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Norėjo Išdeportuoti.
Išsigėrė ir Išvažiavo.
Atsikraustė Pas “Keleivį” 
“Keleivis” ir “Darbinin

kas”.
Rašo “Laisvės” Biuras 

Bostone

Kiek laiko atgal So. Bostono 
sandariečiai paskleidė gandus, 
kad M. Petrauskas apsirgo ko
kia tai pavojinga liga. Atsta
tė jį nuo mokinimo savo choro 
“Gabijos” ir pradėjo rinkti au
kas išsiuntimui M. Petrausko į 
Lietuvą. Petrauskas atsisakė 
priimti bile kokias aukas saky
damas, kad jis ne ubagas ir del 
jo ubagauti nėra niekam reika
lo. Vėliau Petrauskas, sužino
jęs, kad sandariečiai ne tik ren
ka aukas, bet planuoja ir jį pa
tį išdeportuoti į Lietuvą, aplei
do So. Bostoną, išsižadėdamas 
savo vienminčių. Kas žino kur 
sandariečiai dabar dės surink
tas aukas? Juk Petrauskas tų 
aukų neima, o patį Petrauską 
irgi jau nebepasigaus, kad išde
portuoti į Lietuvą.

Andai suėjau keletą Haver- 
hillo lietuvių “socialistų”. Klau
siu, kaip veikia socialistų kuopa 
Haverhill? Sako, mes kuopos 
neturime ir nieko neveikiame. 
Juk Michelsonas pats rašė 
“Keleivy”, kad suorganizavęs 
kuopą pas jumis ir dabar dar 
skelbia, kad jūsų kuopa gerai 
gyvuoja, aš jiem sakau. Ale 
kas čia tau—jie sako—pora me
tų atgal jis čia buvo atvažiavęs 
ir turėjome “party” stuboje pas 
vieną draugą, kur buvo vyno ir 
kitokių gėrimų, tad įsigėrus ge
rai jis prisiminė apie sutvėrimą 
kuopos ir tuojaus visi sudėjome 
po kvoterį, bet kaip tada išva
žiavo, tai nieko daugiau nebe
gi rdėjome.

Massachusetts lietuviškų so
cialistų distriktas taip susitrau
kė, kad jau ir “Keleivio” name 
nebegalima yų surasti:’Tolimes
nėse .kolonijose jie jau sęnai iš
nyko: ^asketiniais ląfkais ii* 
paskutinė jų tvirtovė Cam
bridge parsikraustė pas Gegu
žį ir Michelsoną ant burdo. Bet 
pereitus du susirinkimu, kurie 
turėjo būti sykiu su So. Bosto
no kuopa, šaukė jų- sekretorius 
ir abudu sykiė nusiskundė, kad 
atėjęs į šauktus susirinkimus 
nieko nerado, tik Gegužį.

“Keleivio” dvare jau padėjo 
savo galvas visokios Tarybos, 
L. D. L. D., o dabar ir L. S. Š. 
atsikrausčiusi krato kojas. Mi
chelsonas su Gegužiu tikrai už
sipelno graborių titulą, o jų 
raudondvaris—tai numirėlių ko
plyčia.

“Keleivy” Michelsonas sako, 
k^d “Darbininko” koncerte bu
vo daug žmonių todėl, kad Ba
bravičius jame dainavo. Girdi, 
“Darbininkas” turi būti labai 
dėkingas Babravičiui, kad jis 

.sutraukė tiek daug publikos.
Kelios savaitės prieš “Darbi

ninko” koncertą Babravičius 
rengė sąu koncertą toje pačioje 
vietoje ir “Keleivis” garsino tą 
koncertą visais 'galimais būdais, 
kvietė visus ateiti; >bet kaip sh* 

t 'aivilta: ne tik kad žmonių buvo 
nedaug, bet fakti^ai svetainė 
buvo tuščia. , • • |

Reiškia, “Darbininkas” susi- 
kvietė ąau į pagelbą davatkas, 
kunigas įsakė joms eiti į tą 
koncertu ne todėl, kad Babravi- 

. čius tenai dainuos, bet kad pa
remti “Darbininką?. Gi “Ke
leivis” kada kvietė, tai niekas 
neatėjo. Tai pasirodo, kad “Ke
leivis” nė davatkų neturi, nė 
gerų Žmonių.

Dar kai kurie mūsų draugai 
vis tiki, kad “Keleivy” reikia 

. garsinti mūsų parengimus. Iš 
to jau galėtų suprasti, kad mes 
garsindami “Keleivy” savo pa
rengimus tik pratiname savo 
publiką prie jo ir iš jo sekti 
mūsų parengimus.

Port-Au-Prince, Haiti. — 
Trečiadienį čia trisdešimts 
asmenų tapo suareštuota 
įvykus gyventojų susikirti
mui su Amerikos marinais.

No. 38 Telephone, Stagg 3878
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Vegetarijonas Taip Užsigeidė 
Mėsos, kad .Ganykloj Pei

liuku Papjovė Karvę
MILLVILLE, N. J. — 

Leon Roun, 50 metų am
žiaus, per daugelį metų ne
valgė mėsos — buvo griež
tas vegetarijonas. Smarkiai 
kritikavo tuos, kurie valgo 
mėsa.

Bet pastaruoju laiku jis 
taip užsigeidė “steiko,” kad 
pamatęs čia karvę ganykloj 
pripuolė prie jos, peiliuku 
ją papjovė ir vaikų vežimu
ku parsigabeno namo mė
sos vertės $50. Taip jis ant
radienį prisipažino teisme, 
kuomet buvo tardomas.

Kuomet jo šeimininkė pa
matė, kad jis, būdamas ve
getarų onu, tiek daug mėsos 
pargabeno, labai nustebo, i 
Pradėjo su ja ginčytis. Jis, 
pagalios priėjo prie išvedi- į 
mo, jog reikia laikytis ve-' 
getarijonizmo, nežiūrint,į 
kad seilė bėga del mėsos. 
Roun sako, kad jis susival
dė: mėsą sumetė į Maurice 
upę ir nei biskį jos nevalgė. 
Jis tapo nuteistas atlyginti 
karvės savininkui $75. Jo 
brolis už jį užmokėjo.

Išbadavo 30 Dienų" 
z Warren,x Ohi<K-rr; Richard 
Stewart, biznierius, kuomet 
tapo padėtas - kalėjiman už 
užpuolimą ant moters, pa
skelbė bado streiką. Ketvir
tadienį suėjo 30 dienų kaip 
jis badauja. Trečiadienį jis 
tapo nugabentas į miesto li
goninę, nes labai nusilpęs.

Ohio Mainieriai Kovoja Prieš 
Algy Nukapojimą

POWHATAN, Ohio. — 
Ohio ir West Virginijoj 
mainierius žymiai paliečia 
bedarbė; daugelis mainierių 
dirba tik dalį laiko. Darb
daviai tuomi pasinaudodami 
nūkapo j a algas. Mainieriai 
kovoja prieš algų nukapoji
mą ir metimą darbininkų iš 
darbo.

Šis miestelis yra už de
šimts mylių nuo Mounds
ville, kur streikuoja 700 
'mainierių prieš Paisley 
kompaniją. Čia taipgi strei
kuoja kėli šhritai tos kom
panijos mainierių.

i - ' i I ■' r
Susikirtimas Bedarbiu su
i:. >>■, i Policija Vokietijoj
BERLYNAS--?-, Trečiadie- 

nį Cologne mieste įvyko di
delis susikirtimas bedarbių 
su policija. Nemažai bedar
bių tapo sužeista. Sužeista 
keletas policistų. f Penki be
darbiai sųarestuota.

Vokietijoj bedarbė didėja. 
Aprobuojama, kad suvirs 
10,000,000 žmonių, bedarbiai 
ir jų šeimynos, kenčia del 
bedarbės.

■ . ............. i ■
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Maskva. ■— - “Izviestija,” 
Sovietų valdžios organas, 
ketvirtadienio laidos edito- 
riale, smerkia Meksikos val
džią del sulaikymo Sovietų 
atstovo Makar ir’ užpuolimo 
ant Sovietų ambasados Me
xico City.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Lietuvos Fašistai Pasmerkė Kalėjimai! 
Protestavusius del Kon tauto ir 

Kučinsko Mirties Sprendimo
Lietuvos fašistai aštriai 

baudžia darbininkus delei 
bile *' kokio pasipriešinimo 
prieš fašistų valdžią. Kuo
met fašistų karo lauko teis
mas pasmerkė nužudyti du 
Komunistų Partijos narius, 
Kontautą ir Kučinską, tai 
Kauno darbininkai, po ko
munistų vadovybe, surengė 
protesto demonstraciją. 
Fašistinė policija brutališ- 
kai užpuolė demonstrantus 
ir nemažai- demonstracijos 
dalyvių suareštavo.

Sausio 20 d. Kauno karo 
komandantas teisė suimtus 
demonstrantus.

Tris tos bylos dalyvius — 
Leibą Slevičių, Peisaką Is- 
šlovičių ir Giršą Grinšteiną 
išsiuntė vieniems metams į 

Popiežius, Kardinolai; Arkivyskupai, 
Karalius Šaukia už Karą prieš Sovietus

Pastaruoju laiku vėl pra
sidėjo provokacijos prieš 
Sovietų Sąjungą. Imperia
listai daro visokius planus 
puolimui ant Sovietų.

Meksika nutraukė diplo
matinius santikius su Sovie
tų Sąjunga. Franci jos re
akcionieriai su rusais balta-' 
gvardiečiais šaukia už nu
traukimą ryšių su ’Sovie
tais. Vokietijoj, Munich 
mieste, policija padarė už
puolimą ant Sovietų preky
bines įstaigos.

i Dabar popiežius, kardino
lai, arkivyskupai ir kitokie 
religinių burtų skelbėjai 
pradėjo smarkiai darbuotis 
rengime karo- prieš Sovietų 
Sąjungą.

Popiežius savo atsišauki
me atvirai ragina imperia
listines valdžias daryti 
griežtą žingsnį' prieš Sovie
tus del bolševikų ’ vedamo 
“karo prieš religiją ir die
vą.” Kad sukelti fanatikus 
katalikus prieš Soviėtus, po
piežius nuskyrė kovo 19 d. 
kalbėjimui poterių katalikų 

> bažnyčiose ;vi^aųi. pasauly, 
kad “sustabdyti bolševikų 
karą prieš religiją ! ir die-

: !

Pėreitą sekmūdienį Mu
nich mibstę, Vokietijoj, kar
dinolas Faulhaber šaukė per 
pamokslą kovoti prieš So
vietų Sąjungą del religinių 
burtų slopinimo,'

Anglijos bažnyčios galva, 
Canterbury ' arkivyskupas, 
trečiadienį prisidėjo prie 
popiežiaus anti-sovietinės 
kampanijos ir pradėjo šauk
ti, kad reikia vesti kovą 
prieš Sovietų Sąjungą po 
priedanga protesto “del re
ligijos' persekiojimo.” Jis 
užtikrina popiežiui, ' kad 
“pasaulio' žmonės prisidės 
prie tos kovės.”- Kitas Am 
glijos imperialistic tarnas; 
kardinolas ' Boūrne, galva

Varnių koncentracijos sto
vyklų. Kitus — A. Leviną, 
Jakobą Ginzbergį, Moizę 
Zagonsčvujskį, Šliomą Brau
ną, M. Puskėmaną, Eliją 
Pensą, Sinįianą Čepą, Efriji- 
ną Kozaną, Juditą Komodai
tę, Miną Pupelytę, Miną 
Rubičikaitį, Jokelę Kagano- 
vaitę, Rochą, Vilkaitę, Sorą 
Rubinčikai'tę, Hają Grin
šteiną, Dobę Šusteraitę, ZL. 
Turskaitę ir N. Arlytę nu
baudė po 3000 lt. arba 3 
mėnesius kalėjimo.

Rachmanas ir Izrael Ici- 
kovičius paliuosuoti , kaip 
mažamečiai.

| Morkonutaitė už nešimą 
raudoną vęliavą ir Beilės 
už priešinijnasi policijai — 
perduoti teismui.

Rymo katalikų bažnyčios 
Anglijoj, kalbėdamas Hart
field, atsišaukė- į irilperialis-i 
tus “sukriušinti , tą judėji-i 
mą,” minėdamas Sovietų 
Sąjungą ir jos anti-religinę 
kova. C

Anglijos karalius pasiun
tė savo pranešimą Anglijos 
bažnyčios viršininkams, pa
reikšdamas, kad jis pritaria 
kovai prieš Sovietų Sąjungą 
del “religijos persekiojimo.”

Taigi, imperialistai ir jų 
tarnai iš,visų pusių pradėjo 
ataką prieš Sovietų Sąjun
gą. Po priedanga kovos 
prieš “religijos persekioji
mą,” jie visu smarkumu 
rengia dirvą imperialistų 
karui prieš Darbininkų Ręs- 
publiką.

Kuomet dabar visose ka
pitalistinėse šalyse didėja 
krizis,' kapitalistinė sistema 
griūva/, tai tuo pačiu sykiu 
Sovietų ’ Sąjunga tvirtėja, 
socialistinė tvarka būdavo-’ 
jamai visu smarkumu. Už 
tai imperialistai rengiasi 
prie karo prieš Sovietų Są~ 
jungą. ; y-i l '

Bedarbis Nušovė SavoPačią, 
1 Perpjovė Sau Gerklę

’CHICAGO, I1L4- Iš prie- 
žasties\bedarbės, negalėda
mas užlaikyti šeimynos, 

: George Honcharevich, 43 
metų amžiaus, nušovė savo 
pačią/ britva 'perpjovė sau 
gerklę ir peiliu subadė du 
savo vaikučius. Jis pats vei
kiausia neišliks gyvas.

Dabar bedarbei i didėjant 
yra daug tokių atsitikimų. 
Daugiausia tai daro siaurai 
protaujanti darbininkai. Be
darbiai turi organizuotis ir 
reikalauti, kad valdžia ir 
darbdaviai duotų darląo ar
ba užlaikymą. > r i/

Darbininkai Kovoja Prieš 
Prašalinimą Komunistų 

iš i Darbo
Ruesserlsheim, Vokietija. 

— Antradienį Opel automo
bilių dirbtuvės viršininkai 
prašalino iš darbo tris ko- 
munis'tuš, narius darbininkų 
dirbtuvės' tarybos. Trečia
dienį darbininkai sustreika
vo ir pareikalavo atgal pri
imti prašalintus darbinin
kus. Streikieriams į pagel
bą atėjo Prūsijos seimo na
riai komunistai, Mueller ir 
Sumpf. Keli šimtai policis
tų pribuvo ir užėmė dirbtu
vę, prašalinę darbininkus, 
kurie buvo užgriebę dirbtu
vę.

Mueller jr Sumpf tapo su
areštuoti. ;

Komunistas Reichstage Kal
bėjo Prieš Youngo Planų
BERLYNAS.— Trečiadie- 

nį Reichstagas pradėjo dis- 
kusuoti Youngo Planą. Už
sienio reikalų ministeris 
Curtis pareiškė, kad Youn
go Planas esąs daug prielan
kesnis Vokietijai, negu Da- 
weso Planas. “Socialistas” 
Breitsheįd Raibėjo už Youn
go Planą, o nacionalistų 
(fašistų) atstovas > Hugen-' 
berg veidmainiškai kalbėjo 
neva prieš tą planą. Thael- 
mann, komunistų atstovas, 
pabrėžė komunistų nusista
tymą, pareikšdamas, kad 
revoliuciniai darbininkai 
sunaikins Youngo planą ir 
įsteigs Sovietų Respubliką 
Vokietijoj.

Atsinaujino Kova Prieš J. V. 
Imperialistus Nicaraguoj
TEGUCIGALPA, Hondu- 

ras.—Čia gauta pranešimas, 
kad įvyko smarkus „ mūšis 
tarp Nicaraguos Nacionalės 
Sargybos, kuri yra po ko
manda Jungtinių Valstijų 
oficierių, ir sukilėlių, ku
kiuos vadovauja generolas 
Miguel Angel Orthez. Mūšis 
įvyko prie Las Manos, ne
toli. ' . Honduras rubežiaus. ž ( t

Nęmažai užmušta ir sužeis
ta. . ....

Bedarbių Demonstraciją
DULUTH,' Minn.--AntįrĮą.- 

dienį šimtai bėdai bių po va
dovybe flarbo Unijų Vieny
bės Lygos ir, Komunistų 
Partijos demonstravo ‘ čia 
prie miesto salės, reikalau
dami darbo arba užlaikymo.

Kaip, it kituose miestuose 
čia policija brutališkai už
puolė bedarbius., Renki de
monstrantai tapo, suareš
tuoti, jų tarpe Rebecca 
Grech t, (Sam Reid, Irma 
Martin 13? Roberts. Čia per 
daugelį metų tokios .demon
stracijos nebuyo.

