvo čion perstatytos, 
vargiai prilygtų savo turiniu 
šiai. Tai gyvas paveikslas, 
vaizduojantis skirtumus tarp 
žmonių ir skirtumus net tarpe 
tikrų brolių. Tai “gadynės 
žaizdos,” anot rasėjo Br. 
Vargšo.

Šioj operetėj dalyvauja dai
nininkės Pauliukoniūtės ir kiti 
geri aktoriai.

Vasario 2-3, naktį, Adelade 
St. W., policmanas rado su 
menku gyvybės ženklu lietuvį 
Joną Diržauską, 35 'metų am
žiaus. Jis buvo kirviu sukapo-

Nuvežus miesto ligoni- 
tuojaus numirė.
Diržauskas nepriklausė 

jokių organizacijų ir su

šiuom laiku didelė bedarbė 
siaučia. Kuri'ė ir dirba dar 
kiek, tai velka sunkų ’jungą 
pavidale, visokių “pagerini- 

imų.” ■ ••..
čion paišinėsiu nors pavir

šutiniškai apie dirbtuves vie
nos kompanijos, būtent Pacif
ic Mills. Įvedė taip vadinamą 
kortu sistemą, Asu kurių pagel- 
ba s iiio, kiek darbininkai 
dirba, kiek užtrunka mašinas 
aliej uodami, apvalydami, ir 
kiek laiko būna be darbo, t. 
y., kaip ilgai darbo laukia. Tų 
kortų tikslas, kad bosai ne
laikytų darbininkų “be dar
bo.” Reiškia, dalį darbininkų 
atleidžia, o ant likusių užkrau
na daugiau darbo.

Prie kiekvienos mašinos yra 
įtaisyta registeriai, kurie už
registruoja, kiek darbininkas 
darbo padaro. Tas verčia, 
kad vienas kitam prilygtų 
darbo padarymu.

Tuom dar nepasiganėclino, 
bet vėl išmislijo naują, būtent, 
raportų kortas. Kortos yra 
sudarytos kiekvienam darbi
ninkui su sekančiais klausi
mais: Ar ypata gerai dirba; 
ar gerą darbą padaro; ar už- 

• tekti n ai darbo padaro; kaip 
į užsilaiko; ar nebuvo sužeista 
/ prie darbo; ak pildo savo par- 

. | eigas; kokiam stovyj jo svei
kata ir daug kitų klausimų su 
ekstra pažymęjimais. . Ant tų 
klausimų bosai atsakinės pagal 
savo nuožiūros, ir kas šeši* mė
nesiai darbiiiinkhms parodys, 
kokįą kas “malonę” užsipel
nė. i

tas. 
nėn,

J. 
prie
lietuviais mažai draugavo. Jis 
mėgdavo išsigerti, pakazyruo- 
ti, su “miselėmis” paflirtuoti 
ir kartais kam nors kumštį pa
rodyti.

Mat, čia randasi tūla Selves- 
travičienė, pas kurią susirenka 
panašūs elementai,' kaip Dir
žauskas. Minimą naktį 'irgi 
pas kokius ten ukrainus turė
ję'“parę” ir po tos “pares” 
rąstas kirviu sukapotas.

Dabar S ė 1 v e s t r avičieiiė, 
Sniečkiūtė ir kiti tos “parės” 
dalyviai areštuoti Ir'eina' tar
dymas. ’ 1 ;

Toronto Žvalgas. :

MAHONOY CITY, PA.
Draugei Mažeikienei čia be

silankant su prakalbų marš
rutu, tapo atgaivinta L. D. S. 
A. 33-čia kuopa. Sausio 24 d. 
įvyko kuopos susirinkimas pas 
drg. Gavėnienę. Išrinkta val
dyba—organizatore V. Gavė- 
nienė, sekret. M. Taleikienė, 
ižd. E. Senkienė. Nutarta su
rengti baTių. Nutarta kuopos 
susirinkimus laikyti po pirmai 
kiekvieno mėnesio pirmą utar- 
ninką. Į sekantį susirinkimą 
draugės žadėjo atsivesti nau
jų narių prisirašyti.

Čia dirva plati, tik draugės 
turėtų pasidarbuoti, tai ir pa
sekmės bus geros.

Narė.

Užrašykite “Laisvę”
Jeigu turite savo gerų drau

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

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana. '

L. Koresp.

GREAT NECK, N. Y.
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Rusiška
Flushing Tnifelį Bal ine. ,

ĮŽANGA NUO. 8" VAILltWO' IKI G VALAKO 50c- <
PO 0"WLANBbS VAKARO 7Se>(1" ''’>r'

- .'mu’./i-j y.a / i-:;;;. i;.'■
Antroj klasūj la.šaisu.i^iiąa^dym^itiiįr fąyę^pįiinas, pyr visa

trečių luhiĮt, J'ENTXl'^:xt^A , . ;i\.

