
KRISLAI
A.L.D.L.D. Veteranai 
Privalome Atakuoti. 
Darbininkių Vajus.

Rašo Senas Vincas

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimesit, Tik 

Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

Duodamas savo prakalbų 
maršruto raportą, kalbėdamas
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apie angliakasių sunkią padėtį, 
nusenusius angliakasius bei jų 
likimą, pabrėžiau, jog pakrin
ka daugelis kuopų bei nustoja 
savo tei: 
veluk to, kad negali užsimokėti 
savo duoklių į draugiją.

Su tokiais tai faktais skaity- 
damasis, daviau sumanymą, 
kad Centralinis Komitetas pri
valo padalyti tarimą 
mūsų veteranus, kurie 
gia užsimokėti savo 
nuo jų’ paliuosuoti ir 
pilnateisiai nariais draugijoj.

Dabar, pasikalbėjus su neku- 
riais Centralinio K-to draugais, 
pasirodė, kad toks tarimas yra 

• jau galėję ir draugai, negalėda
mi užsimokėti savo duoklių, pri
valo kreiptis į savo kuopas ir 
kuopos turi pilną teisę paliuo
suoti juos nuo mokesčių.

sės daugelis draugų tik p |j jj UŽėfflė Vokietijos
» knrl nncrnli ii'zstimnknTi J ' J

Komunistu Įstaigą

ir tuos 
neįsten- 
duoklių, 

laikyti

, BERLYNAS.— Antradie
nį policija užėmė Lieb- 
knechto namą, kur yra Vo
kietijos Komunistų Partijos 
įstaiga ir leidžiama dienraš
tis “Raudona Vėliava” 
(“Rote Fahne”).

Policija Užpuolė Jaunųjų 
Komunistų Susirinkimą

Priešfašistinio Susivienijimo 
kuopos pri\*alo , stoti į kovos 
frontą ir atakuoti barbaro Vy- 

, tauto garbintojus ir visus fa
šistų manievrus Vytauto ker
mošiaus klausime. Privalo šauk
ti masinius mitingus, šaukti į 
juos mases ir be jokios atgai
los, kritikuoti fašistų užmačias, 
nešti protestus ir neleisti iš
statyti ant juoko lietuvius 
tokio 
rius.

HAMMOND, Ind.— Sek
madienio vakarą čia polici
jos rezervai buvo pašaukti 
išdraskyti Jaunųjų Komu
nistų Lygos susirinkimą. 
Policija kaltina, kad jaunie
ji darbininkai bandė išmesti 
iš svetainės šnipą Edward 
Warner. Madge Kolin, Erie 
Thompson, Paul Buch a ir
Ernst Garner, jaunieji ko-; 
munistai, tapo suareštuoti.

Vatikanas Bus Paverstas į Bedievišką 
Muzėjy, Sako Soviety Bedieviai

LENINGRADAS.— “Kei
kite mus kiek tik jums pa
tinka; mes neisime nuo to 
kelio, kurį mums parodė 
Leninas!” sako Kovingųjų 
Bedievių Sąjungos manifes
tas, išleistas antradienį, at
sakant į popiežiaus šauks
mą prieš Sovietus del reli
ginių burtų naikinimo.

“Ateis laikas, kuomet vi-

so pasaulio bedieviai darbi
ninkai pavers Vatikaną į 
bedievišką muzėjų,” sako 
manifestas. “Bus padaryta 
galas tūkstančių metų se
numo religiniams monams.”'

Manifestas taipgi ragina 
visus darbininkus stoti į 
bedievių eiles ir kartu mar- 
šuoti linkui naujos pergalės 
ir socializmo.

Klerikaly Šmugelninky Byla Rokišky}
(Tąsa)

i
Kelis Syk Revizijos Buvę1
Patarta Rimšą iš. Banko

žintikas (buvęs banko prak- 
tikantas—vėliau buhalteris) iš 
kasininkės Varnaitės sužinojęs, 
kad tai būta Gordonui įgaliavi-

I LietuviSGavo tat?Kasper Apie 150,000 Bedarbių Massachusetts Val
stijoj; Kasdien Šimtai Netenka DarboSCOTIA, N. Y.— Tarpe | 

patentų, kuriuos Jungtinių j 
Valstijų patentų depart-; 
mentas išdavė pereitą sa- ’ 
vaitę, išduota patentas iri 
Antanui Kasper. 1

už
barbaro kėlimą į didvy-

Su 
nėšio 
bininkių Susivienijimo vajus už 
gavimą narių į Susivienijimą 
ir naujų skaitytojų “Darbinin
kių Balsui.”

Kiekvienos moters darbinin
kės pareiga yra prisidėti prie 
darbo kuom kuri gali, suglaus
ti savo spėkas ir sutartinai 
dirbti. Nteužmirškite, draugės, 
ir to, kad “Darbininkių Balso” 
redaktorės pareigas pradėjo ei
ti nauja draugė, Stefanija Sas
nauskienė, kuriai neapsipržitus 
su tuom atsakomingu darbu 
sunku yra. apsidirbti ir jūsų 
rašinėjimas į “D. B.’’ ne tik 
palengvys jai, bet ir priduos 
daugiau energijos.

pirma diena sekančio me- 
prasideda Lietuvių Dar-

Už Lipinimą Komunistų 
Atsišaukimų 4 Metai 

Kalėjimo

KAUNAS.— Sausio 29 d. 
fašistinis kariuomenės teis-A 
mas nuteisė Simą Kremery- 
tę keturiems metams ir ke
turiems mėnesiams papras
to kalėjimo už lipinimą ko
munistinių atsišaukimų. Ji 
lipino atsišaukimus pernai 
pavasarį, Šiaulių gatvėj, ir 
tapo suareštuota.

a Nukrito Meteoras
Gautomis žiniomis iš Tra

kų, sausio 30 d. tarp Kaiše- 
dorių ir Vievio 3 sekundas' 
laiko nušvito mėlyna spal- 

’ ’ va dangaus: Triukšmo ir 
šiaip kitų reiškinių nepaste- 
stebėta. Spėja'ma, kad ten 
sudegė meteoras. '

Protesto Mitinge 36 Darbi
ninkai Įstojo Komunistų 

Partijon

ČiaDULUTH, Minn.—
Kom. Partija surengė didelį 

, protesto mitingą prieš areš
tavimą bedarbių demon
strantų. Tame susirinkime 
36 darbininkai įstojo į Ko- 

. munistų Partiją. Tapo su- 
> organizuota Bedarbių Tary- 
t* ba.į 

t •

Maskva.— .Aprokuojama, 
kad nuo gruodžio 25 d. So
vietų Sąjungoj uzdaryta.su- 
virš 1,000 bažnyčių.'

Kaip j Lietuvą Slaptai Gabe- p’1™- pigi

nama Komunistinė Literatūra

“Liet. Žinios” rašo:
Kisneris, Pikoraitis, An

dri j ai tis ir Jankus su 11 pa
žįstamų žmonių, nuėjo su 
jais Tilžėn ir ten “prisipylę” 
blekius degtinės traukė 
Lietuvos pusėn. Bet einant 
kontrabandistams per Lie
tuvos sieną pasienio sargy
bos buvo visi sulaikyti. Da
rant policijai pas kontra- 
bandistus kratą paaiškėjo, 
kad-tiekiuose buvo ne deg
tinė, o komunistinė literatū
ra: Tilžėj leidžiamas “Bal
sas”, įvairūs atsišaukiipai, 
brošiūros. Kontrabandistai 
buvo atgabenti Kauno sun. 
darbų kalėjiman ir visi pa
traukti tieson už komunisti
nės literatūros platinimą.

Kauno apyg. teismas tų 
kontrabandistų bylą nagri
nėjo.

Teisiamieji kaltais nepri
sipažino. Jie net nežinoję, 
kad tiekiuose buvusi litera
tūra, o ne degtinė. Tačiau 
teismas nustatė, kad keturi 
kontrabandistai žinoję* ką 
tiekiuose nešą. Todėl tuos 
keturius, žinojusius, kokia 

iblekiuose kontrabanda ir 
organizavusius šį žygį teis
mas nubaudė po 4 metus 
sunkiu jų darbų kalėjimo. 
Kiti teisiamieji buvo su
rinkti iš kaimo '"bernai ir 
darbininkai. 11 žmonių bau
dė ne kąip už komuništų li
teratūros platinimą, bet 
kaip už paprastu kontra
bandą. Jiems paskyrė pini
gines pabaudas ir1 po keletą 
savaičių kalėjimo. O kadan
gi kalėjime jau senai sėdi, 
tai visi, be 4 iniciatorių, iš 
kalėjimo ir paleisti.

Kaltinamuosius iš pasky
rimo gynė pris. adv. p. Pu- 
rėnienė. .

Athens, Graikija.— Ant
radienį Lerissa mieste sua
reštuota du komunistai 
gelžkelio stoty, kur jie lau
kė traukinio važiuoti į Sa
lonika. Sakoma, pas juos 
atrasta nemažai komunisti
nės literatūros.

dvi ar tris dienas į savaitę. 
Tūkstančiai bedarbių kas
dieną susirenka prie ‘ Fordo^-* 
ir kitų dirbtuvių vartų, t:

Darbo Unijų Vienybes 
Lyga su pagelba Komunis
tų Partijos suorganizavo 
Bedarbių Tarybą. Iki šiol 
į tarybą įstojo apie 200 be- 
darbių. Dvi demonstracijos 

di- buvo surengtos. Komunis- 
i džiausią bedarbė, tai namų tai aktyviai dalyvavo 
jbudavojimo pramonėj.

Apart to, apie 200,000 i darbių įstojo į Komunistų 
Žlugo Francijos Kabinetas ^rba tik ap^e ■ Partija.

I Paryžius.- Premjero i Newarke Masinis 
I Tardieu nesenai sudarytas Į 
įkabinėtas žlugo. Pirmadie-| Protesto Mitingas 
nio vakara atstovu bute i _____
balsuojant finansų biliausį NEWARK, N. J.— Sek- 
skyrių apie taksas- nuo, Padienio vakarą čia įvyko 
įplaukų^ vedusioms, .mote-. protesto mitingas prieš sū
rinis, už finansų mimstei io | aregįavima dVylik0S darbi- 

n . i, - v. i l“nymą paduota 281 jninkų sąryšy su bedarbių 
SoCialj aSI St a įtaisas, prieš 286 bals. 5 ba 1- j susirinkimu. Suareštuoti ____

sai daugiau paduota pi les 'darbininkai sulaikyti po di- gas Maskvoj i 
i valdžią. Del tos priežasties j deje baucįja 
už dvieju valandų vėliau ka-
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binetas įteikė rezignaciją !pntn71-;,c.fl-xi<nq 
socialfašistai surengę . pra- reįpublikųs prezidentui, 
kalbas - R. > Abramovičiui,, so- Tardieu kabinetas 
cialfašistui, kuris atvyko iš sudarytas lapkričio 2 ,d.

BOSTON, Mass.— Bėgy 
pastarųjų penkių savaičių 
Massachusetts valstijoj be- 

lietuviui, darbe padidėjo ant 25,000. 
, kad dabargyvenančiai po No..51 Wa-: Aprokuojama, 

ishington Ave, Scotia, N. Y. visoj Massachusetts vaisti
nis išrado tam tikrą įtaisą joj bedarbių yra apie 150,- 
ipjaustymui daržovių, mėsos '000. .
1 ir duonos. Pjaustytuvas i kasdien 
•taip padarytas, kad pjaus- i darbo, 
tytojui labai mažas pavojus 1 krautuves 

'įsipjauti pirštus. i darbininkų.
Kasper yra “Laisvės” 

'skaitytojas ir šėrininkas.

Šimtai darbininkų' 
atleidžiama nuo

Departmentinės
atleidžia daug i

Gal būt
dė-

monstracijojapie 50 be-

Pašalinti įmo. Tą įgaliavimą žintikas |
TTV . • r • i n- ; pristatė teismui.Užminus apie tai kaltinama- •

jam Mačiuliai, jis atsakęs, kad . (Dar bus)
to padaryti negalima, nes tary-' -— --------- ——

. Labanauskas už! rj ■ . r\ L’ ’ 1
jį gaivą guldo. Revizorius iš Rochester Darbininku 
to supratęs, kad ir Mačiulis1 •• r> * v
Rimšai prielankus. Į DemOnSU 3C1J3 ITieS

Draugiški vekseliai buvę iš-;
pirkti ir grąžinti tik 
banko stovinčių žmonių, 
nių, paprastų žmonelių 
liai buvo protestuoti.

Ragina Panaikinti
Bažnyčias Maskvoj

arčiau i 
o eili-' 
vekse-1 ROCHESTER, N. Y. — 

Pereitą sekmadienį vietos
Apsuko Sovietų Atstovybę

Be to, liūd. aiškina, kad Ple- 
vokas ir Repšys apgavo SSSR 
atstovybę duodami 2 čekius, po 
500 lt. kiekvieną, bet . kadangi 
sulyg taią čekiais nebuvo pini
gų įdėta, tie čekiai buvo siųsti 
protestam

Išklusius trumpai dar vieną 
nesvarbų liudininką, teismo po
sėdis apie 7 vai. vak. baigia
mas.

Byla truks dar gana ilgai.
Posėdžių metu, koresponden

to pakviestas atvyko teismo sa- 
lėn fotografas ir norėjo nufoto
grafuoti salę kartu su teisiamai
siais iš pryšakio, bet jiems už
protestavus (vienas jų net kal- 
nierių greit užsištatė, išgirdęs 
apie fotografavimą) teismas fo- 
tografuot neleido.

Teko patirti, kad krim. pol. 
vald. p. Smolskis, kuris pirmiau 
sąryšy su byla buvo areštuotas, 
jau paleistas.

tęsiami liudininkų

Aštuntoji Teismo Diena
Pradėjus teismui posėdį pris. 

adv. Petraškevičiui prašant, 
teismas nutarė’ pareikalaut iš 
Mokesčių inspekcijos žemės 
Ūkio draugijos sąskaitas, raš
tus, k^d paskiau juos patiektų 
ekspertams, o antrą pris. adv. 
Petraškevičiaus prašymą del S 
SSR atstovybės jieškinio—at
mesti. >1

Toliau
klausinėjimai.

Užklaustas liųd. Urbonavi
čius, kodėl nariai, nors ir jaus
dami Rimšos nesąžiningumą, 
nekėlė jo pašalinimo klausimo, 
liudininkas atsakė:

—Prasti kaimo žmonės ne
galėjo atskirt kas bloga, kas ge
ra ir ką vadovai sakė, tą žmo
nės darė, o visi vadovai buvo 
Rimšos įtakoj.

Iš p-lės Varnaitės, buv. banko 
kasininkės, buvo laukiama įdo
mių parodymų. Ir prokuroras 
ir teisiamųjų gynėjai ją gana 
ilgai klausinėja. Ji pasakoja, 
kad ji buvusi kasininkė, bet ka
sos raktų neturėjusi.

Be to, ji pasakojo apie Rim
šos duotą įgaliavimą Gordonui. 
Ant to įgaliavimo Varnaitei pd- 
sirašyti liepas Rimša ir ji pasi
rašiusi.

kalbas R.• Abramovičiui,, so- Tardieu kabinetas buvo

Vokietijos j Jungtines Vai-' Kabinetų keitimasis Fran-j___________
stijas šmeižti Sovietų. Są-icįjoj parodo, kad Francijos'
jungą. Vietos darbininkai j imperializmas susiduria suipLjjmH Vaktilll Rpdaf 
po komunistų vadovybe su- 'dideliais keblumais. Pašau-i1 “““M ^uai

12* i • v • • krizis i biai Demonstruoja smarkiai paliečia ir Fran-Į 
ei ją.

Del Francijos kabineto 
rezignavimo susi trukdo ir 
laivynų konferencija Lon
done. Francijos atstovams

rengė prieš jį demonstraci- dinis 
ją. Susikirtime su policija, 
detektyvais ir socialfašis- 
tais keletas darbininkų ta
po sužeista. Du darbinin
kai, A. Rozborski, 34 metų 
amžiaus* ir Morris Mand-

MASKVA.— Maskvos Be- j 
dievių Lygos organas “Be
dievis”, savaitinis laikraš- ; 
tis, pirmadienio laidoj ragi- 1 
na Sovietų valdžią uždaryti, 
visas bažnyčias ir sinago- 

ir Maskvos 
provincijoj. Nurodb, kad 

Protesto mitingas buvo Maskva neturi pasilikti ųž- 
________ Dalyvavo pakaly provincijų - kovoje 

suvirš‘penki šimtai darbi-;prieš religinius burtus. To- 
ninkų; buvo nemažai negrų kie centrai, kaip Odesa, Ka- 

■ darbininkų._______________ luga ir Podolskas, uždarė
visas bažnyčias ir sinago
gas. Ir “Bedievis” pataria 
tai padaryti trijuose Sovie
tų Sąjungos didžiuose mies
tuose, Maskvoj, Leningrade 
ir Charkove.