Komunistų Partija ir D, 
U. V. Lyga organizuoja be
darbius ir dirbančius darbi
ninkus del tarptautinės de
monstracijos, prieš bedarbę, 
vasario 26 d. t u ,

POLICIJA NELEIDO ĮVYKT DRAUGO B. 
KRASAUSKO PRAKALBOMS 

MONTREALE
Slaptoji ir Viešoji Policija Buvo Apstojus Svetainę ir Ne

leido Publikai Susirinkti t J Į
MONTREAL, Canada. — sužinoti, tai prakalbas 

Pereitą nedėldienį ALDLD įskundė vietos reakcionie- 
kuopa rengė prakalbas, o iriai. Buvo paleisti gandai, 
kai be tojum buvo pakviestas ■ kad čia atvažiuosiąs agita- 
d. Krasauskas iš New Yor-j torius iš Rusijos ir kad jis 
ko. Tačiaus, jau pėtnyčiojj esąs labai pavojingas vieti- 
policijos viršininkas padarė nei tvarkai, kurią galįs su-
pareiškimą, kad neįeisiąs 
įvykti prakalboms.

Prieš nužymėtą prakal
boms laiką viešoji ir slapto
ji policija per kelis blokus 
apstojo svetainę ir niekam 
neleido į ją įeiti. Publikos 
ėjo link svetainės dideli bū
riai. Negalėdami įeiti sve
tainėn, draugai (kaip buvo 
išanksto nusitarta) pasuko 
kiton mažesnion svetainėn. 
Bet pasirodė, kad ir ji buvo 
užblokaduota ir jon publika 
neįleista.

Iš to galima suprasti, ko
kia “demokratija” viešpa
tauja Montrealy. Kaip teko
—------ . ■ ■ —.... -.........................— ■ — ■ Ai"rrn- W

Sustreikavo 300 Mergi-iSoviŽly“Naujas Patvar- 
nų Mahanoy City, Pa. kymas Specialistams
MAHANOY CITY, Pa.— 

Antradienį čia sustreikavo 
300 merginų, dirbusių Ideal 
marškinių • dirbtuvėj, prieš 
kompanijos pasikėsinimą 
nukapoti -jau ir taip mažas 
algas. Darbininkės neorga
nizuotos. Vietos kapitalistų 
laikraštis “The Record 
American” streiką ignora
vo — nieko nerašė.

Amerika Išleis $500.000.000 
Budavojimui Karo Laivų

Londonas.— Čia imperia
listų laivynų konferencijoj 
aprokuojama, kad Jungti
nėms Valstijoms kainuos 
suvirš $500,000,000 “suly
ginti” savo laivyno spėkas 
su Anglijos laivyno spėko
mis iki 1936 metų. Tiek A- 
merika praleis budavojimui 
naujų karo laivų. Esą, be 
tos konferencijos kainuotų 
daugiau.

Ū;‘ VaikAš Dėl 'Dolerio 
i 1 ' Nužudė Močiutę
Annapolis.^- Leroy Tyler, 

14 mėtų amžiaus vaikas, del 
$1 nužudė savo močiutę, 75 
metų amžiaus. •' Šiomis die
nomis atsibuvo jo teismas 
ir jis tapo pripažintas kaltu 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj. Jam. .gręsia mirties 
bausmė. Manbma, kad tei
sėjas Robert Mos^ išneš 
mirties nuosprendį.

28 žuvo Nuo Eksplozijos 
Sovietų Sąjungoj

Rostovas, Sovietų Sąjun
ga.— Pereitą pirmadienį čia 
valstybiniam malūne ištiko 
eksplozija. Dvidešimts aš
tuonis asmenys žuvo ir šešio
lika tapo sužeista. ‘ ;

..... "‘Trr
■ c ;1 H i į f D k 
Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, j T i k 

i J *
Retežius, o Išlaimėsit

griauti.
Kuopos nariai ir bendrai 

visa pirmeivė publika yra 
labai pasipiktinus ir žada 
ginti savo teises.

Subatoj įvyko kuopos su- 
: sirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 70 žmonių. Drg. 
Krasauskas sakė prakalbą 

Į apie tarptautinę situaciją. 
Prie Tarp. Darbininkų Ap- 

; sigynimo prisirašė 5 nariai. 
Bus taip pat sutverta Dar
bininkių Susivienijimo kuo
pa bent iš 10 narių. Taigi, 
nauda iš kelionės vis Ųk bu
vo.

KoreĄ>. |

MASKVA.— Darbininkai, 
kurie turi specialį gabumą 
arba talentą, turės jį ir nau
doti, sulig naujo Sovietų pa- ; 
tvarkymo.

Visoms pramonėms ir ki
tokioms įstaigoms įsakyta 
suregistruoti visus, darbi
ninkus, kurie turi specialį 
žinojimą, reikalingą pramo
nei. Jeigu jie nenaudoja to 
žinojimo, o dirba kitą kokį 
nors darbą, jie turi būt pra
šalinti iš darbo. Tuo būdu 
manoma gauti tūkstanČiv / 
specialistų dirbti kasyklom 
dirbtuvėse ir kitose pramo
nės įstaigose provincijose.

Taipgi darbo suteikimo 
biurams įsakyta išbraukti iš 
sąrašo bile specialistus, ku
rie atsisako dirbti provinci
jose. Tuo būdu specialistai 
bus priversti užipiti. darbus 
provincijose ir gelbėti So
vietų Sąjungai >) būdavot! 
pramonę;

Nuo Eksplozijos Sužeista 
30 Vaikų Brooklyjne

Brooklyn, N. Y.— Ketvir
tadienį, apie 9:10 vai. ryto, 
nuo eksplozijos, kuri ištiko 
garadžiuj arti Isaac New
ton viešos mokyklos No. 83, 
Brooklyne, išbyrėjo mokyk
los langai; sužeista apie 30 
mokinių. Du vaikai mirti
nai sužeisti.

Manoma, kad garadžiuj 
eksplodavo munšaino kati
las.

Chicago. — Ketvirtadienį 

dieji gengsteriai.” Juos tar-
čia tapo suimti septyni “di- 

dys grand džiute.
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Esapnus Viešpačius Jy
Paqy žmogus , / b
'f zrt t r i ? 1 ' i • - ' i i ■

Sąvu Ihįku ’dienraščio. skil
tyse njinėjojne, kad Ohica- 
goje yra leidžiamas mimiO- 
grafu rašytas laikraštukas 
“Liaudies-Tribūna”. Jį lei- 
dži^^SLĄ. ’Gerovės’ Lyga”, 
kuijfolT vadais yra ihž. Si- 
moįaitis! (Sįiįnon?), JSemąš-

durtne sriove” dirbę žmo- 
| nėsj artimi bičiuliai Gegužio 

ir Ko. Antrajam . kalbam p 
laikraštuko nųmeryj tjelpa 
Sinįonso ilgas SLA. reįką- 
laisi straipsnis, kuris, . kaipo 
iš po tautininkų žmogaus 
plunksnos išėjęs, turi tam 
tikiįs reikšmės. Rašytojas 
nurodo: ;T*‘- ’ • / • * *

kadangi per • paskutinius 
peukip metus buvau ir dipbau 
kajjtu-su ta.genge, .tai man te7 
ko*labai gerai susipažinti su 
višais jų skymais. Viskds įgaj 
buto galima toleruoti, kol ne-

- J.L i.... I • • ’ t I l ' i

j

t
•>

tohaus dangstymas tų skymų 
gali privesti SLA. prie nielU 

t kitU lik fcu^rtovii'no arba
geflau (tpąsakiųs: 1 'Sl/Ai 
pamilti į1 tas' rankas1, kurios be-

tikte tvėre. Jeigu kas liko, taf 
taiyra taip valdonas, kad ga
li pasivadinti pilnoj to žodžio 

| priimėj fašistiškai. ’ ’ 1 ‘ ’
te laitai * pagalvojęs- nusitariau

. ..... . « *• ».<!
ižde pinigų esaiųa. tik i apie 
$75, Simons nurodo:

, Dabar, gerbiamieji, į pagal
vokite šaltai, rodos, .sudėjus 
visus apskHčius krūvon; dele
gatams išlaidų bus apie $1,-

■ 900., , Žukas, ima , algą apie 
$100 , į sąvaitę, kąs per du mę- 
tti kainuos $10,Č00. Tai reiš
kia Pild. Tarybos išrinkimas į 
vidutiniai kainuos apie $12,000

t į tdu metu..
i j: Baigdamas . straipsnį 'Si
mons pažymi, k,ad jis dirbęs 
prie skaldymo ŠLA. 36 kuo
pos, visuomet rėmęs esamą 
pild. tarybų, tačiaus pripa
žįsta, jog “skaldymas kuopų 
SLA. nieko’ gero nedavė del 
SLA. labo ir nieko gero ne
žada1 jo \ ateičiai”.

Viskas, kas čia pasakyta, 
yra tiesa, ir labai gerai, kad 
ją pp. Simons ir Semaška 
pamatė,' tačiaus mes klau
siame “Liaudies Tribūnos” 
rašytojų, ką jie mano dary
ti išgelbėjimui tos kritingos 

i del SLA. j • padėties ? P-as 
Simons temato tik vieną ke
lią :, Ip^leiit, pbkjeislįi didesnį 
škaičiį narių* pild. tarybos. 
Kuo pakeisti? Jie siūlo tar
pe kitų Tareilą į .iždininkus. 
(Tai ,ir visoks; 'Tai nėra ir 
nebus išgelbėjimas SLA., nes

.literatūros tautinė kalbą.1 Tam 
tikri misionieriai vedė rųsifi- 
katorišką politiką, tarp jaku- 
tų, kamčądąlų ir kitų tautų. 
Pradžios mokyklose taip pat 
tarp visų “inprodcų” buvo ve
dama rusifikatoriška politika.

Tačiaus po Lapkričio re
voliucijai, kuomet darbinin
kai paėmė į savo rankas ga
lią, tas viskas griežtai buvo 
pakeista. Pasak to paties 
laikraščio, po revoliucijai, 
susidarė tautoms jų tautinė 
kalba ir "sudarė naują rašybą 
toms tautoms, kurioš neturėjo 
jpkios rašybos. Parodoje ma
toma di’"’ 
ga tarp pačių atsilikusių tau
tų, nuveikta sąryšy su lotynų 
ajbėęėlės įvedimu įvairioms 
tautoms.; šios abėcėlės įve
dimo dėka žymiai išau
go turkų literatūra—paro
doje išstatyti senų rašytojų' 
raštų vertimai į naują abėcė
lę, vadovėliai. Savo literatūrą’ 
taip pat gavo neraštingosios; 
tautos, kaip kirgizai, baškirai, 
kabardincai, lezginai, ingušai, 
kurdai, kalmykai, buriatai ir 
kt. Jakutai persiskyrė su baž
nytine slavų abėcėle, kurią 
privertė vartoti caro valdžia. 
Marijcai, mordovcai, votika- 
tai ir zyrianai vartoja rusų 
abėcėlę, kaip labiausiai artimą 
ir tinkamą jų rašybos pietoji- 
muisi. Parodoje išstatyta di
delė dailioji ir mokslo litera
tūra gudų kalba. Eksponatų 
tarpe yra trigonometrijos va
dovėliai uzbekų kalba, kurių 
raštingumas pirmiau nesiekė 
2%. Parodoje yra abėcėlės 
'ir žurnalai čigonų kalba. Rei
kia pažymėti, kad čigonai ne
turėjo savo rašybos net iki 
pat šių laikų. t

Deja, kunigų laikraštis 
nenurodo vieno su tuo su
rišto fakto: tąją valdžią, 
caro valdžių, kuri persekio
jo tautines mažumas, neleis
dama jom turėti savo litera
tūros ir mokyklų, Lietuvos 
kunigai garbino, rėmė,’ hž 
ją meldėsi, giesmės giedojo, 
mišiaš laikė, o tuos, kurie

ĮDOMUMAI
Rečiausio Kvėpavimo 

Čampionė
Tik tris iki penkių sykių 

į minutę atsikvepia viena 
jauna mokslininkė-tyrinėto- 
ja, kurį profesoriauja Gou
cher Kolegijoj, Baltimore j. 
Jinai yra lėto kvėpavimo 
čampionas visam pasaulyj.

Vidutinis suaugęs žmogus 
tpma didžiulė kultūrinė pažan-J daro apie penkioliką atsi

kvėpimų per mįnųtąį Jos 
plaučiai nėra didesni, kaip 
daugumos moterų. t

Cdriiegie Institute Wash-1 
ingtone buvo daromi moks
liniai tos profesores kvėpa
vimo tyrinėjimai. 1 Pasiro
dė, kad su kiekvienu atsi
kvėpimu jinai į * plaučius 
įtraukia pusantros kvortos 
oro; o šiaip sveiki žmonės 
kiekvieną kartą -įtraukia į 
plaučius tik pūsę kvortos 
oro. 1 ' ' ‘ ' 1 '■ !

Jeigu jinai būtų daininin
kė, tai galėtų ištęst kokią 
notą trečią tiek, kaip vidu
tinis normalis dainininkas. 
Jeigu jinai būtų bėgike, tai 
su vienu atsikvėpimu galėtų 
padaryt 200 jardų. Bet ji 
neturi jokio patraukimo nei 
dainuoti nei sportuose lenk
tyniuoti. Vienas jos susido
mėjimas — tai mokslo tyri
nėjimai fiziologijos srityje.

Kelionės Įspūdžiai arba Raportas
Kaip Stovi Mūsų Veikimai?,
Išbuvęs veik 4 mėnesius ant 

kelio, susitikęs su draugų bei

būdu kapitalistai turi ’kad 
dar čia ir kaip1 jieškoti rin
kų svetur. ' ‘ ‘

Kuomet visos galimybės 
j ieškojime rinkų jau’išnau
dotos pilniausiai, kąpitaliz- kelio, susitikęs su draugų bei 
mas tuomet atsistoja tokioj draugių būriais ir su palšomis 
padėtyj, kad gamyba-nuola*'darbininkų miniomis, matau 
tos auga, o rinku išpardavi-,r,eika10 pasidalinti su "Laisves” 
mui gaminių nėra. Tuo bū-lskaitytojals ta,s i®PQdz>als- t0- 
du, kiekvienas gerbūvis, 
kiekvienas laikotarpis “gerų 
laikų”, sustoja, kuomet1 se
nosios rinkos užpildytos 
prekėmis, o naujų negauna
ma. To pasėka esti krizis, 
kuriame gamyba sumažėja 
arba visiškai sustoja, darbi
ninkai išmetami į gatves, ir 
kapitalizmas > atsitaiso dar-’ 
bininkų klasės išlaidomis.

Ši tai yra ‘-‘normalė” ka
pitalizmo operacija, tai yra 
reguliaris “cyklius” kapita
listų gamybos. Kad tą pa
keitus', ‘ kad pasiliuosavus 
nuo vienvalingo pasikartoji
mo krizių ir bedarbės, rei
kalinga pamatinė atmaina 
draugijos sistemoj — atmai
na, kuri panaikintų kapita
lizmą ir pastatytų naują si
stemą, kuri padarytų del 
darbininkų galimu pasi
džiaugti tais 
riuos jie patys pagamina.

mis žiniomis, kaip dalykai stovi 
lietuviškame darbininkų judėji
me.

Nors parvažiavau pusėtinai 
nusikamavęs, bet gerame ūpe ir 
su ^pakilusia energija, nes... 
Pervažiavau apie 12 valstijų, 
aplankiau apie 70 lietuviškų 
kolonijų, pasakiau apie 75 pra
kalbas ir turėjau , . kelioliką 
draugiškų pasikalbėjimų ’ su 
draugais, bei draugėmis. Taip 
pat, susipažinau i su r būriais 
c|raugų-gių, kurie parodė man’ 
šįrdingiaūsio dfaugiškūmoj su-’ 
teikė nakvynes, patarnavo su 
savo autombbiliais, kurie juos 
turėjo ir palydėjo iki s stočių 
juos apleidžiant.

. Priek tam dar, kur tik teko 
apsinakvoti ar apsistoti ant ne- 
kurio laiko, susirinkdavo būriai 
draugių ir draugų, pa‘sikalbėjo-: 
me apie mūsų veikimą. Rišo
me iškilusius dienos klausimus, 
dalinomės mintimis ir skyrėmės 
draugiškiausiai atsisveikindami 
ir pasižadėdami varyti revoliu- 

dąiktais’ ku-|cini darbą pirmyn.

keletos
Tačiaus 
reikalui

Balsas iš Montevideos
Protesto Rezoliucija

Tiesa, randasi miestelių, kur 
veikimas pusėtinai apmiręs ir 
buvo dedama pastangos, kad 
kiėk‘jį sustiprinti, bet yra ir 
gerai stovinčių. čionai irgi 
vyrauja ta pati yda, kad visas 
darbas Suverstas ant 
draugų bei draugių, 
veiklesnieji draugai,
prisiėjus, pajiegia išjudinti ir 
aptingusius draugus ir padeda 
dirbti.

Prakalbos visur pavyko, pub
likos prisirinkdavo gan daug. 
Gauta naujų kandidatų į kuo
pas ir laikraščiams skaitytojų.

