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New Jersey Valstijoj. 
Susidomėjimas Vytautu. 
Daugiau Narių Partijon! 
Pas d. Bečį.
Senas Vincas Jau Namie.

Rašo L. Pruseika

Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimčsit

Pasaulį!

Nedėldienį buvau Bayonne, 
N. J. Ten mes turime gražų 
būrį sutartinai veikiančių drau
gų ir draugių. Vytautinės drau
gijos surengtos prakalbos, išro
do, pavyko gana gerai. Publi
ka susidomėjusiai klausėsi, kai 
kalbėjau apie Vytauto “nuopel
nus.” Kviečiau pakeisti drau
gijos vardą. Draugai žadėjo 
daryti ką galėdami, kad vardas 
būtų pakeistas.

Išdėsčius Vytauto “žygius,” 
iš publikos nepakilo nei vienas 
protesto balsas.

Važiuojam su geru draugu, 
tą patį vakarą, į Elizabeth, 
šnekamės apie partiją. Jisai 
žada tuoj prisirašyti partijon.

Elizabethe Bangos choro na
riai surengę “večerinką.” Ban-1 
gos choras dar jaunas, bet jau 
turi 40 narių. Savo mokyto
jom O. Ereminu choriečiai pa
sitenkinę. Chorui užtikrintas 
pasisekimas.

Pasibaigus pažmoniui, mes 
būrelyje kalbamės apie partiją. 
Pasirodo, kad tūli draugai ža
da apleisti partiją del naujos 
mokesčių sistemos. Jie daro di
delę savo gyvenime klaidą.

Kas nuo 1919 metų laikėsi iš
tikimai prie partijos, tas turi 
būti joje ir dabar.
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Vokietijos Darbininkai Už
griebė Automobilių Dirbtuvę

BERLYNAS.— Čia gauta 
pranešimas, kad darbinin
kai po vadovyste Prūsijos 
seimo atstovo komunisto 
trečiadienį užgriebė Opel 
automobilių išdirbystę Rue
sselsheim mieste. Buvo pa
šaukta policija. Sakoma, 
susikirtime su policija dalis 
mašinerijos tapo apgadinta.

Ta išdirbystė yra po kon
trole Amerikos General Mo
tors Korporacijos.

Bolivijos Darbo Unijos 
Nubalsavo Skelbti

Generali Streiką

POLICIJA UŽPUOLĖ SOVIETU ĮSTAIGA 
MUNICH MIESTE, VOKIETIJOJ

Pavienio Numerio Kaina 4< Metai XX, Dienraščio XII

W Pasirodo, kad ir Elizabethe 
nori prakalbų apie Vytautą, čia 
smarkiai ’ mobilizuojasi klerika
lai. Prakalbos įvyks 23 d. šio 
mėnesio. Sutraukite į jas kuo 
daugiausia katalikiškai nusista
čiusių žmonių. Mes turime pa
bandyti juos apšviesti.

LA PAZ, Bolivija.— Na- 
cionalė darbo unijų federa
cija Bolivijoj (“La Federa- 
cion Sindical del Trabajo”) 
nubalsavo paskelbti genera- 
lį streiką ir kovoti už su
trumpinimą darbo valandų, 
už pakėlimą algų ir už abel- 
ną darbo sąlygų pagerini
mą, c.

MUNICH, Vokietija. —: 
Trečiadienį, čia dvidešimts 
policistų užpuolė Sovietų 
prekybos įstaigą, suarešta
vo Sovietų atstovą; užgrie
bė dokumentus ir įvairius 
susirašinėjimus, kokius tik
tai rado ofise. Vėliaus at
stovas tapo paliuosuotas.

Sakoma, būk užpuolimas 
padarytas sąryšy su Sovie
tų valdžios pasiūlymu par
duoti Vokietijos firmoms 
sprogstančios medžiagos.

Vėliaus policija užpuolė 
ir iškrėtė namus Sovietu 
prekybos atstovybės darbi
ninku.

c t
Sovietai Patiekė Protestą

Berlyne Sovietų ambasa

da patiekė (protestą Vokieti
jos užsienio reikalų minis
terijai delei padaryto už
puolimo ant Sovietų įstaigos 
Muniche ir pareikalavo pa
aiškinimo, del ko taip buvo 
padaryta. (Proteste nurodo
ma, kad legališkai buvo pa
siūlyta Vokietijos firmoms 
parduoti sprogstančią me
džiagą.

Nurodoma, kad Sovietų 
prekybos atstovas Munich 
mieste, parašė laiškus del ke
lių Bavarijos firmų, siūly
damas parduoti sprogstan
čios medžiagos, bet taipgi 
pažymėjo, jog tos firmos 
turi pirma gauti importavi
mo leidimą nuo Vokietijos 
valdžios.

Italijos Fašistai Apdovanojo
Popiežių 'Brangia Kamža

ROMA.— Italijos fašistų 
valdžios ambasadorius Va
tikane, grafas de Vecchi, 
antradienį turėjo privatišką 
pasikalbėjimą su popiežium. 
Jis taipgi įteikė popiežiui 
Italijos fašistų valdžios do
vaną, brangią kamža, sąry
šy su popiežiaus auksinio 
jubilejaus paminėjimu gruo
džio mėnesį.

Popiežius išsireiškė, kad 
jis labai patenkintas fašistų 
dovana ir sakė, kad ant ry
tojaus jis dėvės tą kamža 
pamaldose.

Baltagvardiečiai Bandė
Atakuoti Sovietų 

Ambasadą Paryžiuj
PARYŽIUS. — Antradie-

Klerikalų Šmugelninky Byla Rokišky
nio vakara keli šimtai bal
tagvardiečių bandė užpulti 
Sovietų ambasadą. Balta
gvardiečiai dar vis šaukia,

3,000 BEDARBIU CLEVELANDE KOVOJO 
PRIEŠ POLICIJOS BRUTALIŠKUMį-;

Policijos Užpulti Bedarbiai Gynėsi; Miesto Salės Laiptai 
Ne Vien Tik Darbininkų Krauju Buvo Aplieti

Kažin kada Trenton, N. J., 
susitvers ALDLD kuopa? Man 
teko girdėti, kad ten yra keletą 
veiklių draugų.

Sekamą nedėldienį būsim Pa- 
tersone, kur piliečių kliubas 
švenčia savo sukaktuves.

Patersone smarkiai išaugo 
ALDLD kuopa, bet partijon bū
tinai reikia gauti naujų narių.

Paterson iečių jaunimo cho
ras labai gražiai darbuojasi.

Newarke būtinai reikia su
traukti partijon daugiau lietu
vių darbininkų. Partijoj jau i 
darbuojasi dd. Lapcevičius ir! 
Jurevičienė.

Darbininkių Susivienijimo 
kuopa pastaruoju laiku smar
kiai išaugo. (

Buvau pas d. Ig. Bečį, ALD I 
LD Centro sekretorių. Pasiro
do, kad gaisras, kuris kilo jo 
stuboje naujų metų naktį, iš 
skiepo jau buvo persimetęs iki 
antrųjų lubų ir jeigu draugai' 
Rečiai dar būtų nenubudę 5-10 
minučių, tai, veikiausia, būtų 
užtroškę.

Apie šešias savaites reikėjo 
išgyventi pas kaimynus, kol vie
tą atremontavo, žinoma, tas 

8»tsiliepė ant ALDLD reikalų, 
nes sekretorius negalėjo norma
liai darbuotis.

Sukilimas Indo-Chinijoj
I 

___________ I

HANOI, Francijos In- 
do-Chinija. — Yen Bay, 
prie Raudonosios upės, 
už 90 mylių čia, vietos gy
ventojai sukilo prieš Fran
cijos imperialistų militari- 
nes spėkas. Susikirtime žu
vo penki Francijos. armijos 
oficieriai, penki tapo sužei
sti. Keletas sukilėliu už
mušta ir keliolika sužeista.

Po susikirtimo sukilėliai 
pasitraukė j mišką tarp Yen 
Bay ir Phu to.

Vasario 9 d. revoliucinis 
sukilimas prieš Francijos 
imperialistus buvo Hung- 
hoa mieste.

m

Per tris ar keturius mėnesius 
sakęs prakalbas po plačią Ame
riką, d. Senas Vincas jau su
grįžo namo. Jis didžiai nuvar
go,' užkimo ir jau netesėjo pa
sakyti kelias paskutines prakal
bas. Tik namie sakosi' atsiga
vęs.

Jisai ruošia platų raportą A 
LDLD Centrui apie organizaci
jos padėtį jo atlankytose3 kolo
nijose. Laukiame.

Rado Mūnšaino Katilą Medy
North Wilkesboro, N. C. 

— Čia butlegeriai susikrau
stė į medžius dirbti munšai- 
na. V

Marshall Phillips, narys 
Parsonsville “Sausųjų Kliu- 
bo”, kuris čia yra suorgani
zuotas iš privatinių piliečių 
vykinimui blaivybės įstaty
mo, antradienį su.Jdtjais to 
kliubo nariais rado 35 ga
lionų katilą, įtaisytą pušies 
šakose dirbti munšainą.

Londonas.— Amerikos ir 
Anglijos imperialistų atsto
vai susikirto laivynų konfe
rencijoj. MacDonaldas pa
reikalavo, kad pirma būtų 
svarstoma didžiųjų karo lai
vų klausimas, o Amerikos 
atstovas Stimson pasiūlė, 

i; kad būtų pirjna “išrišta” 
kreiserių klausimas.

Sužeidė Francijos Komuni
stų Vadą Demonstracijoj

-______ _ i : t ’ 1

Paryžius.— Marcei Ca- 
chin, Francijos komunistų 
vadas ir parlamento narys, 
tapo pavojingai sužeistas 
susikirtime su policija Bei-' 
forte, kur dešimts tūkstan-' 
Čių darbininkų demonstra
vo.

žuvo 3 Darbininkai

Berlynas. — Trečiadienį 
trys darbininkai žuvo ir še
ši tapo labai sužeisti, įlūžus 
luboms. ' departmentinės 
krautuvės namo, būdavoja- 
mo šiaurinėj Berlyno daly.

(Tąsa)
Pralotas Labanauskas Sam
dė šmugeiiavimui Agentus

Prieš Seimo rinkimus (1926 
m.) pralotas Labanauskas, Rim
ša, Mačiulis ir kt. samdę nuk. 
Šnioką vesti agitaciją ir už tai 
sumokėję iš.banko pinigų apie 
300 litų. Taip pav. jį šidntę 
Kaunan į kokius tai kursus pa- 
simokint agituoti ir kelionei dar 
ve 60 litų.

'Nuk I.- Vaštaka nupasakojo 
apie pogaisrinį 1928 m. gegu
žes 6 d. banko narių susirinki
mą, kuriame buvo išduoti gar
sieji draugiški vekseliai.

—Atvažiavo iš Kauno toks 
ponas su akulioriais (p. Ant. 
Trimakas) ir prikalbėjo išduo
ti vekselius. Aš dar norėjau 
išeit, bet vekselio nepasirašius 
neišleido.

Kiti nukentėjusieji nupasako
ja, kad tame susirinkime Tri
makas ir kt. tvirtinę, jog Rim
ša sugautas ir kad bankas gaus 
už gaisrą apdraudimo premiją. 
Ragindami duoti vekselius tvir
tindavę, kad juos išpirks pats 
bankas.

Trimakas ir kt. susirinkime 
sakę, kad jei nariai neduos vek
selių, tai bankas teks likviduoti 
ir nariams teks pakelt visi nuo
stoliai.

Po susirinkimo tų, kurie ne
išdavė vekselių, neleido išeiti.

Prie durų stovėję pralotas 
Labanduskas, Mačiulis ir kt. ir 
tik tuos, kurie pristatydavo tam 
tikrus kvitukus, kad jau išdavė 
draugiškas vekselius, išleisdavo 
išeiti; ' < ’•' } ' H ' ' - » • ‘

Tiėms nariams, kurie susirin
kime nedalyvavo, buvo siunčia
mi raginimai su grasinipiais, 
kad jei gerųęju vekselių . nęišn 
duos, bus iš j ieškota su policija.
' ’ < ’ ‘ ?' f ; ji

Būdami Geri Katalikai Da
vėsi Apšmugeliuotį

Prailginti vekselį galima bu- 
vo tik pasirašius draugiškus 
vekselius; ... ; į

—Susipilkime kalbėjo visi, 
kurįe didesniai inteligentijai— 
pasakoja vienąs (nukentėjęs— 
mes jų kalbomis patikėjom, o 
kadangi pral. Labanauskas ne
leido išeit pro duris, tai, būda
mi geri katalikai, ir išdavėm 
vekselius.

Visi nukentėjusieji pabrėžia, 
kad iš jų vekseliai buvo gauti 
beveik per prievartą su įbaugi
nimais ir pan. . ' , '

Dabdr dar paaiškėjo ir tokios 
kombinacijos: • narys, grąžinęs

paskolą į banką, negaudavo at
gal savo vekselių, bet tik tam 
tikrus kvitus. Tie ‘vekseliai pas
kiau buvo vėl protestuojami ir 
antru kart jieškoma paskola. 
Be to, daugelis nukentėjusių 
rašėsi neva ant 500 lt. vekselio, 
bet paskiau pasirodė, kad tai 
vekseliai l.OOQJt. sumoje.

i
18 vai J 15 mini teismo! posė

dis baigiamas... Buvo nuklausta 
apie pusę visų, (viso 131) nu
kentėjusių.

> Trečioj U Teismo Diena s
Toliau tęsiami nukentėjusių

jų] apklausinėjimai. . Nukentė
jusieji beveik nieko naujo nepa
sakė, tik vis kartoja, kad—‘

—Mes nenorėjom išduoti vek
selių, bet jie privertė. Pralotas 
Labanauskas, Mačiulis ir kt. 
stovėjo prie durų ir neišleido, 
o kurie išbėgo, tai tiems grasi
no antstoliu ir policija. . .
: 1928 m. gegužės 6 d. (t. y. 

pogaisriniame) susirinkime vis 
buvę įsitikinėjama:

—Jei nepasirašysit vekselių, 
tai netzjūsų karvučių neužteks, 
bet visą turtą teks parduot. .

Taip įtikinėję Trimakas, La
banauskas ir kt.

Prokurorui užklausus vieną 
nukentėjusį, kodėl jie nenorėję 
išduoti vekselių, jis atsakė;

—Aje, pone, . mes ' žinojom, 
kad vekselis blogas daiktas, \tai 
ir bijojom. i . A

Daugelis nukentėjusiu, teisia
mųjų pavardėrhis .nežino ii’ ro
do tai* Zinbergą,! tai - Trimaką, 
kuriems 'išdavę naujus vekse
lius, pakeitimui senųjų (pasko
los3 reikalai) •, 'bet ir vieni ir an
tri vekseliai buvę bankuose in
kasuoti, ir reikėję išpirkti.

Dabar neišpirktieji i vekseliai 
randasi daugiausia, žemės • ir 
Centr. ūkininkų bankose.

Po pietų pertraukos teismas 
ekspertams parūpino daugiau 
darbo.

Toliau baigiami klausinėti nu
kentėjusieji.

•> • (Tąsa ant 3 pusi.)

■ Washington.— Antradienį 
atstovą bute atstovas Dick- 
stein, demokratas iš New 
Yorkoj šaukė prieš pripaži
nimą Sovietų Sąjungos. Tas 
kapitalistų tarnas šaukė, 
kad Amerika negali pripa
žinti Sovietų* valdžios del 
“religijos naikinimo.” , , (

būk Sovietai pasigriebė jų 
vadą, generolą Kotepovą.

