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Dukterį už Dalinimą Lapelių BedarbiamsMoterų Suknias

biesų tie neturtingi !
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Septyniolika darbininkų 
suareštuota.

Joe Drill, Darbo Unijų

ir 
ca- 
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teisman
: nunuodiji- 

vyrų,

Latvijos vyriausybė 
šalyj gyvenančiam

Už Nu- 
nuodijimą Tėvų

Policija Užpuolė Graikijos 
Komunistų Įstaigą

Dr. Račkus rašo, būk dabar
tinio Amerikos cento 
padirbėjas, Victor D. 
buvęs lietuvis, kurio 
buvusi Baranauskas,
labai svarbu, kas jis buvo. 
Svarbiau, kad žmonės tų centų 
turėtų duonai nusipirkti. Jeigu 
jis ir būtų buvęs lietuvis, tai 
labai prastas patriotinis pavyz
dys, kuomet net saVo (tokią 
“gražią” lietuvišką!) pavardę 
pakeitė į airišką.

• Graikijos “demokratinė vy
riausybė” paskelbė nelegale 
Tarptautinę Darbininkų Pagel- 
bą Mopro. Verda baisus balta
sis teroras. Tai ženklas, kad 
to krašto buržuazija ne kaip 
drūta.

ir maršavo

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

perialistų tarnas, MacDo- dininlęus, o totus , liudininkus 

pietų, pakviestus teisnib 1 salėn 
ir eks'pertus.J < f < / ..

Kai kurie liūdininkai aiškina]

KRISLAI Pirmas Lietuvių

Neturtinga—Negraži. 
Latvija Išveja Mičiulį. 
Graikijoj Reakcija. 
Prie Ko Jis Rengiasi? 
Prastas Jiems Pavyzdys. 
. Rašo R. Mizcvra

Nesenai žydų buržuazija 
Kaune turėjo pokilį, kuriame 
buvo rinkta “Lietuvos žydų gra
žuolė”. Ja pateko tūla Rita 
Bermanaitė, Utenos taikos tei
sėjo duktė.
“Žinios” praneša, prieš 
naitės išrinkimą pradėta protes
tuoti. Vienas pokilio dalyvis 
pareiškęs, kad buvusi “žymiai 
gražesnė p-lė V., kuri tačiaus, 
kaip neturtinga, buvusi apei
ta”. Pas žydus, kaip ir pas ki
tų tautų buržuaziją: neturtin
ga—negraži. Tik reikia stebė
tis, kokių 
ten lenda.

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik
- Retežius, o Išlaimėsit
OI Pasaulj!

LITHUANIAN DAILY

Kaip liaudininkų [ vKsjam? “Fa*r Teise jas įsake Tėvui Nuplakti Savo 
leša, prieš Berma- 1 tuotis pnes Nepadorias J 4 r

Nesenai 
įsakė toj 
Lietuvos politemigrantui Mičiu- 
liui kuoveikiausiai išsikraustyti. 
Tasai žmogus savu laiku Lietu
voj buvo nusmerktas mirti ir 
del to pabėgęs į Latviją, tikėda
masis rasiąs jos demokratijos 
prieglobstyj užvėją. Bet štai 
kokią užvėją buržuazija duoda! 
Ji gatava pražudyti šimtus dar
bininkų, kad tik neužrūstinus 
fašistų klikos.

Sutrūnijusios Rumunijos ka
rališkos giminės pasturlakas, 
karalaitis Nicholas, dažnai var
toja fizišką pajėgą mušimui 
žmonių. Andai jis apdaužė tū
lą šoferį, o dabar, kelios dienos 
atgal, apmušė kaimietį. Tūlas 
parlamento atstovas bandė jį 
pakritikuoti, bet pirmininkas 
neleido. Vadinasi, palikta pil
na Nicholui laisvė daužyti be
teisius. Bet turi atsiminti, kad 
tas jam atsirūgs labai skau
džiai ! Atsilieps' anksčiau ar 
vėliau,” kuomet darbininkai su 
valstiečiais bus galioje. O gal 
jis jau prie bėgimo rengiasi, 
tikėdamas, kad Amerikos unijų 
biurokratai jį pasamdys kaipo 
slugerį komunistus mušti?

Kunigų “Draugas” zurza, kad 
“Visa Rusija ekonomiškai iš
griuvus”. Kas ją sugriovė? 
Ogi “Draugo” redaktorių bičiu
liai, kohtr-revoliucionieriai 
lietuviškų ^kunigų šventasis 
ras Mikė su savo šaika, už 
rią jie taip daug meldėsi.
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Kaip sparčiai • Sovietų Gruzi
jos kaimas kolektyvizuojasi, ga
lima spręsti iš sekamo fakto: 
iki sausio mėnesio 27 d! 5,000 
ūkių kolektyvizavosi; kitais žo
džiais, apie 65% visų Sarvans- 
ko distrikto ūkių jau kolektyvi- 
zuota, Laike kelių pastarųjų 
metų Azerbaidžane 10,000 ma
žųjų ir vidutinių ūkininkų ko
lektyvizavosi taip jau. Tas vaiz
duoja spartų SSSR kaimo žen
gimą pirmyn į socializmą!

Įtempkim s-avo pajėgas dides
nei kovai su mūnšainu ir reli
gija. Iš esmės perą jokio skir
tumo tarpe tų dviejų broliukų. 
Apnuodintas protas-—vis tiek 
apnuodintas, ar jis bus alkoho
liu arba religiniais burtais.

Japonija Nori Turėti Laivyną 
70 Nuošimčių Amerikos 

Laivyno Spėkos
Philadelphijos Bedarbiai Kovoja, 

Reikalaudami Darbo arba Užlaikymo
VATIKANAS.— Penkta

dienį popiežius išleido įsa
kymus katalikų vyskupams 
visose pasaulio dalyse, kad 
įsakytų savo kunigams vesti 

I “faitą” prieš “nepadorius” 
moterų apsirengimus. Kuni
gams įsakoma nepriimti 
prie komunijos ir neįsileisti 
■bažnyčion tas moteris ir 
merginas, kurios dėvi “ne
padorias” suknias: trumpas 
suknias su atviromis krūti
nėmis ir tt. Mat, tas “dva
siškus” tėvelius labai suer
zina.

Blofina Apie Bedarbės 
Mažėjimą

WASHINGTON. — Ket
virtadienio vakarą per ra
dio kalbėdamas darbo mi- 
nisteris Davis blofino, būk 
nuo sausio 1 d. bedarbe i 
pradėjus mažėti. Girdi, 
Hooveris labai daug pasi-( 
tarnavęs šaliai, sušaukda
mas stambius kapitalistus į 
konferenciją; jis tuo būdu 
“išgelbėjęs mus nuo didelės 
nelaimės,” sakė Davis.

Bet Hooveris neišgelbėjo 
kapitalizmo nuo krizio — 
ekonominis krizis dar labiau 
didėja.

NEWARK, N. J.—Penk
tadienį policijos teisėjas 
Harold Simandi nuteisė 
Marie Stall, , 20 metų am
žiaus merginą darbininkę, 
nuplakimui. Teisėjas įsakė 
jos reakciniam tėvui viešai 
savo dukterį teisemę nu
plakti už dalyvavimą komu
nistiniam judėjime ir už da
linimą lapelių bedarbiams. 
Teisėjas pareiškė:

“Aš pašauksiu tavo tėvą 
ir aš manau, kad jis pagul
dęs tave ant kelių viešai nu
plaks.”

Kuomet jos tėvas atvyko 
į teismą, teisėjas liepė jam 
nuplakti dukterį.

“Aš sergu ir esu persilp- 
nas nuplakti savo dukterį,” 
atsakė jos tėvas.

Po to teisėjas įsakė mer
ginai būti pas jį teisme ant 
rytojaus, < Nustebus mergi
na atsakė:

“Aš nežihau, Jei ko man 
reikia ateiti?”

Teisėjas supykęs davė' an
trą įsakymą:

“Well, kad mes būtume 
užtikrinti, jog tu čia būsi 
ant rytojaus, mes dabar ta
ve uždarysime kalėjime.”

Ir mergina tapo nugaben
ta į kalėjimą, kad laikyti ją 
ten per naktį.

Čia kapitalistų tarnai tei
sėjai mano tokiu būdu jau
nuolius atgrasinti nuo ko
munistų judėjimo, nuo daly
vavimo kovoje už bedarbių 
reikalavimus.

Pereitą ketvirtadienį tei
sėjas Nicholas Albano pa
reiškė Sylviai Ostrow, 18 
metų amžiaus merginai, kad 
ji turi būt nuplakta už sa
kymą prakalbos bedarbiam. 
Ji tapo suareštuota su devy
niais kitais darbininkais ir 
sulaikyta po didele kaucija 
del grand džiurės tardymo.

LONDONAS.— Japonijos 
delegacija laivynų konfe
rencijoj reikalauja, kad Ja
ponija turėtų 70 nuošimčių 
laivyno spėką sulyginus su 
Jungtinių Valstijų laivyno 
spėkai Japonija sako, kad 
tą klausimą būtų galima iš
rišti, jeigu Amerika sutiktų 
sumažinti savo 10,000 tonų 
kreiserių skaičių iki penkio
likos. Tuo būdu • Japonija 
turėtų '70 nuošimčių Ameri
kos laivyno spėkų, nebuda- 
vojant naujo karinio laivo.

Ispanijoj Bedarbiai Puola 
Krautuves, kad Gaut Maisto

Tūkstančiai Demonstravo prie Miesto Salės; Policija Buo
žėmis Mušė ir Arkliais Trempė Bedarbius Į,

Tarptautinės Pašelpos, ban
dė sakyti prakalbas, bet po
licija pradėjo brutališkai 
atakuoti bedarbius. Arkliais 
puolė į minią ir buožėmis 
daužė. Bedarbiai energiš
kai gynėsi, kiek galėdami. 
Vienas policistas tap& nu
trenktas nuo arklio ir smar
kiai apkultas. Pranešama, 

;kad du policistai nugabenta

Didins Laivynus, Nesusitai
kant “Nusiginklavimo” 

Konferencijoj

Klerikalų Šmugelninky Byla Rokišky
__________ 1

Kazuliui to neprisimenant, Rau
pis vėl jaudinasi, niėgina aiš
kinti,-kad* jo sąžinė esanti gry
na, bet' tuoj sukniumba ant kal
tinamųjų suolo. Kalėjimo sar
gai jam vėl neša vandens. Kar
tu su Raupiu jaudinasi ir kiti 
kaltinamieji (Repšys, Plevo- 
kas).

(Tąsa)
Penktoji Teismo Diena;
Teismui posėdį pradėjus, tę

siami liudininkų apklausinėji
mai—-daugiausiai buv. vežikų.

Jie rodo apie prekinių vago
nų iškrovimą ir įkrovimą. Liu
dininkus gana ilgai klausinėja 
ir prokuroras ir teisiamųjų gy
nėjai, bet, bendrai, nieko įdo
maus nepaaiškėja.

Toliau liūd. Zametas, kaip 
Rimša ruošęsis gaisrui ir že
miau rinkos kainos pardavinė
jęs prekes: pav., cukraus mai
šas kainavęs 113 lt., plius 4 lt. 
pelno, parduodama už 117 lt., 
o Rimša pardavinėjęs po 112 
lt., už grynus pinigus net už 
111 lt. Liūd. Zametas tyčia pa
siuntęs savo žmones pas Rimšą 
ir jie ten jam nupirkę po 111 
lt. maišą cukraus. Tuomet liūd. 
Zametas tuojaus supratęs, kad 
turi reikalą su kaž kokiais afe
ristais, kad jie prekes būtinai 
greit norėję paversti pinigais, 
nežiūrint kokiai kaina. >.

Pradedant klausinėti liudinin
kus apie banko veikimą, pris. 
adv. Petraškevičius prašo teis

imo posėdin pkkviesti ir eksjter-

LONDONAS.— Taip va
dinama laivynų “nusigin
klavimo” konferencija aiš
kiai virsta didelio ginklavi
mosi konferencija.

Penkios imperialistinės 
valstybės (Anglija, Ameri
ka, Japonija, Francija ir 
Italija),, kurios sudaro tą 
konferenciją, negali susitar
ti del laivynų tonažo (tonų 
skaičiaus) apribavimo.

Francija pareiškė, kad 
prie dabartinių politinių są
lygų ji turi turėti 725,000 
tonų laivyną iki 1936 metų ‘tus. ’ - ■
ir ji,to nusistatymo griežtai! Tuomet teismas, nutarė kol

žemės ūkio Draugija Tik 
Ant Popierio

Toliau Kazulis aiškina, kad 
žemės ūkio draugija buvo tik 
ant popierio. Rimša aiškinęs, 
kad Bankas negalįs prekiauti ir 
todėl ta draugija steigiama. 
Liūd. Kazulis buvęs tos. Drau
gijos narys, bet net įstatų neži
no.

Liūd. Bukas rodo, kad Rimšą 
į banką rekomendavęs Mačiulis 
ir už Rimšą garantavęs.

Berelis Levinas, Žydų centr. 
banko Panevėžio skyriaus di
rektorius, parodė, kad bankų 
santykiuose jie nepridavę dide
lės reikšmės Gordono ir Rokiš
kio banko žyrams ant vekselių, 
nes žinoję, kad Rokiškio ūk. 
S-gos bankas nėra rimta įstai
ga-
1 Byla susidomėjimas vis auga.

MADRID, Ispanija. — 
Penktadienį čia minia be
darbių pradėjo užpuldinėti 
valgomų daiktų krautuves, 
kad gauti maisto. Išmušė 
krautuvių langus ir ėmė 
maisto. Policija brutališkai 
užpuolė bedarbius ir išvai
kė.

Aprokuojama, kad čia yra 
suvirš 25,000 bedarbių.

Ketvirtadienį didelė be
darbių minia demonstravo 
prie karaliaus palociaus, rei
kalaujant d;ir]>0 arba užlai
kymo.

Raudonoji Armija Eina
Pirmyn Chinijoj

SHANGHAJUS. — Čia 
gauta pranešimai, kad ko
munistų kariuomenė mar
guoja užimti Nanchan^’, 
Kiangsi provincijos sostinę, 
centralinėj Chinijoj.

Sakoma, kad valstiečių ar
mijos kareiviai dedasi prie 
raudonarmiečių.

Iš Hankowo gautas pra
nešimas, kad tęsiasi sukili
mas pietinėj daly Honan 
provincijos ir kad ten stei
giama Soviętai. Sanchang 
distriktas yra po Sovietų 
kontrole.

PHILADELPHIJA, Pa.— 
Čia bedarbiai pradėjo smar
kiai kovoti už savo reikala
vimus. Philadelphijoj ran
dasi suvirš 50,000 bedarbių. 

Penktadienį keli šimtai 
bedarbių susirinko į Bedar
bių Tarybos salę, atlaikė 
susirinkimą
Market gatve prie miesto 
salės.

Maršuojant prie jų prisi-' į ligoninę su keliais sumuš- 
dėjo daugiau bedarbių, .ir tais darbininkais. Vienas 
prie miesto salės jau buvo darbininkų, Morton Welsh, 
apie trijų tūkstančių minia.1 tapo labai sumuštas į galvą. 
Ten bedarbiai iškėlė plaka- 

“Itus su užrašais: “Reikalau
jame darbo arba algų”, “Ne
mesti bedarbių iš stubų už Vienybės Lygos darbuoto- 
nemokėjimą randų,” “Šalin 
skubinimo sistema t dirban
tiems darbininkams,” “Ko
vokime prieš algų nukapoji- 
ma.”

, Tokiu būdu buvo pasvei
kintas miesto majoras Mac- 
key, kuris tik ką sugrįžo iš 
pietinių valstijų, kur jis tu
rėjo gerus laikus, kuomet 
čia tūkstančiai bedarbių ba
dauja ir šala.

Policijos viršininkas Wil
liam B. Mills pasiuntė 200 
policistų, daugiausia raitų
jų, išdraskyti demonstraci
ją.

Bill Murdock nuo Darbo 
Unijų Vienybės Lygos ir 
June Croll, nuo Darbininkų

jas, ir E. Gardos, Komunis
tų Partijos distrikto orga
nizatorius, kūne buvo su
areštuoti pereitą antradienį 
bedarbių susirinkime, Ken- 
singtone, tapo paliuosuoti 
po didele kaucija.

Byla trijų darbininkų, ku
rie pereitą pirmadienį buvo 
suareštuoti Sun Shipyard, 
Chester, Pa., ir buvo sulai
kyti po $10,000 kaucijos 
kiekvienas, užsibaigė. Blas- 
kovich tapo nuteistas 30 
dienų kalėjimo. Novak ir 
Gittleman tapo išteisinti.

