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KRISLAI
“L.” B-vės Suvažiavimas.
“L.” Vakarienė.
“Daily Worker.” 
Aukos “D. W.” 
Daugiau Narių.

Rašo V. Bovinas

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės!' Jūs Nieko

N edėl dienių

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

^aamniamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LITHUANIAN DAIBM
Jau labai arti “Laisvės” Ben

drovės suvažiavimas, šį suva
žiavimą turime padaryti dideliu 
ir įdomiu. Negana, kad suva
žiuotų, sueitų tik apielinkės da
lininkai. Mes norime ir reika
laujame draugu iš apielinkės ir 
tol im e s n i ų kol on i jų.

Visų bendras darbas, bendros 
diskusijos, pastabos padarys 
mūsų dienraštį geresniu, Įdo
mesniu. Visa mūsų linija, poli
tika daugiau turės orientuotis į 
kairę. Reikės daugiau susivar
žyti visam mūsų judėjimui. O 
tai palies ir dienraštį “Laisvę.” 
Apie tai reikės kalbėti suvažia
vime.

No. 24 Telephone, Stagg 3878

Giminiai, Mirimai ir
Vedybos Lietuvoj

Pernai Gimė Daugiau 
Berniukų

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio (Jan.) 29 d. 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

‘Daily Workeris/ Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Organas, Dideliam Pavojuj

Pasikalbėjimui, atitaisymui 
. blogo ūpo, jeigu jo bus, direkto- 

riatas rengia puikią vakarienę 
. “Laisvės” Bendrovės dalinin

kams ir svečiams, 
draugai, nelaukite 
dienos, valandos, — 
te tikietus išanksto.

Dalyvaukite visi — Brookly- 
no, Great Necko, Cliffsidės, 
Newarko, Bayonnės, Patersono, 

( Elizabetho, Philadelphijos ir 
v Conn, ir Mass, valstijų draugai. 

Vakarienės kaina nedidelė — 
$1.50.

Draugės ir 
paskutinės 
užsisakyki-

* Vyriausiu ir svarbiausiu mū
sų (A.D.(K.)P.) dienraščiu yra 
“Daily Worker.” Dar visai ne
senai mes minėjome mūsų dien
raščio penkmeti nes sukaktuves. 
AD(K)P Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras sveikino “Daily 
Worker’į” su 60 dol. auka.

Draugai, nepamirškite ir šiais 
. metais savo dienraštį anglų kal

ba. Be šio dienraščio Amerikos 
► darbininkų judėjimas būtų kaip 

ir be galvos. Prie pirmos pro
gos; parengime, privatinėje su- 

1 eigoje (“parėję”) ar iš orga
nizacijos iždo, — paaukaukite 
“Daily Worker’iui." Tai būti
na mūsų pareiga.

Per pereitus metus per Cent
ro Biuro komisiją “Daily Wor
ker’iu iM lietuviai darbininkai 
sudėjo virš 500 dol. nevedant di
delės agitacijos. Tai gerai. Bet 
mes neturime pamiršti tą parei
gą atlikti ir šiais metais.

Kiekvienas darbietis ar šiaip 
sąnponingas draugas turi žinoti, 

kol kas mes turėsime ir at
eitoje aukomis remti anglų kal
ba dienraštį. Tad be didelių 
raginimų, be agitacijos atlikime 
tą pareigą.

Po Lenino mirties susirinki
mų, būtinai darbiečiai turime 
pradėti didesnį vajų už gavimą 
naujų narių į AD(K) Partiją. 
Pradėkime nuo tų draugų, ku
rie jau buvo partijoj, o dabar 
jie yra mūs aiškūs simpatizato- 
riai. Daug yra draugų, kurie 
tik taip sau nėra partijoj. Ypač 
dabar, kuomet jau net buržua
zinė spauda kalba apie karo pa
vojų, komunistai" tris kart la
biau turi rengtis prieškariniam 
darbui. 1

1928 m. per 10 mėnesių 
visoje Lietuvoje su Klaipė
dos kraštu gimė mergaičių 
23,883, berniukų 25,757. 
Iš viso 49,640 vaikų. Per 
tą pat laikotarpį 1927 mt. 
gimė 50,656 vaikai ir 1926 
mt. 47,445 vaikai.

Pernai per tą 10 mėn. tik 
Biržų, Klaipėdos ir Šilutės 
apskričiuose gimė mergai
čių daugiau kaip berniukų, 
kituose apskričiuose ir ben
drai berniukų gimė daug 
daugiau, kaip mergaičių.

Mirė 26,000 žmonių
Pernai per dešimts mėne

sių visoje Lietuvoje su Klai- 
ipėdos kraštu iš viso mirė' 
26,376 žmonės, iš jų 13,633' 
vyrai ir 12,743 moterys; 
1927 m. per tokį pat laiko-, 
tarpį mirė 30,055 žmonės ir 
1926 m. 26,039 žmonės.

Pernai per 10 mėnesių 
daugiausia mirė Šiaulių ap
skrity — 2,222 žmonės ir 
mažiausia Pagėgių, Šilutės, 
Klaipėdos (be miesto) ir Za
rasų apskrityse.'

Per 10 mėnesių vaikų iki 
1 metų amžiaus mirė 7,173 
iš jų 3,880 berniukų ir; 3,- 
293 mergaitės. 1927 m. per 
tą patį laikotarpį mirė 7,- 
880 vaiku ir 1926 mt. 7,252 
vaikai.
14,000 Naujų Porų Pradėjo 

Gyvenimą
Pernai per dešimts pirmų

jų mėnesiii visoje Lietuvoje 
su Klaipėdos kraštu buvo 
14,992 vedybos, 1927 m. bu
vo 15,556 vedybos ir 1926 
m. 14,881 vedybos.

Pernai daugiau vedybų 
buvo liepos mėn. Daugiau
sia porų buvo Šiaulių ap
skrity, paskui Panevėžio ir 
Tauragės apskričiuose; ma
žiausia nauju porų Klaipė
dos. Šilutės, Pagėgių (maži 
apskričiai). Zarasų, Seinų 
ir Vilkaviškio apskričiuose.

Lynu Policija Uždraudė 
Lenino Paminėjimą

Atrado Po Ledu Kunigo 
į Lavoną su Automobilium
RAQUETTfc LAKE,' :N. 