Kadangi Francijos valdžia 
dar nėra nusprendus nu
traukti ryšius su 'Sovietais, 
tai buvo pasiųsta policija 
nedaleisti baltagvardiečiams 
padaryti atakos.^ Dešimts 
asmenų, tapo suareštuota, 
bet visi greitai likosi paliuo- 
suoti.

Lenkijoj Bedarbiai 
Kovoja

VARŠAVA..— VloclaveR. 
mieste įvyko didelė bedar
bių demonstracija. Suvirs 
2,000 bedarbių dalyvavo. 
Tris kartus policija puolė 
išardyti demonstraciją, bet 
bedarbiai tvirtai laikėsi ir 
pagalios jiems pavyko nu- 
maršuoti prie miesto salės, 
kur jie reikalavo darbo arba 
užlaikymo.

Varšavoj komunistai suor
ganizavo demonstraciją pra
šalintų darbininkų iš Skoda 
fabriko, kur išdirbama 
amunicija. Demonstracija į 
įvyko prie Lenkijos karo 
ministerijos.

Sulig paskelbtų oficialių 
skaitlinių, nuo 4 iki 11 d. 
sąusio Lenkijoj bedarbių 
skaičius padidėjo ąnt 17,000. 
Dabar priskaitoma suvirs 
223,000 bedarbių. Ypatin
gai bedarbe padidėjo teksti
lės, narni] budavojimo, me
talurgijos ir anglies kasyk
lų pramonėse. Prie to, pasi
naudodami ' krizių, darbda
viai nukapoja algas dirban
tiems darbininkams.

Dešimts tūkstančių, teks
tiles darbininkų sustreikavo 
Bielitz mieste prieš algų nu- 
kapojimą.

CLEVELAND, Ohio. — 
Antradienį po pietų suvirs 
3,000 bedarbių po Komuni
stų Partijos vadovybe mar- 
šavo į miesto salę reikalau
ti darbo arba užlaikymo.

Kuomet policija brutališ- 
kai užpuolė, - bedarbiai 
smarkiai gynėsi.

United Press praneša, 
kad policija išsireiškus, jog 
“riaušės” buvo didesnės, ne
gu pagarsėjusioj Pirmos 
Gegužės demonstracijoj, 
1919 metais.

Didžiuma bedarbių buvo 
nariai Bedarbių Tarybos. 
Jie maršuodami gatvėmis 
nešė plakatus su užrašais: 
“Reikalaujame darbo arba 
algų/’

Numaršavę prie miesto 
salės, daugelis bedarbių su
ėjo į vidų; užsipildė bedar
biais koridoriai ir salės laip
tai. Policistai pradėjo buo
žėmis mušti bedarbius. Pen
ki šimtai bedarbių įėjo į 
miesto tarybos svetaine pir
ma, negu durys tapo užda
rytos.

Pašaukta daugiau polici
jos mušti bedarbius. Atvy
ko 50 policistų ir pradėjo 
atakuoti minią, bet bedar
biai griežtai pasipriešino: 
kirto atgal policistams. Ta-

j po sužeisti ..trys policistai: 
I inspektorius Matowitz, lei
tenantas Oliver Terrence ir 
policistas John Savage. Ke
letas bedarbių sužeista. *• -j

Saugumo direktorius Ed
win Barry ir policijos virši
ninkas Jacob Graul koman
davo policiją, ir Barry pa
galios su savo policistais 
privertė.500 bedarbių aplei
sti miesto tarybos salę. Pa
skui policija atakavo minią 
ant miesto salės laiptų, ir 

į ten policija taipgi gavo į 
' kailį. Policijos leitenantas 
| Terrence tapo pamuštas ir 
; minia smarkiai jį apmindė.

Pagalios iš gaisro gesini
mo dūdų buvo paleistas van
duo ant bedarbių, kurie at
vyko reikalauti pašelpos sa
vo badaujančioms šeimy
noms. Policija taipgi pra
dėjo grasinti šaudymu. Be- 

i darbiai pasitraukė nuo sa
lės laiptų, bet tūlą laiką bu
vo prie salės. Salės laiptai 
buvo krauju aptaškyti, bet 
ne vien tik bedarbiai pralie
jo kraują, reikalaudami iš 
kapitalistinės valdžios pa
šelpos .

Astuoni bedarbiai ir de
monstracijos vadai suareš
tuota. -U

Numirė 126 Mėtų Indi jone

Mesa, Ariz.— Josefa Mi
randa, 126 metų amžiaus in
di jone, numirė čia antradie
nį truppąi pasirgus. Ji gi
mė Meksikoj, (

Suareštavo už Sakymą 
Prakalbą Bedarbiams
PHILADELPHIA, Pa. — 

Antradienį už sakymą pra
kalbos bedarbiams Labor 
Lyceum svetainėj, Kensing
ton, tapo suareštuotas Emil 
Gardos, Komunistų Partijos 
distrikto organizatorius, ir 
Joe Brill.

Chester, Pa., tapo suareš
tuoti trys darbininkai už 
sakymą prakalbų bedar
biams. Kiekvienas jų sulai
kytas po $10,000 kaucijos.

Chicago.—-- Chicagos mies
to viršininkai tariasi su 
grupe kapitalistų, kuriems 
vadovauja Silas W. Stawn, 
kaip sukelti miestui $13,- 
700,000 paskolą, kad galima 
būtų išmokėti algas miesto 
darbininkams.

Newark, N. J.— Antra
dienį čia buvo Komunistų 
Partijos sušauktas masinis 
darbininkų susirinkimas be
darbės klausimu. Dalyvavo 
suvirš 500. darbininkų; be
darbių buvo didžiuma.

/

Berlynas.— Trys tūkstan
čiai taksi šoferių dabar 
streikuoja Berlyne prieš al
gų nukapojimą. Antradie
nį įvyko susikirtimas tarp 
streikierių ir streiklaužių.

Stimson Išsiplepėjo, 
kad Gręsia Karas

LONDONAS.— Imperiali
stai, slėpdami savo karo pla
nus, garbindami Kelloggo 
“taikos paktą”, iki šiol vis 
šaukė, kad nėra karo pavo
jaus. ’ Z'U?

Bet antradienį laivynų 
konferencijoj Amerikos im
perialistų atstovas Stimson, 
kalbėdamas apie reikalingu
mą panaikinti submarinus, 
išsiplepėjo, kad gręsia karo 
pavojus, nepaisant Kelloggo 
taikos pakto. Jis minėjo 
pereitą pasaulinį karą ir 
pareiškė, kad tas pat gali 
atsikartoti. Konferencijoj 
buvo sujudimas de! jo tokio 
atviro pareiškimo.

2000 Bedarbių Susirinko
Prie Automobilių Dirbtuvės

Detroit.— Antradienį du 
tūkstančiai bedarbių susi-: x 
rinko prie Chevorlet auto
mobilių dirbtuvės, Ham
tramck (Detroito priemies
ty), bet darbo negavo. Kris- 
talsky,' komunistas, pasakė 
bedarbiams prakalbą, ragi
no stoti į Bedarbių Tarybą, 
kurią suorganizavo Darbo 
Unijų Vienybės Lygą. ( ..įCįffl

Paskui šimtai bedarbių 
maršavo į miesto salę reika
lauti darbo arba pašelpos. \
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Mes Karo Nenorime, Bet ir Imperialistic 
1 ‘ Nesibijome,” Sako Sovietai

Gavus gelžkelio bilietą del j vežė mane į anarchistų liau- , 
savęs ir r ------- - 1-*-- ------

j apleisti nors kelioms dienoms 
I New Jersey valstiją ir pa
traukti į Michigan valstiją.

Gruodžio 24 d., 10-tą valan
dą ryte, sėdome traukiniu *ir 
25 d. gruodžio, 7-tą vai. ryte,, 
pasiekėme Detroitą. Kadangi Įsivaizdinkite sau, susirinkę 
buvo ankstyvas rytas, tai ne- svarsto, planuoja, kaip geriau

mergaitės, sumaniau j dies namą.
KIEK ŽMOGUS IŠMOKSTA 

" ' ŽODŽIŲ?
Iš Ko Susideda Lietuvos 
Fašistų Policija? •

Smetonos Kruvinojo mi
nister! j on nesenai buvo 
įtrauktas buvęs Alytaus ap
skrities viršininkas Aravi- 
čius. Jam duotas portfe
lius vidaus reikalų ministe- 
rio, kurio pareigūs pirmiau 
ėjo Musteikis. Ąravičius 
pradėjęs “gerinti” šalies po
liciją, įliedamas į ją naujų 
spėkų. Vilniaus plečkaiti- 
ninkų organe1 “Pirmyn” 
(num. 2) tūlas dzūkas pa
duoda sekamą koresponden
ciją iš Varėnos miestelio 
apie Lietuvos policijos “pa
gerinimą”:

“Alytaus apskr. Varėnos 
miestukas nedidelis, bet iš to 
miestuko, už nekaltų žmonių 
įskundimą, jau 5 tarnauja po
licijoj, o dviem yra pažadėtos 
policijoj vietos. Tarpe jau 
tarnaujančių yra Romas Poš-: 
kus ir Bronius Poškus. Tai 
tie patys Poškai, kurie kadai- j 
se ant rusų kapinių atmušė i 
rūsį ir apiplėšė numirėlius, nu
imdami žiedus, braslietus ir 
kitus brangius daiktus. Vėliau
visoj Varėnos apylinkėj prade-i džiai šiandien darys Lietu
je smarkiai arklius ir karves į 
vogti, bet vagys ilgą 'laiką ne-; 
'buvo susekti. Kuomet į Varė-I 
ną atsikėlė 12 p.

Voldemaro notos, Sąjungai, 
“liudininkas”. Jis visą laiką 

.užsiiminėjo kontrabanda, bet 
kartą pakliuvęs ir mėnesį ią-l 
sėdėjęs lenkų kalėjime, bijojo 
kontrabanda bęužsiimti, tai 
pradėjo vogti.
me pavogė nuo pievos audęk-! 
lūs. Su audeklais 
Savickas buvo nuteistas 
mėn. kalėjimo. .

'v Ėe/kia1 užsirišt akis, ' kad nematyt, jog buržuazinis pasaulis
* '• < • r • '

įkalęs rengiasi į karą prieš Sovietų Sąjungą.
Z Pereitą sekmadienio laikraščiuose skaitėme apie Romos popie
žiais aplinkraštį (encikliką) prieš Sovietus. Skiria visai krikš- 
čio rijai'ihaldų dieną ir šventuosius, kurių reikia maldauti, kad 
sul aužytų “šventvagiškų bedievių” valdžios galią Raudonojoj 
ReSpųbPkPj- . T.°k? atsiliepimas į tikinčiųjų jausmus yra vienas 
iš tikriausių,-kadtir aplinkinių, kurstymų prieš Sovietus.

Tame ;pat aplinkraštyje popiežius prisipažįsta, jog per pir- 
mesneš'(mpėrialistų konferencijas su Sovietais jis darė spaudi
mo į.imperialistines valdžias, kad jos “priverstų” Sovietų Są
jungą. lįrie did^U^ių nusileidimų, jiaudąi religijos ir privatinės 
nuosavybės; tai būtų buvę tokie nusileidimai, kurie reikštų atsi- 
sakyipą’ nuo proletarinės revoliucijos programos vykdymo. To
dėl, įprantama, Sovietai nebūtų darę žingsni’o atgal, nors prieš 
juos būtų buvęs karan stojęs visas pasaulis.

Ir didžiosios, ir vidutinės, ir mažosios kapitalistinės valstybės, 
ir katalikų bažnyčios galva—visi telkia savo jėgas prieš revoliu
cinę {espubliką. Visiėms jiems metasi į akis tie faktai, kad So
vietai ūžimą šeštadalį visos žemės kamuolio ir kad jie diena iš 
dienok yis labiau drūtėja; kad Sovietų pramonė šuoliais auga, 
darbininkų būklė gerėja; sodžiaus ūkis socializuojasi, naikinda
mas ’hfeičiaųsią iki šiol buvusį valstietiškai-buržuazinį pagrindą, 
ir tu(į?būdu ardydamas paskutines kapitalistinių'šalių viltis, ku
rios vis dar tikėjosi, kad gal kaip nors su pagelba valstiečių ir 
galima; būsią sugrąžint buržuazinę tvarką Rusijoj.

! Imperialistai bijo pavėluoti, kad Sovietai nepasidarytų per
daug galingi, taip kad nebeliktų jokių svajonių apie galimybę 
juos /sunaikinti. Juos varsto rūpesnio diegliai, kad kitų -šalių 
proletariatas^ įsižiūrėjęs į Sovietų pasisekimus, nepadarytų taip, 
kaipdįącJąr^'Rusijos bolševikai. Tą kapitalistinio pasaulio bąi- 
mę šiuo momentu itin kursto krizis, kuris spaudžia visas bur
žuazines valstybes, kur bendrasis bedarbių skaičius viršija jau 
penkid) fį lihilidnų. Tokioj padėtyj’proletay(atąs; sparčiai kaii-»

/rėja?’ *' ‘ ............. 1 ”' ;v‘ f’! ’J'
I darė 
ae; ir

Kokia darosi opi buržuažijaijpadęti^, matome iš Berlyno bur
žuazijas laikraščių patarimų “SŠclžlistinei” valdžiai, kaip reikia i 
veikti prieš komunistus. Tie kapitalo organai persergsti vy
riausybę, kacl viėnu kartu nebandytų užgniaužt visą komunistų 
judėjimą, nes, girdi, tuomet komunistai galės sukelt bedarbius,

JA ir bus velniava. Taigi, sako, geriausia būtų laipsniškai, o ne 
t ūmai žaboti komunistus.
f < Šiaip gi Vokietija kas kartą atviriau slenka į liogerį bendro 
f Imperialistų fronto prieš Sovietų Sąjungą. Be kitko, tatai pa-

liudija ir byla šaikos (Berlyne), kuri milionais rublių dirbo fal- 
t . Šyvus sovietinius pinigus. Prie tos šaikos buvo ne vien “socia- 
į listai” pabėgėliai iš Gruzijos (dabar sovietinės), bet su ja veikė 
f ir Vokiečių armijos generolas Hoffmanas, ir Anglijos žibalo 
E trusto tūzas Henry Detering, ir Francijos, ir Italijos, ir kt. po- 
B litikieriai. Jie turėjo tikslą pakirsti Sovietų pinigų vertę,’ demo- 
V ralizuoti jų finansinę sistemą ir tuom krikdyti Sovietų pramo-

■ Bę- it ūkį.
K' Visus tuos sovietinių pinigų klastuotojus išteisino Vokiečių 
B “socialistinės” valdžios teismas. Dėlto ir sako Maskvos “Prav-
■ jog. toks teismo nuosprendis reiškia pakvietimą kontr-revo- 
E iiucionieriams naudot Vokietiją, kaip jų veikimo lauką prieš So-

vietų Respubliką;
■L Kelios savaitės atgal Anglijos, taipgi “socialistinė”, valdžia 
■. išleido pareiškimą, grūmojantį nutraukt diplomatinius ir preky- 
Į? bos ryšius su Sovietais. Už ką? Nagi, už tai, kad Komunistų
■ ^Dtern^ionala's atsiuntė pasveikinimą naujai pradėtam leisti
■ * Anglijį^'-komunistų dienraščiui “Daily Workeriui”,; T# pasvęi-

