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Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių
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KRISLAI
Mažiau ir Synagogų.
Iš Kirkes—Kultūros Palo- 

locius.
Noskes. šunelis—Kalėj i- 

man.
Chinijoj.
Drg. V. Paukščio Refera

tas.
Rašo R. Mizarti

Nuo pradžios Rusų revoliuci
jos, Sovietų Sąjungoj tapo už
daryta 646 žydų synagogos 
(bažnyčios). Didžiuma jų pa
versta į darbininkų kliubus, ki
tos į dirbtuves bei sandėlius. 
Vadinasi, žydai mulkintojai nė 
kiek ne daugiau gali pasidžiaug
ti Sovietų Sąjungoj už krikščio
nius arba mahometonus: prole
tarinė revoliucija, savo kovoje 
prieš tamsą ir tamsintojus, ne
žiūri į tautas ir tikybas.
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Pavolgės Vokiečių protestonų 
kirkė per pereitas kalėdas tapo 
pakeista j Karolio Markso Kul
tūros Palocių, kur darbininkai 
gali šviestis ir kultūrintis, ažuot 
nuodinus savo protą religijos 
opiumu. Del to vokiečiai fana
tikai siunta. Del to dalis buo
žių iš Pavolgės pabėgo į Vokie
tiją, kur juos dabar baigia 
smaugti kažin kokia pavietrė.

Vadinasi, Sovietų Sąjungos 
darbininkai ir valstiečiai, keis
dami arklą ant traktoriaus, ba
laną ant elektros lemputės, vy
žą ant bato, sukrypusią bakū
žę ant puikios seklyčios, nežiny- 
stę ant mokslo-—ne kad malonė 
turi keisti mulkintojus ant švie
tėjų. “Vakarų kultūrininkai” 
visom pajėgom šaukia, kad tai 
esą “peržiauru”, “perdespotiš- 
ka”, tačiaus, jei Sovietų Sąjun
gos darbininkas tų ponų zaunų 
būtų klausęs, tai jis, puikiai su
prantama, dar ir šiandien tebe- 
sirastų po caro nagaika.

Ham- 
ketu-

Pereitą sausio mėnesį 
burge tapo pasmerktas 
riems metams kalėti tūlas Vo
kietijos armijos .leitenantas 
Krull. Jis kaltinamas kokioj 
tai juodrankystėj. Krull, kaip 
pamenate, tai tas pats gaivalas, 
kuris dalyvavo nužudyme Karo
lio Liebkenchto ir Rožės Luk- 
semburg. Tai socialdemokrato 
Noskes šuniukas.

vai-/ Chinijos nacionalistų 
džia išleido pareiškimą, drau
džiantį darbininkams by kokias 
demęnstracijas ir net streikus. 
Jei nori streikuoti, tai turi gau- 

‘ ti pirmiau tam iš kapitalistinės 
valdžios leidimą, šis padavadi- 
jimas išleistas ne be reikalo: 
tūlose Chinijos vietose jau val
do komunistai.
nusigando ir todėl imasi 
kutinių priemonių. 
Čiang-kąi-šekas turėtų

i. ti, kad ir caras Mikė 
. padavadijimus buvo 
betgi jis buvo vistiek 
nysis Mikė.

Buržuazija 
pas- 

Tačiaus 
atsijnin- 
panašius 
išleidęs, 
paskuti-

San Paulo mieste, Brazilijoj, 
yra leidžiamas Susivienijimo 
Lietuvių Brdzilijdj savaitraštis 
“Garsas”. Tai pažangiausias lai
kraštis iš visų, koki ten leidžia
ma lietuvių kalboj. Mums ta-* 
Čiaus išrodo, kad “Garsas” net 
ir prie esamų sąlygų, galėtų 
būti darbininkiškesniš. Dau
giai! rašyti apie darbininkų gy
venimą ir mažiau kalbėti tik lie
tuvių vardu.

Šiomis dienomis teko skaity
ti drg. V. Paukščio pagamintą 
referatą: “Dvasiškija ir jos iš
sigimimas”. Tai turiningas 
rinkinys gerų faktų daugiausiai 
iš krikščionių dvasiškijos gyve
nimo ir tų prigavysčių, kibio
mis jinai pasilaiko. Jis paruo
štas LDSA. Pastarasis siunti
nės savo kuopom po visą šalį. 
Referatas populiariškas ir pa
darys daug naudos apšvietai. 
Todėl Darbinininkių Susivieni
jimo kuopos turėtų įsigyti ir 
skaityti.

PITTSBURGH, Pa.— Na- 
cionalės Mainierių Unijos 
pildomoji taryba rengiasi 
šaukti antrą nacionalę tos 
unijos konvenciją Pittsbur- 
ghe. Ruošiama atsišauki
mas į mainierius. Tikimasi, 
kad mažiausia 1,000 delega
tų dalyvaus konvencijoj.

Nurodant, kad visur mai- 
nieriai išstoja į kovą prieš 
anglies kasyklų operuoto jus, 
kurie nukapoja jau ir taip 
mažas algas, Nacionalė 
Mainierių Unija nurodo, | 
kad ji toliaus tęs ir drūtins!

ata-! Vištos Kraujas

ir Gengsteriy 18 Asmeny Suareštuota
NEW YORK.— Pirmadie

nį New Yorke įvyko du su
sikirtimai tarp kairiojo 
sparno moteriškų drabužių 
siuvėjų, kurie kovoja prieš 
darbdavių ir reakcinių In
ternational Ladies Garment 
Workers Unijos vadų pa
skelbtą lokautą, ir gengste- 
rių, kuriuos darbdaviai ir 
unijos biurokratai siunčia 
užpuldinėti kovojančius dar
bininkus, komunistus ir ki-

...... ............. ............

kovą prieš darbdavių 
kas.

Išgelbėjo
Vaiką nuo Mirties

{Meksikos Valdžia 
Pavogė Dokumentus

Nuo Sovietą Atstovo
MEXICO CITY.— Pirma

dienį čia gauta pranešimas, 
kad buvęs Sovietų atstovas 
Aleksandras Makar tapo 
policijos užpultas Vera 
Cruz mieste. Tuo pačiu sy
kiu jo bagažas ten viešbuty

400 Streikuojančių Mainierių 
Prašo Pageltos ĮVAIRIUOSE miestuose organizuo

jasi bedarbiai i kovą po 
KOMUNISTŲ VADOVYBE

SPARTA, III.— Čia strei- 
kuoja keturi šimtai mainie
rių. Jie atsišaukė į Nacio
nalę Mainierių Uniją ir 
Darbininkų Tarptautinę Pa- 
šelpą prašydami paramos 
jų kovai prieš masinę be
darbę įvedant naują maši
neriją. Darbdaviai planuo
ja išmesti iš darbo 300 dar
bininkų, kuomet pradės 
naudoti prie darbo naują 
mašineriją; darbininkai ko
voja prieš metimą darbinin
kų iš darbo. Senos unijos 
(Uųited Mine Workers) va- 

Lietuvos Fašistiniai Valdi- dai priima kompanijos pla- 
Įną ir siunčia skebus ir mu
šeikas sulaužyti streiką.

Sausio 20 d. Viekšniuose 
į pil. Gordonienės traktierių

tus revolit
kus, prik
Pramoninėj Adatos Amatų

elnius darbinin-
ausančius prie

Vienas susikirtimas įvyko 
ant 39th St. ir Broadway; 
kitas įvykb ant West 35th 
St. Dvylika moterų ir šeši 
vyrai * tapo suareštuoti. 
Gengsteriai apsiginklavę 
peiliais ir revolveriais puo
lė kairiuosius darbininkus.

ninkėliai šaudosi

Lincoln, Neb. — Vištos 
kraujas išgelbėjo nuo mir
ties Gene Roland, 6 metų atėjo pasigėręs policininkas
amžiaus vaiką. Jis apsirgo 
plaučių uždegimu, ir dakta
rai jau nebetikėjo, kad pa
sveiks, nes jie išbandė viso
kius būdus ir nieko negel
bėjo. Jie griebėsi paskutinės 
priemonės: įleido vaikui į 
vištos kraujo. Daktarai | 
praneša, kad vaikutis dabar I 
sveikta.

Gužas ir ėmė triukšmauti. 
Jo nuraminti atėjo du poli
cininkai, su kuriais jis susi
šaudė ir juos sužeidė. Gū- 
žąs areštuotas ir padėtas 
Mažeikių kalėjiman.

Katalikę Kunigas
Neleido Bedarbiams

Susirinkti Svetainėn

Rengiasi Prie Didelių Demonstracijų Vasario 26; Valdžia 
Bando Užslopinti Bedarbių Judėjimų

tapo detektyvų atplėštas. Daug Bedarbiu Klaipėdoj 
Detektyvai pasigriebė svar- '  ",
bius jo ir Sovįetų legacijos “Lietuvos Žinios” apie be-
dokumentus. /

Makar su savo žmona .at
vyko į Vera Cruz sekma
dienio rytą ir apsistojo Im
perial viešbuty. Netrukus 
ten atėję detektyvai prane
šė, jog jiems esą reikalinga 
būti gelžkelio stoty. Kuo
met už valandos laiko jie 
sugrįžo iš gelžkelio stoties į 
viešbutį, tai rado bagažą at
plėštą; knygos ir dokumen
tai buvo pagriebti.

Makar sako, kad policija 
iškrėtė jį ir jo žmoną. Jis 
pareiškė, kad tai yra bjau
rus pasielgimas ir sakė, kad 
patieks protestą Meksikos 
užsienior reikalų minis
terijai pirma išplauksiant 
Francijos laivu La Borda- 
laise antradienį. Makar pa
reiškė, kad laike savo buvi
mo Meksikoj jis niekad ne
sikišo į vidujinius tos šalies 
reikalus.

Jis dabar grįžta Sovietų 
Sąjungon nutraukus Meksi: 
kai diplomatinius ryšius su 
Sovietų ; valdžia sulig Wall 
Streeto padiktavimo.

darbę Klaipėdoj sekamai 
rašo:

“Vietos darbo rinka tebe- 
siranda sunkioje krizėje. 
Šiemet bedarbių yra dau
giau, negu pernai tuo pat 
laiku. Registruotų bedar
bių skaitoma apie 900. Val
džios paramą gauna tik apie 
600. Paramą sudaro 12 li
tų į savaitę. <

“Sausio 22 d. susirinko 
apie 300 bedarbių ties di
rektorijos rūmais ir pasiun
tė delegaciją kalbėtis su di
rektorijos pirmininku be
darbių reikalais.”

Palangos Žveję Didelė 
Nelaimė
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EXTRA!
NEW YORK.— Laike 

susikirtimo, kilusio iš už
puolimo kompaničnos dres- 
meikerių unijos (Int. Ladies 
(garment Workers) samdy
tų- mušeikų ant kairiųjų 
darbininkų Pramonės Ada
tos Amatų Unijos, liko mir
tinai perskelta galva milio- 
nieriui drabužių fabrikantui 
Jacobui RothenbergUi, ku
ris už poros valandų ir mi
rė Bellevue Ligoninėje. 
Areštuotas yra įtariamas 
kaltininkas, kurio vardą po
licija dar neišduoda.

r

Japonija Iškėlė
Amerikos Slaptybę

Laivyny Klausime

PALANGA.— Sausio 
d. nuskendo trys Palangos 
žvejai, Kunigiškių kaimo 
Benediktas Vainoras, — 33 
metų amžiaus (palikę našlę 
žmoną)', Pranas Sermontis 
—*• 30 metų amžiaus (paliko 
žmoną ir du mažu .vaiku) ir 
Juozas Augutis -i 23 metų 
amžiaus (paliko seną moti
ną, keturias seseris;ir vieną 
mažą broliuką). ’ > < / •

Nelaimė atsitiko veik pri
puolamai. Netoli nuo kraš
to, didžiosiose bangose lai
vas tapo apverstas, ant ku
rio pasisekė dviem žvejam 
B. Vainorui ir J. Auželiui 
(jis išsigelbėjo) užsikopti. 
Bet baisios bangos juodu 
buvo vėl nuo laivo dugno 
numušti. Po to Auželiui 
dar kartą pasisekė į laivą 
įsitverti, o Vainoras nu
grimzdo į bangas ir daugiau 
nebeišnėrė. *« ’ 4

Tai yra pirmoji šių metų 
žvejų nelaimė; kuri sujudi
no visą Palangą.

TOKIO, Japonija.— Sek
madienį Japonijos ^valdžia 
pasiuntė telegramą savo de
legacijai Londone, kad Ame
rikos atstovo Stimspn pa
siūlyme išdėstytos sąlygos, 
kokio Jungtinėms V alsti- 
joms reikia laivyno sulygi
nus su Japonijos laivynu, 
visai Japonijai nepriimti
nos.

Taipgi Japonija iškėlė į 
viršų slaptą Stimsono diplo
matiją. Buvo nuduota, kad 
Stimsonas savo viešame 
pranešime prezidentui Hoo- 
veriui paskelbęs pilną Jung
tinių Valstijų pasiūlymą; 
pirmiaus pareiškė, kad ne
bus naudojama jokia slapta 
diplomatija. Dabar paaiški, 
kad dalį savo pasiūlymo 
Stimson paslėpė: neskelbė 
viešai.