Nuoširdus draugų-gių drau
giškumas, pasilieka mano at- 
mintyj ypatingai drg. Urbono, * 
kuris su manim po visus mies
telius drauge važinėjo.

Ant clevelandįečių už veikimą 
veik nieko nebūtų galima pasa
kyti, bet, turint mintyj skait
lingą lietuviais miestą, clevelan- ' 
diėčiai privalo spustelti trupu
tį daugiau1 ant gezo, kad jiems 
binghamtonipčiai nepadarytų 
sarmatos. Taipgi būtų labai 
gęistina, kad draugai, greičiau, 
kaip galima, likviduotų ypatiš- 
kumus ir darbininkišką veiki
mą statytų pirmoj vietoj.

Į prakalbas, ypatingai pačia
me Clevelande, tapo sutraukta 
skaitlinga publika ir jos puikiai 
pavyko visais žvilgsniais.

Cleveland© draugai, draugiš
kai mane priėmė, suruošė iš
leistuvių vakarienę, apie antrą 
valandą nakties išdeportavo į 
Chicagą. Už tas vięas vaišes 
ir draugiškumą priimkit, drau
gai, mio' manęs—širdingą ačiū.

C hi ca g os Apielinkėj
Chicaga su savo kaimynais: 

Cicero, Roseland, Pulman, 
Rockford, ir fWaukeganu stovi 
gerame veikimo “šeipe”. Vei
kimas stovi pusėtinoj aukštu
moj, nepaisant ir to, kad ir po
litiniai priešai pusėtinai stip
rūs, bet ;pas juos randasi ne- 
pakenciąrjiąi veikimas. apleista^ 
kaimyniškuose ( miesteliuose, 
tai: • Harwey, Chicago H.,, In
diana. Harbor ir So.; Bend, Ind. 
Nors tuose miesteliuose randa
si1 neperdaugiausia lietuvių, bet 
visgi, turint gerus, norus, dar
bininkiškas veikimas galima 
būtų pastatyti ant aukštesnės 
papėdės.

Jeigu 
draugai, 
stiprinti
tai padaryti, 
kreiptis prie Chicagos ar Rose- 
lando draugu, idant jie ateitų 
aniems į pagelbą, kol veikimas 
dar nėra visai pakrikęs.

Wisconsin© valstijoj teko bū
ti tik 4 vietose: Sheboygan, 
Milwaukee, Racine ir Kenosha. 
Pačiame augščiausiame laipsnyj 
darbininkiškas veikimas stovi, 
tai Kenoshoj, antras—Sheboy
gan, trečias—Milwaukee, ket
virtas—Racine.

Atsižvelgus į lietuvių neskait- 
1 ingumą, daug ko iš ,tų mieste
lių draugų reikalauti iv negali
ma. Jie dirba pagal išgalę, tik 
visa bėda tame, kad ne visi 
draugai. prisideda prie darbo— 
vieni dirba,..vkiti/žiūid ir “sim
patizuoja’’. Jeigu .visi draugai 
dauginus .; imtųsi produktyvio 
darbo; io mažiau "‘simpatizuo
tų”, veikimas visai kitaip atro
dytų. . \ M; 21 l;, .

Piei\)iia.hv lUlnofyi'i < i

Springfielde veikimas, po ne
kuriu nesukipratimį, pradeda 
ateiti į normales vėžes. Tačiaus, 
kaip paties Springfįeldo, taip iv 
kaimyniųų* n)ie$tejįų (Auburn 
ir Benld) angliakasiai baisiai 
suvarginti nedarbo ir panešę 
'milžiniškus, medžiaginius nuo
stolius—stubų savininkai ypa
tingai. ,

Kaip Stovi Darbininkišku# Vei
kimu# Lietuviuose?

Į. Wilkes-Barriu apiclinkėj, dvy
liktam ALDLD. apskrityj, nors 
j ir randasi keliatas veiklių drau
gų, bet ant jų pečių guli veik 
visas veikimas, kitiems drau
gams nepadedant, jaučiama pu
sėtinas ■ atbukimas. Galima sa
kyti, kad visame apskrityje, 
prakalbos neatnešė pageidauja
mų pasekmių ir toą priežasties 
dėlei, išvažiavau labai prasta- 
mę ūpe. i . . v

1 Tenaitlniai draugąi, jeigu jie 
skaitosi darbinipkiškų, orgąniza- , 
ei jų mariais, susipratusiais; dar
bininkais, privalo istotL petys; į 
petį prie dirbančiųjų draugų ir 
padėti jiems, kuom kas gali. 
Tik visiems sutartinai dirbant, 
taps išmestas iš ihūsų tarpo 
tasai nepamatuotas pasiteisini
mas—“nėra kam veikti, nega
lima.”

Draugiškumo žvilgsniu, wil- 
kesbarriečiai yra draugiški, su
teikė man visus reikalingus pa
togumus, patarnavo savo auto
mobiliais ir vieno niekur nepa
leido važiuoti. Už draugišku
mą norėdamas jums, draugai 
ir draugės atsilyginti, širdingai 
jums aėiuoju.

Scrantono veikimas irgi ne- 
j toli bėgęs nuo Wilkes-Barrės. 
Teko dalyvauti ir ALDLD. kuo
pos susirinkime. O kaip man 
sunku buvo žiūrėti į tuos drau
gus, kurie tapę perstatyti į ko
kias komisijas ar “Laisvės” va- 
jininkus, kol jie išstenėjo žodį 
—apsiima padirbėti, ar •ne? 
“Ne” sakyti nedrįsta, o apsiim
ti padirbėti—nenori, tai mis- 
lys, mislys, tarsi poetas eiles 
rašydamas. Gi, kad ir išstena 
—“apsiimu”, tai jau iš anksto 
galima numanyti, kokios to dar
bo pasekmės bus.

Tokios repeticijos, tai‘ja*une' 
sąmoningo darbininko pareiga. 
Sąmoningas , darbininkas, pri
gulėdama^ prie, darbininkiškų 
,prgap|zacijų,j P^vąlų būti' gy
vas, , energingas. ir . noriai eiti 
savo pareigas. ( j ,.. < t / i •.

Binghamtoniečiai, nepalygi
namai gyyvesni-ir energiškesni 
už minėtų kolonijų draugus. 
Pas bingįamtonjeęiu^, ifaip-pat. 
gūvau progos dalyvauti maža-' 
me susirinkimėlyj ir tuoj pa
sirodė didelis skirtumas—klau
simai gyvai rišami ir į komisi
jas noriai apsiima.

Pavaišintas širdingu bing- į 
hariitoniečių draugiškumu ir 

j prakalboms puikiai pavykus, 
išvykau iš ten su geru ūpu ir 
pasiryžimu tęsti kelionę tolyn 
į vakaru?.
Pittsburgh Apielinkėj A-tam 

A.L.D.L.D. Apskrityj
t Kaip pačiame Pittsburghe, 

taįp ir j provincijpsę, lietuviškas 
,d.ax'bininkiškas veikimas 
vidutiniškoj augštumoj.

Mes,) Uruguajaus lietuviai 
darbininkai, susirinkę-į pami
nėjimą i Montevideos mieste 
ant gdtvės Maciel 1400, 25 d.’ 
gruodžid, 1929 m., ir išklausę 
kalbėjusių draugų apie Lietu
vos jfkšistų kruvinus ‘ budeliš
kus darbus link nužudymb ke
turių Lietuvos darbininkų kla
sės vądų, ;kaip(dvg. Karolį Po
žėlą,,, drg, t_ Juozą Gręifenber- 
gerį, drg.,./Kazį Giedrį ir. Ra-, 
.polą čiornį, gruodžio, mėn. 2U 
d., 1926 metais, ir apie vis 
dar tebesiaučiantį terorą prieš 
darbininkus ir kaimo biednuo- 
menę; taipgi apie žiaurų kan
kinimą ir pūdymą drėgnuose 
kalėjimuose ir be paliovos vis 
lebežudp.įnus ištikimiausius 
darbininkų klasės kovotojus.

Prieš tokius kruvinus A. 
Smetonos ir jo visos gaujos bu
deliškus darbus griežtai pro
testuojame ir smerkiame kru
vinąjį fašizmą. ;

Gi kovojančius už pasiliuo- 
savimą iš po kruvinos fašisti
nės letenos prisižadame iš vi
sos galios remti, kaip * mora
liai, taip materialiai.

šalin kruvinasis fašizmas!.
Šalin kruvinas budelių ran

kas nuo kaimo biednuomenės!
Lai gyvuoja kova už galuti

ną pasiliuosavimą ‘darbininkų 
klasės! ,

Lai gyvuoja Lietuvos dar-, 
binink.ų ir kaimo biednuome
nės vadasr—Komunistų Parti
jai .
Protęsjo Rezolijujos Komisija,

Montevideo,’ 26-X1I-29 ih.

Milžiniškas Anglies Sluogsnjs 
Ties Pietiniu Žemgaliu
Y ra 100,000 -ketvirtainių 

mylių sluogsniš anglies ties 
pietiniu žemės ašigaliu (po
lium), krašte,, j.ąpųžįnosios 
žiemos, po storais sniegy
nais ir ledkalniais.

Viską ^subankrutyjo, . Tafeila yra tokis pat re- 
faKcionierius,- kaip ir Gegu- 
■žis.- Faktinei Jis visuomet 
rėmė esamą- fašistų gengę 
SLA. viršūnėse. Kuopoje,

- Pa
žangesnis žmogus neturi 
balso, nė teisių: Žemantaus- 
kas su Tareila viską turi 
ir diktuoja. Pagaliaus, jis 
idėjiniai eina sykiu su SLA. 
viršūnėse esamais fašistais. 
Taigi Tareilos išrinkimas 
dalykų stovio nė kiek nepa
keistų, nes jis nėra geresnis 
už Gugį.

Vienatinis SLA. nariams 
darbininkams ir tiems dar
bo inteligentams, kurie ne
gali pakęsti esamos fašistų 
SLA. diktatūros, tai balsavi
mas už darbininkišką sąra
šą, kuris griežtai skiriasi 
nuo fašistų sąrašo. Skiria
si vyriausiai savo pažvalgo- 
mis į visuomenės surėdymą; 
kuris-stoja už naują, darbi
ninkišką. tvarką,, kovodamas 
įprięį Jyįaitiųs Jjąrazitus ir 
.jų lekąjus. Tos rūšies žmo
nės, pastatyti, eiti pareigas 
3LA’. ’ vįršihįūkų, daboš,. ^ad! 
nebūtų ŠLA/ • nariu teisės 

i (:> . \ j ‘ -i 4 į A h i. c. v ' i 

tomi kokiemt,Žų^žin ‘(loji- 
kam- darbininkiško i judėji
mo). Tokiem žmonėm esant 
prįešąkyję, į) organizacija 
augs ir bujos.

Ak, Tie Barbarai; Tie 
Necivilizuočiai!

Kauno kunigų laikraštis 
i“Rytas?, (num. 16-tam) ap- 

p“uiliksV‘amži-1 rašo apie Sovietų Sąjungos 
Mokslo Akademijos tautų 
:rašybos parodą, kur

Viena parodos dalis vaizduo- 
; ja caro politiką atskirų tautų 

kultūros atžvilgiu išstatyti ca
ro valdžios įsakymai ir .slapti 
nutarimai, kurie draudžia lei
dimą ir platihirpą bet kokios

SI>. organizaciją^ta,tyti,jŲk-; (kur ,Taręila priklauso,
1 ščiįūi visų ypatiškumų ir iškel

ti kai kuriuos tuos skymus į 
./aikštę. Nėra abejones^ -kad 

r/ daigelis $LA. narių tiki, kad 
dabartiniai laikr., kaip “NJau- 

| ji^hios'r/“Vienybė” ir “Nau- 
į jiejrų” vergė “Sandara” gelbė- 
t ja JSLA. nuo bolševikų, ištik- 
r rų& tai nieko panašaus. Pir
tį moy vietoj,- dabartinė SLA. 
K Pildomoji Taryba eina prib to, 
f ,W‘ is SLA. padalyti Apdrau- 
K dot? (Insurance) kompaniją, 
* kitlip nėra jięms progos pa

siimti amžinais bosais SLA. 
organizacijos. Kuomet jie 

r^lėjo galvoti apie padarymą 
^asur&iibe Kompanijos iš SLA.
o:

r tefev

Ci n ■<’ * 
t i ■ > * i

fcnizAcijos, tai jie pamatė, 
į vieni to atlikti negalės. . . 
j jie pasikvietė talkon 
Įujieįiais”, “Vienybę” ir 
lu* pavergė Amerikos Lie- 
iij Tautinės Sandaros orga- 

< BBFSartdaYą* \ Lygiai taip lo- 
kaip Lietuvos kunigai, 

įfcMjjrdami, kad jiems yienioms 
nuversti demote rati-

/ jTengiam'asį, paneigtos/; jų 'pinigai švais-’
įmons primena seka- 
tą:

t tUbjaū išleido "naują 
tucijos projektą, ,kuria- 

pęrt kitų diktatoriškų pa
inų nurodoma,; kad SLA. 
ojįĮ Tarybą buš renka- 

ketvirti metai, žino- 
>er keturis metus S.L.A.

nurims ir nepasijus
4* StA. pasidarė Irisur- Į 
.Kompanija ir dabartinė1 

ojj Taryba, “Vienybė” 
au j ienos,” i

inėjęs, jog SLA. 6-1 as 
ie (kontroliuojamas! 
ir social-fašistų) nu- j

irti $l,O0O gerų i 
f<taįufitimui į būsi- 
> kuomet’ jo

prieš ją kovojo, išdavinėjo į. Anglų leitenantas Schakc- 
’ i letonas jau 1909 metais par

vežė anglies pavyzdžius iš 
tos srities. Apie milžiniškų 
anglies sluogsnių ten buvi
mą dabar, liudija geologas 
prof. Lawrence Gould, ku
ris dalyvavo Byrd’o orinėje 
ekspedicijoje per pietinį po
liu.

O jeigu ten yra anglies, 
reiškia turėjo būt kadaise 
labai šiltas kraštas, kur da
bar viešpatauja nepaliauja
moji žiema.

Ar galima bus kada žmo
gui pasinaudoti tais gausin
gais anglies sluogsniais ties 
pietiniu žemės ašigaliu? Tai 
yra klausimas, kurį dar 
nieks nesiirąa atsakytį.

1' : , ' . JCK.

žandarams, į katorgas ir į 
kartuves siuntė., Na, o So
vietų vyriausybę, kuri su
teikė tautom didžiausią lai
svę, kuri gelbsti kiekvienai 
tautai ir tautelei net pasi- 
gaminime abėcėlių, kunigai 
ir esamieji Lietuvos valdo
vai niekina, prieš ją kovo
dami visom, pajėgom; ant 
jos meluoja smala spjaudy
dami.

Vadinasi, kunigai palaikė 
ir palaiko mažųjų tautų pa
vergėjus, niekindami tautų 
liuosuotojus. Jie tai daro 
del to, kad Sovietų vyriau
sybė kovoja prieš visokius 
išnaudotojus ir tamsintojus, 
ypačiai tokius, kaip katali
kų dvasiški j a.

NEDIRBI-KODEL? Rašo
EARL BROWDER

Kapitalistai įsitaisė, savo.., bango j ir lengvatoj, ridūdo- 
si$temą, naudo dami be .jokju.ja susikroviišį peiviršiį pa- 
nuo^avybių asmenis, prole- didinimui savo kapitalo^ ku- 
tąriatd, kuris ’negalėjo ki- ris didina gamyba, o kurį 
taip daryti .gyvenimą, kaip 

•.t& parduądąnf S?ąw .spėką. 
Kapitalistai perka šitą dar
bų pajėgą, naudoja ją fabri
kuose, idant pagarhiw'tur
tą (gaminius), ir moka už 
tą algomis iš to turto, kurį 
darbininkai sutvėrė. Aišku, 
algos yra mažesnės, negu 
gamyba! Darbininkai pri
versti‘yra pagaminti pervir
šį to, ką gauna algomis, nes 
kitaip kapitalistas uždarys 
savo fabriko duris ir išmes 
proletariatą į gatvę be jokio 
darbo. • < .

Perviršius, pagamintas 
darbininkų klasės* 
rajikas kapitalistų, 
džentelmahai, turtedami »■ . X- . z j - . . .

hup savęs in Vėl didina <per
virsiu. ' Tuo1.būdu panašiai’ 
vienvalingąi didėja greitu
mas kapitalizmo' plėtotės.

Bet • kapitalistai np.viėn. 
tik daro gaminius; jie turi 
ir parduoti juos pirmiau, 
negu jie gali .perviršiaus 
vertybę pakeist . į peįnus. ,! O 
kad parduoti, reikia turėti 
rinkas su žmonėmis, kurie 
galėtų pirkti. Bet didžiuma 
iš tų žmonių yra darbinin
kai, kurie ,gauna vien tiktai 
algas, mažesnes, negu vertė 
tų daiktų, kuriuos' jie paga
mina. Ir nedidelė kapitalis- 

einą į tų klasė,1 nežiūrint į jp.sios 
■ šitie prabahgišką1 ^riiška'žiąką) 

...wjffi ir gyvenijnį, tŲę
gyvendami Visz didešn^f pjra- naudoti to pėrviršiaus. Tųp

Nušovė uSąVo‘ Mylinių Už 
Tai, Kad Nenore jo, Ųž Jo

Tekėti: H > ■

Zapiškių V.ateč? Mįtkūnų 
' kaime, gyventojas pik Pijus- 
Poderis senai mylėjęs to pat 
kaimo Oną Mitk'aitę. Jau 
kelis kartus prašęs ‘Mitkau 
itės rankos, bet ji' pati ir jo 
tėvai tam pasipriešinę'.