■ Šąnim^^įaęDonaldo valdžia apšaukę, kaip “tiesioginę” Sovietų
■ LtaMžuįįr^Volidcinę propagandą svetimoj valstybėjį, :: -ta - j ,
E: AvTai®įį..- ____ r- --

nutraukė su jais diplomatijos ryšius * Meksika, kurios Į Pereitą savaitę Jungtiniu, 
Kį jįreddento Rubio-valdžiai visą politiką diktuoja Amerikos Wall j Valstiją 'Komunistų Parti-

i

t ■

j

i #ilingį)£ c^monstracijos bedarbių ,suj dirbančiaisiais "pa
srifouinta ireiškjinys Ęiįroposdid^įniupse tipUstub-
dJielaiHžima pirmąją i Vieta tų*- dėmobštVantį mtaį^seį į

Namas puikus, švarus. Su
sirinkusieji irgi švariai išrodo. 
Bet kuomet jie pradėjo kalbė
ti apie politinius klausimus, tai 
tos jų kalbos niekuo nesiskyrė 
nuo kūdikių kalbų.Tai yra įdomus ir svarbus

Seniau buvo 
t įmanyta, >kad. vidutinis kai- sugautas

„ •>/ nuiiuvs vd/.idvvme, luuci vApie Poškų vo kasdieniniuose pasisne- valand išbuvOme ’tQtyje.
Juozą šuųku ir. taeaprasyti ,—, kėjimiu0^ °” 4-^^ .
jis yra JvisOj apylinkėj phgata ‘žodžių. “
sėjęs vafejs. Ne t^ip šenai jį tyrėjai tatai užginčina, sa
Alytaus žvalgyba buvo pasiun- |ęy(įamį Ulinio Skaitlį- Pasisuko
tusi i Vilniaus krasta smnine- - ’ v. \ - r . i . • , < Tnoimis

iPnanlr i-rilna nnimnKa . Mašina kaukia, ra-j ne padėjo ne tik kritikuoti,f i ■ R^SS'k . tūlos ■ amehi-koncs, tai sukasi ant vietos, Šoferis i............................... --
. sę,’Varėnos stoty'jLtVogė Mi1- Mrs." W..ZS.: Hali, net mažas I keikia, ta mes sėdime ir lau- f^pna prieš’* juos' taikytis,” to"’ 

TLr.cri kostiumą^ ir vaikas'nahdoja1 daugiau1 žo- 1 1
’* j džių. Josios tarnaitei buvo

Dabai" Savickas’'h- Poš- M ir kiekvieną jo , ištartą,

; .Babriškių kai- ĮJausimas.

o mietis ūkininkas apsieina sa- Jloręj°me trukdyti draugų, pas būtų užkenkti Sovietų Šąjun- 
vn kdsdieniniiinso nnsisnp. kuriuos važiavome, todėl Visą gOs mokiniams, kurie dabar

tusi į Vilniaus kraštą šnipinė
jimo' reikalais. Ret ir tėh j'is 1 
neiškentė': 'nuvykęs į leiiku pu- -s. ’L. „lAK ‘ T\/rJ

kojiniuose su trim .šimtais; Pakaukėme taxi ir liepė- 
. Bet vėlesnių laikų ■ me vežti nurodytu antrašu.

_ Taxi pavažiavo viena gatve ir
> kiton, siauresnėn.

Tuojads įklimpo į sniegą ir neinė sumažinta..

randasi Detroite ir studijuoja 
Fordo dirbtuvėse traktorių iš- 
dirbystę.

Neiškentus, pradedu nurodi
nėti, kad jie, taip darydami, 
labai klysta. Tuomet jie ma-

bet ir niekinti." Aš pasijutau
liausktii Vincui kostiunk
Kamafauskui į Andriui—palitą.
Sugrįžęs' atgdl įskundė1 polici
jai keletą nįėkd nekaltų ŽmO-

> nių. i____  ____ __  __ _
kus’Jupzas. gauna policininkų žodelį užrašyti. Būdamas!-

septyniolikos men. amžiaus, i jįV patį" bet, galų galeį" pa”sie" i

kiame, kas bus toliau.
i , ' f t

Šoferis, netekęs kantrybės
1 įsakyta saugoti mažą kudi- išlipo, pasiėmė ?patą ,ir prade-

dei priversta buvau nutilti.
Apleidus jų lizdą, manau 

sau: tai' silpnos kirmėlaitės, 
į kurios visgi planuoja kenkti

vietas.
v ' • V' ■ 1 ■ iDar žmones kalba, kad Ro

mas Poškus 1927 m., ant kelio 
į Maskaukos kaimą pasmaugė 
Kvedarienę ir apiplėšęs ją 
pievoje pakavojo. ’ Ar tai iš 
tikrųjų Poškaus darbas, aš 
tikrai nežinau, bet kaltininkai 
nesusekti, o žmonės įtaria Ro
mą Poškų ”.

Ir tie vagys ir žmogžu-

t ----- Jvoje tvarką, gins “tautos
j vado” parėdymus ; “riš san- 

. Vpulko daHs, I tykius” tarpe žmonių. Ir ko- 
kareiviai susekė, kad tie va- del vagys : . ~
gys yra Poškai, o vyriausis tos 
šaikos vadas Romas* Poškus, 
kuris patiestas ir šompolais 
betardomas kareiviams prisi
pažino pavogęs keletą arklių. 

’Sudarė jam bylą, ’bet kaipo 
“už rankos nenutverto”, kalė
jimai! Poškaus nesodino. Vė
liau, Romas Poškus eidamas su 
savo- pusbroliu Petru Poškų * į 
teismą už ’arklių Vagystę, pa
kely 'Tallcūniį. > kaime .įpavoff^ 
vieno žmogaus karvę* /S.u ta 
karve juos ir’ sugavo. Abu 
Poškai prasėdėjo už tą vagys
tę po du metu Kauno si d. 
kalėjime. Petras Poškus da
bar tarnauja kariuomenėj 
Šančiuose raštininku ir ten 
šnipinėja kareivius, o Romas 
Poškus tarnauja policijoj. 
Bronius Poškus 1922—24 ni. 
mokinosi Merkinės progimna
zijoj, bet už prostituciją buvo 
pavarytas; vėliau tarnavo 
Kaune konkės konduktoriumi,, 
apsivogė ir iš ten tapo pava
rytas, dabar kiek pašnipinėjęs 
ir įskundęs keletą nekaltų 
žmonių, gavo policininko vie
tą. Dar yra pažadėtos polici
ninkų vietos Savickui Petrui 
ir Poškui Juozui “Cicerukui”. 
Savickas Petras tai garsusis

gą:, pradėjome stumtis pirmyn.; milžinui—Sovietų Sąjungai. 
'Bevažiuojant dar pasikartojo' Važiuojame vėl lietuvių sve- 

j tairiės linkui, nes noriu sužino- 
j ti ką nors apie komunistus.
1 Atsidūrus pas lietuvių svetah 
I nę, radome du vyru. Užklau- 

gas ir čia reikta pereiti kokias'sus aPie komunistus, jie pasiū- 
keturias pėdas gylio, stovi- mus nuvežti pas Ramanaus- 
me ir dairomės. Pagalbaus, I kus ant Vernor Highway. Jie 
šoferis pribūna mums pagel- į pastebėjo, kad Ramanauskai 
bon ir šiaip taip pereiname per: n.e komunistai, bet pas juos ap- 
tas sniegines barikadas. įsigyvenę du praktikantai, at- 

Pas draugus pribuvome ne- yyhę iš Sovietų Sąjungos.
tikėtai, todėl visi labai nuste
bo. Nespėjus pasisveikinti ir Ramanauskus, 
pirmais žodžiais pasidalinti, į-jtŲ draugų perstoto, kokiu tik- 

Jo tirtoji viena 2-jų metų į eina į stubą draugas, Palme- 
rio raidų taikais gyvenęs New 
Jersey valstijoj. Čia vėl nau
jas nusistebėjimas, netikėtas 
susitikimas.- Aš . stebiuosi iš 
netikėto susitikimo, o šeiminin
kai stebisi,,, kaip jis tokiame 
prastame ore galėjo atvažiuo
ti, nes labai daug .sniego pri-pome 
versta ir vis dar jis krinta.

kūdikis buvo . pasakęs 232 
atskiru žodžiu. Kuomet jis 
turėjo 6 metus amžiaus — 
užrašyta 2,688 žodžiai. Aiš
ku, reikia manyti, kad kū
dikis buvo kalbėjęs ir dau
giau žodžių, nes ne visus gi 
tarnaitė galėjo girdėti ir 
surašyti.

Panašius tyrimus darė ir 
vokiečių Kalbininkas Wundt.

amžiaus mergaitė žinojo 
489 žodžius,.o kita to paties 
amžiaus mergaitė — net 1,- 
128.

i
Šiuo tarpu, kuomet radio 

visur beria iš padangių žo
džius, tiek farmeriai, tiek1 . 7 7

s arba’ žmogžu
džiai negali būti policinin
kais, kuomet pačioj Smeto
nos" Kruvinojo ministerijoj 
sėdi' žihogus '(Aleksa), einąs 
žemes mihištdHo' pareigas, 
kuris , ' '
šhipu;- 
visus, kurie : kovojo prieš 
kruVin’ąjįv •' earižhlą! Kodėl 
pjagdįįūus Ministerijoj1 ir' 
policįjdj nebuš ^ągyš-!ir šni
pai, kuęmet.' pąfeai “įautos 
vadas” Smetoną buvo ęąv- 
bernis, kaizerbernis ir lenk- 
bernis, kuris pasirįžęs par
duoti Lietuvą1 ..tam, katras 
daugiau pasiūlys?

Akyvaizdoje to, kad šian
dien’ Lietuvą valdo* vagys, 
šnipai, žmogžudžiai ir par
sidavėliai, lietuviški fašistu- _ _ . 
kai šaukia Amerikos lietu-!pe 25,000 ir 35,000 žodžių. 
Vius darbininkus juos. gar- Kiti net iki 50,000. Aišku, 
binti; padėti jiems šlovinti tas daugiausiai priklauso 
monarchą Vytautą, kurio nuo tam tikrų sugabumų.

Jeadaisę^ buyo. .ęarij'patys vaikai dar daugiau 
išdavine j o. valdžiai žodžių gali’ prisimokinti.

, Ną,; o >kąip su, kultųringais 
įmonėm dr jų kalba? : .
5) Tūlas ji ro.^e,šorius,. E. S? 
^įpldęn, pasiėmė' Websterio 
zpdyną.ir žymėjo žodžius, 
kuriuos jis žino. Išviso jų 
surado net 33,456. Kitas 
profesorius darė tyrimus su 
studentais, kurių tūli žino
ję net po 60,000 žodžių. Ki
ti asmenys, nebaigę kolegi
jų, bet skaitą laikraščius, 
knygas, žurnalus, žino tar

kerne reikalingą vietą.
Išlipus išjtaxi, vėl bėda, nes 

nuo šalygatvių suvergtas snie-l

Kaip bematant mes jau pas 
Vienas sutik-

siu mes čia atvykome. Stubo- 
je radome apie stalą susėdusių 
dešimtį ypatų. Paprašo ir 
mus sėstis ir šeimininkas pa
kviečia tuos praktikantus. Jie 
buvo savo kambaryje.

Tuoj aus šeimininke atnešė 
arbatos ir užkandžių. Pradė-

1 kalbėtis. Užklausiau
| draugus iš Sovietų -Sąjungos, 

Draugas, įšklausęs mūsų pa-'ha’P Re žiūri i Amerikos Ko- 
stabas, pasakė, kad tokiame munistų Partijos veikimą. Vie- i 
ore ne šoferis forduką valdo, nas JM, du?* Pare’š-
bet forduįkas.šoferį—suko for-jkia, kad jie nesikiša į politiką, 
dją viėiidii tyusėnf, ta jis paslsu- taleko bendro neturi su Komu-' 
ko jkiton,, ir. todėl, čia .pąklįd- Partija ir į čia atsiųstu < 
y0/ ’' - ' 1 ■ ■ ' ' ‘ ■ vien ’komerciniais reikalais.

Pas draugus pabuvus, už
kandus’ir kanadinės paraga
vus, buvęs jersietis paėmė mu
dvi su mergaite pavežioti ir 
parodyti kitas vietas. Aplan
kius dar vieną vietą, turėjome 
grįžti pas pirmuosius draugus 
nes jie laukė.

pėdomis bando 
sekti! Ir tiems 
liams eina talkon 
su social-fašistais!

Smetona 
nenaudė- 
liberalai

PARTIJOS KAMPELIS
Kiek Gauta Naujų Narių 

^VoliUcinę propagandą Svetimojv H U l-II Pereitą Savaitę.
I|rtra’Išvadinti pradžia iiaujo ,kūpėta prieš ■ Šę>yi,ew-1 . . ■

Connecticut
Pietų

200

5470

-tPagaPlą padiktavlfhą pereitą pirmadienį 'Meksikos 
.iškĮrto ir naują šuiiyb^; pąd^r.ė žandarišką^ krątą j8q- 

iHf’itatovybės rūme; užgriebė dokumentus; net asmeniniai iš- 
tfU besirengiantį jau išya^Įuęt Sp^ietų. jatstptą ^Makarą ir vi- 

lakstovybes tarnautojus. ' Vis tai neva jieškojo dokumentų ir 
rodymų*sovietinės revoliucinės propagandos. i n »»’’ 
„ dabar gi ir Francijos seimui tapo, įteiktas sumanymas nu- 
£*lkti visokius diplomatijos ir prekybos santikiuš su Sovie- 
Ūk ir vėl iš visų plaučių šaukiama prieš jų raudonąją propa-

jai gauta naujų narių seka-
»• i I 1.

mai:; r

1 ' r -
Distriktai ' kvota' 1 gauta
Bostono 400 ' *180
New Y.orko* ' i H,000; 1326^
Philadejphijos. 3,00 367
Buffalo 250 , 184
Pittsburgho . 500 t ’< 121’
Cleveland© ’J ’ 400 293
Detroito 5'00u' 891
Chicagos . 600 424
Minneapolio • 420 231
Kąnsas City « 200 . 36
Dakotos 100 \ 8
Californijos 350 202

•' : 1 1 ,1 t •' i ; i ’) ■

Daily, Workei‘W -PVenmpeu< 
, . rat^orių gautą , • < 465

Klausiu, ar galima grįžti 
Sovietų Sąjungon tiems, kurie 
nori? Klausimas keblus, bet 
vis gi išaiškina visą padėtį.

Klausiu, ar turistai gali ap- 
i sigyventi ilgesniam laikui. At
sako, kad gali, bet turi laikas 

LlUOlllO V41 C4. LAO, . .

Ir taip praslin- nuo registruotis ir nu ro
ko pirma atsilankymo diena įjdytb ką veikia.
Detroitą.

Nors atsigulėme vėtai, trecią 
valandą, bet po tokios kelio
nės nesimiegojo ir atsikėlėm 
septintą valandą ryte. Atsikė
lus, norėjau išeiti gatvėn ir 
pažiūrėti, kaip Detroito pilie
čiai kovoja su sniegu, bet ne
tikėtai užklupau ant gulinčio 
koridoriuje žmogaus. Tai bu
vo jaunas, gražiai apsirengęs 
vaikinas. Kode! jis korido
riuje miegojo, negalėjau su
prasti.