Laikraštis nurodo, kad 
uždarytos bažnyčios turi 
būt paverstos į kultūrines 

■ įstaigas.
Sovietų yaldžia uždarinė- .

yra

GREENVILLE, S. C. — 
du 

šimtai bedarbių, jų tarpe - 
daug negrų, demonstravo 

wells, 50 metų, tapo suaręs-1laivynų konferencijoj pra-1P1** bedarbę nešdami pla- 
' - įnešta, kad jie pasiliktų kon-1katus su uzrasais: “R«ka';ja baznyuas ten> kui

ferencijoj, nepaisant kabi
neto žlugimo.

tuoti.
Pirma prakalbų komunis

tai demonstravo ant Jos
eph Ave., netęli Labor Ly
ceum svetainės. Nešė pla
katus su užrašais: “Šalin 
Abramovičius, išdavikas,” 
“Popiežius ir Socialistai yra 
priešai Sovietų Sąjungos,” 
“Ginkime Sovietų Sąjungą.”

Svetainėj susirinko apie 
300 žmonių. Kilus protes
tui ir šauksmui, Abramovi
čius negalėjo kalbėti 
tapo nuvestas į viršų,* ant 
trečio augšto, kur jis 
grupe socialistų turėjo pa
sikalbėjimą. 1 f ’

Jis

su

• 16,000 Dirba1 New .Yorke 
Prie Sniego Valymo.

NEW YORK.— Antra
dienį apie 16,000 darbinin
kų dirbo prie sniego valy
mo nuo5 gatvių. Pusė iš jų 
buvo-ekstra pasamdytų.

Maskva. — Pirmadienį 
Maskvos Sovietų vyriausy
bė išleido patvarkymą, kad 
visuose Maskvos restora
nuose nebūtų dubdąma mė
sos per devynias dienas į 
mėnesį. Dabartiniu . , laiku 
darbininkų šeimynos; kiek
vienas narys gauna -viduti
niai pusę svaro mėsos į die
ną.

t

• Pirmadienį čia suvirs

Suareštavo Tris Jaunuolius 
Už Dalinimą Lapelių.

WASHINGTON.— Pirma
dienį čia prie valdžios darbo 
davimo biuro ant Pennsyl
vania Ave. trys jaunieji 
darbininkai, Albert Mallin, 
Frank Phillips ir Nathan 
Briscoe, tapo suareštuoti už 
dalinimą lapelių bedarbiam. 
Tačiaus policija paklausinė- 
jus juos paleido.

Nauja Anglijos Kapitalistų 
Partija

LONDONAS.— Lordas 
Beaverbrook su kitais poli
tikieriais suorganizavo nau
ją kapitalistų politinę parti
ją, užvardinta “Suvienytos 
Imperijos Partija.” Sako, 
surašę turi 200,000 narių.

Įkatus su užrašais v ,
' laujame darbo arba' mokes-1 masinis darbininkų reikala- 
ties,” “Darbdaviu mokamos vimas. Vis daugiau ir dau- 
socialės apdraudos,” “Pen- Sovietų Sąjungos dar- 
kiu valandų darbo diena iribininkų ir valstiečių įsitiki- 
penkių dienu darbo savai- na> kad bažnyčios nereikar 
tė,” “Pripažinti Sovietų Są- bngos, kad vietoj jų reikia 
jungą.” .- steigti naudingas įstaigas, 3

Demonstrantai, pasiklau-i kultūrinius centrus. --.x-l 
sę prakalbų, numaršavo i t ------ :---------
prie teismabučio, ir ten kai- ■ Užvardino Dėbso Vardu 
beėjai vėl sakė jiems pra- '|

Kalbėjo Anna Burlack, Sąjungoj • į
Nacionalės Tekstilės Darbi-! --------
ninku Unijos organizatorė,: MASKVA.— Du kolėkty-- 
nurodydama, kad bedarbiai viai ūkiai tapo pavesti po 
turi organizuotis. globa amerikinės orgąniza-

Čia yra suvirš 8,000 be- cij.os' Friends of ‘Soviet 
darbių. . Union. Vieųas tapo užvar- '

dintas Eugene Victor Debs 
Pabėgo Septyni Kaliniai vardu, kitas užvardintas. .

--------  Tarptautinis Darbininkų į 
BRISTOL, Va.— Pirma- Solidardm'as.

dienio naktį iš Scott apskri-;
Čio kalėjimo, už 28 mylių 
nuo čia, pabėgo septyni ka
liniai. Jie pasidarė raktą,

t

Neteko Antros Kojos

NEW YORK.— Antra
atsirakino kameros duris ir dienio rytą tūlas Thomas 
pabėgo.' Keturi'kaliniai ne-!^oulick, turintis' vieną me*

Rochester, N. Y.— Čia 
suvirš du šimtai bedarbių 
dalyvavo susirinkime, kurį 
sušaukė vietos Darbo Unijų- 
Vienybės Lygos skyrius del 
suorganizavimo Bedarbių 
Tarybos ir prisirengimui 
prie tarptautinės demon-

šu tiko su jais pabėgti.

Birmingham, Ala.— Mc- 
Haney, 56 metų amžiauš 
moteris, penkių vaikų moti
na, tapo nuteista šešiems 
metams kalėjimo už butle- 
gerystę; jos namuose rasta 

' nkos naminio 
_____  pųskvortė degtinės/

stracijos prieš bedarbę, ko- penkios bpnl 
vo 6 d. alaus ir puskv

dinę koją, o kitą sveiką, ar 
per nelaimę ar tiksliai ntP 
šoko požeminiam tunely 
(subway) nuo platformos ' 
ateinant traukiniui, 168th 
^gatvės stoty, Van Cortland 
Park Subway. Tapo nu
kirsta jam sveika koja. Jis 
nugabentas ligoninėn" kri
tiškoj padėty. '.
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AR PASIEKIA SAVO TIKSLĄ?
neišmanėliai sakys, jog tikslo nepasiekia “nusi- 

ginfadvimo” kohfeVencija Londone. Imperialistų tikslas 
būvu sueiti krūvon ir pasitarti apie bendrą’karą prieš 
SoviėM Sąjungą. Jie tą savo darbą ir atlieka.

Antras siekimas kiekvienos didžiosios kapitalistinės 
šalies buvo “nusiginklavimo” konferencijoj daryt viso
kius manevrus, kad išgaut “leidimą” drūčiau apsigink- 
luot prieš kitas valstybes.

Pačios galingiausios imperialistų šalys, kaip kad Jung
tines Valstijos, Anglija ir Francija, po visų ligšiolinių 
derybų apie laivynų sumažinimą, priėjo prie to, jog kiek
viena jaučiasi galinti ginkluotis tiek, kiek tiktai jai “rei- 
kia” arba kiek jinai įkabina.

Kada Francija užsikirto, kad ji būtinai turės dasista- 
tytį karo laivų iki 725,000 tonų įtalpos, Anglijos “socia
listų” valdžia. pareiškė: tuomet ir mes turėsime pakelti 
savo didžiųjų laivų ir šarvuotlaivių skaičių virš tos skait
linės, kurią žymėjome “lygybės sutartyje” su Jungtinė
mis Valstijomis.

Anglų ir amerikonų atstovų klausiamas, ką jis mano 
apie Franci jos reikalaujamo laivyno dydį, Japonijos at
stovas atsakė nutylėjimu. Suprantama, Japonai irgi tu
ri intenciją padidinti savo karišką laivyną virš tos pro
porcijos, kuri buvo jiems skirta palyginamai su Anglija; 
ir Amerika.

Jeigu pirm prasidedant šiai “nusiginklavimo” konfe
rencijai, Amerika planavo dasistatyti naujų karo laivų 
už 500 milionų dolerių iki 1936 metų, tai dabar Amerikos 
delegatai toje konferencijoje sako, jog į naują karinių 
laivų statybą Jungtinės Valstijos turės įdėti bent 1000 
milionų dolerių iki 1936 metų.

Kčts liečia Ameriką, tai’minima “nusiginklavimo’’ kon- 
ferfericija jau patarnauja, kaip priekabė padvigubintam 
jūnį’.ginklavimuisi. Anglija.ir kitos imperialistinės vals
tybes taipgi jausis išeinančios visai palaidomis rankomis 
—ginkluotis, kiek tik kūri išmano ir pajėgia.

O kapitalistinių laikraščių specialiai raportuotojai 
apie1 konferenciją vis dar dumia smėlį į aids pilkajai 

z “publikai”, kad nors ši konferencija nesumažins ginkla- 
Vimosi, o vis dėlto jinai “nustatys ribas laivynams.” Va- 
dinasi, vis dar stengiasi mulkinti darbininkus, būk kapi- 
talistinės valdžios turi tikslo bei galimybės nusiginkluoti 
arba karų išvengti. " (
^Kovo 6 d., Komunistų Internacionalo paskirtoje Tarp

tautinėje Bedarbių Dienoje, turi darbininkų minios pa
rodyti, jog puikiai supranta tas veidmainiškas gudrybes 
imperialistų ir jų pakalikų “socialistų”, ir sykju su obal- 
siu “Darbo arba Algų” išeiti į galingiausias masines de- 
mohstracijas su« ūbaisiais: “šalin imperialistinį karą! 
Apginsime Sovietų Sąjungą!”

Lai Jie Šaukia, o Mes 
Dirbkim, Sako S. S. S. R. 
Darbininkai

Kuomet viso pasaulio juo
doji armija—Romos,' pro- 
testonų, žydų ir kitų tikybų 
dvasiški j a—pradėjo šaukti 
gevalt del SSSR darbįninkų 
pasiryžimo nugalėti buožes 
ir jų didžiausius padėjėjus 
(įvairių tikybų dvasiškius), 
tai to krašto darbininkai, 
pasiraitoję rankoves varo 
savo darbą įpiyųjįyn, “Rau
donojo Artojo” pranešimu,

Glavnaukos restauracįjos ir 
,statybos biuras tarėsi del Isą7 
kijo . soboro (Leningrade) iš- 
naudojimb. Sobore bus įsteig
tas didelis antireliginis muzė- 
jus. Greit bus nuimti varpai, 
kurie specialiais aparatais bus 
perpjauti į dalis, iš daugelio 
varpų bus išpjautos dalys su 
Monferano ir Vitali piešinių
ir bareljefų pavyzdžiais. Var-! traukus Voldemarui iš vie- 
pai duos 100 tonų aukštos rū- tos, kaip buvo pranešta, žu

vo keli milionai litų. Sme
tonos Kruvinojo šaika pava
gia daugiau už visus kitus 
vagis. Ar gi jie gali tuo
met viens kitą teisti? Tiek 
Yčui, tiek visai kruvinajai 
fašistu klikai teismą"suruoš 

spauda tik Lietuvos darbininkai, į Amerikos fašistų triumfą, 
kuomet jie paims valstybės kurie kariškų orkestrų triū-

kur i kampą, žiurkėms' ją ty
rinėti? Ar gal ir čia veikia 
kieno nors Vikri raiikA, kuri 
bylai eigos neduoda? Bet tai 
ne niekniekis, kuris galima už
miršti . Juk drauge su banku' 
žuvo daugybė ne tik valdžios 
pinigų (valdžia ten turėjo, ro
dos, ar ne 50 nuošimčių savo 
pinigų), betsir privptiškų, vi
sokių smulkių Sutaupų. Ir 
jeigu jau nebegalima medžia
giškai nukentėjusius atlyginti, 
tai reikia juos atlyginti bent 
moraliai, per teismą viską 
aikštėn išvilkus, nurodžiuš ti
krus kaltininkus' ir tuos kalti
ninkus išvilkus iš “jų žmontf’ 
fajetonų ir' dvarų ' 5ir patiip- 
džius į tani tikras vietas at-

1 Fašistų valdžia nė neban
dys paliesti Yčą, nes pasta-1 
rašis yra jos šulas. Jis yra! 
vienas iš fašistų, kurių kli
koj šiandien sėdi vagys ir 
buvusieji caro šnipai (Alek
sa geru pavyzdžiu!). Pasi-
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PARTIJOS KAMPELIS
1 Jungtinių Valstijų Komu- 

nistjį Partijos Organizaci
nis Departmentas ragina 
kiekvieną savo distriktą, 
kad jis pasidainuotų narių 
gavimo vajuj taip, idant sa
vo kvotą pasiektų iki rai
dei. 7N.es, jeigu pasitaikys, 
kadįkifris distriktas nepa
siekt’savo kvotos, tai jo or- 
ganteątorius bus pareika; 
lautfcūs parašyti viešai' savo

!' J

į pasKd&kiųimą. kodėl jis ne- 
y išpildyti nuskirtą

kodėl jis negalėjo 
I palipti pavyzdžiė iš kitų di- 

striktų? .
Dirbtuvės branduolių or

ganizavimas' turi atkreipti 
BaV^p didžiausią domesį pa- 
I^tflJrwnis vajaus mėnesio 

omis. , Ne vienas dist- 
ĮUftaė negali pasitenkinti 

ymu tik dalies savo 
s. Paskatinkit kiek- 
draugą arba draugę, 

įpanČią didelėj dirbtuvėj, 
Bf dar nėra dirbtuvės kuo- 
Mfo, idant suorganizuotų.^ 
Įyffigentruokit geriausias 
Įpflės ant didesniųjų fab-

-M
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šizmą kaip Lietuvoj, kituo
se kraštuose, taip ir Ameri-i 
ko j—privalo išdidžiai nešti 
Priešfašistinio Susivieniji
mo vėliavą į kovos frontą 
prieš rengiamą kruvinojo 
Vytauto kermošių, Ameri
kos lietuvių tarpe!

2. Visos lietuvių darbinin
kų masės Amerikoj, ypatin
gai Priešfašistinio Susivie
nijimo ribose esančios drau
gijos, privalo imti vadovybę 
į savo rankas ir išvesti ma
ses į kovą prieš Smetonos 
terorą Lietuvoje ir barbaro 
Vytauto garbintojus—Ame
rikoje, būtent: a) Bendrai 
su nacionalėmis ir lokalinė
mis pašelpinėmis ir apšvie
tos draugijomis, šaukti ma
sinius mitingus, rengi pra
kalbas, supažindinti mases 
su Smetonos režimu bei fa
šistų teroru Lietuvoje ir ko
kis buvo mūsų bočių neprie
telius Vytautas? b) Infor
muoti Amerikos lietuvius ir 
čielas draugijas, kurios nė
ra Priešfašistinio Susivieni
jimo ribose, kad nesidėtų 
prie rengiamo Vytauto ap- 
vaikščiojimo, neduotų jokios 
.paramos Vytauto garbinto
jams ir vytų laukan iš savo 
draugijų susirinkimų fašis
tų agentus.

3. Atsikreipiame į yisas 
lietuviškas draugijas, prigu
linčias ; ar , neprigulinčias 
prie Priešfašistinio Susivie
nijimo, kad pagal išįalę 
remtų Priešfašistinį Susi
vienijimą aukomis ir teiktų 
jam moralę paramą.

Šalin fašistų rankas nuo 
Amerikos darbininkų! ■

Lai gyvuoja A. L. O. P. 
Susivienijimas ir kova sū 
fašizmu iki garbingos per
galės !

Atsižvelgę į juodmarški- 
nių fašistų režimą Lietuvo
je, į su kiekviena diena vis 
aštrėjantį ir aštrėjantį te
rorą prieš savo teisių bei 
laisvės reikalaujantį ir be
kylantį Lietuvės proletaria
tą prieš Smetonos diktatū
rą- 4 i

Atkreipę savo domę į Lie
tuvės politiškų kalinių pa
dėtį, į jų nežmonišką būklę 
pelėsiais dvokiančiuose, 
drėgnuose ir šaltuose kalė
jimuose; jų plakimą, kota- 
vojimą ir teisimą sušaudyti 
tik u^ tai, kad jie ne taip 
protauja, kaip Lietuvos fa
šistai :, dvarponiai, buožės, 
kunigai ir valdančioji kla
sė nori; '• . .