■ M;i'TEITELBA.UiM,<Mąnądžer>?i L.?’ • h'-ns-. 
Naujai perdirbta RiišisiČAi-'fūrlh^S PiFHš' dabar aticfeJc ‘naujausios 
rūšies maudynes su bnddeMiškaii ."pagjei'inihmw ;< čiąį;įtjiisy(a_ 
plaukimui prūdas su šviežiu ^tlĮiuįo yzu^Įe.nju jr mažp^is. prūdas su.(J. 
sūrųm vandeniu. Lapuotoj vąnĮ^p&ityjtimui vėltiiiN “J

i - H > ATDARAI-.DIENLiU WKTįX ■' ? -.'T 

MOTERIMS PANEDeHAIS nuo J? i
vai. dieną per visą nakthjj.ų^^įpĮiąis nuo 12 v< jVei)ąjkį y. naktį..

* Trys gariniai kambariahūdfeleii,. jMipepmo;.; Rusiškas,. •.Turlpškas. .ir 
.garo vanojimosi kambarys,- .pideEs, Aringa^* miegojimui kambaryj;' 
taip pat RESTORANAS su‘gėriką^)u''gArajftfjtttū 'put^bn^timū. ■ 

29-31 Morrell Street, ; tą^e j'ę^^.’.Įiį^pehęYAksc
Ties Broadwav ir Flushing. A Ve n lie, Brooklyn^ N.' Y.

\ Telefonas; Puląski J•

PHILADELPHIA, PA.
PARSIDUODA biznis ir turtas, 

įstaiga ant kampo, delikateserias 
ir grosernė. Puikus biznis. Parda-. 
vimo priežastis—liga. Apielinkė lie
tuviais apgyventa. Auksinė p/oga 
atsakomingai ypatai. Tik tie, kurie 
yra tikrai užinteresuoti, lai atsišau
kia. P. H. Salter, S. W. Cor. llth 
&. Wallace Sts., Philadelphia,' Pa. 
Poplaf*5348 (34-40)

Pas mus šią žiemą, kaip ir 
visoj Amerikoj, yra kenčiama 
didelė bedarbė. Jau nuo pu
sės pereitos vasaros ėmė rastis 
bedarbių. Per pereitus kelis 
metus čia bėdos nebuvo su 
darbais. Iš visų atžvilgių mie
stelis rekonstruktavosi, ypač 
namų statyboj. Paprasti dar
bininkai uždirbdavo nuo $6.00 
iki $7.00 į dieną (be unijos). 
Už tai į Great Necką prigu
žėjo darbininkų net ir pervirš, 

"ypač lietuvių dikčiai privažia-

Ii

'Svečiai kiek pabuvo po to, kaip Bara- 
įbvfckis išėjo, paskiau visi kartu pakilo, 

ai -kalbėdami, šporais barškydami, 
tesi.

DETROIT, MICH.
PASIRANDAVOJA puikus kambarys 

su šiluma, pavienėj be vaikų šei
mynoj. Kas ndri, gali gauti ir val
gį. Gali atsišaukti vaikinas arba 
mergina arba vedusi pora be vaikų. 
Kreipkitės po \No. 11851 Nag-'el St, 
Hamtramck, Midb.
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BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS

HAARLEM

Męnininkas.Darbininkai, Stokite j Savo Klasės Partiją!

Name

CityAddress

AgeOccupation

$1 aukojo šie
nė, M. Pocienė, J. Mineikis, 
K. Beniulis ir G. Šimaitis; po 
50c—M. Benevičienė, O. Turi-

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

buoti, kad gerai išgarsinus,; 
kad skelbimai pasiektų kiek
vieną lietuvį. Jeigu tik bus 
gerai prakalbos išgarsintos, tai 
ir publikos sutrauksime.

A. L. D. L. D. III Apskr.
Org. J. Strižauskas.

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

New York

Pas draugus žąsinus

šios 
j rengę 
į prakalbas.

!o

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

I*

Puslapis Vengtas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

buvo i'

apie

X-Spinduliai,

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

TELEFONAI: T?.ys^ne’ Main9669 
Bell, Oregon 6186

Kudirką, V. žąsinas ir J. Tu-į 
moša po $1. Viso suaukota; 
del Apsigynimo Fondo $12.

Svečias G. P.

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- 

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

1218 So. 10th St., Camden, N

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

politiniams su prakalbomis pasirodytų.
P. R.

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilau^kas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

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

Literatūros| turėsite juos paskleisti. Visas 
išlaidas apskričiai padengs. 
Pranešimus siųskite apskričio 
organizatoriui žemiau nurody
tu antrašu.

i

Pirmadieni, Vasario 10,1930 ■
srHmr. ’ , ...............

