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I Reikalauja Apkaltinti 
Okla. Gubernatorių

OKLAHOMA CITY, Okla. 
•— Specialis valstijos seime
lio komitetas, kuris tyrinė
jo gubernatoriaus Henry S. 
Johnston 
penktadienį 
Oklahomos atstovų butui, 
kad gubernatorius būtų su
spenduotas iš vietos ir kad 

• jis būtų teisiamas valstijos 
< senato teismo del įvairių 

'prasižengimų. Prieš jį pa
daryta net dešimts apkalti
nimų. Jis kaltinamas ne
morališkume, grafte, valsti
jos pinigų eikvojime, panau- 

j dojime milicijos prieš seime
lio narius ir tt.

1927 metais seimelio na
riai bandė jį apkaltinti ir 
teisti. Bet kuomet jie suši

lt rinko į valstijos butą, tai 
gubernatorius pasišaukė mi-

Numirė Salaveišiy Vice-Pre- 
zidentas, Pasakęs Karštą 

“Spyčiy”
LONDONAS. — Penkta- i 

dienį salaveišių armijos gal-' 
va, generolas Bramwell Į 
Booth, išėmė indžionkšiną 
prieš armijos augščiausią 
tarybą, kad uždraudus jai 
išrinkti kitą generolą į jo<

liciją ir juos išvaikė. Dabar jVietą. Kaip . žinoma,. tary
ta r p kitų kaltinimų guber- ba nutarė jį prašalinti iš 
natorius kaltinamas" ir mili- vadovybės, kaipo “nusenusi 
cijos naudojime prieš seime- generolą ir netinkamą va- U- „4. „4.___ _ ”; lio atstovus.

Taipgi gubernatorius kal-
Įdovybei.”

Tarybos _ vice prezidentas 
53 metų 

karštą 
prieš generolą

tinamas dovanojime baus- William Haines, 
mes ir sugrąžinime pilieti- amžiaus, pasakęs 
nių teisių R. D. Crosth- l“spyčių” prieš 
waite, žmogžudžiui, kuris i Booth, ant vietos numirė, 
buvo pabėgęs iš kalėjimo. |Del to ir del indžionkšino 
Gubernatorius jam bausmę kilo didelis sujudimas sala- 

./ dovanojo gruodžio 18 d. • veišių tarybos posėdy. Jie
Pirma negu gubernato- susimaišė ir patys “nežino, 

rius galės būt suspenduotas Jėzus Kristus^ ar velnias 
iš vietos, reikalinga, kad;jiems taip užtaisė, 
tūos kaltinimus priimtų vai- i 
stijos atstovų butas ir kad^ 
juos priimtų valstijos sena-, 
tas, kuris paskui veiktų 
kaipo apkaltinimo teismas.

Gubernatorius sako, kad 
seimelis atmesiąs išklausęs 
tuos apkaltinimus, nes jie 
esą nepamatuoti.

Morganas ir Young Apsiė
mė Būt Atstovais

New York.— J. P. Mor
ganas ir Owen D. Young 
priėmė neformalį pakvieti
mą būti Amerikos neoficia
liais atstovai tarptautiniam 
ekspertų komitete įrišimui

Senatas Svarsto Kabi- |Vokietijos reparacijų klau-

neto Narių Graft?
Simo.

Šeštadienį čia jiedu turėjo 
konferenciją su Anglijos 
ambasadorium Amerikai, 
Sir Esme Howard, kuris 
juos pakvietė būt atstovais 
tame komitete.

WASHINGTON.— Penk
tadienį senate laike debatų 
du Coolidge’iaus kabineto 
nariai, iždo minister. Mellon 
ir vidaus reikalų ministeris 
West, buvo kaltinami ko
rupcijoj (papirkinėjime, 
grafte).

Melionas yra kaltinamas)
sugrąžinime kompanijoms; KANSAS CITY. — Ri- 
milionų dolerių už taksus. |chard Washburne Child, bu-

Pripažįsta, kad Kelloggo Pak
tas—Žingsnis Linkui Karo

Jisį milionus dolerių sugrą- 
žhjo savo kontroliuojamoms 
kompanijoms.

West žinomas kaipo agen
tas Samuel Insull, stam
baus elektros magnato, ku
rio politinė mašina Illinois 
valstijoj yra pagarsėjus

9 Žuvo Nuo Audros

vęs Jungtinių Valstijų at
stovas Italijoj, čia kalbėda
mas apie Mussolini, atvirai 
pripažino, kad Kelloggo 
paktas yra žingsnis linkui1 
karo. Jis pareiškė, kad pri
ėmimas Kelloggo pakto yra 
“laimėsimas paslaptingos di
plomatijos mokyklos.” Jis 
taipgi savo kalboj išgarbino 
Mussolini.

EVANSVILLE, Ind. — 
Penktadienį smarki viesulą 
sugriovė mokyklos namą 

' Maunie, Ill. Žuvo trys mo- 
kiniai ir apie 25 mokiniai 
tapo sužeisti. Paskui viesu
lą pasisuko į šiaurius ir pa
lietė Fort Branch, Ind., už
mušė moterį ir sugžeidė 'ki
tus du asmenius.

Kitose vietose nuo viesu- 
los žuvo penki asmenys.

Hooveris Siūlo Hughes’ui 
Valstybes Sekretoriaus

£

1

O

w- 
lig,

Vladimiras Iljičas Leninas. Mes minime penkrr 
ves nuo jo mirties. Mes tęsiame jo pradėtą re\

1

etines sukaktu- 
oliucinį darbą.

Guatemalos Du Miestus 10 Met? Va kas 6 Pėdų
Užėmė Sukilėliai 10 Colių Augštumo

Gresia Viso Amžiaus Kalėji- AUGŠČl AUSI AS TEISMAS UŽGYRĖ RE 
mas Uzl ra vogimą Maisto

Badaujančiai Šeimai AKCINĮ PENNSYLVANIJOS ĮSTATYMĄ ■
DETROIT.— Sulig Michi

gan valstijos kriminalinio 
įstatymo, baudžiančio amži
nu kalėjimu už ketvirtą taip 
vadinamą “kriminališką” 
prasikaltimą, biednam dar
bininkui Edward Van Fleet 
gręsia viso amžiaus kalėji
mas.

Van Fleet, 45 metų am
žiaus, pereitą lapkričio mė-i 
nesį tapo suareštuotas už į 
pavogimą . valgomų daiktų. 
Jis sako, kad jo šeimyna ba
davo ir del to jis pavogė 
maistą.

Vyriausybė tyrinėjant su
radus, kad jis yra pirmiaus 

• prasižengęs. Suradus, kad 
30 metų atgal jis pavogęs 
arklį su vežimu; už kiek me- 

j tų vėliaus susimušęs ir už 
>tai buvo padėtas kalėjiman, 
i o kalėjime susimušęs ir 
smarkiai sumušęs vieną ka
linį, kuris numiręs nuo su
mušimo.

“Tvarkos” ir įstatymų pa
laikytojai dabar suranda jį 
prasikaltusiu ketvirtu kartu 
ir nori padėti kalėjiman 
ant viso amžiaus.

Tas įstatymas yra žiau
rus. Bet jis nepaliečia ka
pitalistus. Jie gali prasi
kalsti šimtą kartų ir tai jie 
bus išteisinti.

Biednas žmogus persekio- 
baudžiamas už

Patvirtina Nuteisimą Trijų Darbininkų Partijos Narių Už 
Komunistinės Literatūros Platinimą

NEW YORK.— Pennsyl-|kaipo prieš nekonstitueinį. 
vanijos valstijos augščiau-• “Pirmesnis nutarimas tp 
sias teismas tik ką užgyrė įstatymo klausimu padary- 
Pennsylvanijos “priešmaiš-ij.ag 1924 metais >, Civi.

'įstatymas tapo išleistas ;a, S...tapo
i prieš darbininkus 1919 me- R d . m • v, . _ d

Darbininku t! nebegaIima> nes Jungtinių uaimninkii Va]gti.ų augščiau3ias teis.
imas yra nusprendęs, kad to-, 
kie valstijų priešmaistiški 
įstatymai yra konstituci
niai.”

Literatūra, _ kurią , dalino
Ta byla nuėjo į Pennsyl- ir pardavinėjo kaltinamieji, 

įvanijos augščiausią teismą neuždrausta siutinėti paštu; 
vien tik su tikslu išbandyti, galima siųsti į visas valsti- 
ar tas įstatymas yra kon- jas. Tačiaus asmenys bau- 
stitucinis,” pareiškė Ameri- džiami sulig fašistinio įsta- 
kos Civilių Laisvių Unija, tymo, kuomet jie ją parda- 
kovojanti prieš tą įstatymą, vinėja.

tais. Teismas užtvirtino nu
teisimą trijų ' 
(Komunistų) Partijos narių 
už komunistinės literatūros! 
platinimą. Juos žemesnis 
teismas nuteisė po penkis 
metus į kalėjimą ir užsimo
kėti po $500 bausmės. (<r

phijoj pripažino jį konstitu
ciniu. Jau toliaus apeliuo-

>
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Meksikos Valdžia Šutei-1 Eksplozija Detroite Su 
i • ir • a i ir • itIria Kunigams Amnestiją griovė Keturis Namus

H*

MEXICO CITY. — čia 
gauta pranešimas, kaj Gua
temala šąly. įvyko ūmus su
kilimas ir kad du miestus 
užėmė sukilėliai.

Pranešimai iš Suchiate 
miesto, kuris randasi ant 
Guatemala rubežiaus, sako, 
kad generolas Jurge Ubico, 
vienas iš trijų generolų, ką 
nuvertė Carlos Herrera val
džią šeši metai atgal, yra 
sukilėlių vadas.

Sukilėliai užgriebę mies
tus Retalhuleu ir Mazate- 
nango šiaurinėj šalies daly.

Susisiekimai su Guatema
la miestu nukirsti. Visas 
trafikas per rubežių sustab
dytas.

Generolas Ubico yrą na- 
rys turtingos Guatemalos pasažierių" sužeista. __
šeimynos ir per daugelį me- Relės buvo lietaus susilp- guos nepriklausomybę

užėjo traukinys. Lokomo-1
tyvas nuvirto ravan. Baga- Inayatullah Pabėgo Indijon 
žo vagonas ir rūkymo vago
nas taipgi nuvirto į ravą.

RACINE, Wis — Tik ką 
Racine čeverykų kompanija 
pagamino 25 numerio čeve- 
rykus 10 metų amžiaus vai-
kui Robert Wadlok iš Alton, ir t
Miss. Vaikas yra 6 pėdų 10 pavogimą, o aliejaus 
colių augštumo ir sveria 250 n. kitokie smugėlnmkai. ku- 
svarų. Sakoma, jo tam tik- Įnpionus dole-
ra liauka perdaug veikia, ir)llll’ buna išteisinti.
del to jis taip nenormališkai i -----------------
išaugo. j p j. n • m •- - - - - - - - - - - i jaudino Rengia
Susikūlė Traukinys Kanadoj! /ir n • v n/I •- - - - -  i Oiensyvą rnes Marinus

Hamilton, Kanada.— Eks-  
presas ant Toronto, Hamil- rrz 
ton ir Buffalo gelžkelio su- ras>_  Generolas. S„_.
sikūlė netoli nuo , čia,_ųž- rengiasi prie naujos ofensy- 
ejęs ant sugedusių relių. V0S) sako čia esantis jo at- 
Pečkuris žuvo, lokomotyvo stovas Froylan Turcios. Jo 
inžinierius ir keli desėtkai 'armija didėja; jo pasekėjai 

pasiryžę kovoti už Nica r a-

DETROIT, MichL—- Penk
tadienio rytą ant 
Harper Avenues 
ptočija. Sužeista Šeši a 
ųys. Suardyta rakandų 
krautuvė, krutamu paveiks- | 
lų teatras, valgomų daiktų 
krautuvė rir restoranas; viso , į 
keturi namai. Nuostolių 
apskaitoma iki $150,000. 
r Policija mano, kad bomba 
buvo padėta atkeršinimui 
už italo pirklio persovimą 

dienoj, pereitą

MEXICO CITY.— Iš Gua
dalajara pranešama, kad ta
po suteikta amnestija kata
likų kunigui Santana, kuris 
su ’ kitais maištininkais; iki 
šiol kovojo prieš Meksikos 
valdžią del suvaržymo kuni
gų biznio. r

Jis atvyko į Ciudad Guz
man ir jis ten gavęs galią 
vesti derybas- del suteikimo 
amnestijos .arkivyskupui 
Velasco iš Colima ir del) 
dviejų kitų kunigų, kurie-Columbus 
taipgi kėlė maištą su kitais ispalių mėnesį, 
maištininkais. " j Du iš sužeistųjų yra ligo

ninėj po policijos priežiūra 
del klausinėjimo, o trecias., 
vyras, rastas besislapstant 
toj apielinkėj, suareštuotas,, 
del ištyrimo.

TEGUCIGALPA, Hondu-1 -----------------
----------- Sandino! Nužudė Banko Kasierių;

Pasigriebė $10,000

St. Louis, Mo.— Penkta
dienį po pietų trys banditai 
užpuolė Overland State 
Banką, nušovė T. V. Phelps, 
banko kasierių ir pasigriebę 
$10,000 pabėgo automobiliu.

400 Užmušta, 1,000 
Sužeista Venezueloj

tų lošė žymią rolę armijoj, inintos ir išsiskėtė, kuomet!
Kuomet prezidentas Orel

lana numirė rugsėjo 26 d., 
1926 metais, generolas Ubi- 
co norėjo patapti preziden
tu, bet prezidentu ■ 
rinktas generolas 
Chacon.

Pereitą rugsėjo 
prezidentas Chacon 
kino konstitucines teises ant 
šešių mėnesių ir įvedė karo 
stovį, pareikšdamas, kad jis 
tai daro del to, jog opozici
ja kelianti maištą.

tapo iš- 
Lazaro

Aptaksuos Nevedusius I CARACAS, Venezuela. — 
Pranešama, kad nuo žemės 

• drebėjimo pereitą ketvirta
dienį mieste Cumana, Vene
zueloj, žuvo 400 žmonių 
apie 1,000 sužeista. Drėbė 
jimas sugriovė visą miest 

Iš griuvėsių jau išimi 
suvirš 200 lavonų. r ,, * 

Cumana yra seniąusi 
europiečių įsteigtas mi< 
tas. Pastaruoju laiku j 
ventojų buvo 15,000. Įseg
tas apie 1520 m. Apie Še
šiasdešimts metų atgal jis 
buvo sugriautas žemės dre
bėjimo.