Y.— Sėkmadienį ežerė po 
ledu tapo 'atrastas •. lavonas 
katalikų kunigo Henry Tha- 
rneling. ‘. . ■

šeštadienį jis automobiliu 
važiavo per ežerą namo. 
Kai kuriose vietose ledas 
yra 14 colių storumo. Jam 
važiuojant ledas įlūžo ir jis 
su automobiliu pateko po le
du. Toj vietoj, kur automo
bilis įlūžo, buvo 40 pėdų gi
lumo. Kunigo lavonas ras
tas už kelių pėdų nuo pra- 
lūžimo; automobilio atdaros 
durys parodo, kad jis pabė
go iš automobilio, bet nega
lėjo surasti aketės. Sako
ma, jis buvęs geras plauki
kas.

Nesulaukus šeštadienį jį 
sugrįžtant, pradėta jieškoti. 
Jieškota visą naktį, ir ant 
rytojaus tapo atrastas. Ku
nigas buvo apie 50 metų 
amžiaus. • i • > >

Sovietai Padarė Draui Į ‘ ‘ ■

gingumo Sutartį 
Yemen Valstybėle

Amerikos Manevrai Apie
Panamos/ Kanalą

Pereito

Jugoslavijos Diktatorius 
Panaikino Partijas

. .LYNN, Mass. —Pereito 
sekmadienio vakarą vietos 
policija saugojo visas sve
taines, kad nedaleisti Dar-1 
bininkų (Komunistų) Parti
jai surengti mitingą pami-I • Belgradas. Jugoslavija.---- ,---------------------------- . .

■ Karaliaus Aleksandro mili- feJlmul Penkl1* met^ s.ukak‘ 
Bifttarinės diktatūros valdžia įuv1’™ L6™.0 mlr,tles' 
f panaikino visas politines Partija buvo paėmus įas-

* fov* a^yorainn A Inv Uml iPnv».
Lava iii o

tuvių nuo Lenino mirties.

partijas, konfiskavo jų ar
chyvus. iždus ir rakandus.

Net ir politiniams univer
sitetų studentų kliubams 
uždrausta laikyti susirinki-

Rockefelleris su Aigipto 
Karalium

Cairo, Aigiptas.— John D.
Rockefelleris, Jr., pirmadie- 

/ * nį turėjo pasikalbėjimą su 
Aigipto karalium Fuad. Ta- 
rėsi, kaip labiau išnaudoti 

|įP1 Aigipto darbininkus.

ter svetainę. Alex Bail, Par
tijos organizatorius Bosto
no Distrikte, ir Robert 
Zelms, kitas veiklus komu
nistas, turėjo kalbėti.

Policija atėjus užrakino 
svetainės duris, ir policistai 
buvo pastatyti aplink sve
tainę, kad neleisti žmonių į 
svetainę? Daug darbininkų 
rinkosi dalyvauti paminėji
me mirties didžiojo pasaulio 
revoliucinio judėjimo vado.

Prie visų kitų svetainių 
taipgi buvo policija pastaty
ta, kad nedaleisti darbinin
kams susirinkti. ! ” ■ u

žemės Drebėjimas ;
(

• Lisboha, Portugalija. — 
Anksti, t pirmadiepio j rytį, 
Alhosvedros, , miestely, už 
vienuolikos mylių ' nuo čia, 
buvo žemės drebėjimas. Vie
nas namas sugriauta. Su-; 
žeistų nėra.

Nenorėdamas Palikti Pačią, 
Nužudė
----------------------- ■ ■( > -

Ironton, Ohio.-— Čia tūlas 
apdraudos ^agentas, pabijo
jęs, kad jis gali pirma nu
mirti ir palikti savo pačią, 
nušovė ją įr pats nusišovė.

Cardiff, Anglija.— Suvirs 
7,000 jaunų mainierių, be 
darbo ir badaujanti, siūlėsi 
į armiją, kaip praneša val
džia. '

Cardiff, Anglija.-

MASKVA.— Pereitą tre
čiadienį tapo ratifikuota So
vietų 1 padaryta draugingu
mo ir prekybos sutartis su 
Yemen valstybėlė, kuri ran
dasi prie Raudonųjų jūrų, 
pietvakarinėj Arabijos < da
ly}; apima 74,000 ketvirtai
nių mylių plotą.

Ta sutartis tapo pasirašy
ta mieste Sanaa, Yemen sos
tinėj, lapkričio 1 d.

Gegužės mėnesį Sovietų 
didelis laivas Raudonosio
mis jūromis atplaukė į Ye
men portą Hodeida; atgabe
no tavorų. Sovietų laikraš
tis “Izviestija” rašo, kad 
“tavorai ’ buvo sėkmingai 
parduoti.” Yemen • krašto 
valdžia prašė daugiau atga
benti. Del to buvo vedamos 
derybos sudarymui sutar
ties. “Pravda”' rašo:

“Apie Yemen mes; . labai 
mažai žinome, bet ši maža 
valstybėlė kovoja už savo 
nepriklausomybę- prieš Ang
lijos imperializmą. . Anglija 
dabar nusitraukia maską ir 
pradeda iš orlaivių' bombap- 
duoti Yemen krašto* miestus 
ir .kaimus. Mūsų; .sutartis 
mierija sutvirtinti Yemen 
valstybėlės poziciją. Ta su
tartis yra i daugiau naudin
ga Yemen valstybėlei dar'ir 
del to, kad Sovietų Sąjunga 
neturi plėšikiškų tikslų.”-

Yemen kraštas yra kal
nuotas. Gyventojų yra apie 
2,500,000. Miestas Sanaa, 
sostinė, randasi krašto vi
duje,. turi apie 20,000 gy
ventojų. Miestas Hodeida, 
kur yra svarbiausia prie
plauka, turi gyventojų apie 
40.000. r Valdžia yra monar- 
chistinė.

—...-r1. f

* Paryžius.-^- Franci j o j • ta
no suorganizuota nauja po
litinė partija, užvardinta 
Agrikultūrinė Partija; f

Belgradas, Jugoslavija. — 
Pirmadienį Jugoslavijos ka
ralius Aleksandras pasirašė 
Kelloggo “taikos” paktą.,.

“Daily Workerio” vedėjų komitetas praneša, kad 
šiuo tarpu tas komunistų organas randasi didžiausiame 
pavojuj; jam gręsia užsidarymas su pabaiga šios savai
tės, jeigu negaus pagelbos.

“Daily Workerio” vedėjai šaukiasi darbininkų^ pagelį 
bos. “Jūs žinote, ką “Daily Workeris” atliko darbininkų 
klasei per savo penkių metų gyvavimą,” sako atsišauki
mas. “Jūs taipgi žinote, kad mūsų kovojantis dienraštis 
bus reikalingesnis dešimts kartų daugiau artimiausioj 
ateityj... Mes kovojome už mainierių reikalus, už tekšti- 
liečių, už adatos pramonės darbininkų reikalus, už jų 
unijas.