Sugrįžus į stubą, pradėjau 
dairytis ar nesurasiu kokį nors 
darbininkišką laikraštį arba 
knygą, bet nieko neradau. Sa
vo valyzoj turėjau “Laisvę” ir 
“Vilnį,” bet jau buvo perskai
tyti. Pagaliaus, pradėjo su
kilti ir šeimyna.,

Visą dieųą . praleidome stu- 
pboj. Vakare sumaniau va-, 
žiubti į taip vadinamą litetuvių i 
•svėtainę, kad ką nors patyrus' 
apie lietuvių veikimą,.

įHižikvįifef is nAhių, fordd- 
kas dasikasė iki 24 gat. ir Mi
chigan AVėl Tai lietuvių.’ sve
tainė. Narnas^ didelis, visur 
matosi šviesos. i

Traukiu į viršų..’ Pasirodo,; 
kad ten koks tai ispanų paren
gimas. Einu apačion ir ten 
randu valgyklą. Ten klausiu- 
ar negalima gauti lietuvišką: 
laikraštį. Atsako, kad galima 
ir tuoj paduoda “Tėvynę.” Aš 
sakau, kad šis laikraštis geras 
tik silkes vynioti, o ne skaity
ti. žmogus nusistebėjęs klau-

KJausiu apie Sovietų Sąjun
gos ekonominę padėtį. čia 
jau viską išdėsto labai aiškiai 
ir suprantamai. Nurodo, kaip 
dabar atstatoma šalis, kaip ko
vojama su girtuoklyste, pa
juokia Amerikos kovą prieš 
girtuoklystę ir t. t. Ypatingai 
daug juoko buvo, kuomet pra
dėjo kalbėti drg. Leonovas, nes 
jis geras humoristas, ir savo 
kalbą paįvairina humoru.

Užklausus, kaip Jungtinių 
■ Valstijų ir vietinė valdžia į 
juos atsineša, atsakė—labai 
prastai. Kada buvo atvykus 
pirmoji praktikantų partija, 
tai jie visi buvo apgyvendinti 
vienoj vietoj, ir buvo" jiems už
drausta po vieną išeiti į mies
tą ir vaikščioti. Bet kuomet 
pamatė, kad praktikantai ne
užsiima komunistine propa- 

i gandą, tai jau antrai grupei 
i atvykus suteikė “laisvę,“ 1 
į do apsigyventi kur kas nori ir 
kalbętis su kuom norim. Nors 

1 šnipai vis gi sekioja ir tėmija, 
ar mes nevarome čia komunis
tinės propagandos.

Pasikalbėjus porą valandų, 
turėjome atsisveikinti ir skir
tis.

Nuvykau pažiūrėti vaikų 
statomą veikalą “Sniego Kara- 

' laite.” Šį veikalą buvau ma
čius perstatant Philadelphijoj, 
Detroite vaikai savo roles tin
kamai atliko, bet pats veikalas 
gerokai apkramtytas. Svetai
nėj susipažinau su keletu 
draugų jr draugių, kurių tar
pe buvo ir draugė Terzienė.

Dar vieną keistą dalyką pa-

Bet, reikia atsiminti, jog 
nei vienas asmuo .savo raš
tuose bei kalboje negali nau
doti tuos visus žodžius, ku
riuos jis žino. Tik mažą da
lelę jis jų tevartoja. Home
ro' “Odyssejoj ir “Ilijado j” 
naudojama apie 9,000 skir
tingų žodžių; kuomet Shake
speare raštuose naudojama 
apie 20,000. 1

Primityviai žmonės taipgi 
vartoja zodžjų daugiąu,. ne

manome. Arabai, 
sakoma, naudojai šimtus žo
džių pavadinimui' kupranu- 
garioį 500 'pavadinimui' liū
tė Į ir. 1^000 )žoidzių( vadinimui 
kardo.. > . ): - •

'4443 , 
g u mes

• i ; ! i i Į' i i, i ’ 'Negrų darbininkų i Parti- .
• ‘ ją. ^dūta' ’ ' • ,f 680

" i 5 ‘ t ■ ; >;•■< ■■ ; ( (
t Organizacinis Partijos, de- 
partmentas nurodo, kad ši
tam vajuj vienas įsidėpiėti- 
'nas dalukas pĮigtebį^mafe, 
tai nemokėjimas organizuo
ji diibtuvių kuopelių. Ir ši 
yda turi būti taisoma kuo- 
(Veikiausiai, nes mūsų Par
tijos patsai sunkiausias dar
bas buvo ir bus fabrikuose, 
pėr dirbtuvių kuopeles.

U Šauksmų tikslas gi yra dvejopas. Reikia, mat, muilinti 
feifti-akis, būk ne savaime kyla platus ir griežtesnis revoliuci- 
itfcrbininkų judėjimas, bet jis esąs tiktai Sovietų propagan- 
J&daras, ir daugiau nieko; o iš antros pusės; reikia kursty- 
||r “nekaltų” masių ūpą, kaitinti jas karan prieš Sovietus, 

-pavojų “visai civilizacijai.”
ĮtfMfcrtJnėje gi imperialistų konferencijoje. Londone tikrasai 
įjl'£fcu»ias klausimas tai nėra “nusiginklavimas”, apie kurį 

"dabar pliaupiama visoj buržuazijos ir social-fašistų
Mhyi} pamatinis konferencijos tikslas yra susimobilizuot de- 

karo priėš' Sovietus. . i
puikiai supranta savo priešų planus, bet nenusimena.

E Jakovas “Izviestijose”, oficialiame Sovietų organe, sako: 
nenorime, bet mės imperialistų nesibijome.”

R&tai pasitiki ne vien savo Raudonosios Armijos. įr kįtpmįs tai’gali laul^i1 iŠ ūžšibntiį proletariato priėš imperialistus.

apsigynimo pajėgomis; juo .daugiau vilties jie deda į veiklų So
vietams pritarimą kitų šalių darbininkų.

■ Tarptautinė Bedarbės Demonstracijų Diena, vasario 26, tuo 
pačiu žygiu bus ir diena masinių proletariato išėjimų prieš1 im
perializmą ir už Sovietų-Respublikos apgynimą. Ruoškimės į 
tos dienos dėfoohštracijhs, kad parodyt,' kokios patirties'Šovi'e-

DARBININKŲ
|į ,Kj4įEWRHKj|

Vasario 13 d.:
—Gimė poetas ■ j Krylovas, 

1768.—Leninas išsiųsta; Sibiran, 
1897. , ( \

Kaip matome, į ^Partiją šia, kokį laikraštį ynoriu, kad
* ■« ■ . • _ i • • i • i • 1 1 « • J * 1 * T . _nariu......... galima gauti. Tūli šis tik silkėms..vyniotii tikęs.!stebgjau> kįd Deįroite'’gatve- 

distriktai pasivarė, taip toli, i ysaks*u Laisvę ai Vilnj.
kad pralenkė savo kvotas. 
Bet Daily Workeriui prenu
meratorių gavime ir naujų., 
dirbtuvių kuopelių organi
zavime. trr- stovi, atsilikusiai;

ji a y ( 1 v h/ * 1Reikia Susirūpinti!

Už kelių miliutų gaunu 
nį.” :

Gavus “Vilnį,” pradėjau N-- 
žiūrinėti pranešimus, ,ar nėra 
kur nors parengimų. Bet nie-

j kariai angliniais pečiais apšil- 
I domi. Konduktoriai turi pe- 
iČius prižįūrėti, pelenus iškrės
ti ir t. t. Mat, pirmiau k 
panija viski gatve k ariu 
ir dar užsimanė moko kito nebuvo, kaip tik vai- “ . .

kų draugijėlės susirinkimėlis 'r p? e L
TuomeLforduko savininkas nu-1 (Pabaiga ant pusi
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Klerikalų Šmugelninku Byla Rokišky
II* ! ' «THE YOUNG PIONEER CORNER

Workers’ Children!
Demonstrate Febr. 26!

We Must Demand Work Or 
Bread For Our Parents!

(Workers’ children there have 
j the bedt conditions, and not the 
worst, as here in America.

Workers’ children! Fight 
against the Coughlin Bill!

Fifht against the
i plans for an attack 
Soviet Union, the 
fatherland!Workers’ Children! There 

are 6,000,000 workers, our par
ents, who are out of a job and' ~
have no way to support them- 16 Chinese Pioneers 
selves, and are starving. The 
bosses cause this unemployment i 
because they want to make 
more profits.

The bosses force the workers 
to make more goods than they 
can buy, because of the low 
wages. So the bosses, who have by the city

bosses’ 
on the' 

workers’

Arrested! Face Death

All thę Pioneers units must 
have discussions on unemploy
ment, and discuss how to mo
bilize the children in their 
schools for the demonstrations. 
Every Pioneer must have some 
special work, and must DO IT!

The Pioneers must give out 
leaflets in the schools, and call 
the children to special mass 
meetings on Feb. 22, and then 
to the big demonstrations on 
Feb. 26.

Remember, every Pioneer on 
the job! Mobilize the workers’ 
children in the fight against 
unemployment! Get the chil
dren of the unemployed work
ers to join the Pioneers!

The teachers should not 
give; us any night work, be
cause I and other children, do 
not have mothers, and after 
school, we have to do house-1 
work. We spend six hours 
in school and still they give 
us night work.

Do, you think we should 
have night work ? One thing, 
we hate to go to school when 
they give us night work!

Comradely yours, 
Frances, Jennie, Betty, Sophie, 

Anna.
Our Gang.

s

16 members of the Young 
Pioneers of China have been 
arrested in a small city named 
Kuchek. They were discovered 

authorities, the

LETTER BOX

CHURCH ATTACKS THE
SOVIET UNION

too much goods, close up the a^ents of the American bosses.
factories, and the 
have no place to work.

We, the workers’ 
suffer most from this 
loyment. When our 
are out of work, we have to go 
to school without food, and 
without decent clothes. Many 
times we have to go to work, 
to slave for the bosses, because -

workers

children 
unemp- 
fathers

Their parents begged the 
police to let them go, but the į 
Pioneers said to them, “Don’t!

Dear Young Pioneer Corner:
There is a few child workers

: near our place. The Boys work Union.
• in the mine with their fathers
iThe working conditions

: The Pope at, Rome has just 
: made another attack upon the 
workers’ fatherland, the Soviet 

. He attacks Soviet Rus
sia because he says that “Chris- 

js tians are persecuted there”.
The Russian workers know

has just

algos gyvfehti. Be to, jis santy
kius palaikydavęs tik su augš- 
itesniais žmonėmis...

(Tąsa bus) ■Aft
didelės pajamos. Rimša prekių 
knygų išlaidose paskiau, prie 
liūd., ką tai įrašęs.

Banko knygas vedęs—buhal
teris Zinbergas.

Knygos buvę taip vedamos, 
kad kiekvieną dieną buvo gali
ma padaryti sandėly norimą 
prekių kiekį.

Prieš gaisrą de] prekių kiekio i 
ir Mačiulis su Rimša pareiški-, dovana, 
nju sutikęs.

Prieš gaisrą Rimša važinė
jęs Kaunan, kad būtų gautas iš 
apdr. draugijos generalinis po-! 
lisas.

Po. gaisro Rimša leidęs gan
dus, kad sandėli padegė žydai.

Liudininkas taip pat pasako
ja, kad Rimša Panevėžy parda- i 
vinėjęs cukrų žemesnei negu 
rinkoje, kaina.

j Rimša gyvenęs labai ištaigin- 
! gai—daugiau, negu galima iš jo

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Fiktyvė žemės Ūkio 

Draugija
čia dar paaiškėja, , kad šalę 

Ūk. S-gos banko Rokišky buvo 
įkurta fiktyvė žemės Ūkio drau
gija tuo tikslu, kad bankas, jos 
vardu prisidengęs, galėtų vary
ti prekybą. Faktinai tos drau
gijos beveik nebuvę, mes viską 
vedė bankas. Buvęs tos žemės 
Ūkio draugijos kasininkas sako, 
kad jis net nematęs nei cento 
tos draugijos pinigų ir nieko 
apie draugiją nežinąs. Visus 
.tos fiktyvės ž. ū. draugijos rei
kalus vedęs bankas. Banko va
dovybė vis sakiusi, kad bankas 
už visus veiksmus atsako.

Nukentėjusių klausinėjamas 
apie 17 vai. vak. baigiamas ir 
pradedama klausinėti liūdinin- Įkai.

Liudininkai pasakoja apie 
„ ą:

Gaisrininkas ir liūd. Cema- 
chovičius sako gaisrą pastebė
jęs apie 1 vai. nakties. Degę 
iš vidaus. Prekių sandėly bu- j 
yę apie 200 maišų cukraus, 40- 
50 pundeliu linų ir kt.

Liūd. Gafanavičrus pasakoja, 
kad gesinant buv. sandėly linus 
Rimša liepė neardyti—negesinti 
jų. Be to, kitas žmogus janl 
pasakojęs, kad matęs Rimšą

Užrašykite “Laisvę”
Jeigu turite savo gerų drau- 

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

“Laisvė” jiem bus geriausia

JI 15

Reikalaukite tuojaus, nes neilgai garsinsime!

Išmokiname pilnai apie automobl-

TRY A PAIN-EXPELLER U u<J 7OPAY

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės <Iel Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios he
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

S

i-

949-959 Willoughby Avė
Tel., Stagg 3842
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cry for us, comrades. Keep up preįįy around our place. . t
My father only worked 1 day the Church is “the opium sandglio gajsrapolicethe fight!” Then the 

dragged them away.
These Pioneers will 

likely be killed. This 
the first time that Pioneers in 
China have been killed by the j 

we have to support our family. 
Our families are 'thrown 
the house because we have 
money 

But 
ing to 
ruary 
all over the world are going to 
demonstrate against unemploy
ment, and demand that they be 
given work or support. 

We too must frght against 
the bosses. We must take part 
in these demonstrations! We 
must put up a fight for better 
conditions. We must demand 
that our parents be given work, 
so that we will have something 
to eat! 

The Young Pioneers of Am
erica call upon all workers’ 
children to demonstrate in the 
streets on February 26! Show 
your solidarity with your par
ents’ We must demand free 
food and free clothing in the

..„.public -schools for -the. children 
of the unemployed workers!

Show the bosses that we are

to pay rent with, 
the workers are not 
stand for this. On Feb- 
26, millions of workers

most 
is not

last week and everybody is 
hard up around here. <

Your comrades,
Margaret and Louis Va/rgo.

of the ' people, 
and religion helps 
keep the workers 
and so they 
God.

The Church
i the bosses 

in slavery, 
don’t believe in

V,-

i4Es i

i

During the 
of 1 Revolution, after the 
no had been defeated 

Į while, hundreds of 
were shot as soon as 
known that they were Pioneers.

But this did not stop the 
Chinese workers’ and peasants’ 
children from joining the Pion
eers. The Pioneers will keep up 
their fight against the bosses 
no matter what happens.