Trenton, N. J., įvyko be< 
darbių susirinkimas ir 50 
bedarbių įstojo į Bedarbių 
Tarybą.

ir ji to nusistatymo griežtai I Tuomet teismas, nutarė kol nyia susiaomejimas vis auga. __
laikosi. Dabar Anglijos im- kas. klausti apgynimo pusės liū--Per-pietų''pertrauką visoje gąt- P?30 , Ye S J
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naldas (“socialistas”) sako, apie banko veikimą'klausti po 
jeigu Francija tokio tonažo 
reikalauja, tai Anglija taip
gi turi padidinti Savo laivy- kad7 kalt. Raupis anksčiau skun
do tonažą. O Amerikos de- dęsis, kad bapke esą neaiškumų, 
legacija sako, jog Amerikos kad vietoj nuostolio pelnas'įra- 

i somas. . .< ;
Taip pat buvo kalbėta apie 

. . nęaiškias Gordono pareiga^.
Taigi, I Liūd. Nąrbūtą pradėjo klau

su Anglį- sinėti ir kaltinamasis Raupis, 
bene liudininkas atsimenąs kaž 
kokiuos pasikalbėjimus su juo; 
bet liudininkas atsakė, kad jo
kių pasikalbėjimų neatsimenąs.

laivynas turįs tik 60 nuo
šimčių spėkos sulyginus su 
Anglijos laivynu, 
kad “susilyginti”
ja, Amerika taipgi turi bū
davot! daugiau karo laivų.

Viena, Austrija.-—Čia gau
ta pranešimas, kad Athens 
mieste, Graikijoj, šeštadienį 
policija užpuolė Komunistų 
Partijos įstaigą ir užgriebė 
įvairius dokumentus.

Kaltinamiasis Raupis Susi
jaudina ir Pradeda Verkti

Kalėjimo sargai atnešė Rau
piui šalto vandens'ir tik po to 
jis kiek atsigaivino.

Toliau klaus, buv. tar. narys 
ir vai. Virš; p. Kazhlis? Jį taip 
pat kalt. Raupis klaūsia bene 
jis atsimenąs kaž kokį Čekį, bėt

vėje, kur ♦ būna teismas-, didelis 
žmonių . susikimšimas. , , 
i ~~
sinėjimai.

I Liūdininkai; daugiausia pirk
liai, pasakojat apie savo preky
binius santykius su j Rokiškio 
banku/■ Jie daugiausia, santy
kius1 palaikydavę ■ su agentu p. 
Gordonu, iš kurio ir prekes- per- 
imdavę iv kuriam pinigus iš
mokėdavę. > .

Kiti liūdininkai pasakoja, kad 
Bankas su nuostoliais prekia
vęs, kad prekes 10-15% pigiau 
parduodaVęs, negu rinkos kai
na ir tt.

Prokuroras klausia vieną liu
dininką, ar jis pažino Gordoną. 
' ’ —Oh,—atsakė liudininkas— 
labai gerai pažinėjaių nes jis 
mano žibalą stoty iš rezervuaro 
išvogė Įir.'tub 7,500 lt. nuostolių 
pridarė. Del to įvykio buvo ir 
byla iškelta, bet del Gordono 
pabėgimo, rodos, nutraukta^

< Liūd.j ZomeraS’ pasakoja apie 
jo sutartį ' su Rimša del kainų

Ly
dia Csery, 54 metų amžiaus 
valstietė, penktadienį tapo 

1 už 
nunuodijimą savo tėvo ir 
motinos, i • : > / -

Trisdešimts keturios mo
terys iš dviejų kaimų, Na- 
gyrev ir Tiszakuert, tapo 
patrauktos teisman už 
žmogžudystes 
mą savo giminių ■ 
vaikų, tėvų ir kitų.

Csery trečia moteris pa
smerkta mirčiai už žmogžu
dystę. Trys tapo nuteistos 
kalėjiman iki gyvos galvos, 
viena pasmerkta kalėjiman 
ant penkiolikos metų ir dvi 
tapo išteisintos. Dvidešimts 
penkips dar bus teisiamos.

Užgiria Papos Šauksmą 
Prieš Sovietus

DES MOINES, Iowa. — 
I Iowa episkopalų bažnyčios 
vyskupas H. S. Longley, 
kalbėdamas čia penktadienį, 
užgyrė popiežiaus šauksmą 
skelbti karą Sovietams del 
religijos persekiojimo ir pa
reiškė, kad visos šalys turi 
susivienyti ir dėti pastan
gas priversti Sovietų Sąjun
gą panaikinti kovą prieš re
liginius burtus, “net jeigu 
tas privestų ir prie kruvino 
susikirtimo” (prie' karo).

Visų šalių parazitai pra
deda vis labiau ir labiau 
siusti ant Sovietų Sąjungos, 
darbininkų šalies, kuomet 
ta šalis dabar visu smarku
mu žengia pirmyn indus
trializacijos (socialistinės 
kūrybos) srity.

Dešimts Suareštuotu 
Darbininkų Paliuosuota

palaikymo, bet ta sutartis tuo
jaus suirusi, nes Rimša jos iie- 
sįlaikęs. :

(Tąsa bus)’.

Imperialistai Rems Papos
Šauksmą Prieš Sovietus

BERLYNAS.— Čia diplo- 
matiniuose rateliuose teko 
sužinoti, kad trys imperiali
stinės valstybės, kurios turi 
diplomatinius santikius su 
Sovietais ir su popiežium, 
rems popiežiaus šauksmą 
prieš religijos persekiojimą' 
Sovietų Sąjungoj ir siųs So
vietams grasinimus, kad 
Sovietai sustabdytų karą 
prieš “Člievį ir religiją.” •

DETROIT, Mich.—Ketvir
tadienį buvo tardoma 11 su
areštuotų darbininkų sulig 
anti-sindikalistinio įstatymo’ 
už organizavimą bedarbių 
Tarybos po vadovybe Dar
bo Unijų Vienybės Lygos. 
Fred Beal, pasmerktas Gas- 
tonijoj už vadovavimą strei
ko, kuris sakė prakalbą be
darbių sušauktam susirinki
me, tapo sulaikytas del teis
mo po $10,000 kaucija. De
šimts kitų suareštuotų tapo 
paliuosuoti. Prokuratūra 
aiškino, kad juos.paliuosuo- 
ja, nes neturi prieš Juos liu
dininkų. Bet tikrenybėj jie 
tapo paliuosuoti darant dar
bininkams didelį spaudimą, 
protestuojant prieš jų su
areštavimą. Dabar darbi
ninkai kovoja, kad Beal bū
tų paliuosuotas. 

_ i
Fall River, Mass.—čia yra 

arti 50,000 tekstilės darbi
ninkų (audėjų-verpėjų) be 
darbo. Kiekvieną rytą tūk
stančiai bedarbių stovi prie 
dirbtuvių vartų, norėdami 
gauti darbo.

Syracuse, Sicilija.—Penk
tadienį čia jausta du žemės 
drebėjimai; kiekvienas tęsė
si po keletą sekundų.,
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Ragina Stiprinti Ginkluotę
“Raudonasis Artojas’- 

įtalpino drg. J. Unšlichto 
straipsnį apie visos Sąjun
gos Osoaviachimo (orlaivi- 
ninkystei ir chemijai praplė
sti organizacija, kurią su1 
daro apie penki milięnai 
darbininkų ir valstiečių) su
važiavimą, šaukiamą vidu
ryj šito mėnesio. Tarpe kit
ko, d. Unšlicht nurodo: , 

' Ačiū tvirtai ir išlaikytai' So-i 
vietų' valdžios taikos politikai; 
pasaulinio jmpe.rialįzmo pa
stangos įtraukti mus į karą To
limuose Rytuose nuėjo niekais. 
Sutartis, padaryta su1 Kinų 
valdžia, reiškia didelį pi’olbta- 
rinės valstybės laimėjimą ko
voje su'kapitalistiniu pasauliu. 
Karingasai imperializmas ga
vo didelį smūgį. Šį kartą jo 
kruvinieji sumanymai atideng
ti. Tas mūsų pasisekimas, 
vienok, nereiškia, kad mums 
negręsia karo pavojus. Mes 
turime būti sargyboje, padi
dinti mūsų budrumą, maksi
maliai pakelti mūsų galėjimą 
gintis.
Jeigu iki šiol kas dar abe

jojo, kad pasaulio imperiali
stai ir visos juodosios spė
kos nesirengia į karą prieš 
Sovietų Sąjungą, tai nūdie
nos Romos katalikų gaivus 
(papbs), ' protestonų, žydų 
ir kitų tikybų vyriausios 
dvasiškijos skandalinimas 
prieš Sovietų Sąjungą galė
jo tas abejones Išsklaidyti. 
Ir todėl d. Unšlichto pareiš
kimas, kaipo 'ashnenš, už
imančio augšfą vietą ’ Sovie
tų vyriausybėje, rdiškia la
bai daug.

Pasaulio darbininkams lie
ka tas pats, kas Sovietų Są-

jungos: budėti, organizuo
tis, ^ruoštis ‘ginti, vienatinę 
•darbininkų šalį Sovietų 
Sąjungą —. nuo pasaulio im
perialistinių vilkų.

Jam Ne Kalėjimas, 
ale Vakacija

“Laisvėje” buvo jau rašy
ta, kad Lietuvos fašistų val
džia daug politinių kalinių 
iš Kauno Sunkiųjų Darbų 
kalėjimo subruko į miesto 
tvirtovės ojkažęmatuš (rū
sius), idant . gręičįąų. jiios 
nugalabinus. Dabar pasir 
klausykit, kaip tie patys fa
šistai elgiasi su1 kriminalis
tais, kurie jiems artimi 
prie širdies. “Liet. Žinios” 
(už sausio 21 d.) praneša, 
kad Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime ant stogo yra pa
daryta veranda, kur leidžia
mi 'pasivaikščioti “silpnesni 
kaliniai” pakvėpuoti tyru 
oru. Todėl žmogžudys pra
lotas Olšauskas 'L

vaikščioja verąrfdoj rytą ligi 7 
vai. vienas nuo 11 ligi 1 vai. 
ii- vakare nuo 5’ vai. Vasarą, 
kai buvo šilta, pralota^ Olšaus
kas išsinešdavo suglaudžiamą 
audeklinę lovelę ir išsileidęs, 
joje atsigulęs prieš saulę, be 
rūbų šildydavoši.' ■ Be to, < jis 
verandoj gimnastikuoja ir vi- 
,saip mankština savo kūną.

, ' J L ' >

Matot, kokis skirtumas! 
Kuomet' darbininkų’' kali
nius, kovojusius už geresnę 
Varguomenęs, Jtąūtį fašistai 
kiša į rūsius,rnes čia jiems 
“perankšta’*, 1 ©tai žmogžu
džiui, kriminalistui suteikia
ma plačiausia'rteise niaudo- 
tis visom ‘ progom. Žmog- 
žudys Olšauskas gyvena it 
v akacijose! Mat, varnas 
varnui į akį nekerta.

Komunistų Internacionalas įvertina didėjantį veiklu
mą Amerikos Komunistų Partijos, jos organizuojamus 
masinius darbininkų žygius ir jos varomą vajų gavimui 
5,0D0 haujų narių.

Ajnėrikos Komunistų Partijos Centro Komitetas gavo 
sekąiįąą Ijiąreiskiihią:! L < . ■ < ■

^Komunistų Internacionalo Pildomojo Komiteto Politi
nis! Sekretariatas tėmija pasisekimus Amerikos Jungti
nių; Valstijų Komunistų Partijos rekrūtavime naujų Ha
riu-ir skleidime savo intakos darbininkų miniose, kaip 
kad pasirodė pastarosiose masinėse demonstracijose; ir 
pabrėžia reikalą dar smarkesnio naujų narių rekrūtavi- 
mo. Toliau reki-ūtavimo darbe jūs turite ypač įtempti 
savo pastangas didžiosiose įmonėse (užvedimuose) ir pa- 
matinėsė pramonėse.

“Spartus naujų narių priplaukimas stato Partijai už
davinį—suorganizuot juos į fabrikų ir gatvių kuopeles 
(branduolius, nuclei), kurių veiklumas turi būt augščiau 
pakeltas, įtraukiant juos, tuo būdu, į kasdieninį Partijos 
praktikinį darbą ir organizuojant jiems trumpus partiji- 
nio lavinimo kursus, o gabiausius iš jų įtraukiant į Par
tijos mokyklas.

“Be tokio darbo, pritaikomo reikalams naujų narių ir 
jų palaikymui Partijoj, žymi dalis neišvengiamai pasi
trauktų iš organizacijos. Rekrūtavimo kampanija, tuo 

’būdu, ne tik pasirodytų be vertės, bet ir kompromituotų 
Pabtiją akyse dirbančiųjų minių.

“Platinimas partijinio pamato turėtų būt naudojamas 
sustiprinimui. revoliucinių darbo unijų, ir veiklūs nepar- 
tijiniai darbininkai iš tų unijų būtinai turi būt įtraukiami 
į Partiją.

“Komunistų Internacionalo Pild. Komiteto 
: » M Politinis Sekretoriatas.”
Ajnerikos Komunistų Partijos Organizacinis Skyrius, 

atsiliepdamas ’ į augščiau išspausdintą Komunistų Inter
nacionalo kablegramą, sako: ;

Ta Kominterno kablegramą patvirtina' patvarkymus, 
kuriuos paskutiniu laikaJpakartotinai davė mūsų Parti
jos Politinis Biuras ir Organizacinis Skyrius distrikti- 
niAmš biurams kai del naujų narių rekrūtavimo vajaus. 
Ši ’kablegrama taipgi kreipia mūsų domę į reikalą panau
doti vajų tuo tikslu, kad sudrūtinti Darbo Unijų Vieny
bės Lygą ir sustiprinti partijinį pamatą unijose, kurios 
yra prisidėjusios prie Darbo Unijų Vienybės Lygos.

Šiandie, užsibaigus antram vajaus mėnesiui, Partija 
yra gavusi virš 90 nuošimčių visos 5,000 naujų narių 
kvotos. Pailginus vajų dar dviem savaitėm, iki po vasa
rio 26 d., Politinis Biuras pasitiki, kad Partija gaus dau
geliu šimtų daugiau naujų narių, negu buvo iš pradžios 
nustatyta kvota.

Remdamasis Komunistų Internacionalo' kablegrama, 
Organizacinis Skyrius, pakartoja visiems Partijos komi
tetams ir Partijos nariams:

Naujų narių rekrūtavimo vajus per liekamas savaites 
turi būt pasmarkintas ir dar tampriau surištas su vi
somis Partijos kampanijomis, ypač su bedarbių kampa
nija ir su kampanija už panaikinimą taip vadinamų 
įstatymų prieš kriminalį sindikalizmą.

Liekamom dviem savaitėm partijiniai komitetai turi 
tiksliai,įtempti savo pastangas, kad rinkti Partijai nau
jus narius iš didžiųjų darbaviečių ir pamatinių pramo
nių. Vajaus pasisekimas nebus apskaitomas vien tik pa
gal skaičių naujų narių; jis bus apskaitomas pagrin
dais kvotų išpildymo visose vajaus srityse, kuriomįs 
yra naujos komunistų kuopelės (nuclei) dirbtuvėse, 
nauii dirbtuvių laikraštukai, nauji Partijai nariai ir 
Daily Workerio prenumeratos. Visos Partijos spėkos 
iki paskutinių turi būt pilnai sumobilizuotos nuo dabar 
iki vasario 26 d., su kuria tai diena vajus bus oficialiai 
tižbhiį?ta$4 \ _ r i >
Kai del naujų narių išlaikymo Partijoje, tai mes turi

me du uždaviniu:
a. Tuojaus įvesti diskusijų mitingus arba< klases, kur 

visi nauji nariai turi dalyvauti, kiekviename mieste. Ra
portai apie jau įstėigtas naujiems nariams klasės parodo, 
joT tik tūlas nuošimtis naujų narių jąsias telanko.

b. Turi būt padaryta griežta atmaina ir pagerinimas 
organizaciniame gyvenime mūsų difbtuvinių ir gafvės 
kuopelių (nuclei). Tąi reiškia, jog kožnas vienetas turi 
pilnai išdiskusuoti politines kampanijas ir uždavinius, 
ftovinčius Partijai prieš akis, ir kaip jie turi būt įvykdy- 
Mtier kasdieninį kuopelės darbą. Kiekviena kuopelė tu-

idirbti sau programą, vadovybėje distrikto ir sekči- 
komitetų, konkrečiam veikimui darbavietėse ir vyk
ti! politinių ir organizacinių Partijos uždavinių.

kviena kuopelė turi susirinkti reguliariai, laiku, ir 
/komitetas turi visuomet vadovauti darbui. Aktivi- 
jant (darant veiklia), kiekvienas narys, ypač gi nau-
iriai turi būt įtraukti į darbą. Distrikto ir sekcijos
žtetai turi panaikinti vadovavimą “cirkuliarais” (ap- prie mūšį Tas gi pasisekimas yra geriausias dar

ais, raštiškais patvarkymais); jie, kiek tik yra binįnkų atsakysiąs fėhegatani3 Ipvestonįečįąms (ir. fęąn~ 
turi suteikti smulkmeniškos asmeninės savo aty- noriiėčiamsbaigih savo aiįsiliepimą Organizacinis Sky-

Dar Apie Laivo Muenchen Sudegimą
Praeito trečiadienio “Laisves” 

vietinėse žiniose 'buvo trumpai 
paminėta apie sudegimą North 
German Lloyd kompanijos gar
laivio Muenchen. Manau, kad. 
apie tokį žymų įvykį veidą šiek 
tiek plačiau parašyt, jei tik lai
kraštyje vietos nestokuos.