’ i ' * . *’ J. i ' ; * i ‘'

Sausio 20 d. Poderis prisi
gėręs girtas parėjęs namon, 
pasiėmęs medžio.kįpį šautu
vą, nuėjęs prie savo mylimo- 
sips lango ir parųątęs ją. 
prie lango bestoyįnčią, šp- 
vęs į Mitkąitę ir sunkiai su
žeidęs. Nukentėjusi sauąįp 
22 d. Kauno ligoninėj mirė, 
^bjeris suįrpįąš Jfįr pade tąs 
Kauno kąįčjimąn.

stovi

vietiniai tų miestelių 
kurie prisižadėjo su
veikimą, nepajėgs ta- 

patartina jiems

Senas Vincas.
(Bus daugiau) •

DARBININKŲĮ KALENDORIUS J
\ - f*
Vasario 14 d.:

-į-Gimė rašytojas V.t M. Gar- • 
šinas, 1855.—Mirė komp. Gliu- t 
ka, 1857.

T



Puslapis Trečias

nes

BROOKLYN LABOR LYCEUM

PROTOKOLAS

KAINOS PRIEINAMOS

Neužbaigti Reikalai

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

SESIJA II

E. Zitkienė TAI TIE ŠVELNŪS

KAINA PQ 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Name

Knyga 152 puslapių<1 fhlrpH

Occupation

Komunistų Partijų, 43 East
Vilnį” per kuopos agentą,

HMM

$93.39
$83.55

$28.74
12.00

$52.35
41.04

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

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

Pirm. A. DAUKŠA 
Sekr. C. JAKEMS.

DARBININKŲ {STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimu it 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

Išpildę Šitą blanką, siųskite 
125th St., New York, N. Y.

N. Y., narių 
Surengta 1 

2 piknikai, 3

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

L. D. L. D. Kuopų Delegatų 
Raportai

Žodis į A. L D. L. D. ir L D. S. A. Draugus ir 
Drauges Draugo Žaldoko Maršruto Reikalais

L. 'D. L. D. X Apskričio 
Konferencijos Protokolas

949-959 Willoughby Ave<
Tel., Stagg 3842

Už org. D. Gudišauską raportavo 
M. Gudišauskienė, jog org. serga ir 
raštiško raporto nepridavė. Susinė
simų raštininkas J. Vitkūnas išdavė 
platų raštišką raportą. Apskrity j 
randasi 1 12 kuopų su 324 nariais 
(Forest City ir Throop nariai nepri- 
skaityti,) kadangi raporto ir dele
gatų neprisiuntė). Raportas priim-

L. PROSElKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZ1, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

NAUJA ĮDOMI KNYGA 
Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

A. L. D. L. D. XII Apskričio 
Konferencijos, įvykusios 19 
dieną Sausio, M. Grudi io 
Svetainėj, Scranton, Pa.

Konferenciją atidarė apskričio se
kretorius J. Vitkūnas 10:30 vai. ry
te, paskirdamas į mandatų komisiją 
P. Šlekaitį ir J. Kareckj.

Iki komisija 'sutvarkė mandatus, 
sekretorius, J. Vitkūnas, pakvietė vie
tinį draugą J. Antanaitį pakalbėt ke
letą žodžių.

Drg. J. Antanaitis išsireiškė, kad 
jo troškimas yra, kad konferencijos 
būtų gyvesnės, ir kad delegatai būtų 
prisirengę prie gerų tarimų.

Mandatų komisija' pranešė, kad jau 
mandatai sutvarkyti ir delegatų ran
dasi nuo 8-nių kuopų 21; suteikta 
apskričio komitetui sprendžiamas bal
sas, tai vigo susidarė 24.

Delei ligos nepribuvo apskričio or
ganizatorius, D. Gudišauskas, ir fi
nansų raštininkas Geo. Kuncevičius.

Rinkti kuopų delegatai nepribuvo 
nuo 12-tos kuopos Rauduvienė, 43- 
čios kp. S. Krascevičius ir 135 kp. B. 
Zaleckas.

Konferencijos pirmininku išrinktas 
J. Antanaitis, pagelbininku—V. Valu
kas, sekretorium ' P. Šlekaitis, pagel
bininku G. Stanionis.

Dienotvarkis, sutaisytas apskričio 
sekr., - priimtas.

Rezoliucijų komisijon išrinkti: J. 
Surdokas, F. M. Indriulis ir M. Gu
dišauskienė.

Skaitytas protokolas pereitos kon
ferencijos ir* priimtas.

Raportai Apskričio Valdybos

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.

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

NĖR ,
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir galimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. ''Malonios vartoti; 
Visose vaistinėse trijų dydžito; 
Ieškokite “Gold Medai“' vardo 
kiekvienoje dėžutėje. <

Finansų raštininkas, G. Kuncevi
čius del ligųs negalėjo pribūt, ‘bet 
prisiuntė raštišką raportą, pažymė
damas, jog XII Apskritis silpnai sto
vi finansiškai: ižde randasi Voš $11.- 
62, it dar neapmokėti) bilų “Laisvėi” 
už spaudos darbus Už $28.9«. Iždi
ninkė O. Žiurienė su f in. raštininko 
raportu sutiko. Raportai priimti.

; ' Kuopų Raportai

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iŠ 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centu. Ta pati e# 
audimo apdarais 75 centai

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

Konferencija laikyta sausio 19 d., 
1930 m., Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Svetainėje, 1057 Hamilton Ave,, 
Grand Rapids, Mich.

] Nepribuvus X« Apskričio tūliems 
1 viršininkams—(pirmininkui ir užrašų 
I sekr. L. Jonikiui, konferenciją atidarė 
i A. L. D. L. D. 66-tos kuopos organi- 
I zatorius M. Rupšis 11-tą vai. ryte.
Konferencijos pirmininku išrinktas 
A. Daukšas, sekretorium C. Jakems. 
Mandatų komisijon paskirta J: Urbo- 

j nas ir A. Senkus. Laike mandatų 
peržiūrėjimo drg. J. Terza pakalbėjo 
apie X Apskričio 1929 metų darbuo
tę. Mandatų komisija paskelbė de
legatų surašą. R. Beniušis ir J. Ba
ronas nuo 52-ros kuopos Detroit, 
Mich.; R. Beniušis'nepribuvo; vieton j 
jo konferencija suteikė sprendžiamą | 
balsą J. Terzai, 52-ros kuopos na-' 
riui ir X Apskričio finansų rašt. J.

i Adomaitis, A. Krasnauskas, A. Dauk
šas, C. Jakems, M. Rupšis, A. Sen
kus, Petronė Gaspar, J. Sakalauskas, 
J. Rose ir J. Urbonas nuo 66-tos 
kuopos Grand Rapids, Mich. Viso' 
delegatų buvo T2 nuo dviejų kuopų. 
Iš Saginaw 131-ma kuopa ir Muske- 
gan kuopos delegatų neprisiuntė.

I rezoliucijų komisiją išrinkti J. 
Sakalauskas ir A. Senkus. Perskai- 1 
tytas protokolas iš praeitos X. Ap- į 
skričio konferencijos ir priimtas. X 
Apskričio pildomo komiteto raportai:

Nuo sekretoriaus L. Jonikio buvo 
prisiųstas raštiškas raportas, kuriuo- 
mi pažymi, kad buvo daug užsibrėž
ta, daug manyta, tik deja maždi nu
veiktai Tačiaus', vis gi pasisekė su
organizuoti vieną kuopą Windsore, I 
Kanadoj, kurioje ^ra 16 narių. Taip- | 
gi buvo surengta du prakalbų rrtarš- 
rutai drg. V. Andriuliui ir Senam 
Vincui. V. Andriulio maršrutas da
vė $.60 nedatekliaus, o Seno Vinco— 
dar nežinia, nes apyskaitos neužbaig-

43-čia 
koncertą 
diskusijų 
venimo sąlygų, nebus gerų pasekmių, 
todėl atmestas. Nutarta surengt at
einančiame vasaros sezone 2 pikni
kus—vieną darb. spaudos naudai, o 
antrą XII Apskričio ir IV RJajono 
naudai.’ ' Veikimas turi būt bendras 
su IV Rajonu.
’ Nutarta, kad XII Apskritis.su vi* 
somiš kuopomis, kurios randasi XII 
Apskričio ribose, dalyvautų sekančia
me "Laisvės” vajuje ir lenktyniuotų 
su kitais apskričiais ar miestais. 
Draugai, mažiaus gavusieji skaityto
jų, turės pervest tiems, kurie dau
giausia gavo. Nutarta, kad XII Ap
skritis išleistų lapelius, nušviečiant 
Vytauto darbelius, kad darbininkai 
matytų, kas per vienas buvo tas gar
susis Vytautas. Darbas pavestas ap
skričio valdybai. Didžiuma balsų nu
tarta, kad XII Apskritis rūpintųsi į- 
sigyt plotą žemės, kur galėtų turėt 
piknikus ir visokius pasilinksminimus 
vasaros sezone. Tam tikslui nutarta 
išrinkt specialę komisiją. Komisijon 
įėjo: G. Stanionis, J. Ulinckas ir R. 
Jenušaitis. Padaryta pusei vai. per
trauka pietums.

135 kp. Nanticoke,- Pa., užsimokė
jusių narių '19; surengta 2 prakab 
bos ir 1 balius, kuris davė pelno 
$43.02; darbininkiškiems' reikalams 
išaukota $30. Ižde randasi $46.19.

170-rtoj kp. Miner?,) Mills, <Pa., - na
rių randasi 20; "Laisvę” skaito tik 
dalis narių. Iždas nepažymėtas.

203-čioj kp. Inkerman, Pa., užsimo
kėjusių narių randasi 12; surengta 
vienos prakalbos. "Laisvę” neskaito 
trys. Iždas nepažymėtas.

229-toj kp. Lee Park, Pa., narių 
randasi 11. Turėjo du parengimus 
ir vienas prakalbas; darbininkiškiems 
reikalams išaukota $15.00. Iždas ne
pažymėtas. ,(P. S. kuopų raportai yra 
kur kas platesni, nes pažymėta, kiek 
gauta naujų narių, kiek išsibraukė. 
Nekurios kuopos yra gavę jaunuolių 
ir t. t., bet del sučėdinimo vietos or- 
gajie, raportus sutrumpinau. Konf. 
sekr. P. Šlekaitis).

kiškiems reikalams $35.46; nusukti 
ragai miesto administracijos. Ižde 
randasi $142.67 .

43 kp. Wilkes-Barre, Pa., užsimo
kėjusių narių turi 31. Darbininkiš
kiems reikalams paaukota $20.00; 
prakalbų, paskaitų ir diskusijų su
rengta 6-šios. “Laisvei” skaitytojų 
gauta Ui; literatūros, išplatinta už 
$15.00. Ižde randasi $56.00.

97-toj kp. Plymouth, Pa.,; užsimo
kėjusių narių randasi 45; parengimų 
turėta trys; darbininkiškiems reika
lams išaukota $46. Ižde randasi $7.-

LIETUVOS DARBININKŲ IR 
KAIMO BIEDNUOMENĖS DVI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
(SU PAVEIKSLAIS)

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

“BALSA”
"BALSO” KAINA AMERIKOJ 

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

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

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

platesnį aiškinimą svaiginančių gė
rimų blėdingumo.

Delegatas J. Baronas, del stdkos 
I laiko, turėjo apleisti konferenciją, 
i Jo prašymas tapo priimtas.
1 Pakeltas klausimas, iš kokio mies
to turi būti renkama X Apskričio 
valdyba 1930 metams. Nutarta, kad 

) būtų renkama valdyba iš Grand Rap- 
| ids, Mich. Taipgi nutarta ateinan
čią X Apskričio konferenciją laikyti 
Saginaw, Mich. ;

Į apskričio komitetą 1930 metams 
tapo išrinkta sekanti draugai: A. 
Senkus, A. Daukšas,- A. Krasnaus
kas, Ign. Rose ir M. Varnienė. 1

Į alternatus: J. Adomaitis, P. 
Gasparienė, J. Baronas iš Detroito.

Finansų sutrauka.
Senas komitetas epridavė $9.84,; A. 

L. D. L. D. 52 kuopa, Detroit, Mich., 
narių duoklių $13; A. L. D. L. D. 
66 kuopa, Grand Rapids, Mach., $5.90. 
Viso $28.74. • . i .

Išlaidos. ' ,
Už svetainę del konferencijos $1; 

kelionės lėšos J. Terzai $11. Vjso iš
laidų $12.

• Įeig-ų buvo ....
Ątėmus išlaidas

Lieka ižde ..I......... ..$16.74
Prieš uždarymą konferencijos pa 

kviesta Senas Vincas pakalbėti.
Protokolas skaitytas ir priimtas. 
Konferencija užsidarė 6 vai. va 

kare.

pagelba. Taigi prašomi tų 
miestų, kur nėra A. L. D. L. 
D. ir L. D. S. A. kuopų, o lie
tuvių yra, atsišaukti žemiaus 
nurodytu antrašu, kad sutin
kate pagelbėti surengti pra
kalbas drg. žaldokui. ftlaršrū- 
tas prasideda sekamai:

22 d. vasario Waterbury, 
bus Viliios Choro vakarienė, 
774 Bank St.

23 d. vasario Hartforde, 1 
vai. diena, svetainėj Labor 
Temple, 97 Park St.

23 d. vasario, vakare, New 
Britaine, Lietuviu Svetainėj.

24 d. vasario New Britaine 
pasikalbėjimo vakaras bend
rai su “Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Darbininkių Balso” skaityto
jais.

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymesi Rusifoj. 
Joje rasite Ųenino atsižymėjimus kovose su Įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaįp mirus Tėvohūrijbs vadai,Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pAiaūlj, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietasI to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c , r
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ! x \ .į

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš
f “LAISVES” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. V.

■ii.... .. i11' lii'iii r

Viso sudėjus 
Išlai.dų buvo 1929 m. 
Ižde randasi iki 19 sausio 1930 

metų $9.84
ir dar byla neatmokėta drg. V. And
riuliui už A. L. D. L. D. X Apskričio 
maršrutą $27.90. Raportai tapo pri
imti.

Jau Gatava Nauja Apysaka 

SLIAKERIS 
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA

II sesiją atidarė pirmininkas J. 
Antanaitis 3:15 vai. po pietų. Skai
tytas protokolas I sesijos ir priimtas 
su pataisymu, kur užrašyta rengt tris 
piknikus, turi būt du.

Apkalbėjus tarptautinį veikimą, 
nutarta, kad kiekvienas tarptautinis 
parengimas būtų plačiai garsinama 
ir būt traukiami jaunuoliai į tokius 
parengimus; taip pat turi būt trau
kiami jaunuoliai į A. L. D. L. D. or
ganizaciją. Apkalbėta plačiai komu- 
nistinis veikimas, bet jokio konkrečio pasiųsta į Centrą $310.85, 
tarimo nepadaryta. Nutarta vieųbal 
šiai remti T. D. Apsigynimą.

i Rirtkiblbs Apskričio Valdybos
Išrinkti; G. jjtanionis

J. Surdokas, Ig Sahdargds, M. Gūdi 
šauckienė, R. Jeriušaitis ir J. Vitkfi 
nas. ■ Į alternatus: V.' Valukas, J 
Benet, J. Antanaitis ir F. Mankauc- 
kas. a

surengt 
Po ilgų 

pasirodė, kad del blogų gy-

Nuo A. L. D. L. D. 52-ros kuopos 
Detroite raportas. Su pabaiga 1928 

1 metų kuopoj buvo narių 297; per 
1929 m. 11 naujų narių įstojo; iš ki
tų kuopų persikėlė 6 nariai. Iš tų 
1 mirė, 3 nariai išsikėlė į kitas kuo
pas, 48 neužsimokėjo duokles už 1929 
metus. Dabar kuopoj randasi 257 

! nariai. Vyrų 201, moterų bei mergi- 
. nu 56; jaunuoliu 10. Per 1929 metus 

i. Įvairiėnis 
darbininkiškiems reikalams $99.50.< 
Paskleista literatūros už $200.00. Ra
portas priimtas.

A. L. D. L. D. 66-tos kuopos ra
portas.; Narių kuopoj užsimokėjusių 
randasi 84 
persikėlė j kitas kuopas 2. ‘Sumokė* 

! jo metinių duoklių $111.20. Centran 
pasiųsta $112.20. Aukų surinkta į- 
vairiems darbininkų reikalams per 
1929 m. $94.52. Abelna apyvarta bu
vo 1929 metais $292.93. Dabar ižde 
randami $29.21. Abejnai, kuopos sto
vis ne blogas. Raportas priimtas.

| Raportas A. L. D. L. D. 131-mos 
kuopos Saginaw. Suruoštos prakal
bos per pastaruosius metus ketverioš.