‘ Apsvarstę savo brolių, se
serų bei draugų nežmoniš
kas gyvenimo sąlygas, ku
rie, nepakeldami Smetonos 
režimo ir fašistu teroro 
Lietuvoje, atsidūrė tolimos 
Brazilijos kavos plantacijo
se, ir kaipo beteisiai vergai, 
neturinti žmogaus teisių 
baudžiauninkai, dirba nuo 
aušros iki tamsai Brazilijos 
dvarponiams už duoną, ir 
druska.

Atsižvelgę į Lietuvos ir

sies vario ir nemažai sidabro, 
do centro rajone 
kultūros apšvietos 
perduodama daug 

žydams darbinin-

Įvairiems 
reikalams 
cerkvių, 
kams reikalaujant, Leningra
do sovieto prezidiumas nutarė 
uždaryti choralinę sinagogų.
Šiomis drenomis 

praneša iš Čitos, Sibiro,.kad i 
ten buvusieji parapijiečiai 
darbininkai nutarė uždary
ti visas bažnyčias, nepai
sant tikybų. To paties rei
kalaujama ir Maskvoje, Pa
našūs reikalavimai iš darbiT 
ninku masių pradėta staty
ti visur. Jie supranta, !kad 
kontr-revplįucinis smakas 
nebus nugalėtas kitaip, kaip 
tik griežta kova, nukertant 
vieną po kitai jo galvą. Ir 
tatai SSSR, darbininkai 
vykdo gyveniman aky vaiz
do j e pasaulio kapitalistinių 
šunų baisaus lojimo.

dirbtuvės branduolys priva
lo paruošti laikraštėlius 
(dirbtuvės laikraštėlius) ar
ba lapelius apie padėtį toje 
dirbtuvėje ir paskleisti juos 
tarpe darbininkų.

Ši tai yra paskutinė .va
jaus savaitė. Pasirūpinkit 
Daily Workerio platinimų^ 
nes tasai darbas dar pen 
daug atsilikęs. _ ' ■ , • .?'

Padarykit paskutines va
jaus dienas veikliausiomis f

Vajaus laikas ’baigiasi su 
28 d. vasario. ! ■

'Kiekvienas distriktas, 
kiekviena vienetą—išpildy-- 
kit

Kaip Galima “NubankrūtyIi” 
Ir Vis Būti Ponu

Nors suvėluotai, bet čia 
paduosime iš Kauno “Žinių” 
aprašymą apie savu laiku 
paskilbusį Martyną Yčą, 
Dr. Jono Šliupo žentį ir jo

| “bankrūtą”. To laikraščio 
num. 5 (už šiuos metus) tū
las pilietis rašo:

Keli metai atgal “susiban- 
krutijo” Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės bankas. Tuomet 
žuvo daugybė valdžios ir pri- 
vatiškų pinigų, o to banko vy
riausias direktorius ar valdy
tojas p. M. Yčas pripažintas 
irgi bankrotu, iš kurio “nieko 
negalima paimti’’... Tas ponas, 
kaip, tas ir iki šiai dienai ne
gali atsigauti. ; Jis .tik važinė
ja blizgančiu. savo, žmonos, pęu 
riniu fajetonu, - gyvena arba.

savo kvotas!

DETROIT, MICH.
Tarptautinės Darbininkų 

Pagelbos skyrius šaukia kon
ferenciją, kuri Įvyks vasario 
23 d., 1-mą vai. dieną, svetai
nėj Trade Union Centre, 3782 
Woodward Ave. Konferenci
ja turės apsvarstyti, kaip pa- 
Sekmingiau pagelbėjus Illinois 
streikuojantiems darbinin
kams. Todėl Visos darbi’hi’ii- 
kiškos draugijos ir kuopos tu
ri atsiųsti savo delegatus į šią 
konferenciją.

Sxyriaus Sekretorius.

galią- į savo rankas.

Pavyzdingas Lietuvių

bomis bei kanuoliu šūviais 
■kels į šventuosius žemaičių 
Ididžiausį nevidoną, Lietu
vos valstiečių, garbės ir tur
to plėšiką—kunigaikštį Vy-

Argentinoje, .netoli- Bue- tautą jo barbariško -darbo 
nos Aires miesto, -^randasi 500 metų sukaktuvėse, 
nedidukas Berisso mieste- Šitą visą apsvarstęs, Ame- 
lis,. kuriame gyvena, , virš'tikos Lietuvių Organizacijų 

!l,600 lietuvių darbininkų.’ | Priešfašistinio > Susi vieni j i- 
Didžiuma jų yra pažangaus mot Geritralinis: Komitetas 
nusistatymo. Kuomet savu pareiškia: 
laiku lietuviai’ fašistai būrt- 
-dė leisti savo laikraštį “Bai- vių 
są”, į 
nistus, tai L--------  — -------- -c

ruošė didelį masinį mitin- 'prieš keliantį savo galvą fa- 
gą, kuriame išnešė boikoto 
rezoliuciją. Jis buvo boi
kotuojamas visais būdais ir 
todėl turėjo užversti kojo
mis. Dabar “Rytojus” pra
neša, kad berissiečiai nuta
rė pasmerkti ir boikotuoti 
“Arg. Liet. Balsą”, “Darbi
ninkų Tiesą” ir “Argenti
nos Naujienas”’už tai, kad 

šita “garbinga traicė yra 
Lietuvos kruvinojo fašizmo 
palaiminta ir jo naudai dirba.

Ši traicė bendrai veikia 
prieš Sovietų Rusiją, bendrai 
Veikia prieš proletariato dik
tatūrą ir komunizmą, 
pinėja ir mulkina, 
prieš jų organizacijas, 
darbininkų, laikraščius 
džiamus kitur: “Laisvę”, 
hį”, Darb. Balsą”, Tilžės 
są”, “Raudonąjį Artoją” ir 
,'tus, o ant “Rytojaus” ' . 
kiais būdais niekindami

1. Visos Amerikos lietų- 
organizącijos, kurios

nukreiptą prieš komu- yra sudėjusios savo ištiki-1 Amerikos Lietuvių Organiz.
I berissiečiai su- įmybę vesti atkaklią kovą Priešfašistinio Susivienijimo

Komitetas.

PATERSON, N. J

Šilko Audėjų Prisirengimui
Prie Streiko Masinis Susirin
kimas Pavyko Puikiausiai

Protas ir Pavydas Tarp 
Paukščiu

Su organizacijos reikalais 
New Yorke man teko būti 
pas pažįstamus, kurie turi 
paukščių, papūgą ir kanar
kutę. Pirmiauš, kanarkutę 
vieną turint, niekaip jinai 
neprisileisdavo žmogaus ją 
paimti į rankas. Bet kada 
įsigijo papūgą ir priešais 
kanarkutę su papūga ir ka- 
narkutei matant žaisdavo 
bei ant rankų laikydavo, tai 
kanarkutę pradėjo užvydėtl 
papūgai, kad jinai turi vi
sus patogumus ir risi su ja 
žaidžia. Toliaus, atidarius 
klėtką kanarkutę pati nesi
bijodama ėmė tūptis ant 
vaikų bei didelių rankų, ir 
dabar snapuką prikišus prie 
žmogaus .lūpų, yra išmokus 
bučki duoti, c.

Šis atsitikimas man pa
čiam teko matyti: kanar
kutę išleista prie žmogaus, 
jau be baimės prilėkus čirš- 
kena, lyginai turėdama 
žmogaus protą. Reiškia ir 
paukštukai turi pavydą ir 
niekeno nemokyti, bet patys 
tėmydami kitų prisirišimą 
prie žmogaus pripranta.

Dz. Rep.

“Partijos Organizuoto]as”
Nuo vasario 1 d. š. m. yra 

leidžiamas mėnesinis žurna- 
lukas Komunistų Partijos 
Centro Komiteto Organizaci
nio Department©, pašvęstas 
svarbiausiems • tiesioginiams 
Partijos reikalams. Jo var
das “The Party Organizer^ 
1930”* (Partijos Organižuo- 
tojas). Pirmas numeris jau 
išėjo; antras pasirodys kovo 
1 dieną.

Vasario numerio turinys:
1. Kaip Organizuot Agila- 

cijos-Propagandos Darbą 
Vienetuose.

2. Frakcijos Darbo Unijo
se.

3. Organizavimas Dirbtu
vių Komitetų.

4. Leidimas Darbaviečių 
Laikraštukų.

5. Pagrindinis Partijos 
Vienetas.

6. Tarptautinė Moterų Die
na. '

' 7. Moterų Darbas Darba- 
i vietėse.

Kiekvienas draugas funk
cionierius (einantis tam tik
ras atsakomingas partijines 
pareigas) turi skaityti “Par
ty Organizer.” Jo turinys 
privalo būt diskusuojamas 
kiekviename Organizacinia
me Department© ir kiekvie
no kuopelės (nucleus) biuro.

Metinė prenumerata $1.00 
pavienis egzempliorius 10c.

Gaukite vasario numerį iš 
savo distrikto raštinės. Siųs
kite prenumeratas šiuo ad
resu : Organization > Depart
ment of the Central Commit
tee, 43 East 125th St., New 
York City. Kiekvieno ’ dist
rikto Organizacinis Depart
mentas turi suorganizuoti 
prenumeratų rinkėjų “Party 
Organizeriur.” • ’

<

giau valandų. Algos nuo 15 
iki 20 ir 25 dolerių, šeimy- 

i uos jokiu būdu negali pragy
venti iš tų algų, o da vis al
gos kapojamos ir darbo valan
dos ilginamos.

Kitos išeities nėra, kaip tik 
kova ir aštri kova! Kada Na- 
cionalė Audėjų Unija pradėjo 
organizuoti darbininkus pa
skelbimui streiko, tai A. D. 
Federacija prisiuntė savo gon- 
čius, kad sabotažuotų darbą, 

j darbininkų 
spėkas, ir taip menkai organi
zuotas ir sulaikyti darbininkus 
nuo kovos. Bet darbininkai 
turi tiepasiduoti tų feikerių Į- 
takai ir visi, kaip vienas, turi' 
stoti į- Nacionalę Audėjų Uni
ją ir kovoti prieš išnaudotojus, 
po jos vadovybe, kad pageri
nus

14 d. vasario buvo šaukia
mas masinis šilko audėjų susi
rinkimas Nacionalės Audėjų 
Unijos, kad prirengus ir 
ganizavus darbininkus 
būsiančio streiko, kuris 
greit bus paskelbtas, 
greit bus užbaigtas visas pri- 

I rengiamas darbas.
Nežiūrint, kad tą pačią die

ną, suskaldymui darbininkų 
spėkų ir trukdymui prisiren
gimo prie streiko, surengė vie
tinė Associated Silk Workers 
Unija masinį susirinkimą, ku
rio išgarsinimui.net. policman^i 
buvo užkinkyti, L ir suvažiavę 
pasižymėję kapitalo, pakali
kai, skelbėjai santaikos tarp 
darbo , ir kapitalo, kaip tai: 
Ludwig Lore, redaktorius 
“Volks Zeitųng,” V. Vacirca, 
''redaktorius “Nupva Mondo” 
ir Charnėy .Vladeck, manadže- 
fis žydų “Forwardo,” vienok, 
nedaug tegalėjo nutraukti dar- 

’bininkų nuo surengto mitingo 
Nacionalės Aijdejų Unijos. '

Unijos svetainė, 205 Pater
son St., prisipildė taip, kad ir 
statiems vietos nebuvo,' stovė
jo lobėse ir .tūluose, kamba
riuose, iš kur tiktai galima bu
vo girdėti kalbėtojų kalbas, 
bet nematyt jųjų. Entuziaz
mas buvo didelis tarpe darbi
ninku. Robert MinorĮ pasiti
ko visa svetainė dideliu delnų, 

vietos iri apielinkių darbiniu-j plojimu. Raibėjo Bill Dunne, | 
kai kviečiami atsilankyti. At-į Clarence Miller, J. Magliago- 
sįminkite, kad dabar visur bį?- no ir kiti.
dai’bė ir nesvietiškas išnaūdo- Visi kalbėtojai karščiausia 
jimas Spaudžia claugiąų^ ragino organizuotis įr rerngtis 

' prie štręikp\ Šilkų darbininkų 
sąlygos nepakenčiamos; jie 
dirba nuo 10 iki 12-13 ii- dau-

Jie špi- 
kodbja 

, prieš 
lei- 

“Vil- 
“Bal- 

l’ ki- 
viso

jiKaune savo žmonos r.ūmuose,’ dai;bjninku3 primešda)lli bjaį.
arba savo žmonos dvare, važi- 

' nėjasr ,po .užsienius,, po bran
gius kurortus ir, tt.'; žodžiu— 

' kad ne žmonos *, turtai,- kurių 
pirmiau ji neturėjo, tas mūsų 

. gerbiamasai pilietis senai bū
tų skurde ir varge žuvęs. , .
Kitais žodžiais, p. Yčo 

“bankrūtas” • • buvęs, kaip 
anglai sako, “fake”, apgau
lingas. Jis aprašė viską 
ant savo žmonos ir 'dabar iš 
to gyvena. Time,- “Lietu
vos Prekybos Banke”, vei
kiausiai, buvo įdėti pinigai 
ir “Lietuvos Laivyho”, ku
riam dr; šliupas rinko iš 
amerikiečiu. Vadinasi, 4r 
amerikiečių skatiku Yčas 

‘pasiremia.. Kalbamo' straips- 
mb rašytojas klausia:

NČjąugi tas viskas įaip ir' 
turi rbuti užmiršta ir dovano
ta? Nejaugi

riausibs yūsiės darbiis.' '
< Prie to berissiečiai kvie

čia vistu Argentinos liėtuvių 
kolonijų ' darbininkus. Be 
abejonės, ■ kad ’,J j ię ■ paseks 
tuo pavyzdžiu. ; ' ;

WILKES-BARRE, PA
Vasario 23 d., 2-rą vai. po 

pietų, Nacionalės Tekstilinės 
Darbininką Unijos skyrius šau
kia didelį masini mitingą, ku
ris įvyks svetainęj 69 ,Šo. Han
cock St. Bus gįri kalbėtojai, 
kurie nušvies dabartinę sunkią 
darbininkų padėtį. Todėl visi

byla Įkišta kaž būvi. * 4

siminkite, kad dabar visur be
darbė ir nesvietiškas išnaūdo- b ‘ l’.Y 4 • J » ' - . « >
kąda norį. tbde(f yisijr, tųrtifte 
rūpintis, kaip pagerinus savo

Rengėjai.

suor-
prie
taip
kaip j<acĮ suskaldytų

savo būvį.
Ten Buvęs.

NASHUA, N. H.

T-!
D. A. 74-ta kuopos, bendromis 
jėgomis, rengia koncertą ir te
atrą, kuris įvyks 23 d. vasario, 
2-ra vąl. po piet, svetainėj 20 Į 
High St. ■ / ;

Bus perstatyta veikalas.'
“Kuris iš mūsų turime pirmiau | Sausio 20 d. Pranas Ko- 
apsivesti.”
dyme dalyvaus J. Sabaliaus
kas iš Worcester, Mass.; Ade
lė Mickevičiūtė, soprano,

ir
*

Spuogo Granata

Programos išpil-1 va]iaus^as gyV< Ukmergės 
i no I vn hn Ii n no , ' <-Jt- :

pi. 50 Nr. rado granatą ir 
__ ________soprano,*7iš ėmė ją krapštyti. Granata
Montello, Mass.; seserys Pau- sprogo ir sužeidė kairii 
liukoniūtės iš Lowell, Mass.;, ranką.
J. Rainardienė iš Cambridge, j 
Mass., ir P. Banlis iš So. Bos-j r .l11,1111' p,*MI?rr**a|gssg

j tono.
Kaip matote, programa 

ptiiki, nes ją išpildys geros jė- 
gfts. Todėl visi ir visos atsi
lankykite į šį nepaprastą pa- 
i^pgimą, o mes užtikriname, 
kad visi būsite patenkinti.

bus
i DARBININKŲ 

KALENDORIUS
♦ Vasario 19 d.:

s^-Gimė asUwpmas; Koperni
kas, 1473.—Soy. valdžia paskel
bė žemes sociiilizacija, 1918.