Japonijos valdžia tatai iš
kėlė, ; pareikšdama, kad 
Japonijos laivyno viršinin
kai “aplaikė i dar daugiau 
smulkmenų! Stimsono plano, 
kas liečia (Japoniją, kurios 
nebuvo viešai paskelbtos 
Londone.” ■'! : .. i;

Imperialistų atstovai lai
vynų i konferencijoj viešai 
skelbia vieną dalyką, o slap
tai daro kitokius planus. ;

Jų visa konferencija su
kasi ne apie laivynų sumaži
nimą, bet apie tai, kaip su
daryti tvirtesnius laivynus. 
Tuo klausimu kovoja Jung^ 
tinės Valstijos su Anglija* 
Franci j a kovoja su Italija. 
Prie to'bendras jų tikslas, 
tai sudaryti > bendrą frontą 
prieš Sovietų Sąjungą, Aiš
ku, jie slaptose konferenci
jos - sesijose svarsto planus, 
kaip surengti karą prieš tą 
darbininkų respubliką.

JAMESTOWN, N. Y. — 
Katalikų kunigas Augus
tine Billero, Rymo katalikų 
bažnyčios klebonas, gavęs 
įsakymą nuo vietos Preky
bos Buto, neleido bedar
biams susirinkti į parapiji
nę svetainę, Del to suvirš 
1000 bedarbių numaršavo į 
Arcade Building, ir ant ant
ro augšto, užpildę laiptus ir 
erdvingą koridorių, suvirš 
per dvi valandas atydžiai 
klausėsi prakalbų kalbėtojų 
nuo vietos Bedarbių ’Tary
bos, Darbo Unijų Vienybės 
Lygos ir Komunistų Parti
jos.

A. S. Harvey, D. U. V. 
Lygos distrikto organizato
riuj nurodė, kad kunigas 
Billero, neleisdamas bedar
biams susirinkti į parapiji
nę svetainę, aiškiai patvir
tino komunistų pasakojimą, 
jog bažnyčia ir kunigai yra 
kapitalistų klasės tarnai, 
jog darbininkai nieko gero 
negali lauktis nuo tų svieto 
mulkintojų.

Numirė iš Meilės
OMAHA, Neb.—Apie mė

nuo laiko atgal Irvin Hut
chison, 19 metų amžiaus, su
tiko Cora Ulrich, 17 metų 
amžiaus merginą. Jiedu 
susimylėjo. Jau buvo pasi
rengę, šią savaitę apsivesti. 
Kuomet išsiėmė ąpsivėdimo 
leidimą, jaunikis, labai nu
džiugęs,, pareiškė savo pa
motei: !

“Aš esu linksmiausias žmo
gus pasauly. Q, pažiūrėk 
kaip plaka mano širdis, iš 
džiaugsmo. Meilė — puikus 
dalykas.”

Pamotė pridėjus ranką 
prie jo krūtinės jautė, kad 
jo širdis nepaprastai smar
kiai plaka, o jis tuo pačiu 
sykiu pradėjo alpti. Par
krito ant grindų ir numirė.

Pranešama,Chicago.
kad blaivybės agentai sura
dę čia butlegerių saiką, ku
ri turi $60,000,000 kapitalo. 
Suvirs 150 asmenų įvelta.

NEW YORK.— Ateina iš 
įvairių miestų pranešimai, 
kad bedarbiai organizuojasi 
į kovą po Komunistų Parti
jos ir Darbo Unijų Vieny
bės Lygos vadovybe. Prie 
to, pastaruoju laiku šimtai 
darbininkų įstojo į Komu
nistų Partiją New Yorke, 
Detroit, Cleveland, Water
bury, New Britain, Chica- 
goj, Pittsburgh ir . kituose 
miestuose.

Darbo Unijų Vienybės Ly
ga organizuoja bedarbius ir 
dirbančius darbininkus del 
tarptautinės demonstraci
jos, vasario 26 d., kovai 
prieš bedarbę, reikalavimui, 
kad būtų sutrumpintos dar
bo valandos, kad bedar
biams būtų mokama pašel- 
pa.

Šiomis dienomis New 
Britain, Conn., apie tūks
tantis darbininkų dalyvavo 
masiniam mitinge kovai 
prieš bedarbę. Susirinkę 
darbininkai nusprendė vesti 
kovą prieš darbdavių ir val
džios atakas. Taipgi pareiš
kė solidarumą Komunistų 
Partijai. Darbininkai pro
testavo prieš suareštavimą 
John Vincent ir Harry Ya- 
ris, Darbo Unijų Vienybės 
Lygos veikėjus. Policija 
manė, kad suareštuojant 
tuos du darbininku vadus 
ir sulaikant juos po $500 
galės sudemoralizuoti šau
kiamą bedarbių masinį mi
tingą. Tačiaus bedarbės 
klausimu masinis mitingas 
įvyko. Peter Chaunt, Ko
munistų Partijos organiza
torius, kalbėjo. Jis nurodė, 
kad New Britain yra suvirš 
10,000 bedarbių; nurodė, 
kaip bosai įvairiose dirbtu
vėse verčia pasilikusius prie 
darbo darbininkus kuosku- 
biausia dirbti; nukapoja al
gas. Susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią j 
paliuosuoti suareštuos dar
bininkus.

7 Suareštuota Detroite 
' • ' . * > ' » i ' / «.

šeštadienio vakarą polici
ja užpuolė masinį mitingą, 
Ferry Hall,1 Detroite, kuris 
buVO surengta^ kovai prieš į 
sindikalistinį įstatomą, su
lig kurio 10 darbininkų ta
po suareštuota Pontiac. Su
sirinkime dalyvavo suvirš 
penki šimtai darbininkų.

Policija užpuolus susirin
kimą pradėjo areštuoti ren
gėjui ir kalbėtojus. Kuo
met darbininkai pasiprieši
no, policistąi išsitraukė re
volverius ir grąsino šauti. 
Paskui suareštavo Jack Sta- 
chel, Komunistų Partijos 
distrikto organizatorių, ir 
šešis kitus darbininkus.

Įvairiuose mįęstuose dar
bininkų kova aštrėja. Val-

, džia slopina kiekvieną
I bininkų karingesnį išstoji
mą į kova prieš bedarbę.i ‘ _2 / r

Sako, A. I). Federacija 
Nenori Streikų

Birmingham, Ala.— Kal- 
i bedamas čia Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Green pareiškė, kad federa

cija norinti suorganizuoti 
pietinių valstijų darbinin
kus, bet nenori ir nemano

■ ruošti streikų. ,
Reakcinių federacijos va

idų tikslas, gelbėti darbda- 
! viams.
i •' ’r

Sovietai Smarkiai Veža 
i Prekes Latvijon

RYGA.— Latvių spauda 
reiškia susirūpinimo del pa
skutiniu laiku pasireiškusio 
Sovietų Rusijos aktingumo 
Latvijos prekybos rinkoj. 
Prekių įvežimas iš Sovietų 
Rusijos smarkiai didėja, 
kas palengvėja del to, kad 
Sovietų latvių prekybos su
tartimi Sovietų Rusija nau-

■ dojasi ypatingai didelėmis
j privilegijomis, palyginus su ’t 
jkitomis valstybėmis. Pasku
tinėmis savaitėmis Sovietų 
Rusija sustiprintu tempu 
įvežė į Latviją žemės ūkio -i 
produktus. Šiomis dienomis 
susitarta su viena stambia 
latvių firma del rugių im
porto į Latviją.

Darbininkų Mokykla
Prasidėjo New Yorkę

■ •

Pranešama, kad į Darbi
ninkų Mokyklą New Yorke, 
kuri yra po Komunistų Par
tijos vadovybe, susiregistra- 
vo daug darbininkų. Moky
kla prasidėjo pirmadienį. 
Dar daugiau darbininkų re
gistruojasi, svarbiausia re
gistruojasi studijuoti kur
sus: Komunizmo Pamatai, 
Marksistinė Ekonomija, 
Marksizmo Principai ir Pra
kalbų Sakymas. Taipgi 
daugelis užsiregistravo stu
dijuoti Istorinį Materializ
mą. Jau pilnos klesos stu
dijavime anarchizmo, socia
lizmo ir komunizmo teori
jų-

Tačiaus dar galima užsi
registruoti tiems darbinin
kams, kurie neturėjo progos 
užsiregistruoti pirmiaus. 
Apart virš minėtų kursų, 
galima užsiregistruoti stu
dijavimui Amerikos darbi
ninkų judėjimo istorijos, 
unijizmo teorijos ir prakti
kos.
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APŽVALGA1
Į Visus Lietuvius Darbininkus,

Pasalingi Revoliucijos 
Stabdyto jai

New Yorko; kapitalifetiy 
spauda šiomis dienomis pa-, 
skelbė 12-koš Amerikos Ii-’ 
beralizmo apaštalų atsišau
kimą į Anglijos vyriausybę, 
prašantį, kad ji dėtų pastan
gų sulaikyti Indijoj revoliu
ciją. Manifestas išsiuntinė
tas įvairiom organizacijom 
ir Anglijos ir Amerikos vy
riausybėm. Perdėm eina 
maldavimai ir reiškimas vil
ties, kad revoliucija Indijoj 
bus zįšvengta. Esą; : ;1

Tai yra naujas istorijoj da
lykas, kuomet 330,000,000 as
menų rįžtasi kovoti už viduji
nę vienybę ir laisvę, prieš sve- 

rtimą vergiją, tam naudodami 
taikias metodas, vadovaujant 
šventam žmogui.

Tuo “šventuoju” autoriai 
turi omenyj Gandhi. Bet 
didžiai šita 12-ka apaštalų 
klysta manydami, kad jie 
prigaus dalį pavergtų žmo
nių ir suturės revoliucijos 
bangą Indijoj. Jie didžiai 
klysta skelbdami, kad 330 
milionu asmenų seka Gan- c. v
dhio vadovybę. Net kuomet 
šitas atsišaukimas buvo ra
šomas, tai po Indijos mies
tus minios darbininkų ir 
studentu ruošė demonstraci
jas, kuriose grąsino Brita
nijos imperialistam revoliu
cija. Tą m pačiam Lahorės 
miesto kongrese, kuris už
sibaigė tik nelabai senai, 
veik pusė delegatų stojo už 
tiesioginę kovą prieš impe
rialistus.

Tąigi,. nežiūrint, kaip Vil- 
lardas, Thomas ir kiti ponai 

r ' < ‘ ’> 1

maldautų ir, jšjauktų; prieš 
Indijos revoliueiją, > ji • ateis 
ir nušluos ne tik Britanijos 
imperialistų Jbernus,; bet 
savo išnaudotojus.

ir

fašis-

Draugai Darbininkai!
Patersono šilko darbinin

kai, vadovaujant Naciona- 
lei Tekstilės Darbininkų 
Unijai, yra rengiami šaukt 
visuotiną streiką greitoj 
ateity.

Sąlygos audimo pramonės 
darbininkų visoj šaly yra

■ *Del vyrų čia kitokių darbų 
nėra, kąip tik anglių kasyklo
se, išskiriant dviejų šilko iš- 
dirbysčių. Darbai anglių ka
syklose eina gerai, dirba pilną 
laiką. Bet bedarbių yra daug, 
nes daug privažiavo iš kitur, 
tikėdamiesi darbą gauti. Nors 
kasyklose dirba pilną laiką, 
bet išnaudojimas nesvietiškas, 

j Bosai kaip nori, taip ir moka. 
Už tą patį darbą vieniems mo
ka, o kitiems nemokA, tūri- dy- 

Pasiskųsti neturi 
Nors iš vardo yra unija,

nepakenčiamos, o ypatingai ka- 
Patersono šilko darbininkų kam. 
sąlygos su kiekviena dienai bet ji tarnauja darbdaviams, 
eina blogyn ir blogyn. Al-[o ne darbininkams, 
gos kapojamos, darbo va- -----
landos ilginamos, paškubos 
darbas įvesta visur. Darbi
ninkai atsidūrę keblioj, pa-, 
dėty, kad jau negalima nei 
praštą pragyvenimą padą-' 
i’yti. .. ” ' ;, J

Todėl Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija dabar) 
pradėjo platų organizatyvį 
darbą, kad suorganizuot vi
sus šilko pramonės darbi
ninkus del ateinančio strei
ko.

Todėl Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija šaukia 
specialius susirinkimus įvai
rių tautų darbininkų, dir
bančių šilko pramonėj, kad 
kiekvienas atsilankęs galė
tų suprasti ir dalyvauti dis
kusijose.