- * -   ■ • » i i y ■ yn - X. b 

Lenkijos Kabinetas Užgyrė 
Kelloggo Paktą

Peshawur, Indija.— Ina- 
yatullah Khan, kuris trum
pai buvo Afganistano kara
lium užėmęs brolio vietą,

Nish, Jugoslavija.— Nuo 
šio laiko visi nevedę vyrai, 
virš 30 metų amžiaus, turės 
mokėti speciales taksas 
Nish distrikto valdžiai už 
tai, kad gyvena nevedę.

Kate Suėdė 9,000 Frankų

Prašalino Du KairiuosiusWashington. — Išrinktas 
prezidentas Herbert Hoove
ris pakvietė Charles Evans 
Hughes, pasižymėjusį Wall 
Streeto agentą, užimti .jo 
kabinete valstybės sekreto
riaus vietą. Hooveris dabar 
laukia atsakymo.

Miręs prezidentas Hardin- 
gas -buvo nuskyręs Hughes 
valstybės sekretorium kovo 
4 d., 1921 metais, ir toj vie
toj jis buvo iki vasario 16 
d., 1925 metų. Jis rezigna
vo iš tos vietos.

Hooveris sako, kad jis no
ri turėti toj vietoj “žymų 
amerikoną,” ir jis mano, 
kad Hughes kaip tik ten ir 
tinka, kaipo gudrus Ameri
kos imperialistų tarnas.

mėnesį 
panai- Valstiečius iš-Parti jos 'P^tadien^ Anglijos oriai- 

J i viu atvyko .C1a ts Afgamsta- 
AT . ino sostinės Kabul. Sukilė- 

MEXICO CITY.—- Nacio- vadas Bacha Sagao pa- 
nale Agrarine Partija penk- bap0 Afganistano valdonu.
tadienį prašalino du valstie- i 
čių kairiojo sparno vadus, 
iSoto y Gama ir Manriquez.

Po to tos partijos vadai 
sudėjo prižadą remti prezi
dentą Portes Gil.

Bilius Pakeitimui 
Kalendoriaus

Toulouse, Franci j a.— Far- 
merio Yves Delteil katė su
ėdė jo 9,000 frankų popieri
nių pinigų.

Hamburg, Vokietija. — 
Trečiadienį baronesa von 
Esmarch nušovė savo vyrą 
ir pati nusišovė Friedrich- 
shoehe, netoli Newmunster.

>|Caristai Pasiskyrė Vadą

800,000.

rius ir pabėgo, bet vėliaus 
tapo suareštuotas.

Paskyrė Advokatus Peržiū
rėjimui Sutarties Su 

Popiežium

R/ Tokio. Japonija.— Prane- 
ma, kad Japonija susitaikė 
su Chinija sudaryme sutar
ties muitų klausime.

Hague. — Užpuolus 
keturiems policistams su
areštuoti radikalą darbinin
ką Gronigen mieste, penkta-

dienį įteikė bilių, kad būtų 
įvesta metai iš 364 dienų, 
kad į kiekvieną kalendo
riaus mėnesį būtų nuskirta 
28 dienos.

Albany, N. Y.— N. Y. val
stijos seimelio atstovas 

Nušovė . Keturis Policistus Louis A. Cuvillier penkta- 
• • • » • n — i • • 1 1 1. t J____

4 ’

Paryžius.— Rusai kontr
revoliucionieriai, kurie dar 
vis svajoja sugrąžint cariz
mą Rusijoj, penktadienį for
maliai išsirinko baltagvar- 

, dietį generolą Aleksandrą 
' Pavlovičių Kuteuovą savo 

vadu į vietą didžiojo kuni
gaikščio Nikalo j aus Nikola- 
jevičiaus, kuris nesenai nu
mirė Francijoj. Parvžius.— Užsienio mi- 

nisteris Brian d ketvirtadie
ni paskelbė, kad jis forma
liai įteikė atstovų butui bi- 
lių ratifikavimui Kelloggo 
“taikos” pakto.

Roma.— Pranešama, kad 
Italijos fašistinis diktato
rius Mussolini nuskyrė sep
tynis juristus peržiūrėjimui 
teksto sutarties su popie
žium del suteikimo popiežiui dienį, jis nušovė visus ketu- 
žemės sudarymui atskiros '* “ ’ -1‘
valstybės.

La Rochelle, Franci j a. — 
Dokų darbininkai šiame ma
žame porte paskelbė streL 
ką, kad privertus darbda
vius pildyti naujai padary
tą sutartį.

Washington.— Hooveris 
praneša, kad netrukus po 
užėmimo prezidento vietos 
jis paskirs bešališką komisi
ją tyrinėjimui blaivybės pa
dėties. ;

Washington.— Penktadie
nį senatorius Glass (demo
kratas iš Virginijos) davė 
sumanymą senate, kad būtų 
paskirta $250,000 del ištrink
to prezidento Hooverio tyri
nėjimui blaivybės yykinimo 
padėties, blaivybės pasek
mių ir tt.

PRIGAVO SLAUGĘ 
IR UŽSIMUŠĖ

Iššoko pro langą nuo ketu
rioliktų. lubų Central Sanita
rium ligoninės Aileena Pow
ers, 16 metų mergaitė, Brook- 
lyne, ir užsimušė. Ji nudavė 
mieganti, taip kad “norsė” jo
sios nedabotų, ir paskui pasi- w e • * « ’ • «*
gą žemyn. i

• Varsa va. — Penk 
vakarą Lenkijos ka 
užgyrė Kelloggo “ 
paktą “pasmerkimui karo.” 
Dabar tas paktas bus pa
tiektas seimui del užgyrimo.

Chinija.— Nankingo vaL 
džia planuoja sumažinti ar- 

šalinus slaugei movė pro lan- mija nuo 2,500,000 vyrų iki
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LENINAS, SOVIETU RESPUBLIKA IR 
RAUDONOJI ARMIJA
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

LEN1NAS-GENERAL1S STRATEGAS
■ t

dieną, su-įgulė ant revoliucijos kulnų. 
Visų bendra nuomonė:—reika
linga taika! Bet kaip tą tai
ką padaryti? Juk Vokietijoj 
tebėra kaizeris. Leninas pakė
lė savb balsą: Vokietijos dar
bininkai dar nepaspėjo nusi-

kaip viso 
klasė ne- 

Vladimiro

je šalyje (Rusijoję), nors ir 
su labai atsilikusia pramonės 
technika.

Vladimiras Iljičius Leninas 
iškėlė obalsį Naujosios Eko
nominės Politikos (NEP’O),
ką jis pavadino “tilteliu į so-< . .. _ , v
cializmo budavojimą, prie at-1 KO'del pasaulio- buržuazija 
silikusios technikos.” Toliau, socialdemokratija taip ne- 
jis tęsė, elektrifikacija ir mies- kenčia, taip niekina ir šmei- 
to sąjunga su sodžium per 
kooperatyvus yra socialistinio

žio Raudonąja Armiją? Ogi 
todėl, kad Raudonoji Armi-

ūkio elementai, kurie nugalės ja stovi sargyboje pusantro 
privatinio gaminimo elemen- šįmt0 milionų darbininkų ir 
tus; v . . 4. , valstiečiu reikalu, todėl, kad

Jau žengiam 1 septintus me- • . ^nurlnum’; Avnuia- tos knin SnviAfn Rni„„<m« JeiSu ne Raudonoji Aiimja,

Pirmadienis, Sausio 21,1929

Jis Mirė, Bet Jo Idėjos Gyvuoja
Penki metai atgal, tai yra 

1924 metais 21 d. sausio, netoli 
nuo Maskvos, Goriuose, mirė 

I. Uljanovas (Leninas). 
visą pasaulį lėkė telegra- 
ir kablegramos, nešdamos 

Mirė Leninas!” 
kaip ir 

nebuvo 
žmonių.

dovaut ir nugalėt kapitalis
tus, nežiūrint to, kad jie 
gauna duosnią paramą gin
klais ir visokiomis reikme
nimis iš turtingiausios pa
saulyje šalies.”

Ir ištikrųjų Sovietų Są
jungos komunistai įrodė ne 
žodžiais, bet darbais, kad 
jie moka pastatyt tokias 
ginkluotas spėkas, į kurias 
dantis atkando ir tvirčiau- 
sios kapitalistinės valstybės. 
Juk ir Amerika ;buvo pa
siuntus savo kariuomenę,

tus, kaip Sovietų Sąjungos 
ūkis yra vedamas tuo socializ
mo budavojimo keliu, Naujo
sios Ekonominės Politikos pia
nu.

Šiandien mes esam liudinin
kai to geniališko Lenino stra
teginio , išskaitliavimo. Drau-

Leninas atžymėjo, kad 
Naujoji Ekonominė Politika 
(kur yla leidžiama smulkidįi 1 
1 ’ “ \ ' ’ . ’ ) 
yra pasitraukimo žingsnis nuo

Šiemet, sausio 21 
kanka .penki metai, 
pasaulio darbininkų 
teko generalio vado 
Iljičiaus Lenino.

Lenjnas,ne tik kad turėjo 
talentuotus gabumus organi
zuoti '.darbininkų ir valstiečių 
jnase$i sukqlri. jose pasitikėji
mą savo klasės pajėgomis ir [su Vokietija, tai būti] saužu- •

Revoliuci- privatinė gamyba ir prekyba)
Apart .to, organizato- jai reikalinga atsikvėpimas.” yra. Pasitraukimo žingsnis nuo 

Sovietai turi daryti taiką, kad karinio komųnizjno, teberen-

A A M j .

kratyti kaizerio; jie tatai pa-i^as 
darys. Tuo tarpu .tęst karą

iššaukti drąsą ir pasiryžimą dystė revoliucijos, 
kovoti.
riaus ir vado talėntų, Vladimi
ras Iljičius buvo briliantinis ir su kaizerio Vokietija, 
strategas .revoliucinio judėji-j 
mo. Uis savo ugninėmis aki-i bar jau už Komunistų Parti- 
mis toli į priešakį įžvelgdavo, jos 
kuomet jo kiti sandarbininkai kaip iš tos keblios padėties iš- 
negalėclavo pastebėti, Leninas eiti; kaip revoliucija gali pa- 
aiškiąi matydavo susipynusio sirašyti taiką su monarchija? 
gyvenimo vingiuotus takus— Trockis, 
kaip tie takai zigzagais pina
si, kur jų kryžkelės, kuriuo nei taiką dūryt, 
keliu reikia pasisukti ir kur revoliucija galėsianti peršokti 
išėjimo punktas į proletariato j per karo pavojų, šitaip užmer- 
pergalę. 1 kus akis.

Tuo laiku Trockis, kuris da-

sienų, visai nesuprato,

paleidęs stambią 
kairią” frazę “nei kariaut, 

manė, kad

tai kapitalistinės valstybės 
būtų senai supuolusios ir at- 
steigusios Rusijoje kapita
listų ir dvarponių viešpata
vimą. Tatai merą jokia pa
slaptis. Jeigu Anglija, Fran-

kant ir rikiuojant- spėkas sta- 
'tybos darbe, bet tuo pačiu žy
giu pradėjimas mijlžiniškos 
ofensyvos ekonominiame fron
te, tai yra revoliucinis stipri
nimas budavojime socializmo, 
bet tai visai nėra; ginklų su
dėjimas kariniame revoliuci
jos fronte.

šiandien Sovietiniai tiesiog 
valstybei priklausanti fabrikai 
ir kooperatyvai pagamina apie 
86 nuošimčius visų fabrikinių 
gaminių; gi privatinės įstaigos 
—tik 10 nuošimčių. Stambioji 
industrija (anglies, geležies, 
naftos, audimo ir susisiekimo) 
sparčiai auga. Nauji Sovieti
niai ir biednųjų valstiečių ben
driniai ūkiai, kurie apima de- 
sėtkus tūkstančių, dešimtinių 
derlingos žemės, su moderniš
ka žemdirbystės ūkio techni
ka ; milžiniškas lauko ūkio į- 
rankių fabrikas Kaukaze, ku
ris baigiama įrengti, ir van- 
den-elektros Dnieprostrojus, 
kuris bus užbaigtas 1932-331 
m. ir tt., yra pranokėjai socia
lizmo kūrybos Sovietų žemėj;

|Į1 Darbininkų būvis, gerėjai;!

ir visu iš- 4>

darbininkų 
visokio plau
šu dideliau- 

jie. manė ir

Per 
mos 
žinią:

Linkui šios žinios, 
linkui paties Lenino, 
neitralių (bešališkų)
Klasiniai susipratę darbininkai 
sutiko ją su didžiausiu gailes
čiu, ir net seni bolševikai, ke
lių desėtkų metų darbo vetera
nai, nepajėgė sulaikyti ašaTas; 
visi sąmoningi darbininkai ži- 
nbjo, kad neteko ne tik rusų re
voliucijos vado, bet vado viso 
pasaulio proletarų 
naudojamųjų. i

Iš antros pusės, 
klasės neprieteliai, 
ko, sutiko tą žinią 
siu , džiaugsmų;.
priešų \ spauda rašė, kad su Le
nino mirčia grius Sovietii Res
publikoj proletariato diktatūra, 
[sugrįš vėl išnaudotojų rojus, 
[pakriks komunistinis judėjimas 
ir tt.

Ir štai jau praslinko penki 
metai nuo Lenino mirties. Pro
letariato diktatūra SSRS, da
bar yra keleriopai tvirtesnė. Ko
munistų Internacionalas (Ko- 
minbernas) skaitlingesnis na
riais, ir kas svarbiausia, jo 
sekcijos-partijos yra bolševizuo- 
tos. Leninistai nesuryjo viens 
antrą, kaip pranašavo priešai. 
- Kodėl neišsipildė priešų pra
našystės? Atsakymas: todėl, 
kad komunistinis
kapitalistinėse išnaudojimo 
lygose, jau taip giliai šaknis 
įleidęs, kad jis nepriguli nuo 
atskirų asmenų, o antra—Leni
nas mirė tik kaipo asmuo, bet 
jis gyvas savo moksle, idėjose, 
vadovavime proletarams ir iš
naudojamiems jų kovoj.