• ' ' 'r.ekvienas Veikiantysis

MJ'S

i%25c5%25a1garsinimui.net


■ * * * *

O jei vie- lyje, darbo išnašųmo pakėlimas• , ,. . . . , . ’. . . ' . _ •------ x----- — —ovMimigai gtuco omviju, -ivj
i yia ago i o kiti biedim, tai, reiškia masėms trumpesnes dar- tam netikusiam surėdymui 

Siaurakaktis n11VŽll»111.Q flIA 1 I Mnlnnrlnci r, • . • •• CASTON ROPSEVICH

DAR APIE DR. A. PETRIKOS turi lygl? pro^1 butl miliome- tarnauti kapitalistų klasei, del .pabandykit, daktare, savo Den-
STRAIPSNIUS, DEL DANTĮ- rium- J?e stengiasi paslėpti jų asmeninės naudos. Dėlto, tis.terijos Associacijai pasiūlyti

STŲ PROFESIJOS esamos sistemos veikimą, kuri kad laikyti pavergus darbiniu- tokių atmainų padarymą. Nu-
_____  daio saujale paiazitų bagotais kus ii’ valstiečius, naudojant crirMit ka tie nonai iums tra

ko

Demonstrantas.

• Į t 1 • U Ir 1 ; I ' ? V 11

Markso-Lenino mokymai yra'na, tai ir Fordo racionalizacijos ir reikia adresuoti j tą’, ar kitą] PATERSON. N. J.

m

surašysi viską, ką tik matai ji buržuazijai butų labai sveika i

SCRANTON, PA.
va-

ir

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
A. M. Balchunas, Savininkas

ROCHESTER, N. Y TROY, N. Y
k

ir
r Yj •Name

Remkime Lietuviusi City |4 ddre.RR

Age

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

kės 
kas 
kad

ž&-

sėkmingai galės . smogti, kirčius
i ir

Šiuos metus mes pradėjome 
labai smagiai ir su geromis pa
sekmėmis. Vasario 1 d. A. L. 
D. L. D. 238 kuopa buvo su-

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

santykiuose darbiniu- 
randasi su daroma 
ir kaip ta pažanga bū- 
sparčiau akstinama,

įpUOlU L C L 1 1 ” J , _ . v -------------- ~ ~ ‘ ~ ~ V v .1 " O U ( VpUUVH L CIO OGA VJO1 LA7JY 1CV I I 1 1 1 1 “

IŠ NEW YOR- buržuazinė sistema slepia klasių jos yra nacionalizuotos ir yra tį aš jau skelbiu nuo keleto me-
GYDYTOJŲ i buv*ma b klasių kovos eigą. Ir neišskiriama dalis kuriamo so- tu

Ji sudainavo tris

klasės valdžią, šitam 
valdančioji klasė puo-

Vasario 5 d. įvyko

<> siaurakaktis buržujus tuo • At- bo valandas, augštesnę gyveni
ni kirs, jog tai paeina nuo atskirų'mo skalę.
< ► i asmenų pastangų. C ‘ 
p nieko neturi bendro.

Toliau autorius tęsia: “Bet 
argi galima viename straipsny
je surašyti viską, ką tik matai, 
ką girdi, ar minty turi? Jeigu

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

kapitalistinė sistema. Darbi
ninkų klasė, žinodama tų daik
tų esmę ir jų funkcijas, pa-

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

” ^New York City.
; ■ I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
įme more information.

koncertinę 
Dabar apie ' 
atsilankė i
Vietos lie-

rius. Bus gera programa ir 
žymūs kalbėtojai.

Rengėjai.

Ii naši ir atmeta jų metodas 
klausimams' aptarti, 

nieko nepadės, o

pasipriešinimus. Gi

griauti jį.
Berods Petriką randa, jog 

“gydymą suvisuomeninti gali
ma net ir dabartinės^ sistemos 

mokslas užkinkytas rėmuose, kad ir dabar.” Nagi,

Ten mokslas yra
Čia sistema pajungtas tarnavimui visai dir- 

Pedago- bančiai masei. Gi kapitalistinė- ■ 
; gas pradės aiškinti, kad ir tu se šalyse

Trečiad., Vasario 19, 1930

Ocoupation

Išpildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 East 
125th Sh, New‘York, N. Y.

Vasario 22 d., 8-tą vai.
kare, svetainėj Workmen’s

ir žinodami savo klasės istorinę ^ova> ^ur šimtai žūsta ir ken- 
_ čia, stengiasi praeiti nepastebė-

kodel

- . - t - valstiečius, naudojant girsit, ką tie ponai jums pa
ir milionus biedniokų laiko pri-.juos savo asmeniniui pralobi- pasakos apie jūs filosofiją, 
slėgę kapitalistų naudai. Visą mui. Sovietų Sąjungoj profesi-Į Oponentas sakosi “tokią min-

ale 'buržuazinės sis- spėkas ir eina daryti galą tam 
siaubūnui, kapitalizmui.

F. Abek.

MnHB

hfoRINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ.

V

i LAI S VOJI 
t SAKYKLA 
iiTnrnTTnmTnmnTn

Kiek laiko atgal, rašiau trum
pą pastabą del tilpusio Petri
kos straipsnio ' 
KO DANTŲ 
DARBUOTĖS”, 
stabą “Laisvės’

ir klausia: “kodėl plačioji 
visuomenė tuo klausimu nieko 
nesako per savo politines, eko
nomines ir apšvietos organiza
cijas”. Ir vėl toji “plačioji vi- 

. Kam čia kaišyti raš-

1 kalbamą pa- j kas vienokiam ar kitokiam atsi- ] cialistinio ūkio, štai, del 
98-tam i/ume-' užtyli apie esamų klasių yra remtina ir ten sveika 

ryje tilpo Petrikos ilgas atsaky-. santikius, tas tarnauja buržua- šiai 
mas “Teisybes Delei”, kur ma-’J aiazitas, turtuolis sau- 
no supratimu, neteisingai apta-! ^!a’ -ils neIpato klasių, bied-1 
narna profesijų ypatybė ir es-Jllokas■ lengvatikys. žabalai tam; _ _ __________  ,
mė kapitalistinėj sistemoj. 11 ‘<aiP JI aplupa. fijos plaukia tokia logiška išva- žodžiais—“visuomenė

Straipsnyje “Teisybės Delei”j0* ir tebemano, jog_ir jis yra da: ; • . ■ ■
autorius nurodo, kad jis tik su vlsais lygus ir nėra skriau- darbininkai su' visu 
“raportavęs apie progresą da- aziamas. 
romą dentisterijos profesijoj 
apskritai ir apie kalbamos pro
fesijos suvažiavimą New Yor- rymui. 
ke ypatingai”. Nejaugi Petri
ką manų, jog dentisterijos, bei įvairiem 
kitokios profesijos užvedimai Ųas masėms 
privatinės nuosavybės kūne ga-i Pri° JU tamsinimo labai daug,ir remia Greenas. 
Įima išskirti iš visos sistemos I prisidės, 
organizmo be turėjimo buržua
zinės sistemos asmenybių? Argi 
autorius abejoja apie bent ku
rios profesijos, o ir newyorkis- 
kio dentistų suvažiavimo ne tik 
savo kryptimi, bet ir iš liemens vieną straipsnį, o neišlaikysi pa- i 
ir iš stuomens buvimą buržuazi- siskirtos temos, tai iš tokio j;

Apie to-I straipsnio išeis, kaip rusai sako, 
žirniai su kopūstais”. Kas pri
ima komunizmo principus ir 
rašte ir darbe jų nepamiršta, 
tą žirnių su kopūstais susimai-' 
šymas nebaugina.

Del to žodžio biznis nėra rei
kalo kratytis. Aš jį ėmiau lie
tuvių kalboj priimtu supratimu 
—išreiškimu. Biznis—reikalas. 
Fordas gamina automobilius, jo 
reikalas. Kitas parduoda tuos 
jo pagamintus automobilius, tai i 
ano reikalas. Vertelga parda-' 
vinėją kumpius, ar dešras, kur- > 
pius taiso batus, tai jų biznis, 
daktaras turi ofisą, verčiasi gy
dymu, tai jo biznis—reikalas.

Daktarų užsiėmimas pastaty
tas ant tokių pat privatinės 
nuosavybės pamatų, kaip ir vi
sos kitos kapitalistinės sistemos 
b.udavonės, dalys. O jeigu jų 
funkcijos turi daugiau charak
terį .socialio patarnavimo, tai 
dar daktarų profesijos lošiamos 
rolės, kuri turi buržuazinę as
menybę visai nepanaikina. Ir 
čionai Dr. A. Petrikai nė
ra reikalo del to užsigauti. Dar,-] “; t 
bininkų klasė tą sistemą su- santykiai su Įmasėmis.—F. A.) [smulkioji 
griaus. Ir jūs, eidami į talką labai lengvai gali išrišti darbi- ana erkė—mažiukas parazitas 
galite daug pagelbėti pridėdami ninkiškoji 
savo petį prie to didelio darbo.

Petriką rašo, kad “su Abeko 
kritika tikras kurijozas”. Ir 

į ve del ko. Būtent, del to, jog 
'“Amerikos Dentisterijos Asoci- 
lacijos žurnale” tilpęs vieno Ru
sijos (o kodėl ne Sovietų Są-

nės sistemos dalimi?
kių įstaigų funkcijas rašant, 
kurios sklandžiai veikia esamos 
tvarkos sistemoj, santikyje su 
masėmis ir naudos davimą iš 
daromos pažangos toj profesi
joj, nevartojant darbininkų kla
sės, Markso suteiktų svarstyk
lių, išeis tik agitacija už tą 
profesiją ir ne tiesioginiai už 
buržuazinę sistemą. Iš tokių 
raštų nėra naudos darbininkų 
klasei. Toki raportai darbo 
mases tevien klaidinti veda. Už 
tai aš ir išsireiškiau apie tokių 
straipsnių bevertę komunistinėj 
spaudoj.

Kalbant apie klases, Petriką 
rašo: “Nejaugi kas nors gali 
būti tiek aklas, kad nematytų 
klasių ir sluoksnių”. Tai kas 
kad mato, bet jei yra buržuazi
jai naudos iš to paslėpimo, tai 
ir dumia akis, jog klasių nėra.

Buržuazija su visa klika sam
dytų savo agentų, su unijų biu
rokratija ir socialistais prisimy
gę tikina biedniokų mases, jog 
visiems reikia bendrai dirbti, I 
pastoviam ūkio palaikymui ir į 
“gerbūvio” paturėjimui. Tie 
veidmainiai, tarsi lakštingalų 
liežuvius pasiskolinę, pasakoja i 
apie demokratijos buvimą ir vi
sų žmonių lygumą prieš įstaty
mus ir tas progas, kokias jiems I

Puslapis TreSaa

nieriaus Abramovičiaus pra- dama, trig dainas, 
kalbas, kurios buvo surengtos 
jam geltonųjų socialistų penk
tadienio vakarė, 549 Joseph 
Ave., netoli nuo Lietuvių Ge
demino svetainės. Komunis
tai išėjo demonstruoti ant gat
vės prie svetainės, kur Abra
movičius sakė reakcionierišką 
prakalbą apie Sovietų Sąjun
gą. Komunistų kalbėtojui vos 
pradėjus kalbėti ant gatvės,

Paskui 
drg. L. Prūseika pasakė gerą 
prakalbą. Kaipo apie kalbė-i 
toją ir jo gabumus nereikia iBaigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

, bet nesveika žąsinui.
Kuomet Petriką neišskiria 

'proletarinės valstybės nuo bur- Isuomenė”. Kam čia kaišyti raš- 1, 
į žuazinės, tai iš jo vedamos filozo-;tą su tais nieko nepasakomais nedarė, klausėsi prakalbos iki 

i”. Juk buvo užbaigta.
Jei proletarinėj ' valstybėj pats autorius viršuje straips- 
__________ __ i energijos, nio pasisakė, kad reikėtų būti 

j įtempimu kūnija penkmetes pla-| aklu, kad nematyti klasių, tai

sėkmingiausi masių akių atida-I planą ne tik reikia užgirt, bet klasę, o ne akis užmerkus šauk- 
Kas nuo to mokslo ša- ir darbais remt. Taip pat Mor- ti, kodėl tyli “plačioji visuome- 

gano ir plieno trušto už'briež- nė.” Ta visuomenė yra sutrū- 
tus planus ir'paskubos darbo , kus į klases ir da pasidalinusio- 
programą, kurią veda Hooveris se klasėse yra didelių skirtu- 

Lygiai taipjmų. Del tų skirtumų eina try- 
Įfilozofuoja visas , Antras Inter-[ nimasis ir tarp klasių labai aš- 
nacionalas. Taip socialistai da- tri kova. Tai kovai vadovauja 
ro visose šalyse.

Jei Amerikos darbininkai sek
tų tokią Petrikos filozofiją, tai 

ir !
'tos sistemos daliai, dentisterijos lĮ/^ 
•industriniams užvedimams. Gi 
darbininkų klasė klaidžiotų sa- 

/' vo klasinio nesupratimo baloje, 
varguose ir kančiose, vilktų iš
naudojimo ir priespaudos jun- 

,gą kaip kad velka dabar.
Petriką pripažįsta, jog yra1 

“tiesa, kad Amerikoj (visam 
kapitalistiniam pasaulyj. — F. 
A.) ne visi gali naudotis mo- 
derniškiausiais patarnavimais 
medicinoj, chirurgijoj ir dentis- 

Nterijoj”. Kiek žemiau 
Įmentuoja: “Ar del to reikia 
smerkti jų (tų profesijų) da
romą progresą”, žinoma, kad 
ne. Bet mes, darbininkai, su
prasdami savo klasės reikalus j 
i 
misiją, dalykus perstatom, kaip 
jie yra, kaip^ jie mus ^paliečia, jęS, sušukdamas: 

,visi tylit!” 1 
Del gydymo 

mo, reikia pasakyti ve kas: Iš 
kapitalistinės tvarkos spaudžia
mo rato negalima išimti vieną 

i špykį, kaip Petriką mano, ne- 
i to ihtegralio rato.

Tokiais lopymais netikusios 
Šį klausimą (profesionalų kapitalistinės tvarkos verčiasi 

” ‘ 'i buržuazija, kuri it

BRIGHTON, MASS

KONCFRT A ę jungos?) dantų gydytojo straip- 
11 v I’ v L ii 1 /i m snis, dėstantis, kaip yra deda- 
Toafras ir ŠnL-ioi lmos Pastanžos Pakėlimui dentis- 
iCdLldk) ii otmidl terijos profesijos toje šalyje.

Rengia A. L. D. L. D. 193 Kuopa <

Vasario (Feb.) 21
Pradžia 7:30 Vai. Vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
24 Lincoln Street

Koncerto dalyvaus gerą solistų 
komikų; bus perstatoma linksma 
komedija “Sulig Naujausios Ma
dos.” Po sceniškų parengimų bus 
linksmūs šokiai, prie geros “Babe 
Stanly and His Orchestra” iš 
Brockton, / Mass.

Šokiai prasidės 10 valandą 
ir tęsis iki 2 valandai ryto

įžanga suaugusiems 50c, vaikams 
,25 centai..

Rengimo Komisija.

nei kalbėti, nes visi žino. Joj 
kalba publika labai pasiten
kino, kas liudijo, kad labai ra
miai užsilaikė. Paskui kuopos 
organizatorius V. Keršulis pa
agitavo tuos, kurie da)1 nepri
klauso prie A. L. D. L. D., pri
sidėti prie jos neatidėliojant

detektyvai puolė į minią su re- ir perstatė dainininkę M. Čes- 
volveriais ir “black jackiais”' navičiūtę.
mušti ir atliko tą žiaurią tra-( daineles, kuriomis publika ne- 
gediją. Komunistai ir šimpa- galėjo atsidžiaugti, nes ji sa- 
tizatoriai Komunistų Partijai vo balsu stačiai publiką užža- 
suėjo į Gedemino svetainę ir (vėjo.
užbaigė prakalbas. Policija ma dainininkė ir jai 
taipgi pribuvo, bet jau nieko

ČesnaVičiūtė yra žino- 
kompli- 

mentų nereikia. Ji dainuoja 
ne tik koncertuose., bet radio 
stotyse, todėl žinoma ir pla
čiai amerikoniškai publikai. 
Jai akompanavo jauna pianis
tė Gudzinskaitė iš Shenectady. 
Jai buvo sunkokas darbas, nes 
nebuvo su dainininke darius 
praktikų. Bet kada mes kitą 
koncertą surengsime ir pa
kviesime česnavičiūtę dainuo-, 

Bąi-iti, tuomet ir mūsų jauna pia- 
I nistė turės daugiau patyrimo

Liet.
ŪkėSų Neprigūlmihgo Pašel- 

• pos Kliubo susirinkimas. Ged
giant susirinkimą, P. Jarule-|

I vičius išsitraukė “Laisvę” 'ir viskas išeis geriau, 
pradėjo skųstis, būk aš jį ap
šmeižęs, pavadindamas f asis
tuojančiu elementu ir neteisin
gai parašęs apie mainymosi 
sekretorių vietomis.