Didelis garlaivis Muenchen, 
po didelių kovų su jūrų bango
mis, pereitą antradienį, vasario 
11, kai 9 vai. ryte įsiyrė savo 
dokan ties Morton ir West gat
vėmis Hudson upėj. Kaip ir 
paprastai, skubiai pradėta leist 
pasažierius nuo laivo ir išiminė
ti jųjų bagažą. Po laivo pribu
vimui už dviejų valandų jau 
veik visi pašąžieriai buvo pali
kę laivą, tik 80 trečios klasės 
keliauninkų dar buyo laivo sa
lėj, pei’ėidinėdamį per Amerikos 
inspektorių ėgząminac.iją. Doko, 
darbininkai smalkiai darbavosi 
Uliubduodami atvežtus ta v,orus. 
Tarpe kitą,' tavorų, šį sykį laįvę 
buvo daug eksploatuojančios me
džiagos. Šešięrn darbininkam 
besidarbuojant sandęlyj No. 6, 
pamatė, kad ispapacios sandėlio 
pro maišus' potašiaus verčiasi 
dūmai. Jie puolėsi į tą vietą 
Užgesint ugnį, pamatė, kad jau 
ir liepsna veržiasi. Tada jie 
greit surįko “gaįsras” įr stvė
rėsi 113 gaisrinitį. aparatų,-; ku-

PlčlMehum žemesniam vienetui.

,r.p,y. .. .... . ...qN.r,
virš augštų, priėplauKOs !narhų. 
Nuo laivo pabėgiojo visi jo dar
bininkai, nekurie sužeisti eks
plozijos, kiti apdeginti. Vienas 
elektriįkieris, kuris buvo žemai 
laive, nespėjo išlipt, kuomet lai
ve -užgeso šviesos; jis sudegė. 
Po trečiai eksplozijai visas lai
vo paviršius išrodė tikra kata
likų įsivaizdinta “pekla”. Van
duo iš visų pusių laiyan audro
mis pylėsi, viehbk įvaifūs de
ganti ^chemikalai degė su dide
liu smarkumu, nepaisant lieja
mo ant jų vandens. Gi pats 
laivas povaliai skendo, neišlai
kydamas šimtų tūkstančių tonų 
vandens jame. Jis pasviro ant 
šono ir jo dugnas pasiekė upės 
dugną, dumblą.

Be įvairaus tavoro laive bu
vo apie 10 tūkstančių gražiai 
čiulbančių paukštelių: 7 tūks
tančiai kanarkų, apie tūkstan
tis Afrikos lakštįngalų, parotų 
ir kitų. Jos visos suspirgėjo...

Nuostolių kpmpanijai pada
ryta j ki, dviejų.rhjilionų dolerių.

Jei šis. įaivas būtų pavėlavęs 
bent 3, valandas, ir šis gaisras 
būtų kilęs laivui būnant jūro
se, gal didžiuma pasažierių būn 
tų žuvę. r

North German Lloyd kompa
nija yra nukentėjus nuo gaisrų 
daugiau, negu bile kokia 
kompanija pasaulyje. 30 
atgal, tai yra birželio 30, 
m., Hobokeno prieplaukoj
gė jos trys laivai ant syk. Tuo 
kartu žuvo apie 300 kompani
jos darbininkų, kurie buvo tuo
se laivuose ii nespėjo pabėgti. ne į- vietos į vietą. Ypatingai

(Tąsa)
Esu giliai įsitikinęs, kad mi

nėti draugai duotąjį savo žodį 
išpildys ir kuopelė bus atgai
vinta. Neužmirškite to, drau
gai.

Michigan© valstijoj, 10-tam 
A. L. Di L. D. apskrityj, pras
čiausia dalykai stovi, tai Mus- 
kegane ir Toledo, Ohio. Toledo, 
prie 4 likusių draugų, rodosi 
kiti 4 prisirašė per prakalbas, 

i Gi Muskegane tapo' atgaivinta 
kuopelė. Nors kaip viename, 
tarp ir kitame miesteliuose ran
dasi mažai lietuvių, bet lietu
viškas darbininkiškas veikimas 
vertėtų kiek galint plaikyti.

Tada ugnis taip greit išsiplėtė 
per kelis dokus, kad daugeliui 
laivų darbininkų liepsnos už
tvėrė išėjimus ir jie turėjo žūt. 
Tuo kartu prieplaiukoj buvo ir 
didžiulis anų laikų laivas Kai
ser Wilhelm der Grosse, bet jį 
pasisekė išvilkt iš degančių do
kų, šiek tiek apdegusį.

Gi pernai pavasarį, kovo 26, 
kuomet buvo baigiama du milži- 
nai-laivai—Europa ir Bremen, 
laivas Europa užsidegė prieš 
pati jo i užbaigimą. Nuostolių 
padarė, už 6 milionus dolerių. 
Laivas Europa po gaisrui tiki 
šiam i laikui buvo' atbudavoja- 
mąs. Jis 'pirmu kartu atplauks 
Amerikon'kovo 25: d. (

Vienok ši kompanija dabar 
yra karalienė savo laivų greitu
mu : laivas Bremen sumušė vi
sus rekordus iki šiol buvusių 
greitųjų laivų. Pirmiau grei
čiausias laivas buvo anglį] kom
panijos Mauretania, o dabar 
Bremen.

darbštumo 1 
priklausys ir višo apskričio 
darbuotė. < > 1 i , u

Karščiavimasis mums, drau
gai, nieko gero 
duos. Rimtas ir šaltai dalykus 
imantis draugas, įsigyja auto
ritetą ne tik pas mus, bet ir 
pas rimtesnius mūsų priešus ir 
toksai žmogus visur gali pa
kreipti dalykus vienon ar kiton 
pusėn. Karštuolis tankiai įsi-

savo vėžėmis. Randasi gerai 
prasilavinusių ir galinčių atsa
kančiai darbą atlikti draugų bei 
draugių. Vienok, kiek galima, 
buvo į tą trumpą laiką patirti, 
tai sūtartinumo pas draugus 
stokuoja. Vieni perdaug karš
tai ima dalykus ir nori paju
dinti žemę, kiti žiūri ir .šypsosi.

Tačiaus gerame susiklausy
me, Vieniemš truputį mažiaus ’ 
karščiuojanties, kitiems ukvat- 
niaus dirbant—dalykai dikčiai 
pagerėtų, šitoks susiklausymas 
draugams būtihai yra reikalin
gas, kuomet išimtinai iš Grand 
Rapidso draugų sūšidarė ir A. 
L. D. L. D. 10-to apskričio k4-

Scottvillės apielinėj, pas ūki- mitetas, mlo kurio 
ninkus, veikimas yra geras ir, 
kaip iš ūkininkų, negalima dau- 
giaus ir reikalauti. Nors čio
nai piane pagavo sniego, audra 
ir maniau, kad reikės laukti pa
vasario pargrįžti į rytus, ta
čiaus į antras prakalbas, neti
kėtai, susirinko daug publikos 
ir viskas pavyko puikiai.

Trečios prakalbos neįvyko, 
nes ištiko tokia sniego audra, 
kad ir šuneliai vargu ■ būtų bu-j šoka ir su juom ne tik tos pa- 
vę galima iš būdelių iškrapšty
ti.

Čia turiu tarti padėkos žodį 
draugams: Žukui ir Juodaičiui, 
kuriuodu paaukavo ir laiką ir 
automobilius, kad pristatyti ma-

apgailestauju draugų Žukų ne
laimės, kur jų automobiliui pa
slydus, įsivertėme į griovį, ap
daužėme naują jų automobilių 
ir sužeidėme drg. žukienei ko
ją. Bet, prisiminus tą cementi
nį tiltą, visgi mes esame giliu- 
kingi, kad apsivertėme pinna, 
negu atsimušėme į cementą ir 
išlikome gyvi. '

Grand Rapids veikimas eina

rie yra visuose laivo kampuose, 
ir pradėjo liet vahdenį ant ug
nies. Pasirodė, kad tas vanduo 
visai nepajėgia ugnį užgesint/ 
tada jie pašaukė gaisrininkus iš 
visos apielinkės. Į kelioliką mi- 
nutų pribuvo keli gesinimo lai
vai ir pradėjo leist vandenį lai
vai! iš visų pusių, čia tuoj pa
sigirdo didelė eksplozija, kuri 
sukrėtė visą laivą. Po eksplo
zijai iš laivo sandėlio milžiniš
kas liepsnos stulpas šoko į vir
šų apie 50 pėdų augščio. Ši 
eksplozija pergąsdino dar liku
sius apie 80. pasažieriiį laive, 
kurie iki šiol dar nežinojo, kad 
laive kilo gaisras. 'Dabar jie 

’greit, po gera komanda, atsar
giai, neskubėdami, nulipo nuo 
degančio laivo. Nekurios mote
rys, lipdamos nuo laivo, pama
tę laivą liepisnbjant, apalpo. 
Tuoj sekė 'kita,'dar1 smarkesnė 
eksplozt j a, ’ kuri nė’ tik degantį 
.laivą apardė,*; bet* i'irj‘šalę i jo 
esančius ’gesinimo laivelius 
smarkiai sukratė’ doko ir laive
lių langų stiklus' išdaužė ; nuo 
vieno t gesinimo -■ laivelio oro 
spafidirtiaš nušlavė ugniagesius 
upėnį kurių vienas buvo mirtie 
nai sužeistas ir,, greit mirė. Ki
tus ligbąįnėhL teigėją . /gabent. 
Tuoj pasigirdo trečia eksplozi
ja, kuri laivo skeveldras išmetė

Vasario 10 d. įvyko L. D. 
S. A. 63 kuopos susirinkimas, 
kuriame nutarta šaukti nepa
prastą narių susirinkimą, ku
ris įvyks 19 d. vasario, vaka
re. Visos narės privalo būti
nai šiame susirinkime dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų.

Fin. Sekretore.
;NUO RED. — Susirinkimo 

aprašymą apleidžiame, neg jis 
-tinka tik į protokolą. Skaity
tojams nesvarbu, kas ir kelin
toj valandoj susirinkimą ati
darė, kas protokolą perskaitė 
ir kad jį priėmė ir tt. Skaity
tojams svarbu, ką susirinkimas 
svarstė' ir nutarė abelnai visub- 
menĮniais reikalais, liečiančiais 
darb’inihkų ir' datbininkių ju
dėjimą ir tt.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
■ i i 1 j

E. \W., (‘Montreal, Kanada, 
—žinia iš Lietuvos hetinka. 
Tai paprasti Šeimyniški daly
kai, apie kuriuos neapsimoka 
rašyti. 7

Turi būt prašalinta biurokratiškos ilgos ceremonijos, 
kuriomis, sulaikoma narių aplikacijos į Partiją per išti
sas savaites, ir turi būt pagreitina priėmimą^’ naujų na
rių per pačias kuopeles. A

Visa Partija, ypač distriktų: ir sekcijų* vadovybė, yra 
Šaukiama energingai įvykdyti > tuos KomuHištų Interna
cionalo patvarkymus. " ' t > ‘

Partija padare sėkmingą ’naujų narių rekrūtavimo 
kampaniją' per kurią prisideda 5;000 naujų proletarų

rius Amerikos Komunistų'Partijos.

Sausio 21 d. čia kalbėjo drg. 
Z. C. Mažeikienė. Publikos, 
kaip pagal šį miestelį,, buvo 
nemažai. Drg,. Mažeikienė pa
sakė nuoseklią prakalbą, dary
dama palyginimus tarp Lietu- 
Vos ir Sovietų respublikų ir 
paliko’ gerą įspūdį klausyto
juose.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $6.80. Po 50c aukojo: 
J. Petruška, P. Paulavičius, K. 
Kairūkštienė, J. Paulukonis, J. 
Grabauska’s ir A. Zalonka.; M. 
Bacvinkienė $1; smulkiui $2*- 
80. Ramutis.

Kaipo korespondentas A. L. 
D. L. D. 39 kuopos, aš šį sykį 
pakalbėsiu apie šios organiza
cijos reikalus. A. L. D. L. D. 
39 kuopa susideda iš virš 60 
narių. Tai nemažas progre
syvių lietuvių darbininkų būre
lis. Nors galėtų, ir turėtų, būt 
daug didesnis, palyginus skai
čių čia gyvenančių lietuvių 
darbininkų. ’Vienok ir tokiam 
skaičiui esant galima daug 
daugiau nuveikti darbininkų 
labui, negu buvo nuveikiama 
iki šiol. Tiesa, aplinkybės bu
vo gana sunkios veikimui. Ka
dangi anglių kasyklose darbi
ninkai čia uždirbdavo nema
žas algas, apart to, buvo už
žavėti, kapitalistų spaudos ir 
visokių agentų, vadinama A- 
merikos amžina “prosperity,” 
tai nepritarė komunistiniam 
veikimui. Į mūsų parengimus 
darbininkai neskaitlingai lan
kydavosi ir neremdavo komu
nistinio veikimo. Be to, mūsų 
parengimus trukdė miesto val
džia, leidimo neduodant arba 
kad ir išdavus leidimą policija 
išardydavo.

Bet dabąr sąlygos veikimui 
yra daug prielankesnės, nes 
darbininkams sąlygos jau 
daug blogesnės ir, kaip išrodo, 
eis dar blogyn. Dėlto mūsų pa
rengimai esti daug pasekmin- 
gesni: darbininkų lankosi di
delis skaičius; paprašius au
kų darbininkiškiems reika
lams, paremia gausiai. Ir vė
liaus bus dar pasekmingesni, 
jei tik mes mokėsime ir norė
sime veikt darbininkų naudai. 
O kad mokėt veikt tinkamai, 
mes patys turime kiek galint 
stengtis daugiau prasilavint, 
turime įgyt nuodugnesnės kla
sinės sąmonės ir abelnai visko, 
kas yra naudinga mum patiem 
ir visai darbininkų klasei. Tik 
taip darant galėsime vadintis 
susipratusiais, apsišvietusiais 
darbininkais.
Dabar iš Kitų Darbininkiškų 

Organizacijų Veikimo
Kadangi Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo, Lietuvių 
Sekcijos, susirinkimas yra lai
komas tuoj, užbaigus susirin
kimą A. L. D. L. D. 39 kuo
pos, ■ todėl būtų geistina, kad 
draugai, priklausanti prie šios 
organizacijos, pasistengtų at
sinešt mokesčių knygutes, nes 
nekuriu draugų užvilktos mo-

čios krypties draugai, bet ir 
pašaliniai žmonės pradeda nesi
skaityti.

Saginaw randasi veik visi 
mano seni draugai ir priėteliai 
škotiečiai. Prakalba pavyko 
gerai, bet veikimui stoka gyvu
mo. Tačiaus aš savo seniems 
draugams ir prieteliams daviau 
pasirinkti vieną iš dviejų—pa
kelti darbininkišką veikimą, ar
ba aš juos išbrauksiu iš škotie- 
čių listo, kaip išbraukiau Jur- 
gelionį, Užkuraitį ir šiugždūką. ' ,

Prie Detroito ir Windsoro, 
Kanados, draugų veikimo gali
ma pridėti antspaudą—O. K.