“Visos tos kovos išsėmė spėką “Daily Workerio.” 
Laikas nuo laiko mes turėjome pakelti balsą už finansinę 
paramą tiems darbininkams jų streikų kovose, kuomet 
mes patys veik nebegalėjome toliaus tęsti del stokos pi
nigų. Parama, kuri kitaip būtų tekus “Daily Worke- 
riui,” reikalui esant, tapo nukreipta į kitus kovos punk
tus.

“Pasekmė to, “Daily Workeris” dabar randasi labai 
sunkioj finansinėj padėty, ir gręsia užsidarymas, jeigu 
/greitai nebus gauta parama. '

“Mes tą dalyką atidėliojome iki jau nebebuvo galima 
panaudoti kitų šaltinių. Prašydami “tuojautines para
mos” meš sakome, kad gausios aukos, suteiktos bėgy 48 
valandų, bus vienatinis būdas išgelbėti “Daily Workerį.”

“Nekalbant jau apie tolimesnes rokundas, mes gali
me štai ką pasakyti apie sumas, kurias turime išmokėti 
šią savaitę:

“Spausdinimas ir spaudos darbas
“Notų atmokėjimas bankui šią savaitę
“Technikinių darbų bilos
“Notų išmokėjimas komercinėms firmoms 2,200

$5,300
2,500
1,490

, . I ; $11,490
“Tas skolas būtinai * reikia išmokėti šią savaitę. Ki- 

toš gali palaukti ilgesnį periodą.
> “Draugai! Mes raginam jus greitai veikti tu6 klau

simu. Ateikite mums į pagelbą šiandien. Mes tikimės, 
kad jūs atsiliepsite į tą taip svarbų darbininkų klasės rei
kalą.

BALBOA.—Amerikos, mi- 
litarinės spėkos: t dare ma-' 
nevrus iapie Pąnamos. kana-į 
lą, pereitą sekmadienį.

Juodasis' arba “priešo” 
laivynas bombardavo gyni- TT . , H - T _r . 
mo spėkas — “mėlynąjį lai- Union Square, New York City, 
vyną.” “Priešui” ♦ pavykę 
persimušti per gynimo spė
kų liniją. Prieš išauštant 
juodasis laivynas užleido 
dūmus apsisaugojimui nuo 
pakraščio baterijų ir pradė
jo bombarduoti.

Manevrai prasidėjo perei
to trečiadienio vidurnaktį 
ir užsibaigė sekmadienį.

Militaristai sako, kad iš 
tų manevrų daug pasimo
kinta, kaip reikalinga prisi
rengti apginti Panamos ka
nalą nuo priešo atakos.

Manevruose *buvo naudo
jami orlaivįai ir laivai.

Amerikos imperialistai da
bar tankiai daro manevrus 
su tuo tikslu, kad geriau 
prisirengti prie sekančio ka
ro.

“Aukas siųskite šiuo antrašu: Daily Worker, 26-28 
nn Qnnnro Nltjxxr Vnvlr

......................................................................................................................................................................................................... ........... ■■*■■■

Imperialistai Parduoda Indijos Ispanija Rekrutuoja Chinus 
Merginas Vergijon Savo Kolonijai

4 it' 
B

'w

CALCUTTA, Indija.—An
glijos imperialistų agentai 
Indijoj parduoda tūkstan
čius Indijos merginų į ver
giją Arabijoj. Prižadėdami 
gerus darbus Arabijoj, jie 
tuo būdų privilioja mergi
nas vykti į Arabiją. Tą biz
nį veda turtingi arabai, o 
juos remia ir saugo Anglo- 
Indijos valdžios viršininkai, 
Anglijos imperialistų agen
tai.

CHINIJA PERKA SIBIRO 
ANGLĮ

PEKINAS, Chinija.—Ne
paisant, kad Nankingo val
džia davė įsakymą, kad'bū
tų sustabdyta chinų darbi- * 
ninku rekrūtavimas į Ispa
nijos koloniją, tačiaus Ispa
nija varosi už rekrūtavimą. 
Ispanija nori surinkti 20,000 
chinų išnaudojimui jų ant 
Fernando Po Salos, vakari
nėj Afrikoj.

Ispanija jau surinko 2,000 
vyrų ir iš Tsing-tao porto 
išgabeno ten. Su jais išvy
ko du tyrinėtojai, ir jeigu 
suras, kad ten klimatas svei
kas, tai, sakoma, bus leista 
ten gabenti dar 18,000 vyrų, • A — W ' 'i i r ', / *j. VLADIVOSTOKAS.—Cen- moterų ir vaikų.

Afganistano Nuverstas Kara- tralinio Sibiro Cheremchovo 
liuš Nori Atgauti Sostą

i BOMBAY, Indija.— Pir- 
madienį Afganistano konsu
latas pranešė, kad Afganis
tano j nuverstas karalius 
Amanullah dabar deda pa
stangas vėl atgauti valdžią 
į savo rankas.

> Konsulatas pažymi, kad 
liaudis reikalauja, kad jis 
sugrįžtų į sostą.

Anglies Trustas eksportavo 
1,000 anglies vagonų Chini- 
jon.

Perkelia Tekstilės Dirbtuvę

562 Mirė nuo Choleros

Nauja Sovietų Aliejaus 
Dūdų Linija

Baku, Sovietų Sąjunga.— 
Ganšin, . viršininkas Groz- 
neft Aliejaus Trusto, prane
ša', kad jau pumpuojama ži
balas . per naują Grozni- 
Tuapse aliejaus dūdų linija; 
Tuapse per tą naują Uniją 
jau aplaikyta aliejaus.

Gulfport, Miss.— Walcott 
ir Campbell kompanija nu
tarė savo tekstilės dirbtuvę, 
kuri randasi netoli Utica, N. 
Y., perkelti čia. čia toj 
dirbtuvėj dirbs nuo 400 iki 
500 darbininkų. Į metus bus 
sunaudota (suverpta) apie 
5,000,000 svarų medvilnės.

Keturi Laivai Pavojuj

New York, — Atlantiko 
vandenyne iš priežasties di
delės ,audros randasi pavo
juj keturi laivai su apie 100 
žmonių. Laivai vyksta jiems 
į pagelbą.

CALCUTTA, Indija.—Per
eitą savaitę Travancore val
stijoj, Indijoj, numirė nuo 
choleros 562 žrųonės; naujų 
susirgimų buvo 948.