Per tris dešimtis metų nenu-. 
jilstamo darbo, Leninas apvalė | 
marksizmą nuo reformistinių 
sudarkymų; jįs išaiškino mark
sizmo revoliucipius, dėsnius, ku-

persigerii leninistine 
supratimu ir išmokti 
gyvenimą tokiu, kokiu

ęija ir Amerika Tik šnairuo-
'Sovietų Respubli-

val-

Kad nepayerst Lenino moks
lo į kokią dogmą, tai reikia mo
kintis pas Leniną svarbiausiai 
dialektikos, dialektiško pritaiky
mo teorijos prie praktikos. O 
tuo tikslu reikia leninistiškai 
tėmyt, išnagrinėt patį gyveni
mą, pirmiausiai tas permainas 
ir įvykius, kurie surišti su vie
nu ar kitu idėjiniu klausimu.

Kuo mes toliaus žengiame, 
tuo darosi aiškiau, kad reikia 
mokytis, lavintis leninizmo ne 
tik iš knygų, bet kaip suderinti 
teoriją su praktika, kaip pra
vesti teisingą teoriją praktikoj. 
Leninizmas yra ne tiktai išdės
tytas teorijoj, bet tai yra ir 
sutraukos pamokų iš praktikos, 
iš gyvenimo ir prityrimai iš 
klasių kovos.

į Mes turime būti nors kiek pa
našūs savo darbais ir veikimu 
Lenino darbui ir veikimui, mes 
turime 
dvasia, 
pažinti 
jis yra.

Reikia lavintis, reikia moky
tis, skaityti ir šviestis, bet rei
kia ir dirbti, veikti. Vien tik 
iš knygų, brošiūrą lavinimasis 
nieko nereiškia, jeigu praktiko
je nieko neveikiama.

Drg. Leninas, kalbėdamas Ru
sijos Jaunųjų Komunistų (Leni- 
nistų) suvažiavime 1920 m.', 
sakė, kad praeityje buvo dau
gybė knygų, kuriose melagingai 
nupiešta komunistinė tvarka: 

“Dabargi mūsų prakalbose ir 
straipsniuose nėra paprasto to

judėjimas, kartojimo, kas kalbėta pirmiau 
są- apie komunizmą, kadangi (da

bar) mūsų prakalbos ir straips
niai surišti su kasdieniniu ir 
visapusiu darbu. Be darbo (vei
kimo), be kovos, knyginis mo- 
kinimasis komunizmo iš komu
nistinių brošiūrų ir kūrinių ly- 
Igiai nieko nereiškia, nes tai 
,(būtų) tęsimas senojo atidalini- 
mo teorijos nuo praktikos; tai 
[senas atidai in imas (atpigsi
mas), kuris sudarydavo patį 
šlykštų bruožą senosios buržua
zinės visuomenės.”-—(Len. Raš- 
tai rusų kalboj,T„ XVII 315 p.) I

Ir taip yjsūr d. Lepipfis nuo- , 
lato's reikalavo f nuo partijos na- 
rių, kad jie būtų, veiklūs, akty- **7-k 
viški, kad jie nuolatos funkcio
nuotą. • • .

Minėdami penkių metų su
kaktuves nuo d. Lenino mirties, 
mes, Amerikos lietuviai proleta
rai, turime bendrai su kitų tau
tų proletarais ir dirbančiais dar 
tvirčiau susijungti po šio kraš
to leninistų partijos vėliava, su
glausti savo eiles Amerikos Dar
bininkų (Komunistų) Partijos . 1 
eilėse. , . !

1 Bus geriausias paminklas! d. 
Leninui, jeigu mes sutvirtinsi
me savo leninistų partijos eiles.

Leninas sakė, kad kapitalisti
niame pasaulyje yra išnaudoja- . , 
mieji ir išnaudotojai: “arba tu . 
apiplėši kitą, arba kitas plėšia 
tave; arba tu dirbi delei kito,, 
arba kitas dirba delei tavęs, ar
ba tu esi vergų savininkas, ar
ba tu vergas.”—(Ten pat 323 
pusi.)

Į tuos žodžius turėtų įsigilin
ti kiekvienas proletaras ir pa
lyginti savo būklę su išnaudoto
jų gyvenimu, ir bus aišku, kad 
mus apiplėšia; mes dirbame del * 
išnaudotojų ir esame jų alginiai 
vergai. ' ' %

Lai gyvuoja Amerikos Darbi
ninkų i (Komunistų) Partija— 
Leninistų partija Amerikoje!

Lai tvirtėja leninistų . eilės

aunose Dienose > t ;

kad nuversti ( Sovietų 
džią. '
taip pat upliąi( padėjo viso-j 
kiems Kolčąkajpš, (Denijkį- 
nams ir Judeničiams ka
riauti prieš Sovietu Respub
liką. Juk visus vienuolika 
metų laukė ir troško Sovie
tų pražūties visas kapitalis
tinis pasaulis. Bet ar išsi
pildė jų troškimas? Ne, ne
išsipildė.

Buržuazijos agentai/ so-

darbo valandos trumpinami^
iki 7 vhlandų į dieną. Moti-|k$, bet koiįkaa dar nepuola 
nų, kūdikių ir negalinčių dirb-1 ginklais, a^įū ( tam,
ti medžiaginis aprūpinimas kad jos brjo Raudonosios 

Armijos1 ginklų:
Leninas buvo pirmutinis 

pilnai įverjtįųtį svarbą ir 
vaidmenį Raudonosios Ar
mijos. Jis numatė revoliu
cijos eigą. Jis suprato, kad 
vien kilniais obalsiais revo
liucijos laimėjimus nebus ______ w
galima išlaikyti. Jis nuro- cialdemokratai, taip pat bai
dė, kad reikia ginkluotos, šiai rūgoja ant Raudonosios 
spėkos atrėmimui vidujinių 
ir išlaukinių revoliucijos 
priešų.

“Kad apgint darbininkų' ir 
. valstiečių galią nuo razbai- 

kiek ninku, tai yra, nuo dvarpo- 
Maši- nių ir kapitalistų,” pasako 

nų dar vis reikia dasipirkti iš Leninas,' “tai mums reikia 
o tas blogai atsilie- galingos Raudonosios Arm-i-
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'Visos kitos valstybės riuos social-reformistai jau bu-
l

ir priežiūra, vis tai yra dideli 
revoliucijos laimėjimai. Visa 
tai labai paakstinančiai, pa
drąsinančiai veikia į kapita
listinių šalių darbininkų mases 
ir nuolat palaiko jų galvose 
mintį, kad reikės sukilti ir nu
versti kapitalistines valdžias.

Tačiaus yra ir kliūčių. So
vietų kaimuose buožės šiaušia
si ir siekia traukti vidutinius 
valstiečius prie savęs.

Pirm karo Rusija kaip ir 
negamino mašinų .del; savo fa
brikų. Trumpu laiku ir ne
gaunant paskolos iš užsienių, 
Sovietai tokių mašinoms ga
minti fabrikų negalėjo 
reikiant prisibudavoti.

yo užgĮostę; jis .suteikė mark- 
,sistinį-leninistinį mokslą, kuris 
yrą nepavaduojamas proletarian 
to kovose prieš išnaudotojus.

Mirtis »Lenino, be abejo, bu
vo skaudus smūgis darbininkų 
judėjimui, netekimas draugo— 
vado, kuris dar taip labai buvo 
rėikalingas. kovoj prieš visapa- 
saulinę buržuaziją, apsunkino 
mūsų veikimą. Bet tai anaip
tol nėra tokis didelis smūgis, 
kaip manė darbininkijos prie
šai.

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partiją į Lenino mirtį atsakė, 
įtraukdama naujus šimtus tūk
stančių proletarų į partijos ei
les. Kitos Komunistų Interna
cionalo sekcijos atsakė, įvesda- 
mos pas save bolševizaciją.

Penki metai, kai Lenino nė
ra asmeniškai, gyvųjų komunis
tų tarpe, bet su kiekviena die
na leninistine taktika, leninisti- 
nis mokslas ir vadovavimas 
dirbančioms masėms vis auga.

Drg. V. Karpinskis “Prav- 
doj” sako:

“Leninizmas mums, tai kaip 
patsai Leninas mylėjo kalbėti 
apie marksizmą, — vadovybė 

. Tai tokia vado
vybė, kuri išaiškina, kaip stovi 
klausimas pamatiniai ir svar
biausia per ištisą laikotarpį, 
nurodo pakraipą, kur reikia 
j ieškoti atsakyntų į stovinčias' 
prieš mus užduotis, suteikia pa-[, ... ............... .
matinį metodą atsakymui, bet teorima1,^orgamzacnna1 n jnak- 
reikalauja, kad konkretį, p rak-1 
tikinį išrišimą klausimo mes 
rastume patys, skaitydamiesi su 
susikuopusiomis sąlygomis, įvy
kusiomis permainomis ir su 
naujai iškilusiomis sąlygomis.”;

Tai yra sunku, daug sunkiau, 
Lenino žodžius.

Armijos. Jie ją • vadina 
“raudonuoju militarizmu.” 
Ot, jeigu sovietų Sąjunga 
būtų beginklė, jeigu kada 
tik užsimanytų, tada galėtų 
kapitalistinės valstybės už
pulti ir suplėšyti ją į kaval- 
kus, nuversti Sovietų val
džią ir atstatyti senąją 
tvarką, tai socialdemokra
tams patiktų. Bet jų ne
klauso komunistai. Jų stau
gimo apie “raudonąjį mili- 
tarizmą” nepaiso Sovietų 
Respublikos darbininkai ir 
valstiečiai. Tegul tie bur- 
zuazijos agentai loja, kas pr^e veikimo. 
jiem patinka, bet darbinin
kai ir valstiečiai savo revo
liucijos laimėjimų ^geruoju 
neatiduos pasaulio' imperia-/ 
listiniaTns plėšikams. ;1

Ai? Sovietų Sąjunga sutik
tų panaikinti Raudonąją Ar
miją, jeigu kitos valstybės 
panaikintų savo armijas? 
Taijp, sutiktų su mielu noru. 
Sovietų Sąjunga ne tik su 
tuo'greitai sutiktų, ,bet jinai 
kaip tik ir pasiūlė kapitalis
tinėms .valstybėms dar G e- negu kartoti 
n.evos “nusiginklavimo” kon- Tai reikalauja veikimo, darbo, 
ferencijoj tuojaus paleisti kaį. Panaudojus Lenino idėjas 
armijas ir sunaikinti gink- gyvenime, kuris nuolatos keicia- 
Iba I na "aenTHw™™ To. S1> H’. maiUOSl SąlygOS.

užsienio, 
pia į valstybinę sąmatą (biu
džetą). Tos padėties delei at
siranda dešiniųjų ir trockinių 
nukrypimų. Dešinieji krypsta 
prie taikymosi su buožėmis ir 
stoja už suteikimą didesnių 
“teisių” privatiniams pramorii- 
ninkams ir vertelgoms (nep- 
manams) ; o trockininkai ske- 
rečiojasi -su savo neva “kai
riais” receptais; reikalauja 
griebt už gerklės ne tik buo
žėms, bet ir vidutiniams ūki
ninkams, kurie sudaro didžią^ 
ją valstiečių didžiumą; trocki
niai siūlo apkraut tą valstiečių 

i masę didžiais mokesčiais, pa
kelt kainas parduodamų jiems 
fabrikinių dirbinių, išnaudot, 
lupt valstiečius, kaip kokią 
svetimą koloniją. Trockistų 
pasiūlymai, žinoma, yra prie
šingi taktikai Lenino, kuris pa
brėžė būtinąjį reikalą Sąjun
gos tarp fabrikų darbininkų ir 
valstiečių minių. Leninas skel
bė, kad be tokios sąjungos ne
galima būtų, išlaikyt revoliuci
jos laimėjimą; jis mokino taip 
dalykus vest, kad valstiečių 
masės matytų ir sau tiesioginę 
naudą iš naujosios tvarkos, iš 
sąjungos su: miestų «darbinin
kais, iš bendradarbiavimo su 

.jais. Todėl Sovietų Respubli- 
ko darbininkai.į Trockio fra
zes tik ranka numojo ir palie
pė užsidaryti burnįi ir netruk
dyti statybos darbą. - -

jos. Mes įrodėme ne žo
džiais, bet darbais, kad mes 
galime pastatyt tokią armi
ją, kad mes mokame jai va-

Rusų revoliuciją Leninas iš-( šiandien visiems sąmonin- 
vedė per liepsną su neispasa-j giems darbininkams aišku, 

kaip buvo svarbu gauti atsi
kvėpimo valandą revoliucijai 
ir kaip tas revoliucijos atsi
kvėpimas per taiką su monar
chija, atsiliepė į kaizerio des
potizmą. ’

Po Brest-Litovsko taikos pa
sirašymui vos prabėgo aštuoni 
mėnesiai, kaip Vokietijos dar
bininkai šipuliais pavertė Ho- 
henzollernų Imonarchiją ir, tik 
pasidėkojant socialistų išdavy
stėms, ■ kifzjeHs išnešę savo 
kuodą! į: ^Olandiją. Kitaip, 
jis veikiabsiį ? ten būtų, kur 
caras yra, ■ ir Vokietijos’ bur
žuazija būtų kartu lėkštės 
(torielkas) bėmazgojanti, kaip 
kad dabar mazgoja, Rusijos 
kontr-rėvoliucionįeriai. Tokia
me atsitikime Centralinė ir% Va
karų Europa visai kitaip būtų 
išrodžius, negu kad dabar ji
nai yra.