The workers’ children must 
hold the American imperialist 
bosses, who control the govern
ment of Chiang 
responsible for the murder of 
these Pioneers. We must keep 
on fighting against the bosses, 
remembering the hundreds of 
heroic Chinese Pioneers who 
gave their’ lives for the work
ing class!

go-

Chinese! 
workers 
for the 
Pioneers 
it was

Kai-Shek,

Paterson Textile Workers 
Prepare for Great Strikes

Thousands of textile workers 
going to fight, and not starve! ’n Paterson are prepairing for 

DON’T STARVE! FIGHT! a great strike to be held soon 
WORKERS’ CHILDREN^ under the Readership

OUT OF SCHOOL FEB. 26! National
DEMONSTRATE WITH THEjUnion-
WORKERS! ' "r'

Fight the Coughlin Bill!
In the New York State Leg

islature, an agent of the bos
ses, names Coughlin, has intro
duced a bill, which is a part of 
the capitalist preparations for 
war, to train .the workers’ 
children to f|ght for the bosses.

This bill says that every 
child between the age of 10! 
and 18 in the public and high 
schools shall receive 30 minutes 
of military training every day, 
and the state is going to give 
$10 for every child, for uni
form, and other equipment.

This is an attempt to train 
the workers’ children for a 
war. The bosses have their' 
Boy Scouts, and other such org-1 
anizations, which do the same 
thing. But they are not even 
satisfied with this. They want 
to be sure that we are trained 
in school to be good soldiers 
for them. They want to be 
sure that every boy and girl 
will be ready to fight for their 
interests in the next bosses’ 
war.

The Youg Pioneers of Amer
ica are fighting against this 
bill. The Yoting 'Pioneers call 
upon all workers’ children to 

r fight against the bill, and to 
refuse to become soldiers for 
the bosses. ?

Dear Young Pioneer:
I always read the “Young 

Comrade Corner” in the Sun
day News. Sometimes when 
I have time 1 write, but some
times I arų so busy working 
1 don’t get a chance to sit 
down.

In Hudson, N. Y., many peo
ple stay home without work, 
no money, no food. There are 
two cement plants, a brick 
yard, and a couple of shirt 
factories, and they give lay
offs every twice a year.

I am 
also.

KELIONE Į DETROITĄ

answering the puzzle,

Your Comrade,
John Zukowski.

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
žmonės pradėjo priešintis, 
žiuojanti pradėjo nemokėti, 
pasidarė dideliausia betvarkė 
ir turėjo miesto valdžia įsikiš
ti. Su pagelba policijos, kaip 
ir paprastai, “tvarką” padarė1 
ir anglinius pečius įdėjo. I

Lankantis pas draugus ir' 
pažįstamus, išrodo, kad bedar-i 
be Detroite nepastebima. Bet' 
tikrenybėje taip nėra. Paty
riau, kad bedarbių labai daug, 
pilnos policijos stotys prisikim
šę, ir ten jie praleidžia šaltas 
naktis. Sumaniau užrukti ir į 
policijos kelias stotis. Ten man 
paaiškino, kad bedarbiams lei-

va-

Stambiausia lietuvių kalboje knyga apie lyties 
klausimus

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

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

pasakojęs, kad matęs Rimšą 
vakare einant į stotį, o apie 11 
vai. nakties grįžtant Rokiškiu.!

Liūd. Kacas nurodė, kad gai-! 
sro metu važiuojant traukiniui 
iš Kauno kalt. Plevokas pamatęs 

| gaisrą ir sakęs, kad Įtai Rimša 
J dega, nors iš tolo negalima bu

vo spėti, kas dega. i
Plevokas aiškinasi, kad jis 

tik taip spėjęs.
Be to, Kacas aiškina, kad 

prekių sandėly jo apskaitymu 
buvę tik apie 60-70,000 lt. su
mai. ;

Buvę sjdeidžiami gandai, kad 
sandėlį padegę žydai konkuren-

Buvę iš kitos pu-

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lyties organų Btbu- 
davojimas. lytiškos ligos, saužagystž, prostitucija, ženyba, 
ka* reikalinga laimingam šeimyniškam gyvenimui, ir daugybe 

įdomių dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogų L

Knyga turi 236 punl. smulkaus raito, »u pav<lk*l?ltal« 
ir grąžtai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais šiuo adresu:
J. BARKUS, ^^raiP^o.29, New York, N.Y

Dear Young Pioneer Corner:;
In school, the teachers want

you to make them parties, and duoda pp puoduką kavos ir iš- kalbama ir apie Rimšą. Kar-

i of the 
Textile . Workers

The workers are going 
to fight against the terrible 
conditions in the silk mills and 
the dye houses.

There are many child work
ers in Paterson, and the N. T. 
W. U., a real workers’ Union, 
is going to fight to end child , gyie can‘t f00j me as easy 
labor in the mills, and to see ag shfe thinks. 
that parents of the children get 
enough wages. ‘

23 Miners Killed in 
Mine Explosion

In an explosion in the Stand- 
,ard Coal Mine, Standardville, 

riUtah, 23 miners were trapped 
" | under the ground, and killed. 

Some men are still missing, and 
they are surely beyond hope. , 

This explosion, one of many 
that occur every day, and kill 
hundreds of workers, was caus
ed because the bosses don’t care • 
about the lives of the miners, 
and don’t supply safety devices.

džia>per naktį perbūti, ryte cįi°s tikslu.

bring all the things, but they 
will not make you parties. , If 
you want a party you have to 
bring your own things. The 
teachers hit the pupils when
ever they have a chance.

But sometimes, the chil
dren’s mothers come and the 
teachers make some kind of 
an excuse. They say they are 
sorry, and all those things.

The teachers say to bring 
money for this and that and 
she will buy all the things we 
want. She says that because 
she wants to keep some ol it. ■ kraščiams garsinti, kad darbi-

varo darbo ji.eškoti. Jeigu krim. pol.Į vald. Smolskis su
darko negauna, gaji sugrįžti > tikęs Kacą prie Repšio krautu- 
pernakvoti. Bei tokios “nak- ves, sakęs, kam jūs. kalbat apie 
vynes” duodamos kiekvienam Rimšą, juk dabar karo stovis ir 
iš eilės po penkias dienas, pa- mes galim ištremti. - 
skui jau nepriimami. Kuomet

varo darbo ji.eškoti. 
darbo negauna, ga.“ 
pernakvoti. Bet tokios 
vynes” J.z: z z1" zzz'Z r 11 ~

Liūd. Dilis sako, kaip jis ėjęs 
Kurkiene (kalt, motina)aš užklausiau, kas bedarbius su Kurkiene (kalt, motina) 

priglaudžia pąskui, jeigu jie-jieškoti Kurkio, gaisro naktį ir
per penkias dienas darbo ne
gauna, tai policijoj atsake, 
kad čia ne jų dalykas, jie turi 
savo taisykles ir jas pildo. Pa
galinus, dar pridūrė, kad ir 
miesto valdyba “rūpinasi” be
darbiais. Girdi, uždraudė lai-

Comradely yours,
Stella Ratuszny.

Į Dear Young Pioneer Corner:
I am only 10 years old and 

have ready many good stories 
about the Young Pioneers, and 
I know that they’re doing very 
good 
class.

work for the laboring

Your Comrade,
Artie Dugovic.1

Dear Young Pioneer Corner:
My school is crowded. The 

teachers hit the children just 
because the children do not 
spell words correctly. I think 
that they should not hit us. If 
we do not konw our lessonš, 
they shouldn’t, ęąre about it.

It is us, rather the children 
who don’t know their lessons. 
We come to school to learn, 
and not to be hit by the teach
ers.* i

■ Pioneer Membership Drive

Name

Address

Occupation

To Mobilize The Workers’ Chil
dren to Fight Against 

Unemployment

WHAT THE PIONEERS 
HAVE TO DO

The Young Pioneers must do 
their share in the fight of the 
workers against unemployment 
and mobilize the children to de-tne oosses. < and mobilize the children to de-

The Pioneers are circulating monstrate on February 26. The 
a petition against the bill, and Pioneers must carry on their 
every workers' child must sign work jn the schools, where most 
it! The workers’ children must of the workers’ children are 

found, and in the factories, 
where there are child laborers;

As the number of unemploy
ed workers grows larger every 

children

— 
fight against all the prepara
tions of the bosses for a new 
war. The bosses of all count
ries, and especially the United 
States, want to crush the Sov- day, more and more 
iet Union, because it is only have to go to work in the facto- 
country where the workers and ries. And we must fight against 
farmers really rule, and the this child labor.

PAIN-EXPELLER

ninku reikalinga, todėl iš ki
tur darbininkai n e a t v y k stą 
darbo jieškoti. Miesto ponai 
tuomi mano bedarbiams “pa
dėti.”- Detroite išbuvau dvyli
ką dienų ir tokie mano įspū
džiai iš tos Fordo karalystės.

Bemokslė.

PAVOGĖ ORLAIVĮ

ijį radę sandėlyje.
Areštuotas Rokiškio Krim. 

Policijos Valdininkas
p. Smolskis

22 d. sausio, 1930 m., apie 18 
vai. vakare, valstybes gynėjo

i pad. p. MonstaviČiaus parėdy- 
Imu suimtas ir laikomas arešto 

• namuose Rokiškio kriminalines 
policijos valdininkas p. Smols
kis.

1 Tas areštas kilęs iš to, kad 
Rokiškio Ūkininkų S-gos Banko 

I byloje prisipažinęs kaltu buv. 
Ūk. S-gos banko sandėlio prie
vaizda Vladas Kurkis, po sandė
lio sudegimo pats matęs Rimšą 

|su krim. policijos valdininku 
p. Smolskiu kažką paslapčiomCOLUMBUS, Ohio. p™.,™,..,

Sekmadienio vakarą kas tar tariantis Rokiškio geležinkelių 
pavogė orlaivi, priklausantį stoties bufete. Vėliau Kurkiui 
E. R. Ewert iš Newark, kiti Pasakoję, kad jie ten ir gė- 
Ohio, ir $800 vertės orlaivių i 
įtaisų, kurie priklausė Air 
Ekspress kompanijai. Orlai
vis buvo orlaivių name, 
Port Columbus. Tūlas dar
bininkas, nuėjęs ryte į or
laivių namą, pastebėjo, kad 
orlaivis dingęs. Duota žinia 
visoms svarbesnėms orlai
vių stotims.

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
Communist Party U. S. A.
43 East 125th Street,
New York City.

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

City

Age,.

IŠpildę Mitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją.^ 43 East 
125th St., New York, N. Y.

Be to, Rimša, mokindamas 
Kurkį duoti parodymus apie 
sandėlio gaisrą, padrąsinęs Kur
kį nesibijoti mušimo, nes jis 
būk davęs kr. pol. vald. p. Smol- 
skiui pusantro tūkstančio litų.

Krim. pol. vald. p. Smolskio 
areštas Rokišky sukėlė didelę 
sensaciją.

Ketvirtoji Teismo Diena
Teismas posėdį pradeda 

10 vai. ryto.
Klausiami liudininkai 

gaisrą: liūd. Macijauskas 
kartu ir apdr, įstaigos agentas).

Liūd. aiškina, kad po gaisro 
tuoj jie manę, kad tai kokios 
kombinacijos. Buv. banko ve
dėjų nurodytas prekių kiekis 
negalėjęs sandėly tilpti ir kad 
ten prekių tilptų reikėję pus
antro kart didesnio sandėlio.

Vien nurodytu jų sėmenų 
kiekiu buvo galima visas sandė
lis užpildyti.

Prekių sąskaitybos knygomis, 
nustatant sandėlio gaisro nuos
tolių dydį, negalima buvę vado
vautis, nes jose buvo vis fiksuo
jamos labai mažos išlaidos, o

apie

apie 
(jis

Jūsų Žvaigždės 
Sporto Pasauly

i—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais,
bėgikais ir šiaip atletai — neapstina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę, 
šito visam pasauly garsaus linimtnto. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN* 
EXPELLERIU po kiekvienam •dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose Ir taipgi po kiekvienų Įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padafro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkitę Kusulių, Peršalimų,

turėdami tokį pat} pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, kold 
turi jūsų pačių tautos ivmieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU Šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintn. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiskų, Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusį Sprando, Neuralgijos ir t. L 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, NusimuŠimų » 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii

berryand south fifth STS.
BROOKLYN, N.V

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Vic trola Radiolos 

GEORGĖ MASILIONIS 
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROČIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

atydus. Mechaniko kursas-— 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobįliaus ir važinėjimai 
(laišnius garantuojaipe)____
SpecialiŠkas kursas važinėjimo (K 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedeldioniais 10 
iki 12 vai. ryte.

h3
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i Poslapis Ketvirtas ’

LOWELL, MASS
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
Piktumas krečia. Slidu.

—Tu mano mielasis, aš nesirūpinu. Bet 
Prakeiktas kam tas dabar tuojaus? Juk mes sotūs ir 

Brest-Litovskas, ir vėl ir vėl, jie bėga. Ne- gerai.
visi bėga iš miesto Omsko, 
tu nespėsi iš ten sugrįžti, 
oh, kaip tai baisu!

—Nesirūpink, mylimoji! 
muš, nuvys tolyn. Aš sugrįšiu, viskas bus 
gerai. Nesirūpink, mylimoji!

Ant risorų gerai suposi vežimas. Ant 
stoties buvo eilių eilės vežimų. Išvažiuo
jančių į rytus buvo labai daug. Bėgantieji 
nuo bolševikų degino ugnis. Dangų 
tankesni debesiai uždengė. Lytus 
upeliais. Gatvėmis sunku buvo eiti, 
du! Šalta! Stotis buvo pilna senojo 
šaulio tranų! Bytovos akys šlapios, ne 
nuo lietaus, bet nuo ašarų.

Nesirūpink, mylimoji!

jaugi nauja gėda fronte. Neleisti juos, 
apstatyti aplinkui kulkasvaidžiais. Užtver
ti bailiams kelią bėgimui... O kitaip, kas 
bus su šeimynomis? Sunaikins, užterš 
bolševikai mūsų namus, išmes ant gatvės. 
Šalta!... Mūs nebeliks, sunaikins!...

< “Mūsų tėvynė motina maudosi kraujuo
se. Budelių peiliai iškelti ant jos. Žudyto
jų rankos krato ją ir nori sunaikinti ir 
vardą “Rusija”. Bus vokiečiai, chinie- 
čiai, francūzai—o Rusijos ir rusų jau ne
bus daugiau.”

Nuo lietaus lapeliai šmotais atsiklijavo 
‘nuo sienų, vėjas lupo juos ir bloškė į gat
vės purvą. Prie prekybos namų skypavo 
iškabos. Netolimais dundėjo fabrikas, 
šimtai darbininkii taisė kulkasvaidžius. Iš 
užpakalio jų žmonės su antpetimis ant pe
čių ir šautuvais rankose stovėjo, vertė juos 
dirbti.

“Skubinkite į mūsų eiles, į rusų eiles, ei
les demokratijos. Mūsų ten laukia, laukia 
kaip gelbėtojų ir mes turime skubėti. Tu
rime eiti. Šį karą ne mes

Geriaūs būti kartu abiems. žiūrėk, 
Aš bijau, kad 

Raudoni ateis,

Bolševikus su-

dar 
lyjo 
su-

Pavykę Prakalbos ir Rengia- 
, ma Vakariene

Vasario 9 d. A. L. D. L. D. 
44 kuopa turėjo surengus pra
kalbas. Kalbėjo drg. M. žal- 
dokas, kuris dabartiniu laiku 
turi surengtą prakalbų, marš
rutą mūsų apielinkėj.