(Tąsa bus)

kestys. Turime padaryt šią or- , 
ganizaciją daug didesnę ir 
veiklesnę, nes ji yra viena iš 
svarbiausių organizacijų dar- ■ 
bininkams, kadangi ji yra di
džiausia tarptautinė darbinin
kų • Organizacija, turinti savo 
skyrius visame pasaulyje, ir 
kadangi del blogėjimo darbi
ninkams sąlygų, klasių kovai 
aštrėjant, darbininkai yra per
sekiojami labiau ir labiau, ne 
tik radikalai, bet visokie, jei 
tik kurie bando pasipriešint 
išnaudojimui, priespaudai. To
kie darbininkai išmetami iš 
darbo, areštuojami, į kalėji
mus uždaromi; teisiami, pri
metant kriminalius prasikalti
mus, mušami. Tokiems kovo
tojams reikalinga pagelba, rei
kalinga daug pinigų užsta
tams, advokatams ir kitokiems 
reikalams. Ši organizacija 
kaip tik tam ir yra. Mes, 
scrantoniečiai darbininkai, 
ypač mainieriai, tikimės susi
laukt daug blogesnių laikų, 
kuomet užsibaigs kontraktas, 
prisieis kovot, o kovot bus 
daug lengviau ir drąsiau, kuo
met jausime, kad turime drū
tą organizaciją, kuri pagelbės, 
atsitikime areštų ar kitokių 
persekiojimų. Todėl auginki
me ją dabar, čia, Scrantone, 
randasi skyriai tos organizaci
jos ir kitų tautų; kai kurie 
gerai veikia; neatsilikime ir 
mes, lietuviai, rašykimės į lie
tuvių skyrių ir kitus prikalbin
kime.

Operetė. “Kova UŽ Idėjas 
išrodo puikiai pavyks, nes gir
dėjau nuo daugelio draugų ir 
draugių, kad jau turi pardavę 
tikietų po . keletą • desėtkų. 
Žmonės perka ir sako: ‘Bolše
vikai gerus veikalus sulosią, 
tur būt ir tas bus geras. “<Jri- 
gutis” buvo ^gražus veikalas. 
Aš nuo savęs pasakysiu, kad 
šis bus geresnis, negu “Griau
tis.” •

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės kuopelė jau rengiasi 
prie šaunaus parengimo; ren

(Pabaiga ant pusi. 3)

Vasario 17 d.
* . —-Mirė rašytojas Molier, 
1673.—Mire poetas Heine, 1856
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Puslapis Trečias

kajniinka ir jau daugiau į to
kias vietas nenorįs užeįti.
I Į vieho. savo parapijonų stu- 
bą Įėjęs, tarp kita ko, sako: 
“Jūs dar škūlei skolingi 50 
dol., kodėl nemokate? šeimi-

Tos linijos Vienas prezideri-’ 
tas išdūmė išsinešdamas $300,-' 
000./ Kur jis dabar randasi, 
niekas nežino. Kai kurie u- 
nijistai pasakoją, kad valdžia 
jieško ir surasianti, bet reikia 
abejoti, ar’jai pavyks surasti.

Lietuvių irgi randasi be dar
bo. Iš tos priežasties ir šei
mynose kyla nesusipratimų, 
pati bėga skųsti valdžiai vyrą, 
o vyras pačią.

Dabar valdyba nutarė kai 
kuriems duoti po dvi dienas 
į savaitę. Tai geriausia, ką . 
ji*e gali. Kaip girdėti, tai dar
bo prie naujų kelių ir senų 
kelių taisymo yra daug, bet 
miesto ponai nenori žiemą ant 
šalčio išeiti, nes jiems ir taip 
algos mokamos. Todėl jie 
laukia pavasario ir sako, kad 
jau tuomet pradės.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLEŠ ,.

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa- . 7 
žintas gyduole del šių organą-'*^ 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Triji 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno 
je dėžutėje.

ANO ?

šėte, bet rašyti į knygą tams
toms nėra jokio reikalo,'Įneš 

' mes į parapiją neprigulimė ir 
į bažnyčią neiname: Kunigas 
klausia, kodėl į, bažnyčią nei
na. Moteriškė atsako, kad ninkė sako: Mes nuo škūlės 
kunigų melams netiki. Pas-! niekad nesko.linome ir kaip 
kui pradėjo nurodinėti, kaip galime būt skolingi? Na, tik 
kunigai žmones mokina, paša- žinote, kad kiekvienas parapi- 
koja ir kaipt. patys elgiasi, .jonas tur įsimokėti 50 dol. del 
Kaip jie parapijonams perša škūlės.
dangaus karalystę, o patys kad mes nemokėsime, nes vai- 
čia, ant žemės, stengiasi ją įsi- kų neturime’ir ten niekas neį
gyti. . ’ „

Kunigas supyko ir suriko: skyles nulupa, o dar ir jūs čia.’ 
“Ar tu manai, kad kunigai vi- Ir taip jie susikirto, kad 
si melagiai? | nigas pareiškė: Jeigu mes

Moteris atsako, kad gal ir priversime jus užsimokėti da
ne visi,, bet tėmijant į jų dar- bar, tai užsimokėsite, kaip 
bus, į jų mokslą,. tai reikia mirsite. Mat, kaip reikės 
abejoti ar galima; būtų suras- doti. Tuomi žmonės pasipik- 
ti nors vieną teisingą. j tinę ir klausinėja apie laisvas

Kunigas tuojaus drožė lau- kapines.
kan, pridurdamas, kad du ge-l Matote, koki tie doros mo-
ri jo pamokslai, kurių 'ji iš- kytojai. Jeigu jie turėtų to-
klausytų, atverstų. Bet ir mo- kią galią, kaip prie Rusijos ca- te~ir kliubas Tr nariais buvo
teriškė atsakė, kad jau ne du, rų, tai nuluptų ne tik vilną, skaitlingi. 'Bet vėliaus lietu-
bet daugelį pamokslų, geių ii bet ii pačią skūią, nes pas pradėjo išvažinėti į kitus 
blogų, išklausė ir tik iš jų ga- juos doros nėra, ir sąžinė jų miestus, tai likusieji viską lik- 
vo supratimą apie dvasiškiją ( negraužia, žmoniškumas jiems' vidavo ir likusį turtą pasidali- 
ir jų melus. svetimas, i

Kiton stubon nuėjęs nusi- išmušta dar seminarijose, 
skundė, kad ten buvus smarki i

Parapijonų Vargai
Kunigui Karaliui, iškeltam 

iš čia Į Shenandoah, matyt, 
nesiseka valdyti parapijonus, 
kurie, keli metai atgal, jam 
būnant vikaru, praminė jį ko
kiu ten šatrakoju. Dabar gi, 
kada gavo ten prabaščium, 
manė juos suvaldys. Kuomet 
į parapijos mitingą nekviestas 
atėjo, užširiogino už stalo ir 
per spėką, kūjaliu daužyda
mas, norėjo save padaryti pir
mininku, tai parapijonai taip 
užprotestavo, kad prabaštėlis 
atsidūrė net už durų. Mat, ku
nigėlis buvo pamiršęs, kad 
čia ne Minersvillės davatkas 
mulkinti.

Čionai gi kitas atkeltas do-

Dr. A. Petnka
(Pabaiga) jie neduoda faktų, parėmimui

Iš žmonių, kurie savo prakal- savo užmetimų? Todėl, kad jų 
bose šaukia, kaip p. Thomsono ne^ur^ Jeigu, daleiskim, ir 
niokytojas, naturopatas Lust, bQt^ mėsos trustas finansavęs 
kad mėsa tai yra “smirdanti! ^a^amąjį eksperimentą, jeigu 
dvėseliena” (stinking cadaver),! i.r..bQtų . ?prmok^.._ kalbami_^ 
nei negalima ko nors rimto ar, 
bešalaus tikėtis.

Didžiausį “argumentą” prieš pinigai ir atlyginimas už tam 
mėsą jie pastato, kad Steffan- tikrą darbą, tai du skirtingi da- 
sonas ir Andersenas negalėję lykai.
misti vien liesa mėsa, bet rie- darė bandymus ir pasėkas pa- 
biai, kad jie darę kasdien gim- Į skelbė, bet John Hopkins Uni

versiteto profesorius, Dr. Lieb, Į 
kuriam šališkumo negali pri- i

aiškiai pasirodė, kad jam tik 
doleriai rūpi, ne dūšios, nes 
įsivesdindams iš sakyklos į pa
rapijomis štai kaip kalbėjo: 
Aš esu atkeltas iš toli, ir para
pijos dar niekad neturėjau, ši 

. Todėl esu biednas 
ir man labai reikalingi pini
gai, ypač dabar, kada perku 
automobilių.

Mat, jisai žino, kad' čia ku- r 
nigas Karalius būdamas per^ 
kelis metus kelis automobilius 

rezultatų, būk cukraus mes ne! sumalė už tamsių parapijonų 
Galėtume dolerius.

■ ■ ■ | Kalėdų dienos pamaldose 
žvilgsniais mūsų piniginę agitaciją padaręs pa

vyram už jų visų metų sugaiš
tą laiką, tai tas nereikštų, jog 
jie buvo papirkti. Papirkimo

Juk ne mėsos trustas

nastiką; :kad jie buvę daktaro 
Lieb priežiūroje ir kad valgę 
veršieną, smegenis, lašinukus ir 
liaukas (jaknas, inkstus) ! O ar 
šie pastarieji dalykai jau nuo 
senai neskaitomi mėsa? O gal 
tai mėsa, kurią naturopatai- 
žoleėdžiai valgo, todėl jie tų 
dalykų nei neskaito, mėsa? Juk 
ne vienas Brooklyne yra matęs 
valgant mėsą tuos žoleėdus, ku
rie viešai ją keikia. Paties p.1 . .
Thomsono šeimyna taip pat nė- naturopatai šiame 
apsieina be mėsos, kaip nekar- - - - -
tą yra tai sakiusi jo žmona, ekspertas, ^Alfred McCann, pa- 
Kam tat veidmainiauti? į

Naturopatai sako: “kalbamie
ji subjektai sirgę influenza ir 
plaučių įdegimu bandymo lai
ku.” Bet kodėl nepasakyti vi
sos teisybės? Kodėl išsipešus 
pusę sakinio iš minėto raporto 
savaip jo prasmę kraipyti? 
Faktai yra ve koki: Bellevue 
ligoninės didžiuma ligonių tuo 
laiku sirgo kalbamom ligom, 
kurių neišvengė net dalis ligo
ninės daktarų. Sirgo net pat
sai Dr. Lieb. Buvo tai lyg 
epidemija. Neišliko jų nepa
liesti ir Steffansonas su Ander
senu. Bet va ką naturopatai be- • 
gėdingai užslepia, ką pažymėjo nos Draugija tyrinėjo tą jo “iš- 
tyrinėtojai savo raporte, bū-Vadimą” ir pasmerkė, kaip ap- 
tent, kad Steffansonas su An-!gavjngą gydymo būdą. Atsira- 
dersenu daug greičiau pasveiko daug tokių fadistų, kurie gy- 
ir lengviau nugalėjo tas ligas, nė Abramsą, o smerkė Medici- 
negu kiti ligoniai, valgą maišy- nos Draugiją už nepritarimą 
tą dietai; net lengviau, negu jų jarrk žinomas socialistų rašyto- 
daktaras! Tai labai svarbus jas> Upton Sinclair, per ilgą 
faktas, kuris nepatinka natu-jiaj^a vartojo visą savo plunks- 
rFopatam. Jie sako, kad M Ste- f ____ _________ ____
ffansonas į savaitę laiko nusto- draugijos, ir jos visų narių, būk 
jo keturis svarus savo svorio.
Tai visai natūralu, kas įvyksta įtodėl, 
visuomet staigiai pakeitus die
tą. Kurie minta tik daržovėm,1 
žino, kad jie žymiai . nupuola 
svarume, kada perėjo ant žol- 
ėdų dietos. Tai nėra faktas 
prieš mėsą. Bet kritikai užsle
pia tą faktą, kad abu subjektai 
užbaigė metus mėsos dietos 
veik tokiu pat svarumu, kaip 
pradėjo ir kad juodu buvo gale 
metų puikiausioj fizinėj padėty, 
daug geresnėj, negu pradėjo. 
Kode! tai tiksliai užtylėti? Be 
to, vienam jų buvo prieš eks
perimentą pradėję labai smar
kiai slinkti plaukai, gi pabaigoj 
eksperimento plaukų slinkimas 
visai sustojo ir plaukai buvo 
daug stipresni. Kodėl tai už
tylėti? Nekaltinu už tai p. 
.Thomsoną, nes jisai tų faktų 
nežino, jo mokytojai, naturopa
tai, jam tai nesako. Visą me
džiagą jisai gauna jau savaip 
jų nudažytą, o ne originalę.

P. Thomsonas sako, kad Dr. 
Lieb nepaskelbė labai svarbios 
tyrinėjimo dalies, būtent, užslė
pė, kaip veikė kalbamųjų vyrų 
inkstai eksperimento laiku, čia 
ir vėl noriu atkreipti jo domę į 
faktą, kaip mulkina jį jo mo
kytojai, kada tiksliai slepia fak
tus nuo jų “vieros” išpažintojo! 
Inkstų ir kitų eliminacijos or
ganų veikimą tyrinėjo tam. tik-

- <1 •

kurie visaip iškraipė ir apmela
vo jo raportą.

Primetimas papirkimo daro
ma ne pirmu kartu. Tuo šmei
žimo būdu naudojasi visi, kas 
tik pritrūksta argumentų ir 
negali atsilaikyti faktais prieš “pirmutinė.

. savo oponentą. Taip daro ir 
; klausime.

Prieš porą metų žymus' maisto

skelbė, kad savo tyrinėjimais 
dietos, jisai priėjo prie tokių

perdaug vartojam.
dar daugiau jo suvartoti, jeigu 
tiktai kitais i__ o___ _ . . _
dieta būtų gerai balansuota. Be-į reiškė, kad.*,“ši kolekta bus 
da esanti tik su mūsų visos die- i man° privatinė,” ir eisiąs pats 
tos balansu, o 
perviršiu. ' 
jo galvos i 
raus priešų liogerio, būk Mc
Cann'as yra cukraus trusto pa
samdytas. Keletas metų atgal 
San Francisco mieste paskilbo 
savo sensacingu gydymu tūlas

, Dr. Abrams, išradėjas “elektro- 
inų reakcijos” teorijos. Medici- Į

Moteriškė atsako,

| na. Jau gana mus valdžia už

ku- 
ne-

nu- 
lai-

Seniau čia gyvavo draugys-l

jo keturis svarus savo svorio.

svetimas, nes tas viskas iš jųl

A. Arbačauskas.

Išlindo Yla iš Maišo “Aklas Isidore

r—. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
CASTON ROPSEVICHi 

Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją (

no. Smarkesni prisirašė prie 
draugysčių ir kliubų Yonkerse, 
o kiti niekur nepriklauso. Be
je, pereitais metais prisikėlė 
iš numirusių italų kliubas, tai 
ir keli lietuviai prie jo prisi
dėjo. Apart iš numirusių pri
sikėlusio, dar randasi du — 
vienas senas, o kitas tik pir
ma rinkimų Įsisteigęs, kad 
daugiau balsų sugaudyti. Da
bar prisikėlėlis prašo susivie
nyti.

Kai kurie lietuviai eina ita-

“Keleivio” garbintojas Jo
nas Jokubynas paleido savo 
gerklę, rėkdamas ant komu
nistų ir ant manęs. Tas “Kę

su cukraus su beske po visą bažnyčią, to-.leivio” peckelis rašo: “Nors 
kartą Paulius Stukas išlindo 
su savo pavarde.” Stebėtina, 
kad ponulis Jokubynas ant 
tiek aklas arba žioplas, kaip Kredito Banku ? 
jis kitus mėgsta vadinti, kad' Aš iš Lietuvos pasitraukiau 
nepastebėjo mano pavardės, nepakęsdamas fašistų, teroro, 
net kelis kartus tilpusius “Lai- o ne vogtais pinigais, ar kaip 
svėje.”

Jokubynas dedasi esąs ne
mažas kalbininkas ir stengia-1 mano draugai darbininkai, su 
si iš piršto išlaužtais argumen- kuriais dirbau ■ kartu politinį 
tais “sukirsti” korektūroje įsi- darbą, kad neišbuvau iki galui 
briovusias klaidas. Toliau, tas kovos lauke ir kad atvažiavęs 
ponulis linksniuoja, kad Sūnų čia nesiėmiau didesnio darbo, 
ir Dukterų Draugijoj esą viso- bet tik nė. tokie ponų batlai- 
kių partijų, žmonės; ponulio /dai, kaip ponulis esi.