1922 metais dar revoliucijos 
bangos augštai vilniavo Cen- 
trąlinėj Vakarinėj Europoj ir 
Balkanuose, -bet ateinantį at
slūgimą Leninas įžiūrėjo: kad 
revoliucijos užsitęsimas Vaka
ruose neateis į talką, taip kad 
dapildytų Rusijos > proletarinę 
revoliuciją; todėl reikia perei
ti nuo karinio komunizmo prie 
socializmo budavojimo vięno-

kyta drąsa ir išskaitliavimu. 
Laiką ir sąlygas Vladimiras 
Iljičius pasverdavo taip aku- 
ratnai, kaip, nelyginant, talen
tuotas chemikas susvarstė į- 
✓airius elementus delei suda- 
ymoiiam tikro cheminio jun-' 
’nio.n , \

19 lt metais lapkričio 16 
eną,i luromet visas pasaulis 
psnęjor karo ugnyse, Antra- 
j Sovietų ,Kpn#rese Leninas 
:in^a|dę&kiatų|J kad “$ukir 
as šiandien įerankšti, įū 

rybj pervejai.” Vadinasi, 
rėkia padaryti 'sukilimas la
ba; apskaįtliuotu laiku, nak
čia 
dži.ms, 2-rą valandą po vidur
nakčio, kongresui buvo atneš
ta žiliia, : kad laikinoji (Ke
renskio) ’valdžia nuversta ir 
visa galia perduodama į So
vietu rankas. 1917 m. 17 die
ną lapkričio, išbrėškus rytui, 
Petrogradas (dabar Leningra
das) Atsibudo liuosaš nuo bur
žuazijos ir jau kėravojamas 
darbiiįinkų ir kareivių armi
jos. ’ * .' •< t . ,

Iš Petrogrado revoliucijos 
* gaisras, žaibo greitumu, per- 

zbėgo skersai ir išilgai Šalį, ir 
Rusijį'jau buvo Sovietų ran- 

f-Bpt čia piktasis karas

■inėja jdę^įtųį,/ kad ‘>ųkir 

pervejai.” Vadinasi,

Ir tebesitęsiant pošė-

Leninas, kaipo .genialis 
strategas, iie tik mokėjo eiti 
pirmyn, bet, rbūtino reikalo 
esant, ir# labai sėkmingai, lai
kinai, pasitraukt atgal, išgel- 
bejant revoliucinę armiją, kad 
persirikiuot vėl dar stipriau ir 
^smarkiau pultį priešus. , v . 
į .

i . Vladimiro Iljičiaus vadovy
bė pasireikšdavo Komimistų 
(Bolševikų) Partijos, vadovy
bėj. Jis ųiiekąd '.nestatė saVo 
asmens.pėraugštai.' Jis.ne tįk 
mokėjo partijos viršūnėse 
dirbti, bet ir kantriai klausy
tis, ką darbininkai sako ir im
ti patarimus . iš'ją.

Draugas’Leninas ne tik bu
vo žymiausias Bolševikų par
tijos išauginto jas Rusijoj, bet 
ir organizatorius Komunistų 
Internacionalo, kurio veiklios 
sekcijos šiandien, randasi vi?oj 
se šalyse.

Lenino genialiai gabumai ir 
pasišventimas,. kaipo mokyto
jo, vado ir stratego, saugoja 
Komunistų Internacionalą ir 
jo sekcijas. , . .

Vladimiras Iljičius Leninas 
mirė, bet leninizmas gyvuoja.'

. . F. Abek. ;

ferencijoj tuojaus paleisti kad panaudojus Lenino idėjas

lusr Bet tas pasiūlymas ta
po atmestas. Tas parodo, 
kad kapitalistinės valstybės _ 
tebeplanuoją. ginklais, pulti imijai, kurie vadina ją “rau- 

donuoju militarizmu,” yra 
mirtini revoliucijos priešai. 
Jie yra šalininkai nuvertimo 
Sqvietų valdžios ir atstaty
mo kapitalistų ir dvarponių 
viešpatavimo Rusijoje.

Sovietų Sąjungą. • Kas tada 
Sovietų Sąjungai lieka da
rytį? Nieko daugiau, kaip 
tiktai sustiprinti savo gin
kluotas spėkas ir budėti. Ir 
tie, tkurie šitokioje. padėtyje

priešinasi Raudonajai Ar-

jtikihiai, kurios turės padaryti 
galą kapitalistiniam išnaudojb- 
imui ir subudavoti komunistinę 
! tvarką!

Lai gyvuoja leninistinis Kom-4
, internas — viso pasaulio pa^T 
vergtųjų vadas kovoje prieš 
buržuazinį išnaudojimo pasau-

„ Valstiečio Sūnus.
, --- 1----- 7

Lenino Išsireiškimai
Be darbo, be kovos knygi

nis komunizmo žinojimas iš 
komunistinių brošiūrų h’ 
raštų stačiai nieko nevertas. • * ♦, *

Diktatūrą gali įvykdyti 
tik tas avangardas, kuris 
prisipildė revoliucine klasių 
energija.
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LENINAS APIE DAILĘ vo veikalo paihatinę mintįiapieį1 savo šaknis didelėse masėse.] Kas nesuprato būtino rei- 
dievo jieškojimą, sakydamas, • Masės ją turi suprasti ir my- kalingumo diktatūros bile 
kad “dievai nėra jieškomi, jie ■ lėti. Dąįlė turi organizuoti revoliucinės klasės del jos 
sutveriami,” tai Leninas, nors masių jausmą, mintį ir pasiry- 
jis gerbė Gorkį, kaipo atsto-] žimą—-turėkime visada minty 
\.£ __ 1__  L— , / ’ 1 ~ ;
ratūros, parašė jam, aštrų laiš-įją naudos išmokime ekonomi-i 
ką, jį kritikuodamas. i-. / ’ 1 '

“Tu esi prieš dievo jieškoji- j dailės ir kultūros dirvoj.” 
mą vien tik del to, kad tu no-' ______________
ri tai pakeisti djevo dirbimu....! 
Dievo jieškojimas yra tieki LENINO IŠSIREIŠKIMAI 
skirthigas nuo ; dievo darymo j 
ar gaminimo ir] t. t., kaip gel
tonas velnias 
nuo melino 
prieš dievo jięškojimą, 
tikslu 
dievus, kiekvienos rūšies ideo-i 
loginį amarą (kiekvienas die-j 
vas yra amarąs, net jeigu jis 
būtų švariau šias- i 
sias, i

pergalės, tas nieko nesupra-
vą kylančios proletarinės lite-' darbininkus ir valstiečius. Del!?0 ięvo^ucDos
vą nyiancjub pjuieiaiines nie ....................... _ mek() nenor]Į zmotj S1O]

i ją ir aritmetiką; tobulinkimės Įsrityj»

) J. Siurba
'žurnale “The New Masses” Įkų aristokratijos; matė Tolsto- 

už sausio mėnesį tilpo ilgokas i jų, bijantį iš vienos pusės val- 
aprašymas, kaip didysis Rusi-istiečių revoliucijos, o iš kitos— 
jos proletarinės revoliucijos augančios buržuazijos. Tai 
vadas žiūrėjo į dailę ir kaip'buvo ta baimė, kuri vertė Tol- 
jis ją suprato. ■ stoju atakuoti tam tikras au-

Pašvęsdamas savo visą laiką I tokratijos ir kapitalizmo ypa- 
revoliucijai, Leninas negalėjo i tybes. Del to dalyko beata- 
daug atydos kreipti į dailę. Į kilodamas Tolstojaus * reakcinę 
Lunačarskis, Sovietų -švietimo.socialę filozofiją, Leninas pa- 
komisaras, sako, kad Leninas, žymėjo, 
ta<fi| dalyke visada skaitė save žindins 
nedoru petentišk u. 
nelabai norėdavo 
dailės klausimais, 
buvo didelis dailės mylėtojas. į pažindins juos su Tolstojaus 

1905 metais, laike pirmosios,'pageidavimu “prašalinti vie- 
Rusijos revoliucijos, buvo ap-,šąją bažnyčią, dvarininkus ir 
įsistojęs ant nakties tūlo drau-'jų viešpatavimą,” (tai yra pa- . _ ,
go stuboj,. kur, tarp kitų daly-! ties Tolstojaus žodžiai): iš-| bet tik labiati mėgti mėliną 'galia miliona sykių demo- 
kų, jis. surado aprašymus apie 1 naikinti “visas senas formas ir, velnią, tai yra šimtą kartų, kratingesne UŽ demokratin-

kad bolševikai supa- 
darbininkų mases su 

Del to jis ta begailestinga kapitalizmo 
išsireikšti išnaudojimo kritika, kuri ran- 

Tačiau, jis dasi Tolstojaus raštuose; su-

I * pasaulio didžiuosius dailinin- į 
kus. Ant rytojaus Leninas sa- 
kė^Luhačarskiui :

“Kaip puiki yra dailės isto-] 
rijos dirva. Kiek 
yra komunistams.
gas neėmė iki ryto; aš žiūrė-] 
jau vieną knygą po kitos; ir aš į 
gailėjausi, kad neturiu laiko Į 
(ir neturėsiu laiko) ’pašvęsti; 
dailei.” i

Maksimas Gorkis pasakoja, 
kad vieną vakarą, po klausymo 
garsaus k o m p o z i t o r i a us 
Beethoven sonatos, Leninas iš
sireiškė :

“Aš kito ko nežinau gėrės-] 
ni^, kaip Appassionata. Ašį 
giniu ją klausyti kiekvieną i 
dieną. Tai yra nepaprasta ’ 
viršgamtiška muzika. Aš tan
kiai manau su pasididžiavimu, 
gal būt su kūdikišku pasidi-l 
džiavimu, kad ‘žmogus gali] . 
atsiekti tokius stebuklus, kaip' Itie.’ Bet tankiai 

lausytis muzikos, 
iliečia nervus, 
ve norinčiu kalbėti apie pai-! 

js daiktus ir paglostyti gal-'

J
as žmonėm ;, kurie, gyvendą-į 
ni šioj bjaurioj pekloj, 
utverti" tokia gražybę.
pūsų dięnose niekas nepnvalo. vaicižios laisvų ir lygių valstie- 

styti niekam galvos; jie - - -- - - - ■
ifukąs tau ranką; žmogus turi 
aštriai'iV rūsčiai kumščiuoti tas 
gi.f as, ] .nors ideališkai mes 
esame prteš prievartą.”

Ankstyvesnėse revoliucijos 
dienose tūlas draugas pasiuntė 
Leninui kelias knygas eilių, pa
rašytų' Aleksandro Bloko ir ki-

„^°^er^LlUx:!XusiA°.S 2?ietJ-!ninui 'Tolstojaus mTrtis reiškė 
itą, kad “pirm-revoliucinė Ru
sija su jos stoka energijos ir 
tvirtumo, išreikšto 
bininko filozofijoj, 
atgal į praeitį.”

Leninas 4 savo
“Partijos Organizacija ir Par
tijos Literatūra” i _ 
buržuazinė dailė priklauso nuo1

darbo čia
Mane mie-

aš negaliu. 
Ji perdaug j 
Ji padaro

,.*mm

Lenino Tėvai
patvarkymus feodalinio vieš- 

gmt patavimo; apvalyti kraštą ir 
1 sutverti vietoj policijos-klasės

čių komuną.” Bolševikai pa
rodys, sakė Leninas, kaip Tol
stojus buvo atspindis skaus
mingos neapykantos, kuri su- 

I brendo į kovą už geresnį gy
venimą, į troškimą atsikratyti 
nuo praeities, parodys jo sva
jonių nesubrendimą, jo stoka- 

Įvimą politinės disciplinos. Le-

CASTON ROPSEVICH

yra skirtingas ] 
velnio.

---- <.--] Mažiau puošnių frazių, 
Kalbėti daugiau paprastų, kasdieni-

, . ,ne su niu dalyku, rūpesčio apie
takuoti v.sus velnius »'|duįnos pūdą ir anglių pMą.

* lĮ:

Proletąrinė demokratija 
ova.K.u.ao, ideahškiau- miliona sykių demokratin- 

ne jieškotas, bet sutver- gesnė už kiekvieną buržua- 
tas dievas, tai nėra skirtumo), Izinę demokratiją; sovietine

Igiausią buržuazinę demo-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

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

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

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

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

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorija, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

. 4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St.. Camden, N. J.

NOTARY

PUBLIC

| Telefonas:

Stagg

5043

* * *
( Paskutinėj sąskaitoj mū
sų respublikos likimas pri- 

; klausys nuo to — ar valstie
čiu masės eis su darbininku 
[klase, palaikydamos ištiki
mybę sąjungai su jais.* * *

Būtinai reikia išsiaiškinti 
vieną dalyką: privalo būti 
arba buržuazinė diktatūra, 
arba proletarinė diktatūra.* * *

Kas nors kiek susilpnina 
proletarinės partijos geleži
nę discipliną (ypatingai lai
ke jos diktatūros), tas, fak- 
tinai, pagelbsti buržuazijai 

i prieš proletariatą.* * * .
Istorija mus mokina, kad 

dar niekad pavergtoji klasė’ 
negavo ir negali gauti ga
lios, nepereidama diktatūros 
laikotarpio. *

Proletariatas- neturi kito
kio ginklo kovai už galią, 
kaip tik organizacijos.

GR4B0RIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS
■ ■ I ....................... I I I

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving PI.’
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

‘GERAI PATAIKOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
I 187 Oak Street,

Njffijįa Lawrence, Mass.,
I i savo krautuvę 

I I kas mėnesis po
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal*

PETRUŠKEVIČIŲJONĄ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

So. Boston 0304 W.Tel

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

ir Jų Šeimyna, ---
blogiau, negu visai nedisku- 
suoti to klausimo.... Dievo 
darymas—ar tai ne bjauriau
sia savęs phniekinimo for
ma ?”

Klara Zetkin aprašo, kaip 
ji aplahkė L< 
tais Kremliuj, 
bėti apie nau. 
Sovietų Sąjun 
kė:

“Pabudima^, 
spėkų, kurios 
ti naują daili 
rą Sovietų Sąjungoj yra geras, 
labai geras. Smarkus to ju
dėjimo vystyrbasis yra aiškiai 
matomas ir naudingas; mes tu
rime pasivyti ir pasivysime tą, 

straipsnyj ką mes pasigedome pereituose 
- - . šimtmečiuose. Chaotiškas su- 

aprašo* kaip ' jutimas, karštas jieškojimas 
.naujų klausimo išrišimų, nau
jų obalsių, apsidžiaugimas ne-

i kuriomis artistinėmis ir inte- 
lektualėmis tendencijomis, ku
rios kitą dieną būna “nukry- 
žiavotos,”' visa tai neišvengia
ma.