; Teatrai sulošti 2. Piknikas vienaš, 
kurio pelnas pusiau paskirtas dien
raščiui “Vilniai”. $16.20. "Vilniai” 
aukota $5.00; Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui $5.00; Agitacijos 
Fondui $3.00; Daily Worker” $2.00; 
Gastonijos streikieriamš ,$5.00. Vi
so aukota per pastaruosius metus 
$36.00. Literatūros buvo išplatinta 
sekančiai. “Darbininkų Kalendo
riaus” '80 egz., Krikščionybė iri Dar
bininkai 30, egz., “Laisvės” prenume-

Sėkančiai ’konferencijai vieta pa
skirta Wilkes-Barre, Pa.

Nutarta apmokėt bilos. “Laisvei” 
už spaudos darbą $23.94; svetainė už 
laikymą konferencijos $2.00; O. žiū- 
rienei kelionės išlaidos $1.50; M. Gu- 
dišauckienei kelionės išlaidos $1.12.

Parinkta aukų Agitacijos Fondui. 
Aukojo po $1.00: J. Vitkūnas, G. Sta
nionis, J. Kereckis ir B. Navickas; 
po 50c: J. Antanaitis, P. Šlekaitis ir 
J. Jeninas. Smulkių $2.43. Viso au
kų surinkta $7.93.

Visų delegatų atsistojimu pagerbta 
šešių metų sukaktuvės nuo mirties 
Leninę. Paačiuota org. D. Gudišauc- 
kui ir seki-. J. Vitkūnui už paaukoji
mą visų išlaidų del XII Apskričio.

Perskaitytas II sesijos protokolas 
ir priimtas. Konferencija užsidarė 
5:10 vai. vakare.

KonŲ Pirmin. P. ŠLEKAITIS.
Sekret. J. A. ANTANAITIS.

XII Apskritis buvo nutaręs surengt 
prakalbų maršrutą X. Mockui, bet 

| Apskričio kom. to neįvykdė, nes pa- 
1 sirodė, kad bus didelės lėšos. Konfe
rencija užgyrė kom. pasielgimą, ir 
dalykas skaitosi užbaigtas.

Kuopų. Įnešimai

kuopa įneša, kad 
“Laisvės” naudai.

Draugai, ar jau visiems ži
noma apie drg. M. žaldoko 
būsiantį maršrutą? Maršru
tas prasideda su 22 d. ’___ ‘
ir užsibaigs su 22 diena kovo.' 
Iš visų miestų, kur randasi A. 
L. D. L. D. ir L. D. S. A. kuo
pos, gavau pranešimą, kad 
draugai rengiasi prie prakal
bų, išskyrus 169 kuopą, Bris
tol, Conn., nuo kurios negauta 
atsakymas, ar rengiasi ar ne. 
Kur nėra minimų draugijų 
kuopų, buvo kreiptasi laiškais 
pas mūsų draugijoms simpa
tizuojančius draugus, kad pa
gelbėtų surengti prakalbas 
drg. žaldokui. Bet iki šiol ne
gauta nei iš vienos kolonijos 
atsakymas. Apskričių valdy
bai nėra galima surengti kita
me mieste prakalbas,' kad ir 
geriausiais norais, nes suren
gus nebūtų pasekmių, negali
ma išgarsinti. Apskričių vai-- 

| dyba gali pagaminti apgarsini- 
' mus ir kitus Reikalingus da- 
i lykus. bet išgarsinti, tai yra

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

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tx»- 
rįs. talento ir ambicijos literatipiame darbe, neranda pasisekimo, 
čid nupiešta ,fo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nfcvyks- 
tant. taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma- 
tysite, 'kaip militariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina vargiose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių, •
Audinio viršais dabar 50c.

Red.) Trade Union Unity 
League. Taipgi nepamirškite 
parinkti aukų delei Agitacijos 
Fondo, nes Agitacijos Fondas 
pusėtinai tuščias. Taipgi, 
draugai, visi dalyvaukite iš
garsinime šių prakalbų, neat- 
sidėkite ant vienos komisijos, 
nes Čionai visų pareiga.

A. L. D. L. D. 3-čio Apskr.
Org. J. Strižauskas,

5 Henry St., 
Waterbury, Conn.

tam kuopa pridėdavo vieną dolerį iš L.) 
■savo iždb.‘ 'ši praktika kuopai šutei' 
kė progą gąuti naujų skaitytojų 9 
šis raportas ■ buvo prisiųstas pėr A 
L. D.' L. D. 131-mos kuopos fcekir. M. pataisymu, kad laikraščiai užimtų 
Arminą.

Nutarta padaryti pertrauką vieną 
valandą pietum.

ANTRA SESIJA

CIGARAI
VARDU

12 kp. Pittston, Pa., raportavo, kad 
turi<■ 27 narius; turėjo surengę dve-j 
jas prakalbas su mažomis pasekmė
mis. Pinigų turi $5.98. |

20 kp. Binghamton, 
užsimokėjusių turi 75 
prakalbos, 2 paskaitos 
teatrai ir viskas gerai nusisekė. Gau
ta 22 nauji “Laisvės” skaitytojai; 
parduota knygų už $34.45. Iždas ne
pažymėtas.

89 kp. Scranton, Pa., užsimokėju
sių narių turi 68; surengta dvejos 
prakalbos; užprenumeruota 8 “Lais
vės” skaitytojai; paaukota darbinin-

(2) Rezoliucija spaudos—“Liais- bę ir: su pašelpos gavimu, ves,” “Vilnies,” “Darbininkių Balso j . . .. _ .
ir “Daily Workerio” klausimu; (3) naujosios Unijos tvėrimą ( 
Rezoliuciįa fašistų klausimi!;
Rezoliucija blaivybės klausimu

Konferencijos antrą sesiją atidarė 
2:15 vai. po pietų pirm. A. Daukša.

Du delegatai nepribuvo į laiką— 
J. Adomaitis ir A. Krasnauskas.

Laiškas skaitytas nuo A. L. D. 
L. D. 218 kuopos Custer, Mich., pri
siųstas per org. J. Juodaitį, kuria- 
me reiškiama gerų linkėjimų konfe- j 
rencijai ir pageidaujama įstoti į X 
Apskritu Laiškas priimtas ir visas 
informacijas suteikti palikta būsian
čiai X Apskričio valdybai.

Neužbaigti reikalai.
Buvo pakeltas klausimas per de

legatą J. Terzą kas link tūlų kuo
pų X Apskričio, kurių proporcionalės 
mokestys yra užsilikę neužmokėtos 
už; išlaidas praėitbs K Apskričio 
konferencijos,- įvykusios Detroit, 
Mich. Nutarta, kud X Apskričio 
nauja valdyba pasirūpintų .kuopoms 
tatai priminti.

Nauji ‘ sumanymai.
Buvo pakeltas klausimas kas link 

silpnesniųjų kuopų sustiprinimo. Nu
tarta, kad būsiančioji X Apskričio I 
valdvba turėtų teisę įgalioti arčiau
sią kuopą tatai atlikti.

Atsilankė vėliaus >'du delegatai— 
J. Adomaitis ir A. Krasnauskas.

Rezoliucijų priėmimas.
(1) Rezoliucija užgyrimui Darbo 

Unijų Vienybes Lygos (T. U. U. •

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

AUTOMOBILIŲ Išmokiname pilnai apie automobi-
TECHNIKOS MOKYKLA Iil* mechanizmą, išardymą patai-

symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursaa___LS75.

- Taipgi mažesnis kūtsas—užlalkp-l
. A^fr* "n mas automobiliaus ir važinėjimas

1 ' iįw2Š&T. I ’ < (laisnius garantuojamel-^JJ.JlžS
, 11 ■ Speciališkas kursas važinėjimo >10,

Mokiname lietuvių ir anglų j
■ boję. Mokytojam yra lietuvis,

žymus auto ekspertas-instrukto*
NEW WRK AUTO SCHOOL rius L. Tikniavičius. Atdara fld
228 Second Ave., Cor. 14th St. 9 vai. vakare, nedėldieniais 10

New York iki 12 vai. ryte. , . ■

kalbos ir pasikalbėjimas.
9 ir 10 d. kovo Waterbury 

sekamai: 9 d. kovo, po pietų, 
vasario ■ Union City, Lietuvių Svetai

nėj ; 9 d. kovo, vakare, Wa
terbury, Venta Hali, 103 
Green St.; 10 d. kovo, vaka
re, A. L. D. L. D., L. D. S. A. 
kuopų nariai, “Laisvės” skai
tytojai ir sąmoningi darbinin
kai būkite tame susirinkime, 
nes apkalbėsime mūsų visus 
reikalus.

Southburio ir Torringtono 
draugai rengiasi prie prakal
bų, bet daV’ iki šiol neprane
šė, kokiose dienose. Nuo 10 
d. kovo dar nėra užimtos die
nos. Tai torrįngtonięčiąi ir 
southburyeči^i pasirinks .sau 
dienas ^r, kaip mįnejau, kur 
nėra musų draugijų kuopų, 
gal geros valios draugai pasi
stengs pagelbėti apskričių val
dyboms surengti prakalbas ju 
miestuose.

Draugai, kurie rengiatės 
s prie prakalbų, garsinkite šian- 

Drg. J. Terza dar pridūrė prię šio reikalinga to 'Įmesto draugų dįepihiu klausimu apie bedar- 
raporto apie finansų stovį 1929 me- pagelba. Taigi prašomi tų I , > . ' 
tais.
Įeigų buvo
Balansas 1928 m,

25 d. vasario, Hartforde, 
I draugiškas pasikalbėjimo va
karas.

i 26 ir 27 d. vasario paskirta 
del Bristol, bęt atsakymas ne
gautas, ,ap rengiamasi ar ne.

28 d. vakario Wall?hgforde 
ir Meridčne,’ ‘abiejų miestų 

naujų įstojo',į kuopą 5; Į bendrai draugiškas pasikalbė- 
j jimas, ..bendrasi sU bedarbiais.

1 d. kovo, Oąkville, S. L. A. 
94 kuopos rengiama vakarie
nė, svetainėj Vinco žuraičio, 
Falls Ave. Visi Oakvillės 
draugai kviečiami dalyvauti, 
nes draugas M. žaldokas žada 
daug įdomaus pasakyti.
; 2 <į. kovo, / po pietų, New 

Havene prakalbos.
4 d. kovo, New Havene 

draugiškas susirinkimas.
2 kovo, vakare, Bridgepor- 

te prakalbos; 3 kovo, vakare, 
draugiškas pasitarimas—visi 
būkite.

5 ir 6 d. kovo Stąmforde— 
vieną dieną prakalbos, o antrą 
diskusijų vakaras. Stąmfordie- 
čiai žada sušaukti didelį susi
rinkimą bendrąi su bedarbiais,

___  Taipgi 1929 kadąpgi Stapiforde šiuomi lai
mėtais kuris užsiprenumeravo “Lais- ku daug bedarbių randasi.

7 ir 8 d. kovb Ansonia j)ra-

Apskritis.su
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LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ ant

Re- NAUJAUSIOS mados
Rusiška PIRTIS Turkiška

ŠIŲ METŲ MADOS

PAJIEŠKOJIMAI

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

MACYS BROS. FURNITURE CO

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

tai 
pa- 162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd St. 
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0304-W

Bloomington, Ind.— Ka
dangi miesto viršininkai ne
pajėgia išmokėti algų, 
mokytojai čia grąsina 
skelbti streiką.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

PAJIEŠKAU švogerkos Paulinos Ku- 
kočionis, Valentų kaimo, Kapčia

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

lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoja. Didina ir Maliavoje 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

Draugijos nariai isitemykit, kad su
sirinkimai yra perkelti iš trečios ne
dėlios į trečią seredą kiekvieno mė
nesio. Sakantis susirinkimas bus se- 
redoj, 19 vasario, Lietuvių Svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateiki
te. Sekr. B. Zmitriūte. 37-8

Brussels, Belgija.— 
naix distrikte tekstilės dar
bininkai laimėjo streiką. Iš
reikalavo pakelti algas.

STAMFORD, CONN.
A. L. D. L. D, 166 kuopa rengia 

šokius subatoj, .15 vasario, Polish 
Hali 'svetainėj, 804 Atlantic St. Pra
džia! *7:30 vai. vakare. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir pasilinksminti prie 
geros muzikos. Rengėjai. 37-8

drabužių, 
reikmenų, visokio 

pasiduoti, tikriau,

Naktį milžiniška raudona juosta ant dah- i politikierių, kad į rengimo mi-

NEWARK, N. J.

IHMi

su savimi 
įrankių, 
bagažo.

, bijanti

/■M

jieškodami išsigelbėjimo nuo šalčio ir 
sniego, lindo į klėtis, tvartus, arklinyčias,

vadinamo “pick up.

:i ■ <■ i r ,- , u. f )■ vt , •

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

Penktad., Vasario 14,

(Tąsa) ’
Baltųjų armija taip greitai traukėsi, kad 

Raudonoji Armija vos spėjo ją sekti. Bal
tųjų traukiančiąsią armiją dengė jos arjer- 
gardai ir ėjo nedideli mūšiai su Raudono
sios Armijos avangardu, kuris lipo baltųjų 
arjergardui ant kalnų. Kiekvienam, nuo 
paprasto kareivio iki generolo, buvo aišku, 
kad baltųjų karas pralaimėtas, kad Kol
čako armijai greitai ateis galas. To nesu
prato gal būti tik vienas baltųjų generolas 
Sacharov, kuris siūlė Kolčakui organizuo
ti Omsko (baltųjų sostinės) apgynimą, sto
damas už tai, kad Sibiro sostinė negali būt 
atiduota raudoniems. Kolčakas sutiko ant 
to. Suprantama, iš to nieko neišėjo. Mies
tas Omskas buvo atiduotas raudonarmie
čiams veik be mūšio per geriausias’Kolča
ko ’armijos dalis, ant kurių diktatorius dėjo 
paskutinę savo viltį. Paėmimas Omsko per, 
Raudonąją Armiją davė paskutinį mirtiną 
smūgį Kolčako armijai. Komunizmo šešė
lis pradėjo dengti Sibirą. Iš vakarų pu
sės puolė ant baltųjų stiprėjanti su kiekvie
na diena Raudonoji Armija. Iš šiaurių, 
pietii ir rytų puolė ant baltųjų ir paštodi- 
nėjo kelią bėgančiai baltųjų armijai raudo
ni partizanai. Vietos gyventojai geruoju 
nedavė baltiems nei šmotelio duonos, nei 
svaro mėsos, nei vieno vežimo. Baltųjų 
armija blaškėsi kaip žvėrys klėtkoj. (Kol
čako armija viršino 600,000 skaičių— 
Vert.).

Sunkus kūjis klasinių prieštaravimų 
trupino į šmotelius jau krinkančią balta- 
gvardijadą; tūkstančius naikino jų, vijo 
juos be sustojimo. Raudonoji armija puo
lė. Jos pusėj buvo laimėjimai. Ji atimdi- 
nėjo vieną guberniją po kitos. Jaučiama 
buvo, kad Raudonoji Armija ima viršų ne 
del savo skaičiaus ir ne technikos pusėje.

miau reikalavo: maisto, apredalų, perveži
mo vežimų, ir tt. Milžinišką disorganizuo— 
tą masę žmonių suprantama nebuvo kam 
maitinti ir aprūpinti reikalingomis reikme
nimis, ir ji, kentėdama alkį ir šaltį, varo
ma galingo priešo iš užpakalio, pyko kaip 
žvėrys, su pasiutimu puldavo ant miestų, 
miestelių, sodžių, dvarų, plėšė drabužių 
krautuves, kitokių reikmenų, gėrė degtinę 
ir vyną, ėmė paskutinį valstiečio šieną, 
šiaudus; paimdavo visus miltus, grūdus, 
bulvėš, visą sviestą, masėmis pjovė valstie
čių gyvulius, paukščius, virė ir kepė viską 
ant ugnies, kas tik jiems reikalinga, palik
dami valstiečius kentėti badą ir šajtį.

gaus iš vakarų į rytus stovėjo dengianti 
pasitraukiančią kada tai buvusią galingą 
Kolčako armiją—žmonės buvo ^priversti 
miegoti ant sniego, todėl kūreno ugnį, šil
dėsi ir slėpėsi apie ją nuo baisiųjų Sibiro 
šalčių. Tarpe bėgančių prasidėjo masinis 
sirgimas karštlige. Ištisi šimtai vežimų sw 
sergančiais ir su žmonėmis nušalusiai^ 
rankas, kojas pripildyti. Ligonbučiai mies/ 
tuose negalėjo juos visus sutalpinti, ir ma
sę sergančiųjų palikdavo su vežimais anų 
kelio, arba tiesiog mesdavo ant sniego,'kur 
mirtis tikrai ir greitai “pagydydavo” juos 
ant visados ir užbaigdavo jų kančias.