• ♦ i * • » Doclriii TYionsupratimu, komunistai, tur 
būt, yra baįsiąųsiąi liga jum. 
Tą darbininkai, piymiąu, žinpjo, 
kad fašistams, arba jų pakali
kams komunistai yra, it rak
štis panagėje. Kai klausei, ką 
turėjęs bendro, su Danielium 
ir Jonine, tai aš pirmiau labai 
aiškiai esu pasakęs ir dar kar
tą patvirtinu. Sjūlomas man 
diktatoriaus pareigas pasilik 
sau, nes jų labiausia trokšti, 
ką mato visi Toronto gyvento
jai. Bet darbininkai visus mo
narchus ir' diktatorius žada 
padėti Į muzėjų, kaip atgyve
nusi dalyką.

Toliau rašo, kad esąs įsiti
kinęs, būk aš esąs avinas, tai 
nuo kada pradėjai taip many
ti? Paskui - sakai, kad man 
esąs didelis baslys gerklėje 
del Sūnų ir Dukterų pirminin
ko vietos ir tt. O kodėl ne

j ne_ _______
Tuoj pasipylė ant del pats matys, kas kiek duos, 
insinuacijos iš cuk-1 dar pridūrė, kad nemestų 

• -- 'niekas 50c, nes apturės gėdą.
Suprask, atmes, iškolios. Gali 
mest ne mažiau $1, o daugiau 
—$2, $3, $5, $10 ir tt. Todėl 
jo ta pinigine agitacija dauge
lis net tikinčių pasipiktinę. 
Tokių vienas išsireiškė: Turė-| 
jau pusdolerį mesti kunigui,' 
kaipo kalėdinę dovaną, bet 
kad jam pusdoleris ne pinigai, 

'tai jis meluoja esąs biednas.
Tai aš parnešiau ir atidaviau 
mergaitei. Kitas • vėl sako: 
Turėjau paskyręs dolerį ir 
maniau mesti, bet kad kuni
gas parodė savo tokį godumą, 

■ - , v -v- • - 4. tai nemečiau Hr jam daugiaunos gabumą šmeižimui daktarų _ , T j v t1 ne centą. Ir daugelis pana
šiai zurza.

Kaipo naujas klebonas pa
sakė,' kad dabar eis kalėdoda
mas, ir eis pas visus lietuvius, 
nežiūrint ar jie tikinti, ar ne. 
Bet, kaip matyt, tai vengia 
užeiti ten, kur nujaučia, kad 
gali susitikti su kritika prieš 
jo šventą biznį. Laukėme ir 
mes.
leisis rimtai pasikalbėti, tai šį 
tą bus galima. Bet aplenkė, 
užėjo į kitą stubą. Įėjus, pir-

tarnavau ten,'kaip samdomas 
darbininkas—bugalteris ir ku
rį laiką laikinai ėjau atsako- 
mingesnes pareigas. Bet pa
sižymėk, tamsta, kad Lietūkys 
ir šiandien tebegyvuoja ir. 
mano sąžinė švari. O kaip DUODA SMUIKO LEKCIJAS '
ten su tuo Alytaus Smulkaus lų bažnyčion ir dar neša pini- Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- 

J — - -- - • n smuikininkai, kreipkitės pas mane,
o

kitaip nušmugeliuotais.
Mane už tai gali kaltinti

gus. Bet kuomet man reikėjo 
'rinkti aukas del Sacco ir Van
zetti, tai tie patys lietuviai 
plūdo, kad aš italams aukas 
renku.

Motkos Sūnus.

gausite tikrai profesionalę page! 
bą . Kreipkitės šiuo adresu:

4715 North 5th Street ;
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

si iš piršto išlaužtais argumen-

briovusias kląidas.

jie priešingi Abramso teorijai 
............ , kad norį išnaudoti 
žmones, o ne teikti jiem moks
linį patarnavimą. Sinclairis, 
gindamas Abramsą, buvo ne sa
vo batuose, nes neturėjo jokio 
supratimo apie gydymą, todėl 
nebuvo kompetentis spręsti apie 
gerumą ar blogumą Abramso 
teorijos. Praėjo kiek laiko, 
Abramsas mirė, kartu mirė ir 
jo “elektronų reakcijos teorija.” j 
Tai buvo blofas, ar dar blogiau m7riniai“Snigo" žodžUi“Ar

siuleryste. O vienok, savo gja katalikai gyvena?” Matyt, 
aiku, kiek šmeižtų buvo paleis-; jam ir ,etika svetima. geimi. 
ta medicinos daktarų adresu is ninkg atsakg. Tai juk visi 
nekompetentingų asmenų pu- )ietuviai katalikai. Apžvalgęš 
0,1' kambarių sienas, kur nematė

jokio katalikiško abrozo, vis gi 
I išsitraukęs krapyluką apmosy- tas kaulas, kurį siūlai man nu- 
’’----- atsisėdo. Klausia, graužti?

Maniau, jeigu užeis ir

sės!
Sinclairis gėdinasi savo to lai
ko straipsnių. Kad kokios, na- 
turopatai ir mane gali paskelb-; į™” jr atsisSdo, _______
ti mėsos trusto . pasamdytu kaip einasii kai vardas tavo 
agentu. |ir vyro. -

Medicinos profesija, kaip to- taisosi rašyt.
kia, bendrai imant, yra teisin- P° perspėdama kunigą, sako, | valdyba, 
ga ir neparsiduoda kokiam nors 
trustui, kad už pinigus agita
vus kieno nors naudai. Yra, 
žinoma, vienas kitas pro
fesijos narys, kuris, kaip sako, 
nueina velniop. Bet del to ne
galima kaltinti visos profesijos, 
kuri kovoja prieš tokius parsi
davėlius. Ne geresnės pagar
bos verti ir ‘įvairūs fadistai- 
kultistai, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu pradeda vesti agita
ciją, biznio išrokavimu, tiž kokį 

ri savo srities specialistai, uro- nors dąlyką, kaip ir tasai pra- 
logai, kurie savo raportą pa-^žioj straipsnio 
skelbė atskirai. Nieko nebuvo Kellogg, “cornflakų 
užslėpta. Tai matote, kaip su- Kiti tampa hipnotizuotojais, 
klaidintas savo hipokmų vadų naturopatais ir kitokiais kultis-

Kaip rašai anie Hamiltoną.
Ir išsiėmęs knygutę būk ten košės esą, tai anie tą.

- Moteriškė, kai- manau, atsilieps tos draugijos

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakomis, O J)
Optometras ir ■ J 

Optikas t
Nokintieji < tinkamai j prisitaikyti 

savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

• i • > r

. 447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

SCRANTON, PA.
(Pabaiga nuo pusi. 2)

minėtas Dr.
” karalius.

I vaiuyou.
Paskui, serga tas ponulis 

1 del mano asmenybės; tai pra
šau nesirgti, ir nesirgk, ponuli, 
ir del mano Įsitikinimų. Aš 
iau nuo 1924 metų Lietuvos 
darbininku tarpe buvau žino
mas, kaip, i u geras draugas. 
Jei nori plačiau ; apie mane su
žinoti, patariu pasiskaityti 
1925!m. “Skardą” num. 2, ku
riame rasi medžiagos apie 
mane. Pasistengk.

Rašai, kad aš Lietūkyje tu
rėjau didelį “ciną.” Teisybė,

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
patsai p. Thomsonas bando su
klaidinti iriuos “Laisvės” akai-' tai visuomet šališkai nudažyti, 
tytojus, kurie nežino tikrųjų'neteisingi, be vertės. ' 
faktų. Toki klaidingi, veid-1 
mainybe permirkę straipsniai' 
neša ne naudą laikraščio skai
tytojam, bet blėdį. Patsai p. 
Thomsonas turėtų apsižiūrėti, 
ką jisai seka, kad neįvestų jį į 
pelkes pergiliaį!'

Naturopatai sako, kad mėsos 
trustas papirko Steffansoną ir 
Anderseną, jiem “sumokėjo di
delę pinigų sumą.” Tai melas! 
Tai šlykštus, klaidinantis natu- 
ropatų prasimanymas! Kodėl

tais. Tokių asmenų argumen-

Baigdamas noriu pakartoti, 
kad geriausia žmogaus- dieta, 
tai maišyta dieta: reikia val
gyti, su saiku, ir mėsos, ir dar
žovių, ir vaisių, ir Cukraus ir 
riebalų. Viskas turi savo vie
tą, viskas reikalinga, nors, kaip 
praktika parodė, žmogus gali 
nueiti ir į kurią nors kraštuti- 
nybę: misti viena mėsa ar vie
nais augmenim. Bet tai nėra 
geistina.

Communist Party U. A.
43 East 125th Street, 1 f
New York City. :

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

Address

Occupation

City

.... Age.

Išpildę šitą blanką, siųskite j Kdmunistų 
125th St., New York, N. Y.

Partiją, 43 East

BROOKLYN LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

zUt .KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

i
koncertą ir šokius. Įvyks1 

'3 d. kovo, Washington Hali, 
, N. Main

Darbuojasi smarkiai, to-1

gia
Paskui man primeti, kad ąšjant' Hyde’ Parko,

pas ponulį labai daug Smeto
nos su blynais prarijęs, tai tik 
per ponulio ir poniutės užsi
spyrimą. Aš, taip Lietuvoje 
būdamas, taip Kanadoje, savo 
draugus vaišindamas, neturė
jau jokio blogo tikslo; manau, 
mano draugai apie mane taip 
ir nemano,—netaip, kaip po
nas manai. Jei jau taip po
nui gaila tos Smetonos su bly
nais, tai užeik pas mane, aš 
atlyginsiu. O tuos kaulus, ku
riuos siūlai man graužti, tai 
palik savo sėbram, nes jie, tur 
būt, už tuos kautus ponui tar
nauja, tai dar ištikimesni bus.

Darbininkai puikiai žino, 
kad ponai, panašūs Ramstai/ 
mums teduoda kaulus graužti, 
o patys lėbauja, kaip įmany
dami. Mūsų—visų darbininkų 
—vyriausias tiksiąs yra nusi
kratyti nuo tų visų darbinin-. 
kams mėtomų kaulų ir nuo 
tų pakalikų, kurie, gavę iš 
iš pono kaulą, mano, kad 
jis ne darbininkas. Tur būt,, 
taip manei ir ponas Jokuby
nas apie mane, kad, davęs 
kaulą nugraužti, galėsi mane 
naudoti savo nešvariems dar
beliams, kaip tinkamas. Bet 
vis tik apsirikai ir dar geriau į 
pavaišinai,' anot ponulio. Tai ką 
iŠ manęs manei padaryti? Ar 
darbininkų pardąviką—šnipą, 
ar kokį kitą pastumdėlį?

Daugiau savo asmens reika-, 
lu į tokio niekšiško turinio ir 
pykčio mastu parašytus šmeiž-, 
tus neatsakinėsiu; jei bus ne
teisybė, tai įrodysime, kur 
reik, o tokiems niekams man, 
gaila darbininkiškos spaudos.

P. Stukas.

Ave. 
del visi rengkimės dalyvau^ 
šiame šauniame parengime.

Teko lankytis ukrainų pro
gresyvių darbininkų parengi
muose. Išrodo ukrainų komunis-1 
tinis veikimas pradeda smar-1 
kiai atbust, turi pasišventusių 
vpilrSin ir iii nnrpncrirnni ern- _veikėjų ir jų parengimai ga
na sėkmingi. Tiesa, jie turi 
ir priešų. Šie turėjo čia ^ma
sinį susirinkimą, kuriame kal
bėtojai aiškino apie S. S. S. R. 
Priėmė rezoliucijas nuvertimui 
Sovietų valdžios ir tt. 
vis dar sapnuoja apie 
timą valdžios.

Progresyvių audėjų 
N. T. U. rengia balių

Mat,
nuver-

unija 
su pro

grama 22 d. vasario, W. C. 
Hali, 508 Lackawanna Ave. 
Įžanga tik 25c. Patartina ir 
lietuviams atsilankyti į šį pa
rengimą ir tuo paremt tą uni
ją, nes ji yra pasiryžus suor- 
ganizuot Scrantono audėjus. 
Lietuvių darbininkų ir darbi
ninkių yra dirbančių audiny- 
čiose. Darbo sąlygos 
prastos. Kad pagerint, 
kovot, susiorganizavus Į 
U., kuri yra po kovinga 
vybe.

A.L.D.L.D. 39 Kp. Kor.

labai 
reikia

vado-

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI"®
VARDU

TUCKAHOE, N. Y
nie-Pirmiau čia darbininkai 

kad neturėjo bedarbės, visuo
met dirbo, bet pastaruoju lai
ku jau daugelis bėdavoja, kad 
negali darbo surasti. Daugiau
siai be darbo unijistai. Mat, 
unijistams prie kasimo reikia 
mokėti po $7 Į dieną ir prie 
plytų nešiojimo po $9 Į die
ną ir dirba aštuonias valan
das, o ne unijistai dirba pu
siau pigiau, todėl kontrakto- 
riai ir stengiasi ne unijistus 
imtit

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ . 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

* New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmų, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaąiko kursas----- 175,
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)----- «_$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedšldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.



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

(Tąsa)
. —Na, pons oficieriau, aš rūpinausi, sten

giausi del jūs, o jūs miego.
< Motovylov su apetitu valgė kalakutą, 

gailėjosi kad nėra jo draugo Petino, kurį 
bolševikai užmušė paskutiniame mūšyj, o 
Petin taip mylėdavo gardžiai pavalgyti.

Rytą, kada batalionas rengėsi toliau 
trauktis, Motovylov pastebėjo, kad jo pa- 
gelbininkas rogėse sėdėjo ant minkšto krė
slo, aptraukto aksomu.

y f —Kur gavai?
—Pas vokietį, pons oficieriau. Vistiek 

jau’žuvo,—kaip ir pasiteisindamas tarė pa- 
ofieierius. •

• Motovylov patenkintai nusijuokė.
—Nieko, nieko, tai gerai. Žiūrėk tik ne- 

nupulk. Štai kokį parankumą pasirūpino.
Batalionas išėjo, laikydamasis šalimai 

svarbiausio trakto. Vakare pasiekė nedi-
- delį sodžių. Šiuom kartu į grįčią pateko 
.tik oficieriai. Kareiviams prisiėjo sutilpti 
atvarte ir arklinyčioj kartu su gyvuliais.

GrįČia buvo pilna. Žmonės sėdėjo, stovėjo 
ant grindų, užslanų, susispaudę. Geresnėj 
padėtyj buvo oficieriai nuo artilerijos, ku
rie sėdėjo už stalo apstatyto bonkomis kaip 
kanuolių batarejomis ir kortavo jo. Visa 
šeimyna namininko: motelis, jis, jo moti
na ir keletas vaikučių sulindo ant pečiaus 
ir palotkų. Šeimininkė sėdėjo ant krašto 
pečiaus su krūtimi maitinamu vaikučiu.

—Sveika, šeimininkėle!—vargiai prasi- 
grūsdamas tarė į ją Baranovskis.—Kuomi 
pavaišinsi neprašytus svečius?

Šeimininkė, įbauginta alkanais, piktais 
žmonėmis, lendančiais į grįčią, be galo, be 
skaičiaus dieną ir naktį, ir reikalaujančiais 
nuo jos kiekvieną dieną duonos, pieno, mil
tų, nesuprato oficieriaus juoko ir pradėjo 
verkti.

—Oh, tu mūsų ponuli, kokis gi čia pavai
šinimas gali būti? Jau trečia savaitė, kaip 
kareiviai eina ir eina be galo, be galo,—ta
rė ji per ašaras.—Viską^ ką turėjome—su
valgė. Visus grūdus paėmė. Dvi karvutes 
turėjome—papjovė. Visas avis pasiėmė. 
Oi, oi...oi!...—verkė moteris. Mus pa
čius,' matote, ant pečiaus užgrūdo ir dau
giau vietos neturime. . Grįčioj jau mums 
vietos nėra, o ant pečiaus jau trečia savai
tė kaip kepame, žūvame. Kiekvienas ka
reivis kaip tik ateina, tai kuria pečių ir 
gaminasi sau maistą. Dar namą sudegins.' 
Jau vienas mūsų vaikutis nuo karščio mi
rė. Oi... oi... oi... mūsų vargelis... Mū
sų vargelis!.

—Na, taip, ką gi tu, šeimininkėle, verki? 
Aš tik taip pajuokavau—tarė Baranovskis.

Barzdotas vyras nulipo nuo palotkų ant 
pečiaus, ir kalbėjo, apimtas kokio tai nusi
minimo ir keršto.