A. L. D. L. D. ir L. D. S. A. Simpatizatorius N . .
K Connecticut Valstijoj Prakalbos Vidutiniai Pavyko

19 d. sausio J: V., Komunis- 
Conn. valstijoj keliuose mie- dieną ir laiką, o skelbimus ap- tų Partijos vietinis lokalas to

stuose randasi Amerikos Lietu- skričių valdybos pagamins, tik rėjo surengęs prakalbas su 
koncertu paminėjimui N. Le
nino mirties, žmonių susirin
ko apie 150. Pirmiausia finų 
benas sugriežė keletą kaval- 
kų ir užbaigė sugrieždamas 
Internacionalą. Publika benui 
pritarė dainuodama. Dainavo Į 
N. Grigūniūtė—“Neverkit pas 
Kapą” ir ~ “
Pianu palydėjo O. Kruciūtė. 
Izabelė Jarmalavičiūtė pa
skambino pianu. N. Grigū
niūtė ir B. Večiūtė sudainavo 
duetą porą dainų. Kalbėto
jas iš Worcester pasakė gerą 
komunistinę prakalbą. Drg. 
Randai deklamavo finų kal
boj. Pelnas nuo parengimo 

: pasiųstas J. V. Komunistų 
Partijos pirmam djstriktui, ku-i 
rio liko apie $10.

vių Darbininkų
Draugijos ir Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj 
kuopos, bet yra ir tokių vietų, 
jfcr lietuvių gyvena nemažai, o 
kuopų nėra. Tuo tarpu teh 
randasi “Laisvės” skaitytojų ir 

organizacijų pritarėjų, sim- 
patikų.

Kaip kurios A. L. D. L. D. 
kuopos atsiuntė laiškus ir aiš- 

Dabar minimų organizacijų | kiną, kad jų kolonijoj A. L. 
.apskričiai sumanė surengti i D. L. D. kuopos silpnos, todėl 

Conn, valstijoj prakalbų marš
rutą. Apskričių valdybos de
da dideliausių pastangų, kad 
Misose lietuviais apgyventose 
kolonijose būtų surengtos pra
kalbos. Bet ten, kur nėra mū
sų kuopų, negalime tą atlikti 
be mūsų organizacijų simpati- 
kų pagelbos.' Todėl mes krei
piamės prie savo simpatikų ir 
meldžiame pagelbėti surengti 
prakalbas ir gal ten pavyktų 
sutverti šių organizacijų kuo
pas.

Mūsų organizacijų simpati- 
zatoriai prašomi savo koloni
jose paimti svetaines, paskirti 
laiką ir pranešti sekretoriui. 
’Dienos del tų kolonijų liuosos 
’nuo 10 iki 22 d. kovo.

Ypatingai būtų gerai su-i 
rengti prakalbas Danbury, nes 
ten lietuvių randasi nemažai, 
fia galėtų mums pagelbėti 
\hg. Žukauskas. Paskui gal 
galima būtų surengti prakal
bas So. Norwalk. Vietos drau-j 
gams galėtų pagelbėti Bridge
port*) draugai. Toliaus, reik-i 
tų surengti prakalbas Thomp-I 
sonville ir So. Manchester. Pa-Į 
starojoj kolonijoj seniau gyva
vo A. L. D. L. Dx kuopa. Vie
tos draugai turėtų būtinai 

Atgaivint kuopą. Čia draugai 
Tiartfordiečiai galėtų pagelbė- 

*ti. *
Minėtų kolonijų draugai | erbury, Conn, 

melcižiami pasidarbuoti. Nu-į 
samdę svetainę, praneškite

mano prakalbas rengti kliubų 
vardais, nes būsią geresnės pa
sekmės, daugiau publikos su
trauksią. Tokis draugų nusi
statymas ne tik peiktinas, bet 
stačiai neleistinas, ši organi
zacija rengia prakalbų marš
rutą, garsina, o jie nori vietoj! 
kuopos pastatyti kliubą. Jei-i S 
gu mes taip darysime, tai nie
kad mūsų kuopos nebus galin-1 
gos. Būtinai reikia rengti Drg. M. Žaldoko Prakalba ' 
prakalbas kuopų vardu, o ne 
kliubų. Pašelpinės draugijos 
bei kliubai gali rengti savo 
keliais, o mes turime rengti 
savo. Mūsų organizacijos skir
tingi keliai ir todėl kalbėtojas 
kalbės skirtingai, negu kad 

Į kliubai bei pašelpinės organi
zacijos nori.

....... ' j' ' , '!'(:! I 
nurodė dabartinę darbininkų Į 
padėtį Amerikoj, taipgi ir vi
so pasaulio darbininkų padėtį, 
bedarbės krizius atsikartojant; 
kalbėjo taipgi apie Gastonijos 
streiką ir t. t. Baigdamas sa
vo kalbą, ragino klausytojus, 
kiek galima, paaukoti į darbi
ninkų apsigynimo fondą ir del 
padengimo lėšų. Aukojo E. 
Bernotienė $1.00, J. Motuzas 
50c. Iš viso suaukojo $4.60.