Arkliams pašaro stokavo, ir nuvarginti 
arkliai šimtais krito ant kelio ir dvėsė. 
Lavonai užšalusių žmonių ir padvėsusių 
gyvulių gulėjo ant viso kelio, kuriuomi bė- 
go baltieji. Tartum kokis tai mirties vė
jas, šturmas perėjo iš vakarų į rytus ant 
kelių desėtkų verstų pločio juostą nuklo
damas lavonais žmonių ir’gyvulių ir sude
gintais triobėsiais. Ir vis tolyn ėjo.:

Ant apsistojimų, laike nakvojimo, ankš
tumas buvo neišpasakytas. Žmonių prisi-

Buvo kas tai tokio jos garbingame marše: grūsdavo. į grįčias tiek, kad^ jie tik stati 
baisaus, nesulaikomo, galingo; milžiniškoji galėjo sutilpti. Alkani ir sušalę kareiviai,

, LAWRENCE, MASS.: ;;
Liaudie^ Choro Protestas^ 
' : I 1 i ■ '

Sandariečių pastangomis, 16 
d. vasario bus apvaikščiojimas 
Lietuvos 12 metų nepriklauso
mybės. Del to apva’ikščiojimo 
buvo atėjęs delegatas K. Vi- 
dūnas laike pamokų, užkviesti 
ir Liaudies Chorą prie išpildy
mo programos. Bet delegatas 
nelaukė, kada pasibaigs pamo
kos, kad užkviesti chorą for
maliai, tik pasisakė savo atė
jimo tikslą dviem chorįęciam 
ir išėjo. Po pamokų tie na
riai pranešė choro pirmininkui 
ir atidarę susiripkimą svarstė: 
dalyvauti, ar ne?

Vienbalsiai nutarta nedaly
vauti, pamatuojant tuo, kad 
komunistinės organizacijos ne
buvo kviestos prisidėt prie ren
gimo to ap'vaikščiojimo, kas 
reiškia, kad tas darbas bu
vo iškalno suplanuotas tūlų

naujos mašinerijos, moterų n* 
jaunuolių užėmimas vyrų vie
tos. Kalba vokietis; pąsisa- 
kė, kad apie metai laiko be 
darbo ir gauti negali. Kaip 
geras pilietis, kreipėsi prie 
valdžios, kad duotų bent kokį 
užsiėmimą, o jei ne; tai su
spenduokite mano pilietystę ir 
deportuokite mane į Vokieti
ją. Matydamas, kad iš mal- 
/davimų nieko neišeina, tai di
deliu entuziazmu šaukė, orga- 
nizuokimės į stiprias darbinin
kiškas organizacijas;' o tik ta
da mes galėsime išreikalauti, 
kas mums privalo.

Iš to matosi, kad Newarko 
bedarbiai smarkiai organizuo
jasi ir ant 26-tos d. vasario 
bus pilnai ir skaitlingai prisi
rengę stoti prieš šavo išnau
dotojų valdžią' ne maldauti, 
bet reikalauti “Work or 
Wages.” ' ’

čia reikia pažymėti, khd 
daug darbininkų mato reika
lą organizuotis ir skaitliilgdi 
stoja į Komunistų Partiją, 
ypatingai juodukai.

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: 4 .

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Norintieji ge
riausio patar- 

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

“*V

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
visokių kapinių. Norintieji geriausio _ 
tarnavimo ir už Žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Paa mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kalną.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

tingą patektų kuo mažiausiai 
komunistiniai įsitikinusių žmo
nių ir kad smetoniniai, suda
rę savo didžiumą, liuosai gale- 
tų “smilkinį” savo patriotinę 
“kodylą” fašistų valdžiai.

v. Neatsižvelgiant į faktus, 
kad bėgyje dvylikos metų 
“laisvos” Lietuvos valdžia yra 
sušaudžius desėtkus geriausių 
laisvės kovotojų, kitus budeliai 
kalėjimuose kankina bei nu- 

Skankino, šimtus sugrūdo Var
nių koncentracijos kalėjime, 
kurių dauguma yra liberališ
kai įsitikinusieji žmonės,—ne
žiūrint to, rengimo komi-l 
sija įdėjo į plakatus darbiniu-J 
kiško Liaudies s Choro vardą.

Mes protestuojame prieš šį 
šauvališką pasielgimą — pa
naudojimą mūsų choro vardo.

Liaudies Choro Komisija:
O. Večkienė,
V. Kralikauskas, 
A. Kaupinis.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

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

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia .įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
surunŲ ,vandeniu, Lapuotos vantos išsipčrimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedeliais nuo 12 
vai. dieną per •visąi 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

NEWARKIECIAI, TĖMYK1T!

Stebėtinas prakalbas rengia Svei
katos Kultūros Draugija, temoje: 
“Sveikatos kryžiavojimas ant medi
cinos’ir kapitalizmo aukuro.” Kalbė
tojai: Naturopatijos daktaras Al. 
Ostrow ir J. M. Swerski, natūralistas 
ir redaktorius.. Prakalbos įvyks ne- 
dėlioj, 16 vasario, Kubio svetainėj, 
79 JaėksoA St.$ <1‘ vai; p6 -pietų. Ger
biamieji, šie kalbėtojai duos pamo
kinimų kaip prilaikyti sveikatą šioje 
•komercinėje sistemoje, kųpmet atro-į 
do viskas O. K., iki. tąve liga paklo
ja. Tat rūpinkitės iškalno kaip būt 
sveikam, nes kaip sveikas, ‘tai ir ba
getas. > : i . ; i 38-39

spėka, kuri nešė suirutę j eiles baltųjų.
Baltųjų armija įro, kriko visais savo są- gjau(jgsi prįe §įeno kūgių arba šiaudų, 

janais. Nutruko, ryšiai tarpe atskirų kor- .Nelaimingiausieji buvo tai tie, kurie pas- 
usų, nesutartma! veike atskiros divizijos, [butiniai' pasiekdavo sodžių. Visos pašto- 

I ges jau užimtos. Jie atkinkydavo ark
lius lauke, ant gatvės, kūrę didelę ugnį ir 
čia aplinkui ją miegojo rogėse susiglaudę 
viens prie kito. Tūkstančiams buvo pas
kutinis tokis miegas.

Baranovskis, Motovylov ir Kolpakov su 
likučiais savo kuopų pametė pulką ir ėjo 
visi- trys krūvoj, sudarydami kaip kad 
Kolpakov vadino: “Greitai-bčgančių bata
lioną.” Baranovskis jojo užsiėmęs savo 
mintimis, kariuomenės dalies reikalais vi
sai nesirūpino ir pilnai pasiduodamas pa
tvarkymams energingo Motovylovo, kuris 
dabar faktinai pasidarė komandantu visų 
trijų kuopų, todėl, kad ir Kolpakovas ram
bus būdamas su mielu noru kuopos reika
lus užvertė Motovylovui ant pečių ir pa- 
siliuosavo nuo rūpesčio.

“Greitai-bėgančiam batalionui” nesisekė 
—jau trys paros kaip jis nakvoja po atda
ra dangumi ant gatvės. Reikmenys visai 
išsibaigė. Duonos ir mėsos visai neturėjo. 
Turėjo tik kelias bačkas įšalusio sviesto, 
kurį buvę kareiviai graužė su cibuliais, ku
rių gavo pasigrobti vienoj nakvynės, vie
toj. Iš paskutinio apsistojimo Motovylov 
išjojo piktas, surūgęs, mąstydamas, kad ir 
kažin-kas būtų, o sekamame sodžiuj jis tu
ri užvaldyti namą, kuriame šiltai išsimie
gos, pasilsės. Jojo ir mintyjo apik -tąi, 
kaip reikia gyventi., ir sugrįžo prie savo 
pirmesnių išvedžiojimų, kad viską reikia 
imti spėka, kad tik tvirtas galingas gyve
na. Jam prisiminė tik ką pąliktas sodžius, 
kur jie būtų galėję šiaip-taip įsigrūsti į 
grjčią, bet ten esami kareiviai neleido juos 

I vidun ir jie bu^o priversti nakvoti ant šal
čio. Oficierius raudo, vien prisimindamas 
tokį pažeminimą, kokis jiems teko pergy
venti paskutiniame apsistojime. Alkani, 
sušalę, į dieną padarę 60 verstų perėjimą, 
jie prašėsi pas kokius tai kareivius, jau 
užėmusius grįčią, kad leistų juos susišilti. 
Iš grįčios į gražų paprašymą “kad jūsų 
malonė įleiskite ir mus susišilti”, pasigir
do piktas koįiojimas ir atsakymas:

—Dąug jūs čia atsiras, važiuokite to
linus. Patiems atsisėsti nėra kur.

Vienas girtas., su nuplėštais antpetimis, 
britų mundįeroj, išėjo iš grįčios, garsiai 
žaksėdamas, svyruodamas, žiūrėdamas į 
oficierius girtomis akimis. ,Papūtęs jiems 
į veidą degtinės smarve, juokėsi': '

(Tąsa bus)

nariais. Nutrūko ryšiai tarpe atskira kor 
pušų, nesutartinai veikė atskiros divizijos, i 
Pulkai atplyšdavo nuo armijos dalių dešim-1 
timis ir skirstėsi pagal rotas, zvodus arba į 
grupeles. (Korpusas turi apie 40,000 karei
vių; divizija iki 12,000; pulkas 4,000, kuopa 
250; zvodas 60 kareivių—Vert.) Baltųjų
disciplina visai dingo. Niekas nieko ne
klausė, nieką augštesniu nepripažino, kiek
vienas darė, kaip jam protas sakė, pagal 
savo supratimą ir kaip kailį išgelbėti. Pra
sidėjo masinis perėjimas į raudonųjų pusę. 
Baltieji pasidavinėjo pavieniais ir ištisais 
pulkais. Pasiduodami, vilko 
daugybę gerovės:
karinių
Nenorinti 
pasiduoti, ėjo nuo gelžkelio į šalis, gilu- 
mon šalies. Bėgo į rytus daugiausiai ofi- 
cieriai, liuosnoriai ir žmonės paprastai pa
griebti tekėjimo sriovės, nešami tos sriovės.

Nuo Omsko galima buvo trauktis 4ik 
vienu keliu, ant kurio suėjo ir susimaišė 
įvairios dalys baltųjų, kada tai buvę gerai 
organizuotos armijos dalys. Čia buvo: ka- 
peliečiai,- ižiečiai, ufiečiai, veikę paskuti
niu laiku kairiajame sparne armijos, su 
jais bendrame tekėjime plaukė votkinie- 
čiai, kariavę pirmiau dešiniame sparne. 
Čia buvo kokis tai dykumų korpusas, re
zervai ir pirmos linijos kareiviai, mokini
mo komandos, ir valdininkai. Čia traukė
si ir liupsnoriai “švento kryžiaus”, kurie 
vos tik pasiekę frontą, bėgo likučiai ir si
biriškų divizijų, tirpstančių su kiekviena 
diena, nes kareiviai sibiriokai kaip tik pa
siekdavo savo namus, taip ten ir pasilik
davo. Bėgo masės ir pabėgėlių, prisijun
gusių prie armijos bėgimo. Traukinių ka
rų neužteko. Važiavo arkliais ir ėjo pėsti. 
Valdžios vežimai, kanuolės, amunicijos fur
gonai, rogės, raiti kareiviai, oficieriai; jų 
moterys, vaikai, valdininkai, pulkai raitąri- 
jos; gyvulių pulkai, vežimai Valstiečių, po 
prievarta suvaryti, kazokai—viskas susi
maišė į vieną masę ir didelėje betvarkėj 
greitai skubino į rytus. Kaip plati juoda, 
judanti, krutanti juosta plaukė į rytus vis- 
M naikindama ant savo kelio. Po desėt
kus verstų ant kairios ir dešinios abejomis 
Eusėmis nuo gelžkelio, kuris buvo "svar

iausia traktas, miesteliai, sodžiai, namai, 
keliai ir keleliai buvo pilni baltųjų.

Baltųjų armijos kaipo organizuoto kūno 
jaugiau jau nebuvo, bet masė žmonių, ku- 

buvo joj, buvo, ir toji masė kaip ir pir-

f

Bedarbiai Rengiasi Prie 26 
Vasario

Newarkas ir apielinkė su in
dustrija stovi antroje vietoje. 
Ir iš kitur atvykusiam buvo 
nesunku bent kokį darbą gau
ti. Bet pastaruoju laiku, kaip 
visur, taip ir čia, diena iš die
nos bedarbių; armija didėja. 
Kol kas, bedarbiai lauke to 
taip
Bet ampavimas dirbtuvė nuo 
dirbtuvės aiškiai parodė, kad 
tas “pick up” yra, tik ne dar
bininkam.

Vieną gražų rytą nueinu į 
miesto* salės skiepą (kur tūks
tančiai bedarbių sueina), nes 
čia yra skyrįus, kur yra ne
va darbai duodami. Tarp mi
nios bedarbių pastebėjau porą 
moterų, kurios ant rankų lai
kosi kūdikius ir maldauja, 
kad valdžia duotų joms pašel- 
pą, o jei ne, tai užlaikykite 
mūsų kūdikius, o mes eisime 
darbo jieškoti. Bet tos varg
šės sutiko tą patį, ką ir kiti— 
už tokią drąsą laukan išvarė, 
nes tokį reikalavimą statyti, 
sako, čia ne vieta. Tokios šei
mynos galva, kokių pažiūrų jis 
nebūtų, tikrai turi eiti iš kan
trybės, kas jau ir pasireiškia.

Vasario 3 d., ryte, palei 
“Newark Evening News” 
spaustuvę, pradėjo rinktis be
darbiai, nės apie 11 valandą 
laikraštis iš spaudos išeina ir 
kiekviehaš vis tikisi iš paskel- 
bimų laikraštyje bent kokį 
darbą' surasti. ; ' U

Staiga pasirodo lapeliaf 
“Kova prieš bedarbę.” Pra
sidėjo didesnis judėjimas. 
Tuoj aus jaunas vaikinas pra
dėjo kalbėti. Vos kelis žo
džius pasakius prišoko du 
“tvarkdariai” ir kalbėtoją nu
traukė. Jo vietą užima kitas. 
Pastarajam spėjus pagarsinti 
būsimą masinį mitingą, pribū- 
na policija ir susirinkusius į 
visas puses išstumdo.

Vasario 4 d. didelė bedar
bių minią susirenka į Komu
nistų Partijos, kambarius ir 
rimtai ima svarstyti savo liki
mą. Pvięm kalbėtojam pasa
kius po karštą prakalbą, pa
sigirdo iš minios klausimų, ko
dėl, mes be darbo? Iš dauge
lio išsireiškimų matosi, kad 
bedarbė, dalinai, didėja del

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

stebuklingi} žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką ‘tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nėlinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistažolių nuo 
bile viends žemiau pažymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

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

•Jeigu kenti nervų 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. ZUKAITIS
25 Gillet Road Spencerport, N. Y.

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

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

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



Įplaukos už spalių mėnesį
Spalių 4, Riverside, N. J., per

A. .Jatuž.ięąę $19.20

' .Įplaukos lapkričio mėnesį 
TČįę 20, Jersey City, N.

Viso $47.50
įplaukų per tris mėnesius 79.45 

Išląidos spalių mėnesį 
Spalių 23 d. Priešfašistinęi

Fečlęracjjai $300.00

išlaidos lapkričio mėnesį 
Lapkričio 24 d. K. P. Ųietu- • 

vių.ęęntro Biurui priešfašis- 
tinjąjn darbui

Gruodžio mėnesį 1
Išlaidų nąb,ųvo.. .: t
Viso išlaidų pęr trįs mene

sius $400.00

Pentad, Vasario; 14, 1930..

{WORCESTER, MASS.

Buvo duodami 
klausimai, kurių veik

Tai Mat Kokis S. L. A. Gene- 
ralis Org. A. Žukas

MIRTYS-LAIDOTUVĖS J

I 
kad i

aršva.si

n

X-Spinduliai,

ant

Urbo Lax Tabs
M. Renkevičiūte.

ma-

PLATINKITE “LAISVĘ

d.; bus 
/d. -šv.

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. RE1KAU- 
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

prakalbėles. Tokiu būdu gal 
draugai lankysis į susirinki
mus.

MnMHMMHMMMHMMMBgMMĮ

PUODĄ SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaidai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o gaūsitė tikrai profesionalę pagel-

1929, ižde
832.20 

J. WEISS,
Sekretorius 

J. ALEKŠIS, ■ 
Iždininkas.

RYTOJAUS” vardo ir adreso.
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

kmF ® imis

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M.