Apie mainymosi tiek pasa
kysiu : visi kliubo nariai, ku
rie dalyvavo susirinkime, gir
dėjo, Kaip Jarulevičius prašė 
leidimo mainytis su drg. Bin
geliu vietomis ir kliubo nariai 
sutiko. Tai ko daugiau nori
ma iš mano aprašymo ?

Kas link fašistavimo, tai aš 
Jarulevičių nepavadinau fašis
tu, bet tik f asistuojančiu ele
mentu ir taip sakydamas nei 
kiek neperdėjau. Jarulevi-

politinės organizacijos. Darbi
ninkų klasė turi veiklia ir ka
ringą savo klasės partiją, Ame
rikos Komunistų Partiją, kai

triąsias darbo unijas, politinių 
kalinių gynimo ir kovos lauke 
esančių darbininkų šelpimo or
ganizacijas.

Komunistų Partija neturi ki
tokių tikslų, kaip tik sugriauti 
išnaudojimo sistemą, organizuo- 

jti darbininkų ir valstiečių ma
ses, kad tos masės imtų valdžią 
į savo klasės rankas, suvisuo
menintų—nacionalizuotų visas'
įmones ir, budavojant socialis-; 
tinį ūkį, išnaikinti kapitalisti-įv^met'7utinka'’“su“ tais
nio ūkio elementus ir klases, 

argu-(Tuomet tebus vien dirbančioji 
visuomenė. Tada mokslai ir 
profesijos bus visų žmonių ir 
jiem tarnaus. Tada tų profe
sijų pažanga bus jų pažanga.

Bet Petriką pro tą klasių

kokiuose 
kų klasė 
pažanga, 
tų daug 
kuomet bus sudaužyta buržua
zinės struktūros kevalas. Tatai ] 
pripažįsta ir Dr. Petriką savo pažeidus 
rašte.

visuomenė”. Taip, —^iko įsikibęs į odą didelio 
visai taip. Prityrimai parodo betrunkančio parazitino kūno 
Sovietų Sąjungoj. Tačiaus mes ir pikčiausiu būdu kovoja prieš 
gyvename ne darbininkiškoj vi- darbininkus, kurie renka savo 
suomenėj, l.._ ____ _____ —
temos tvarkoj, kuomet ta tvar
ka yra purtoma pavergtųjų 
minių sukilimais, kad nuversti 
parazitinę klasę ir įsteigti dar
bininkų 
perijode 
la visu įnirtimu masių sukili-

Ve del to autorius ir argumen- mus ir 
tuoja: i tuo pačiu kartu visos profesi-1 Circle, 508 Lackawanna Ave., 

“Jeigu profesijos organizuota jos ne tik kad yra dalimi ka-1 įvyks balius ir prakalbos, ku- 
pažanga yra remtina Rusijoj , pitalistinės sistemos, bet yra | rias rengia Nacionalės Teksti- 
(Sovietų Sąjungoj.—F. A.), tai | pajungtos tarnauti stambiajam lines Darbininkų Unijos sky- 
kodel ji negali būti remtina A-[kapitalui ir atsuktos prieš dar- 
merikoj ar Afrikoj. Jeigu kas bininkus. Taip ir reikia kalbė- 
gera žąsiai, tai gali būti gera ti. 
ir žąsinui”.

Garbinimais ir gyrimais
atskyrų kapitalizmo dalių, ne-

Sovietų Sąjungoj darbininkai suorganizuosim darbininkus tos
ir valstiečiai yra savininkai ša-1 netikusios sistemos sugriovi-
lies turtų ir šeimininkai ūkio ir 
politikos tvarkyme. Ten socia
lizmo būdavo j imo darbe/ milio- 
ninės masės kasyklose, liejyklo
se, fabrikuose ir lauko ūkyje, 
ne tik remia, bet visomis pa
stangomis kelia paskubos dar
bą. Darbininkų valdomoj ša-

sistemos
mui. Reikia daiktus perstatyti 
pilnoj šviesoj, atidengiant tų 
daiktų tikrąjį veidą, kas-kuo j C.T?? -r uauus, nurj rengia 
yra ir kaip atrodo, kad masės I Ilties ž.edo vaikų draugije- 
matytų, kuo yra paramstyta

LIETUVOS PREKIŲ 
galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų 
tt.

gausite tikrai profesionalę pagel-/ 
bą . Kreipkitės šiuo adresu:

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

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

TAI TIE ŠVELNŪS

Tai tiek apie 
programos dalį, 
tą sviete]į, kuris 
mūsų parengimą,
tuvių neperdaugiausiai randa
si, bet i koncertą suvažiavo 
labai daug, virš trijų šimtų. 
Patys rengėjai nesitikėjo, kad 
tiek daug bus. Pelno irgi 
kuopai pasiliko virš dviejų 
šimtu doleriu, čia reikia ati- < *.

(Pabaiga 5-tam pusi.)

VARDU

Ad No. 74

Greitai palengvina gasus 
ar išpūtimą pa valgio

ar išpūtimas pilvo ar vidurių, atsi- 
ir kiti nesmaxumni dėlei nevirškini- 
greitai palengvinami pagelba Nuga- 

pašallna iš kūno silpni- 
nugali konstipaciją, kuri 

ių ir kitų nesmagių sunega-
kitus vaistus, 

jums geresnį apetitą ir pa-
i

Dar kiti vaistai Nuga-Tone 'pa- 
vidurių !

Imkite Nuga-Tone tik per ke- i 
ii' jūs pastebėsite didelį pageič- 
abelnos sveikatos. Jūs galite

par-
Jeigu jūsų jiardavėjas neturėti)

fašistuojančiais e 1 e m e ntais, 
kurie randasi Kliube ir juos 
užtaria. Jeigu Kliube būna 
pakeltas koks nors darbinin
kiškas klausimas, fašistuojanti 
elementai išeina prieš. Ir štai 
faktai.

Ne taip jau senai
buvo pakeltas klausimas, kad 

Jlls susivienyti su S. D. D. arba šią 
draugiją priimti į Kliubą su vi-1 

'suvisuomenini-■ su turtu. 'Sumanymas geras.
Bet Jarulevičius tam griežtai 
pasipriešino, sakydamas, kad 
jis stoja už Kliubo konstituci
ją, o konstitucijoj pasakyta, 
kad gali priklausyti tik vieni 

i vyrai, tuo tarpu S. D. D. yra 
ir moterų. Ar čia ne fašistuo- 
jantis žingsnis?

Pora mėnesių atgal buvo 
Kliubui atsiųsta laiškas Nacio
nalės Tekstilės Darbininkų Un
ijos, kviečiant Kliubą dalyvaut 
konvencijoj, ši unija kvietė 
visas darbininkiškas organiza- 

icijas dalyvauti ir apsvarstyti, 
kaip pasekmingiau laimėti 
streikus, kaip kovoti už trum
pesnes darbo dienas, kaip pa
naikinti nepilnamečių darbą 
dirbtuvėse, kaip panaikinti 

I naktinį moterų darbą dirbtu
vėse ir t. t. Ir kada tas laiš
kas buvo perskaitytas, tai P. 
Jarulevičius pradėjo šaukti at-» 
mesti laišką. Ir tas laiškas 
tapo atmestas vien tik pasi
darbavus fašistuojantiems ele
mentams, kurių tarpe buvo ir 
Jarulevičius. Tuo tarpu Jaru
levičius save skaito suprantan
čiu žmogumi ir visur išeina 

Kovo 3 d., 7:30 vai. vakare,1 prieš susipratusių darbininkų 
Washington Hall Hyde, Park, reikalus. Todėl pavadinimas 
319 N. Main Ave., įvyks kon- fašistuojančiu elementu ne ap- 
certas ir balius, kurį rengia šmeižimas,., bet teisybės paša-

Gasai 
rūgimai 
mo yra 
Tone, kadangi jis 
nančius nuodus ir 
yra priežastim 
Įėjimų.

Nuga-Tone užveria savy i 
kurie suteikia 
gelbsti viduriams tinkamai suvirškinti ką jūs 
suvalgėte. Dar kiti vaistai Nuga-Tone 'pa
lengvina inkstų ar pūslės įdegimą ir ’ 
pakrikimą. Imkite Nuga-Tone tik 

■ lias dienas i 
jimą jūsų abelnos sveikatos. .Jūs 

T_.. , gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra Kliube davinėjami.
jų stake, papražykit jį užsakyti jų del jūs iš 
savo džiaberio.

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL :.
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šipos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja 
nie, kaipo užsakymus (orderius)

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės,: 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai HaarRm 
Oil Capsules” greitai pataisys Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintar Aalonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- ANUJ Capsules”
ir gamta atsilygins. Visose vaistinėse tri
jų dydžiu. Ieškoki- Ate “Gold Medai” 
vardo dėžutėse. Ne- imkite kitokių.

nuos Miškinis ir Zdaniūtė iš 
Wilkes-Barre; Valukas ir pati 
choro mokytoja Vanagaitė. 
Bus duetų ir solo,, kuriuos iš
pildys draugijėlės nariai. Po 
koncertui bus šokiai. Todėl 
visi ir visos atsilankykite.

Draugijėlės' Raštininkas.

šmeižimas,, bet teisybės pasa
kymas.

Užbaigdamas rašinį, duodu 
Jarulevičiui $25, jeigu jis įro
dys, kur ir kada aš skebavau 
arba skebus. užlaikiau, kaip 
jis sako. Tuomet paskelbsiu 
viešai savo pavardę, tai nerei- 

galvą sukti, kad suradus, 
tas korespondentas K-p-ė, 
jį nubaudus.

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

Tel., Stagg 5938

Keturi Komunistai Sumušti, 
Du Suareštuoti

Žiauri policija, socialistų 
pasamdyta, (sumušė 4 komu
nistus ir du suareštaVo. Iš su
areštuotųjų vienas komunistas,1 rengus koncertą ir prakalbas, 
o kitas simpatizatorius Komu- Toks parengimas dar pirmą 
nistų Partijai. Komunistas iš- kartą čia įvyko vietos lietuvių 
imtas po kaucija $2,000. Ant-1 istorijoj. Muzikalę progra
ms taipgi išimtas. Vasario 14 mos dalį išpildė plačiai pa- 
d. Komunistų Partija surengė garse jus dainininkė M. Česna- 
demonstraciją prieš reakcio- J vičiūtė iš Brooklyno, sudainuo-

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas------$75.
Taipgi mažesnis kursas—-užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)----- --$25

• Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal

boje. Mokytojum yra lietuvis,
žymus auto ekspertas-instrukto-

NEW YORK AUTO SCHOOL rius L. Tikniavičius. Atdara iki
228 Second Ave., Cor. 14th St. 9 vaL vakare, nedėldieniais 10

New York iki l2 vai. ryte.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

rDiisyr

HAVERHILL, MASS.

z (Tąsa)
—O kaipgi ne,—atsakė viršyla.—Supran

tama, sumažėjo. Veik kiekviename so
džiuje vieną arba du paliekame, tai ser
gančių, tai mirusių, tai užšalusių.

—O kodėl taip miršta?
—Daugiausia, pons oficieriau, tai nuo 

karštligėj...
—Taip, taip, karštligė... karštligė... 

Blogi juokai karštligė,—taręs tą oficierius 
vėl nuleido galvą.
r “ ' “Aha! Aha!“

Ant vidujinio karo fronto su partizanais, 
baltieji gavo smūgį po smūgiui, sekė pra
laimėjimai. Partizanai užėmė rajoną, ap
imantį kelis valsčius. Miestelyj Pčelino ir 
vėl ant mokyklos namo plevėsavo raudono
ji vėliava su inicialais T.S.F.S.R. (Taežo 
Socialistinė Federatyvė Sovietų Respubli
ka). Pčelino vaidino sostinės rolę viso par
tizanų sukilėlių rajono, visos Taežo Sociali
stinės Federatyvės Sovietų Respublikos. 
Miestelis pavirto į apdrūtintą liogerį. Gilūs 
apkasai dviem eilėm apsupo aplinkui visą 
miestelį. Toli už apkasų, ant plačių pra- 
švaisčių, ant kelių, ištisomis eilėmis gulėjo 
geležinės akėčios, dantimis į viršų, kiek ap
dengtos sniegu. Kaip voratinklis supinta 
spygliuotos vielos. Lygumos ir žemumos 
buvo užleistos vandeniu ir užšalę. Iš apka
sų per tarpus kyšojo žali vamzdžiai “Mak- 

* simų” (Maksimo typo kulkasvaidžių) ir 
“Klotai”. Per langą iš didelio namo, sto- 

y vincio ant Medvežija gatvės, kyšojo didelė 
gerklė savadarbes kanuolės—pasididžiavL 
mas pirmojo Taežo pulko.

> Nuo to laiko, kaip partizanai prasimušė 
iki Čiornyj kalno, partizanų organizacijoj 
įvyko daug permainų, kaip respublikos gy
venime, taip ir armijoj. Į vietą pirmesnio 
kariniai-revoliucinio rajono štabo, buvo iš
rinktas vįenas armijos komandantas, kuris 
patsai vienas ir tvarkė karinio veikimo 
darbus. Kiti reikalai perėjo į rankas iš
rinktam per armiją ir piliečius Armijos 
sovietui. Buvo suorganizuota valstybinė 
kontrolė—išrinkta kontrolės ir patikrini
mo komisija. Taežo karo frontas dabar 
vadinosi—šiaurinis Taežo karo frontas.
’ Aštrus reikalas apsirengimo, ginklų ir 
karinių reikmenų privertė partizanus su
tvarkyti ir paleisti darban savo dirbtuvė
les ir chemijos laboratoriją. Pčelino mies
telyj pilnai dirbo: siuvimo, kailinių siuvi
mo, kurpių, pakinkų, skūrų fabrikas ir che
mijos laboratorija, taipgi taisymo ginklų 
dirbtuvėlė.

Laboratorijoj gamino: patronus, ranki
nes granatas, prietaisus del * išsproginimo 
tiltų ir gelžkelio bėgių, kardus, ir tt.

Nedateklius komandantų srityj paragino 
suorganizuoti mokyklą karo reikalų žinoji
mo, kuri sėkmingai veikė jau antras mėnuo. 
Jos priešakyj vadovu stovėjo pabėgęs ofi
cierius iš Kolčako armijos. Partizanų ar
mijoj jau buvo daug kulkasvaidžių, kuriuos 
jie atmušė nuo baltųjų. Del geresnio jų iš
naudojimo buvo suorganizuota kulkasvai- 
(jininkų komandos. Mokyklos rašybos vi
soj partizanų teritorijoj buvo atidarytos; 
mokytojai pagal darbo įstatymą priversti 

„pokyti.
Veikė ir kariniai-revoliucinis tribunalas. 

Armijos kuopose, pulkuose buvo savo teis
mas. Ligoninė ir lovos buvo tvarkoj, ne
paisant kad gydytojas ir jo du pagelbinin- 
kai su medikamentais pabėgo pas baltuo
sius. Agitacijos skyrius dirbo pilnai, sklei
sdamas agitaciją tarpe valstiečių ir kvies- 
dąmas jups nuversti Kolčako valdžią. Jis 

’ Reguliariai leido laikraščius—“Karinės ži
nios šiaurinio Taežo fronto”, kuriuose, 
apart atsišaukimų, buvo teikiamos žinios 
Apie armijos stovį ir padėtį užpakalyj bal
tųjų. Armija ir pabėgėliai buvo pilnoj ži
nioj sovieto liaudies ūkio, kuris ir aprūpino 
visus reikmenimis, maistu, drabužiais, ava
lais ir medikamentais (gyduolėmis). Taip
gi tas sovietas per savo agentus pirko bal
tųjų užpakalyj ginklus, patronus, paraką, 
šviną, gyduoles, popierį ir ligonbuoių reik
menis? Respublikos finansai buvo gana di
deli, sudaryti liuosnorių aukomis ir per pa
skolą. Buvo išleista taip vadinami “drau- 

\ giški laiškai”. Reikmenys ir arkliams pa
šaras sudaryta per aukas, verstiną rekvizi
ciją nuo turtingųjų ir tiesiog atmušta nuo 
baltųjų. ' Visas užpakalio darbas — ka
simas apkasų, apdrūtinimas, paruošimas 
kuro—buvo atliekama per belaisvius bal
tuosius, kurie buvo laikomi koncentracijos 
liogeriuose.