Pirm visko tenka prisipažin
ti, kad mes padarėme stambią 
klaidą, nespausdindami apgar-' 
sinimų. Rankraštiniais iapgar- 
sinimais ne ką gali pasiekti. 
Svarbiausią rolę sulošė sušau
kimui šių prakalbų, tai kores- 
pondencijinis apgarsinimas te^a: * 
per laikraštį “Laisvę.” ‘ -Ta-j Diskusijos bus temoj: 
čiaus, nežiūrint tų technikinių i prigulminga' 
trūkumų, prakalbos reikia 
skaityti pilnai^ pąvykusipmis. 
Tiesa, publikoj susirinko ne- 
perdaugiausia, į t bet atsižvel
giant i tai, kad dabartiniu^ lai
ku mūsų kbįonija di^čiąi , išr 
krikdyta sunkios bedarbės, tjai 
galima rokuoti žihdnių buvo 
vidutiniai—virš pusšimčio.’

Medžiaginiai mes gerai išė
jome. Draugas M. žaldokas

Pradžia Galo Baltiems
Jau spalių menuo. Baltikelmiai beržai, 

be lapų siūbavo nuo galingo 'rudens vėjo. 
Pirmieji sniego lapeliai sukosi ore ir klo
josi ant sušalusios žemes. Vietomis vejas 

rime eiti. Šį karą ne mes pradėjome, o išneša sniegą ir atidengia lapais apklotą 
bolševikai. Jie ir žus”—toliaus sakė lape- žemę, 
lis.

Minia ėjo toliaus. Iš valgyklos kvepėjo 
kepta mėsa... Skiepe į kampą įlindus 
kramtė sau rankas Ivanovo moteris. Va
kar jos vyrą nužiūrėję bolševizme sušaudė.

Purvo tiškėjimas krito ant kelinių ir an
gliškų kariškų mundierų. šautuvai iš rie
šutmedžio savo sunkumu graužė pečius. 
Dideli kareivių maišai su reikmenimis, ir 
šimtai patronų spaudė prie žemės. Slidu 
ir šalta! Daina pynėsi, tartum purvais 
aptiekšta silpnėjo.

Valgykloj, ok, kaip gerai! Karo fron
tas dar toli, na ir gerai. Ten badauja. 
(Badauja ir raudonieji. Tegul Badauja, ne
moka gyventi jie! Mes mokaūie! Mes vis
ką galime! Mes pamaitysime visus! Kas 
nenori, nereikia; juoksimės iš jų.

“Gyvename sočiau ir ramiau, kaip bol
ševikai, nors pas juos ir yra daugybė įvai
rių išgalvojimų, organizacijų: “Sovnarko- 
zai”, “Kombėdai”, “Centrospiski”, bet val
gyti neturi,”—tęsė lapelis.

Traukinio vagonų sukabinto jas, dairy
damasis landžiojo po vagonais. Jo rankos 
jungė tvirtus vagonų sukabinimo pančius, 
jie skambėjo. Raudoni traukinio vagonai 
siūbavo. Per langus ir duris veržėsi juo
kai. Labai atsidavė degtinė, išvežiodinėjo 
liuosnorių žmonos, nes jų vyrai ėjo į karo 
frontą.

“Tiesa, sovietų laikraščiai kalba, kad ko
voj susitiko du pasauliu. Du pasauliu, pa- 
saulis-^-tiesos, ir pasaulis—chuHganišku- 
mo, krikščionių pasaulis ir anarchizmo pa
saulis, pasaulis admirolo Kolčako ir pasau
lis kepurių pardavėjo Leibos Trockio Bern- 
šteino”—tęsė lapelis.

Bažnyčios varpas skambėjo, po valiai vos 
girdinčiai.

—-Ponui dievui pasimelsti,—tarė nutu
kęs, apvalas kaip bačka kunigas. Jo dra- prieš baltuosius. (Dabar norių skaitytojo 
bjižiai žvilgėjo nuo aukso. Vėjas vis pūtė, (atkreipti atydą. Tobol upė yra vakaruose, 
Ht sienų lapeliai baltavo: - ' x Frie Uralo kalnų. Čia kovojo Raudonoji

\ _ (Armija ir davė mirtini smūgį baltųjų far-
p*Ką bolševikai prižadėjo ir ką davė? (mijai, kurią rėmė užsienio imperialistai.

Nuo Tobol upės iš vakarų dabar prasideda 
baltųjų armijos ir viso senojo pasaulio gy
nėjų, ir tų, kuriems jis buvo naudingas bė
gimas iš vakarų į rytus. Nuo upės Tobol 
iki jūrių porto Vladivostoko yra 7,518 
verstų gelžkeliu. Tuomi gelžkeliu ir palei 
jį baltieji bėgo, o Raudonoji Armija juos 
sekė ir mušė. Gi įvairūs būriai partizanų 
pastodinėjo jiems, (baltiesiems) kelią, darė 
puolimus, griovė, ardė gelžkelio bėgius, 
trukdė, jiems bėgti. Tik Vladivostoką bal
tiems; pasiekus, jie manė išsigelbėti į Ja
poniją, ir tokiu būdu likti nenubaustiems 
už jų taip bjaurus kruvinus darbus. Šią 
pastabą meldžiu skaitytojus įsitėmyti. Ir 
tada aiškiai suprasite tolimesnį aprašymą. 
Vienas gelžkelio kelias 7,518 verstų ir pa
lei jį ir ant jo buvo padarytas galas sena
jam išnaudotojų pasauliui ant teritorijos 
buvusios Rusijos, o dabar SSRS. Vertėjas.)

I (Tąsa bus)

, Žmonėms, nuvargusiems nuo ilgų 
mūšių, sušalusiems, purviniems, dreban
tiems nuo šalčio, tos prašvaikštės rodėsi 
tartum kraujo klanai, primenanti jiems 
mūšius ir vargus.

Su kiekviena diena sniego darėsi vis gi
liau ir giliau, su kiekviena diena jis sto
riau užklodinėjo žemės veidą, sudraskytą 
ir išduobėtą kulkomis ir granatomis. Spa
lių mėnesis labai laimingas del raudonųjų. 
Bolševikai šiais metais, šį mėnesį yra per
galėtojais kaip ir du metus pirmesniuosius. 
Spaly j buvo pergalėtojais. Karo fronte 
baltųjų reikalai vis’blogėjo ir blogėjo. Se
nuose liuosnorių pulkuose, daug nukentė- 
jusiems mūšiuose aiškus nupuolimas dva
sios ir nuvargimas. O sibiriokų jaunimas, 
po prievarta suvarytas į baltųjų armiją, 
buvo tiesiog prieš Kolčaką nusistatę ir ne 
tik išsisukinėjo nuo mūšių, bet pereidinėjo, 
bėgo į raudonųjų pusę ištisomis rotomis 
(kuopomis) ir batalionais. Finansiniai 
reikalai, įstatymas apie žemę, baudžiamo
sios ekspedicijos kolčakinių, tinkamai buvo 
[įvertinta ir panaudota bolševikų agitacijai 
ir dirbo savo darbą.

Baltųjų ofensyva nuo Petropavlovsko 
iki Kurgano ir užgrobimas kraštų upės 

’• Tobol, tai buvo paskutiniai baltųjų pasise
kimai, paskutinės prieš mirtį pastangos 
Kolčako armijos. Prie Tobol upės baltie
ji, gavo mirtiną smūgį nuo Raudonosios 
Armijos. Nuo ten baltieji pradėjo be su
stojimo betvarkėj trauktis gilyn į Sibirą. 
Jie taip greitai bėgo, kad Raudonoji Ar
mija vos spėjo juos sekti. (Iki šiolei mes 

..turėjome du kovos frontu; Orlovas, Kra
silnikovas ir kiti užpakalyj baltųjų karo 
fronto kovojo su partizanais,’ prieš sukilu
sius valstiečius. Gi Baranovskis buvo ka
ro fronte, kur kovojo reguliarė Raudonoji 
Armija. F........v
kų kovos būrių buvo daug daugiau, negu 
tie, apie kuriuos iki šiol kalbėjome. Jie 
vietomis atvirai kovojo, vietomis slaptai

t “Pažadėjo—taiKą, davė—piliečių karą, 
užleido darbininkais valstiečius. Žadėjo— 
laisvę, davė—monarchiją Trockio ir Lėni- 
nb. Žadėjo—duoną; davė—badą.

“Bolševikai apgavo. Mes neapgausime. 
Mes viską duosime. Mūsų Kolčako valdžia 
pareiškia: stengdamosi aprūpinti valstie- 
Žius../Žeme, pagal tiesas ir įstatymus, mūsų 

^melžia su visa energija ir pasiryžimu pa
reiškia, kad ateityj, joki sauvališki konfis
kavimai, valdiškų, poniškų ir bažnytinių 
Žiemių nebus pakenčiami, ir visi tie, kurie 
(ėsinsis ant svetimų žemių, bus aštriai 

audžiami”—baigė lapelis.
•■f Arkliai gražūs, sotūs, nugaros plačios, 
yežėjas, supamas siūbavo. ‘ Ponai Byfovy 
Važiavo į gelžkelio stotį.

—Tu, švogerka, nesirūpink! Išvažiavi- 
į Japoniją užtikrins visą mūsų gyve- 

mą!

Ketvirlad., Vasario 13, 1930

UETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

NAUJAUSIOS MADOS

4-

TAI TIE ŠVELNŪS

16 vasario, po 
Pradžia 2 

ateikite 
J. Sta- 

36-37

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

BINGHAMTON, N. Y.
L'. D. S. A. 23 kuopa rengia pa

skaitą. ii* diskusijas nedėlioj, 16 va
sario, Lietuvių Svetainėj, skiepe. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Paskaitos 
i___ : “Moters padėtis visuomenėj.”

" “Lietuva ne- 
Kvieęiame visus atsi

lankyti. Komisija. ■ 36-7

Draugiją Svetainėj, 4637 ’ TV. Ver
non Highway./ Pradžia. 10 vai. ryte. 
Visi nariai malonėkitatsilankyti, tu
rime svarbių reikalų aptarti. Gausit 
naują knygą—Seno Vinco Raštus. 
Atsiveskit ir naujų narių. Sėkr. V. 
J. Geraltauskas. 36-7

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G R ABORI US- UNDERTAKER

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51 kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 
num. 12 Lynwood Ave. 
vai. po pietų. Visi nariai 
ir naujų atsiveskite. Sekr. 
nislovaitis.

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ii 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

kokios nors ligos bei vidurių suge-

n

w

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntineja- 

\ me, kaipo užsakymus (orderius).
V- .. . -..i

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

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* uit 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vielose ir už žemų kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

DETROIT, MICH.
Pasirandavoja puikus kambarys su 

šiluma, pavienėj, be vaikų, šeimynoj. 
Kas nori, gali gauti ir valgį. Gali 
atsišaukti vaikinas arba mergina, ar
ija- vedusi pora be vaikų. Kreipkitės 
po num. 11351 Nagel St., Ham
tramck, Mich. j 36-7

PHILADELPHIA, PA.
> .Žingeidus ir didelis teatras, drama 
Vergijos Griuvėsiuose,” pirmą sykį 

Philadelphijos scenoj 
15 vasario, Ukrainą Svetai- 

Ptadžia
. vakare. Publika šiuo veika

lu bus labai patenkinta. Todėl mel
džiame nepraleisti šios progos, atsi
lankyti. Bendras Komitetas. 35-8

pasakė labai gerą prakalbą.! / - ,, 
Jo reikšmingi faktai, imami įsisubatoj, i 
darbo žmonių gyvenimo, vilgė I nėj, 847 N. Franklin St. 
klausytojų blakstienas. Pase- s ^a1, 
koj jo puikios prakalbos, gau
ta į A. L. D. L. D. vienas 
rys; į Komunistų Partiją 4 
riai; literatūros parduota 
rokai ir lėšų padengimui 
rinkta $4. žmones vieni visai 
nedirba, kiti mažai dirba; to
dėl šia auka skaitome visai ne
mažą ir už ją aukojusiems šir
dingai ačiuojame. .

na-
na-
ge-
su-

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 įsitė- 

I mvkit ir nieko norengkit ant minė-
Čia paduodame vardus tų | tos dienos. A. J. Pranaitis. 35-7 

žmonių, kurie aukojo po?.
5()c ir 25c. M. Andrulionienė
50c; J. Gicevičius, F. Greska, I
L. Paulauskas, V- Mikalopas, 
A. Dulkis, H. Kazlauskienė, P. 
Naruševičius, F. Arbačauskas 
ir A. Paulenkienė po 25c.' 
Smulkiais surinkta $1.25, kas 
sykiu sudaro $4. Ačiū labai.

PAJIEŠKOJIMAI
UfWMtfMtMMMMNMMMkMKMMXaK*M « HIM* III WIHI ■   ■<

PAJIEŠKAU švogerkos Paulinos Ku- 
kočionis, Valentų kajmo, Kapčia

miesčio parapijos, Suvalkų vedybos. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkit pranešti. Ch. Walcnta, 22 
Pearl St., Rockland, Me. 37-9

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

Silkių Vakarienė
Ateinančią subatą, t. y., va

sario 15 d., 8 vai. vakare, 
Tarptautiniame Darbininkų 
Kliudė, 340 Central St., yra 
rengiaiĄą, skanį siŲdų vakarie
nė. ši’syki, tingia vienai A.*’ L.šį; sykį, rengia vieną A< b. 
D. L. 44 4<uopa. )Gąsp^č|i- 
nės ruošiasi gana'rūpestingai, 
todėl galima tikėtis geros va
karienes. Rengiama tuom tik
slu, kad draugės ir 
darbininkai turėtų progos bent

PAJIEŠKAU brolio Andriejaus Glin- 
sko. Pirmiau jis gyveno Pitts

burgh, Pa. Rodos,, kad ir daba-r gy
vena apie Pittsburghą, mainose. 
Meldžiu patį atsiliepti arba kas ži
note malonėkit pranešti. P. Glinskis, 
243 Hickory Rd., E. Windsor, Ont., 
Canada. t * •1 36*7

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių

siu, kad draugės ir draugai žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
darbininkai turėtu nroims hpnt kokios nors ligos bei vidurių suge- aai oininKdį luierų progos none Toks žmogus yra susiraukęs, 
valandėlei pamiršti tuos bėga-1 nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
linkai slegiančius kasdieninius imtas: Jeigu tokiam žmogui ir auk- 

, .v. Sini kalną parodytum, tai jam malo-varr - . draugiškam suėjime, ' 5 būtu sveikata, negu tas aukso

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

l’O 6 VALANDOS VAKARO 75c
Antroj klasėj Lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 

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

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

• sutupi vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui.
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

MOTERIMS PAGEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 , 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį.
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

praleisti- 'kiek linksmiau ir 
smagiau laiką. 'Todėl ir ti- 
kietas visai pigus, 25c ypatai 
ir 10c vaikams. Meldžiame vi
sus dalyvauti šioj smagioj va
karienėj, 
įvairumo, 
daryti iš 
publikos.

Čia turėsim kiek ir 
kuri bandysime sų- 
pačios atsilankiusios

J. M, Karsonas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
........ .......... .... .. ........... t

MONTELLO, MASS.
Didysis epiškas judis pirm-revoliu- 

cinių dienų cariškoj Rusijoj—“Lais-
Sukilusiu valstiečiu ir darbiniu- vės Sėklos” (Seeds of Freedom), ku- 
kūriii ™. J rianJe\ nupiešia didvyriškas kovas re-

voliuęinio, kovotojo Hirsh Leckert; 
taipgi naujienos iš Sovietų Sąjungos, 
kurios parodo progresą darbininkų ir 
ūkininkų pirmutines respublikos—bus 
rodomas penktadienį, 14 vasario 
(February), pradedant 7 vai. vakare, 
Lithuanian National Hali, kampas 
Vine dr -Main 'Sts.,- Montello., Rengia, 
Workers International Relief.

nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas.- Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu- kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

Vaistažolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
rno, 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 1 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums .fu grąžins 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 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. 2UKAITIS
25 Gillet Road Spencerport, N. Y.