Taip
Grand
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bot ir svetimtaučiai už —u1-t— —x -- ------------- —
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

gausite tikrai profesionalę pągel- 
bų . Kręipkitęs šiuo adresu:
<471^ North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Serędinnis ir Ket vergais:

1218 So. lOtli St., Camden, N. J.

butą apiplėšė. Vilkutis 
laikomas be jokios kauci-

A. L. D. L. D. 24 kuopa tu- Pinigus siųskite American Express 
rėš po kiekvieno susirinkimo JU.OS !gra§ydami* * Vfrl 1 T A 1 irn zm n

Sutrauka
Viso įplaukų per tris mėne

sius
Balansas nuo

nėšio

79.45 
rugsėjo mė-

642.75
----------------- 1-------

722.20
400.00

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Salti*. Ji* ne tik sunkiausia* liga* 
bet ir Į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagaraėjurin* 

wvi , P 1 1 Ft 1 (Miltelius nuo šalčio) jokių žalčių nebijo.Urban s told rowders m .75c už bnksą ^s“<inkiuok nuo “vo amžino priežo I
yra tai kanuolč prieS kitą amžiną žmogaus priešą— 
vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už akrjmutą.

BNS 110 EAST 16th ST. N. Y.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

w*Mn>

JUOZAS

Vilkaviškis.

BOSTONAS IR APYLINKE
SO. BOSTON, MASS.

Svetainėj.'

WATERBURY, CONN.

Kas Veikiama Draugijose

joms atskaitą

ATSKAITA

6.75

per J. Petrukąitį 6.00

2.50
State...

N.
10.00

Viso

100.00

■■■■■HMM

knygų, 
draugi-

31 dieną gruodžio, 
buvo

Sylpu 
Išlaidų viso

Lietuvos himną, ir tų, 
antru sykiu buvo, tai 
mažiau publikos buvo,

Šviesos
Bu-

Dieną pa-
Nutarta kvies-

30.00
Pa., - 

$5.00

Ąmerikos Lietuvių Organizacijų 
Priešfašistinio Susivienijimo Cen7 
tro Komiteto Įplaukų ir Išlaidų 
už Spalių, Lapkričio ir Gruodžio 

mėnesius, 1929 metų.

L A I S V B
.. ,   Y 'r* -55?

sas pastąn^as; kad sutverus I 
L ii 4 n zJ n n žino

Viso . ‘ $12.75

Įplaukos gruodžio mėnesį
Gruodžio 10, Winchester, N.

H., per K. Naginę
Gruodžio 10, Rockford, III., per

M. Rulienę
Gruodžio 21, Philadelphia,

per R. Merkį
Gruodžio 21, Rochester,

Y., per L. Bekešienę

čia tuojaus kas tai patikrino:1 
tai taip ir kalbėk! Publikoje 
pasigirdo juokas.

Vakare įvyko prakalbos, 
kurias surengė Žukui kitos dvi 
kuopos. Žukas kalbėjo veik 
žodis žodin tą patį, kaip ko
kią išmoktą maldą. Tik ant
roje dalyje kalbos jau visą 
tulžį išliejo ant komunistų. J. 
Siurbos cirkuliarą, po punktą, 
visą perskaitė su įvairiais 
striokavimais, ir kitokių iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” ištraukų 
skaitė, bjauriausiai iškraipy
damas /ir įrodinėdamas neva 
kokie baisūs tie komunistai.

i Iš “Tėvynės” nieko smerktino, 
nerado. Be to, paaiškėjo, kad 
jisai nei neskaito “Tėvynės.” 
Mat, pirmose prakalbose ant
rieji kalbėtojai kaltino, už per
daug laikymą pinigų pas iždi
ninką, -būtent, $62,000. Tai 
čia Žukas kad drožia, tai dro
žia, kaip komunistai niekiną 
viršininkus, suminėdarųas tik 
$60,000, o užmetėjas iš publi
kos pataiso, kad $62,000. Vie-

is Penktas

Pagaliaus, ir Worcesterį at
lankė S. L. A. generalis orga- 

^Bįzatorius A. Žukas, kur ran
dami didžiausia Susivienijimo 
57*ta kuopa ir kitos dvi neper- 
senai fašistėlių įkurtos kuope

lės—318 ir 358. Kadangi 57 
kp. .Žukui specialių prakalbų! 
nerengė, o vasario antrą die
ną buvo 57 kp. mėnesinis su
sirinkimas, tai Žukas kalbėjo; 
susirinkime, pasibaigus kuopos 
reikalų svarstymui. Narių ir 

į* šiaip svečių prisirinko pilna 
žejnutinė Lietuvių svetainė. 
Žuįkas pirmoje dalyje kalbos 
pasakojo savo įspūdžius iš ap
lankytų vietų, paminėdamas 
nekurtas ‘ir ^agituodamas už 
reikalingumą .stoti į Susivieni
jimą. ThČUus nayatniausia 
tas, ko mes niekad- nesitikė- 
jotn, kad_ jjs didžiuotųsi tik • žukas tikrina, kad pas iž- 
tuom, kad pirm jo buvimo jau |dininkii es;} tjk ap(je ^2 000
nuo senai yra puikiai susiorga
nizavusių kuopų, ir nei vienu
tėlio pavyzdžio; nei žodelio, 
kad būt kur buvęs kokioj ko
lonijoj, kur yra lietuvių, o ne
buvo kuopos ir sutvėrė S. L. 
A. kuopą; nieko panašaus. 
Antroje dalyje savo kalbos 
Žukas drožė tiesiog nesąmo- 

J|nes—melagystes, aiškino, kam 
skaldomos kuopos, kaip rau
donu rašalu buvo rašomas 
protokolas kokioj kuopoj ir 
kaip sumaišė rašalą juodą su 
raudonu ir už tai reikėję kuo
pą suąkaldyti. Kita kuopa, 
kur susirinkimų delei laiky
mo nesusitaikė, kad seneliai 
norėję eiti mišias išklausyti, o 
tub laiku susirinkimas laiko
mas, tai ir reikėję suskaldyti. 
Bet nei žodelio apie 57, 36, 14 
irĮ kitas. Dar labai rūsčiai su
drožė, kaip bjauriai šmeižian
ti] “Laisvė” ir “Vilnis” esamus 
viršininkus, karštai prašė pa
miršti politiką nors vieną die-; 
ną į lįienesį, ir lai S. L.- A. pa- 
sil eka toks, kos buvo iki šiol. 
Pc jo kalbos kalbėjo kuopos) 
nekurie nariai, pabrėždami 
gyviausius ' faktui ir Žuko j 
vęjdmainingumą nepolitikavi-1

J; Skliutas gerai pakute- 
“ne politiką” S. L. A., mi- 
amąs faktus iš pergyvento 

57(-tos kuopos' skaldymo, šala
vijus įrodė, paminėdamas iš 
su Žuku pasikalbėjimo, jo 
prakalbos ir tikrosios esmės 
dabar Susivienijime, kad žu- 
kąs žltviFai dirba tik verbavi
me delegatų į sekantį Chica- 
gps seimą, kad sudaryti du 
trečdaliu, tai ir viskas. Ju
slus karštai smerkė tokią or
ganizatoriaus darbuotę, kurią viduotas komitetas ir išrinkta 
atlieka -p. Žukas. čia jam komisija peržiūrėjimui 
buvo paantrinta jo paties pa- kad paskui išduotų 
sisakyta gaunama alga iš S.
,L. A. ižd., būtent $50 į savai
tę, kelionės lėšos ir valgis. 
Naujos konstitucijos projekte 
pakeliamos mokestys nariams 
(Žūirėkite straipsnį 8), ištiki
mybė valdžioms, keturių metų 
sįimas, ir koks likimas eili
niams nariams belieka. Ir jei 
Žukas pilnai pasirodys, kad 
jis atlieka ne tokį organizato
riaus darbą, kokį seimai yra 
s&yrę, tat galima bus išimti 
valdišką Mass, valstijos drau
damą (indžionkšiną) prieš Pil- 
damąją Tarybą,.' Jei geruoju 
nesuptąbdys pragaištingą, po-į 
lįįškais ’išrokavimaįs' bęvatži- 
ijijančio s ,ir ■ didelius pinigus 
ajkvojpnčid, organizatoriaus. 
Dįar ’ kalbėjo truriipai -pirm. 
Slalulioniš ii narys Lekiackas. 
Tųaipgi A. L.- D. L; D. apskri
ejo patvarkymu turėjo būti tą 
p!aČią dieną, po pietų, M. žal
čiuko prakalbos, tad jis buvo 
it'susirinkime ir buvo pakvies
tas pakalbėti. Bet trumpas 
laįkas buvo, nes jis turėjo ki
tas prakalbas sakyti vakare 
Hudsone, tai tik 15 minutų 
kilbėjo, duodamas gerą atsa
komą Žukui. Publika triukš- 
nĮingai plojo žaldokui užbai
gas kalbėti.
Ž|ikui h *
nepajėgė atsakyti, tik teisino
si-—nežinau, nežinau. Iš pu
blikos pasigirdo balsai: Tai 
važtai gauni didelę algą, kad 
nieko nežinai? Tačiaus, jis 
bąndė atsakyti antriems kal
bėtojams, bet susinervavo ir 
sušuko, kad reikia kovoti ir 
kovosime į

kuopas ten, kur jų dar nėra, ' 
ir visi valdybų nariai pasiža
dėjo dirbti tąme darbe. Nu
tarta paraginti L.D.S.A. ęen- 
trą, Kad atsiųstų vieną narę; \ 
pervažiuoti per VIII Rajono 
kuopas. Nutarta duoti para
mą, jeigu kas atsišąuktų norin
ti ar nenorinti eiti į Komunistų 
Partijos mokyklą. Taipgi nu
tarta paraginti kuopas, kad 
jeigu randasi tinkamų narių į 
Partijos mokyklą, juos pus.kir-, 
tų, o apskričiai pagelbės.

Vilijos Choras smarkiai ren
giami prie perstatymo operetės 
“Kova Už Idėjas,” kuris įvyks 
16 d. vasario, Venta Hali, 103 
Qreep St., Waterbury. Visi 
vietos ir ąpielinkių darbininkai 
ir darbininkės turite atsilan
kyti į perstatymą, nes jis at
vaizdina kovą už idėjas—kaip 
vienas brplis bupže stoja už 
turčių klasę, o kitas—už var
guolius; kaip buože pasmau
gia savo brolį ir paskui pats 
nusižudo.

Tęsia Kapturausko-
Vilkučio Tardymus

Ketvirtadienį vėl buvo tar
dymas įtariamo plėšiko V. 
Kapturausko, Bridge Plaza j 
magistrato teisme. Nebuvo į- 
rodymų, kad Kapturauskaš 
dalyvavo 11 asmenų apiplėši
me Thanksgiving Dieną viena
me name ant Grand St., 
Brooklyne. Bet jis laikomas 
be kaucijos tardymams už 
apiplėšimą Paškevičiaus ir ki-

Minėtąme Grand St. apiplė
šime betgi dalyvavęs Kl. Vil
kutis, ką liudijo moteris,, ku
rios 
irgi 
jos.

ką gražiai Sugriežė trio: Ch. 
Bęganskas ir S. . Katkauskas 
saxofonais, J. Dergenčius ar
monika. Taipgi Dergenčius pa- 
griežė porą kavalkų vienas sa- 

i vo brangia ir gražia armonika. 
1 Kivitąs ir Dergenčius sugriežė 
dainą “Hallelujah, 1’jii a 
Ęum”—Kivitas kartu ir daina
vo. Dar publikai dabai pati
ko septintų metų .šokikė Ur- 
keliūtė, kuri gana vykusiai pa
šoko akrobatišką šokį. Kitu 
kartu išėjus, ji šoko valcą ant 
pirštų, o jai skambinu /jianu 
6 metų mergaitė, Baltrukevi- 
čiaus duktė.. Po j koncerto tę
sėsi šokiai, prįe puikios muzi
kos. P.

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, M^n.fl9669 
Bell, Oregon 5136

’ MES ■ PATAIKOM
sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salčs, 961 

St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į

arba dar mažiau. Kada, pasi
baigus prakalbai, prie klausi-1 
mų, pataisytojas pradeda ais-1 
kinti, kokiame “Tėvynės” nu-i 
meryj atskaitose tas yra pa-1 
žymėta, Žukas tyli, o rengimo' 
prakalbų fašistėliai šaukia,' Koncertas, Prakalbos ir Dis- 
kad čia ne vieta kalbėti!

Šitose (antrose) prakalbose, 
kliubo svetainėj, neskaitant 
daug buvusių vaikų, kurie gie
dojo 
kurie 
daug 
negu pirmose prakalbose^ Lie
tuvių Svetainėj.’ -

Dabar drg. M. žaldokui yra 
rengiama prakalbos vasario 
16 d., vakare. Tai bus di
delės prakalbos, jose bus aiš
kinama dabartinė bedarbė, 
Lietuvos neprigulęiybėš reikš
mė, Vytauto jubilėjus ir, dali
nai, Žuko misija. Rodos, bus 
ir koncertinė dalis programos. ' 
Skaitlingai dalyvaukime.

S.L.A. 57 Kp. Narys.

Sausio 30 d. ,Gastonijos 
streiko vadų gelbėjimo komi
teto buvo susirinkimas. Pa
rengimo komisija pranešė, kad | 
vakarienė davė $61.61 pelno 
ir T. Visockis pridavė $5, ku
riuos surinko Brolių Draugi
jos sustinkime. Vakarienei 
biznieriai aukojo produktus. 
Darbininkai nepamirš tų biz
nierių, kurie retnia juos.

šiame susirinkime tapo lik-

kusi jos
Vietos progresyvūs draugi

jos ir kuopos bendromis jėgo
mis rengia koncertą, prakal
bas ir diskusijas 16 d. vasario, 
Lietuvių Svetainėj, kampas E 
ir Silver Sts. Pradžia 2 .vai. 
po pietų.

Koncertinę .programos dalį 
išpildys Laisvės . Choras, Adelė 
Mickevičiūtė ir E. Kubiliūnas.

Drg. M. žaldokas pasakys 
įžanginę prakalbą apie buvusį 
Lietuvos kunigaikštį Vytautą. 
Po jo kalbos bus diskusijos.

Visi ir visos dalyvaukite. '
Rengėjai.

NORWOOD, MASS.
T. D. A. 58 Kuopos Nariams

Kurie turite pąėmę tikietus 
J6 d. vasario koncerto ir ku
rie negalit parduoti, tai tuo
jau. grąžinkite komisijai, nes 
komisija pritrūko tikietų, o 
yra darbščių draugų ir drau
gių, kurie dar reikalauja ti
kietų, nes turi progų parduoti. 
Todėl kurie negalit parduoti, 
tai greitai grąžinkit komisijai.

Pasirodo, kad šis koncertas 
bus pilnai pasekmingas. Kon
certo programos pildytojai yra 
pirmaeiliai; dalyvaus Worces- 
terio Aido Choro žvaigždės su 
savo mokytoja M. Jablonskai- 
te-Meškiene, komikas Ig. Ku
biliūnas ir L. L. R. Choras. 
Koncertas prasidės 2 vai. die
ną, Lietuvių Svetainėj, 13 St. 
George Avė.

Rengimo Komisija.Vasario 2 d. įvyko 
Draugijos susirinkimas, 
vo atsiųstas laiškas iš Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo. Perskaičius ir priėmus 
laišką, prasidėjo diskusijos. 
Beveik visi kalbėdami nurodė, 
kad T. D. A. naudingas, išsky
rus vieną būtlegerį. Buvo pa
siūlyta prisidėti su metine mo- 
kestimi, bet mūsų žmonėms 
vis dar baisu prisidėti prie to
kių organizacijų, todėl didžiu
ma: balsų nubalsavo neprisi
dėtu bet ant .vietos parinkti au-* Lapkričio 20, Jersey City, N. 
kij. Aukojo J. Strižauskas ir s pei- j, pąserpskį 
T. • Latvėnas po,$l; smulkių .Lapkričio 29, Stoughton,Mass., 
surinkta , $3; visę $5. J per J. Petrukąitį

Vasario 2 d. įvyko susirinki-, 
mas apsvarstymui dainų die
nos klausimo. Dalyvavo ketu
rių chorų' atstovai, A. L. D, L. 
D. ir L. D. S. A. apskričių val
dybos..

Nutarta dainų dieną rengti 
Hartford, Conn, 
skirs komisija.
ti chorą iš Worcester, Mass. 
Nutarta paraginti chorus,' kad 
mokintųsi Internacionalą, Pro- 
let. Meno išleistą vienu balsu, 
kad dainų dienoj visi galėtų 
sudainuoti.

Vasario 2 d. įvyko susirin
kimas A. L. D. L. D. ir L. D. 
S. A. apskričių valdybų. Nu
tarta rengti tris piknikus—du 
apskričių naudai ir vįeną spau
dos naudai. Piknikai bus Wa

it nuyvu n terbury, New Havene . ? ir
prieš progresyvius. I Bridgeporte. Nutarta dėti vi-

Pranešimas Brooklyno ir 
Apielinkės Lietuviams

Gal jau esate girdėję, 
Šv. Jurgio Draugystė turės1
metinį balių 22 d. vasario,! 
Miller’s Grand Assembly, 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne. O visiems žinoma, 
kad šv. Jurgio Draugystė su
rengia šaunias pramogas; bet 
šis parengimas būsiąs dar šau-į 
nesnis, kur bus visi patenkinti! 
kaip suaugę, taip jauni, nes 
yra paimta svetaines visos 
trys arba, geriaus sakant, vi-' 
sas namas.