Mokykloj ėjo reguliaris. Armijos sovieto 
posėdis. Raštininko vietą buvo užėmęs bu
vęs kunigas—V oskresenskis. Pirmininka
vo Žarkov. Jis kalbėjo:

—Draugai, tik ką gavome džiuginančią 
I žinią.—Žarkov buvo biskį sujudęs. Veidas 
atžymėjo nervingą sujudimą. Kumščius 
kietai suspaustus jis povaliai tai pa
keldavo, tai/vėl nuleisdavo. Išsiskutęs, pa
jaunėjęs Voskresenskis, biskį šypsojosi, 
žiūrėdamas į eilių eiles partizanų galvų.

—žmogžudžių lizdas išgriautas. Balto
sios varnos išblaškytos. Voras Kolčakas 
pabėgo. Omskas paimtas per Raudonąją 
Armiją.

—Ura!... Lai gyvuoja sovietų val
džia!. ..—šaukė partizanai, kad net moky
klos sienos drebėjo, grindys lingavo.—Lai 
gyvuoja Raudonoji Armija!... Mirtis bude 
liams!... Kolčakėlis nepabėgs!... Sugau
sime !... Paimsime!... Paklius tas krau
gerys !... Ura!... Ura!... Paklius!

Delegatai sukilo. Apvertė kaip kurie 
krėslus, subėgo prie stalo arti pirmininko, 
šaukė ir rankomis mosavo.

—Ant šulinio svirties tą vorą! Lai ir jis 
pašoka!... Per ištisą savaitę šompolais jį 
reikia plakti! Tiltą per upę Čystąją iš
sprogdinti reikia!... Sugauti budelį!... 
.Sugauti!... Sugauti!... Nepaleisti!... 
Pasakok, kaip tas gyvates sumušė?!

—Draugai, prie tvarkos,—Žarkovas tvir
tus kumščius atgniaužė, mušti į stalą jis 
daugiau neturėjo jėgų. Jis iškėlė abi pan

ikas.—Draugai, paklausykite! Yra dar 
' ‘naujienos!... Draugai, raminkitės!...

Delegatai, kaip banga, ritosi atgal... 
Delegatai garsiai kalbėdamiesi vėl sėdo į 
savo vietas.

—Draugai, nustokite kalbėję!... Aty- 
dos!...

Susirinkusieji nutilo.
i—Valanda galutinos pergalės artima. 

Dar nedaug ir mes įeisime į miestą, į sosti
nę kraugerio Krasilnikovo.

—Teisingai!... Teisingai!—kartojo dele
gatai.

—Buržuazijos bandos bėga, net pačios 
nežinodamos kur. Draugai, jie“ jau visai 
bespėkiai. Kaip geležinis lankas, Raudono
ji Armija apsiaubinėja juos ir smaugia. 
Visas Sibiras prieš baltuosius sukilo. Kol
čako niekšai dar vis laikosi ant gelžkelio.

—Išmušti juos iš ten!... Pravyti nuo 
gelžkelio!...

—Pabėgti jie, suprantama, nori, jiems 
reikia. Ir štai tos, kirmėlės nusitvėrė už 
paskutinės priemonės, skleidžia po mieste
lius ir sodžius savo bjaurius atsišaukimus: 
“J pabėgėlius!” ir “Atsišaukimas į moterį”, 
ir tikisi, matomai mano, kad valstiečiai jau 
užmiršo jų niekšiškus pasielgimus, muši
mą, korimą, ir klausys.

—Apsiriks ponai!... Apsiriks!... Teisy
bė, kad apsiriks!...

—Štai, draugai, ką jie rašo: “Pražus 
Rusija, pražūsite ir jūs. Pražus jūsų vy
rai, vaikai ir, tėvai. Jie bus per juos su
šaudyti.”

—Per juos, .tai reiškia mus—paaiškino 
Žarkov.—“O geriausiame atsitikime, bus 
vergai bolševikų.“

—Vergai, ne vergai, o priversime tas 
baltas gyvates pataisyti viską, ką jie su
griovė !... Padirbės ir baltos rankelės!...

—Jeigu budeliai jau pradėjo taip kalbėti, 
j ieško pagelbos ir išsigelbėjimo pas mote
ris, tai suprantama, kad jų reikalai blogi. 
Greitai jiems visiems galas bus.

—Teisingai!... Galas!... Galas!
Delegatai negalėjo būti ramūs, negalėjo 

'tik klausyti. Voskresenskis žiūrėjo į juos 
I patenkintomis akimis. Sieloj jam buvo ra
mu, šviesu ir biskutelį griaudu. 'Savo mo* 
terį ir vaikutį, kuriuos baltieji nužudė, jis 
dar neužmiršo. Žarkovas valdė ir save ir 
susirinkimą, kalbėjo pasitikinčiai, greitai.

—“Tėvyne žūva”,—rašo baltieji savo 
laikraščiuose. Į tai mes atsakome ponams, 
kad pas darbo klasę, pavergtą ir nukankin
tą per budelišką valdžią, tėvynės nėra, ir 
žodis “tėvynė” yra reikalingas tik baltiems 
del pridengimo įvairių jų tamsių, darbų. 
Del mūs tėvynė—visas pasaulis, ir greitai 
mes sukilsime visame pasaulyj prieš bur
žuaziją. Mes laike karo su Vpkietija mo
kėjome per apkasus ir spygliuotas vielas 
susikalbėti su vokiečiais draugais, susikal
bėsime ir dabar su užsienio broliais darbi
ninkais.

(Tąsa bus)

čionai randasi tik dvi dar
bininkiškos draugijos, tai A. 
L. D. L. D. kuopa ir Laisvės 
Chorau Pirmoji apšvietos, o 
antroji dailės. Veikimo dide
lio nėra, nes mažai veikėjų. 
Bet vis gi šiokis tokis judėji
mas eina. Choras turi nusi
samdęs nuolatinę svetainėlę. 
Palaikymui svetainėlės kas 
antrą subatą turi pramogėles 
—šokių vakarėlius. Taipgi 
esame prisirengę pakviesti 
draugus iš Lawrence sulošti 
operetę “Kova už Idėjas.” Sa
vo metinį koncertą žadame su
rengti kovo mėnesį ir tikimės 
sutraukti daug jaunų j spėkų 
del koncerto iš savo bhoro. 
Mat, pastaruoju laiku daug 
jaunų merginų prisidėjo prie 
choro.

A. L. D. L. D. 85-ta kuopa 
i irgi juda. Gruodžio 21 d. bu
vo surengus šokius, kad. pasi
darius kiek pelno del darbi
ninkiško veikimo.

Vasario 5 d. buvo surengus 
prakalbas draugui M. žaldo- 
kui. Iš priežasties bedarbės 
ir šalto oro, žmonių atsilankė 
mažai. Draugas žaldokas pa
sakė labai gerą prakalbą. 
Rinktos aukos padengimui lė
šų ir Agitacijos Fondui. Au
kojo sekamai: J. Valatka $1; 
Finenkienė, P. Galinis, B. Gu- 
mauskas po 50 centų; smulkių 
$1.81. Viso surinkta $4.31.

A. Želionis.

. PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10-ta kuopa ren

gia šaunų balių Agitacijos Fondo 
naudai subatoj, 22 vasario (Februa
ry), svetainėj ant 8th St. ir Fair
mount Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bus puiki muzika, skanių val
gių ii’ gėrimų. Kviečiame visus at
silankyti ir pasilinksminti.

Komisija. (42-44)

CHESTER, PA.
Tarptautinis Darbininkų Apsigy

nimas’ rengia vakarienę nedėlioj, 23 
vasario, Karšauskio svetainėj, 731 
Caldwell St. Pradžia 6-tą. vai. vaka
re. Kviečiame visus' atsilankyti.

Komisija. (42-431

AKRON, OHIO
A. P. L. A. 40-ta kuopa rengia 

balių ir teatrų, kuris įvyks vasario 
22 d., Zidon svetainėj, 772 Raymond 
Št. 'Pradžia 6:30 vai. vakare. Bus 
sulošta komedija i “Uošvė Į namus— 
tylos nebebus.” (Šią komediją sulos 
draugai clevelandiečiai. Įžanga laike 
perstatymo $0. centų špatai, ant šo
kių merginoms ;35 centai.

Kviečiame visits . ątsilankyti, nes 
kurie tik atsilahkyš, tie bus pilnai 
patenkinti.

■ J. Kirtiklis.

ELIZABETH, N. J.
Tarp. Darb. Apsigynimo Liet. Sekc. 

8-tos kuopos susirinkimas yra per
keltas, Įvyks ketverge 20 d. vasa
rio po num. 69 Park St., Elizabeth, 
N. J., 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
įsitėmykit, patys dalyvaukit ir paša
linius atsiveskit.

Sekr. B. M. (42-43)

BINGHAMTON, N. Y.
Neužmirškite Savo Darbų!

“Vienybės” No. 13 Lapelis 
rašo, kad Binghamtono rau
donieji (suprask, progresy
viai) ; atvykusį iš Lietuvos 
žmogų tuojau bando padaryti 
susipratusiu. (žodį “susipra
tusiu” jis deda į kabutes). 
Tuomi savo pasakymu Lapelis, 
matyt, nori duoti suprasti 
skaitytojams, kad progresy
viai elgiasi netinkamai. Jis 
norėtų pasakyti, kad progresy
viai turi naują žmogų stumti 
pas sandariečius.

Jei Lapelis pats žinotų, kaip 
elgiasi sandariečiai ir jei jis 
turėtų bent kiek sąžiningumo, 
jis panašią pastabą turėtų pa
sakyti apie sandariečius.

Sandariečių siūlomą malo
nę ir man teko patirti. Kele
tas metų atgal sandariečiai 
norė’^ mane savo pusėn pa
traukti. Jie kalbino mane į 
jų kuopą prisirašyti ir jųjų lai
kraščius skaityti. Vienas “bro
lis” davė man tris numerius 
“Sandaros,” kurią aš perskai
tęs grąžinau, kaipo man ne
patinkamą. Jis man pasiūlė 
užsiprenumeruoti “Sandarą.” 
Bet aš nenorėdamas to jų lai
kraščio skaityti, pasakiau, kad 
pinigų neturiu. Tada jis man 
žadėjo “Sandarą” užrašyti, 
kaipo dovaną. Bet i)' nuo to 
aš atsisakiau. Nuo to laiko 
sandariečiai ir neturi ant ma
nęs geros akies.

Stebėtinas dalykas, kad La
pelis apie savųjų “pasiryži
mus” nekalba, o “aiškina” tik
apie kitus.

A. L. P. Kliube lietuvių kal
bos pamokos būna kiekvieną 
pirmadienio vakarą. Kurie 
esate užsirašę pamokosna lan
kytis, neapleiskite! Lavini
masis teikia didelę nauda.

k.

į Dublinas, Airija.— Bedar
be smarkiai auga Airijoj. 
Pabaigoj 1929 metu buvo 
užregistruota 42,214 bedar
biu. Suvirš 20,000 bedarbiu 
randasi šiame mieste.

PRANEŠIMAI 
iŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
Koncertą ir šokius rengia trys ap

skričiai: A. L. D. L. D. 12, L. D. S. 
A. 4- ir Koių. Part. ’Liet. Frakcija. 
Įvyks subatoj, 22 vasario, Workmen’s 
Circle svetainėj, 69 Hancock St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Bend. K. Sekr. J. Stanislovaitis.
(42-44)

Trečiai, Vasario 19,‘
..rr-dįs

MAHANOY CITY, PA.
Paskutinis Pranešimas—Meldžiame 

Įsitėinyti!
Operetė “Kova už Idėjas,” tas taip 

didelis ir gražus veikalas bus per
statytas utarninke, 25 d. vasario 
Norkevičiaus svetainėje. Prasidės 
lygiai 7:30 vai. vakare. Nepraleis
kite, nes negreit tokia proga pasi
taikys.

Rengėjai. (42-43)

DETROIT, MICH.
1). L. K. K. Draugijos susirinki

mas bus nedėlioj, 23 vasario, Lietu
vių svetainėj, 25 ir Vernon High
way. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Visi nariai ateikite, nes yra labai 
svarbių reikalų, kurie pereitam susi
rinkime liko nenutarta, taipgi visi 
laiškai liko neskaityti. Tat visų na
rių pareiga atsilankyti Į šį susirin
kimą ir apsvarstyti neužbaigtus rei
kalus. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. V. J. Geraltauskas.
(41-42)

RIVERSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 142-ros kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 23 vasario, 
pas Mažeiką, Cambridge. Pradžia 
2-rą vai. po pietų. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų. Atsiveskit 
ir naujų narių.

Sekr. M. J. Pacevich.
(41-42)

KEARNY, N. J.
Puikų Teatrą, “ŽMONĖS,” trijų 

veiksmų dramą, ir “KURIS MIRĖ 
PIRMIAUSIA,” komediją vieno veik
smo, stato scenon Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos 
136-ta kuopa suba'oje, 22 d. Vasa
rio (February), 1930, A. L. P. Kliubo 
Svetainėje, 134 Schuyler Ave., Kear
ny, N. J . Pradžia 7:30 valandą va
kare..—Gerbiamieji! Veikalas “Žmo
nės” perstato nuotikius iš Lietuvos 
vargšų gyvenimo. Turtingas ponas 
apgavingu būdu padarė suokalbį su 
vargdieniu tėvu, kuris, per nesu
pratimą, priverčia savo vienintelę 
dukterį pasiduoti pono piktiems no
rams. Mergaitė, pasijutus ant gė
dos slenksčio, nusiskandina.

Komedija “Kuris Mirė Pirmiau
sia” yra viena iš juokingiausių. Vy
rų Oktetas “Harpa,” iš Newark, N. 
J., pasirodys ant scenos su skam
bančiais, žavėjančiais balsais ir nau
jom dainom. Bus muzikališkų ir ki
tokių pamarginimų. Atsilankę, visi 
turėsite malonaus pasitenkinimo.

Įžanga suaugusiems 50c; vaikinas 
25 centai.

Užkviečia visus Rengėjai.
(41-42)

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

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

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

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

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

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

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

«

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
’ GYDYMAS IR VAISTAI

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujaįs 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.

> I <• .................. » • ; ■ • J, J . I 

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj H 

Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn BMg. I 
t Public Square V

WILKES-BARRE, PA. 
.......

Bell Phone, Poplar 7545

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

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusiai ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kaina, nulittdiino 
valandoje šaukitės pas mane. Pau mape 
gulite gauti lotus ant visokių kapinių ktx>- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

NAUJAUSIOS MADOS 1

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

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

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

. Telefonas: Pulaski 1090 .'i
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Tribunole Jau Paskirtar pavyktų kuo-jkiai, Dzikai ir broliai Vaičių

Spinduliai,

Bedarbis

į

šiuo DARBININKUVladas. DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKAKALENDORIUS
Urbo Lax Tabs1930 METAMS

SUREDAGAVO R. MIZARA

J

ko- Vardas

..Street or AvenueNo,

State..M lestas

a. LUTViNAs užlaiko

ŠEKIT LINDBERG

A. LUTVINAS
Elizabeth, N. J. .69 So. Park St

Tel:: Trinity 1045
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su didesniais 
Rose Labora- 
reikalavirm<i. 
dienomis dar

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis, 
bet ir į grabą paguldo.

Urban’s Cold Powders

• DISTRIBUTORS
J. J. STROSSELL IR K. AKULIONIS

(P^baįiga nuo pusi.

Lutviną pažįsta vi
sas Elizabethas, o 

turėtų pažinti visa 
New Jersey.

Jis ne tik sunkiausias litras įvaro.
Bet tie, kurie vartoja po plačia Ameriką pararsėjuslua

(Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. 
Už. 75c už bakst} apsiginkluok nuo tavo 
amžino priešo 1

kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą— 
užkietėjimų—kuris žmogui pagamina daug

- - - 25 centai už skrynutę.