“Revoliucija (sakė Leninas 
‘Klarai Zetkinai) paliuosuoja 
visas prislėgtas spėkas ir iške
lia jas iš gilumos’į viršų... 
Draugijoj, paremtoj ant priva
tinės nuosavybės, artistas pa
gamina tavorus marketui; jis 
turi turėti pirkėjus. Mūsų re
voliucija prašalino tą spaudi
mą nuo dailininko pečių; ji

eniną;-1920 < me- 
Pradėjus kal

ias dailės spėkas 
goj, Leninas sa-

darbavimasis 
stengiasi sutver- 
ir naują kultū-Leninas sugrąžino jas neskai

tęs. Tasai draugas užklausė; 
Krupskos, Lenino žmonos, ko
kius poetus Leninas buvo lin
kęs skaityti. Ji atsakė, kad 
Lenino mylimi poetai buvo 
Puškiną?, Nekrasovas ir Be-] 
ranger. £

Apie' literatūrą iš socialiu 
. Len'na< tur«j° s?v.° buržuazines ekonomijos,

aiškias ir reiksmmgas pažiū
ras. Pripažindamas didelį ta
lentą novelistų, kaip Dostojev
skio ir Tolstojaus, jis visada Į P°aa1’ t
paliesdavo jų soc’ialės filozo-, aP.^ P.iln^ _ laisve 
fijos širdį ir diskusuodavo apie ^dmainystė, -- --- - 

* - Draugijoj, paremtoj ant pim-;
igų diktatūros, draugijoj, kur 
[masės darbininkų skursta, 
kuomet mažos grupelės turčių 

a, negali būt tikros 
.” Ponas autoriau, ar 

tu esi liuosas nuo buržujaus iš-1 
leidėjo? arba ar tu esi liuo- 

'sas nuo savo buržuazinės pub-
ąrtištinį paveldėjimą. Mes ne-p’lv<>, kuri reikalauja porno-; pa(jarg Sovietų valstybę ap
galime išmesti lauk visas: ^ia.1JOS. nV° ^av?s’ kuri reika- saUg0į0ja artistų. Kiekviendt 
brangias dalis Tolstojaus, tik-1 auja.’ ac tu duotum jiems> dailininkas ir kiekvienas, ku
ro dailininko, kuris davė mums P^l^ kalP?^iedjJr3ie ris tik mano, kad jis dailinin- 

• ne tik neprilyginamus Rusijos, 
gyvenimo vaizdus, bet taipgi 
veikalus augščiausios rūšies 
pasaulinėj literatūroj.” .y . , ;

Bet tuo pačiu sykiu Leninas zofija yra išvirkščia burz.ua- 
f kritikavo Tolstojaus filozofi-i z,n« žmogus ne-

ją; 'Us nurodė, kad Tolstojus 
'nėSufirato proletarinio judėji
mo; kad revoliucija jam buvo 
svetima. Tolstojus naudojo 
visus savo gabumus ir savo di- 

į dėlę įtaką įrodymui revoliuci
jos tuštumo ir griešnumo; jis 
bandė įtikinti mases, kad jos 

t turvnšsižadėti klasių kovos ir 
vengti visokių griežtų pasi
priešinimų blogumui. Leninas 
nurodė kad Tolstojaus idėjos 

“veidrodis silpnumo ir 
dų mūsų valstiečių sukili- 

atspindis baimės mažo 
valstiečio.” Jis 

matė mokslo opo- 
ir dievo jieškotoją, taip- 

balsą pūvančios dvarinin-

tikro dar- 
pasitraukė

“Mes turime pasakyti jums,; 
buržuaziniai 

kad jūsų
individualistiniai | i - • • 11plepėjimas1 

. aiški 
veidmainystė,” sakė Leninas.

juos sašntikyj su komunistų re-i 
voliucija. Jis be pasigailėji-■ 
mo kritikuodavo jų ir kitų ra-' 
Šytojų reakcines ir anti-revo-1 V1?*11-1 
bucines mintis. dykinėja

Į Tolstojų jis žiūrėjo, kaip lalsyes-
į didį genijų. Bet jis sakė: 

“Mes neužginčijam ir ne- 
rnąnome užginčyti Tolstojaus 

Mes ne-; 
lauk visas 

brangias dalis Tolstojaus, tik-!
i “šventosios” dramos dailės. 
Absoliute laistė yra buržuazi
nė bei anarchistinė iliuzija 
(nes anarchizmas, kaipo filo-

saugotoja artistų. Kiekvienas 
. ku-

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA • |

žmogus ne
įgali gyventi draugijoj ir būti i 
liuosu nuo tos draugijos. Ne-! 
priklausomybė buržuazinio au
toriaus, artisto ir aktorės yra 
tik nuduota nepriklausomybė! 
nuo pinigų maišo, nuo papir
kimo, nuo užlaikymo.

I “Mes, komunistai, iškeliame1 
tą veidmainystę; mes drasko
me neteisingą! frontą; bet ne 
su tikslu, kad atsiekti beklasi- 
nę literatūrą ir dailę (tas bus 
galima tik socialistinėj bekla
sėj .draugijoj).” >

Kuomet 1913 metais garsus 
rašytojas Gorkis susiginčijo su 
liberalų ir reakcionierių spau
da del Dostojevskio veikalo 
“Apsėstas” ir Gorkis kritika-

kas, ima domėn savo pilną tei
sę tverti dailės kūrinius lais- 

ivai, sulig savo idealo, nežiū
rint, ar jo darbas yra ko ver- 
itas, ar ne. Tuo būdu kyla su
judimas, bandymas, chaosas.

“Bet, žinoma, mes esame ko- 
munistai. Mes 'neturime sėdė- 

iti dyki ir leisti chaosui rūgti, 
įkaip patinka. Tą vystymąsi 
taipgi mes turime vadovauti 
sąmoningai ir aiškiai, ir turi
me stengtis suformuoti ir api
budinti jo pasekmes.”

Toliaus Leninas Zetkinai pa
reiškė :

“Bet kas svarbiausia, tai ne 
mūsų nuomonė apie dailę. 
Neigi svarbu, ką' dailė gali 
duoti keliems šimtams žmonių 
arba netgi keliems tūkstan
čiams šalies gyventojų, kurie 
susideda iš milionų. žmonių. 
Dailė priklaus^ žmonėms, dai7 
le turi turėti giliausia įleidus

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas..
KAINA $1.25c 

"LAISVE” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
I vojų Visokiom Spalvom 
r Paveikslus
į Studija atdara kiekvieną dieną ir
I nedėliomis nuo 9;30 iki 
į 5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

, Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE

1 WILKES-BARRE, PA.

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuo^e, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

- , ■ i, .. ..'-rgg
’ Mčs Išmokiname taisyti ir valdyti 

automobiliais t i AnĮmpiMUsj laiką.
, Mes ^gvąsarituojam laisrtfas Ir flip-

I lomus. JPilnas mokslo kursas $25.
' Taipgi duodame važinėjimo lekci

jas už $10. Painokos dienomis eit4 
vakarais. Informacijos dykai. 1
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ cor. 14th St., N. Y.

t iinas mokslo kursas $25. 
lodame važinėjimo lėkei-

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graboi’ius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje. •

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbale vska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

1FORNICIAI
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
j PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 
j Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
įme negirdėtai žema kaina ir veltui pri
ll statome į namus visoje New Yorko ir 
■ Brooklyno apielinkėie.
■Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
jme daugybę puikių rakandų del pasirin- 
I kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

■r

Dabar gaunami iš fabrikų Šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai,. Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372 *

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



Prieš Frakcionizmą ir Už Partijos Vienybę
ma-

DARBININKUKALENDORIUS
1929 METAMS

Paruošė R. MIZARA

SEYMOURjiCONN
Alkoholio Auka

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street

B. Abraitis

DAR YRA 900 EGZEMPLIORIŲ

KNYGA. Iš 200 PUSLAPIŲTARPININKAS KAINA TIK 25 CENTAIRIVERSIDE, N. J.
(The Mediator)

DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS

Akivaizdoj neišvengiamo ka
lini

par
APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS

TARPININKAS
332

MENDELO
UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

BROOKLYN, NPO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

I vystymąsi, yra 
valandos reikala-

imsite negražiau, kaip 10 egzempliorių del platinimo, 
18c. Kurie imsite 25 egz. ir daugiau, 15c. už egzemp.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Pamatas Vienybes

IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVĖ1

holio 
kas.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymas (orderius).

Kurie 
kaina

Draugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Centro Pild. Komitetas, 
Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos.

Madrid, Ispanija.— Pra 
nešama, kad Ispanijoj influ
enza serga 10,000 žmonių.

Sausio 14 d. čia tapo alko 
auka Antanas Milišaus 
Jis, gerokai įkaušęs, at- 

į lovą su degančiu eiga 
Iš tos priežasties užsi 

lovoj drabužiai ir Mili

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROS 
MĖNESINIS ŽURNALAS

A.L.D.L.D. 142 kuopos meti
nis susirinkimas įvyko 13 d. 
sausio, pas drg. B. Jatužį. Su
sirinkime dalyvavo 12 narių. 
Susirinkimą atidarė organiza
torius J. Akinskas; pirminin
ku išrinktas J. Akinskas. Pro
tokolų sekretoriui nepribuvus, 
A. J. Strepeika užėmė jo vie
tą. Pereito susirinkimo proto- 
kolasz neskaitytas iš priežas
ties sekretoriaus nepribuvimo.

Kuopos organizatorius išda
vė platų ir 
pereitų metų

STANLEY PAUL
526 N.4 11 th St. Pkilfiėdelph

me Komitete, ir distriktų komi
tetuose. Atatinkama atstovybė 
turi būt suprantama taip, kad 
mažuma privaio gauti atstovybę 
netgi didesnę, negu ji turi par
tijoje pasekėjų.

3. Negali būti jokio frakcinio 
diskriminavimo. Įtraukimas į 
partijos darbą visų tinkamų 
draugų, neatsižvelgiant į jų pir-

retu.
degė 
šauskas labai smarkiai apde
gė. Tuojaus buvo nugaben
tas į ligoninę, bet ten greitai 
numirė.

Kadangi Milišauskas neturė
jo jokių giminių, tai jo lavo
nas randasi Ansonia Underta
ker Parlors.

Velionis turėjo apie 30 me
tų amžiaus.

Todėl prašome visų platintojų, kurie jau išleidot 
pirmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiausia 

užsisakytumėt daugiau Kalendoriaus

Būtų didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui,/ jei kur 
esant galimybei platintis Darbininkų Kalendoriui, niekas ne
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur išteisite Kalendorių. 
Juk veikalas labai turiningas, e kaina visai žema. Būtų baisi 
tinginystė mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody

tume tų svarbų Iiteratinį tvarinį.

negali prisirengti savęs ir pri 
rengti darbininkų klasės sek 
mingai kovai prieš imperialist! 
nį karą ir už pavertimą impe-tijos nuo 
rialistinio karo į civilį karą, jei- viršaus, 
gu jos eilėse nebus visiškos vie- įtraukti proletarinį 
yiybės. Neatiaidi, negailestinga partijos vadovybę 
kcf.T prieš dešinįjį pavojų
ris šiandien yra vyriausias pa- tų didelę didžiumą darbininkų 
vojus partijos viduje, nes jis klasės elementų, ypatingai tų 
atspindi tvirtumą socialio refor- darbininkų, kurie dirba dirbtu- 
mizmo už partijos sienų ir yra vėse ir kasykloje, visuose vado- 
giliai suleidęs šaknis Amerikos vaujamuose partijos komitetuo- 
imperiaiizme “ ~
būtinybė kiekvienos rimtos ko- Komitetu, 
vos prieš karo pavojų. ikomitetus

aiškų raportą iš 
. Komisija išda

vė raportą kas- link vakarie
nės, kuri įvyks subatoj, 2 d. 
vasario, I. O. M. Svetainėj, 
Taylor St. Tam tikslui išrink
ti darbininkai: pirmininku A.

meris 10c; užsieny- 
15c

1. Nęgali būti jokio frakcio- 
nizmo vaduojamuose komite- 

priešingai, turi būt kris-

Centro Pild. Komi
tetas ragino ir skatino kritiką 
savo (komiteto) padarytu Idai-1 . ...... . : K s;mesnius prisirisimus prie gru

Reikalaujantieji po vienų knygų Darbininkų Kalendoriaus, mo- 
I I

kestį galite siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centų vertės

Centro Pild. Komitetas yra 
I tikras, kad jis išreiškia nuomo- 
;nę ir troškimus milžiniškos di
džiumos partijos proletarinių 
narių, kuomet jie; šaukia parti
jos Mažumą paliauti savo kovą 
ir susivienyti su Centro Pild. 
Komitetu, idant eiti į būsimą 
partijos konvenciją kaiįio suvie
nytai partijos vadovybei, kad 
galėjus atlikti tas milžiniškas 
pareigas, kurios stovi prieš ko
munistines spėkas šiandien 
Jungtinėse Valstijose.

Centro Pild. Komitetas nerei
kalauja jokio nusižeminimo iš 
pusės Mažumos vadų. Ko jis 
reikalauja iš jų, tai tik to, kad 
jie pripažintų paprasčiausius le- 
ninistinio supratimo, vienybės

Centro

Partijos Nariai Tarė Savo Žodį
Ūmiausias, būtiniausias darbas 

šiandien prieš mūsų partiją, 
tai prašalinimas frakcionizmo ir 
įsteigimas pilnos komunistinės 
vienybės.