—Koki-dabar gali būti juokai, ponas ofi
cieriau? Mus tie juokai kaip peilis per 
širdį perveria. Jūs pagalvokite tiktai, 

. kaip mes dabar gyvensime? Ką aš pava
sarį darysiu, kad mano paskutinį arklį pa
siėmė? O man šlubą, sužeistą skūrą pali
ko. Argi tai geras elgėsis, ponas- oficie- 

>riaūl •
Baranovskis nuliūdusiai nuleido ' galvą, 

nežinodamas nei ką sakyti valstiečiui. Mo- 
tovylov piktai per dantis tarė:

| —’Nieko! Ateis raudonieji, jūsų gelbė
tojai, kurių jūs laukiate, kaip dangiškos 
.manos, ir visko jum duos. Jie jus apgai- 
įlės.

—Mums vistiek pat, ar raudoni ar balti,
;kad tik gyventi nekliudytų. Kaip kokis, -r, - <,, . .r; -n-, v.-skilandis ant pečiaus diena ir naktį kepu. vo arkho't, Baranovskis juokėsi. Pnesin- 
Gaspadinė jau negali nei prie pečio prieiti. ^as .-’aiP ^Y.° zmon!,41 gashunas ant pini-

—Lai 'dievas bus jūsų teisėju,—tarė 
valstietis ir vėl užlipo ant palotkų.

Kolpakov ir Motoyylov tuojaus sutiko ir 
atsisėdo prie stalo. Baranovskis pasvyra
vo, bet nusprendė, kad kortų lošis gal su
teiks jam nors kiek nusiraminimo, irgi at
sisėdo. Lošė iš pinigų. Banko laikytojas 
gerai jį apgindavo. Atėjo eilė Baranovs
kio. Jis, nežiūrėdamas kiek yra pinigų,
tarė:

—Ant visų!
Banko saugotojo net rankos sudrebė

jo. Jis davė Baranovskiui kortą ir pralai
mėjo visą banką. Bankas perėjo Baranov
skiui. Jam gerai sekėsi. Popieriniai pini
gai tik šiukšdėjo ir vis plaukė pas jį. Dau
gelis oficierių visai' prasilošė, nervavosi, 
rūkė ir gėrė degtinę. Baranovskis negė
rė, tik rūkė vieną po kitam cigaretą. Lošė 
jis visai nepaisydamas. Lošis jį netraukė. 
Tabako dūmai sukosi, kaip debesiai. Jau
nas oficierius su juodais ūsiukais, visai 
prasilošė ir neturėdamas pinigų, užstatė 
daiktus. Ir kiti kaip kurie pralošė visus 
pinigus, bet lošė vis manydami, kad atsi
griebs. Ant stalo gulėjo aukso pinigų, 
laikrodėlių, cigare tų baksiukų (“porteiga- 
rų”). Baranovskis buvo vis laimėtojas.

Prie jo jau gulėjo didelė krūva aukso ir 
garsiai taksėjo auksiniai laikrodėliai. Fo
ma stovėjo iš užpakalio Baranovskio ir 
žiūrėdamas ant turto, kurį laimėjo jo ko- 
mandantas, labai džiaugėsi. Per kelis mė
nesius tarnystės jis taip priprato prie savo 
komandanto, kad net jautė kokį tai nepa
prastą prisirišimą ir atsinėšimą linkui jo, 
kaipo linkui savo jaunesnio brolio. Bara
novskis su savo minkštumu iššaukdavo Fo- 
mos pasigailėjimą linkui jo ir pastarasis 
rūpinosi apie jį kaip apie sergantį kūdikį. 
Stovėdamas iš užpakalio Baranovskio, Fo
ma ir džiaugėsi jo išlošimais ir bijojo, kad 
jis visai neprasiloštų. Bet, laimė, vis jam 
sekėsi. Jis vis laimėdavo. Kapitonas, ku
ns juos pasikvietė, atsikėlė ir/atsistojęs 
tarė: ’

—Na, paskutinis statymas. Arba ponas, 
arba pražuvęs. Toliaus nelošiu. Dabkr 
statau savo puikiausią arklį, jeigu aš išlo
šiu, tai jūs man užmokėsite 35,000 Nikola
jaus pinigais. Eina!

—Eina,—tylomis tarė Baranovskis ir da
vė kortą. Kapitonas ant sekundos pametė 
lygsvarą, sudavė kumščia į stalą, kerosino 
lempa parvirto, kerosinas apipylė krūvą 
popierinių pinigų, jie užsiliepsnojo. Visi 
apart Baranovskio gesino. Kada šviesa 
vėl buvo užžiebta, tai nuo*banko mažai kas 
liko, dingo kur tai ir sidabrinis porteiga- 
ras su auksiniu paveikslu. Baranovskis 
susiraukė ir atsikėlė.

—Aš baigiu, ponai,—tarė jis.
• —Kaip?.. Kodėl? Visus apgrajino ir 
dabar meta lošį?—suriko juodaūsis oficie- 
ras.

Baranovskis pamieravo jį žvilgsniu ir 
paklausė—Oficieriau, kiek jūs pralošėt?

—Septyniolika tūkstančių.
—Šia imk,—tarė Baranovskis, mesdamas 

ant stalo krūvą pinigų. Oficieras pasigrie
bė krūvą pinigų ir, grūsdamas juos į kiše
nių, juokingai paačiavo, tardamas:

—Mersi!
Kortomis lošis pasibaigė. Kapitonas, 

pasikuždėjęs su savo vienminčfais, išėjo į 
kiemą. Paskui "juos jo patarnautojas išne
šė jo reikmenis. Baranovskis girdėjo, kaip 

i sugirgždėjo vartai, ir sugriežė po rogįų ši- 
1 norais sniegas. Kapitonas pasigailėjo sa-

jam 
pirk-

vėliau.
Sa-

jo apsileidimas, nepaisymas.
Na, o jeigu aniedu geriau' 

už Gailiūną išpildytų, tai tik
rai reikėtų jam kailis lupti. 
Su Zykiūtę bėdos nėra, jai 
dainuot nereikia.

Vaidinimas prasidės 5 va
landą. Nesivėluokitę. 
džia labai graži.

Choro Pirmininkas.

Pra-<

STEUBENVILLE, OHIO

Iš čia laikraštyje nesimato 
jokių žinių, todėl gal kai ku
rie mano, kad čia ir lietuvių 
nėra. Tuo tarpu čia randasi 
apie 30 šeimynų ir keliolika 
pavienių. Randasi Lietuviui 
Brolių Pašelpinė Draugija ir 
S. L. A. 22 kuopa; yra ir Lie
tuvių f Rymo Katalikų Drau
gystė.

Darbų randasi įvairių: yra 
anglių kasyklos, popieros, ge
ležinių išdirbysčių ir tt. Vi
soj apielirtkėj geležies išdir- 
bystėj dirba apie 10,000 dar
bininkų. Darbas sunkus. Mo
ka paprastam darbininkui 44 
centus į valandą.

Visose įstaigose darbininkai 
neorganizuoti, tai bosai kaip 
nori, taip su darbininkais ir 
elgiasi.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI 1
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Lietuvaite Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg.

Public Square 
WILKES-BARRE, PA. x .

Dėžių Svilins.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja ir laidoja numirusia* 
visokių kapinių. Norintieji geriausk 
tarnavimo ir už žemą kainą, nulio 
valandoje Šaukitės pas mane. PaS mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kOt>- 
geHausiose vietose ir už žemą kkiną.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

unt

: Vis kareiviai gaminasi sau maistą, o mums 
nėra kada ir neturime iš ko. Viską paė
mė!

Valstietis sunkiai atsiduso, nusišluostė 
rankove ašaras. Motovylov nenustojo er
zinęs jį:

—Štai kaip, jis ant pečiaus sėdi ir tai 
skundžiasi, o žmonės ištisas savaites laiko 
gyvena ant šalčio ir tai tyli.

—Boris, liaukis, kaip tai negėda!—su
draudė Motovylovą Baranovskis.

—Mat, ir kolegų atsirado. Ašaroja kar
tu su jais. Yra čia dar apie ką kalbėti. 
Visi jie bėdavoja, verkia, o pajieškok kaip 
pridera, tai visko pas juos rasi, tik gerai

gų, ir jų bailus ir niekšiškas elgęsis, kada 
jie net vogdami grobe pinigus.

' Motovylov ir Kolpakov prasilošė iki siū
lo galo, dabar sėdėjo su išbalusiais veidais 
galvas nuleidę. Baranovskis atsisėdo gre
ta su jais. Jis buvo gerame upe. Jam bu
vo malonu, kad jis savo sėkmingu losiu 
atidengė,jų visų begalinį gašlumą, ir jis 
dabar galėjo demonstruoti savo kitokį at- 
sinešimą. Baranovskiui visad sekdavosi 
lošti. Ir jis mylėjo palošti su savo drau
gais oficieriais, kapitonais, atidengti jų 
begalinį gašlumą ir padilginti jų jausmus, 
tada nutraukti lošį ir palikti savo bendrus 
blogame ūpe, prasilošusius skūpuolius.

—Na, ką siela mylimoji, pralošei?—juok-—Geriau eik šen ir sėskis su mumis, iš- •, . K1 - -1 • Tz i imesime po mažytę,—pakvietė Motovylovą ^amasis Pa Baianovskis Kolpakovo. 
kokis tai senyvas kapitonas. (Tąsa bus)

Lyros Choras stato trijų ak
tų operetę “Meilės Rykštė,” 23 
d. vasario, Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior Ave. Operetę 
parašė Hokus Pokus; muziką 
sutaisė clevelandietis A. Jan
kauskas.

Aktas I
Saturnas—jaunas, turtingas 

dainininkas—vaikščioja po so
dą, dainuoja ir kalbasi. Įei
na kvailas Jonas; pasakoja ir 
dainuoja juokus. Pasirodo Li
lija, Saturno meilužė, kuri 
prie Saturno meilindamėsi pi
nigus iš jo vilioja. Bet Satur
nas to nesupranta. Jonas pa
sislepia krūmuos^, o Saturnas 
su Lilija myluojasi, kalbasi, 
dainuoja. Kaip greit Lilija 
išgauna pinigų, tuoj, bėga na
mo pas savo bičiulį,’vagį. Jo
nas, atėjęs iš krūmų, nori pa
pasakoti Saturnui apie Liliją, 
bet Saturnas,' nesuprasdamas, 
subara Joną, neleidžia 
kalbėti; tuom baigiasi 
mas aktas.

Aktas II
Biednas Saturno kambarys, 

kuriame jis, gerdamas, keL 
kia savo likimą ir Liliją. Be- 
gerdamas užmiega ir sapnuo
ja kabaretą, kur pilna moterų, 
geria ir dainuoja (kabaretą 
ir dainas išpildys choras). Į- 
eina Jonas ir daugiau Saturno 
draugų, Saturną išbudina, kal
basi, dainuoja ir tuomi baigia
si antras aktas.

Aktas III
Dvidešimts metų

Turtingi, gražūs namai, 
turnas jau 40 metų amžiaus. 
Uždangai pasikėlus, Saturnas, 
vaikščiodamas po kambarį,- 
dainuoja. Įeina jo jauna žmo
na Jozefina. Jiedu kalbasi, 
džiaugiasi laime ir rengiasi 
priimti svečius, kadangi Satur
no gimimo 'dienos iškilmės.

Ateina svečiai, dainuoja, ir 
juos Saturnas vedasi į kitą 
kambarį, prie gėrirpų. Visiems 
išėjus, įeina Lilija—apdriskus, 
suvargus ir gerokai pasenus. 
Atsisėdą, lįųdi, klausosi, kaip 
svečiai gerdami dainuoja. Li
lija džiaugiasi, kad jos nie-ž 
kas nematę, kuomet ji įėjo ir 
tuomet pradeda išpažintį: dai
nuodama, prakeikia save, pra
eitus darbus ir apsinuodijus 
guli. Įeina Saturnas ir, pa
matęs nepažįstamą lavoną, nu
sigąsta; įeiųa Jozefina—irgi' 
nusigąsta. Pagalinus, Jozefi
na atranda prie lavoųo laišką, 
ir skaito:

“Mano mylima dukrelę Jo
zefina, kuomet tu šituos žo
džius skaitysi, jau manęs gy
vos ’■'cbus. Aš esu Įavo mo
tina Ljlija^jkuri per visą savo 
gyvenimą užsiimdavau niekšy- 
stėmis, dėlto ir niekšingą mir
tį pasirinkau. Lilija.”

Tuomi Saturnas baisiai nu
sigąsta, drasko savo galvą, 
plaukuę, rėkia. Juoza.fina nu
sigandus, bet ramina Saturną. 
Saturnas išpasakoja Jozefinai, 
kad Lilija buvo jo mylima ir 
tt. Įeina Jonas, kuris nustem- 
ba, bet apžiūrėjęs lavoną su
randa, kad dar gyva. Paku
tena pašonę, Lilija pašoka ir 
sako, kad nenusinuodijo, bet 
norėjo pątirti, ką jiedu apie 
ją kalbės. Tuomi viskas iš
siaiškina. Įeina- visi svečiai 
(choras), dainuoja ir užbaiga.

Lilijos rolę vaidins Teresė 
Rugieniūtė, j Josepfinos—-Pran
ciška Zykiūtę, Saturno—A. 
Gailiūnas, Jono—A. P. Bal
trušaitis. Kitas visas, mažes
nes roles vaidins kiti lyriečiai 
ir visas choras, vadovaujant S. 
Autshler, Orkestrą operetei 
ir šokiams Vilkelio.,

Kaip ;matote, tai clevelan- 
diečiai netaip žemai, . stovi,i 
kaip kas į mAno. Muzika su
taisyta clevelaųdiečip, visi ofi- 
ciališk'i aktoriai clevėlandie- 
čįai, veikalo; autorius nežino
mas, o gal ir tas clevelandie
tis?

Kaip tie minėti aktoriai iš
pildys roles, tai ne po ilgo pa
matysime. Rugieniūtė dar 
pirmu kartu turi tokią svar
bią rolę. Bet jeigu jai pavyks 
ir' šį kartą gerai išpildyt, tai 
gal būt ji užims buvusios taip 
mylimos clevelandiečių daini
ninkės ir aktorės Daratos Bau- 
kiūtės vietą. Kaip bus su drg. 
Baltrušaičiu,’ tai j dar klausi
mas? Jis, nors pripratęs prie 
scenos, bet dainas išpildyti, tai 
ne kalbėti, ginčytis. O jam 
reikės daug dainuot. Su drg. 
Gailiūnu, tai nėra baimės, jis 
mums žinnmagf Bet jeigu jis 
neatliks, kaip reikiant, tai bus

Roma.— Su pabaiga sau
sio mėnesio Italijoj bedar
bių buvo 462,948, sulig faši
stinės valdžios oficialiu 
skaitlinių. Nuo gruodžio 
mėnesio bedarbių skaičius 
padidėjo ant 55,200.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

LAWRENCE, MASS.
Svarbias diskusijas rengia bendrai 

A. :L. D. L. D. 37 kuopa ir L. D. S. 
A. 8 kuopa utarninke, vasario 18 
d., 7 vai;' vakare, kliubo kambaryje. 
Draugės ir draugai, visi nariai ir 
pritarėjai, yra kviečiami būtinai at
eiti. \ Šiose diskusijos dalyvaus ir 
drg. M. Žaldokas iš Pęnnsylvanijos. 
Kurie dar ..neatsiėmėte A. L. D. L. 
D. knygos (Seno Vinco Raštai), tai 

. atėję galėsite pasiimti ir tą. puikią, 
apysakų knygą. Kurie jau gavo ir 
perskaitė—gėrisi ta knyga. Prie to, 
reikia stengtis užsimokėti už šiuos 
metus. Kaip matėme organe, jau 

j šių metų knyga yra paduota į spau
dą, taigi neužilgo galėsime gauti. 
Komitetas.

YOUNGSTOWN, OHIO
A. L. D. L. D. 90 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 23 vasario, pas 
J. Kasparavičių, 63G Samuel St., 11 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, gausit 
naują knygą — Seno Vinco Raštus. 
Atsiveskit ir. naujų nariu. Sekreto
rius. 39-40

PAJIEŠKOJIMAI
PA J IEŠKAU savo tėvo Rapolo Barz

dos. Jau 10 metų, kaip nežinau 
kur randasi. Jis paeina iš Nuotekų 
kaimo, Ukmergės apskričio. Girdė
jau, kad gyvena Buffalo, N. Y. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinote ma
lonėkit pranešti. A. Barzdas, 66 
Gratton St., Brooklyn, N. Y. 39-41

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokioj ,nors ligoę bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kąlųą parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aūkso 
kalnas. ’ Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistažolių nuo j 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgauk savo sveikatą.

Vaistažolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ii’ 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 labaį blogas dalykas, bet mū- 
•sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillct Road Snnni'nrnrart NT V

NAUJAUSIOS MADOS :

Turkiška
Flushing'Russian and Turkish Baths, Inc. ,

ĮŽANGA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 
PO 6 VALANDOS VAKARO 75c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 
• trečių lubų, oringam kambaryj—’35 CENTAI EXTRA

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia įtaisyta_ didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu,ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui. 1

1 ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ x
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktų.
Trys gariniai kambariai dėlei 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.

s Telefonas: Pulaski 1090 i

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

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

E , \ Tel., Greenpoint 2372
g Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nIų vakaro 
iwCTiiIiimw^Tnifliraiiiii iinuiiii—i ■■■■■■■■■■■■



KAVALIAUSKASJUOZAS

s.

AKRON, OHIO •taui

nušovė polic-

MES PATAIKOM
THOMAS, W. VA.

dar-

ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visiYONKERS, N. Y.

tų Partiją, T. D. A., industrijas, \>:ne<organizuoti.

L. D. S. A. VIII Rajono Kuopoms Connecticut Valstijoj

BUFFALO, N. Y KALENDORIUS
BINGHAMTON, N. Y Urbo Lax Tabs1930 METAMS

SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ
Kaina 25 Centaiv

1

'4

apiplėšimai ir 
Net ir dienos 
gatvėje pasi-

tilpo 
yra

da r- 
prie

Bet tuomi darbininkai nenu
simena, jie rengiasi prie di
desnės demonstracijos, kuri į- 
vyks 26 d. vasario.

kom- 
savai-

Aš, Žeminus pasirašįs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Tuojau įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jį ir lai
kykitės po .ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

Bedarbių Demonstracija 
San Francisco

! torius, ir keturi kiti darbi- 
| ninkai.

Siaučiant bedarbei, pradėjo 
didėti vagystės, 
žmogžudyštės. 
laiku pavojinga 
rodyti.

Vasario 3 d.
maną, tai vakare jau buvo su
areštuota apie 500 bedarbių, 
bet klausimas, ar jiems *pasi- 
seks 
ką.

i

“Vestuvių”

surasti tikrąjį kaltinin-
M. P. G.

unijas ir kitas darbininkų organiza
cijas, kurios veda kovą su tuom te
roru ir ves iki jis bus galutinai pra
šalintas iš Jungtinių Valstijų 
įsteigta darbininkų ir valstiečių val
džia.

REZOLIUCIJŲ KOMISIJA.

DARBININKU
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia* liga* |T*ro, 
bet ir j grabq paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu Ameriką p*gar»ėjn*iu» 

it s , fllin 1 (Miltelius nuo Šalčio) jokių šalčių nebijo.Urbans tolei i owners Užx.75camžino iirieso I

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą 
vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

PiiTnad.,’: Vasario 17, 1980 Puslapis PenHas

X PROTOKOLAS
A. L. D. L. D. 4-to Apskričio 27-tos 

Metinės Konferencijos, Buvusios 
26 d. Sausio, 1930 m., L. M. T). 
Svetainėj, 142 Orr St., Pittsburgh.

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

tija b'tivo bedarbių
demonstraciją. Pasė'krhėš to
kios, kad 11 narių tapo 'su
areštuota. Kai kurie užsimo
kėjo bausmes, o kitų teismas 
tapo atidėtas iki 28 d. vasario. 
Jie išimti iš kalėjimo po kauci
ja. Daugiausiai jais rūpinasi

A. Pagiega'la, J.' Kikilis, Stel-'tyvai brutališfcai > išdraskė 
la Vilkaitis, B. Zmitraitė, J-’ jemonstraciją. Suareštuota 
Degutis, J. Kupčiūnas ir M.l „ TZ
Bekerienė po 50c; B. Virkai-J William Simons, KomumStlį 
tis, J. Kazlauskas, B. Karnin-1 Partijos distrikto organiza- 
skienė ir J. Radkus po 25c.

J

■»

(Pabaiga) 
REZOLIUCIJOS

priimtos A. L. D. L. D. IV Apskričio 
konferencijoj, įvykusioj 26 d. sau
sio, 1930 m., Pittsburgh, Pa.

■ ■ - 

a - Protesto Rezoliucijh Prieš Lietuvos 
Kruvinąjį Fašizmą

Lietuvoj kruvinieji fašistai, turė- 
į ‘darni savo rankose valdžią, visais 
' galimais būdais stengiasi pasmaugti 
■ darbininkišką judėjimą, grūda darbi- 
' ninkus į kalėjimus ir jų vadus šau

do. Todėl mes, suvažiavę atstovai, 
smerkiame tokį Lietuvos fašistų vai-' 
džios brutališką elgimąsi ir sykiu 
pareiškiame didžiausią užuojautą. 
Lietuvos kdvojantiems darbininkams. 
Taipgi mes pasižadame visais gali
mais būdais remti tuos darbininkus, 
kurie veda griežtą kovą prieš Lietu
vos fašistinę valdžią.

Perspėjimo Rezoliucija
Kadangi lietuvių fašistuojanti so- 

cial-tautininkai siuntinėja užkvietimo 
laiškus darbininkiškoms draugijoms, 
kad prisidėtų prie apvaikščiojimo 
500 metų sukaktuvių Vytauto jubilė- 
jaus, kuris buvo Lietuvos kunigaikš
čiu arba, geriau pasakius, caru, ku
ris ugnimi ir. kardu vertė lietuvius 
priimti Romos tikybą ir tuomi laiku 
išžudė tūkstančius lietuvių bei že
maičių, ‘kad patarnauti Romai, todėl 
šis suvažiavimas perspėja visas 
bininkiškas drtiugijas neprisidėti 
apvaikščiojimo to jubilėjaus.

Spaudos Klausimu
Kadangi mūsų spauda—“Laisvė,” 

“Vilnis” ir “Darbininkių Balsas,” 
kaipo geriausias įrankis kovai prieš 
išnaudotojus, visuomet aiškiai ir tei
singai nušviečia lietuvių darbininki
jai kovos kelius, kuriais turėtumėm 
eiti prie galutino išsiliuosavimo iš 
priespaudos, todėl suvažiavimas pil

nai užgiria mūsų spaudos tikslą bei 
pakraipą, kokia buvo iki šiol veda
ma.

Knygų Leidimo Klausimu
Kad A. L. i D. L. D. Centras 

1930 m. vienu trečdaliu knygų ma
žiau išleistų į metus, o už tuos pi
nigus nusiųstų j nužiūrimas lietu
viais apgyventas kolonijas organiza
torių, kad organizuot ir skleist agi
taciją už A. L. D. L. D. bei darbinin
kų klasės principus gyvu žodžiu ir 
organizuoti A. L. D. L. D. ’kudpas 
ten, kur jų nėra.

Užuojautos Rezoliucija Streikieriams 
Jungtinėse Valstijose

Brangios gyvenimo aplinkybės, ( 
skubus, sunkus ir mažai apmokamas j 
darbas, brutališkas elgimasis' darb-j 
davių su darbininkais, privertė jus j 
mesti darbo įrankius ir išeiti į atvi
rą kovą—streiką. Bet darbdaviai, tu- j 
redami savo pusėj valdžią, teismus, 
ginkluotas kazokų gaujas, kurie žvė
riškai puola kiekvieną streikierių pa
sijudinimą ir terorizuoja, Šaudo. To
dėl mes, jausdami tą jūsų sunkią 
kovą, pareiškiame didžiausią užuo
jautą ir pasižadame remti visais ga
limais būdais iki pergalės.

I Kovą su Amerikos Baltuoju 
Terdru /

Kad pratęsus savo išnaudojimo si
stemą ir išsigelbėjus nuo esamo kri- 
zio Amerikoj, buržuazija priverčia 
darbininkus dirbti už kelis darbinin
kus ir dar už mažesnę algą. Darbi
ninkams pasipriešinus prieš tokį ne
žmonišką išnaudojimą, valdančioji 
klase griebiasi teroro, šaudo ir siun
čia 'ilgiems metams kalėjimuosna. 
Tad kovai yirieš tokį baltąjį terorą ši 
konferencija kviečia visus darbinin
kus organizuotis, stojant' į Komunis-

Tamsus Kampelis
Mūsų ąpielinkėj kitokių 

bu nesiranda, kaip tik anglių 
kasyklose. Čia randasi šešios j 
kasyklos ir visos priklauso Da
vis Coal Co.

Darbai sumažėjo, dirba tik 
Į po tris dienas į savaitę. Ką- 
I syk los labai prastos, anglis ne
švari, daug randasi visokios j 
rūšies taip vadinamų “raku,” j 
todėl darbininkus verčia anglį; 
lioduoti švarią, nuo visokio mi
šinio atskirtą, o už atskyrimą, 
išvalymą nieko nemoka. Vir
šus kasyklų irgi nestiprus, to
dėl darbininkams gręsia pavo
jus, dažnai daugelį sužeidžia, 
sulaužo kojas, rankas ir šiaip 
žmogų -šukoneveikia, padaro 
niekam netikusiu.

- čia darbininkai labai tam- 
Darbda- 

viams pataikauja, vieni kitus 
skundžia. O darbdaviai su 

jiems

“Laisvėš” num. 307 
korespondencija, kurioje 
įvelta ir aš, būk aš dėjus pa
stangų, kad P. Jurgelis negau
tų dovanos ir tą darius todėl, 
kad laike lošimo mano duktė 
nebuvo paskirta pirmininke.

Turiu pasakyti, kad tie už
metimai neturi jokio pamato. 
S. L. A. 198 kuopa tą klau
simą svarstė ir visi žino, kad 
aš nieko bendro neturėjau 
prie tos dovanos ir nebuvau 
jokioj komisijoj, Taipgi me
las,1 būk aš norėjus, kad lai
ke lošimo mano, duktė pirmi
ninkautų. Kaip aš norėjau, 
kad duktė pirmininkautų, kuo
met ji lošime dalyvavo? Juk 
stačiai negalimas daiktas no- 

j rėti,' kuomet ji lošia, kad pir- 
j mininkautų.

B. A. Beleckienė.

Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją”?

Draugės! Jau visos žinote, sų kolonijoj lietuvių randasi 
‘kad VIII Rajono konferencija nemažai. Todėl, draugės, dė- 
nutarė surengti vajų vasario kite pastangų, kad kuopą pa- 

daugiau laikyti ir vajaus mėhesį pasi
darbuokite kaip galima dau
giau. Jeigu viena kuopa nie
ko negali padaryti, tai bandy
kite bendrai veikti su A. L. D. 
L. D. kuopa.

Stėngkitės kuopą sustiprin
ti, tuomet ir pačios jausitės 
smagiau. >

L.D.S.A. VIII Raj. Org. •

mėnesį, kad gavus 
narių į mūsų organizaciją ir 
mūsų organui “Darbininkių 
Balsui” skaitytojų. Todėl kuo
pos turite surengti prakalbas. 
Kalbėtojas bus drg. M. žaldo- 
kas. Kur ir kada prakalbos 
įvyksta, jau buvo pranešta 
“Laisvėje.”

Kuopų narės turi stengtis 
laike tų prakalbų kuo dau
giausiai pasidarbuoti, kad ga
vus narių į mūsų organizaciją 
ir “Darbininkių Balsui” skai
tytojų. Taipgi turite pasirū
pinti literatūros, kad • prakal
bose galima būtų platinti. Jei
gu kurios kuopos neturite pa
sirūpinę platinimui literatūros 
ir neišrinkote platintojų, tuo- 
jaus tą turite padaryti—komi
tetas turi imtis to darbo.

Prakalbos visuomet bus pa
sekmingos, jeigu tik mes, 
draugės, gerai pasidarbuosime. 
Jeigu mes, kiekviena narė, 
-gautume tik po vieną naują' 
narę į mūsų organizaciją, tai 
mūsų rajonas dvigubai pasi
didintų. Tas pats būtų ir sn 
‘^Darbininkių Balso” skaityto
jomis. C

I Mes turime atsiminti, kad 
dabar jau ne tie Įtikai, kuo
met moterys sakydavo* kad 
joms nereikia organizuotis. 
Dabar jau visos mato, kad ka
pitalizmas dar labiau slegia 
ii* išnaudoja moteris, regu vy
rus. Todėl ir moterys pri
valo organizuotis ir bendrai su 
vyrais kovoti už pagerinimą 
būvio.
L. D. S. A. 35 Kuopos N arėms 

Pastaba
Draugės, aš gavau nuo jūsų 

laišką ir laįjai nusistebėjau, 
kad jūs negalite sušaukti na
rių susirinkimą kiekvieną mė
nesį. Rodos, šiemet visai ne
turėjote susirinkimo. Sakote, 
kad sąlygos sunkios. Bet prie 
gerų norų visuomet gali
ma susirinkimą sušaukti, ne
paisant, kokios sąlygos būtų. 
/Taip# prie gerų norų ir kuo-

Sausio 2 d. įvyko A.. L. D. 
L. D. 151 kuopos susirinki* 
mas drg. J. Dielinikaičio 
stuboje. Narių nedaug daly
vavo. Prie kuopos prisirašė 2 
nauji nariai ir 10 užsimokėjo 
duokles už šiuos metus. Ku
rie dalyvavo susirinkime, tie 
gavo knygą Seno Vinco Raš
tai. Katrie dar netižsimokėjo- 
te metinių duoklių, tai pasi- 
stengkite užsimokėti.

Nors kuopos iždas menkas, 
tik $15.75, bet visgi nutarta 

’paskirti į T. D. A. fondą $10. 
Draugai aukojo sekamai: Kar
pavičius ir M. Garrison po $}; 
B. Matulevičienė ir E. Pezienė 
po 50c. Viso padaryta $13.

Draugas Karpavičius, prisi
minė, kad mes paremtume ir 
Argentinoj darbininkišką spau
dą—“Rytojų.” Tam tikslui 
aukojo sekamai: Ig. Karpavi
čius, M. Garrison, J. Reder, V. 
Jankauskas ir Ch. Nark po 
$rl; B. Matulevičienė ir E. Pe
zienė po 50c. Viso surinkta 
$6 ir perduoti Ig. Karpavičiui 
pasiųsti.

Prie L. D. S. A. kuopos pri
sirašė 2 nares—B. Matulevi
čienė ir A. Miliauskienė. Ma
nau, kad moterų kuopa pradės 
geriau gyvuoti. Tos dvi 
rėš pasistengs ir daugiau 
rašyti.

ir! jais elgiasi taip, kaip 
' patinka.

Darbdaviai sugalvojo 
paničną uniją. Kas dvi 
tės sušaukia mitingus ir kaip 
jie diktuoja, tai mainieriai turk 
ir pildyti. Vyriausias kasyklos 
užveizda atidaro mitingus; vi-j 
sus pavardėmis peršaukia ir 
kurie nepribūna, tai bosams! 
liepia nubausti, tris dienas ne
duoti darbo.

Lietuvių randasi, rodos, 16 
šeimynų. Abelnai paėmus,! 
tarpe darbininkų išsiplatinęs! 
girtuokliavimas.

Sumaniau pereiti per lietu
viais apgyventas stubas, nes 
maniau gauti “Laisvei” ir, 
“Vilniai” skaitytojų. Bet taip! 
manydamas apsirikau, nes nei 
vieną nesuradau tokį, kuris 
sutiktų užsirašyti.

Patartina į ^čia nevažiuoti 
darbo jieškoti, nes ir taip be
darbių daug turime.

Svečias.

Vasario 5 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 172 kuopos susirinkimas, 
kuris buvo pasekmingas. Prie 
kuopos prisirašė jaunuolė F. 
Radzevičiūtė, kuri gerai valdo 
lietuvių kalbą. Kuopa iš savo 
iždo paskyrė $10 Agitacijos 
Fondui. Nutarta surengti pra
kalbas ir kviesti kalbėti drg. 
F. Abeką, ir vakarėlį su pro
grama, bet dar diena nepa
skirta. Taipgi nutartą, kas iš 
narių užsirašys “Daily Worko- 
ri,” tai kuopa iš iždo pusę 
prenumeratos pridės. Draugė 
A. Misevičienė užsirašė ant 
metų.

Sekr. Ig. Karlonas.

San Francisco, Calif. — 
Trečiadienį čia buvo bedar
bių demonstracija po1 vado
vybe Darbo Unijų Vienybės 
Lygos. Suvirs 600 bedarbių 
dalyvavo demonstracijoj, 
reikalaudami darbo arba 
pašelpos. Policija ir detek-

“Raudonasis Artojas” Yra 
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
li vietų Sąjungoj

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų mėtų pradėjo eiti du 

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

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
supažindina savo skaitytojus su 
revoliuci.niais 1 įvykiais visame 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

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

žumų tarpe.