Visuotinas susirinkimas 
visų lietuvių darbininkų, 
dirbančių šilko audimo ir 
dažymo pramonėj, yra šau-

Ne Juokas, Kuomet 
Jj Paliečia

Kadaise Brooklyno
tų lapas pasigyrė, kad jo 
špaltose .(“Tarkos” skyriuj) 
telpa daug “gero jumoro”, 
kuris “prijuokina” skaityto
jus. “TėĮvynės” redaktorius 
tatai užginčina, nurodyda
mas, kad

pačioj “Tarkoj ” labai maža 
sveiko jumoro ir tikslaus juo
ko galima užtikti. Neretai 
“Tarkoj” talpinami šmeižtai 
ir išniekinimai asmenų vien 
dėlto, kad vienam ar kitam, 
arti šio laikraščio stovinčiam 
asmeniui nepatinka vienas ar 
kitas žmogus. Tokie niekini
mai nepatinkamų asmenų vi
suomet paremti vien asmeninė- 
nės neapykantos sumetimais ir 
tik todėl talpinami “Tarkoj”, 
kad 'butų jau perdaug nerim
ta kituose šio laikraščio sky
riuose talpinti. Todėl vargšė 
“Tarka” turi sudoroti tokius 
“juokus”. Užtad “Tarkos” ve
dėjai negali perdaug girtis sa
vo “jumoru”.

Tai tiesa, kad “Tarka” 
yra niekas daugiau, kaip 
šlykščių pliovonių ir šmeižtų Į kiamas pėtnyčįoj, Vasario 
kampelis, nukreiptas vy- Į (February) 14 dieną, 1930, 
riausiai prieš komunistus ir: svetainėj .62 Lafayette St, 
jiems pritariančius darbi-: 8 valandą vakare.

Bus geri kalbėtojai lietu- 
veikiausiai nieku būdu ne- vių kalboje. Todėl kiekvie- 
būtų išdrįsęs pasakyti fašis- no lietuvių darbininko Šilko 
tų lapui šitą teisybę, jei ten, audėjo ir dažytojo yra pd- 
savu laiku, nebūtų įuvęs už-i rėiga ątsilaųkytį į šį (susi- 

• I rinkimą

Nerasite istorijoj tokio atsitikimo, kad valdančioji kla
sė iš gerės 'valios duotų kokį palengvinimą idarbo žmo- 

..... s ............. . ( .
■ ■ • • > .

Amerikos bedarbiai irgi nieko gero nesusilauks, jeigu
nesjtos į ‘argani^uotą kovą už savų ’reikąlus. ' •

darbo‘Unijų Vienybės Ly’ga 'tuo tikšhi šaukia' genera
lę bedarbių konferenciją vasarię 19 ęl., trečiadienio vaka
re, New Yorke, Manhattan Lyceum svetainėj, 66 East

p.?U. Vienybės Lyga savo atsiliepime delei to šaukia;
Organizuokite bedarbių tarybas! Stokite į kovą už

pefisijas bedarbiams!
fledaFbiąi, darbo unijos, visos pašelpinės organizacijos!

Darbininkai fabrikuose, dirbtuvėse ir kasyklose, organi
zuokite komitetus savo darbavietėse! IŠRINKITE DE
LEGATUS Į GENERALĘ BEDARBIŲ KONFEREN
CIJĄ, kuri įvyks vasario 19 d. New Yorke!; ; i

kovokite už šiuos reikalavimus:
p Turi būt įvesta ir teikiama apdraudos pensija vi

siems bedarbiams be jokio skirtumo; pensija tini susida
ryt iš valdžios ir kapitalistų lėšų; pensijos fondus turi 
tvarkyti pačių darbininkų komitetaį ^r bedarbių tarybos.

2. Greitoji bedarbiams pagelba turi būt tuoj aus suteik
tais miestų iždų, iš samdytojų pelnų, apdedant mokes- 
čisfts jų. įplaukas.

3. Bedarbės apdrauda turi bū,t mokama tol, kol tik dar
bininkas neturi darbo. 4. >. ■

Turi būt, . panaikinta privatinės darbų suradimo 
agentūros, 6 įsteigto neapmokamos darbo agentūros, ku
rias kontroliuotų'Hdrbo unijos, ’ darbininkų komitetai ir 
bedarbių tarybos.

į ' Turi -būt įvesta visur ne ilgesnė kaip septynių vąlaų- 
dųydarbo diena, o penkių dienų darbo savaitė, be jokių 

! viršlaikių dirbimo, i , ' / ■
6! Jaunuoliams darbininkams tik šešių valandų darbo 

di^na, penkių dienų darbo savaitė!
I' į. Ne tik turi būt sustabdyta visokis uždarbio kapoji-
Į . mįs darbininkams, bet dar turi būt pakeltas darbo mo-

8. Visose pramonėse turime kovoti prieš bet kokį dar-
| * bo^Skubinimą. , • :

& Panaikint vaikų darbas; visi darbininkų vaikai turi Krizis Padaugina Bedarbių| idant jis galėtų uždirbti sau į 
Skaičių įp savo šeimai ir tuomi pri-i

Jeigu bedarbė augo ir pa- sidėtų prie pakėlimo drau-| 
sidarė pastovia (nuolatine) gijos gerbūvio visais lai- 

gamybos, kais?

būt užlaikomi Valdžios lėšomis.
10. Nedirbantieji neturi mokėti nuomų (rendų) už 

• kambarius! Neužsimokėjusieji bedarbiai neturi būt mė- 
—laukan.

11. - Sykiu su tuo turime kovoti už teisę organizuotis, 
stifcikuoti ir pikietuoti.

į 12. Šalin policijos terorą, teismų indžionkšinus ir so- 
į ^ciad-reformistinius bosų agentus!
t * 13. Kovon prieš imperialistinio karo pavojų! Apginki-
| Sovietų Sąjungą!
p Dėkitės į kairiąsias unijas; stokite į Darbo Unijų Vie- 
t nybės Lygą!
L išrinkę delegatus į generalę bedarbių konferenciją, iš- 
r pildykite ir jiems įduokite sekamą blanką, kaipo įgalio- 
į- Jimąi ■*

CREDENTIAL

ame .
I
Iddress

•hpj op Organization

uos įgaliojimus atsiųskite arba asmeniniai priduoki- 
lu&aaresu: į'
radę Union Unity League, 13 West 17th ŠL?

York City.
w konferencija taip pat bus vienas iš svarbiausių or- 

mPpfcaeinio prisiruošimo žingsniu delei Tąrptautinės Vi- 
Pasaulio "Bedarbių Demonstracijų Dienos, kuri yra 

JEMAunistų Internacionalo paskirta vasario 26 d.
Anerikoje yra jau du sykiu tiek bedarbių, kaip Vokie- 

mAs, iiįtris kartus tiek, kaip Anglijoj.
|Ofet ten darbininkai yra išsikovoję Šiokią tokią, kad ir 
HHvrną bedarbės apdraudą-pensiją. Amerikoj gi virš 
MHĮkms milionams bedarbių nėra skiriama nei cento iš 

lūžtančių kapitalo aruodų. Jie yra paliekami vi-
• ’ bado ii’ šalčio mylistai. O kada į Washingtono val- 

ausis šiuo laiku pradėjo tankiau atsimušti bedarbių 
HMEdavimai, tai senatorius Fess, kalbėdamas vardu pre- 

Hooverio valdžios, užreiškė, kad “ši valdžia nega- 
■U įdomės kreipti į duokles bedarbiams.”

per masinį judėjimą, per bedarbių minių išėjimus, 
^Kktuos organizuoja Darbo Unijų Vienybės Lyga ir Ko- 

Partija, galima yra palenkti kietąjį spraridą ir 
^■Hg^avui Amerikos kapitalo valdininkų. • *

ninkus. Ir fašistas Vitaitis

kabintas jis pats. č

NEDIRBl-KODEL? EARL BROWDER

Skaičių

laike padidėjimo 
tai kas darosi dabar, kuo
met ekonominis krizis pra
sidėjo ir kuomet pati gamy
ba mažėja? ''Ekonominis 
krizis sudaro nepaprastai 
gerą dirvą plėstis bedarbei.

Vėlesnis bėdai bės padidė
jimas, kurį padarė ekonomi
nis krizis, tai yra dar vie
nas pavyzdys to, kas atsi- 
tikdinėja kapitalizmo tvar
koj. Ekonomistai ją vadi
na “cykliška” bedarbe, ka- 

Idangi ji pasikartoja regtr- 
lįariai kas kelinti metai. Pa
prastai tie laikotarpiai kei
čiasi iš krizio į atsigavimą, 
iš atsigavimo į gerbūvį, o 
iš ^gerbūvio” vėl į krizį, .ii; 
tam panašiai. 1 , *• ‘
,' Darbininkai nukenčia 'vie
šose šitose ' j 
“cykliaus’’ fazėse, bet ypa-. 
tingai križio laikais.

Šiandien mes esamę nau
jam krizįį .pėriddę. j f Jis >t-, 
silicpia į darbininkus tuomi, 
kad nesvietiškai padidėjo 
pastovių bedarbių armija. 
Žiemos metu, nuo dabar, 'be
darbė dar labiau padidės 
naujomis eilėmis taip vadi
namų sezoninių bedarbių. 
Ši tai bus juoda žiema 
Jungt. Valstijų darbininkų 
klasei.

Bedarbes Priežastys
Iš kur kyla bedarbė? Ko- 

delgi negalima duoti darbo 
'kiekvienam darbininkui,

c iri bendrairišti 
streiko' klausimą. . . t ,

National Textile Workers
Union

205 Paterson Street,
• Paterson, N. J.

PHILADELPHIA, PA.

L. D. S. '■ A. 63-čia kuopa 
rengia linksmą balių 15 d. va
sario. Todėl visif vietos ir 
apielinkių lietuviai turi atsi
lankyti į mūsų parengimą, nes 
bus ir programa; dainuos Ai
do Choras iš Wilkes-Barre. .

Sausio 15 d. numirė Ignas 
šūkis, išdirbęs anglių kasykloj 
apie 30 metų. .Jungtinėse Val
stijose išgyveno apie 40 metų. 
Nors jis nepriklausė prie Ko
munistų Partijos, bet buvo 
simpatizatorius ir abelnai dar
bininkų jud. rėmėjas. Kuomet 
reikėjo įsigyti laisvus kapus, 
jis pirmas pinigiškai prisidėjo 
ir daug darbavosi. Palaidotas 
be jokių bažnytinių apeigų lai
svuose kapuose. Kadangi jis 
priklausė prie vietos pašelpi
mų draugijų, tai ir į kapus pa
lydėjo nemažas būrys—16 au
tomobilių. '

Juozas Kareckas.

o juk
nėra

gauti,

Bedarbės priežastys su
randamos pačioj kapitalisti
nėj sistemoj. Pats kapita
lizmas yra pastatytas ant 
bedarbės ir jis gamina be
darbę masiniai. Kol šitas 
faktas nebus kiaurai perma
tomas, tol nebus galima nie
ko padaryti, kad pakeitus 
šias baisias sąlygas į geres- 
nias. •'

Patsai kapitalizmas pra
sidėjo su bedarbe. Kapita
lizmas negali atsikelti, jei 
nebūtų didelės grupės1 žmo
nių be jokios nuosavybės, 
neturinčių nei žemės, nei ki
tokių priemonių gyvenimui. 
Tie be nuosavybių asmenys 
yrą į4 yą.dinami • proletąi ais. 
Buvimas bedarbių prolętar 

šitose ' kapitališėnio j yra Pirma'sąlyga kapliai

Žingeidus Perstatymas—“Ver
gijos! Griuvėsiuose”

vi-Philadelphijos lietuvių 
suomenė gaus progą pamatyti 
visai naują veikalą, 15 d. (su- 
batoj) vasario, ukrainų svetai
nėj, 847 N. Franklin St., kurį 
stato Bendras Komitetas.

Keturių veiksmų drama, 
“Vergijos Griuvėsiuose,” ne 
vieną sugraudįs bei pajnokins. 
Veikalas parašytas iš lietuvių 
gyvenimo po buvusio caro val
džia, kuris perstato lietuvių 
dievobaimingų kaimiečių tam
sumą, per kurį jie pražudo sa
vo apšviestesnių vaikų gyveni
mą. Labai gerai charakteri-

Koks Studentas, Toks ir 
Protas

Plctkininkų organe “Vieny
bėj” No. 2, studentas Kazys 
Paulauskas barasi ant manęs, 
t. y., Puskatalikio už korespon
denciją, tilpusią “Laisvės” No. 
308 (Tai tas pats studentas, 
kurį “Vienybė” garsina, kad 
esąs teisių studentas, o jo tė
vai giriasi, kad būsiąs kytriau- 
sias advokatas Jungtinėse Val
stijose), kurioje būk aš bandąs 
apšmeižti kunigą Vaičekauską 
(tiktai nepasako, kokiu būdu) 
ir niekinti parapijonus. Tas 
biednas Kazys, jeigu pats skai
tė tą korespondenciją, tai ne
suprato, kas ten parašyta. Ten 
visai nebandoma apšmeižti 
Vaičekauską, o tik prilyginta 
kunigų šventasis biznis prie 
mekliorių čigonų. Na, 
teisybės ; pasakymas 
šmeižtas.