Toj valstijoj cholera siau
čia jau per pereitus penkis 
mėnesius. Bėgy to laiko 7,- 
880 darbininkų ir valstiečių 
numirė. Ligos apimtų buvo 
14,000. I

Biednas Farmerys Sušalo

Adams, Wis.-—Senas, skur
de paskendęs farmerys Wal- 
ter Clevarick tapo atrastas/ 
negyvas už mylios nuo jtf 
namų čia. Jo 70 metų ž 
na atrasta badaujant. Ji 
nesveika.
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Kova su Trockistais Sovietų Sąjungoj
Maskvoje Sovietų valdžia,nino didžiųjų ideąlų. O tas 

suareštavo 150 trockistų. 
Jie tapo sugauti slaptame 
kontr-revoliuciniam darbe. 
Jie suokalbiavo jau nebe 
vien prieš Komunistų Parti
ją, bet prieš pačią Sovietų 
valdžią ir proletariato dik
tatūrą.. Kaipo darbininkų- 
valstybės priešai, jie bus ir 
nubausti. Jokio pasigailėji
mo tokiems sutvėrimams 
negali būti.

Šis įvykis parodo, kad So
vietų ‘ Sąjungoje troėkistai 
nesiliauna dirbę.’ Jiems va
dovauja pats Trockis. Jis 
yra jų atspirtis ir viltis. 
Kaip matyt, tai Trockis ir jo 
pasekėjai sušilę darbuojasi, 
kad užsitarnauti daug aš
tresnės bausmės, negu ištrė
mimas iš Maskvos. Jie eina 
pavojingomis jiems patiems 
baltgvardiečių pėdomis. Juk 
kaip diena aišku, kad didžio
ji revoliucija nenusilenks 
prieš lygsvaros netekusius 
renegatus. Komunistų Par- , 
tija ant kelių nesiklaups! 
prieš netgi tokias “asa* 
kaip Trockis. Ji mokėjr -7 
siginti nuo daug įvairių iri 
labai pavojingų priešų, mo
kės suvaldyti ir trockistis- 
tinius -gaivalus, ■ kurie, kaip 
atrodo, nieko neišmoko ir 
nieko neužmiršo. Nuo žleb- 
čiojim^’jie eina prie darbų 
prieš rėVdliučiją'. Taigį'^įr;

kamaiisūdtausti. ; * *
Trockistai yra viltis rusų 

kontr-frevoliucionierių, bu
vusių caristų ir kapitalistų, 
ir pasaulio buržuazijos. Prie 
jų naturališkai šliejasi ir 
jiems padeda visos juodo
sios spėkos: Negali to ne
žinoti tie partijos nariai,

pats Soluckis, Leninui * gy
venant, ' skelbė karą prieš 
Leniną ir prieš Lenino va
dovaujamą Komunistų In
ternacionalą. Šitas veidmai
nys dabar virto “leninistu” 
ir leninizmo “gelbėtoju” nuo 
Komunistų Parti j os! H
. Eastmanas ir Lore, kiti du 
renegatai, taip pat senai iš
mesti iš- Amerikos Komu
nistų Partijos, irgi virto 
karščiausiais , trockistais. 
Visi jie veidmainingai nu
duoda Lenino pasekėjus ir 
leninizmo gelbėtojus nuo le- 
ninistinės Komunistų Parti
jos vadovybės. Tai tikri po
litiniai žulikai.

Pastaruoju laiku senieji 
renegatai susilaukė dar vie
no rekrūto Amerikoje, bū
tent James Cannon. Tas da
bar irgi putoja prieš Sovie
tų Sąjungos Komunistų 
Partiją ir Komunistų Inter
nacionalą. Jis taip pat var
dan “leninizmo” dirjja kontr
revoliucinį darbą.

-rieš netgi tokias “asabas,” , yjes nemažiname komu- 
jo ap- nistiniam judėjimui pavo- 

jaus iš pusės renegatų troc
kistų. Jų randasi kiekvie
noje šalyje. Jiems padeda 
socialdemokratija ir buržua
zija.

JSIeigi kovą su tročft 
^teturi būt vedama. ‘or 

?ėvoiiddja“moKs juos’^-Wnemis pnenionėmis. Jie

istąis 
vedamą. ’orgąni,-,

dangstomi * kairėmis * frazė
mis; betį dirba kontrrevoliu
cinį darbą. Jie nuodiją Pta’ 
tą proletariato avangaixlui 
maskuodamiesi leninizmu, 
kuomet veda mirtiną kovą 
prieš viską, kas leninizmas 
yra ir už ką leninizmas sto
vi. Mūsų pareiga ^supažin
dinti darbininkus su visais

kurie dąrbuojasi trockižmo trockistų darbais, su jų 
naudai. Jie turi imti pilną prieškomunistine ideologija 
atsakomybę už savo darbus. jr programa. ’ '* *Labai gerai 

daro Darbininkų (Komunis
tų) Partijos Lietuvių Frak-

Užsienio buržuazija labai 
daug vilties deda ant troc- ____ __ ______
kis^ ^ veijdmo Sovietų Są- cįjos Centro Biuras, išleis- 
jungoje ir visam Komunistų damas brošiūrą apie troc- 
Internacionale. Jos troški- .kizmą, čia bus plačiai nu- 

sviesta, kas yra trockizmas, 
kaip jis atsirado, kokie jo 
santikiai su leninizmu, ko
dėl jis reikia griežtai at
mesti. Ši brošiūra neužilgo 
išeis iš spaudos ir ją turėtų 
įsigyti ir atydžiai perskai-

• ’ , tyti ne tik Darbininkų Par- 
Buržuazinė spauda sta- tijos nariai, bet ir jų simpa

tijai į padanges kelia Trockį 
ir jo ; šalininkus. Trockio 
laiškaį.;ir pareiškimai virto 
labai syarbiaiš del buržuazi
jos dokumentais. Jos spau-’ 
doje tįiems dokumentams 
durys visuomet atdaros.

Visi senąi išmesti iš ko
munistinių : partijų renega
tai glaudžias po; trockimo 
vėliava. Paimkime j Ameri
ką. Gansusi^; viso labo So- 
luckis; labM šenai išmestas

(iš Darbininkų (Komunistų) 
' Partijos, Ąmąlgameitų uni
jos Hillmapo čąbąflaižyš,. tos 
unijos oi^garfė '“Advance” 
(sausio 25 d.) didžiausį ki
birą ašarų išliejęs po kojų 
Trockio, Radeko; Smilgos ir 
kitų panašių elementų. So- 
luckiuiHie gaivalai pasidarė 
tikraisiais leninistais ir “jo
kio užmetimo negalimais 
padaryti vadais ir kovoto
jais už revoliuciją.” Visa 
Komurąstų Partijos vado
vybė ąenai jau „nudardėjus 
už; tūkitnnčio mylių nuo Le-

mas kaip nors iš lauko nu
versti Sovietų valdžią sun
kiai pildosi, todėl ji dabar 
sayp kazyres deda ant iš
sprogdinimo Sovietų val
džios ir Komunistų Interna
cionalo iš vidaus pagelba 
trockistų.

tiza toriai. Juo geriau revo
liuciniai darbininkai pažins 
trockistus, tuo greičiau ir 
gViežščiau jį atmes.