Partijos vienetuose ir sekci
jose rinkimai pasibaigė. Partija 
tarė savo žodį labai aiškiai. 
Milžiniška narių didžiuma, o 
ypač partijos proletarinės dalys 
(mainieriai, plieno, automobilių, 
gurno darbininkai, audėjai) iš
reiškė savo pasitikėjimą dabar
tiniam Centro Pild. Komitetui, 
kuris gavo daugiau balsų, negu 
bile koks pirmiau buvęs Centro 
Pild. Komitetas mūsų partijos; 
milžiniška narių didžiuma pri
ėmė Komunistų Internacionalo 
šeštojo Kongreso liniją ir visus 
Kominterno Pildomojo Komiteto 
tarimus be jokių rezervacijų 
(išėmimų). Partija turėjo il
gas diskusijas, šimtai vienetų 
susirinkimų, desėtkai visuotinų 
narių susirinkimų ir sekcijų 
konvencijos diskusavo partijos 
problemas. Mažuma turėjo už- ma del vienybės turi būti paM 
ten kam a i progos perstatyti savo dyta sekama organizacine vie- 
pažiūras partijos nariams, nybės platforma: 
Kiekvienam susirinkime mažu 
mos atstovai turėjo tiek pat lai 
ko išdėstyti savo pažiūras, kaip tuose

4. Panaikiniįnas (paleidimas) 
frakcinio apariate ir atsižadėji- 

;mas iš pusės Mažumos frakci
nių žygių; Mažumos pasidavi
mas didžiumai tuojaus po par
tijos konvencijai, ko reikalau
ja Kominterno šeštojo Kongre
so teziai.

šios ir tėra vienatinės sąly
gos, kurias Centro Pild. Komi
tetas stato kaipo būtinas atsie- 
kimui pilnos partijoj vienybės. 
Jose nėra nė vieno punkto, ku
ris reikalautų Mažumos nusiže
minimo. Priėmimas šių sąlygų 
reikštų tiktai pripažinimą Ko
munistų Internacionalo vadovy
bės be jokių rezervacijų, pripa
žinimą papraščiausių demokra
tinio centralizmo principų ir le- 
ninistinės disciplinos partijoje.

Panaikinimas frakcionizmo, 
kuris yra didžiausias blogas mū
sų partijoje, kuris trukdo toli
mesnį partijos 
opiausias šios 
vimas!

Pilna visų komunistinių spė
kų vienybė, kad kovoti prieš 
imperialistinio karo pavojų, 
kad kovoti prieš dešinįjį pavo
jų, kaipo vyriąusį pavojų par
tijos viduje, ir prieš trockisti- 
nius skaldytojus!

Panaikinimas frakcionizmo; 
kristalizacija plačiausios prole
tarinės vadovybės!

Vienybė visų komunistinių 
spėkų pagrindu Kominterno li
nijos ir priėmimo visų Komin
terno tarimų be jokių rezerva
cijų!

talizuojama plačiausia proleta 
rinė vadovybė.

| 2. Atatinkama atstovybė
. , . žumai" Centro Pild. Komitete,

Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos Centru Centro Pild. Komiteto Politinia- 
Pild. Komiteto Pareiškimas

Darbininkai Visų Kraštų 
Vienykitės!

man
šį pareiškimą.)

Frakcionizmas yra pavojin- tiškų pažiūrų prieš Centro Pild 
giausia mūsų partijos liga. Be- Komitetą
principinis frakcionizmas yra 
priešingas leninistiniam supra
timui Komunistų Partijos rolės. 
Komunistų Internacionalo šeš
tasis Kongresas teisingai pa
reiškė, kad nėra jokio tikro pa
mato jokiai frakcinei kovai A- 
merikos Darbininkų (Komunis
tų) Partijoje. Kaip abelna po
litinė padėtis, taip vidujinė par
tijos padėtis nepateisina gyva
vimo organizuotų frakcijų. 
Nuo to laiko, kaip tapo iš par
tijos išmestas Can nonas ir jo 
pasekėjai, mūsų partijoj nebeli
ko apvienyto dešiniojo sparno. 
Nepaisant visų tebesamų skir
tumų nuomonėse, galimybe yra 
suvienyti visas komunistines 
spėkas mūsų partijos eilėse ko
vai prieš buržuaziją, prieš so
ciali reformizmą ir prieš dešinį
jį pavojų ir trockizmą.

Jokių apribojimų nebuvo 
Foster, Aronbcrg, Bittel- uždėta ant partijos diskusijų. 

Browder balsavo prieš [Partijos spaudoje lygiai vietos 
buvo paskirta išreiškimui kri-

Be gaio smarkiai augantis ir disciplinos principus 
naujo karo pavojus reikalauja Pild. Komitetas kviečia vadus ir 
visiškos vienybės mūsų partijo-[eilinius pasekėjus Fošterio-Bit- 
je šiandien labiau, negu kada telmano mažumos susivienyti 
nors pirmiau. Užtvirtinimas su Centro Pild. Komitetu pama- 
Kelloggo pakto, didelio laivyno (tu sekamos platformos: 
bilius Kongiese, atnaujinimas 
imperialistinio karo prieš San- 
dino Nicaraguoj, naujas grūmo
jimas pasiuntimu Jungtinių 
Vals t i j ų laivų į Hon
duras, ažingoistme propaganda 
Amerikos Darbo Federacijos, 
nuodinga pacifistinė propagan
da socialistų partij 
rūšies liberalų ir bažnyčių, pa
didina tą atsakomybę, kuri guli 
ant Komunistų Partijos. Reak
cinio sukilimo laimėjimas Afga
nistane, kurį paskatino Angli
jos imperializmas, suteikia An
glijai galingą tvirtovę prie pie
tinio Sovietų Sąjungos rube- 
žiaus. Slaptas dokumentas, ku
rį pasirašė Vokietijos karo mi
nister!*, iškėlė aikštėn militariš- 
kas sutartis prieš Darbininkų 
Respubliką. Gynimas Sovietų 
Sąjungos šiandien turi būti vie
na iš vyriausių užduočių visų 
Komunistų Internacionalo sekei-

lj. Strepeika, gaspadinės—A. 
Jatužienė, B. Strepeikienė; 
veiterkos—A. Meškauskiūtė, 
O. Urboniūtė ir A. 'Jatužiūtė.

Knygų patikrinimo komisija 
išdavė raportą sekančiai: iš 
1927 m. ižde buvo $250.78; 
pelnas 1928 m. $224.97; Iš
laidos 1928 m.: išaukota dar
bininkiškiems reikalams $145; 
už literatūrą $6.72; prie pa
rengimų padaryta išlaidų $63; 
už 1928 m. apskričio duokles 
$5.50; delegatų ir komitetų lė
šos $43; sekretorių lėšos $2.- 
32. Viso $265.54. . Išlaidos 
perviršino įplaukas ant $40.57. 
Dabar kuopa turi ižde $205.-

1. Priėmimas įvertinimo A- 
merikos imperializmo pasauli
nės rolės ir pozicijos, kurį pa
darė Komunistų Internacionalo 
šeštojo Kongreso teziai klausi
me tarptautinės situacijos.

2. Priėmimas įvertinimo A- 
merikos darbininkų klasės ma-

jvam ,sių racjiięa]jzacįjos įr kiasių ko
vos perspektyvų Jungtinėse Val
stijose, kurį 'padarė Komunistų 
'Internacionalo šeštojo Kongre

so teziai. *
3. Priėmimas įvertinimo Dar- 

ibininkų (Komunistų) .Partijos
«   4 4 t t SZ

(Pastaba: Centro Pild. Komi-1 ir atstovai Centro Pild. Komite 
teto mažuma, tai yra, “Opozici

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čhis ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu- 

-metams $1.50, 
pavienis num. 15c Užsirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
isigykft šį numerį.

Nutarta,' kad visi vakarie
nės tikietai, kurie liks nepar
duoti, būtų sugrąžinta komi
sijai vieną savaitę pirma va
karienės.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks pas drg. A. J. Stre- 
.peiką, Parry, N. J.

Nauja kuopos valdyba su
sideda iš sekančių draugų,,: or
ganizatorius J. Akinskas, prot, 
rašt. M., J. Pacevičius, fin. 
rast. B. Jatužis, ižd. V. Men- 
kevičius, koresp. M. J. Pace
vičius. M. J. P.

(įvertinimą) išreiškė šeštojo 
Kongreso - teziai, ir priėmimas 
;įvertinimo mūšų partijos Cent- 
!ro Pild. Komiteto, kokį padarė 
[Komunistų Internacionalo Pild. 
Komiteto Politinis Sekretaria- 
jtas, kuris, sutikime su Komin
terno šeštuoju Kongresu, parei- 
'škė, kad užmetimas, jog ameri
kinės partijos Centro Pild. 
miteto linija yra dešinioji 
ja, yra nepamatuotas.

4. Suproletarinizavimas' 
pat apačios iki

Griežtas pabriežimas 
elementą į 
- padaryti 

ku- tokius žingsnius, kurie užtikrin-

W. Broadway, So. Boston, Mass
Leidėjas

A. J. KUPSTIS

neišplatinta, tai “Laisve” turės nuostolių ant jo. Nes už tokią 
knygą kaina tik 25 centai yra labai žema. Bet jei jis išsiplatins 
iki paskutinei kopijai, tai ir kitiem metam išleisime metraštį! 

už tą pačią kainą.yra pirmutinė se, pradedant su Centro Pild. 
einant per distriktų 

sekcijų komitetus, 
iki vienetų komitetų.

' 5. Griežčiausia kova prieš de
šinįjį pavojų kaipo vyriąusį pa
vojų dabartinėje padėtyje. Ne
gali būti jokio pakentimo lin- 
ikui dešiniųjų klaidų; jeigu yra 
reikalas, vartoti organizacines 
priemones prieš oportunistus 
Amerikos Darbininkų (Komu- 
'nistų) Partijoje ir visose Ko- 
j munistų Internacionalo parti
jose. Jokio kompromiso ir jo
kio pakentimo negali būtijin- 

[kui trockizmo ir išmetimas iš 
■ partijos Cannono pasekėjų, ku
rie bando suskaldyti partiją.

6. Begailestinga savęs kritika 
visų klaidų, padarytų, atskirtų 
draugų, įvairių partijos dalių, 
taip pat tų klaidų, kurias yra 
padaręs pats Centro Pild. Ko
mitetas.

7. Priėmimas Komunistų In
ternacionalo linijos ir visų ta
rimų be jokių rezervacijų.

Organizaciniai žingsniai
Virš išdėstyta politinė platfor-

nU -U’j 
<1 f . \ iv 1J
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“Mes žinome savo Luckies
Taip tai pasilaikome laibos
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS < 

IE BALZAMUOTO JAS 
Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau ( 
kreipti* prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

£

4

Šioje apielinkėje anglių ka
syklos . dirba neprasčiausiai, 
kai kurios ir pilną laiką, kitos 
tris ir dvi dienas į savaitę.

Kasyklų kompanijos sten
giasi kuo daugiausiai sudėti 
lioduojamų mašinų, kurios la-l 
bai apsunkina angliakasių pa- i 
dėtį ir taipgi nemažai anglia-| 
kasių atleidžia nuo darbo.

Darbą gauti sunku, net ir 
negalima. Nemažai angliaka
sių turi nuosavus namus, tai 
netekę darbo priversti apleisti; 
tuos namus užkalę lentomis 
duris ir langus. Prikala lente
lę su užrašu, kad išnuomuoja 
arba parduoda; matyk tokį ir 
tokį ir tt. Neretai apsireiškia j 
gaisrai, kurie sunaikina ang
liakasių nuosavybę. . > .

Nemažai yra sklypelių že- 
sį ant kurių guli degėsių 
vos, apaugusios žolėmis. J

Aišk us ženklas, kad a 
kompanijos, su pagelba 
duojfamų 
viską.

Unijos 
mokesčius 
skebaunam, nes tą 
ryt sulyg dabartinių kontrak- Į 
tų, kurį kiekvienas lokalas tu-Į 
ri skirtingą pasidaręs su ka-. 
sykių kompanija.

Gruodžio 11 d. 1928 m. bu
vo rinkimas Devinto Subdis- 
trikto unijos viršininkų. Di
džiuma balsų išrinkta didžiu
moje nauji. Bet štai vietinėj 
spaudoj pasiskelbia senieji, 

/ kad jie išrinkti. Kurie iš jų 
.užims vietas, nėra žinių. Tu
riu priminti, kad vieni ir ant
ri yra Lewiso klapčiukai ir 
galima tikėtis, kad jie susitai
kys.

Lietuviškoj dirvoj organiza
cinis veikimas silpnas, vos pa
laikomas gyvybės pulsas. Jei
gu nepribus naujų spėkų, ne
užilgo viskas apmirs.

Čia yra įsteigta propagan-1 
dos mokyklėlė. Sekmadienių 
vakarais lavinasi “įžangą į 
Politinę Ekonomiją.” Susiren
ka lietuvių svetainėj, bet ma
žai atsilanko.

8 d. sausio įvyko prakalbos, 
kurias surengė priešfašistinis 
komitetas. Kalbėtojas buvo!

Iki Mizara. Pirmoje temoje! 
puįkiai nupiešė Lietuvos politi
nę ir ekonominę padėtį ir var
gingą darbininkų padėtį. An
troje temoje taipgi puikiai iš
dėstė Brazilijos, Argentinos ir 
kitų Pietų Amerikos respubli
kų politinę ir ekonominę pa
dėtį. Daugiausia kalbėjo apie si|j^0 motina ir dvi seserys. [

mašinų,

kaip ir 
į uniją

lio- j 
sunaikins ’

neturime; 
mokame, o 
turime da-
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IEKVIENA moteris, kuri bijosi nu
tukimo, yra giliai susidomėjusi 

naujais šiandieniniais ir išmintingais bū
dais, kaip palaikyt savo kūno figūrą, 
laibą,rmadingą. Reikia vengt perdidelio 
svorio. “Geriau užsirūkyt Lucky,kaip tik 
kada užeina;pageidavimas saldumynų.”

• ■ I

Tatai padaro apkepinimas. Apkepinimas 
išdirba ir pagerina kvapsnį puikiausių 
tabakų. Lucky Strike patenkina ir nu
malšina pageidavimą riebinančių dalykų, 
nesutrukdydamas' normalio apetito prie 
sveikų valgių. Štai kodėl Luckies yra 
geri rūkyt. Apkepinimas padaro Lucky 
Strike sveiku cigaretu jums rūkyt.

r

TELEFONAIi T
Bell_________________  Oregon S1M T

Main »6Q ?Keystone.