čigonas, norėdamas
padėkim, iš ūkininko-lašinių, iš 
sykio bando tą žmogų išgirti, 
ypatingai gaspadines. Bet jei
gu ūkininkas pareiškia, kad 
neduos, tuomet čigonas prade
da gązdinti, kad užleis žiurkė
mis, tarakonais ir da kitokiais 
gyviais. Tą pačią meklerystę 
ir kunigai vartoja, kaulydami 
iš parapijonų dolerius, tik ki
tokioj formoj. Kunigai para- 
pijonams įkalbinėja, kad no
rint po mirties patekti į jų pa
čių išsvajotą dangų, tai neuž
tenka vien poterių, reikia ir 
dolerių. Bet jie čia panaudoja 
čigonišką gudrumą. Jie nesa-

I ko, kad duokite kunigams, nes 
I žmonės greičiau susiprasti) ir 
i neduotų. Kunigai įkalba, kad 
reikia apieravoti pinigų įvai
riems šventiesiems, reikia už
pirkti mišias už dūšias čyščiuj 
kentančias, o kad da daugiau 
praplėsti biznį, tai užsako, kad 
reikia pirkti mišias ir už dū
šias paklydusias, tai yra, už to
kias, kaip bolševikų. Ir už 
tas parapijonams liepia pirkti 
mišias ir mokėti pinigus. O 
jeigu kurie atsisako tiek daug 
ŪupB kunigams dolerių, tuos 

Perskaitęs yįršminė- pradeda gązdinti nesančiais 
’ tus patarimus del 1930 metų! velniais ir pekla. Ir reikia 
rezoliucijos, nustebau, nes pa-j nepamirštų kad kunigai su to- 
sirodo netikėtinas dalykas, kad - kia begėdiška meklioryste pri- 
“Vienybės” štabas pareitų įĮsižvejoja labai daug pinigų, 
protą ir kąlbėtų, įtaip sakant, Tad aš nogėčiau paklausti mi- 
“common sense.” Bet skaitant nėtą studentą (žinoma, geriau 

į toliau tuoj randi, kad tie žmo- tiktų zakristijoną), kad jeigu 
j nes serga neišgydoma liga, kunigai nepasisavina tų šventų 
; nes jau “palikimas ramybėj” 
I ir “prašalinimas partinių ki
virčų” padedama į šalį ir šau
kiama į kovą didelė dalis lie
tuvių, kad “iššluoti bolševizmą 
iš lietuvių gyvenimo, iš S. L. 
A. ir kitų organizacijų. Ne
svarbu, su kokiais tikslais bus' 
tos organizacijos, mes turime 
kovoti iki pabaigos ir su gerais 
laimėjimais šioj kovoj.” Tai 
jau nebus 
kito ramybėj” iki kovos užbai
gimo ir “pilno laimėjimo.” Ta
da, po kovai ir “pilno laimė
jimo,” kada visi užpultieji bus 
iššluoti, tai likusios “jėgos tu
ri būt sutrauktos į.vieną bend
rą' kūną” ir tada “reikia su
traukti visas mūsų organizaci
jas į krūvą.” Tai tokia “Vie
nybės” štabo ramybės rezoliu
ciją—-iššaukimas u ž p u o limo 

visiško laimėjimo.”

“1930 Metų Rezoliucijos”

. i “Vienybes” No. 4, editoriale, 
labai plačiai rašoma apie 
“prašalinimą partinių kivir- 
čių” ir prisipažįsta, kad “Mes 
dar gana toli atsilikę nuo kul
tūringesnių žmonių,” del to 
“užsibrėžkime juos pasivyti” 
ir geriausias būdas to siekti, 
tai. “jPajikjpie .vienas kita ra
mybėj.” .“

zuoja Lietuvos davatkų • šuo-1 kovos iki
kalbį, kuriuomi viena kaimietė: Ir ar ta kova bus laimėta ar

lizmo pradžiai

Užrašykite* ftaisvf’
Jeigu turite savo gerų drau

gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—Užrašykite 
'jiem “Laisvę.’’ ' U ' * -

“Laisvė” jiem: bus geriausia 
•dovana.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS}
Vasario 11 d.:

• ; f •, I | : t
—Leninas .nuteigiamas siųsti 

į 'Sibirą ištrėmimui, 1897.

motina nėt'iššržada savo1 vie
natinio sūnaus ir tiksliai1 ati
duoda į karo mobilizacijos na- 
šruš ir1 vėliau j iš žūsta tbkiame 
mpmehle, kiiorriėV’dtrhnd'a jį 
nelegaliai paimtą'f katą. fa 
davatką,, tarp vįęno, ūkininko 
sūnaus; ir kito ūkininko duk
ters, kuriedu abuduąpersistato 
kovotojais už laisvę, įtardama 
sku'ndžih abiejų motin'o'nis ir į- 
kalba, kad vienos sū'nus vestų 
jos sesers dukterį, įkyrėtą sen
mergę davatką, kuri būk išva
rysianti visus velnius iš jos sū
naus,; kitai motinąi .įkalba, kad 
ji apvesdintų savo, dukterį su 
vienu idiotu bajoru, kad tik 
neprileidus minimiems jaunuo
liams apsivesti, kuriedu' delei 
savo stiprios'meilės jau apsive
dė ir išvyko, net abudu į. karo 
lauką.. Nepraleiskit šio veika
lo, nes gailėsitės nepamatę. 
Roles vaidins geriausiai prity
rę lošėjai. Nepaveluokit, lo* 
Šimas! prasidės: prieš 8»-tą vai, 
vakare. ' t-

Rengėjai.

apierų, tai kur gi jie dingsta?
Parapijonų aš niekuomet ne

niekinu. Jie nekalti už tai, 
kad klauso dykaduonių kuni
gų. Jie apvilti. Bet visada 
taip nebus. Su laiku ir para- 
pijonai susipras ir visus žmo
nių mulkintojus pristatys užsi
dirbti sau duonutę.

Toliaus palieka mane ramy- 
palikimas 'vienas bej ir puola visu smarkumu 

ant bolševikų. Toliau sako: 
“Komunistai, nuėję prie dar
bo, “Laisvę” apsižergę prie 
stalų ir miega ir dar rėkia va
lio komunizmas. O bosas, at
ėjęs, spaudžia nosį prie sta
lo.” Tai mat koks Kazio pro
telis. Išeina taip, kad komu
nistams ir darbavietėse stalų 
pristatyta, o jie “Laisvę” apsi
žergę ir miega. Toliaus, ne
matau reikalo kreipti atydos, 
nes beveik vien tik kolionesj.? 
Bet ant pabaigos Kazys jau 
kalba moksliškai. Sako: “Iš
mintingas buvo sakęs,:, Kas be. 
kaltes,’ tfegiil 'metą .pitmap a£-.Į 
menį!” Bet'kas gi toks buvo j 
^mintingas, kibą VaičekausŲ 
kas? Siaurai-protauji, Kezelfr| 

■ • •< i < ' i Puskatalikis.

ne, tas nesvarbu, bet svarba 
tame, kad agituojama užpuo
limas ant organizacijų, “ne
svarbu įsuji kodais)- tikslais bus 
tos organizacijos,” jas reikia 
griauti ^>jo priedanga ramybės. 
Tai kuq Jtokię redaktoriai ski
riasi niįb to girtuoklio,* kuris 
smuklėj^ girtas blaškosi ir, pa
matęs įeinantį žmogų, apsika
binęs bučiuoja laikydamas 
draugu,> traukia prie baro ir 
sako: Gerk, rup..-. O jei jo 
neklausą,; tai—pūkšt, pūkš su 
kumščiaį. . Tą kiekvienas bu
vęs saliūnkyperis gerai atsime
na. O gal ir tokias rezoliuci
jas rašyti išmokino buvęs sa
liūnkyperis ir dabartinis “Vie
nybės” administratorius?

f J. J. Gerdauskas.

MadrĮd, Ispariija".-*-

nijos fkįshtinis diktatorius, 
* ■ - . i;”

Ą|šku, įgęraij ipąv^ins ja 
sėbrai Italijos fašistai.

zal. W/ko tWRiW ‘ĮP^Sėti 
’ Aišku, įgęraij ip'ajv^Wins ;

Amerika Buda vos Dąugiaū 
K Karo Laivų ) .

Londonas.— Amerikos de
legacija laivynų konferenci
joj pareiškė, kad Jungi
nėms Valstijoms reikalinga 
budavoti daugiau karimų.’ 
laivų, idant susilyginti bu. 
Anglija. I r

Šioj konferencijoj Ameri
kos imperialistai spiria A$-> 
glijos imperialistus pasidu 
ti • Amerikos reikalavima 
d.i “sulyginimo** abiejų .‘š 
lių laivynų spėkų.

■ 
'l-M
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k Puslapis Trečias

CLEVELAND, OHIO
Apverktina Darbininkų 

Padėtis
Bedarbių visur pilna. Bū

riais vaikštinėja nuo dirbtuvės 
prie dirbtuvės ir niekur nega-1 
Ii darbo gauti. Prie daugelio! 
dirbtuvių iškabos, kad darbi-į 
ninku nereikia. Nueik j dar-i 
bo davimo biurus ir ten bedar
bių pilna. Jeigu kur ir pasi-l 
taiko darbelis, tai iš to pasipel-j 
no tik agentai, atlupdami nuo> 
darbininko kelis dolerius.

Nuėjau j vieną darbo davi-t 
mo biurą, žmonių daug. Antį 
grindų sėdi juodukas ir išro-| 
do, kad miega. Agentas pri
ėjęs purto už galvos, bet jis 
nieko neatsako. Pagaliaus, 
šiaip taip ištarė, kad bėgiu 
trylikos dienų tik keturis sy
kius valgęs ir dabar jau nega
lįs pasikelti, kojos pradėję 
tinti. Mes, bedarbiai, sumėtė
me jam po keletą centų.

Apleidęs biurą, nuėjau j val
gyklą. Man ten bebūnant, apie 
50 darbininkų užėjo prašyda-; 
mi valgyti, bet savininkas vi
siems atsakė. Vienas žmogus 
pavalgė ir dar pasiliko duonos 
šmotelis. Jaunas vaikinas, 
lenkas, prašo savininką, kad 
leistų jam tą duonos šmotelį 
pasiimti. Užklausiau, ar jis 
labai išalkęs. Vaikinas pra
dėjo verkti. Klausiu, kur gy
vena. Atsako, kad kur nors 
pž^utaiko po laiptais naktį pra
leisti. Vadinasi/neturi nei na
mų. Liepiau savininkui duoti 
jam valgyti, už ka ir užmokė- 
jau-

Vagysčių j visįokių apipusi
mų skaičius vis didėja ir didė
ja. Geri žmonės, bado verčia
mi, tampa vagimis, plėšikais.

Daugelis jaunuolių, negau
dami darbo, stoja į armiją tik 
tuo tikslu, kad apsigynus nuo 
bado ir Šalčio.

Tai tokia bedarbių padėtis. 
Bet kapitalistinė spauda apie 
tai nieko nerašo. Net ir fašis
tinė “Dirva” nieko nesako apie 
sunkią darbininkų padėtį.

Bedarbis.

GARDNER, MASS.

z \

<

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Sausio 30 ir 31 d. įvyko pra
kalbos ir pasikalbėjimas A. L. 
D. L. D. 53-čios kuopos. Kal
bėjo drg. M. žaldokas. Kal
bėtojas daugiausiai aiškino be
darbės klausimą ir klesų ko
vą. Antroj dalyj savo kalbos 
aiškino, kodėl darbininkai tu
ri organizuotis ir kas juos ver
čia prie to. Pabarė A. L. D. 
L. D. 53-čios kuopos narius už 
neveikimą ir ragino ateityje 
pasitaisyti. Palietė ir L. D. S. 
A. 50-tą kuopą, bet apie ją 
aš kitą sykį parašysiu.

Publikos buvo nedaug, nes 
nebuvo gerai išgarsinta. Rink
ta aukos Agitacijos Fondui. 
Aukojo sekamai: B. čekataus- 
kas'ir V. Bartulis po $1; K. 
Dirda, A. Siekis, V. Sargotas, 
A. Petraitis, J. Prunskus, Pu- 
nienė, J. Audickas, J. Sargo
tas, J. Imbrazas, A. Grubinc- 
kas, F. Rapulevičius, V. Biels
kis, S. Jakubėnas, J. Jakubė- 
nas, M. šleiva, A. Punis ir A. 
Rainys po 50 centų; smulkių 
$1.60. Viso $12.10.

Pinigai perduoti drg. M. žal- 
dokui. Prakalbų surengimo 
’šlaidas padengė kuopa.

Visiems aukotojams varde 
Agitacijos Fondo tariu širdin
gą ačiū.

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmt] nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudami^ ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Su darbais kaip visur, taip 
ir pas mus prastai. Darbinin
kai metami iš dirbtuvių. Dau
gelis dirbtuvių užsidaro, o ku
riose ir dirba, tai po dvi, tris 
ir daugiausia po keturias die
nas į savaitę. Iš visko pasiro-

Amerikos vyrai ir moterys gali do, kad artinasi darbininkams 
• tikrai pasidžiaugti, nesą bonką juodos dienos.

Paih-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas Ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek-' 
vįenas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visli seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį,
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip keliii minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budursumažinti skausmą.

A.L.D.L.D. 53 Kp. Koresp.
A. R.

ROCHESTER, N. Y.
Perskaičius “Laisvės” šėri- 
nkų suvažiavimo atsišauki- 
a ’kas link trūkumo korės- •>

pondencijų iš darbaviečių, nu
sprendžiau tą trūkumą užpil- 
dyt iš mūsų kolonijos, kiek 
man aplinkybės ir laikas pa
velys. Taip pat kviečiu ir ki
tų kolonijų korespondentus tą 
patį daryti.