'■ •> > i

Sako, Vokfetijos Vištas 
“Nepatriotiškos? |

t •

e a i s wt ' 7 ;rr
\ I . I
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KA KALBA MINIOS
Bevažinėjant po Naujo- sų kietą pastovunąą ■ dar 

sios Anglijos lietuvių kolo- kiečiaus. Mes apvalome sa- 
nija$, teko pasikalbėti su vo eiles nuo nepastovių ele- 
draugais ir apie dabartines mentų ir su kiekvienu tokio 
diskusijas bei kivirčus Troc-J elemento iškilimu į viršų, 
kio klausime. Abelnai mūsų Partijoj pasilieka ne
imant, didelė draugų didžiu-' 
ma smerkia Trockį, nes 
Trockis, anot jų, savo užsi
spyrimu daug žalos daųo ko
munistiniam judėjimui. Gi 
maža draugų dalis dar vis1 
žiūri į Trockį, kaipo į taip 
ne labai senai švietusią 
žvaigždę ir, užsimerkę nuo 
pamatinių principų, kurių 
delei Trockis tapo prąšąlifi-j 
tas iš Kominterno, užmįr^ę/ 
kad jie yra bolševikai įiHpri-į 
valo klausyti disęiplinbfe/ bil-į 
dy ti didžiumos valią į— dės?- 
peratiškai laikosi įšwbę? į 
Trockio skvernus.

Vienok, didžiumos draugų 
ir simpatikų nuomonė yra 
ta, kad net, įpuolę į nusivy
limą, išmetinėja vadams, 
kam jie pešasi, eikvoja taip 
brangų laiką, kuomet mūsų 
priešai puola mus iš visų 
pusių visu plačiu frontu ir 
todėl mes privalome stov.ėti 
ant sargybos ir nė pėdos ne
sitraukti atgal iš savo pozi- 
cijų-apkasų. '

Tas tiesą, draugai. Kiek
vienas sąmoningas draugas, 
kiekvienas simpatikas ir 
mes visi -trokštame, kad 
darbininkų klasės frontas 
stiprėtų su kiekviena valan
da, kad mūsų viršūnėse 'bū
tų bendrumas, sutartinas 
veikimas, širdingas draugiš
kumas, kietas atsidavimas 
bendram darbui, vienybė ir 
solidarumas. Bet tuom pa
tim kartu • mes privalome, 
draugai, žinoti, kad šitam 
bendram: datfbdi, išlaikyihiii’ 
darbininkų klasės . fronto 
tvirta j, nesųląų^ųmo^ ęįely- 
bėj, reikalingaOriežtas, ne
svyruojantis, kietas, kaip 
patsdi lĮlięnaš^ f diktatorius, 
kurį mes vadiname‘discipli
na' -L

Kas nesilaiko disciplinos,, 
nesiskaito su didžiumos pa
tvarkymu, vaduojasi savo 
ambicijomis, .turi būt su
draustas, perspėtas, o jeigu 
ir to jam neužtenka ir jis 
vis laikosi ant savo — užsi
tarnauja ' bausmės! Nes 
toks užsispyrėlis trukdo mū
sų darbą, eikvoja laiką, dir
ba mūsų priešų fronte. 
• Tokiu tąi žmogum, nepai
sant kiek jis- kadaise yra 
pasitarnavęs revoliucijai, 
šiandien, yra Trockis ir kas 
eina su juom, tas dirba dar
bo žmonių priešo fronte, 
tas demoralizuoja mūsų vei
kimą, kaip, iš Viršaus, taip ir 
iš apačios.

Jeigu mes, eiliniai Parti
jos nariai, būtume pilnai 
subrendę, turėtume nugar
kaulį, būtume įsitikinę bol
ševikai, nęsvyruojaritiį^^yPr 
liucionieriai :šdvo prinoipūo-' 
se, paskui tokįusr’SVitTdta^ 
kaip Trockis, Kurie ’šoRtač-j 
jįįįiš vieno sieųoš plyšąo Vki-J

j ' X į | *■;

• Berlynas — Dr. Hermann 
Dietrich/ maisįo ir agrikul
tūroj tniiįisteris, sakd,; kad 
Voklėtijos vištos “nepatrio
tiškos.”. Jos tik vidutiniai 
80 kiaušinių padėda į metus, 
kuomet svetimų Šalių. Vištos 
padeda 150 į metus, bėdavo
jo jis penktadienį Reichsta
go agrikultūros komitetui.

Del tos priežasties, sako 
jis, Vokietija, tuyęjo impor-' 
tuoti 8,000,000,00.6• kiaušinių 
pereitais metais, arba 300,- 
000,000 daugiau, negu , pir- 
mesniais metais, nežiūrint, 
kad vištų skąičius padidėjo 
nuo 72,000,006 iki suviršnuo 72,000,009 
75,000,000. '

svy ruo j antis, nepergalimas, 
nesulaužomas, tvirtas, kaip 
patsai granitas', disciplinuo
tas kūnas, kuris: ateityj to
kiems “vadams,” kaip Troc
kis, nebus pajudinamas > iš 
vietos. . , iii

Kad yra narių, kurie nesi
skaito su didžiumos valią, 
nepasiduoda! dišcfelinai! 'iri 
ant; truks-plyš nori pastaty
ti [vjiską ant savo, štai jums 
phv^zdis:
l ;Rįoxbury, Mass./ tako man 
dalyvauti Darbininkų (K.) 
fąptijos- distrikto' diskusijo-^ 
še, kur dalyvavo ir du atsto
vai* nuo abiejų pusių. Po 
karštų diskusijų, opoziciją 
gavo viso, labo tik 2 balsu. 
Taciaus, nepaisant, tokįo.s 
vergiškos mažumos, opozici
jos atstovas užsigeidė gauti 
savo atstovą į Partijos kon
venciją. Galų gale, ant tiek 
pasirodė nąchališku užsispy
rėliu, kad ir ♦uodu-draugai, 
netekę kantrybės, ištraukė 
savo balsus iš opozicijos. 
Bet jis vis tiek nenurimo ir 
stovėjo ant savo ir tol rei-

, c t c t,.

xbury, Mass.; tako man

■ i ' ■ ii i >K,*' W< ■ i- i i' ■ >' ! i

kalaVo sau atstovo; kol visi 
draugai apleido > susirinki
mą ir paliko jį vieną pasi
rinkti sau atstovą iš tuščių 
krėslų. Gerai prilyginimas 
sako : Koks keleivis, toks ir 
vežimas. Koks “Vadąs,” 
tokie jo ir sekėjai.