Grieš lietuviškus ir ameri
koniškus šokius P. Rich (Reti- 
kevičiaus) orkestrą, suside
danti iš devynių muzikantų.

Draugija deda visas galimy-' 
bes, kad parengimą padaryt i 
puikiausiu. Visi, ir visos pri- ' 
sirengkite dalyvauti šiam pa-; 
rengime, nes galima linksmai; 
laiką praleisti, pažįstamus su- j 
eiti ir smarkiai pasišokti.

Vienas iš Komisijos.

Juozas Adasiūnas, 37 metų, 
i 420 Lorimer St., mirė vasario 

10 d.; palaidotas vasario 13 
d. šv. Trejybės kapinėse.’

Julius Kriščiūnas, 35 metų, 
20 Sickles St'., New Yorke, mi
rė vasario 11 d.; palaidotas 
vasario 13 d. Alyvų Kalno ka
pinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J.

Rįchard George, trijų mė
nesių, 59-39 Herbcth St., Mas- 
pethe, mirė vasario 12 
palaidotas vasario 15 
Jono kapinėse'.

Laidotuves prižiūri 
rius Matthew P.

i liauskas).

grabo-
Ballas (Bie-

dž penkių blokų ant syk po saujas p a si imą; nes 
kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepj!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po keliolika 
šimtų jų

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

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

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

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

Centrai Brooklyn,N. Y.
Vasario 10 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 24 kuopos mėnesinis su
sirinkimas J. Gervės svetainėj. 
Skaitlingai narių atsilankė. Po 
susirinkimo buvo prakalbėlės, 
kurias pasakė drg. Juška ir 
Samėnienė. Drg. Juška aiš
kino, ką ištobulinta mašineri
ja darbininkui d.Uoda kapita
listinėj šalyj—kapitalistui dau
giau pelno, o darbininkui be
darbę.

Drg. Samėnienė pasakojo, 
ką ji, betarnaudama pas tur
čius, prisižiųrėjo: kaip poniu
tės, puotas keldamos, baisiai 
eikvoja pinigus, o jeigu kar
tais užeina elgeta, tai pasako, 
kad blogi laikai, ir negaliu- Pietų Amerikoj, 
čio.s nieku sušelpti. ' ' 11 u '

Iš Jaunuolių Orkestros 
Koncerto

Nesmagu man, kad pel
no neapsižiūrėjimą ši žinutė
nepateko laiku redakcijon, ir 
todėl susivėlavo į laikraštį.

Jaunuolių Orkestros .koncer
tas ir šokiai,-po vadovyste J. 
Baltrukevičio, įvyko praeigą 
subątą, Ukrainų Svetainėj ant 
Grand Št. Publikos buvo pil
na svetainė—lenkų ir lietuvių ; 
mat, buvo garsintas! ir tarpe 
lenkų. Programa buvo neilgą 
ir nenuobodi, žmonėms patiko. 
Dainavo L. Kavaliauskaitė !įr 
lenke A. Sawinskaite. Pati 
orkestrą tris kartus griežė; 
.publikai patiko tokia graži 
stygų muzika. Vieną gabaliu-

Jeigu turite savo gerų drau
gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Frąncijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jieni “Laisvę.”

“Laisvė” jiem., bus ^geriausia 
dovana.

j Jau

Ji _
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros 'spausdinamas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis daibi- 
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj

‘RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik------ $3; Pusei___ $1.50

i Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai, Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos ir

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Krėipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nučį 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažames 'Ligų, 
Galvos Skąudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, • Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir ausimi- ' 
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų , 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽBYRĄ »
Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos Bandymai

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

WWBWWW.P WWW

F URBONAS

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite:

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

; Aš/ Senkaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit man pri
sieti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No.

Miestu

»< I

.. „Street or Avenue

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave. ,
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią Į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išnokins jus valiuoti ir 
taisyti visokių iŠdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

http://WWW.P
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Bedarbių Konferencija
> New Yorko apygardos be
darbių. konferencija 'bus tre
čiadienį, vasario 19 d., vakare, 
Manhattan Lyceum svetainėje, 

.66 E. 4th St., New Yorke. Vi
lios darbininkiškos organizaci
jos turi pasiųst ten savo atsto- 
■vus. Minėkite, 'jog bedarbių 
reikalas yra vyriausias i 
■dienos klausimas.

Baisiai Išaugsią Plėšimai iš 
Bedarbės, Sako Prokuroras

Distrikto prokuroras C. B. 
McLaughlin, kalbėdamas teisi
ninkų bankiete Concourse Pla
za Hotelyj, trečiadienį, prana
šavo, kad iš baisios bedarbės 
priežasties išsiplatins tokie

į kokią “firmą” eina užsaky
mų jieškoti. Jeigu ton firmon 
eina, kur boba be vyro žinios 
duoda vaišių, tai paskui vyras 
užtikęs prie saldžių vaišių pri
deda magaryčioms kietų ciga
rų, šluotkočių pavidale.

\ Reporteris K.

Išrinktas delegatas į bedar
bių konferenciją.

Mūsų kuopa turės vakarėlį 
balandžio 21 d., velykų die
noj, “Laisvės” svetainėje.

Susirinkimas buvo palygina
mai neskaitlingas, nes dauge
lis narių buvo išvažiavę į drg. 
Fosterio prakalbas New Yor-

418

Kels Nugrimzdusį Laivą
Bandys viršun iškelti ir 

taisyti garlaivį “Muencheną,” 
kuris po eksplozijai ir gaisrui 
nuskendo Hudson upės prie
plaukoj, New Yorke.

pa-

šios Į tankūs ir dideli plėšimai, ko- 
; kių dar nebuvę Amerikoj.

^Bedarbė,” jis sakė, “jau 
dabar yra milžiniška, pasibai
sėtina, ir vis dar auga.”

Prokuroras McLaughlin iš- 
S’dsteris/ suplaukėtiek- vadino veidmainiškais tuos pa

buvo I sigyrimus, kad “gerovė grįž-

Iš Drg. Fosterio Prakalbos
J Į Central Opera House, kur 
•pereitą j trečiadienį kalbėjo) 
org. 
publikos, jog visiems 1 
ankšta, kaip silkėms bačkoje. 
Mitingą surengė Darbo Unijų 
Vienybės Lyga, kurios genera- 
iiu sekretorium yra drg*. Fos-

yietų darbininkai 
pramonės statybos Penkių 
tų Programą, pasiryžę ją 
liyti gyvenime per keturis 
tus. Tai reiškia, kad į 
metus nuo šiol gamyba 
pakelta 266 ' procentais augs-' 
Čiau nekaip dabar; darbininkų 
Uždarbiai gi pakils 71 nuošim
čiu, o gyvenimas bus nupigin
tas 25 nuošimčiais. Dabar į- 
yedama ir daugelyj vietų

, kad “gerovė grįž
ta”; tokius gi raminančius ble
fus skleidžia kapitalistai 
Hooverio valdžia, visiškai 
silenkdami su faktais.

ir 
ap

Jis nupiešė, kaip So- 
pra lenk i a 

Me- 
įkū- 
me- 
tris 
bus

Trys Kriaučių Dirbtuvės 
Kompanai Gavo Žandą, kad 
Ne Ton “Vėrauzėn” įlindo

PRANAS VEIVER1S
LAIKRODININKAS

Lorimer St. (priešais “Laisvės” 
Redakciją), Brooklyn, N. Y.

Taisau: Bulovą, Gruen, Tavannes, 
Longinus, Howard, Hamilton, South | 
Bend, Burlington ir kitus augštos 
rūšies laikrodžius, taip kaip kad 
jie yra taisomi dirbtuvėse, nes aš 
pats esu dirbęs nekuriose iš tų dirb- 

Bet, kaip matote, jis pa-i tuvių, ypatingai Bulovą dirbtuvėj.
; Turiu tiems laikrodėliams medžiagos 
tiesiai iš dirbtuvės. Taipgi taisau 
fontanines plunksnas, auksinius da
lykus ir akinius. Akinius, paliktus 
vakare prieš 6 valandą, visuomet su
taisau tą patį vakarą ir nereikia iš
likti iš darbo arba mokyklos delei 
sumuštų akiniu. Visuomet esu na
mie nuo 12 vai. dieną iki vėlaus va
karo. 38-43

darė nemažai konstruktyvių 
žingsnių. Draugų kalbos bu
vo neilgos ir tikslingos.

K. Kuopietis.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.Ridgewoodo Vakaruškoš
Iš Ridgewoodo ir apielinkės 

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

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

Prie
11 d. vasario, po dirbtuvės; bazare 

darbininkų susirinkimo, trys 
minimos dirbtuvės kompanai, 
vietoj važiuoti į New Yorką 
darbo jieškoti, tai nulindo į 
vienos darbininkės stubą, tai-

praktikuojama 7 valandų dar- ka daryti...
bo diena, 5 dienų darbo sa- prje taikos, žinoma, reikėjo 
vaite Sovietų Sąjungoj. Be to, įr naminukės ir užkandies. Be- 
darbininkų apšvieta, kultūra kandant, besiderint apie ran- 
kyla, kaip ant mielių. Visose koviu siuvimo kaina, 
^gi kapitalistmėse šalyse dar- vyras pro duris įlindo.

| koks nemandagus! Vietoj paninkai kenčia vis juodyn ei- 
nčius vargus. Rp.

Aštuonią Vaiką Motina
Nudūrė Vyrą
f ’ Freeporte, L. I., Elzė 
fciėrte, laikydan

Vele- 
fcieriė, laikydama mažą kūdikį 
vietfoj rankoj, kita ranka su 

• peiliu iludūrė savo vyrą, taxi- 
ėabo savininką. Mat, jis už- 
siiminėdavęs' su kitomis mo
terimis. Velezienė yra aštuo- 
Aių ’Vaikų motina. Po žmog
žudystei, ji pati patelefonavo 
policijai, pasiduodama areš
tui; : ‘

37-42

REIKALAVIMAI
L. D. S. A. 132 kuopa, šešta- KAM'REIKALINGAS maliorins-pen-

1 • • ■« r* i _ . _________f „ __• _ ________ i _ a V ____ _______ _________ ikdienį, 15 d. vasario, po num. 
147 Thames St., Degulio ir ša
palo svetainėj, kuri atsidarys 
6:30 vai. vakare.

Kviečia Komisija.
(37-39)

■ teri:s. AŠ pentinu Pamuš iš lauko 
ir iš vidaus. Taipgi iškalu ponelius. 
Darbą atlieku greitai ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės šiuo adresu: 
John Burba, 794 Grand St.. Brook
lyn, N. Y. Tel. Stagg 4853.

36-8

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu, Diagnoza 
Gazo Anestetiku

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

tik susitarus.

Tel„ Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr. i
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Prie taikos, žinoma, reikėjo

siuvimo kainą, štai ir

T. D., A. 17 Kuopa Turės 
Savo Būdukę Bazare

šeši nauji draugai įstojo į 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17 kuopą laike jos 
susirinkimo trečiadienio vaka
re. ’

Nutarta turėti savo būdukę 
metiniame bazare Tarptauti
nio Apsigynimo. Apsiėmė sep
tyni draugai dirbti bazare, ku
ris atsidarys vasario 26 d. ir 
tęsis iki kovo 2 d., New Star 

I Casino svetainėje, 107th St. ir 
Park Ave., New Yorke.

apsiėmusių darbuotis 
prisidės draugės iš

Darbininkių Susivienijimo 1 
kuopos. Visos kitos darbinin
kiškos organizacijos yra ragi
namos tą pat padalyti.

Drg. Petrikienė apsiėmė su
žinoti, ar galima būtų gaut 
viena “lietuviška” vakara lai
ke bazaro. -Tuomet būtų pa
kviesta mūsiškiai chorai ir ki
tos dailiškos spėkos tam va-

Oi, ikarui.
Literatūros agentu išrinktas 

[sisveikinti su svečiais, tai sa-! drg. Purvėnus. Padaryta tari- 
žmonai pirmiausia pokšt mas, kad mūsų kuopos lite- 
lan! O kad to pakaktų! ratūros agentas būtų leidžia- 

j Tuojaus už šluotkočio, ir da- mas veltui į darbininkiškų or- 
į vai vanoti svečius, taip kad j ganizacijų parengimus. Dar- 
tie, nors gerai štarkesni už šei-| bininkiškos spaudos skleidi- 
mininką, — tik pakniopstomis! mas yra vienas iš pačių svar- 
laiptais virto žemyn. j biausių darbų; bet jeigu jos*

Vyras, kaip jis pats sako, I platintojui reikia užsimokėti į- 
būtų vijęsis kad ir į Chicagą, 
bet nabagą “boba” suturėjusi. 
Tai tik per ją tų darbdavių 
kailis išliko čielas (nors ne vi
sai). (

Patarimas kriaučių kontrak- 
toriams, o ypatingai ,kompa-f 
nams, kad geriau apsižiūrėtų, kitą draugą paremti kalėjime.

I vo

jis negali dalyvau- 
parengimuose.
kalinys, kurį m Ti

kas mėnuo šelpda-

žangą, tai 
ti visuose

Politinis 
sų .kuopa
vo su penkine, jau pasiliuosa- 
vo. Dabar mums Tarptautinio 
Apsigynimo centras paskyrė

' “JANKIU M1LI0NIERIUS”—OPERETE “PEPITA” IR ŠOKIAI
Stato Scenoje Lyros Choras iš Maspetho

Pradžia 4 vai. po pietų Orkestrą Prof. Rich
įžanga $1.50, $1.00 ir 75c; ant šokių 50c

Šiuo kartu “Pepita” bus atvaidinta pilniausioje savo es
mėje, nes jos perstatyme dalyvauja žymiausi dainininkai 
ir artistai: M. E. Česnavičiūtė, J. Nalivaika, J. Judžentas, 
M. Žolyniūtė, K. Būga, J. L. Kavaliauskaitė, A. B. Ar
lauskas, K. Leveckas ir visas Lyros Choras.
Operetė “Pepita” yra turtinga gražiomis dainomis ir pui
kiomis scenomis. O ypatingai šiuo kartu bus puikiai per
statyta, nes artistai ir visas choras mokinasi ją per arti 
metus laiko.
Išanksto įsigykit įžangos tikietus “Laisvėj” ar pas lyriečius

Nedėlioję, Vasario (February) 16, 1930
BROOKLYN LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Avenue

M. ČESNAVIČIŪTĖ 
soprano.

Meksikos gražuole semonta,

Kvie<i.unn kuo

V A S) 
irius, tenoras^

A. B. ARLAUSKAS 
Karlo, Meksikos revoliucionierių vadas, tenoras.

parengime. LYROS CHORAS.

SPORTAS
GERAI SEKASI JAUNAM 
RISTIKUI JONUI BAGOČIUI

Ristikas Jonas Bagočius iš 
Philadelphijos ritosi pirmadie
nį, vasario 10 d., Readinge, su 
latviu ristiku Krumins’u, abu 
kaipo sporto mėgėjai. Ne
žiūrint, kad Jonas Bagočius 
buvo lengvesnis už savo opo
nentą, bet po atkaklios kovos 
paguldė Kruminsą į 13 minu
čių. Jaunam atletui J. Ba- 
gočiui kol kas gerai sekasi. 
Lietuvoj būdamas buvo spor
to organizacijos “Lafeles” na
riu, ir laikė savo svorio čam- 
pionatą visoj Lietuvoj.

Bagočius pasižadėjo ristis 
kokiame didesniame parengi
me “Laisvės” dienraščio nau-

i d ai.
Geros kloties tam jaunam 

energingam atletui!
Iksas.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Pranešame, kad S. L. A. 83 kuo
pos parengimas perkeliamas iš 1 d. 
kovo į 8 kovo, tai yra, viena savaite 
vėliau. Labai gaila, kad pirmiau 
tilpusi pranešimą turime atšaukti. 
Platesni pranešimai tilps "Tėvynėj” 
ir “Laisvėj.” Rengimo komisija.

38-39

Automobiliu Pirma Lekcija 
Uždyką

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

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

28-50

Dainy Profesorius
(ITALAS)

Pabaigęs Milan Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

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

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YOKK CITY

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 

-'Gerklės. Naujausi diagnozo ir 
gydymo būdai.

127 East 84th Street
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

2ND* AVEN u E 
PLAYHOUSE

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. i

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyk su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Khi- 
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, gydytoji! užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-8514 
Iškirpkit šį skelbimų ir prislųskit kartų su užsakymu

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 232Q

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

PHONE 
6tagg 
5043

Notary 
Public

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dienų 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ' mane, c 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Nufotografuoja ir 
tlumaliavoja viso
je i u b paveikslus 
įvairiomis « p a l- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro bu 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės Šiuo 
adresu:

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

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmSsi. Būtų 

. ( linksma pasimatyti.
Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 

del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.
- ! j.‘ ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand -St.) 

BROOKLYN, N. Y
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