28 d. sausio buvo Paš Drau
gystės nepaprastas susirinki
mas kas link draugystės puo- į 

. Nutarta mo- j 
keti pašelpos vietoje $10.00 į i 
savaitę, tiktai $7.00 neaprube-1 
.žinotam laikui ir už pirmą Ii-! 
gos savaitę nutarta nemokėti I 
pašelpos. Taipgi perleista ke
letas kitų nutarimų, kad kiek 
prilaikyti tuos ligonius, kurie- 
bando draugystę išnaudoti.

Žemaičio Sūnus. j

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

MONTELLO, MASS.
Sausio 26 d. įvyko Montel- 

H darbininkiškų draugijų bei 
fcuopų sąryšio konferencija,

22 d. sausio A. L. D. L. D.1 
9-ta kuopa surengė prakal-■ 
has, kuriose kalbėjo drg. M. i suvažiavę keletas svečių 
žaldokas, kuris dabar lankosi i įkalbant pnsimin ' i , 
Bostono kieliukėj. Jis kalbe- j darbininkus kovos labuose, • 
jo apie reikšmę Sovietų Sajun-^oc*e' su m any a n ' -
gos penkių metų plano ir pro-Į J1'08. paremtE Auk01° Sekd' 
gresą šalies atbudavojime. j mal • 

. . . , i Prakalba užbaigė agituodamas i
Taipgi kuopos tun pasidai-į^ mūsų visas organizacijas, j 

Kas girdėjo drg. žaldoko pra-Į 
kalbą, tai visi pripažįsta, kad! 
yra vienas iš žymesnių kalbė-j 
tojų. Balsą turi aiškų ir la-i 
bai nuosekliai dėsto dalykus.'

atsisako prakalbas rengti, nes 
publikos negalį sutraukti. Gė
da kuopos nariams taip kal
bėti. Jeigu tik nuoširdžiai pa
sidarbuosite, tai ir publikos tu
rėsite.

Visais prakalbų rengimo rei-j 
kalais kreipkitės sekamai: J. i 
Strižauskas, 5 Henry St., Wat-! v

dar sykį galėtų gauti drg. žal-' 
doką pakalbėti kitais klausi-, 
mais. Ši sykį žmonių atšilau-! 
kė nedaug. Parduota literatu-[ 
ros už keletą' dolerių.

Worcesterieciai Norwoode

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

Mass., j savo krautuvę kas menesis po kelioliką 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš 
sitraukia — __ __________ . _
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

h., $1,000 Tik už 60 Centų
Į A tsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

. . stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
J. Žąsinas $4; G. Pilec-j dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 

<l!9 - t' Xfnlwnilie • Tiis i žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas Kas,?:3’ ; m. ! kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk, mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, tai]) vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
gą 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 viduose 
miestuose. 1

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

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

KULPMONT IR MOUNT CARMEL, PA.
John Naujokas

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminčtais 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.dvi kolonijos buvo su- 

draugei Mažeikienei 
Kulpmonte kal

bėjo 22 d. sausio ir Mount 
Carmel 23 d. sausio. Kalbėto
ja nurodinėjo skirtumą darbi
ninkų gyvenimo’Sovietų Sąjun
goj ir šio,] šalyj. Pasirodė, 
kad Sovietų Sąjungoj darbi- 
niųkų padėtis kasdien eina ge
ryn ir geryn, o čia atbulai— 
blogyn ir blogyn.

Abiejose kolonijoje publika 
' Apsigynimo 58-ta Įųiopą. PeLpilnai pasitenkino kalbėtoja ir 

: M. Gutauskie-1nas skiriamas streikuojantiems pageidavo, kad ji dažniau čia

kuri-buvo skaitlinga atstovaisJ ,A' Venslauskas ir M.
i. „ T Budi’lklS.TaČiaus reikia pripažinti, kad> 

ne visi delegatai rimtai svars
tė dalykus. Mat, kaip ir vi
sada. taip ir šioj konferenci
joj atsirado vienas ir kitas su 
tautiškomis ir net fašistinėmis 
frazėmis. . . Nepaisant, kiek 
tokie buvo priešingi darbinin
kiškiems reikalams, vienok ta
po paaukota $15 iš sąryšio iž
do Illinois streikuojantiems 

^mainieriams. O padarius ko- 
’ lektą, dar surinkta $8.70. Po

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 

jTos ‘New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydypio galios, kuri išpopuleri- 
gavotas nuo 1696 metų. Išvy- 

* kite Iš kūno nuodus. Suvikrin- 
‘ wįite {tuną. Vaistinėse trijų dy- 

ažių. Ieškokite “Gold Medai” 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

•I

Pagarsėjusio Aido Choro 
i žvaigždės, su savo mokytoja 
, M. Jablonskiūte-M e š k i e n e, 
i duos žavėjantį koncertą, kuris 
įvyks nedėlioj, 16 d. vasario, 
2-rą vai. dieną, Lietuvių sve
tainėj, 13 St. George Avė., 
Norwoode. Tą koncertą ren
gia Tarptautinio Darbinįnkų

Per drg. žaldoko prakalbas, 
kurios buvo surengtos Tarp. 
Darb. Apsigynimo 44-tos kuo
pos sausio 24 d., tapo surink
ta $10.70. G. Šimaitis aukojo 
$1.00; F. Kazeliūnas, H. ža
liukas, J. Kukaitis, O’ Tura- 
nienė, Ur. Zaleckaitė, . J. 
Tautvaiša'ir P. šiušąs .po 50c.