Ot jums, ir bolševikai! 
Jiems disciplina nieko (ne
reiškia prieš jų ambicijas. 
Ir jeigu' Darbininkų (K.) 
Partija leistų tokiems žmo
nėms šeimininkauti Parti
jos ribose,’tai kur atsidurtų 
pati Partija ir jos veiki
mas? Tokia tvarka gali 
pilnai praktikuotis tik pas 
menševikus, pąs Grigaitį, 
kur visį be jokio nusistaty
mo žmonės randą sąu prie
glaudą. Ten tinka ir repub- 
likonai ir demokratai ir kle
rikalai ir tt. > . • i • i ;; f

Ar mes galime dašiĮeiąti 
bent tokios minties/kad, to
kie, be. nugarkaulio žmonės, 
gali būt toleruojami ir Dar
bininkų (K.) Partijoj? Ne, 
ir dar kartą ne. » Pas mus 
pirmoj vietoj - disciplina tu
ri būt, o ne vieno žmogaus 
ambicijos, ir tvirtas savo 
principe revoliucionierius 
nė prie jokių aplinkybių ne
privalo sekti; paskui’tokius 
“vadus,” kurie savo ambici
jas stato' augščiaus Partijos 
disciplinos. ■ ;

Senas Vincas.

?

SALAVE1ŠIA1 IR PINIGAI i ,

IŠŠOKS PRO LANGA IR NENUKRIS!

tą; Čirška pt’įeš didžiuos; ta 
valią ir nesiskaito su disci-Į H 
pilna — nebėgiotųmą^uto- ta 
kib “vadai,’’'
Jaį be armijos,; jokios žalos da.
mūsų judėjimai nepadarytų^ 

jBėt... kuomet i jie randa/ 
Partijos nariuose linkstan
čių į visas puses žmonių, 
pasinaudodami, jų silpnumu, 
ir randa šiokį tokį pagrin
dą po savo kojomis savo am
bicijoms ir nusiveda savo 
sekėjus taip toli, kad atsi
duria net darbininkų klasės 
priešo tranšėjose . ir j prade
da atakuoti mūsų frontą/

Taciaus šios diskusijos, 
mano supratimu, nedaro 
mums žalos, bet apvalo Dar
bininkų (Komunistų) Par
tiją nuo šiaudinių revoliu- 
ęįo^ferjų; ir ųža^tavoja <mf>:

Galės Nulėkt Ant Mėnulio
Į ir žvaigždžių?
Stebėtini dalykai gali gyveni

me pasirodyti, ačiū mokslinei 
taisykleį-formulai, kurią surą- 
do Vokietijos profesorius Al
bertas Ęjnsteiųąs, žydų -kilmės 
paatematikas; .jįau/, nąo pirmiau 
pagarsėjęs sąjsąyp “relątyyunjio 
teorija.?:.* , , ;i i j .f f i ,

Kad relatyvump 'teoriją;gerai 
suprast,, yeiįją jdįl£Čįąi ipąmoky- 
to, ypač, matematikoj i? fizikoj, 
žmogaus., j 'į 3 s; t,

O vis dėlto galima bile .'ku
riam skaitytojui aplankai Su
prast, kokių galimybių > žada 
dabar sutvarkytoji Einšteino 
fhokslinė tiesa, kuri skelbia, 
kad yra didžiausio, gludžiausio 
sąryšio tarp, elektros, magnetiz
mo ir gravitacijos.—O gravita
cija arba pusiausvyra (lygsva
ra) tai yra gamtinis įstatymas, 
sulyg kurio žemė, saulė ir kiti, 
erdvės kūnai pasilaiko tam tik
rame tolyje nuo viens kito, nuo
lat taisyklingai skraidžiodami, 
daugiausiai “pailgais ratais’ ’ 
po, rodos, begalinę erdvę. Anot 
to gamtinio įstatymo, tai vie
nas medžiagos kūnas yra trau
kiamas linkui kito; sulig jo, ir 
daiktai, neturėdami fizinės at
ramos, krinta ant ..žemės ir tt.

Apie Einšteino padarytą at
radimą kalbėdamas, New Yor- 
ko Universiteto profesorius H. 
H. Sheldon’as, sekamai išsirėiš- 
kia, duodamas gausios medžia
gos .žmogaus vaidentuvei apie 
tai, ko galima bfišią tikėtis, ei
nant Einšteino apčiuoptais nau-' 
jojo; mokslo keliais: (; ;;

Gal lėktuvas galės' p^sJlkiPyt 
ore be moto f ų; gal žmogus ga
lės pro langą iššokti be bai- 
fnės nukritimo ant žemės ir ša

lme pasilaikyt' ore ;” lga1l v btis' 
klima, nulėkt ant mėnulio, ar

pą, net ant žvaigždžių, — jeigti 
’ ūš toliau prastą ..............  1
dai, kaip’ ąįeft į 
gravitącijoš F (pufe 
tatymąį.

Iki paskutinių laikų buvo da
roma paipątiniąi skirtinai, tąrj£ 
tokių dalyku,kągp 
mia, enfergi jąį ŠV^a,- pure; rlai< 
kas, gravitacijąir medžiaga.; 
Dabar Einstėinaš "patičkla\ jun
gę, vienijančią tuos dalykus ir 
supratimus apie jūosius—jeigu 
tikrai pasirodys, kad elektra ir 
gravitacija faktinai yra pama
tiniai tas pats reiškinys. . 
' “Mes žiftome,» kaip atsigert 
nuo elektros- sriovių, taip kad 
jos mūsų nekliudytų; galimas 
daiktas, jog kuomet mes ęląu\ 
giau sužinosime; ’ ’tai' galėsime 
atsitveįrt i# "duos gravitacijos 
įstatyhjiot kurįs^ dąbai\ mus trap-

l*

kia prie žemės; gal sugebėsime 
reikale pasiliuosuot ir nuo šio 
įstatymo, » arba geriau sakant 
apeiti jįjį,, kiek bus reikalingas; 
toks apėjimas > žmogaus .tikslui.;

“štai ant mano rašomojo sta
lo,”' tęsia i tas profesorius, “yra 
pavyzdys tų stebėtinų j^a-limy-. 
bių; J Tai yra gabaliukas per-* 
[malloy'aws', ■ sudėtinio i • friefalo; 
'• kuris nesenai * išrastas i Bell> Ate- 
lefond Kompanijos1i laboratori
jose* )Šiame» 'mieste*; ’ ir . naujoji 
to metalo; ypatybę >! tyrai tame, 
kad jis turi iiepaprasto jautru* 
mo> linkui Imagnetizmo. < Aš pa
keliu jį virš!'magnito (mągna- 
so). žiūrėkite! ; Jis pasilieka 
vienas • kyboti, atsiremdamas, 
rodosi,’ vien tik oru, vieną colį 
virš magnito ant mano rašo
mojo stalo.