ŠIŲ METŲ MADOS

ORNISIAI
I

Išparduodami Dabar -

L Ii

i STAMFORD, CONN.
1 A' ’ L.' D. L. * ii 1'66 kuopa rengia 
Šokius subatoj', . 15 vasario, Polish 
Hall svetainėj, 804 Atlantic St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kviečiame vi
sus atsilankyti, ir pasilinksminti prie 
geros muzikos. Rengėjai. 37-8

BINGHAMTON, N, Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Draugijos nariai jsitemykit, kad su
sirinkimai yra perkelti iš trečios ne
dėlios j trečią seredą kiekvieno me
nesio. Sekantis' susirinkimas bus se-. 
vedoj, 19 vasario, .Lietuvių Svetainėj, 

vai. vakare. Visi nariai ateiki- 
Sėkr.. B. Zmitriūtė. 37-8

—,----- --------------—
7:30 
te.

VARDU

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

NEWARK, N. J.
L. D. S.' 10 kuopos susirinki

mas bus petnyčioj1, 14 vasario, Kubio 
svetainėj, 79 Jackson St., 8 vai. va
kare. Višos ndrSs ateikit, yra. svar-j 
bių reikalų. Atšiveskit ir naujų

Org. Oi Starielienė.nu.
na-

t

MACYS BROS. FURNITURE CO

DETRQIT, MICH.
’ A. L. D. -L. *D. 52 kuopos susi- 
rinkiĮnas bus nedėlioj, 16 vasario,

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.

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

Jes H
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LAWRENCE, MASS
Sandariečiai Visai Bejėgiai KAVALIAUSKAS

| Mūsų sandariečiai nebeišga
li nei savo patriotiškumo paro
dyt. Sumanė jie ant 16 id. 
vasario surengt apvaikščioji- 

y mą 12 metų sukaktuvių nuo 
atgavimo Lietuvos nepriklau
somybės, bet nėra kam dirbt 
ir nėra ištekliaus. Todėl iš

siuntinėjo draugijoms pakvie- 
,timus apvaikščioti 500 metų 
sukaktuves nuo Vytauto mir
ties. Po pakvietimais pasira-

“K. V.” ir “J. C.” I šau
kiamą susirinkimą pribuvo tik 
socialistai ir tūlos kitos drau
gijos delegatai. Matant, kad 

' nieks neišeina, sandariečiai su 
savo sėbrais nutarė pasiųsti sa
vo atstovus į draugijų susirin
kimus. Taip ir padaryta.

Delegatų Susirinkimas
! Sausio 26 d. susirinko kvies-1 

tii draugijų delegatai. Smeto
nos garbintojas sand aviečių 
galva atidarė susirinkimą. Tuo 
tarpu įėjo į kambarį du sve-< 
ėiai—dr. Mikolaitis ir Urbszo 
(jie dalyvavo susirinkime su 
sprendžiamais balsais, net de
legatų nesiprašę tos teisės). 
Komunistinių draugijų inicia
toriai nekvietė, tai ir jų atsto
vų Čia nebuvo. Nebuvo nei 
Rymo katalikų parapijos atsto-

L *¥•
Pirmiausiai kalbėta apie ap- 

vaikščiojimą Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, ant 16 
d. vasario. Ant vietos esan
tieji d r. Mikolaitis ir Urbszo 
apsiėmė kalbėtojais. Nutarta 
kviest P. M. Chorą ir Liaudies 
Chorą dainuot.
. Užklausta, kodėl komunisti
nės draugijos buvo ignoruota? 
Atsakyta smarkiais užpuoli- 
inais ir šmeižtais.
Vytauto Mirties Paminėjimas 

Atmestas
Pakelta klausimas apie Vy

tautą. Visai be diskusijų, pir-1 
Alininkas K. Vidūnas pareiškė,! 
kad šis klausimas esąs diskus,; 
[ereikalaujas jokių diskusijų.} 
daktaras, Urbszo it dar vienas i 

muo pakelia po ranką už.
sptyni balsuoja ' prieš-. Kilo 

fbrmas iš pačių patriotų. Di
delis užsipuolimas ant komu- 

istinių pažiūru delegatų. Gir- 
i, “jūs negalite balsuot, jūs 

čia komunizmo neįvesite.” Ko- 
Itiunistinių pažiūrų delegatų 
buvo tik du, o prieš balsavo 
septyni, tačiaus komunizmas 
primesta ir tiem penkiem, ku- 
rie nei nesapnuoja apie komu
nizmą.

Po triukšmo prasideda dis
kusijos. Pirmininkas iškolioja 
komunistus išgamomis, parda- 
vikais. Dr. Mikolaitis irgi pri
duria, kad kurie yra priešingi 
Vytautui, tie esą “išgamos, 
'Verti virvės,” ir dar gi “neverti 
sausos šakos.”
:■ Paskui minėti svečiai, paėję 
į vidurį kambario, ]
JVyrai, ar jūs norit, ar ne, bet 
Vytauto apvaikščiojimas į- 
vyks.” 
f. Kaip girdėt,

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainų. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

m >
II'

M
M

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

TELEFONAI: Reystone, Main 9669 
Bell, Oregon 5136

1
i,

rf $ TOM*™ “Ateities Įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

VENGSITE TO 
ATEITIES ŠEŠEILIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie -nori išlaikyt 
tinkamą "figūrą, moterys, 
brangina naujovišką figūrą 
maloniais, vyliojančiai pilnais išsi- 
lenkimais—valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus— 
vengkite perviršiu. Būkite nuosaikūs 
—Būkite nuosaikūs visuose daly
kuose, net rūkyme. Kuomet jus ima 
pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnes už pilvą, to vietoje 
imkite Lucky. Ateities Įvykiai meta 
savo šešėlius priešakyje. Vengkite to 
ateities šešėlio vengdami perdėjimų, 
jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, 
jauną figūrą.

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

MES PATAIKOM
A. Tacilau-skas. savininkai RestauracUo* Ir salia, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai patalkot padaryt cigarus, kad į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jienjs labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra • 
Ha» dešra ir puikiai kvepį!’’

dailią, 
kurios 
su jos

pagerina

“It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį. :

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų raujovišką kūno formą jokiomis griežtortiis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”. kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky 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 perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,
< per N. B., C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.

tai Liaudies sekstetas;
(Tąsa nuo 6 pusi.) 

česnavičiūtė____ ___ ir 
oras pakvietimą dainuot at-', smuikininkė Radžiūtė. Visisa- 

metė, nes rengėjai ignoravo ko-j vas užduotis atliko pagirtinai 
unistines organizacijas, kokiu , ir rengėjai taria širdingai ačiū, 
a ir šis choras. Tūli cho-1 Visiems pianu akompanavo Ai- 
ečiai sako: “Jie iškoliojo do Choro mokytoja šalinaitė. 
us delegatų susirinkime x ir ! n_., ._ _ ___ ....

ori, kad nueitume į jų iškil
as pasiklausyt dar daugiau 
olionių.” Koresp. Biuras.

WCESTER, MASS.
i * *• ;

kuka /'Daily Workeriui”
faįario 4 d. Lietuvos Sūnų
Dukterų Broliškos Draugi- 

mėnesiniame susirinkime 
draugijos sekretorius J. B.

anešė, kad esąs laiškas nuo imu.
aily Worker,” p^aiškinda-'

as jo tikslą. Susirinkimas 
riėmė, nutardamas sumesti 
ikų, kas kiek išgali parėmi-

Daily Workerio.” čia

: Keikia Visų Draugijų ' 
Komiteto z

Parengimų klausimu liko iš
siuntinėta Bronxe gyvuojan
čioms organizacijoms pakvieti
mo laiškučiai, kad išrinktų ko
mitetą, kurio būtų- pareiga 
tvarkyti parengimų dienas. 
Tokis parengimams komitetas 
būtinai reikalingas, kad išven
gus nesusipratimų, kad vieną 
dieną nebūtų dviejų parengi-

nėra geras ir jeigu mes nori
me vietinių žinių iš lietuvių gy-i 
venimo, tai turime jų neslėpti j 
nuo laikraščio arba jo repor-! 
terio.
Apie Vytauto Konferenciją

Vytauto newyorkiske konfe-1 
rcncija užsimojo didelį darbą,! 
bet aišku, kad jie jo gyvenime 
neįvykins. Tos draugijos, ku
rios buvo pasiuntusios savo at
stovus į minimą konferenciją, 
sugrįžus delegatams, po išda
vimui raportų, turėtų iždų du
ris uždaryti. Tasai komitetas 
ir jo vyriausia rolė—tai orga
nizacijų iždus tuštinti. Jie 
kalbėjo, kad reikalinga su
ruošti didelė paroda New Yor
ke, bet ne paprastą dieną, o 
sekmadienį. Kadangi sekma
dienį nėra leistina gatvėmis 
paro;duoti, tai Vytauto komite-i 
tas atsidūrė keblioje padėtyje.!

: tikrino, kad bus pakabintas 
(Baltajam Rūme tarp visų ki
tų augštų žmonių; dar toliaus, 
pasiųsti kitą į Kauną ir pado
vanoti valstybės vyrams. Bet 
jau čia reikalinga pinigų, ir 
jūs, atstovai, parvykę į savo

l draugijas, juos turite sukelti. 
Tokiais niekais lai patys “did
vyriai” bei jų lyderiai rūpina
si. Aišku, kad jie savus kiše- 
nius laiko drūčiai užrišę ir nie
kam nieko neduoda; tad ir 
draugijos neturi jų išgalvo
tiems tikslams mėtyti savų or
ganizacijų sutaupytus pinigus.;

Dz. Re p.

Yra draugų, kurie turi žinu- 1
Čių iš vietos lietuvių gyvenimo Paprastoje dienoje jie nesu- 
atsitikimų, bet jie nepraneša 
nei “Laisvei,” nei Dz. Repor
teriui. Visa bėda yra tame, 

aduodu vardus po ’daugiau r kad mūsų draugai tik džiau- 
ukojusįų: K. Kasulis $1; polgiasi, kadajbūna apie juos pa-

J.. Bakšys, M. Stalulio- 
P. Merkiūnas ir R. Zinkus; 
25c—V. Jenčius, V. Karso- 
, A. Rutkauskas, M. Deks- 
lė, A. Dvareckienė, A. 

rpšys, J. Kibildis ir J. žukau- 
as. Viso $7.05.
Aukos pasiųsta tiesiai “Dai- 

Workoriui,” 26-28 Union

rašyta kas tokio paginančio. 
Bet jeigu tik pasitaiko para-' 
syti taip dalykus, kaip jie iš- 
tikrųjų yra ir įvyko, tuomet 
jau pykčiui nėra pabaigos; ir 
kad jie žino įdomiausią žinu
tę, tinkamą laikraščiui, jos 
niekam nesako, ir jeigu tik su
žino, kad bent vienas kuris ra

išo, tuomet yįatiškai vengia, 
jam pasakyti. Tokis dalykas

trauks nieko, ir iš tos parodos 
išeis tik piš. Gi šventadie
niais negalima, tad ir galvo
sūkis “didvyriams.” Svarbiau
sias darbas, tai anglų kalba 
reklamavimas, kokis Vytautas 
buvo “didvyris” ir kiek jisai 
karų laimėjo, kiek tautų nu
galėjo, tik reikėtų dar pridėti, 
kiek4 pačių lietuvių-žemaičių 
išžudė, versdamas priimti ka-' 
talikų tikėjimą. Toliaus, nu
plėšt Vytauto didelį paveiksią 
į Washingtono Baltąjį Rūmą, 
kad- 
kan.

džianitorius iššluotų
Lyderiai atstovam

1 au
ti ž-

kvepį!’’
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po keliolika 
■n tų jų parsitraukia.
Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIK.AU- 

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyn©, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kniu
buose, ant Balių jr štoruose bei kituose bizniuose mūs iŠdirbystčs 
cigarų viršmlnėtais vardais,' tik pakeliant pirštą, o gausite cigarų, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j 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

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal
vos vai gi o, Skilvio, Žarnų ir Mcšlažamčs Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, jKsjėpuojamų jų 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, užgiriais moksliniais būdais Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos

PA i ARIM AI IR IŠTYRIMAI UZDYKA
Kraujo ištyrimai, Laba ra tori jos Bandymai

Urbo Lax Tabs

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatorijų

Kas yra didžiausias žmogaus priežas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, 
bet ir į grabij paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką pagarsčjnsiua 

WT1 , p I 1 r» i (Miltelius nuo žalčio) jokių Kalčių nebijo.Urbans Cold rowders m 75c už bak8ą ^sieinkiuok nu°*■ amžino prieSo I
yra tai kanuolė prieš kitą amžinu žmogaus priešą— 
vidurių užkietėjimą-—kuris žmogui pagamina daug 
rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

K ULONAS

Vardas

Siųsdami 
su savo adresu,

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

pinigus
užrašykite:

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

Telephone, South Boston 2805-R

j. L. Pašakdrnis, O.D.
Optometras ir 

Optikas
< 1

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
gavo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūšų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

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

No.

Miestas

..Street or Avenue

State...

■rn.nn
',A

T

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmų ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c» 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai

“DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos apt'iekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

I

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk ngpriguliningas. Išmok karų amatą ir 
dėk kėlią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir. 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
Klasčs dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis Šeštas

k

s?.
1 •miA

Vasario 13,1930
* : .W

VIETOS ŽINIOS
bus bosų pastumdėlių. Apie 
tai plačiai turėsime diskusuot 
ketvirtadienio vakare.

Į ’tas diskusijas kriaučiai—dirba . . t . . v. . , ir vyrai ir moterys—kviečiami at-

Kompanična Dresmeikeiiy 
Unija Atsisako nuo 40 

,Valandą Darbo Savaitės
, Kompanična z-dresmeikėrių 
unija, International Garment 
Workers, šaukia mitingus, kur 
darbininkai yra spiriami už- 

‘ girt sutartį su fabrikantais ir 
t kontraktoriais. Tą žalingą su
tartį ’išdirbo unijos preziden-

1 tas “socialistas” Schlesingeris 
fsu Rosais, laike konferencijos, 
»kūną* sušaukė valstijos guber- 
I naforįiis Roose veltas., , , |, 
fc sitįartis neva reikalauja 46 ’ 
įvalandų darbo savaitės, į bet' 
heddžia šeštadieniais dirbti,; 
įviršlaikius. Tuo būdu į sutartį 1
-ištikro yra įrašyta Panaikini-1 iz p .. 
mas reikalavimo 40 valandų “4 * CToWlu 
darbo savaitės. Be to, susitar- Operete Tepila

Nevalia Būsią Kovot 
Prieš Gengsterius

Apskrities prokuroras Crain, 
New Yorke, savo prakalboj 
biznierių Prekybos Taryboje, 
užreiškė, kad nebūsią leidžia
ma gatvėse muštynės tarp 
streikierių ir streiklaužių. Mat, 
vienas “socialistų” pasamdytas 
gengsteris Irv. Ashkenas per 
klaidą užmušė milionierių fa
brikantą, manydamas,.'kad jis 
yra komunistinis demonstran
tas. Bet Craino pareiškimas 
reikia suprasti'šitaip: streikie- 
riams bus neleidžiama priešin
tis gengsteriams ir. policijai.