American Laundry mašinų 
kompanijos vergų dieniniai 
nu»otikiai. Pradėjus kitose 
dirbtuvėse mažėt darbams, at
siliepė tas pat ir ant minimos 
kompanijos vergų. Pirma pra
dėjo dirbt po keturias dienas 
į savaitę, bet tas dar darbinin
kų neišgąsdino, nes šnektos 
ėjo, kad greit vėl pradės pil
ną laiką dirbt. Bet vieną ry
tą pasklydo žinios, kad tą die
ną kompanija žada atleist 
trečdalį darbininkų. Ta ži
nia kaip perkūnas trenkė į 
darbininkus. Visi žino, kad 
jeigu leis, tai leis trečią va-

landą po piet. O čia dar tik 
rytas ir nei vienas nežino,1 kat
ras pasiliks ir katras bus pa
leistas. Tarpe darbininkų pa-Į 
sidarė toks nusiminimas, kadi 
buvo sunku ir įsivaizdint. 
Darbininkai pasidarė nei gy
vi, nei mirę. Vienas su kitu 
nešneka, tik eidami pro viens 
antrą paklausia, “ar nežinai, 
katruos paleis, o katruos pa
liks?” Ir anam atsakius, kad 
nežino, abudu vėl nueina gal
vas nuleidę prie mašinų. Ir 
taip monotoniškai išdirbus iki 
antrai valandai ir užstojus pa-

I skutimai valandai prieš tą bai
siąją žinią, visų akys likosi nu
kreiptos į bosus. Katram bo
sas pasakys: “Pasiimk savo 
daiktus'ir kraustykis laukan; 
jau tu čia nereikalingas.” 
Laikrodžiui pradėjus rodyt tre
čią valandą, boshi pradėjo'eit; 
palei tuos, katruos jie buvo 
buvo nusprendę paleist ir per

ėjus per visus, sugrįžo į savo 
i vietas. Tada, katrie, likosi ne- 
| paleisti, pradėjo tarpe savęs 
j linksmiau šnekėtis. O katrie 
Į likosi paleisti, pradėjo savo 
daiktus kraustyt į baksiukus, 
ir daiktai iš rankų krinta, o 
akys pilnos ašarų. Vieno dar
bininko užklausiau, kodėl taip 
nusiminei, kai likais paleistas? 
Jis į mane pažiūrėjo su pilno
mis akimis ašarų ir pastatė 
man klausimą: “Tu, brolau, 
tur būt nežinai, kas tai yra 
bedarbė, kad tokį man klau
simą statai?” Ir, nelaukęs 
mano atsakymo, pridūrė. “Tu
riu šešetą vaikučių, už anglis 
ir randa nemokėta, o pinigai 
visi, ką dabar iš ofiso atsiim
siu. O turi ir to neužmiršti, 
kad mieste bedarbių viršaus 
40 tūkstančių.” Tai pasakęs 
apsisuko ir galvą nuleidęs nu
ėjo.

Tai, draugai, įsivaizdinkite, 
koks likimas laukia neorgani
zuotų darbininkų, kuomet 
jiem ir šeimynoms badas į 
akis žiūri. O dirbtuvės ponai 
iš ofiso, pro stiklines duris, 
žiūri ir džiaugiasi, kad darbi
ninkų paliko mažiau ir galės 
pelno ; išspaust .iš jų daugiau. 
Jiems nesvarbu, kad darbinin
kai išmesti ant gatvės ir jų 
šeimynos badu stimpa. Jiems 
tik svarbu, kad iš likusių dar
bininkų daugiau prakaito iš
spaust ir sąu pelno pasidaryt. 
Tada jie tik su mumis skaity
sis, kuomet mes . būsime gerai 
organizuoti.

Todėl, draugai, organizuo- 
kimės ir stokime į darbininkų 
klasės vienybę.

Rochesterio Gyventojas.

Z '■ t
*

EASTON, PA
Klaidų Atitaisymas

“Laisvės” num. 28, 1930 
aprašant apie įsisteigusią 
vinimosi mokyklėlę, 
klaida. Patalpinta:

A. L. D. L. D ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Balsavimo Pasekmes j A. L. D. L D. Centro 
Komitetą, taip pat Altematus 1930 m.
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Reikalaukite tifojaus, nes neilgai garsinsime!
Stambiausia lietuvių kalboje knyga apie lyties 

klausimus

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Parašyta žymiausio tę dalykų žinovo D-ro W. J. ROBINSONO.

v

m., 
la- 

įvyko 
Taipgi 
p.” O

turėjo būti: Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
Lietuvių Frakcijos 21 kp. įsi
steigė lavinimosi mokyklėlė.

, Toliaus, aukotojų varduose 
yra klaida. Patalpinta 1 do
lerį aukojo V. J. Sinkevičienė, 

• o turėjo būti V. J. Sinkevičius.
Taipgi “Laisvės” num. 29 į- 

vyko klaida. ^Patalpinta A. L. 
D. L. D. 13 kuoph su pagelba 
A. L. D. L. D. II Apskričio tu
rėjo pasekmingą koncertą ir 
teatrą 11 d> sausio, o turėjo 
būti: su pagelba A. L. D. L. 
D. VI Apskričio. , : ,

Toliaus patalpinta sekstete 
dainavo P. Urbonienė, b turė
jo būti P. Urbienė.

Dar žemiaus, pionierių loši
me dalyvavusios praleista var
das O. šolomskiūtės.

Žinantis.
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Mes, žemiau pasirašę, liudijame, kad buvome išrinkti per A. L. D. L. D. 
5-tą kp., Newark, N. J., prie pertikrinimo balsavimo pasekmių ir liūdijame, 
kad teisingai yra suskaitliuota, kaip augščiau yra paskelbta.

A. L. D. L. D. 5-tos Kuopos Komisija:
• < J. M. STANELIS.

P. KUNZ.
,(B. SUTKUS nedalyvavo)

Balsavimuose dalyvavo 87 kuopos su 1,500 narių. Reikia pažymėti, kad 
balsavimas buvo' neblogas, nes dalyvavo nemažas nuošimtis narių.

Į komitetą liekasi šie nariai: L. prūseika, Ig. Baches, V. Paukštys, P. 
Buknys, J.' Bondzi, D. M. šolomskas ir Senas Vincas. I altematus: J. 
l^alivaika, J. Bimba, H. j. Burke ir lR. Į Merkis.

Naujas Centro Komitetas savo pareigas pradeda eiti nuo naujų 1930 
metų. ' ! : ,

; ; IG. BACHES, -
A. L; D. L. D. Centro Sekretorius.

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

Su

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lyties organų subu- 
davojimas, lytiškos ligos, saužagystė, prostitucija, ženyba, 
kas reikalinga laimingam šeimyniškam gyvenimui, ir daugybė 

’ > . įdomių: dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui.

Knyga turi 236 pusi, smulkaus rašto, bu paveikslėliais 
ir gražiai apdaryta. Kuinu $2.00.

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais Šiuo adresu:
J. BARKUS, Sierai P? O1.29, New York, N. Y.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH*SKAITYKITE!

Jau Gatava Nauja ApysakaSLIAKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA

ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

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

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Jęje rasite Lepino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiąu 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs;'1/",”

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

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi suaiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iŠ mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla-, 
Čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? * Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik. 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra, kurios kaina tik 15c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

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

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, to
ris talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo. 
Čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevykis- 
tąnt taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip militariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
•paskendusias' moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

7
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Fašistų Vadas Tarėsi 
Popiežium 

---------- —i
ROMA.—Penktadienį Ita

lijos fašistų partijos sekre
torius Augusto Turati turė
jo ilgą pasikalbėjimą su po
piežium. Manoma, kdd jis 
paruošė dirvą diktatoriui 
Mussolini pasikalbėti su po
piežium.

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

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

NAUJA {DOMI KNYGA
Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

Name

Address

Occupation

City

Age

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

Paraše V. Kapsukas

46

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai.

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

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

BOSTONAS IR APIELINKE

(Tąsa)
Motovylov, klausydamas dainos, prisimi

nė gusarų dainuotą dainą laike Kerenskio 
viešpatavimo, kurios žodžiai buvo: “Marš 
pirmyn trimituoja, laisvieji kareiviai; Blo
gas balsas mumis šaukia, neisime, vaikai.”

—Svoločius... Ir reikėjo mums pergy
venti visą tą Rusijoj marmalą. Kaip tai 
teisingai pabrėžtos ypatybės toj kerenšcyz- 
nos dainoj. Tai patsai jos branduolis, sy
vai, siela.—“Neisime, vaikai”. Kas mums 
tėvynė, garbė tautos. Viskas po velnių, 
viskas niekai. Ačiū dievui, daugiau to nė
ra ir nebus! Gerai! Malonu pažiūrėti da- 
mr.. .

į Vis ėjo komandantiškas skyrius.
Sekamą dieną po apvaikščiojimo, užėjo 

pas Baranovskį vietos kalvis, kad gavus 
pinigų už pakaustymą jo arklio. Tuom 
laiku Baranovskis, Foma ir Nastė sėdėjo 
už stalo ir gere arbatą. Oficierius pasiūlė 
ir kalviui stiklą arbatos. Kalvis buvo labai 
nustebintas tokiu pasiūlymu ir pradėjo at
sisakinėti, vadindamas Baranovskį “vaša 
blagarodija”. Baranovskis juokėsi, kad jis 
yra gimęs nei kiek negeriau, kaip ir kalvis, 
tiesiog kaip ir visi.

—Mesk į šalį tą, dėde, o vadini; mane I 
tiesiog Ivan Nikolajevič. j

—Na, ką tu Nikofore abejoji?—tarė Na
stė,—sėskis, išgerk stiklą arbatos. Jis pas 
mus visai paprastas. Sėskis! Ir Nastė at-| 
kreipė savo malonias akis į oficierių. Kal
vis padėjo kepurę, persižegnojo atsisukęs 
į svarbiausįjį kampą ir atsisėdo prie stalo 
galo. Nastė pripylė jam arbatos į paauk
suotą puodelį ir su užrašu: “Dienoj var
duvių” ir pastatė prieš jį, pastatė ir puode
lį su pienu. Baranovskis, parodęs į cuk
raus maišelį, pasiūlė svečiui:

—Malonėsite gerti su cukrum.
—Jau mes atpratome nuo jo, ačiū,—mos

telėjęs ranka tarė kalvis.—Užmiršome ka
da ir gėrėme su cukrum.

—Na, tai nors dabar gerkite!
Kalvis gėrė arbatą, atsikąsdamas labai 

mažais šmočiukais cukraus, tiesiog mikro
skopiškais šmočlukais. Išgėrė arbatą ir, 
duodamas puodelį Nastei, priminė:

—O, aš pamelavau jums kas liečia cuk
rų. Nes nesenai aš geriau su cukrum.1 
Kaip raudonieji pas mus buvo, tai davė jo. ■

—Kaip, čia pas jus raudoni gyveno!— 
tarė nusidžiaugęs «Baranovskis.—Svarbu, 
nu, tai pasakykite, ką jie kalbėjo apie mus, 
apie kara ir abelnai, kokia pas juos tvar
ka?

—Suprantama, ką kalbėjo, kaip jau prie
šai, tai jau priešai,—nenoromis kalbėjo kal
vis.
|—Tu, Nikofore, nemikčiok, o kalbėk kaip 

pridera,—atsisukus į jį tarė Nastė,—kaip, 
ką kalbėjo. Nežiūrėk, kad jis nešioja ant
petis, nors jis ir oficierius baltųjų, bet jis 
visai ne baltas.

E Foma nieko nežinodamas apie tas pasau- 
liožvalgos permainas, kurios įvyko pasta
ruoju laiku pas Baranovskį, nežinodamas 
apie jo artimus ryšius su Naste, nusijuokė | 
ir išvertęs savo arbatos stiklą, pasileido il-

p juoku. Jam buvo labai juokinga, kad 
astė vadino jo komandantą ne baltuoju, 
s juokėsi iš kvailumo sodžiaus moteries. 
—O tu, Foma, nesijuok. Nieko nesu- 
ranti tai ir tylėk! štai pasileido juokais! 
-suriko ant jo Nastė.
Foma, matydamas, kad oficierius tyli, 

nepalaiko jį, nesudraudžia Nastę, kiek su
pyko:
O—Suprantama, tu daug žinai. Tau iš 

viršaus geriau matosi. Užsirūkė ir išėjo 
laukan. Kalvis, tylėdamas "ėrė arbata ir 
pūtė. •

—Klausyk, Nikofore,—vėl atsikreipė į jį 
Nastė,—nėra reikalo tau slėptis. Oficie- I 
rius su tavim norėjo kaip su žmogum pa
sikalbėti, o tu tyli kaip meška ir gana,— 
ir ji atsisukus linkui Baranovskio pradėjo:

—-Aš tau, Ivan Nikolajevič, tiesiai pasa
kysiu: šis kalvis pas mus miestelyj yra pir
mutinis vadas bolševikų. Dabar, matai, jis 
ir žegnojasi prie> kertinį kampą ir tave 
“vaša blagarodija” vardu vadina, o išgirs
tum tu, kaip jis savo prakalbose tuos jūsų 
“vaša blagarodija” “garbina”. Apie rau
donųjų tvarką jis viską kuogeriausiai žino, 
ir viską gali pasakyti tau.