“Kol kas ši .magnetizmo jėga 
tėra vienintelė priemonė,. kurią 
mes per Ibandymus išradome ir 
kuri atsilaiko prieš gravitacijos 
traukimą. O .dabar Einšteinas 
ima ir patiekia matematikos 
tiesą, kuri parodo sąryšį tarp 
magnetizmo^ ir gravitacijos, 
apie ką mes iki šiol nebuvome 
tikri, ii* suteikia mums naują 
teorinį įrankį, kuriuo galima 
būtų veikti” (šioje srityje).

“Atrodo lyg neįtikętinas da
lykas, kalbėt apie mūsų atsi- 
tverimą (atsirubežiavimą) nuo 
gravitacijos” (sakysim, žemės 
daromo traukimo) ; “tačiaus šis 
supratimas gal nėra daug la
biau neįtikėtinas,” < kaip kad 
pirmiau darytašai' sujungimas 
metąlo vielų* ir sukombinavimas 
geležies \ stipinų-stipinėiių ir 
tuo būdu išgavimas -neapčiuo- 
piamosios i elektros; i r’ '•

“Pirmąšai žingsnis tai buvo 
supratiihhš,1 klaU- šviesą' Ir šilu-

tųrf sį^yšio. ' T^lai šupras- 
ta ankstyvojo j žmohijbs1 istori/, 
joj. ; Antras žihg'sms buVo pa
darytas,' kuomet Jules ir Rdm- 
foi’d parodė, jog ‘šiliiiįia J(hėĮ 
kąrįtis) ‘ įr energiją yra tikrai 
susijungę fiziniais įstatymais.1 
O šią supratimas buvo skaito- 
pa.ąą visai neįtikėtina, .^svajonė 
tąis- laikais, kada jis 'tapo pa- 
^Hlbįas ; o dabar Tuo įstatymu, 
jfeįiiąntis yra pastatytos visos 
mūsų; varomosios pajėgos maši
nos (įnžinai). . (
’ “Vienas, po kito, buvo . paro
dyta sąryšiai tarp švięsos, šilu
mos, ..enę^gijps, medžiagos^ erd- 
ves/pląikd, ig^ayitąęijps ir elek
tros/’ iy pastaraisiais ląikais 
trūko tik vieno dėsnio, tai yra 
t'am į tikro> santykiavimo tarp 
elektros ir ‘gravitacijos, O šį 
dėsiu;dąfrar' kaip tik ir patiekia 
Mumą Einšteinas.’/ r i

Įsivyravus vaidams dabarti
niu laiku Salaveišių Armijoj, 
man prisimena vienas nuotikis, 
kuriame salaveišiai buvo tikrie
ji “aktoriai.” Manau, kad bus 
ir kitiems žingeidu žinoti tas at
sitikimas, kuris pridarė Salavei
šių Armija “oficieriams” daug 
nesmagumo.

1926 metų pavasarį mes va
žiavome į Lietuvą laivu Levia
than, kuris mus paleido Fran
ci jos mieste Cherburg. Tuo pa
čiu Uivu, antroj klasėj, važia
vo apie ’ penkiolika salaveišių 
Anglijon į kokią ten konferen
ciją. Jie Gherburgč nelipo lau
kan iš to1 laivo,’ neš tas pats lai
vas važiavo ir Anglijon į South
am ptoną. • • > • t

Leviat*hanuį sustojus netoli 
Cherburgo jprięplaąkos, mažes
ni' laivai dtvažiavo paimti mus 
ir privežti prie krašto, kurie va
žiavome per Franci ją, ,

Mums teko ( geroką laiką pa
laukti ant mažojo laivo, kol jis 
pradėjo važiuoti prieplaukom 
Mums belaukiant, pradėjo penk
tukai,- ,'dešimtukai ir “kvoteriai’ ’ 
kristi nuo didžiojo laivo, kaip 
iš dangaus; o francūziški “por
teriai,” bagažų nešėjai, puolėsi 
juos rinkti pasimušdami, ir 
kartoja, “Monsieur, plus, plus 
(ponai, daugiau, daugiau)!...”

Pas mus visi sujudo, sužiuro 
į augštą, kam čia tų pinigų per
daug. Greitai visi pamatėme, 
kad tai mūsų “draugai” sala
veišiai kad jau leidžia sidabri
nius, žemyn, tai leidžia.^ Mat, 
jiems gražu, kada francūziški 
“porteriai” galvatrūkčiais puo
la pinigus rinkti,—ir kas nepul
tų? ' ■ ‘ ;

Kadangi mes visi buvome tre
čios klasės 1 keleiviai, tai, galiu 
sakyti, visi buvome darbininkai 
—visokių tautų. O kadangi bu
vome darbininkai, nors ir skir
tingų pažiūrų, tai mums vi
siems taip r užsidegė pasipiktini- 

‘ipąs pamačius-'mėtant pinigus, 
kad mes visi, 'pradėjome 'šaukti 
ir. kolipti/ keikti r;salaveišius: 
“įšpąpymb”' .arini j oš. oficierius. 
Net ir < .pats 11 nejutau, kaip 
pradėjau j uos. kolioti ir šaukti: 
“0, jūs parazitai, jūs pinigus 
todėl metate, kad .jums už juos 
dirbti nereikia!” Tik pajutau, 
:kacĮ mano moteris traukia man 
už ^alkūnės ir sako: “Kogi tu 

Į čia dabar krykštauji įsikarščia- 
~ v§?” ' '

Šalyj manęs stovintis italas 
rodo kumštį salaveišiams ir sa
ko:.^ “Jūs, kiaulasfiukiai, jei aš 
pamatysiu bent kurį iš jūsų New 
Yorke ant gatvės su puodu pi
nigus renkant, tai aš jums tą 
puodą ant snukio užmausiu, jūs 
benkartai, jūs!” Ir taip visokie 
riebūs “komplimentai” tift ver
žėsi visiems iš burnos salavei
šių adresu.