I
 “RAUDONASIS ARTOJAS” 

selkorų ir darbkotų (darbinin
kų ir valstiečių korespondentų) 
pagelba plačiai nušviečia darbi
ninkų, kaimo biednuomenės ir 
vidutinių valstiečių gyvenimą, ir 
jų dalyvavimą Sovietų Sąjungos 

socialistinėj statyboj.

I
 “RAUDONASIS ARTOJAS” 

palaiko plačius ryšiusi su lietu- '■ 
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni- ' 
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

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

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

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

najam Artojui.”
“RAUDONASIS ARTOJAS

KAINUOJA METAMS:
Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje....................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

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

‘‘RAUDONASIS ARTOJAS’

na- 
p ri

be-Pas mus siauęia didelė 
darbe. Tūkstančiai darbiniu? 
kų vaikštinėja be da^bo ir ne
gali niėkur gąuti.

pa galima palaikyti, nes jū-i Sausio 24 d. Komunistų Par-

Vakarėlis Tvari- 
jonams

Leonardas T vari jonas lan
kėsi pereitą vasarą Lietuvoj 
ne veltui. Jis ne tik aplankė 
senas savo \ giminėles, bet ir 
įsigijo giminių daugiau. Pa
stebėjęs jauną kuklią mergelę 
Adėlę ‘Šemežytę, pasiskyrė 
(žinoma, ir su jos maloniu su- 
tikiftiu) sau1 už žmoną. Susi
vedė, susipotavo. Leonardas 
grįžo Amerikon, o žmonelė at
vyko vėliau, sausio men. Š, rm

1 d. vasario Tvarijono artit 
mos "draugės ir draugai suruo
šė jo žmonelės pasitikjmui 
“vestuves”. Susirinko gražus 
būrys artimųjų ir, jaunavedžių 
sveikinimui, sudėjo daug gra
žių dovanėlių. Čia pat turėta 
žaislai, šokiai ir vakarienė. 
Neapsieita neprisiminus ir pla
tesnės visuomenės reikalų. 
Prisiminta sunki Lietuvos dar- 
biilinkų padėtis, jų kova prieš. 
žiaurųjį fašizmą, ir sudėta Lie
tuvos kaliniams $15 aukų. Pi
nigui siunčiami į priešfašistinį 
fondą, kad jis persiųstų Lietu
vos'‘kaliniams.

Adkotojų vardai: *L. ir A. 
Tvftrijonai $2; A, žolynas, J. 
Strolis, A. Malhi^nis, J. 'Vaice
kauskas, A. Tamiška ir M', 
žvirblienė po $1; A. Valenti
nas, S. Jašilipnis, 'B. Kamins
kas, A. ^Klimas, 'J. Slėsoraitis,

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

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
^ieno parengimo neaprūpinto su darbininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami, darbininkus, siūlykite tą svarbų vei
kalą. Darbuokimės, kad išplatinti visą.

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalen- 
• 'dorins būtų platinamas visuose miestuose ir miesteliuo
se, kur tik yra Jietuviū. Literatūroj Draugijos ir Dar
bininkių Susivjėnijimo^kuopos privalo skaityti' svarbiu 
punktu platinimą darbininkų kalendoriaus.

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTOJAS

TELEFONAI: ^?,ysJ?ne’ M^jn 9669 Bell, Oregon 5186

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

kreiptis prie manęs.

Taip sako A< Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarą parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
įiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puiJdai kvepį!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šjintų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, P A.,tūkstančiais. par
sitraukia i
parduoda. <jib aun.^, .
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

John Naujokas

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Labaratorijos BandymaiX-Spindu)iai,

DR-. 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M., iki 4 P. M.

r

Vardas

No.

Uieitas

f- UMoiUs

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite:

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

„Street or Avenue

State.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-6474

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

< Įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra- 
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išditbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienorpis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



I

E A ISV S

VIETOS ŽINIOS K

visiem be skirtumo.

Telephone: Stagg 4409

MALONAUS PASIMATYMO

Tel., 0783 Stagg

Valstija

Siųsdami pinigus apdrątiB^ite laišku.

Central Parko Rezervuaro 
Sausinimas

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vijo
ki u s paveikslus 
Įvairiomis s p a I- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

L. 
mas 
drg. 
Avė., 8 vai. vakare, 
eikite, turime svarbiu reikalu aptar- ' 
ti. Org. N. K. " 39-40

GRYBAI DYGSTA, IŠDYGO IR
MALI ORIAI IR KARPENDERIAI
Reikalui esant, malonėkit kreiptis 

pas mus. A. Balčiūnas, 321 Chaun
cey St., Brooklyn, N. Y.
liauskas, 390 Crescent St., Brooklyn) 
N. Y. Tel.: Applegate 6648.

39-41

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

E

filozofijos. štai

Aš, žemiau pasirašęs, prisiusiu $...

“MOTINA,“ kurią malonėkite prisiųsti taip greitai, kaip tik išeis.

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

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

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

28-50

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozei 
G ozo Anestetiką

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

tik susitarus.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

D. S. A. 91 kuopos susirinki- 
bus panedėlj, 17 vasario, pas
Kalakauskienę, 61-39 Perry,

Visos narės at-

MOTINA—geriausias paveikslas senosios Rusijos gyvenimo.
MOTINA—istorija Rusijos revoliucinid judėjirpo., . , .
MOTINA—atvaizdas kęsmų ir vilčių, priespaudos ir kovos Rusijos 

liaudies • ' .
MOTINA—kaip gili muzika, sukelianti krijtiriSj; taif skausmu, tai 

džiaugsmą, iššaukianti. tai juoką/ tai ašaras.
MOTINA—pilna gražių ir reikšmingų palyginimų, 

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

direktoriaus rubly.” ’
“Mes nukalam retėžius ir pinigus.”
“Pastūmėjus puvėsį—subyra.”
“Vieni kaip elgėtos maldauja, kiti kaip vagys viską 

grobias!.”
Šita brangi knyga tuojaus išeis iš spaudos. Įsigykite ją; raginki

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

Norinti užsirašyti, išpildykite šią bląnką: A-A ■

Apysaką Gavo Kalėjimą
Vadinamas “rašytojas” Ro

bert A. Carter, sulig New 
Yorko teismo nuosprendžio,

PARSIDUODA delicatessen krautu
ve: labai pelningas biznis; kaina 

prieinama; parduodu todėl, kad ne- 
nbiHnfi benoriu dirbti, kiek prie tokio biznio 
-• 4 reikia. Atsišaukite 18 Olive Si.,

•• ; kampas Power St., Brooklyn, N. Y.
J I 440-42

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

(ITALAS)
Pabaigęs Milan Konservatoriją

ŽYMUS DAINININKAS
Mokinys Profesoriaus Cotogni 

Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 
dainininkų

Pasimatymas ir patarimas už dyką 
širdingiems dainininkams ir 
diniams.

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582 i
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
' / ' 1 ‘ ’ i • ' | )i Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta iš

» ' Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių
■ i •’ ' ' Chemikalų > f ‘ ! t ..

, šiais vaistais neužtraukią papročio ir atliųosuoj’a vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nękenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na , ........................... 60c, per paštą 65c.

už dievą ir tėvynę
Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama

PARAŠĖ SENAS VINCAS T

Reikalaukite pas A. L. P. Meno Sąjungos Sekretorių
P. KRAKAITIS

3240 Thomas St. Chicago, Illinois

Jis
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir j 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik------ $3; Pusei___ $1.50 i
Pinigus siųskite American Express1 PARSIDUODA valgykla, 
money orderiais, juos išrašydami ant ■ 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

v • pĮH * į 'f *'i-vrį Vr iv c V •' <'' i

' ti • JĘ *■’ 'į'**'?/* . V'VjVQ'

■ / ' j ■ \ * i *

Puslapis šeštas Vasario 17, 1930 <
Imi it

PRANAS VEIVERIS
LAIKRODININKAS

418

Visuomet esu na-

38-43

ii* P. Bie- . Tel. Stagg 9938Jau

DR. MENDELOWITZ

PARDAVIMAIir

pra-

nesi-
Pelephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarę Meno Sąjunga

Kaina 40 Centų.Knygutė Turi 82 Puslapius

GERAI IR PIGIAI

NEW YORKO ŽINIOS

dirbtuvės

už apysaką

Vardas

Adresas

Miestas

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Notary 
Public

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

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

E
Jo nauja gyvenimo vieta:

319 Hooper Street 
BROOKLYN, N. Y.

PHONE 
Stagg 
5043

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

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

“VILNIES” ADMINISTRACIJAI, 
3116 So. Halsted Street, Chięago, III.

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

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.

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

tyros ir geriausios. ;

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue ' Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel.j Greenpoint 2017-2360-8514
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiuskit kartu su užsakymu

i Trys Metai, Kai Argentinos 
lietuviai Darbininkai Leidžia

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos

Šaunus Darbininką Streiko Nepaprasta Konferencija 
Laimėjimas Valgykloje

Kairioji Valgyklų Darbinin
kų Unija per kokią valandą 
laiko laimėjo streiką prieš 
Pennsylvania Cafeteria, 34th 
St., tarp 7th ir 8th Avės., New 
Yorke. Vidurdienį, pačią biz
nio valandą, valgyklos darbi
ninkai pastatė bosam savo y rei
kalavimus. Kada bosai nesu
tiko, valgyklos darbininkų ko
mitetas tuojaus padavė ženk
lų visiems eiti streikam Be
matant susidarė pikietų linija. 
Policija puolėsi pikietininkus 
išvaikyti ir šešis areštavo. Su
ėję valgyti žmonės buvo veik 
visi darbininkai. Pritardami 
streikieriams, jie apleido val
gyklą. Tuomet bosai, nežino
dami, kas bedaryt, pasišaukė 
ątreikierius ir prižadėjo išpil-; 
dyti jų reikalavimus. 1

Darbininkų Tarpt. Pageltos.
Nepaprasta konferencija 

Darbininkų Tarptautinės Pa
gelbės įvyksta vasario 20 d., 
7 vai. vakare, Irving Plaza 
Svetainėje, New Yorke. Visos 
unijos, darbininkų pašelpinės 
draugijos ir kitos proletarinės 
organizacijos turi pasiųsti į 
konferenciją delegatus. Bus 
svarstoma, kaip geriausia ma
terialiai sušelpti terorizuoja
mus streikuojančius mainierius 
ir kitus kovos lauke esančius 
darbininkus, prieš kuriuos ka- 
pitalistiniai-valdiška reakcija 
siaučia su tokiu pašėlimu.

n 
c

Labai Poniškas Advokatas 
Praūžė $25,000 Svetimų

Labai poniškas advokatas, 
lėbautojas H. E. White, pra
ūžė bent $25,000 iš mirusiųjų 
asmenų turtų, kuriuos jis bu
vo apsiėmęs globoti. Tapo nu
teistas vieniems iki penkių me
tų į Sing Sing kalėjimą.

gaus sėdėti kalėjime 6 mėne
sius iki trijų metų už parda
vinėjimą svetimų raštų. Iš 
vieno žurnalo jis kopijavo 
apysakaites ir pardavinėjo, ki
tam. Tuo būdu, jis išgavo $1,- 
100 vien tik iš “Fiction” žur
nalo, kuriam pardavė kelias 
apysak aites, nu k op i j u od am as 
iš kitų žurnalų.

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

Neleidžia Pakelt Kainą Trim 
Gatvekarią Kompanijom

Apeliacijos teismas atmetė 
reikalavimą pakelti važinėji
mo kainą nuo 5 iki 7 centų, su 
kuriuo tai reikalavimu kreipė
si į jį trys gatvekarių -kompa
nijos: Third Avenue Railroad 
Co., New York and Queens 
Railroad Co. ir Dry Dock,' 
East Broadway ir Battery Co.

Kur Indžionkšino ir Nėra, 
Vis Tiek Pikietus Areštuoja

Nors Mackey Čeverykų 
kompanija, 117 Gratt St., 
Brooklyne, neturi jokio in
džionkšino iš teismo, uždrau
džiančio streikieriams pikie- 
tuot tą dirbtuvę, tačiaus poli
cija užpuldinėja pikietuotojus 
ir areštuoja. Penktadienį čia 
buvo areštuotas dar ir kairio
sios Independent Shoe Work
ers Unijos organizatorius Rein- 
stein. Bet pikietavimas 
liauja.

————— Pardavinėjimą Svetingų
Rakandą Streikieriai Dedasi ‘ ”
prie Kairiąją Uniją Lygos

Ką bedarė vadukai Amerikos 
Darbo Federacijos su Perlowo 
vadovaujamais lovestoniečiais, 
vis tiek darbininkai, jų nepai
sydami, išėjo streikan iš Itzeik 
rakandų dirbtuvės, Newport ir 
Watkins Avės., Brooklyne, ir 
nutarė prisidėti prie Darbo U- 
nijų Vienybės Lygos, pereitą 
penktadienį.

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

Taisau: Bulovą, Gruen, Tavannes, 
Longines, 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
tuvių, ypatingai Bulovą dirbtuvėj. 
Turiu tiems laikrodėliams medžiagos 
tiesiai iš dirbtuves. Taipgi taisau 

’ fontanines plunksnas, auksinius da- 
• tykus ir akinius. Akinius, paliktus 

vakare prieš 6 valandą, visuomet su
taisau ,tą patj vakarą ir nereikia iš
likti ,is darbo arba mokyklos dėlei 
sumušti! akinių.
mie nuo 12 vai. dieną iki vėlaus va
karo.

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street ‘‘Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Teisėjas Vitale Būsiąs 
Teisiamas, kaip Vagiu 
ir Gemblerią Sėbras

Magistratas, žemojo teismo’ 
teisėjas Vitale patsai būsiąs 
teisiamas. Advokatų Sąjungos 
Pildomašis Komitetas atrado, 
kad Vitale yra paėmęš $19i- 
940 “paskolos”’ iš gemblerio, 
degtinės ir opiumo šmugelnin- 
ko' Arnoldo Rothsteino, kuris 
paskui buvo nušautas ir) kurio ■ 
nužudymo kaltininkų vis dar' 
‘“nesuranda” New Yorko po
licija, detektyvai ir teismai.

Vitale taip pat yra kaltina
mas; kad be bausmės paliuo- 
savo vagį Ch. Fawcettą, prieš 
kurį buvo visi reikiami įrody
mai.

Pynacų Pardavinėtojas 
Paliko Policmanam $18,000

Yra dar labai durnų žmo
nių. Vienas iš tokių tai buvo 
Nikitas Tsolakis, graikas, py
nacų pardavinėtojas. Pirm 
mirsiant jis padarė testamen
tą, užrašydamas visą savo 
turtą dviem airiam policma
nam. Mėlynsiūliai tuo būdu 
gavo $18,000'palikimo.

Central Parke per ilgą lai
ką riogsantis rezervuaras, iš 
kurio kada tai miestas naudo
jo vandenį gėrimui, jau sau
sinamas. Miestui tas darbas 
lėšuos apie $75,000 ir vietoje 
buvusio didelio ploto vandens 
bus įtaisyta vieta sporto žai
dimams. Kadangi rezervuare 
esą žuvų, tai sausinimo pla-! 
nuotojai jas sugavę pervešią1 
į kitą upę, ir jau žuvų gau-l 
dymas pradedamas. Kadangi I 
rezervuaras užšalęs storu le-! 
du, tai ledas kertamas ir tink
lu vedžiojama, bet patys žu
vininkai sako, kad pasekmės 
prastos. Reiškia, žuvys nesi
duoda pasigauti, arba jų vi»> 
sai nėra. * <' i - v '

Newyorkini* Kom. Partijos 
Distriktas Gavo Virs 
1,200 Naujų Narių

Prie Komunistų Partijos na
mo, Union Sų., New Yorke, 
nuolat stovi du policistai. Kam 
jie ten reikalingi, tai tik tie 
žino, kurie juos ten pastatė.

New Yorko Komunistų 
Partijos Antras Distriktas jau 
gavo daugiau naujų narių jį 
Partiją, negu jam buvo pa
skirta kvota. Reiškia, nAuja 
narinių mokesčių lentelė nėra 
skerspaine naujų narių gavi
mui, kaip kad nekųrie įsivaiz
dina. Gavimas virį dvylikos 
šimtų naujų narių viename dis- 
trikte, tai. nėra lengvas .dar
bas, ir dar už dviejų savaičių 
pirm užsibaigsiant paskirtam 
vajaus laikui, Rep.

Užsisakykit Puikiausią Knygą

MOTINA
Garsaus Rašytojo Maksimo Gorkio 

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

A; M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 5938

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIOS
DARBĄ ATLIEKA

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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

J. ir O. VAIGINIS 1 ’ 
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y
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