Kalvis nustojo gėręs arbatą, išbalo ir 
pasiskubino teisintis:

—Ką, tu, Naste, ar durnaropių apsirijai 
ar ką? Kokis gi aš čia bolševikas? Argi 
ištikrų jūsų “blagarodija” patikėsite bobos 
plepalams?

Baranovskis pradėjo kalvį raminti, sa
kydamas, kad jokios reikšmės jis Nastės 
kalbai neduoda, ir kad jam visai nesvarbu, 
kas yra kalvis—bolševikas, ar ne, bet jam 
tik norisi sužinoti tiesą apie tvarką,: kokią 
yra pas raudonuosius. Ilgai, ijg^ kalbėjo 
Baranovskis, atsargiai, norėdamas arčiau 
prieiti prie kalvio, gauti jo i pasitikėjimą, 
atvirumą. Kalvis, matydamas,: kad oficie
rius neareštuoja jį, nerėkia ant jo, nekolio- 
ja, ką kitas jau būtų senai padaręs, o kalba 
gražiai, draugingai, pradėjo ramintis. O, 
Nastė vėl pradėjo įkalbinėti kalviui, kad 
jis neprivalo bijotis šio oficicrio, ii* kad ji 
nėra durnaropių apsirijus.

Kalvis, vis dar nepasitikėdamas pradėjo 
kalbėti. Pasakys žodį kitą ir vėl galvoja, 
mąsto, geria povaliai arbatą; vėl pasako ir 
vėl tyla. Baranovskis mokėjo palaikyti 
kalbą, ir mažu-pamažu kalvis pradėjo kar
štai pasakoti oficieriui apie viską tą, ką jis 
matė.ir girdėjo pas raudonuosius.

—Ten, aš jums pasakysiu, tvarka tai 
tvarka. Ten nėra jokios betvarkės! Ten 
niekas neskriaudžia valstietį. Ųieve apsau
gok, nieko nuo jo neima dykai. O jeigu at
siranda tokių, tai juos tuoj aus prie sienos. 
Labai aštriai Sovietai baudžia įvairins 
griovikus, plėšikus. Su savo komandantais 
raudonarmiečiai apsieina kaip su draugais 
ir vadina juos—drauge komandante. Ko
mandą išpildo teisingai. Kas liečia raudon
armiečių apsirengimą, tas nesvarbu. Pri- 
silygti prie baltųjų aprėdalų jiems toli. Pas 
jumis, žiūrėk, kareiviai kaip pirkliai ap
rengti, ir dovaują darbininkų’ir valstiečių 
ir užsienio ponai. Kad ir vakar, laike ap- 
vaikščiojimų, ko ten jiems nedalino? Vis
ko! Iškarto matosi, kad su jumis turčiai, 
milionierUi, visko dar turi, nori kareivius 
patenkint?, papirkti, kad jie už juos kariau
tų, stotų. Pas raudonuosius kas liečia tai, 
yra blogiau. Tiesa, valgį jie gauna gerą, 
bet prisilygti prie jūsų negali todėl, kad 
pas juos užpakalyj badaujančioji Rusija, 
ten taipgi visiems reikia valgyti.

—O iš.kur jie gali gauti reikmenis, ten 
biednuomenė kovoja, kovoja ir šalį tvarko. 
Patys darbininkai ir valstiečiai krašto gas- 
padoriai. Tai iš kur gi mūsų biednuome
nės broliai gaus tokius turtus, kaip jūsų 
ponai? Gal būt, kada karas pasibaigs, su
sitvarkys darbas fabrikuose ir dirbtuvėse, 
tai visko bus, o kol kas stoka ir gintis rei
kia.

Baranovskis klausėsi atydžiai. Žiūrėjo į 
sausą, suodžiais padengtą kalvio veidą, į 
jo melsvas protingas akis, klausėsi jo bal
so, kuris buvo tvirtas pasitikėjime į naują 
gyvenimą, komunistinį surėdymą. Jo vai
dentuvėj gyvuoja gražus, teisingas, geras 
naujas pasaulis...

Kalvis nuėjo namo. Nastė rinko dalykus 
nuo stalo. Baranovskis sėdėjo giliai užsi
mąstęs, galvodamas apie daugybę per kalvį 
nupieštų dalykų. Dabar jis jau persistatė 
sau aiškiau, «kad raudonieji kovoja už tei
singas idėjas, už įvykinimą socializmo idea
lų, ir tuojaus oficieras lygino tą, už ką ka
riauja baltųjų ‘armija? Baranovskis, kol 
kas, negalėjo į tai rasti tinkamo atsakymo. 
Labai įvairus sąstatas baltųjų armijos, ir 
tų žmonių, kurie vienokiu ar kitokių būdu 
bet kovojo prieš bolševikus. Vieni pas bal
tuosius kariavo už revoliuciją, kokios jie ir 
patys nežinojo; antri kovojo už atsteigimą 
carizmo, monarchijos; treti1—velnias žino 
už ką; ketvirti tik todėl, kad juos spėka, 
grūmodami atimti gyvastį, varė baltieji į 
mūšius prieš nanas jiems suteikia vietiniai 
Sovietų valdžia, o penkti todėl, kad jie nei 
patys nežinojo, prieš ką kovoja ir už ką.

Baranovskis visu savo kūnu jautė, kad 
jis daugiau jau neturi spėkų eiti į karo 
frontą, ir laužė sau galvą, kaip čia išsiliuo- 
suoti iš esamos padėties, huo-tos negarbin
gos rolės, kurią užkorė jam susidėjusios 
sąlygos ir tie, kurie vadovavo; kaip, pasi- 
liuosuoti nuo rolės—-vado ir instruktoriaus 
žudyti tokius pat, kaip jis. Prisiartino Nas
tė, atsisėdo greta, padėjo savo galvą jam 
ant peties. Jis apsikabino ją.

1 (Tąsa bus)

NORWOOD, MASS.:-Or ' . ■:>

Klasiškas koncertas, kurį iš
pildys iš Wokcesterio pasižy
mėję artistai-dainininkai: B. 
Kupščiūtė, M. Paruliūtė, V. 
Tumanis, J. Sabaliauskas ir 
M. Jablonskaitė - Meškienė. 
Programoj dainuos L. L. R. 
Choras, po vadovyste drg. 
Edw. Sugario. Taipgi smagu 
pranešti, kad šiame koncerte 
dalyvaus visų mylimas daini- 
ninkas-komikas drg. Ig. Kubi
liūnas. Jis suteiks daug nau
jų komiškų dalykėlių;

Šio koncerto programa bus 
labai įvairi, nes Worcesterio 
artistai-dainininkai , dalyvaus 
solistais, duetais ir kvartetais. 
Įvyks 16 d. vasario; pradžia 
antrą valandą dieną, Lietuvių 
Svetainėj, • 13 St. George Avė*.

• t 
i šį koncertą rengia Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
58 kuopa. Pelnas eis streikiė- 
riams ir politiniams kaliniams. 
Todėl kaip Norwoodo, taip ir 
apielinkės lietuviai darbinin
kai ir darbininkės kviečiami 
skaitlingai atsilankyti ir bend
rai pasigėrėti žavėjančia pro
grama.

Darbininkas.

38 kuopa rengia šaunų balių; kuris: 
atsibus subatoj, 15 d. vasario, Norks 
Hall. Visa pažangioji publika ren-į 
giasi tame vakare dalyvauti, nepasi
lik namie nei pats.

“Kova Už ‘ Idėjas” perstatymas į- 
vyks 25 d. vasario, 7:30 vai; vakare, 
Norkevičiaus svetainėj. šiame vaka
re, kaip girdėjom, daugelis draugų 
bei mūsų simpatikų rengiasi net iš1 
toliau dalyvauti. O apie vietinius 
nėra nei kalbos—visi, be abejonės, 
stengsis šį taip gražų perstatymą 
pamatyti. Komitetas. 35-36

NANTICOKE, PA.
Koncertą ir balių rengia L. D. S. 

A. 63 kuopa subatoj, 15 d. vasario 
(February), žadžeikos svetainėj, 150 
Pine St., Nanticoke (Andover). Pra
džia 7 vai. vakare. Rengėjai. 35-6

.ii.......... ■■■■ mm■ ...... i ..........-

PAJIEŠKOJIMAI
---------------------

’ ' ''r L t ; ‘ • '■PAJIEŠKAU Antano Barzdaičio, Su- 
; yąlkų redybos,; Š^kių apskričio, ša

kių miestelio. Seniau: jis gyveno Chi- 
•dago,.' I11J Medžiu :jį "patį atsišaukti 
arba !Has. &hotie‘ tnalo’nėlpt pranešti. 
Tūrių svarbų r reikalą. J' J, F. Bacevi- 
čičtš, 9836 Cherilot St.,' Detroit, Mich. 

! i ' ‘ ‘ ' 35-6

Paryžius.— Anglijoj pra
sidėjo judėjimas prieš nai
kinimą vėjinių malūnų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
A. I.. D. L. D. 188 kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 16 vasario, 
3014 Yeamans St. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai būtinai ateikit ir 
pakalbinkit nepriklausančius. Turi
me svarbių ■ reikalų aptarti. Valdy
ba. 35-6

LEWISTON, ME.
A. L. D. L. D. 31 kuopa rengia 

prakalbas nedėlioj, 16 vasario, šv. 
Baltramiejaus svetainėj, 387 Lisbon 
St.' Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės 
M. žaįdokas. įšviečiame visus atsir 
lankyti, išgirsit ^svarbių ir naudingų 
dalykų! (Tą pačią dieną; '9 vai. ry
te, bus metinis "A. L. D. L. I). 31 
kuopos susirinkimas. Visi nariai at
eikite laiku. Gausit naują knygą—■ 
Seno Vinco Raštus. Susirinkimas bus 
šv. Baltramiejaus svetainėj. Sekr. 
A. Kaulakis. ' 35-6

E. Y 7NDS0R, KANADA
A. L. D. L. D. 21 kuopa rengia 

šokius subatoj, 22 vasario, po num. 
250 Dranillard Rd. Dainuos Aido 
Choras. Kviečiame visiis atsilanky
ti ir smagiai laiką praleisti. Valdy
ba. 35-6

PLYMOUTH IR 
APIELINKe

PHILADELPHIA, PA.
Žingeidus ir didelis teatras, drama 

“Vergijos Griuvėsiuose,” pirmą sykį 
i bus statoma Philadelphijos scenoj 
subatoj, 15 vasario, Ukrainų Svetai
nėj, 847 N. Franklin St. Pradžia 
8 vai. vakare. Publika šiuo veika
lu bus labai patenkinta. Todėl mel
džiame nepraleisti šios progos, atsi
lankyti. Bendras Komitetas. 35-8

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

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

Mlle SUZANNE DANNELL

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

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

MARGARETA VĄLINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

308 West 94th Street 
New York City

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

LIETUVIS GRABORIUS

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

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

-1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

NAUJAUSIOS MADOS

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 

gausite tikrai profesionalę pagel- 
bą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

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

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

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

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

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road Spencerport, N. Y.

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

, PO 6 VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą nak^tį ant 

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
i rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia įtaisyta didelis 
• plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su

HŪrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui.

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

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

\ Telefonas: Pulaski 1090 i

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIAI>>i

L. D. S. -A. 53 kuopa rengia ska
nią vakarienę su programa ir šo
kiais subatoj, 1 kovo (March), 
Franklin Fire Hose svetainei, Lee 
Park Ave., Lee Park, Wilkes-Barre, 
Pa. Pradžia 7. vai. vakare. _ Pra
šome visus vietos ir apielinkės lie
tuvius prisirengti ir tai dienai atėjus 
atsilankyti. Įžanga 50c. Dora. 35-6

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susi? 

rinkimas bus nedėlioj, 16 vasario; 
Mažeikos svetainėj, 11 vai. ryte. Visi 
nariai ateikit, gausit paskutinę kny
gą už 1929 metus. Sekr. V. K. 35-6

A. L. D. L. D. VI APSKR. 
KUOPOMS

Draugai ir draugės, sulyg' nuta
rimo apskričio konferencijos, pikni
kas bus surengtas 6 d. liepos (Ju
ly), Laurel Springs, N. J. Parkas 
jau paimtas, tat visos kuopos įsite- 
mykit ir nieko nerengkit ant minė
tos dienos. A. J. Pranaitis. 35-7

COURTNEY, PA.
A. L. D. L. D. 61 kuopos susi

rinkimas bus •. nedėlioj, 16 vasario, 
Mairiierių Svetainėj, New Eagle, Pa. 
Pradžia 12 vai. dieną. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti laiku, turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Sekr. J. Adomaitis. 35-6

MAHANOY CITY, PA.
Du Nepaprastai Dideli Parengimai 

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo

Išparduodami Dabar

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

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

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

Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nIų vakaro

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintu Ilava- 
nds tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

PARLOR — BEDROOM 
KITCHEN SUITES

DINING ROOM and

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y



Puslapis Penalas

BINGHAMTON, N. Y.