736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 59th

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

Svetainę baliams, 

vestuvėms, teat

rams, prakalboms, 

bei Užeigą visiems 
geriems lietuviams. 
Puikiai galinpa pa
valgyt. '

M. J. J. Urbszo, 187 Oak St., Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką šimtų 
jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. RE1KAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA., tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
gilia ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai, pa
daryti rankomis, yra geriausi, juos visi myli!

I TROY, N. Y

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
vieno .parengimo neapru^into su darbininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami darbinįnkus, siūlykite tą svarbų vei
kalų. Darbuokimės, kad išplatinti visą.

Taip pat užsiima

Real Estate bizniu.

Informacijos teikiamos dovanai. Užsakymus su pinigais siųskit re
gistruotame laiške ar money orderiu, visuomet užrašydami taip:

BLUE ROSE LABORATORIES
Branch Office 69 Bond Street, - Dept. D.

, ELIZABETH, N. J.

nar. Iš Pittsfield, Mass., buvo 
Iš Brooklyn© buvo 

ibhlsitl duonos ar darbo bus Balčiūnas, Norkus ir Sutkus. 
C demonstruojama kovo 6 d. *odžiu’ iš tol™esniV koion!« 

XT. i i • • i buvo nemažai žmonių.
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Puslapis Penias

GRAŽUS TEATRAS “GYVIEJI NABAŠNINKAI
I

Draugai ir draugės:—
, I

Kovo 6 d. yra nepapras-1 
:|>ta diena. Tai bedarbių die-j 
na.

• Bedarbių diena ne tik šioj 
šalyj, bet ir visame pasauly.

Kovo 6 dieną bedarbiai 
sios šalies, bedarbiai visa
me pasaulyj demonstruos, 
reikalaudami duonos ar

Visas proletariatas ant vi- 
Jsto žemės kamuolio, vaduo

damasis obalsiu duonos ar 
darbo, išėis organizuotai į 
gatvę iri pareikalaus nuo 
Valdančios -klasės duonos ar 
(iarbo!; I ■, • <

( ' Tai bits pirmas tokis or
ganizuotas kėlimas to obal- 
nio viešai visoj istorijoj dar
bininkų judėjime. j
! Reikia atminti, kad bedar
bių demonstracijos kovo 6 i

k d. įvyks ne vien kiekviena
me mieste šioj šalyj, bet ir 
Visame pasauly, visur, kur 
tik valdančioji klasė, turčių, 
parazitų klasė, išnaudoja 
darbininkus, visur, kur tik' 
šiandien randasi bedarbių j 
darbininkų. j

Avangardas visose darbi
ninkų kovose, vadas visuo
se stambesniuose darbinin-įti 
kų klasės žygiuose Komu-; Dusas, kuriame buvo

i-i-l

S. S. PITTSBURGH, PA
LiiioniaiiianiūiiiaiĮioiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiHaiiiauiaiiiaiiintnanisiiiaHiaiiia'iiiaiiiaiiibĮiiaiiiuiaTiiūmsiiiaiiiaiitsiiisniairiaHisiiioii

Lietuviy Piliečių 
Kliubo Svetainėje 

1723 Jane St.

tengia Pittsburgh© 
» Dailės Ratelis

/,>
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Atsibus Nedėliojo

23 Vasario-Feb.
1930

apielinkių daugelį lietuvių. Iš 
Albany atvyko nemažas skai
čius lietuvių, tarpe kurių buvo 
St. Matulaitis, P. Pocius i)' ki

ls Schenectady atvažiavo

pistų Partija, šioms demon-! asmenų, kurie buvo veik visi 
į Apšvietos Kliubo nariai, prie
šakyje su Kliubo gaspadorium 

• drg. Gudzinu. M. Kumietis 
prisidėjo su savo darbu. Ne- 

) mažai parengime kuopą parė- 
I mė V. Čelkis ir šleigaitienė;

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABOR1US
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Main 9669Bell, Oregon 5186

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauranto ir salės, 961 

Grand St.,' Brooklyn, N. Y. “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
mėnesi laiko po 500 Johns Cigarų parduodam, kurių ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, gyvenanti už kelių blokų, ant syk po saujas pa
siima; nes jiems labai patinka, kad švelnūs rūkyt, labai malonus sko
nis, gražiai dega ir puikiai kvepia!”

John Naujokas
Taip pat darbininku veikėjas, draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ave, 

Wilkes-Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonj, kad net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kainos. 

Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.
Todėl, draugai darbininkai ir pažangūs biznieriai ne tik Brooklyne, 

bet ir kituose miestuose—visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų, Hand 
Made, po 10 centų, arba po vardu Petro—Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiuhčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir p dvariškiems 
žmonėms, daug ar mažai, ir siuntimo lėšas apmokame.

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

ma, tai kapitalistai turi auksi
nius laikus. i

Ir iš mūsų miesto visokių dar
bo engėjų randasi į Floridą iš- 

i važiavusių virš 4-rių šimtų. Jie 
I ten važiuoja praleisti žiemą, o 
čia darbo žmonių klasė badau-

Pas mus bedarbių klausimas! 
pirmoje vietoje. Kur tik no-j 
pasisuksi, visur susiduri su be
darbiais ir visi tą pati karto-į 
ja: kada nies pradėsime dirb
ti? Išrodo, kad darbai neina 
geryn, bet atbulai, vis blogyn. 
Šiame mieste kriaučiai dar lai
mingiausi. Nors ir jie nedirba 
pilną laiką, bet kuomet orga
nizuoti, tai vis dar gauna pro- 

ir trejetą

Btracijoms vadovaus visur 
,.. Bedarbių demonstracijai 
■kovo 6 dieną vadovaus šioj 
šalyj Amerikos Komunistų 
^Partija.
| Mums, kaipo pagelbinei I taipgi parėmė iš Mechanicville
hz--------- ------------------ _•---- »_«_i Įj. Vaičiūnas ir T. Chase; iš gą padirbėti porą

ten buvo arti 30 ypatų, tarpe dienų įysavaitę, tai nors ant 
kuriu mačiau Mizarevičiu ir sriubos
Co. Iš Watervliet buvo Kiš-

|Kompartijos organizacijai, 
peikia dėti visas galimas pa
stangas, idant toji demonst
racija visur 
į logeriausiai.
* Reikia nepamiršti, kad po žmonių.

jyisos spėkos darbininkų 
fiklasės, kokias tik Kompar
tija gali sumobilizuoti.
. Aišku, kad nepaprastai 
Ą\ąrbu yra, kad kovo 6 d. 
•aemonstracijos visur pa
myktų kuonogeriausiai, kad 
•jos sutrauktų į savo mar
guojančias eiles visa susi
pratusį proletarinį elemen-

Beje, gal kai kurie pasakys, 
tai viskas buvo iš svetur, o sa
vųjų nebuvo. Turiu pasakyti, 
kad mes patys rengėme, dir
bome, tai jau nesigarsiname, 
tik pažymime svečius, kurie iš 

: toliau buvo atvykę.
Ir jeigu mes ateityje padir

bėsime, tai pasekmes turėsime 
geras.

žsidirba. Bet ten, 
kur darbininkai neorganizuoti, 
tai be jokių cerėmonijų išvai
kė darbininkus iš dirbtuvių, 
pasiliko tik labai mažą skai
čių ir su tuo skaičiumi dirba 
pilną laiką.

Miestas apgyventas katali
kais. Jau per dešimtį metų, 
kaip aš prisimenu, dirbtuvių 
nepasididino, bet bažnyčių per 
tą patį laiką labai daug prisi
dėjo, naujų pristatė. Tai ar 
galima norėti ką nors gero su
laukti? Pasirodo, kad dar 
daugelis deda pastangų del 
pomirtinio gyvenimo, o 
visiškai nesirūpina. Ir kada 
tokių žmonių randasi didžiu-

KAUNAS.— Sausio 27 d. 
Vytauto pr. ties Girstupio 
tiltu K. A., min. sanitarinis 

ja, neturi darbo, negali nei ant automobilis suvažinėjo’ dir- 
duonos užsidirbti. Pasirodo, busį prie tilto 
kad tie mūsų išnaudotojai neti- y " D 1 
ki, kad po mirties turės gerus į«Oną nubliausimą, 
laikus, kaip kad tamsesnieji i jęs padėtas 
darbininkai. !dama kvota

Turiu priminti, kad čia vie-j 
na didžiausių lietuviškų drau-1 
gijų, tai Gėdemino, kuri turi Praloto Olšausko Byla Vyr. 
savo svetainę ir visi vietos lie
tuviai priguli. Jėftgu ne ta sve
tainė, kurioj progresyviai susi
spietę, tai ir pas ;mus lietuvių 
tarpe būtų didelis apmirimas. 
Mat, kiekviena kuopa bei 
draugija čia už mažą atlygini
mą turi prieglaudą, todėl ir 
judėjimas 'dar šiek tiek stu
miamas pirmyn. k - Susiėję nors 
padiskusuoja apie šių dienų 
nuotikius.

darbininką I
Nukentė-I 

ligoninėn ir ve- j

KAUNAS.*- Pranešama, 
kad-, apeliacinę praloto Ol
šausko bylą Vyr. Tribuno
las yra paskyręs nagrinėti 
kovo mėn. 6 d.

Ar bylos 
•bus viešas 
tarpu nežinoma.

nagrinėjimas 
ar slaptas tuo

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčlatė nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnes 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, Laba istorijos Bandymai

DR. Z i NS 110 EAST 16th SI. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

Tad visi ALPMS. nariai 
9 ‘Jjiuomi raginami yra atlikti 
•S- Šiame darbe savo pareigas.

Lai kiekvienas mūs Sąjun
gos narys ir narė kovo 6 
įdieną dalyvauja bedarbių 
xi^inonstracijoj. Sudarykime 
^solidarų alginių vergų fron
dą! Lai obalsis Duonos ar 

. Sflarho nuskamba galingai vi- 
> gsatne pasaulyj!

ALPMS. CB. sekr. .
P. Krakaitis.

VEIDO GRAŽUMAS
Jau keletas metų nuo laiko išradimo ir užregistravimo S. V. pat. 

off. Washington, D. C., Rojaus Meilės Grožybes Lašų, kurie su savo 
stebėtina veikme ne vienam suteikė džiaugsm’o, padarydami veidą 
SKAISTŲ ir malonų, su tikra JAUNYSTĖS IŠŽIŪRA.

Kadangi vis daugiau ir daugiau gauname orderių 
pagyrimo laiškais, tai ir» buvom priversti įsteigti Blue 
toriją, kurios užduotis ir bus, kad patenkinus žmonių

Taipgi prie Blue Rose LaboratoYljos prisidėjo šiomis
vienas gabus chemikas, baigęs garsiąją Rutgers Kolegiją of Phar
macy, tai bus jaunas talentuotas lietuvis Kast. Akulionis.

Svarbiausias dalykas Blue Rose Laboratorijos, tai išradimas 
MUILO, kuris pasivadina Rojaus Veido Grožybės muilu. To muilo 
išradime didesnė garbės dalis priklauso chemikui Akulioniui. Ro
jaus Veido Grožybės muilas PRAŠALINA ne tik ŠLAKUS, spuogus 
ir įvairios rūšies rudus plėtmus, bei senatvės raukšles nuo veido, bet 
atjaunina odą, suteikdamas veidui malonią jaunystės išžiūrą.

Naujai išrastas muilas kainuoja $1.25, bet, perkant sykiu su Rojaus 
Veido Grožybes Lašais, su visais nurodymais, kaip vartoti, tik 
už $2.00. i

’ kreditą ir ^rengimo
< imisijąi’ sekamai: F. Petraitis 

daugiausiai laiko ir energijos 
į padėjo ir išanksto išpardavė 

yienas 100 'tikietų; Tiek la- 
; Jbai sunku išparduoti didrriies- 

čiuose, o ką jau kalbėti apie’ 
taūsty’ koloniją. Vienok, Pet- i 

BjffTaitis padarė. Antras ko-’ 
"4^ ^misijos narys, tai čia augęs,' 

jaunas vaikinas, J. Graičiūnas,1
Jkuris taipgi labai daug dirbo) 

vertas pagyrimo, kad pasi-1 
jdarbavo del šios kuopos. Ne-| 

jrnažąi reikėjo pasidarbuoti iri 
IV. Keršuliui, kuriam buvo pa-l 
gestas visas spaudos darbas.' 

' Jkrę$itą reikia atiduoti ir šio; 
koncerto rengimo sumanyto
jams ne todėl, kad jie tik su- 
manė, bet todėl,* kad jie su 
Bpį^lpkių^ lietuviais draugiš- i 
Kai sugyv*ena‘ Ir tūom'i sutrati-! 
k ė į savo parengimą iš visų!

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ 
Kaina 25 Centai

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

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

Užsakymus siųskite:
'‘LAISVĖ?’ 46 Tėft feyck Street, Brooklyn, N. Y.

syflSJS®8

yra tai
vidurių
rūpesčių ir sunkių ligų.

£ "Moms

__________________ «_____________j---------------------------—------ - ------------------------

A3, žemiaus pasiraSęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA. su nurodymais, kaip vartoti.

pinigais 
užrašykite:

Brooklyn, N. Y.

Siųsdami 
su savo adresu,

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, 1______ .

AMERICAN AUTO 4 AVIATION SCHOOL 1
INGTON AVE., tarne 58th ir 59th Sis., NEW YORK CITY j|Sis.,

Mūsų gabūs instruktoriai 
‘ mechanikais, or-

Leidimai už- 
Klasės dieno-

Išmokite geriausiai mokamą industriją. . t 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių -• . . .
laivių ihžinų rųechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orTl5Vyi,.l,««: 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 j savaitę, 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams. .. .
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedėliomis nuo JO-iz. tvata? 
logas uždyką.



Kurie dar negavote knygos
ja laimėjo streiką prieš Penh- syti paskaitos, 
sylvania Cafeteriją. Nežiū-

'v

Puslapis Sestas Trečiad., Vasario 19, 1930

VIETOS ŽINIOS
Remkite Bazarą Tarptautinio Apie Roxy Teatro Kūrėją 
Darbininkų Apsigynimo

Rinkite, aukokite ir neškite 
daiktus bazarui Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo į 
“Laisvės” administraciją; ant 
ryšulių padėkite drg. Stakovo 
vardą. Jis yra narys komisi-i 
jos Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos.

17-ta kuopa sykiu su Dar
bininkių Susivienijimo 1-ma 
kuopa rengia atskirą būdukę 
bazare, kuris prasidės vasario} 
26 d. ir tęsis iki kovo 2 d. Ki
tos darbininkiškos organizaci
jos irgi turėtų prisidėti.

Drg. K. Petrikienė, 17-tos gui 
kuopos įgaliotinė, teiravosi, ar 
negalima būtų bazare turėt 
vieną lietuviškos programos 
vakarą. Pasirodė, kad visi 
vakarai jau užimti įvairiomis 
kitomis^ meno spėkomis. Ta- 
čiaus, bus bandoma surast ga
limybė lietuvių darbininkų

Didžiausias ir gražiausias 
judamųjų paveikslų su vode
viliais teatras tai yra Roxy, i 
New Yorke, kampas 50th St. mo; 
ir 7th Ave. Yra teatrų, kurie 
turi daugiau blizgučių-mirgu- 
čių, ir tie patinka žmonėms, I 
pas kuriuos i 
dailės skonis; bet kas supran-1 
ta architektūrą, vidujinę staty
bos harmoniją ir skoniškas de
koracijas, tas pasirinks Roxy 
iš visų tos rūšies teatrų Ame- 

irikoj.
Viena iš tikrosios dailės ypa

tybių yra ta, kad suteikia žmo- 
ramų pasitenkinimą ir 

įspūdis nesudyla nei įkyrus ne
pasidaro, o visuomet atrodo 
naujas ir viliojantis. Tos tai 
ypatybės turi ir Roxy teatras, 
pradedant klasišku rotundos 
“prieangiu” ir baigiant1 sieno
mis, lubomis ir balkonais.

šis teatras buvo pastatytas

pat gilumos. Jų masių techni
ka ir jų pastangos ženklais 
atvaizduoti (simbolizuoti) gy
venimą judamuose paveiksluo
se yra nauji ir daug verti ban
dymai.”

Savo teatro programose Ro
xy neatsiliepia viert tik į že
miausius instinktus; jis taiko 
į pakilesnės grožės jausmus, 
ir, matyt, gana pataiko. Nes 
kitaip neturėtų tokio pasiseki-

rint visų kliūčių, komunistų Seno Vinco Raštai; tai šiame 
vadovaujama Valgyklų Darbi
ninkų Unija daro vis naujų lai
mėjimų ir augina savo orga
nizaciją.

susirinkime galėsite gauti.
Narys.