Abejos aukos tapo perduo
tos Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo komitetui, kuris pa-j 
siųs, kur reikia. • i

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių Skyriaus 
44-ta'kuopa ir Liet. Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoje 
22-ra kuopa rengia koncertą 
ir vakarienę 2 d. kovo. Ti- 
kietų kaina tik 50 centų. Ir 
tie tikietai jau platinami. Pa
tartina įsigyti išanksto, nes tą; 
vakarą jie nebus parduodami! 
prie durų.

i Liuosybės Dailės Ratelis jau 
' ' mokinasi operetę “Laima.” Ir

I sekasi pusėtinai gerai. Ir yra 
viltis, kad greitoje ateityje 
teks montelliečiams ir šią ope
retę pamatyti.

•> Communist Party U. S. A.
43 East 125th Street, 

jjfew York City.
I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 

me more information.

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

darbininkams ir 
kaliniams. Į šį koncertą turė
tų ne tik Norwoodo, bet iri 
apielinkės lietuviai darbininį- 
kai atsilankyti, nes koncertas 
bus pilnoj to žodžio prasmėj 
klasinis. Nors, daugelį darbi
ninkų jau paliečia bedarbė, 
bet už tai T. D. A. '58-ta kuo
pa nutarė įžangą daryti ne
brangią, kad .galėtų ir- nedir
banti atsilankyti. Ankščiai) 
perkant— 35c, o prie durų 
buš 50c. Todėl patartina 'Ankš
čiau įsigyti pas T. D. A. 58 
kp. narius.

Norwoodo Proletaras.

Į Iš L. L. R. Choro Susirinkimo
26 d. saušib’D?(Tibras 

atlaikė sUšfHnkimą?'' Ntit’arta; 
tepjaus užsiprenumeruoti me-* 
ninin’kų Vilnį.” Cho
ras rengiasi prie savo parengi
mų. Kjjvo mėnesį įvyks “Mis- 
crekin” perstatymas. Taipgi 
pradės tuojaus mokintis vieną 
iš didesnių teatrų.

L. L. R. Choras dainuos T. 
D. A. 58-tos kuopos koncerte 
16 d. vasario, Lietuvių svetai
nėj, 2-rą vai. dieną.

Sporto skyrius 14 d. vasa
rio los Basket Ball sųl. finų 
team. Tai pirmas dar lošis. 
Įvyks Lietuvių svetainėj. • Po 
Basket Ball bus smagūs šokiai. 
Patartina' skaitlingai atsilan
kyti. ' : .

' BRIGHTON, MASS.
A. L. D. L. D. 193 kuopa 

26 d. sausio’ surengė prakal
bas. Kalbėjo drg. M. žaldo- 
kas. žmonių atsilankė nedaug, 
nes brightoniečiai šaltai atsi
neša į darbininkiškas prakal
bas, kur jiems yra nurodoma, 
kas yra jų išnaudotojai ir kaip 
jie turėtų; rengtis prie ateities. 
Bet jeigu surengia katalikai ir 
kalba kunigas, tai pilna svetai
nė prisirenka. Iš kunigų pra
kalbų darbininkai ne tik nau
dos neturi, bet dar blėdį.

'Drg. Saldokas savo kalboj

SIAS SVARBIAS KNYGAS DAR
GALITE GAUTI

• AWE ; A

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 knygoj “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 pridedame db\vanoms po keletą įvairaus 
skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebejaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meile. Tai buvo vienatine tokia 
knyga lietuvių - kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdaini po $1.00.

, , Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

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

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)-^——$25 
Spcciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokyto jum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara’Alki 
9 vai. vakare, nedėldieniato1 10< 
iki 12 vai. ryte.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZJ.NS, jeigu kenčiate nuot 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mūšlažarnes Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu'jūs ėsate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos Bandymai

(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.)
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Jau 25 Metai

kas yra didžiatisias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, 
bet ir į grabę paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusiu*

VT« f Plirk 1 (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo.Urban s Lola Powders Už 75c už bak8Q a»8isinkiuok nu° Bavo amžino priešo!
yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą— 
vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūi>csčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.Urbo Lax Tabs

e>>

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite:

F- U^ONAS

FRANK A. ORBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Aš, žeminus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No...—

M testas

..Street or Avenue

State..