Šis-Tas

26 d. sausio L. D. S. A. 23 
"kuopa turėjo surengusi pa
skaitą “Gyvenimas ir Darbai 
Rožės Luksemburg,” parašytai 
drg. J. T. Bimbienės. Skaitė: 
drg. V. Zmitraitė.

Mano supratimu, minėta pa
skaita yra labai svarbi—tai 
yra tikras veidrodis drg. Ro-j 

Ą žės pasišventimo ir nenuilstan-1 
• Čjo darbavimosi darbininkų 
klasės labui. Patartina vi-j 
soms L. D. S. A. kuopoms, ku
rios dar nėra skaitę minėtos 
paskaitos, kad perskaitytumėt 
ir susipažintumėt su drg. Ro- 

f žės Luksemburg darbais, kuri' 
paaukojo net savo gyvastį už | 
darbininku klasės reikalus.

I
Po paskaitos tęsėsi diskusi-l 

jos. Nors buvo garsinta, kad 
diskusijoms tema yra tikybos! 
klausimu, bet susirinkus pub-1 
Irka nepasitenkino vien tajai 
tema, o apkalbėjo ir draugia-j 
kai diskuęavo ir kitus svarbius; 
klausimus, kurie liečia dabar-: 
tinį. draugijų veikimą.

• Apdiskusavus svarbesnius : 
klausimus ir einant prie už-! 
baigos, pirmininkė atsikreipė! 
į publiką su klausimu, ar ir 
toliau rengti panašius susirin
kimus. Visa publika noriai 
sutiko, kad ir ateityje būtų 
rengiama paskaitos ir diskusi-j 
jos ir nusitarė dieną 16 vasa-j 
rio.

2 ,d. vasario įvyko L. D. S.1 
A. 23 kuopos susirinkimas.; 
Raportavus komisijai, kad ■ 
publika ir ant toliau pagei
dauja, kad būtų surengta pa-j 
skaitos ir diskusijos, L.D.S.A.i 
23 kuopa nutarė surengti pa
skaitą temoje: “Moters padė
tis visuomenėje” ir diskusijas: 
“Delko pasikartoja bedarbės.” 
Šis klausimas yra svarbus, nes 
tai dienos klausimas, su ku-l 
riuomi turi susitikti kiekvienas! 
darbininkas ir darbininkė. To-! 
del visi Binghamtono lietuviai! 
darbininkai kviečiami skaitliu-; 
gai atsilankyti ir išdiskusuoti1 
tą taip svarbų klausimą.
« Minėta paskaita ir diskusi-' 
jos įvyks 16 d. vasario, 2 vai.1 
po pietų, Lietuvių Svetainėj, 

” skiepe.
;j Taipgi L. D. S. A. 23 kuo-' 
pa rengia didžiausį ir links-' 
miausį balių, kuris įvyks 28: 
d. vasario, Lietuvių Svetainėj;' 
pradžia 7:30 vai. vakare, šis 
balius bus vienas iš skirtinges-' 
mų balių, nes prie įžangos ti- 
Kietu bus duodama (?—

n

“Ateities Įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

Susilaikydami nuo perdėjimo,

vyrai, kurie

66

JOKIA

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos lipšniomis, vyliojančio- 
mis pilnumo linijomi
nori pasilaikytį dailias, tinkamas 
figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkite perviršių. Bukite nuosaikus 
—bukite nuosaikus visuose daly
kuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjime, kada jūsų 
akys didesnės už jūsų pilvą, vietoj to 
imkite Lucky. Ateities Įvykiai meta 
savo šešėlius priešakyj. Išvengkite 
to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanks
čią, jauną, nąujoviškąTigurą.

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

birželio rožė
daugiau”

[John Greenleaf Whittier—1807-1892]
WWW

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 901 

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

John Naujokas

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrencfc, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po keliolika 
šimtų jų parsitraukia.

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

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

■Red.). Todėl visiems turėtų 
būt svarbu viršminėtos pramo
gos ir visų pareiga dalyvauti 
jose. Todėl nepamirškite.

Progresistė.

ST. LOUIS, MO.

Gerbiama “Laisvės” Redakci
ja!

• Yarde S. L. A. 214 kuopos 
geidžiame patalpinti “Laisvė
ja” šią rezoliuciją. Ji buvo 
pasiųsta į “Tėvynę” spalių 
jjnėnesį 1929 m., bet “Tėvy
nės” redaktoriai dar ir po šiai 
dienai nepatalpino, kas dar 
žartą duoda mums suprasti, 
kad organo “Tėvynės” redak
toriai* tarnauja svetimiems 
ydievams,” o S. L. A. reikalai 
jiems svetimi. ‘Jeigu ponai 
pišorjai bei redaktoriai para
šė ką nors neteisingo ant na
rtų arba kuopos, tai būk tik- 
$as, kad “Tėvynėj” apsigyni
mui bei pasiteisinimui vietos 
rįėra ne tik pavieniams na
riams, bet ir kuopoms. Orga
no ątarša-redaktorius treptelė
jo koja ir keletas tūkstančių 
S. L. A. narių turi užsičiaupti, 
6 jeigu ne, tai atsidursi už 
Organizacijos durų.

It’s toasted..
Jūsų Gerklės Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

*Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų r aujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “pries-riebųmą , kuriuos Pa^ 
merkia Medicinos profesija! Milionai 'dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi. 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Luckv Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky , tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdąug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Čokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. @ The AmeHcan TobaccQ Co„ Mfn,

tarpe kitko, ponas Bačenas ci
tuoja: girdi, St. Louis, Mo., 
1927 m. buvo suorganizuota 
jaunuolių kuopa. Susiorgani
zavus šiai kuopelei, Lietuvių 
Komunistų Partijos nariai ir 
jų sekėjai progresistai dėjo vi
sas pastangas, kol tą gražią 
ir jauną kuopelę sugriovė.

Be to, tame pačiame “Tė
vynės” numeryje ponas Bajo
ras rekomenduoja viršminėtą 
straipsnį S. L. A. nariams per
skaityti, kas reiškia, kad “.Tė
vynė” organas, talpindama 
melais paremtus raštus, pjudo 
narius ir ardo ramybę. O to- 
kis ramybės ardymas neneša 
organizacijai jokios naudos, 
priešingai—įneša suįrutę. To
dėl mes, S. L. A. 214 kuopos 
nariai, griežtai protestuojame 
prieš talpinimą melais parem- 
tų raštų ir tuomi pačiu žygiu 
užginčiname, kad S. L. A. 336 
jaunuolių kuopą St. Louis,, 
Mo., niekas negriovė, jinai ta
po likviduota: (1) todėl, kad 
nariai jaunuoliai nesilankė į 
susirinkimus; (2) negavo dau
giau naujų narių, o ir tie pa
tys pradėjo pasitraukti iš kuo
pos.

Likviduotos kuopos 6 nariai 
persikėlė į 214 kuopą.
S.L.A. 214 Kuopos Valdyba: 

Pirm. F. Bartinikaitis, 
Sekt. P. R. Baltrušaitis, 
Iždininkas C. Petrulis.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Jau Trys Metai, Kai Argentinos
Lietuviai Darbininkai Leidžia - 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos__  .J ; ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis daibi- 
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių: reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Mfetams tik____ $3; Pusei___ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” Vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina t " '

Užsisakyki! Puikiausią Knygą

Garsaus Rašytojo Maksimo Gorkio
GERIAUSIĄ KURINĮ

MOTINA—'geriausias paveikslas senosios Rusijos gyvenimo. 
MOTINA—-istorija Rusijos revoliucinio judėjimo.
MOTINA—.atvaizdas kęsmų ir vilčių, priespaudos ir kovos Rusijos 

liaudies
MOTINA—kaip gili muzika, sukelianti krūtinėj tai skausmą, tai 

džiaugsmą, iššaukianti tai juoką, tai ašaras. %
MOTINA—pilna gražių ir reikšmingų palyginimų, filozofijos. Štai 

keli pavyzdžiai: • t
“Pelkėse viskas atsiduoda puvėsiais.”
“Bažnyčia—kapinynas dievui ir žmonėms.”
“Mūsų kapeikoj yra daugiau kraujo, negu dirbtuvės 

direjetoriaus. rubly.”
“Mes nukalam retežius ir pinigus.”
“Pastūmėjus puvėsi—subyra.”
“Vieni kaip elgetos maldauja, kiti kaip vagys viską 

grobiasi.” . |
Šita brangi knyga tuojaus išeis-rš spaudos. Įsigykite ją; raginki

te kitus ją skaityti—įsigyti. Kaina—apdarytos—$1.50; be apdarų— 
$1. Puslapių bus apie 500.

Norinti užsirašyti, išpildykite šią blanką:

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuot 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir... 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgintais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, I^ibaratorijos Bandymai

DR- Z i NS 110 EAST I6th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Ncdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, 
bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusiu!

Urban’s Cold Powders (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. 
Už 75c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, kuri malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas , ........   ?.....................................................—

No.......................-..................................  ............................Street or Avenue

Miestas ...................................................... ........................................... State..—.......—

Rezoliucija Prieš “Tėvynėj” 
Talpinamus Melagingus

Raštus
S. L. A. 214 kuopa papras

tame susirinkime, laikytame Į 
spalių 27 d., 1929 m., Miesto 
Knygyno svetainėj, St. Louis, 
Mo., visapusiai apsvarstė An
tano Bačeno straipsnį, tilpusį 
“Tėvynės” numeryj 41, sky
riuje “Narių Tribūna,” antgal- 
ti.it “Kas kokį darbą .dirba, i 
tokį ir užmokestį gauna,” kur,'

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New Yofk

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 )x:___ _$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ’ir anglų kal
boje. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

“VILNIES” ADMINISTRACIJAI,
8116 So. Halsted Street, Chicago, Ill.

Aš, žemiau pasirašęs, prisiunčiu $............... '.......... už apysaką

“MOTINA,“ kurią malonėkite prisiųsti taip greitai, kaįp tik išeis. 
%

Vardas _________________________________________ ___ _____

Adresas ________________________________

Miestas-------------- --------------- ----------------- Valstija----------------

į .Siųsdami pinigus apdrauskite laišką.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

mokykla su reputacija
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą P |
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti j
taisyti visokių iŠdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą amą. 
Speciales klpsės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas į__ -



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
vėl

HibLo vmuu jxayvu- padalint, 
jo sėbrų, Williams- f k

dai int.

d., 
ku-

kapinėse. Laidotuves prižiū
rėjo graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).,

LAISVI

pra

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

DARBĄ ATLIEKA

■

Telephone, Greenpoint 2320
f- J. GARŠVA

«

v

20,125 Traktoriai

MIRTYS—LAIDOTUVES

krūmus

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Notary 
Public

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

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

k.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street 
BPvOOKLYN, N. Y.

Korporaci- 
New Yor- 
į Sovietų

tai kriau-* 
aiškiai su-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

54-to lo-
Vienybės

pora tre- 
sako, kad 
apiplėšęs, 
sustatytų 
tūla Vii-

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

I v

reika- 
neparodė

r V

nieko 
apsisuko ir nuėjo 
o aš, išdalinęs plakatus, 

nuėjau savo keliu.
Plakatų Skleidėjas.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

pinigų, nes ten 
krepsais iš »di- 
Kada nuvažia- 
jokio “geimio”

Joseph Moreell, 20 metų, 
121 Ainslie St., mirė vasario 
7 d., Sea View ligoninėj; pa-

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

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

Hollis, 
Queens paviete, hukrito lėktu
vas; sudegė du jauni lakūnai 
Ed. Magruder ir R. Gillett

vadovauja jauni buržuaziniai 
ponaičiai.

%

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, biznis įdirbtas, tik blokas 
nuo dokų. Pardavimo priežastis— 
turiu du bizniu. Kreipkitės po num. 
72 Columbus St., Brooklyn, N. Y.

35-7Dainų Profesorius
(ITALAS)

Pabaigęs Milan Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

dainininkų
Pasimatymas ir patarimas* už dyką 
širdingiems dainininkams ir 
diniams.

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

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY

Dresmeikeriai, Negrįžkite [Iš V. Kapturausko 
Darban, Kuomet Jus Pašauks; Tyrinėjimo Teisme 
Social-Monelninkai!

Eina prie pabaigos konfe
rencija tarp “socialistinės” 
dresmeikerių unijos vadų, 
bankieriaus leitenanto-guber- 
natoriaus Lehmano ir fabri
kantų, kurie lėbaudami posė
džiauja Commodore viešbuty
je, .New Yorke. Privatiškas 
“streikas”-lokautas, sakoma, 
už kelių dienų būsiąs atšauk
tas ir paliepta darbininkams 
atgal stoti į darbą. Nors tik
renybėje ne daugelis jų ir bu
vo išėję į tą “streiką.” 
, Ęairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija atsišaukia į 
dreįmeikerius: 
f,ĖįJcite i tikrą streiką vado
vybėje' Indūstrinės Unijos, 
leskite darbą siuvyklose, ku
riose nebuvo jokios unijos ar
ba kompanična unija. Kuriem 
buvo uždaryta siuvyklų durys 
ir patys bosai privertė “strei- 
kuot,” vykdydami planus so- 
cial-pardavikų, tuojaus kreip
kitės į Industrinės Unijos cen
trą, 131 W. 28th St., New 
Yorke, kad pradėt tikrą kovą 
už 40 valandų darbo savaitę 
ir už unijines sąlygas abelnai. 
Neklausykite, kad vadai kom- 
paničnos senosios dresmeike
rių unijos lieps grįžti darban, 
o streikuokite su kovojančia 
Industrine Unija.