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 217T-S474 1 “Mokykla su Repataeija"

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

£

o
Myrna
Darby

Missea Catherine 
Moylan, Myrna 
Darby, Murrel 
Finley, dabar lo
siančios Ziegfeld’s 

“Whoopee*” 
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Daugelis vyrų, rūpestingai žiūrinčių savo' 
sveikatos, tatai patyrė jau ilgi metai at
gal. Jie žino, kad Luckies nuramina jiems 
nervus ir nenusilpnina jų kūniškos svei-1 
katos ir drūtumo—žymūs atletai pabrėž-1 
darni liudijo, jog tai yra tiesa. Jie žino,! 
jog 20.679 daktarai pareiškė, kad 
Luckies mažiau teerzina gerklę, negu 
kiti cigaretai. i i Telephone, Stagg 8326

r 9745

4

Tam tikra, aprubežiuota. cukraus pro- 
pocija maiste yra patartina, bet žinovai 
griežčiausiai pabrėžia, jog perdidelis 1 
fdaugis riebinančių saldumynų yra kenk
sminga ir kad Amerikos žmonės perdaug 
valgo tokių saldumynų. Todėl, vardan 
apsirubežiavimo, mes sakome:—

VIETOJ SALDUMYNO.”

MARCY BATUS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

Imkite Lucky 
vietoj' saldu

myno
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’ It’s toasted”
> Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

‘ Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike 
Šokių Orkestrą tokias “Melodijas, kurios Broad
way padare Broadway. ” Ta muziką po visą šalį, 
nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama 

į ■’ National Broadcasting Company tinklu.
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

\ia

pinigų $5,080.16. Lietuvoj pa-, kiškiems reikalams. <

Kuopa išrinko prižiūrėtoją to-! Nežinau kodėl vietos kores- 
Klausytojų ^uvo ^e_au^’ del, kad įvairūs šmugelninkai! pondentai taip ilgai tyli ir nie- 

Prakalbų užsilaikė visi nepasinaudotų jo likusiu turtu. I kam nieko nesako, kas pas 
_ . . I Nutarta, kad kuris prisira- mus bus. Aš, kaipo moteris,

sys prie A. L. D. L. D. kūopos, kuri, kaip sakoma, neiškenčia

ten gyvenančius lietuvius.

ramiai.
^lukota Lietuvos darbiniu-■ 

kjUis sekančiai: B. Stočkūnas 
Pr Zalagėnas, B. Zubrus, D 
Jančius, J. Lasdauskas, P 
Sluckas, J. Vackauskas po $1; 
V. Vitunskas, S. šapalas, A. 
Leskauskas, P. Mikalauskas, 
J. Kimontas, A. Tankelevičius, 
S. Kuncas, J. Bačkauskas, O. 
Černienė,
Stravinskienė po 50c; H. Mor- 
kevičienė, T. Pačkauskas, V. 
Jasinskas, M. Dranginis, J. 
Lazauskas po 25c; smulkių 
$7.79. Viso $21.54. Iš tos 
sumos išmokėta už svetainę 
$3; pasiųsta į centrą Priešfa- 
šistinio Komiteto $18.54. Vi
siems dalyvavusiems prakalbo
se ir aukotojams širdingą ačiū.

Korespondentas.

’ tai duoti pasirinkti Draugijos j ką tik naujo žino, pasakau, 
• išleistų knygų vertės $1.50 ir'kad Lyros Choras 7 d. vasa-

Kazaitienė ir

ęLEVELANDO ŽINIOS

kurie metams “Laisvę” užsira
šys, tai galės tos pačios Drau
gijos išleistų knygų pasirinkti 
už $1.50. “Laisvę” gali užsi
rašyti per 22 kuopą pas kny
gių S. Maženska, 724 E. 127th 
St.

Valdybon išrinkta šiems me
tams sekanti draugai: org. J. 
Mažeika; prot. sekr. J. Domi- 
naitis, 690 E. 92nd St.; fin. 
rašt. J. N, Simons, 144 E. 
192nd St..; iždin. B. Kirstukas; 
koresp. K. Valaika. Taipgi 
išrinkti ir delegatai į IV Ap
skričio konferenciją.

žieminio sezono veikimo ko
misija pranešė, kad rengiasi 
prie perstatymo veikalo “Du 
Broliu.” 
17 d. vasario, f Būkite visi 
visos. Koresp.

Perstatymas įvyks 
ir

rinkti Į programą. Į viešpatavimui ir tuo pačiu
Taigi, visi bendrai pasidar-

MOTERIMS

Panedėliais
' Dieną ir naktį 

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

VYRAMS*

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomia . ,
Subatomis .
Nedėliomifi 

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y. ' '

rio ir vėl rengiasi prie persta
tymo pagarsėjusios operetės 
“Grigutis.” Ši operetė jau an-i 
tru sykiu lošiama mūsų mies
te. Kada buvo pirmu sykiu 
lošiama, tai kurie atsilankė, 
tie gėrėjosi, o kurie neatsilan
kė, tie paskui gailėjosi. Da
bar bus visiems proga atsilan
kyti, Iš komisijos sužinojau.!

sykiu taikyti juos su viešpa
taujančia klase, atitraukiant 
nuo revoliucinio veikimo, 

tą gadinant revoliucinį ūpą, 
ne- -griaunant jų revoliucinį pa

turime snausti, visi privalome siryžimą. 
griebtis už darbo.

F. S. Klishis.

buokime, o tuomet pasekmės 
bus geros. Philadelphiečiai 
savo užduotį atliks gerai, nes 
jau ne pirmas sykis jie 
operetę lošia. Tik mes

Leninas.

Visos ir visokios engėju 
klases, kad apsaugojus savo 
viešpatavimą, : " 
dviejų visuomeninių funkci
jų — budelio funkcijos ir 

kyti, Iš komisijos sužinojau, iktmigo / funkcijos. Budelis 
kad įžangos tikietai platinasi (Privalo slopinti pavergtųjų 
labai gerai ir jie pusiau piges- 'protestus ir pasipiktinimus, 
ni, negu pereitais metais buvo, kunigas turi jierps piešti tas 
Komisija mano, kad šiemet jie perspektyvas, kurios minks- 
visi bus išanksto parduoti. To-:tina pavergtųjų vargus ir 
del kurie norite būti tame per-' 
statyme, pasistengkite tuoj aus 
įsigyti tikietus^ nes paskui 
gali

Paskutine Proga
reikalauja j 

vargus ir 
aukas. pasilaikant klasiniai

nes 
genesnių vietų pritrūkti

Liepa.

Gruodžio 26 d. įvyko A. L. 
Ų, L. D. 22 kuopos susirinki
mas. Narių mažai atsilankė. 
Organizatorius pranešė, kad 

22 kuopos narys Juo
zas Basevičius, 35 metų am
žiaus, ir tapo palaidotas mies
to kapuose. Perskaitytas laiš
kas nuo A. L. D. L. Draugi
jos IV Apskričio suvažiavi
mo ir delegatų siuntimo klau
simu. A. ž. Vaikų Draugijė- 

f lės delegatas Martinaitis pra
nešė, kad tos draugijėlės narė 
Pranciška žemaitė numirė, tu
rėdama 14 metų amžiaus. Tė
vai pasiliko dideliame nuliūdi
me, o draugijėlė neteko vienos širdingą ačiū ir tikiuosi, kad

Buvo renkamos aukos ateityje apsilankys, kuomet tu- 
į nors parengimą, 

parengimo mūsų 
pelno $80.60, ku- 
paskirs darbiniu-'geros.

SHENANDOAH, PA
BALTIMORE, MD

Vietos darbininkiškų organi
zacijų kuopos ne juokais ren
giasi prie perstatymo pagarsė
jusios operetės “Črigutis.” 
Perstatymas įvyks 17 d. vasa
rio. -Veikalą šųloš philadel- 
phiečiai. Tikimasi, kad pub
likos bus nemažai.

Komisija darbuojasi gerai. 
Renka į programą skelbimus 
nuo biznierių iiį kitų.

tas parodo, kad įvertina rųūsų i 
darbą. ,Tadel varde kuopos 
tariu visiems atsilankiusiems

Gruodžio 31 d. įvyko drau
giška vakarienė, kurią suren
gė L .D. S. A. 62 kuopa. Nors 
vakarienę surengti reikėjo pa
dėti daug triūso ir energijos, 
bet visa tai pas mūsų darbi
ninkes nestokuoja, tai ir va
karienė pavyko puikiai. Pub
likos, vietinės ir iš apielinkinių 
miestelių, atsilankė daug. O

narės.
A draugijėlės palaikymui; suau- rėsime kokį 

kotą |5. Kuopa įgaliojo Si-! Nuo šio
manauską
čiaus likusį

L
prižiūrėti Basevi-, kuopai lįko 
turtą. Jis paliko riuos kuopa

Bet ne 
tik komisija privalo darbuotis, 
o ir kiti, jeigu norima, kad 
parengimas būtų pasekmingas. 
Darbo ' yra visiems. Galima 
kad Ar tikietus pardavinėti iš- 
ank^to.’ Ir jeigu męs tikietus 
išanksto išpąrdiiosimi’e, tai jau 
žinosime, kad pasekmės bus 

Galima eiti ir skelbimų

j APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nek ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

*' Draugam Kanadiečiam

/ Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą. 1 •

Visais reikalais rašykite:
V “LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

už

Kokius ryšius darbo 
turi su valdžia Sovietų 
goję? Kodėl ten kas 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirl^a tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją 
vėliau, nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ” T 
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

unijos
Sąjun- 
metai

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginiipas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

J

! r į

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Ka« yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik su n kiausi M 

ligas (varo, bet ir 1 grabą paguldo. Bet tie, kurie Tartoj* 
po plačią Ameriką pagarsėjusias

URBAN’S COLD ^POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

jokią šalčių nebijo. Už 7Š centus už bakcą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

URBO LAX TABS 
25 centai ui skrynutę) 

yra tai kancolš prieš kiją\gražiną žmogaus priešą,—vidurių užkietfiji« 
mą^—kuris žmogui pag ina ’aug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pu
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephonei Greenpoint 1411

ANTRA APTIEK Ai
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maapetb, L. L, N. Y.

Tel.j Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, atrašykite: 

FRANK A. URBAN'S PHARMACY
III Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
------------------------------------ ORDER BLANKI 1

Aš, žemiaa pasirašęs, _siunčiu joms VIENĄ _P.OLERĮ,_ut kuri’ 
malonisit man [..............  “ “
su visais nurodymais,

prisiųsti DRBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 1 
nmais, kaip vartoti. p

No____
M lestas
Miestas

Stata.
Stata.

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
----------------------------------------------- 1 I.... |

CYTDA! Laike bedarbis pirties kaina nupiginta iki MA 
LAiikA* Nuo 8 v. ryto iki 6 ▼. vak.; po 6 vai.—

M. TEITELBAUM, Manadžeria į
Naajai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarS naojauaio»: 

rfiiiei maudynes sa moderniškais pagerinimais J
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulini* vandenin 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS ISSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedčliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

nakt|
U tarr<inkais nuo 12-to« 
vai. dieną iki 11 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS* 

PanedžHaia Ir 
Utarnlnkaia

Trys gariniai kambariai delei iSsipėrimoi Rusitkas, Turkiškas Ii 
gąro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise

TIES BROADWAY IR FLUSHING A VĖL, BROOKLYN, N.
Telefonasi Pulaski 1090

i..

I .-j rt'r



Puslapis Šeštas

REIKALAVIMAI

VIETOS ŽINIOS
PAJIEŠKOJIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

IŠRANDA VOTIM AI

PARDAVIMAI
Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

J. IEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

SPORTAS
užeiga

guraę

BEDARBIUS MĖTO 
Iš NAMŲ

M ATEITIES ŽIEDO 
RINKIMO

NAUJA SLAPTA HILLMANO 
SUTARTIS PRIEŠ 
KRIAUČIUS

DISKUSIJOS APIE 
TROCKIZMĄ

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
ORGANIZUOTIEM 
DARBININKAM

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

del platesnių 
Route No. 1,

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syk| atsilankę, persitikrin
si t.—Pabandykit I

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

•m pora maž«j valkų jsu 
U savaiu rirgIMja," 
Ii," HftUSlU įflfAA'

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Rytoj, utarninke, turi sueit 
į mitingą visi nariai naujosios 
Needle Trades Industrial (mo
teriškų drabužių kriaučių) li
nijos, 8 vai. vakare, Webster 

' daktaravimą be! Hali svetainėn, 11th St. ir 3rd 
Jis turėjo aborcijų a ve

Nupigina Gelžkelio Kainas 
Važiavimui į Šarkio-Striblingo 
Kumsčiakovą

Gelžkeliai iš Chicagos ir vi
sų vakarinių valstijų žada pu
siau nupigini kainas tiems, ku
rie važiuos į šarkio-Striblingo 
kumštynes, kurios įvyks Mia
mi Beach, Floridoj, vasario 27 
d. Pulkininkas John Ham
mond, užėmęs vietą mirusio 
promoterio Tex Rickardo, sa
ko darysiąs pastangų, kad 
gelžkeliai iš New Yorko ir 
Bostono taipgi pusiau nupigin
tų kainas važiuojantiems i tas 
kumštynes.

NUTEISĖ $1,000,000
ABORCIJŲ TRUSTO GALVĄ

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Ateinančios pėtnyčios vaka
re ImAjhmmms Šarkis su K. O. 
Chrietaeriu Madison Square 
Garden*, New Yorke. Christ- 
neris jau atvažiavo j New Yor- 
ką tretninudis delei to susikir-

Varpas Bakery, 54 Manjer SL Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

New Yorke. čia bus 
smulkmeniškai aptarta planai 
ir priemonės delei iššaukimo ir 

visuo- 
pramo-

PASI RANDAVO.! A fornišiuotas kam
barys, elektros šviesa ir šiltas van

duo. Ant antrų lubų ir su atskiru 
Įėjimu. 464 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Spauskite iš kairiosios pusės apa
tinį zvanuką. 17-19

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

■ ir Amerikoniška Stiliam

Sausio 31, Boston, Mass.
Sausio 21, New Yorke, Gan- 

sonas imsis su Pendletonu, 
Olympic Games čampionu 
1920 m., kur buvo Amster
dame, Holandijoj. Tai bus 
pirmas Gansono su Pendleto
nu susikibimas. Be to, dar ri
sis Strangler Lewis su Renato 
Gardini tą patį vakarą.