(41-3)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

“Socialistu” Inkvizicija 
Prieš Kairiuosius Kriaušius

choristams bei pavieniams me- metais; kaštuoja apie 10 
nininkams pasirodyti drauge milionų dolerių; gali susodinti 
su kitų tautų programos daly-, 0,200 publikos.
viais. Tai didelė įmonė su šimtais 

tarnautojų ir artistų, ir teatro 
! galva Rothafel savo raštinėj 
tame name nuolat užsiėmęs 
įvairiausiais interesantais.

Rothafelį jo asmeniniai 
draugai praminė “Roxy”; tą 
sutrumpintą vardą jis ir pa
naudojo, kaip pavadinimą sa-

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIEtUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUMPRANAS VEIVERIS

LA IK RQ DIN INK A S 
418 Lorimer St. (priešais “Laisvės” 

Redakcijų), 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 tierps laikrodėliams medžiagos 
tiesiai iš dirbtuves. Taipgi taisau 
fontanines plunksnas, auksinius da
lykus ir akinius. Akinius, paliktus 
vakare prieš 6 valandą, visuomet su
taisau tą patį vakarą ir nereikia, iš-' 
likti iš darbo arba mokyklos delei 
sumuštų akinių. Visuomet esu na
mie nuo 12 vai. dieną iki vėlaus va
karo. 38-43

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!
Apie judžio ir vodevilio atsi- Nors Schlesingerio kompa- 

liepimą į publiką Roxy sako, nična dresmeikerių unija pa- 
I kad vieni eina ten užmiršti sa- darė šakar-makar sutartį su 

nėra išauklėtas į vo kasdieninius rūpesčius, pa- siuvyklų fabrikantais ir-kont- 
įsigrožėti, pasilsėti ir pasvajo- faktoriais, bet eilinių darbinin- 

......................=j — _• !kų kova nesiliauja. Kairioji 
Adatos Darbininkų Unija šau
kia naujus Streikus ir organi
zuoja neorganizuotus; -dauge
lis dedasi prie kairiosios uni
jos ir iš Schlesingerio kompa- 
nienos unijukės narių,

Užvakar tapo streikai! išves
ta darbininkai labai madingos 
Saks siuvyklos ant Fifth Ave., 
New Yorke.

“Socialistinė” Schlesingerio 
šaika vis dar samdo gengste- 
rius, kad daužytų kairiųjų 
streikų pikietuotojus. To ne
gana; jie ima už kalnieriaus 
pikietuotojui, kumščiais bei 
bliakdžekiais apsvaigina, nu
tempia į “socialistų” unijos 
centrą ir po prievarta spiria 
užsimokėti po $10 ir prisira
šyti prie jų kompaničnos uni
jos. Kada pikietininkai atsi
sako, tai primuša, išmeta ant 
šaligatvio, suspardo ir taip pa
lieka. šitaip tie “socialisti
nės” mašinos karžygiai pasie- 
elgė užvakar su Phil Blocku 
ir Sol Schulmanu, kuriuos pa
griebė nuo pikieto ir nuvilko 
į “socialistinės” unijos centrą.

Su taip .žygiuojančiais gel
tonųjų gengsteriais eina išvien 
policija. Norinčius nuo geng- 
sterių pabėgti >patys policma- 
nai gaudo ir paskui atiduoda Į 
rankas tiems mušeikoms; 
ko: “jie jus apsaugos.”

Tokiais gi savo pasielgimais 
menšeVikiški niekšai dar pli
kiau nusimapkuoja, kaipo tero
ristai bosų tarnautojai prieš 
kovojančius darbininkus.

;ti; kiti ateina, norėdami pa
simokinti, pataisyti gyvenimą, 
žiūrint į atatinkamą sau judy- 
je charakterį; treti persiima 
vieno bei kito aktoriaus role 
ir dvasioje sykiu su aktorium 
atlikinėja įvairius žygius.

Jeigu Rothafel (Roxy) iš 
jaunystės būtų turėjęs reikia
mų progų, iš jo, veikiausia, 
būtų išėjęs pirmos rūšies artis
tas. Dabar gi jis stengiasi, 
kad bent jo duktė Bettina, 14 
metų mergaitė, pasiektų to 
tikslo.

Rpr.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA delicatessen krautu

vė: labai pelningas biznis; kaina 
prieinama; parduodu todėl, kad ne
benoriu dirbti, kiek prie tokio biznio 
reikia. Atsišaukite 18 Olive St., 
kampas Power St., Brooklyn, N. Y. 

440-42

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozei, 
Guzo Anestetiku

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

tik susitarus.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki G po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS; 

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

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

Tel. Stagg 9938

be-
va-
va-

DR. MENDELOWITZ
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

Darbininkę Atsakymas j 
Maldas prieš Sovietus

Tą dieną, kada episkopalų 
bažnyčia visam pasaulyj skel
bia maldų ir demonstracijų 
kampaniją prieš Sovietų Są- } vo teatrui, 
jungą, kovo 16 d., tai tą pati Roxy arba Rothafel yra pu
rieną Sovietų Sąjungos Drau-1 siaUamžis vyras, vidutinio 
gų organizacija šaukia didelį ūgio, plačių pečių, galima sa- 
masinį mitingą Madison Sq.ikyt, panašaus sudėjimo, kaip 
Gardene, New Yorke. I dauguma lietuvių, užaugusių

Kuomet visas buržuazinis sodžiuje. Nežiūrnt tūkstan- 
pasaulis staugia: prieš Sovie- čių įvairiausių reikalų, Roxy 

-----------“religijos per- moka išlaikyti mandagų būdą, 
ir tuo išmislu nau-įpa]ankų pas jį atsilankan

tiems.
Kad Roxy nėra pasipūtėlis, 

galima spręsti ir iš jo; prisipa
žinimo :

“Trūksta man mokslo; aš jo I A 1 • Mį į, •H' ,.? . 1 
negavau, o dabar atjaučiu tą Iš Šaunių Pauliaus Daužicko

tuiėčifu benUšiavS}’ Vestuvių su A. Mažeikiūte

tus, kaip prieš
sekiotojus
dojasi, kad sukelt karo ūpą 
£ neš Raudonąją Respubliką, 

M protaujanti darbiriinkai ro
do juo didesnio pasiryžimo ap
ginti tą proletariato diktatu-

Aido Choras Rengia 
Prelekciją Apie Dailę

Aido Choras rengia prelek
ciją temoje: “Ar dailė yra 
partyvė?” Prelekciją bus 
sario 28 d., penktadienio
kare. Ją patieks drg. R. Mi- 
zara, kuris su dailės klausimu 
yra nuodugniai susipažinęs.

Prelekciją rengiama ne vien 
aidiečiams, bet ir abelnai pub
likai. Josios pagelba Aido 
Choras ryžasi paskleisti tarp 
brooklyniečių ir apielinkės gy
ventojų tikresnį supratimą, kai 
reiškia dailė bei menas ir kuo
mi skiriasi proletarinė dailė 
nuo buržuazinės.

Prašome ir kitiems pranešti 
apie šią prelekciją, kuri, bus 
visiems įdomi, lengvai supran
tama ir labai pamokinanti.

V. Aidietis.

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 
štampų, gausite lekciją.

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

28-50

Sugrįžo Williamsburghan ir čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

I > i

sa-

KAM REIKALINGAS maliorius-pen- 
teris. Aš pentinu namus iš lauko 

ir iš vidaus. Taipgi iškalu penelius. 
Darbą atlieku greitai ir už prieina- 

adresu: 
Brook-

mą kainą. Kreipkitės šiuo 
John Burba, 794 Grand St., 
lyn, N. . Tel. Stagg 4853.

(42-44)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Iš Moterų Kp. Veikimo
Pereitą ketvirtadienį 

vietinės Darbininkių Susivieni
jimo 1-mos kuopos paprastas 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
vidutinis skaitlius, nors galėjo 
būti ir daugiau. Nekurios 
kuopos narės labai retai pasi
rodo susirinkimuose, tas yra 
peiktina; rodosi, vieną kart į 
mėnesį tai kiekviena turėtų 
nerangumą apveikti.

Susirinkimas buvo labai į- 
domus ir užsitęsė kiek ilgiau, 
negu paprastai būna susirinki
mai. Išklausyta visa eilė ra
portų. Vakarėlis, ką buvo 
bendrai surengtas su kitomis 
vietinėmis moterų kuopomis, 
Gastonijos streikierių naudai, 
davė pelno $56.30. Pinigai 
perduoti streikierių gynimui. 
Kitas vakarėlis, ką buvo reng
tas kuopos naudai, davė pel
no netoli $40. Apmokėjus 
kuopos bilas, paaukota $10 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui. Vakarėlis d. Jes- 
kevičiūtės išleistuvėms pelno 
mažai davė, nes buvd ant grei
tųjų surengtas, ir daugiau iš
laidų padaryta.

Išrinkta komisija iš penkių 
draugių darbuotis rengiamam 
T.- D. A. bazare. Taipgi iš
rinkta dvi delegatės į T. D. A. 
konferenciją. Literatūros 
agentės raportavo, jog laik
raščiai “Darbininkių Balsas” 
ir i“The Working Woman” 
platinasi sėkmingai.

Nutarta surengti šaunią va
karienę 23 d. kovo mėnesio. 
Kaina vakarienės palikta tik 
vienas doleris. Taipgi kuopa 
rengia kovo mėnesį paskaitą 
religijos klausimu.

Prisirašė į kuopą nauja na
rė d. Januševičiūtė ir persi
kėlė iš kitos kp. d. Sasnaus
kienė. Laike vajaus piėnesio 
narės yra pasiryžę kuopą pa
kelti narių skaitliumi be>nt,iki 
šimto. žinoma, čionai turės 
visos draugės sukrusti ir benĮ 
po vieną naują narę gautis 
Kuopa taipgi darbuojasi rinkir 
nle prenumeratų “The Work
ing Wonian/''

įvyko

trūkumą. Jeigu aš -------
džiui, ' 
muzikoje, aš kur kas daugiau 
galėčiau nuveikti, nekaip da
bar.”

Bet Roxy per savo asmeniš
kas pastangas yra pasiekęs ge
ro abelno išsilavinimo ir muzi
kos bei kitokio meno suprati
mo; tai matome iš geriausių 
New Yorke sceniškų, muzika
lių, dainiškų priedų prie ju
damųjų paveikslų jo teatre.

Jaunas būdamas, Roxy ne
turėjo progos lankyti augštes- 
nes mokyklas. Kaipo dvyli
kos metų berniukas, jis pradė
jo užsidarbiauti, tarnaudamas 
kasierium vienoje departmen- 
tinėje krautuvėj ant 14-tos 
gatvęs, New Yorke. Čia jis 
dirbo iki 17 metų amžiaus; 
paskui agentavo, pardavinėda
mas knygas, vaikščiodamas 
nuo vienų durų prie kitų.

Pirmą judamųjų paveikslų 
bandymą Rothafel padarė 
1907 metais Forest City, 
Pennsylvanijoj, pasisamdęs iš
tuštėjusi os krautuvės kamba
rį ir pasiskolinęs kelis desėt- 
kus kėdžių nuo kaimyno-gra- 
boriaus. Jo pirmųjų judžių 
aparatas buvo pigiausias; švie
sos netikusios. Po kelių mė
nesių vidutinio pasisekimo jis 
išvyko į vidurvakarines valsti
jas, kur jo teatrėliai mažu- 
pamažu pradėjo išaugti į te
atrus. Visų jo pavykimų vai
nikas—tai New Yorko Roxy 
teatras.

šio teatro lankytojai bus 
pastebėję, kad Čia nuolat bū
na rusiškos muzikos bei dai
nų. Roxy turi augštą nuomo
nę ir apie Sovietų judžius. 
Sako:

“Aš manau, jog Sovietų ju- 
džiai, bent tie, kuriuos aš ma
čiau, kaip kad “Potemkinas” 
ir “Peterburgo Užbaiga,” yra 
verti didžiausio pagyrimo. Jei
gu šie.judžiai yra tiktai ban
dymai, tai mes galime tikėtis 
iš tų mūsų dar didingesnių 
judžių. Aš juos mėgstu už* jų 
judėjimo pajėgą, liž ’ augštą 
kilnių jausmų išraišką, už tą 
gaivinančią didvyrišką dvasią, 
kuri vyrauja jų 'jbdžiuose ir ti
krai sujudina žmogaus širdį iš

A. L D. L. D. 185 Kp. 
Susirinkimas ir Svarbi 
Paskaita

Ketvirtadienį, 20 d. vasario, 
8-tą vai. ,vakare, svetainėj 218 
Van Sicklen Avė.,įvyks A.L.D. 
L. D. 185-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Užbaigus 
susirinkimą, bus svarbi paskai- 
ta religijos klausimu. Todėl 
visi nariai dalyvaukite ir atsi
veskite savo draugus pasiklau-

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų lig*ų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles., 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. 
Nedčliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Patamauju

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be skirtumo.
Tolumas del manęs skirtumo ne- 

Mano ofisas atdaras dieną 
Darbų atlieku gerai, 

o

daro.
ir naktį.
Reikale kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

Dailiausios, didžiausios kul-i 
turingos vestuvės buvo “Lais
vės” svetainėje pereitą sekma- 

; dienį, kurios baigėsi pirmadie
nį arba, tikriau, antradienio 
rytą. Tai buvo Pauliaus Dau
žicko vedybų pokilis su Anna 
Mažeikiūte. Publikos buvo 
ne mažiau kaip 300, ir bendrai 
paėmus, parinktina publika. 
Nežiūrint didelio žmonių suė
jimo, viskas vyko sklandžiai,1 
dailiai. Suprantama, kad nnnnizivin I ADfiD IVfniM 
žmonės linksminosi; bet links- dKUURLI LAdUK LIlLUllJ 

i mybės buvo mandagios, jau-' 
kios, ir darė visiškai malonaus, 
įspūdžio.

Muzika atitiko pokilio. šau-| 
numui. Griežė 6 unijistai, su
daranti Vaitiekūno orkestrą, i 

Vestuvių gaspadorium buvo 
C. Naktinis; svočia—drg. Ma
ry Mikalauskienė; gaspadinių 
pirmininkė—Jurkuvienė. Be
je, nereikia pamiršti ir piršlio, 
kuriuo buvo Tautkus, laikantis 
buvusią Draugelio užeigą ant 
Grand St., Brooklyne.

Jaunavedis, Paulįus Daužic- 
kas yra dirbtinų kojų ir 
rankų' , dirbtuveiės-sankrovos 
savininkas, Fifth, Avenue ir 
14th St., Ney., Yorke; bet jis 
nuo seno laiko yra darbininkų 
judėjimo rėmėjas, dalyvauto- 
jas mūsų parengimuose, auko
tojas streikieriams ir kitiems 
darbininkiškiems tikslams.

Apie vedybų pokilio sąsta
tą reikia taip pat pasakyti, jog 
didžiumoje tai buvo pažanges
nės rūšies žmonės, kaip suau
gę, taip ir jaunuoliai.

Geriausios kloties’ jaunave
džiams !

DARBIN1NKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 .Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Dainy Profesorius
(ITALAS)

I

Pabaigęs Milan Konservatorijų
ŽYMUS DAINININKAS

Mokinys Profesoriaus Cotogni 
Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

dainininkų
Pasimatymas ir patarimas už dykų

pra-širdingiems dainininkams ir 
diniams.^ t , 

Del sutarimiĮ šaukite
Riverside 7582

• Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY

Jų Visų Draugas.

Valgyklų Darbininkų Unija 
Laimi, Nežiūrint Kliūčių

Kairioji Maisto Darbininkų 
Unija paskelbė naują streiką 
prieš Monroe Cafeteriją, 'ant 
35th St.< tarp 7th ir 8th Avės., 
New Yorke. Vos tik išėjus pi- 
kietuot, penki streikieriai ta
po areštuoti, i

; Tik kelios dienos atgal uni-

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis b p a l- 
voinis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro bu 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS

GERAI IR PIGIAI

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Tel., 0783 Stagg

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

J. LeVANDA
(Levandauskas)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir u^tikrinam, 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., Greenpoint 2017-2360-8514 

. Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

- ■ ♦

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

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)


	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00593.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00594.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00595.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00596.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00597.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00598.pdf (p.6)