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specials klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas. Leidimas ir Darbas Užtikrintas

• I
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MIRTYS—LAIDOTUVES

Pereitą pėtnyčią įvyko gana BROOKLYN LABOR LYCEUM

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

jiems J. GARŠVAkovo-

Kliubietis.

Telephone: Stagg 4409

(30-35)

Puslapis šeštas

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

Notary 
Public

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

>
Y

PHONE 
Stagg 
5043

biz- 
die- 
mū-

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

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.apie
; Jaunu Vyrų
'ja. Derybos
principo visi

Tokių na- 
Jie visi yj’a

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Kaip paprastai, su- 
Kaizeris,

. Visi, paga- 
žinoma, drabu-'jįaus sutiko, kad Atletu Kliu-

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steieius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
(Jerkies. Naujausi • diagnozo ir 

gydymo būdai.
127 East 84th Street 

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
NEW YORK CITY 

VALANDOS: 10-12 A.M.;6-8 P.M. 
Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozę
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Perkant 
vKreipki-

(33-34)

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY i

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA namas.

cash kaina labai maža.
tės po No. Ill Stagg St'., Brooklyn, 
N. Y.

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

(ITALAS)
Pabaigęs Milan Konservatoriją

ŽYMUS DAINININKAS
Mokinys Profesoriaus Cotogni

Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 
dainininkų

Pasimatymas ir patarimas už dyką 
širdingiems dainininkams ir pra
diniams.

URM

15 
«

VIETOS ŽINIOS
Kairieji Kriaučiai ištaškė 
Socialistų Užsiundytus į 
Gengsterius Į 

“Socialistinės” dresmeikerių 
unijos vadai buvo atsiuntę 25 
ginkluotus gengsterius, kad iš
daužytų centrą Adatos Darbi
ninkų Industrinės Unijos, kuri 
susidaro iš kairesnių darbinin
kų ir yra komunistų vadovy
bėje. Gengsteriai su peiliais, 
bliakdžekiais ir kitokiais gink
lais bandė įsiveržti į kairiosios i 
unijos raštinę, 131 W. 28th St., j 
New Xorke, penktadienį po i ls Atletų Kliubo 
pietų,. Bet juos prie ddrų Pa-1 Snririllkimn 
s i tik o kairiųjų pastatyti darbi-1 OlloII limilHU 
ninkai-sargybiniai. S a r g y bi-

Ridgewoodas Gyvuoja
Tai jau ir vėl Ridgewoodo 

L. D. S. A. 132-ra ir A. L. D. 
L. D. 55-ta kuopos rengia link
smą balių ateinančią subatą, 
15 vasario, draugų Degulio ir 
Šapalo svetainėj, po num. 147 
Thames St. Yra užkviesti spe
cialiai muzikantai, kokių dar 
Ridgewoode nėra buvę. Prie 
tokios muzikos yra ir smagiau 
šokt; taigi, kviečiu visus Rid- 
gėwoodo ir apielinkės šokikus,

■ Drg. Fosterio Prakalbos
,. . ». . .'Visi važiuokite į masinį mi- 

I tingą Darbo Unijų Vienybės 
I Lygos, Central Opera House, 
67th St. ir 3rd Ave., New Yor
ke, trečiadienį, vasario 12 d. 
Kalbės drg. Wm. Z. Fosteris j kurie tik mėgstat linksmai pa-j 
apie Sovietų Penkių Metų Kū- sišokt arba į šokančius pasi-| 
rybos Planą. Jis ką tik sugrį- žiūrėt, 
žęs iš Sovietų šalies. Bus ir 
daugiau kalbėtojų, kurie aiš
kins, ką darbininkai turi dary
ti šiuo bedarbės metu.

Labiausia kviečiam 
jaunimą, kuris pereitą 
taip gražiai linksminosi; o pri
žadėję šį sykį organizuotai at
eit, malonėsite neužmiršt, ką 
jūs mums prižadėjot; o mes iš- 
pildysim, ką jums prižadėjom 

j-—gerus muzikantus.
Kviečia Komisija

y 
& v

niams talkon subėgo šimtai skaitlingas Atletu Kliubo susi- 
siuVėjų, kurie buvo Industri- rjnkimas. II ‘ 
nės Unijos kambariuose. Už- sjrjnkimą vedė lz* 
puolikai trumpu laiku taip bu- Kiiubo pirmininkas.’ 
vo sutaškyti, kad kitas, kol gy
vena, nepamirš to mūšio, 
susikirtimo,

nes Unijos kambariuose.