Antradien., Vasario 11,1930

Kunigas Grūmojo Policija 
už “Pepitos” Plakatus

Sekmadienį, vasario 9 
ryte, pasiėmiau plakatų,
riuose Lyros Choro garsinama 
“Jankių Milionierius,” opere
tė “Pepita,” kuri bus sulošta 
vasario 16 d., Labor Lyceum 
svetainėj, Brooklyn©, ir įnuė- 
jau ant North Ketvirtos gat
vės pas lietuvišką bažnyčią 

Radau didelį būrį 
stovint lietuvių, vyrų ir mote
rų, senų ir jaunų, mažų ir di
delių. Aš pradėjau dalint pla
katus. bet staiga iš tarpo sto
vinčių žmonių iššoka kunigiu
kas (matyt, dar nesenai įšven
tintas, nes dar nesutukęs), ir 
pradeda manė bart, kad aš 
dalinu plakatus. Aš pasitrau
kiau nuo šaligatvio ant gat
vės, paskui mane ir parapijo- 
nai, nesulaukdami, iki aš jiem 
paduosiu, patys ima plakatus 
ir skaito, nes jie nori sužinot, 
kas parašyta, kad jų kunigas 
nori uždraust

Kunigiukas vėl prie manęs 
prišoka ir sako: “Tamsta būk 
ant tiek mandagus ir nedalink 
čia šitų plakatų be mano lei
dimo.” Aš jam atsakiau: 
“Bet tamsta irgi turėk nors 
kiek mandagumo ir nesivari- 
nėk manęs ant gatvės, nes pa- 
rapijonai žiūri ir juokiasi iš 
tamstos.” Kunigiukas: “Bet 
jeigu tamsta nepaliausi dali
nęs, tai aš pašauksiu policma- 
na.” Aš sakau: “Bet tams
ta esi dievo tarnas ir savo pa- 
rapijonam pasakoji, tal> tams
ta gali pašaukt savo dievą ir 
tegul jis mane prašalina.”

Kunigiukas, nieko neatsa
kęs, apsisuko ir nuėjo savo 
keliu, 
irgi

LORIMER RESTAURANT.
Lietuvių Valgykla

Svarbu Kriaušiams žinot, 
Ką ir Kaip Daryt

Ketvirtadienį, vasario 13 
7:30 vai. vakare, ‘‘Laisvės”) 
svetainėje, įvyks svarbios dis
kusijos.

Bedarbė, naujas algų kapo
jimas pradedantiems dirbt, A- 
malgameitų Unijos vadų veid
mainystės, suktybės ir išdavys
tės verste verčia kriaučius 
darbininkus susidomėt savo li
kimu. Kad atsispirt prieš darb-» 
davių ir Amalgameitų vadų 
bendrą puolimą ant darbinin
kų,. mums būtinai reikalinga 
vieningas ir sutartinas supra
timas ir veikimas.
‘ Todėl turime sueit y ir pasi
tart, ką turime daryt ir kaip1 
daryt?

Reikia žinot, kad Amalga
meitų vadai lokaluose ir dirb
tuvėse darbininkų tarpe turi 
Suorganizavę grupes savo šu
nelių, kurie loja už bosų rei
kalus. Jie deda visas pastan- 
gąs, kad pastot kelią organi
zavimui darbininkų kovai 
prieš bosus ir nelemtuosius 
Amalgameitų vadus. Lietuvių 
lokale mes turime ratelninkus, 
kurie- bjauriausias priemones 
naudoja kovoj prieš darbinin
kų reikalus. Visa 
čiai darbininkai turi 
prast ir žinot.

Diskusijas rengia 
kalo Darbo Unijų 
Lyga.

Pirmadienį prieš piet 
j buvo pradėta iolesnis tardy
mas aidoblisto Vinco Kaptu-! 
rausko ir v 
burg Bridge Plaza magistrato 
teisme. Buvo atėję 
j etas asmenų, kurie 
Kapturauskas juos 
Iš keliolikos skiepe 
vyrų M-ienė pažino 
kutį, kuris su kitais apiplėšė 
vienuolika žmonių, buvusių tos 
moteries kambariuose ant 
Grand St., Thanksgiving Die
noj. Be kitų, cik tą kartą liko 
apiplėštas ir Zajankauskas.

Kadangi teismo vertėjas lie
tuviškai nemoka, tai viena mo
teriškė nesuprato, ko 
laujama, ir todėl 
Kapturausko, kaipo ją apiplė- 
šusio.

Vienas Brooklyno pilietis, 
P., nuo Seigel St., pasakoja, 
kaip jam Kapturauskas su ke
turiais sėbrais išplėšė $47. 
Kapturauskas .jį pavadino va
žiuot į Central Brobklyną ir 
pasiimt daug 
būsią lošiama 
dėsnių sumų, 
vo, toj vietoj 
nebuvo. Kapturauskas tuo
jaus atsiskyrė nuo P. ir įėjęs 
į taxi-cabą atvažiavo prie P. 
namų durų. Kada P. sugrį
žo, tai jau jo laukė Kaptu
rauskas su savo bendrais. At
sirakinus P. duris ir einant vi
dun, plėšikai nutvėrė P., nu
tempė jį į skiepą, surišo ran
kas ir kojas, atėmė $47, ir 

, taip jį skiepe paliko. Nors vi- 
”: si penki buvo apsimaskavę,

Į bet P. pažino Kapturauską iš 
jo “overkočio,” ilgų rankų ir 
didelių kojų. }

Platesnis Kapturausko ir jo 
“draugučių” tyrinėjimas bus 
ketvirtadienį, vasario, 13 d. 
Daugiau bus pašaukta, žmo
nių, kurie turi prieš jį skundus.

Pirmadienį pilnas teismabu-
lietuviškos publikos, kY/ž^ų'r/štin'ė~po ‘num.' 2i i 

kaip -čia eis Kap-|g 40th St., New Yopke. Jiems

10,000,000 Kryžeivių
Prieš Blaivybę

Organizuojasi naujos rūšies 
“Kryžeiviai,” kaip kad jie va
dinasi; jų tikslas yra surinkt 
į savo, draugiją 10,000,000 pi
liečių,’ kurie verstų vyriausy
bę pakeist blaivybes įstatymą.

1 raštinė po num. 21 |

Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją”?

PARSIDUODA Coffee Pot biznis ar
ba reikalingas partneris. Parda

vimo priežastis—4uriu 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)

Automobilių Pinna Lekcija 
Uždyką

Jeigu interesuojatės sužinoti apie 
automobilių sudėtį ir kaip pataisyti, 
galite gautir 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

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laivakroviai Bedarbiai 
Organizuojasi .
/ 40i ♦ (bedarbių laivakrovių 
(dokininkų)^ susiorganizavo į 
bedarbių tarybą laike susirin
kimo Howd Hall’e, Brookly- 
ne, pereitą ketvirtadienį, atsi
liepdami į atsišaukimą komu
nistų , kuopelių, esančių tarp 
laivakrovių.

žiūrinčios, 1 
turaųsko byla. Vienas vyras, 
matyt, Kapturauskui artimas, 
vaikščiodamas kalbėjo: Jeigu 

! kurie ir pažįstate Kapturaus- 
i ką, sakykite, kad nepažįstate.
Nieko iš jo neatgausite, o kad 
jį į kalėjimą pasodintų, tai 
kokia jums iš to nauda?

M-ienė pasakojo apie Kap- 
turausko šaikos įkyrumą. Ne 
gana, kad sykį apiplėšė; bet 
ir toliau pakartotinai siuntinė
ja savo žvalgus, ’besiruošiant 
vėl apiplėšt. Kapturauskas, Vil
kutis ir trečias sėbras yra lai
komi be kaucijos, kaipo pa
vojingi, pakartojanti savo dar
bus įtariami piktadariai.

Rep.

Amtorg Trading 
ja, kurios centras 
ke, baigia išsiųsti 
Sąjungą 2(0,125 traktorius. So
vietuose jais galės naudotis, 
šio pavasario lauko darbams, i 
Tas traktorių užpirkimas kas-' 
tavo Sovietams $30,000,000. 
Be to, per Amtorgą liko pa
siųstą 17,000 plūgų į Sovie
tus.

Kamivalas ir Vylione 
Nežinomo!

Spalvuotasis Senas New Orleans. 
..žavinčios, masinančios pusfran- 
cūzaites ... garlaivis ... gemble- 
riai, ir smagiausia, gražiausia iš 
visų...

“CAMEO KIRBY”
J. Harold Murray ir Norma Terris 

Myrna Loy, Charles Morton 
Iš Booth Tarkingtono veikalo 

—ant pagrindų—
Ferdie Grofe’s “Mississippi Suite” 

Roxy Symphony Orchestra
“Abraham Lincoln/’ dramatinis 

i t t nuotikią
James Montgomery Flagg’o su 

George K. Billings
•WAY DOWN SOI TH IN DIXIE’

■ Scenos spektaklis su Hall Johnson 
Negrų Choru, Roxy Choras, 

Baleto Korpusas ir
32 Roxyettes.

. ROXY THEATRE
St. ir 7th Ave., New Yorke

Prie Didesnio Veikimo
Maspetho A.L.D.LD. Kuopoj

Draugai ir draugės maspe- 
thiečiai, aš daug jūsų pažįs
tu ir žinau, kad jūs priklau- laidotas vasario 11 d. šv. Jono

I sot prie Brooklyno A. L. D. L. 
D. kuopų, o gyvenat Maspe- 
the. Kodėl jūs nepersikeliate 
į Maspetho kuopą? Sakote, 
aš nuo seniau priguliu tai ir 
tai kuopai, ir nematau svarbos 
čia persikelt. Gal to nematot 
užtat,- kad geriau išsisukinėt 
nuo darbo. Paimkim, reikia 
valdybą ar komisiją rinkt, Na, 
ir perstato jus.—O, Jackau, 
yra vietinių; man gi toli važi
nėt! Net kiekvienam susirin
kime del to jūs “negalit” da
ly vaut. . .

Maspetho A. L. D. L. D. 138 
kuopos susirinkimas bus penk
tadienį, 14 d. vasario, 8 vai. 
vakare, pas Kaulinį, 5407— 
69th Lane, Maspethe. Drau
gai ir draugės, būtinai turit 
ateit laiku. Taipgi jaunuoliai 
privalote ateit, nes po susirin
kimo turėsime diskusijas. 

Org. J. K.

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
(SU PAVEIKSLAIS)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJ 

Metams ..................... $2.00
6 mėnesiams ................. 1.00 ,

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “ B a 1 s 'o ” Redakcijai, 
Germany.

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

Žuvo Du Lakūnai
ties

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 vai’dą ir antrašą aiškiai. Įdėkite 
štampą,del atsakymo.

(30-35)

“Raudonasis Artojas” Yra 
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

kartu per savaitę.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 
kultūrinės revoliucijos kelius.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
supažindina savo skaitytojus su 
revoliuciniais įvykiais visame 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir. kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
selkorų ir darbkorų (darbinin
kų ir valstiečių korespondentų) 
pagelba plačiai nušviečia darbi
ninkų, kaimo biednuomenės ir 
vidutinių valstiečių gyvenimą, ir 
jų dalyvavimą Sovietų Sąjungos 

socialistinėj statyboj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ii- plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ai* kitose šalyse, užprenume
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” . “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje.....................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Marksa 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

IŠRADĖJAI
Jūsų pasisekimas su išradimu, 

išgavimas ir pardavimas patento 
priguli nuo jūsų žinojimo. Gi tą 
žinojimą jūs Įgysite tiktai tokio
je organizacijoje, kokia yra SUSI
VIENIJIMAS MOŠŲ IŠRADĖJŲ.

Rašykite sekančiu adresu:
OUR INVENTORS’ 

ASSOCIATION
J 54 Nassau St., New York, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

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

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS

GERAI IR PIGIAI

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR. CHIRURGAS

J

Specialistas del visų lipą; ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi diagnozo ir 

gydymo būdai.
127 East 84th Street

(Tarpe Park ir I^exington Avės.) 
NEW YORK CITY

VALANDOS: 10-12 A.M.;6-8 P.M.
Nedėlioinis 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 Diagnozei 
G ozo Anestetiką

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

tik susitarus.

TeL, Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y. -
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

visiem be skirtumo.

A. VELIČKĄ irTelephone: Stagg 4409

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

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

VIDURIAI UŽKIRTE
Kendrick’s Herb Laxative yra Padarytą iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių > 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį \ndurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaiŠyt su vanaeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai- 

i na, . . . .................................. 60c, per paštą 65c.

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

tyros ir1 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 2017-2360-8514
Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURI

.MALONAUS PASIMATYMO

pažįstate mus, mes pažįstameJūs i 
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.

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grai)d St.) 

BROOKLYN, N. Y
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