Rep.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza < 
(Priešais “Bridge Plaza”

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. ( 

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-i 
madieniais tik sulyg sutarties.

ne,“ Minsko mun k r* u- 
tuvninkėlis, “aš nieko prie tų 
rakandų neturiu, Tie rakandai 
It* sykiu žmonės šiandien bu
vo Išmesti H šulinio namo, to- 
del, kad jie įsu apie du mone
tos! kaip nuomos (randus > 
neužaimokėjo; vyras jau kokie

Greenpoint 9632

K. M. S

streikieriams grįžt 
nepaisant, kaip ten 
su tuo atleistu pro-

JIEŠKAU dalininkų į organizuojamą 
kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 

po 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję prie šios pelningos 
pramonės. Reikėti} dar kita tiek. 
Kviečiama ir moterys ar merginos, 
ne senesnės kaip 45 metų. Jos galė
tų ir apsivesti su vyrais dalininkais. 
Aš turiu gražaus gamtinio turto— 
miško, tinkamo popieriui gaminti. 
J^epraleiskite progos . Atsišaukite 

žinių.—Jos. Apinaitis, 
Seaside, Oregon.

17-28

Aviefej wei 
Anrznc sekiniai 
Broleliu 
Bernardinų.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

Tai labai svarbus klausimas. 
Paskutiniu laiku daug atsiran
da ir Amerikoj trockistuojan- 
čių. Daug kas klausia savęs: 
Kas gi atsitiko, kad Trockis 
buvo išmestas iš Komunistų 
Partijos?

Taigi ateinantį ketvirtadie
ni, 24 d. sausio, “Laisvės” sve
tainėj, bus referuojama apie 
troekizmą ir paskiau bus vie
šos diskusijos.

Matėt, kad ir kapitalistai, ir 
socialistai, net klerikalai ap
gailestauja Trockio. Taigi at
eikit ir išreiškit savo nuomonę 
tose viešose diskusijose apie 
troekizmą.

Disk. Reng. Komisija.

REIKALINGA 10 lietuvių vyrų. Tu
ri būti apsigyvenę New Yorko 

apielinkėj ir turėti gerus paliudiji
mus. čystas darbas ir geras uždar
bis. Atsilankykite nuo 9 iki 12 vai. 
ryte. Miri-ko Corp, of America, 
Room 404, 82-84 Wall St., New 
Yorke. 16-18

giausia dirbo komisija pašali
nių draugų: Mikalauskienė ir 
K. Lavanas; aukojo baksą 
keiksukij drg. šertvytis, baksą 
saldainių V. Žilinskas.

Draugijėlė taria ačiū už au
ką ir pasidarbavimą vakarė
lyje. šiuom laiku draugijėlė 

i pinigų turi arti $300. Nutarta 
[sulošti kokį' nedidelį veikalą 
apie pavasarį, jei bus proga, 
“Laisvės” salėj. Ir liko biskį 
permainytas draugijėlės var
das,: vietoj “vaikų” bus “Jau
nuolių” ir oficialiai vadinsis 
taip: “Ateities žiedo Jaunuo
lių Draugijėlė.”

Buvo įnešimas, kad surasti 
tokį jaunuolį, kuris galėtų pa
kalbėti jaunuoliams iš darbi
ninkų klasės atžvilgio. Tai vi
si su tuo sutiko, ir išrinko tam 
darbui Heleną Šopiūtę ' ir J. 
Saulėną suradimui kalbėtojo.

A. ž. J. D. turi gerą mando
linų orkestrą, kurią mokina 
jaunasis Zablackutis, ir chore
lį, kurį mokina Amilija Jeske- 
vičiūtė. Chorelis gana dailiai 
dainuoja. Mokino jį net trys 
mokytojai ir nei vienas nega
lėjo išlaikyti, bet A. Jeskevi- 
čiūtė moka su vaikučiais apsi
eiti ir jos jie klauso. Tai, tė
vai, veskite vaikučius į mokyk-j 
lėlę, kurie dar to nedarote.! 
Pamokos būna kas panedėlis, 
46 Ten Eyck St., “Laisvės” 
svetainėj, 7 vai. vakare.
Klaidos Atitaisymas

Čia įvyko kltiida žinioje iš 
Lyros Choro susirinkimo; ne
buvo įdėta drg. J.’Juška/ ku
ris taipgi yra Lyros Choro gar
bės narys, ir vietoj Maika Ste
ponaitis, turi būti Maika Riš- 
kevičius. Koresp.

Hillmaniškė Amalgameitų 
Kriaučių Unijos valdyba ne tik 
leido įvest darbą nuo štukų i 
dideliems ir mažiems samdyto
jams. Dabar, kaip paaiškėjo, 
Hillmanas padarė slaptą su-! 
tartį su fabrikantais; sulig tos j 
sutarties, bosai be jokių cere-; 
monijų galės vyt laukan bile Į 
nepatinkamą sau darbininką, i 
Be to, Hillmanas atsisakė nuo 
bet kokios kovos už 40 valan
dų! darbo savaitę; to vietoj bo
sai sutiko su humbugišku taip! 
vadinamu fondu delei kriaučių; 
bedarbių pensijų. Į.

Hillmanas, kuris gavo $!,-• 
000 ir medalį iš vieno milio- 
nieriaus palikimo, dabar yra į 
sveikinamas kapitalistinėj I 
spaudoj, kaipo “išmintingas”! 
vadas, kuris nežiūri siaurai! 
vien į darbininkų reikalavi
mus, bet atsižvelgia ir į “pla
čiuosius” samdytojų ir pramo
nės reikalus.

Sulig savo “naujai pataisy
ta” taktika, Hillmanas jau su
laužė streiką Moskowitzo ir 
Jarles siuvyklos, kur darbinin
kai buvo sustreikavę už tai, 
kad be tikros priežasties buvo 
pavarytas vienas prosytojas. 
Ilillmano-Beckermano valdyba 
paliepė 
darban, 
pasielgta 
sytoju.

mmMmm Babe Both ir visai A- 
•Krifrąi žinomas komMuusu 
dsimuiukst AL Johon.

Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai. •

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENĖ 

Savininkė

I Tel., Triangle 1450 į

ĮLietuvis FotografasĮ
Į IR MALIORIUS !

CLEVELAND, OHIO
Seredoj, 23 d. sausio, 7:30 vai. 

vakare, 6021 St. Clair Ave., įvyks 
A. L. D. L. D. 22 kuopos susirinki
mas. Draugai nariai ir nares, bū
kime visi šiame šių metų pirmame 
susirinkime. Susirinkime turėsime 
rosime aptarti daug labai svarbių 
organizacijai dalykų, viena, o kita 
drg. D. Petrauskas turės paskaitą, 
po kurios seks diskusijos. Šiame im
perializmo momente, kuris yra lygus 
prieš pasaulinio karo 1914 metų pra
džiai, mes, A. L. D. L. D. nariai, 
ne tik turime budėti, bet ir žinoti, 
kaip orientuotis karo pavojaus klau
simu. Būkime visi ir visos ir pa
dėkime pamatą darbuotei 1929 me
tų.—A. L. D. L. D. 22 kuopos orga
nizatorius. 16-17

draoklvnlABOR LYCEUto
£ARBIM’NKU IŠTAIGA.

oalės dėl Balių, Koncertų, Has* 
'dėtų, Vestuvių, Susirimdmų Ir Ki- 
Puikus eteičius su naujaisiais italei 
Voais, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS,

^49—959 Willoughby
Tat K842 StaaM,

Mukę — JaAMbtryj, iuurm 
ifhw J, Ja
bus ir Kargėruririmi yra

jai, ktok dlep
**T* nrguhtf 

kyt/' MmU* irdalM muu
Tul Uiu, mIiml ir h' 

•rriha, Ir rm talwri, 
WMI MBM
i* Ir Mwjiri IMnhUM ll^^v*'
I MM

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO
<___

OMON XV

Užpereitos subatos vakare 
(sausio 12) išėjau Brooklyne, 
dalint literatūros. Oras pusė-: 
tinai vėsus, šiauris vėjas gero-Į 
kai svilina. Paėjus kelis kvar
talus į pietų pusę nuo Broad
way ant DeKalb Ave., sudėta 
rakandai ant šaligatvio. Ra
kandai jau seni ii- prastos rū
šies, pigūs. Lova (couch), 
apskritas stalas iš dviejų šmo
tų, t, y., stalo lenta perskiria
ma per pusę; pora krėslų ir 
dar šiokie tokie grozdai.

Pasidairiau aplinkui, ar ne 
pamatysiu tų rakandų savinin
ko, bet kaip tyčia ties ta vie
ta nei suaugusių žmonių, nei 
vaikų nesimato, tur būt, šal
tas vėjas vaikus ir tus neleido j 
nosį iš st u bos iškišt laukan.

žingeidumas mane ėmė vis 
tiek. Maniau sau, nejaugi tie 
rakandai galėjo būt išmesti 
kaipo nereikalingi, kuomet 
biedniokul Jie galėjo dar susi- 
gadyt?

Kinu | čia pat esančią mažą 
krautuvėlę neva senų visokių 
daiktų, bet ir naujų prekių 
yra, pavyzdžiui, iškaba sako, 
kad “rankomis siuvame kepu
res pagal užsakymą,” Dar 
nespėjau durų paskui save už- 
daryt, jėjęs | krautuvėlę, kaip 
tuojau* žydelis su “Ko nori?“ 
prišoko prie manęs, Sakau, 
pirk nieko nenoriu, bet užėjau 
taip sau, del žingeidumo, “O 
koks žingeidumas ?“ klausia 
jis manęs, Maksu,' “Einant 
gatve, psmačlsu Išmestus ra
kandus lies jlisų durim, lodei 
užėjau paklaust, ar jūs twU' 
|ų savininkas, Ir jeigu jums 
nereikalingi, tai man jie susi-

H 4, satsrio buvo AtriUrs 
ŽU4// Valką DraugiJčUs sūri' 
nok (tsss WilhamsiHirahe.

K/issrifeles rsf^/rtjivo, kad 
AftMtįįiįAU yriĮ Ištari gerai 
Uervaswa; msrię turi iki M; 
4l4ž«umą Msdaro mergaitei, 

geri, prifdšsus taiku.

©
Nufotografuoja j 
ir numaliavoja* 
visokius p a- I 
veikslus jvai-1 
riomis spalvo-! 
mis. Atnau- į 
jina senus iri 
kr a j a v u s iri 
sudaro su! 
amerikoniškais I 

Darbą atlieku gerai ir pigiai 1 
Kreipkitės šiuo adresu: !

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

Susirinkimas įvyks sek. pir
madienį, sausio 21 d., “Lais
vės“ name. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi branduolio nariai 
būtinai ateikite į šį susirinki
mą, Sekr. J. Siurba.

PARSIDUODA mūrinis, 2 šeimynų ir 
su 2 krautuvėm namas, visi mo

deminiai įtaisymai. Parduodu to
dėl, kari kovo (March) mėnesį išva
žiuoju j Lietuvą. Taipgi turiu ir sto
rą ant randos. Savininką galite ma
tyti nuo 8 vai. vakare. Kaina labai 
žema. Atsišaukite: L. Paraščiakas, 
116 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Parduodamas namas yra po antrašu 
6358 Prospect Ave., Ridgewood.

16-21
PARSIDUODA lietuviškas restora

nas, labai bizniavoje vietoje ir už 
prieinamą kainą.—Republic Lunch 
Room, 475 Grand St., arti Republic 
Teatro. 14-19

PAJIEŠKAU pusininko-partnerio j 
pelningą restorano biznį. Vieta iš

dirbta per 7 metus. Vienam sunku 
apsidirbti. Jei nesiras pusininko, 
parduosiu visą biznį. Kreipkitės po 
num. 145 Thames St.-, Brooklyn, N. 
Y. 12-17
PAJIEŠKAU giminaičio Albino

Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo 
Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten. Island, N. Y.

1-24

ftundaktai'is Robert Thomp-| 
hop, sūnus Amerikos armijos 
buvusio pulkininko, liko New 
Yorke nuteistas užsimokėti 
$500 ir sėdėt vienus metus ka-l 
įėjimo už 
“laimių.“ 
darymo kliniką po num. 114 
W, 71 at St.

Ne tik vietinės, bet ir iš kitų pasekmingo pravedimo 
mieatų, ypač pasiturinčios po- tino streiko drabužių * 
nios ir panelės, pas jį važiuo- 
davo pasiliuosuot nuo užsivai- 
sinimo. Ta# šundaktaris turė
jo suorganizavęs visą aborcijų 
darymo trust,s, kurio kapitalas 
siekė SI.0O0.000; i trustą bu
vo įtraukta vienas kitas dakta
ras, daug šundaktarių, slau
giu (norsių) ir akušerių.

Robert Thompsonas savo 
laiku buvo įkalintas Bostone 
už dirhifntf fnlAyvu penkdole- 
rinių ir už a bore i j as, Cali- 
fornljoj įis buvo įkalintas dvi
dešimčiai metų, bet per tėvo 
paridari>#vimą tapo paliuo- 
suotas f/o išeėdėjlmui devynių 
metų. Kuomet atsėdės pa
skirtus vienus metus kalėjime 
New Yorko valstijoj, paskui 
Ims psrgražintas atgal į Call- 
fonriją baigt dar 11 metu ka- 
Mjlmo bausmę; toliau, jį pa- 
/lupriatrtl Massarhusett* vy
riausybė,

žydriu pllMri suteko m m*- 
maiesMib x j* ekamesm' 

• to

HMglfėMo puUr»«s,
užbaigęs MrefMawtfRk 

if T'aMMge ruMriri «wvo 
dlwHM Ms if via už uto/ 

MiHHkM aliurvU,

auu, vu4 tuoj pristos
prie riboro, su* turi 4utfę tari- 
aę aopreąMr, FWmnmu raštiaris-

MeairitMas irgi draugijėlę 
pnžriui genri; pwuriaririril Kli- 

rrifitririukd 
IUMm Au0tt4b kuri juu uut^ 
rę žtMug tau parutocas ešae ir

r RALPH K RUCH &Š 
foTogrAfa^
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