, šiame susirinkime, tarp kit- 
P^iko, buvo perskaitytas surašąs 

v*eni gengsteriai KJiubo narių, kurie yra užvil- 
praląimėję pabėgo, o kiti jau savo mokesčius, 
nebegalėjo pakilti nuo šaligat- yra nemažai, 
vio, ir juos turėjo paimti at-. raginami būtinai ateiti į sekan
čias ligoninės vežimas (am-!t,' susirinkimą ir pasimękėti 

----- j pi isių&vi iiiuitesuiuri, nes 
vadui kitaip išsibrauks iš Kliubo. Iš- 
jauni tikrųjų negražu, kad pažangūs 
ir žmonės, per ilgus metus pri
buvo g-uiėįę prie Kliubo, taip aptin- 
brus- g0# ' •

Buvo daug ir plačiai disku- 
susi vienijimą su 
Liet, organizaci
jai! pradėta. Iš 
sutiko, kad vie-

bulansas). Vienam be žadojar|)a prįsįųsti mokesčius 
gulinčiam gengsterių —J ’ ------- -
“Soldier Bartfieldui” 
daktarai nunėrė švarką, 
da visi pamatė, kad jis 
apsivilkęs neperšaunamu 
lotu ir turėjo revolverį. Nešio
tis gi revolverį be policijos lei- suota 
dimo yra čia laikoma nusikal- - 
timu, už kurį gali bausti iki 
kelių metų kalėjimo. Nebuvo 
kas policmanams daryti; geng-! „ytis verta, tik kilo klausimas, 
steris turėjo būt paimtas po kokiais pamatais, 
areštu,—nors, ... ' 11<4
žių fabrikantai ir kompanič- j)0 vardas neturi būti keičia- 
nos unijos vadai pasistengs,, mas, kad čarteris liekasi tas 
kad jis nebūtų nubaustas.

Sehlesingeris ir kiti dresmei-i 
kenų vadai, fabrikantų klap-p'e^as^

pats ir kad pamatiniai mūsų 
Kliubo konstitucijos d ė s n i ai 

i tie patys. žinoma, 
Jaunų Vyrų organizacijos var
das galės tūlą laiką būti mini
mas plakatuose ir šiaip jau 
pranešimųose, kol apsipras.

• Kliubo narys Balnys, išbu
vęs Kliube per 20 metų, liko
si garbės nariu.

Į komisiją vesti derybas su 
j Jaunų Lietuvių Vyrų Kliubu 
! darinkta B. Jokubonis ir Jo- 

Bet tiems kubaitis.
nesiseka i

Čiukai eina į pasiutimą, kad 
darbininkai šimtais atsimeta 
nuo social-pardavikų ir dedasi 
į kairiųjų Adatos Darbininkų 
Industrinę Uniją. Kitaip ne
galėdami nieko paveikti, jie 
užtat samdo revolverio, peilio| 
ir bliakdžekio “didvyrius,” vi-Į 
sokius galvažudžius, kad per į 
smurtą sunaikint kairiųjų siu-; 
vėjų organizaciją. T' 2 l' 
paukščiams baisiai 
dabartiniu laiku, kuomet tūks-' 
tančiams siuvėjų atsidaro akys 

kyla klasinės kovos ūpas. 
huo to laiko, kai Schlesinge- 
ris išvien su bosais paskelbė šį 
“streiką”-lokautą, k i e kvienas 
gengsterių užpuolimas buvo 
šaliniai atmuštas, kiekviename 
atsitikime jie buvo ištaškyti.

Dresmeikerių soči alistiniai 
viršininkai, todėl, skubinasi, 
kuo greičiausiai pasirašyti su-į 
tartį su bosais per gubernato
riaus sukviestą konferenciją,! 
nes jeigu ilgiau užtęstų dabar- laiptai buvę nesveikai įtaisyti, 
tinį “monkių biznio streiką,”! Blaivybės šnipai, dažnai pa
tai kairieji galėtų juos palikti tys didžiausi girtuokliai, graf- 
visiškai generolais be armijos, teriai, mano, kad jiems turi 

i būt kelias rožėmis nuklotas.

Blaivybės Šnipas Nori 
$25,000 už Blogus Laiptus

Blaivybės agentas W. II. 
Jack pernai rudenį išsisuko ko
ją, griūdamas laiptais žemyn 
į skiepą, kurį jis ėjo krėsti, ar 
nėra ten degtinės, po num. 624 
Eight Ave., New Yorke. Už 
tai jis dabar patraukė teisman 
namo savininkę, reikalauda
mas $25,000 atlyginimo, kad

y. ■■ ■ ii ■■«■■■.. ■■■■>» ruufa j i r..Cu• n 11 au wi, ai

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA

VARPO
Kep tu ve

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y

Didelis Gaisras ant
Grand Streeto

Per gaisrą, kilusį šeštadie
nio ryte iš Straus ir Komp. 
drabužių krautuvės, , 29.3 
Grand St., Brooklyne, apdegė 
penki namai; 10 gaisrininkų 
apalpo, pritroškę nuo dūmų.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Coffee Pot biznis ar

ba reikalingas partneris. Parda
vimo priežastis—<turiu 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)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite !

John Grasimowich, 53 metų, 
182 Sackman St., mirė vasa- 

sykį ri° 6 d., palaidotas vasario 
Š d., Alyvų kalno kapinėse.