Kas Girdėt,pas L 
Skalbyklą Darbininkus 

40,000 darbininkų
skalbyklose New Yorke 
Brooklyne. Vidutinė darbo 
diena yra 12 valandų. Darbo 
mokesnis žemas. Už kiekvie
ną klaidą yra baudžiama dar
bininkė ar darbininkas ne ma
žiau 50 centų. Jeigu suserga, 
tai tuojaus pasamdoma kitas. Rj(|geWOO(lo VakarilŠkoS 
Taigi kiekvienas susirgimas,1 
reiškia praradimą darbo. Taip I Iš Ridgewoodo ir apielinkės 
rašo vienas darbininkas Na
tional Family Laundry, kur 
sąlygos yra truputį geresnes, 
nekaip kitose skalbyklose.

Darbas skalbyklose kenks
mingas : karštis, garai, tvankus 
oras; daugelis gauna reuma
tizmą ir plaučių ligas. > 

Bet ir tarp tų vergų prasi
deda judėjimas—organizuotis

silankyt kuo skaitlingiausia. |
Diskusijas' rengia Darbo

Unijų Vienybės Lyga.
Diskusijos bus “Laisvės” 

svetainėj, Brooklyne.

yra kviečiami seni ir jauni į 
vakaruškas, .smagiai lietuviš
kai pasišokti prie geros muzi
kos lietuvių muzikantų.

Apart šokių, bus arbatos, 
keiksų, vaisių,. lietuviškų sal
dainių ir kt. Vakaruškas ren
gia A. L. D. L. D. 55 kuopa ir 
L. ,D. S. A. 132 kuopa, šešta
dienį, 15 d. vasario, po mumi

į kairiąją Valytojų ir Skalbyk-j 147 Thames’St\, ^Degulio ir šą
lu Darbininkų 'Unija. Visoj palo ~L"' *■ 1..... —-i >.

6:30

n * i M

jų Darbininkų Uniją.
ęilėj skalbyklų jau yra tam 

.reikalui susikūrę “šapos” ko
mitetai iš negrų ii' bąlįųj.ų, dar
bininkų.

svetainėj) kuri atsidaryš 
vai. vakare.

Kviečia* Komįsija.
1 ’ (37-39)

ta kitus streikus ateityj vers
tinai taikyti per tarpininkystę 
vadinamos “bešališkos komisi- kokias roles kurie aktoriai vai- 

naikinama, dins operetėje “Pepita” arba 
Prieš tokį! “Jankių Milioniėrius,” šį sek- __ ..i___i:_ : ____ • i/. - -

jod.” Vadinasi, 
yra streiko teisė, 
dabartinio “streiko”-lokauto madienį, vasario 16 d., Labor 
baigimą protestuoja didelis Lyceum svetainėj, Brooklyne.
Skaičius eilinių narių “socialis- Operetę scenoj stato Maspe- 
tinės” unijos, kuri galutinai tho Lyros Choras, 
yra paverčiama į kompaničną 
bosų pagaikštį, šimtais, todėl, 
jos nariai pereina į kairiąją

i

Juodadarbis.
New Yorko Žinios

Iš Dviejų Kuopų Parengimo

Pereitą sekmadienį įvyko A.

Nežinia iš

PARDAVIMAI
PARSIDUODA valgykla. Biznis 
įdirbtas per daug metų. Gera proga 
pirkti. Kreipkitės po num. 475 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 37-42

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, biznis įdirbtas, tik blokas 

nuo dokų. Pardavimo priežastis— 
turiu du bizniu. Kreipkitės po num. 
72 Columbus St., Brooklyn, N. Y.

35-7

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS maliorius-pen- 

teris. Aš pentinu namus iš lauko 
ir iš vidaus. Taipgi iškalu penelius. 
Darbą atlieku greitai ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės šiuo adresu: 
John Burba, 794 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel. Stagg 4853. i 

36-8

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką ’\

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

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

28-50

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo 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 6776Dainų Profesorius

(ITALAS)
Pabaigęs Milan Konservatoriją

ŽYMUS DAINININKAS
Mokinys Profesoriaus Cotogni

Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 
dainininkų

Pasimatymas ir patarimas už dyką 
širdingiems dainininkams ir pra
diniams.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Tel. Stagg 9938

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

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street

BROOKLYN, N. Y.

Šičia trumpai paduosime,!
Newark Policija Ardo
Bedarbį Tarybas

Newarke, N. J., antradienį,
policija užpuolė bedarbių mi- pų ,parengimas, 
tingą Workers Centre, 93 Mer- keno tai kaltės buvo ir šv. Jo- 
cer St. Areštavo 7 dalyvius, no 
Policija daro viską, kad ne-! parengimas tą

pašelpines organizacijos 
. .pačią dieną, 

leist organizuotis bedarbių ta-į Du parengimai irtą pačią die- 
ryboms; visais būdais bando na Bronxe yra perdaug, ir vie- 

Adatos Darbininkų Industrinę _ MaVo-ornt užkirst kelią mobilizacijai de-!ni ir kiti gero pasisekimo ne-
tr.:,’- jei vasario 26-tos Dienos Tarp-' gali turėti, ir reikia šis ne-

tautinės Bedarbių Demonstra- susipratimas prašalinti, ir kad 
išvengus minimų nesusiprati- 

Apart septynių minėtų, a- mų, reikalingas komitetas iš 
reštavo kiek pirmiau du jau- vietinių, draugijų, kuris tvar- 
nuoliu, drg. L. Bemerį ir M. kytų parengimų dienas.

Su mūsų kuopų parengimu 
pelno rengėjams 
bet nuostolių ne-

Šios operetės vaidinimui su
rinkta gabiausi artistai ir ge
riausi dainininkai: “Pepita,“

Uniją, kurios centras yra po česnavičiQtg. 
num 131 W. 28th St New . "sukilėlių vadas, labai

. v ‘n’" • hUmvb"‘l įsimylėjęs į PepitąJ-A. B. Ar-|C1J°s‘ 

irioji unija užvakar išvedė dar 
kelių siuvyklų darbininkus j į^kas 
tikrą streiką. Tą pačią dieną 
kompaničnos unijos samdomi 
gengsteriai darė kelis užpuoli- 
rųųs ant dirbtuvių, kuriose lai-1 
mėjo kairieji. Bet darbininkai 
atmušė visas gengsterių ata
kas.

Šį vakarą, 8 vai., bus spe
cialia susirinkimas siuvyklų 
delegatu tarybos, Irving Plaza 
Svetainėje. New Yorke. Bus 
išdirbta planai sėkmingiausiam į^07 ErėminasT^ianiŠtė- 
kovos tęsimui. 1 !

senior Karlo,

lauskas; TIepworthas, jankių, 
milionierius, amerikietis—K. 
_______ i (Levas) ; Wilson, 
jankių milionieriaus tarnas— 
J. Judžentas; Jonė, jankių mi-

i lionieriaus sesuo—M. žolynių-( 
te (iš Newark, N. J.); Rome-1 
ro, kontrabandininkas (įga
bendavęs revoliuciopieriams 
ginklus)—K. Būga; Pedro, 
meksikoniškas karčiamninkas 
—J. Nalivaika; Felipa, Pedro 
duktė—L. Kavaliauskaitė; šo
kikė—B. Misevičiūtė; dirigen-

Friedmaną, kad jie prilipdė 
plakatą prie keno tai namo 
be savininko leidimo. • Plaka- 

■ tas šaukė bedarbius organi
zuotis į tarybas. Abudu jau
nuoliai laikomi po $500 kauci
jos iki teismo.

išėjo taip: 
mažai teliks, 
bus.

Programoj
Choras ir Aido Choro merginų

(Pabaiga 5-tam pusi.)

dalyvavo Aido

Laivo Eksplozijoj Žuvo 
Du Žmonės

Ger- 
“Mu- 
prie- 
žmo-

Per eksploziją North 
man Lloyd Linijos laive 
enchen’e,” Hudson upės 
plaukoj, New Yorke, du 
nes tapo užmušti, astuoni pa
vojingai sužeisti, jų tarpe šeši 
ugniagesiai. Gaisras padarė apie 
$2,500,000 nuostolių pačiam 
laivui bei jame sukrautiem ta- 

\voram. Eksplozija, sakoma, 
kilo iš tūlų užsidegusių tavo- 
rų.

E.’ Retikevičiūtė; režisierius— 
J. Juška. Jau yra pHači^i ži
noma, kad drg. J. Juška bent 
kokį veikalą režisieriuoja, tai 
visuomet gerai išeina.

Ne tik, kad čia surinkta ge
riausi artistai ir dainininkai, 
bet šioj operetėj ir patsai, cho
ras dainuoja daug žavėjančių 
dainelių.

Visi ir visos pasistengkite 
pamatyt šią operetę.

Po lošimui bus šokiai. Šokių 
bus lietuviškų ir angliškų.

Drąsiai tvirtiname, kad pa
našaus veikalo ši kolonija ne
greitai galės matyt, nes tokie 
gražūs veikalai įsigyt daug 
kainuoja, o įsigijus reikalinga 
daug energijos ir dailės spėkų, 
kad tinkamai suvaidinti.

Be to, “Pepita” bus paskuti
nis didelis vaidinimas dabar-

Besižudydama Numarino
Netyčia Tris Kūdikius

Atsisukus • virtuvėje 
kranus, nusižudė Martha Wei- 
dauerienė; žuvo ir trys jos kū-i

gazo

TEATRAS-MINOS-MUZIKA
“NAUJASIS jBABJLONAS”

“Naujasis ’Babilonas,”' kru-

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi, 

308 WEST 94th STREET 
NEW YORK CITY'

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi diagnozo ir 

gydymo būdai.
127 East 84th Street

(Tarpe . Park ir Lexington Aveg.) 
NEW YORK CITY i

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

I
 ** y ~ » V V*. J U ,

dįkiai; zaidusieji kitame kam-'tamasis paveįkslas iš 1871 pi. į 
bąryje, kur; pro. durų plyšius Paryžiaus Kohiunos isto^ijoš,' : 
priėjo gazo iš virtuvės, t 
žudystės priežastis nežinoma, nomis Second Avenue Play- 
Jos vyras turi gerą amatinin- house, 133 Second Ave., New 
ko darbą, ir gyveno sutikime i Yorke. Nors jame nėra pigaus, 

'su savo žmona, po num. 84-12 dirbtino jausmų kutenimo, bet 
—106th Avė., Ozone parke, žiūrovo jausmus sukelia patys 
Queens. ,į istoriniai įvykiai.; Vaizduoja- h

----------- 1---------- ma didelės revoliucines kovos. įj
Veikalo prasmė, apart to, yra I 
simboliškai plati. K. ■

Sau- yra rodomas nupigintomis kai- IŠRADĖJAI

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo Au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Motery Kuopos Narėms
Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo 1 kuopa turės mėne
sinį susirinkimą šį vakarą, 8 tiniame sezone šioj apielinkėj.

Įsigykite tikietus išanksto 
“Laisvės” raštinėje bei pas ly- 
riečius, jei norite užsitikrint 
geresnes vietas svetainėje.

Visus kviečia atsilankyt— 
Rengėjai.

Jūsų pasisekimas su išradimu, 
išgavimas ir pardavimas patento 
priguli nuo jūsų žinojimo. Gi ‘tą 

; žinojimą jūs įgysite tiktai tokio
je organizacijoje, kokią yra SUSI
VIENIJIMAS MŪSŲ'IŠRADĖJŲ.

Rašykite sekančiu adresu:
OUR INVENTORS’ 

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

7 :30 
j do-.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

vai., “Laisvės” svetainėj. Vi
sos narės dalyvaukite. Be ki
tų dalykų, bus svarstoma ir 
tinkamas prisirengimas prie 
Darbininkių Susivienijimo va
jaus mėnesio.

Kriaučių Algos ir 
Kėl Nukapotos

Ketvirtadienio vakare, 
vai./ vasario 13 d., bus
mios diskusijos apie kriaučių 
dabartinę ir artimos ateities 
padėtį.

Pasirodo, kad kompaničnos 
unijos vadai, susitarę su ma- 
nufakciurninkais., pradėjo nau
jus algų numušinėjimus, nežiū-•. 
rint, kad (pereitą metą darbi
ninkams prižadėjo, jog algos 
bus pakeltos.

Rodos; nei vienas šiek tiek 
protaujantis darbininkas jau 
negali ant toliau pakęst ir ty
lėt prieš tokius bjaurius dar-

2 N D. AV E N U T 
PLAYHOUiE

133 Second Avenue, Kampas 8th Street
PRASIDĖS KETVERGE, 13 D. VASARIO' (FEBRUARY), 1930

Pirmu kartu taip žema įžanga. Svarbiausia Sofkino filmą 
“NAUJASIS BABILONAS”—“THE NEW BABYLON”

Parodo sukilimą ir puolimą Paryžiaus Komunos 1871 metais. 
Rodomas nuo pietų iki vidurnakčio. Paprastomis dienomis nuo 
12 iki 6—25 centai.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

r ’

“JANKIU- MIUONIERIUS” -OPERETE “PEPITA” IR ŠOKIAI
Stato Scenoje Lyros Choras iš Maspetho , t. .i u •"'' ; : 1 •1 ' 

Nedėlioję, Vasario (February 16, 1930 .

BROOKLYN LABOR LL .
IYCEUM Willoughby Avenue

M. Česnavičiūte
Sopranas, Pepitos rolėje

Kviečiame kuo Nkaitlingiausia dalyvauti siarne parengime

Pradžia 4 Vai. Po Pieta Įžanga $1.50, $1.00 ir 75c 
Orkestrą Prof. Rich įžanga ant Šokią 50 Centų

šiuo kartu “Pepita” bus atvaidinta pilniausioje savo es-( 
mėje, nes jos perstatyme dalyvauja žymiausi dainininkai 
ir artistai: M. E. česnavičiūte, J. Nalivaika, J. Judžentas, 
M. Žolyniūte, K. Būga, J. U Kavaliauskaitę, A. B. Ar
lauskas, K. Leveckas ir visas Lyros Choras.
Operetė “Pepita” yra turtinga gražiomis dainomiš ir pui
kiomis scenomis. O ypatingai šiuo kartu, bus puikiai per
statyta, nes artistai ir visas choras m'okinasi ją per, arti 
metus laiko.
Lanksto įsigykit įžangos tikietus “Ląisvėj” ;ąf pa$ lydečius

LYROS CHORAS.
j ? * j . - t

atvaidinta pilniausioje savo es-.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxa five yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Shvyje Jokių 
f: . ' Chemikalų i : H ’ ’

Šiais vaistais nęužtraukįa papročio Jr ątliuosuoja vidji-
. rius ir pagelbsti sugrąžint natutalį vidurių malimą. 

Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. ,t Kai

na ................... ’ . '..................... 60c, per paštą 65c.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gal. Tel., Greenpoint 2017-2860-8514 
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

pažįstate mus, mes pažįstameJūs i . _ .
jus, bet jau senai matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Tel., 0783 Stagg

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue
1 (Arti Grand St.) 
BROOKLYN, N. Y.

J. LeVAND
(Levandauskas)
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