Josephine Kubelis, 14 metų, 
383 So. 4th St., mirė vasario 
6 d.; bus laidota vasario 10 
d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Į Bedarbiu Konferenciją.
Visos darbininkiškos organi

zacijos turi išrinkti atstovus, 
kuriuos reikės pasiųsti į di
džiąją bedarbių konferenciją. 
Ją šaukia Darbo Uunijų Vie
nybės Lyga kovo 1-2- d., Ir
ving Plaza Hall, New York.

NAUDOKITĖS PROGA!
Kas nori gauti gerą darbą ir būti 

pats ant savęs bosu, štai gera pro
ga, tik reikia greit pasinaudoti.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ KARTU SU NAMU 
Brooklyne. Namas mūrinis, trijų 
augštų, ant kampo ir labai bizniško- 
je vietoje. Del dviejų šeimyųų, 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 fGREIT 
PARDUOTI. Kas nori, gali pirkt su 
kambarių rakandais. Malohėkite 
greit atsišaukti laiškais ar žodžiu: 
“Laisve,” 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. (29-34)

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 HėVėmeyer 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

Reorganizavimas 
Italų Fašistų

Persiorganizuoja italų fašis
tai Amerikoje. Sulig Mussoli- 
nio įsakymu, pirmesnioji jų 
sąjunga buvo panaikinta guro- 
džio 31 d., 1929 m. Dabar tie 
juodmarškiniai yra organizuo
jami į naują Didžiąją Fašistų 
(arba Liktorių) Federaciją su 
centru New Yorke. Senoji jų 
organizacija laikydavo mitin
gus slapta, o naujoji skirsis 
tuom, kad laikys juos viešai. 
Amerikos vyriausybė
nieko nesako, nes tai yra ka
pitalistų padaužos prieš 
jančius darbininkus.

T. D. A. 17-tos Kuopos 
Mitingas Trečiadienį

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17-ta kuopa turės re- 
guliarį susirinkimą vasario 12 
d., trečiadienio vakare, “Lais
vėj” svetainėje;' pradžia 8-tą 
vai. . . ' ,

Draugai ir draugės, būkite 
tiek geri, ateikite į susirinki
mą, užsimokėkite duokles ir 
atsiveskite kandidatų į naujus 
narius, prirašymui.

Dabartiniu laiku buvo daug 
darbininkų ar e š t u o j a m a; 
Tarptautinis Darb. Apsigyni
mas veda daugybę bylų; būti-i 
nai reikalinga mums daugiau 
veiklumo, kad galėtume pa
remti tą svarbų darbą.

Kp. Organizatorius.

Du Lavonai ir Didokas. 
Bravoras Tunelyj

Policmanas Daniel Carroll 
užtiko du gazu užtroškusius 
vyrus kambariuose po num. 
921—46th St., Brooklyne; ga
zo kranai buvo virtuvėje at
sukti. Negyvėlių vardai—Jo
seph Jenne ir Giuseppe Ran
dazzo. Iš jų namo skiepo bu
vo durys į po kiemu iškastą 
20 pėdų ilgio tunelį, kurio ga
le—požeminis kambarys. Kam
baryje gi bravorėlis su 100 ga
lionų verdamo mūnšaino; še
šios bačkos gatavos degtinės, 
kurios, be to, dar buvo pripil
ta daugelyj bonkų ir kitokių 
indų.

Nauja Kampanija
Prieš Ateivius

Wm. II. Anderson, Prieš-Sa- 
liūnines Lygos grafteris-prezi- 
dentas, išėjęs iš Sing Sing ka
lėjimo, pradėjo kampaniją 
prieš ateivius. Jis lipdo “tik
rųjų” amerikonų susivienijimą 
prieš ateivius. Be kitų, prie 
tos Andersono kompanijos pri
sidėjo ir vyriausias metodistų 
episkopalų bažnyčios vysku
pas A. W. Ųęonard. Tie gai
valai leidžia laikraštpalaikius 
ir lapelius prieš ateivius, prieš 
ateivių darbininkų organizaci
jas, stengiasi pravaryti įstaty
mus, kuriais būtų uždrausta 
spausdint laikraščiai kitomis 
kalbomis, apart angliškos ir

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

Parduoda lankydamas visus 
nierius atvykęs tik kelioms 
noms iš Bostono j New Yorką 
su atstovas.
LITHUANIAN IMPORTING CO.,
818 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

MOTERYS IR VYRAI!
Susiraskit sau ištikimą draugą ir 

mylimą. Informacijos už dyką. Ra
šykite “LONESOME HEARTS,” 100 
West 72nd St., N. Y. C. Pasirašy
kite vardą ir antrašą aiškiai. Įdekite 
štampą del atsakymo.

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

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

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

28-50

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viao- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis h p ai
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS:
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS

Telephone, Greenpoint 2320

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.Patarnauju
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 PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

i Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

tyręs ir geriausios.

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

'KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue _ Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-23’6^-8511
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

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

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y
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