, Salaveišiai paraudo, kaip bu
rokai ir pradėjo koliotis atgal, 
bet ir pinigus sustojo mėtę. Bal
sai iš jų girdėjosi: “Jūs pra
keikti paliokai —jūs ūtėliuoti 
pinigais! Jūs tik žinote pinigus 
taupyti ir išmatas ėsti!” Nors 
jie atgal ir koliojosi, bet jautė
si kaip ir kalti:‘ vieni pradėjo

feupras- i

.r
1 > o

į Ni

trauktis šalin nuoz krašto, o ki
ti būk užsiinteresavo kuo tai 
kitu, rodydami pirštu viekas ki
tam sausžemio link. Bet ant 
mūsų laivo žmonės vis tiek ne
nutilo. Jie vis salaveišius ^už
kabinėjo ir nedavė jiems ramy-. 
bės. , \

Mūsų laivo švilpukas sušvil
pė ir laivas pradėjo trauktis ša
lin nuo Leviathano link prie
plaukos. Ir tik tada,visi pamir
šo apie salaveišius ir pradėjo 
dairytis,ir žiūrėti, kur reikės iš
lipti. , .

A. Gilman

GRAND RAPIDS, MICH.
Korespondentų Biuras

Sausio 14 d. buvo sujauktas 
‘‘Laisvės,” ‘‘Vilnies” įr “Dar
bininkių Balso’’ vietps skaitys 
tojų susirinkimas, kuriame 
plačiai d. Ė. Miząra išcĮavė ra
portą apie viršminimų laikraš
čių' finansinę padėtį, jų bend
roves ir tikslus tobulinimo jų
jų. Tačiaus, jisai išreiškė no
rą sužinoti apie šio miestelio 
tų laikraščių skaitytojų nuo
monę kaslink pakraipos, įvai
rumo, kas kam geriausia pa
tinka skaityti ir būdus, kaip 
geriausiai būtų laikraštį išpla
tinti tarpe vietos lietuvių.

Plačiai padiskusavus tais į- 
vairiais klausimais, išrinko iš 
penkių skaitytojų Korespon
dentų Biurą, kuris stengsis pa
daryti tuos laikraščius įvaires
niais ir žingeidžiais vietos lie
tuviams, rašinėjant į juos ži
nias, pranešimus, atsitikimus ir 
abelnai apie šio miesto visą ju
dėjimą, ypač darbininkų.

Drg. R. Mizara ŠiaSne susi
rinkime padarė šių laikraščių 
skaitytojų rėmėjų tarpe ytin 
gerą įspūdį, žmogus pakan
kamai moka su įvairiais klau
simais rimtai orientuotis.

Sausio 13 d. PrĮesJašistihis 
vietos komitetas buyp suren
gęs prąkalįjąs R. Muarai, 

liūdnų sukaktuvių keturių kar- 
ž^gių-komunistų ^Giedrio, 
Požėlos, Greifepbevgerio ir 
Čiornio, kuriuos Lietuvos fašis
tų valdžia sušaudė^

Apart to, plačiai ir nuosek
liai nurodė apiė Lietuvos eko
nominę būklę ir kaip fašistų 
valdžios šulai išnaudoja šalies 
turtą saviems tikslams.

Antru atveju kalbėjo apie 
Pietų Amerikos respublikas ir 
Lietuvos imigrantų skurdų gy
venimą jose. Išvada aiškį 
kiekvienam, prie ko privedė 
Lietuvos fašistų valdžia šalį/ 
kurioje negąli lietuvis darbi
ninkas gyventi, o priverstas 
turi eiti į kitą pasvietį, kur nei 
klimatas, nei maistas, nei ap
linkybes nėra tinkamos Euro
pos žmonėmis.

Vienas iš Tų.

Mexico City.— Meksikos 
susisiekimo ministerija pla
nuoja įsteigti pasažierinių 
orlaivių liniją nuo šio mies
to iki Texas valstijos rube- 
žiaus. : /v• -r

MŪNŠ AINAS ‘
• ■ ‘ ‘ 'I'll —

.į . •• I r <■ '■ . I ; .
j j . (<areZį/ta Tik Brooklyno U f ai Dainuot)

Muiisainas,' munšainas, kliuksi ir maišos— 
Puška už pečių, šunf katiluos.J 
Syietąį jam gūžtas, sąndėlius taisos, 
Kasa,į žemę, slepia urvuos. '
/ Mųųšainas juokias, mūnšainas verkia, 

Muilšainas, munšąinas varva visur. 
Tas tfr’ “čyp” sportas, tą visi peikia, 
Ęas jo pantukės kįškoj netur.

Munšainas šoka, jis ir dainuoja— 
Munšainas šių dienų pirmoji mada. * 
Jaunos mergaitės juom demonstruoji, 
Pantukę prie širdies laiko visada. <
; Munšaine, munšaine, durnių kąraliau, 

i Tave, Taip auksą, slepia visi.
- jaugei nuo taVęS; ein’ po paralių— 

(; Kdlęra, kolera esi baisi.
Munšainas, munšainas, kliuksi ir maišos, 
puška, už: pečių, šunt’ katiluos.
Svietas jam gūštas, sandėlius .taisos, 
<Kasa į žęmę, slepia urvuos. 'i -
<• < ‘ * ’ *' ; ‘ ’č ■ ■' Senas Vincas.

$
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Puslapis Trečias

>■ Apie Bolševizmą ir Menševizmą CASTON R0PSEV1CHtas privalo remt komunistų par
tiją, tas privalo stotų komunis
tų partijos eiles. Kas priklau
so socialdemokratų partijai, kas 
remia LSDP, kas eina paskui 
socialdemokratiją, tas dirba 
prieš proletariato klasės naudą, 
tas dirba buržuazijos naudai.

apie kovąi prieš girtuoklystę.
Tai tokios bėdos mtisų S. L. 

A. 1 kuopoj.
S. L. A. Narys.

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

stebūklingų 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
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vdistžolės yra nuo sekančių ligų* 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenore valgyt, strėnų ir pečių, 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skauaėjinjo 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. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

nizacijoms žalos ir jį p0tį stu* 
mia nuo mūsų organizacijų. 
Jeigu Valjūnąs ir toliau taip 
elgsis, tai turės apleisti A. L. 
D. L. D., kaip jis apleido ir 
A. D. P. Juk negalima leisti, 
kuomet visi nariai budavoja 
organizaciją, o vienas ją 
griautų. Labai blogai, kuo
met žmogus savo “aš” stato 
augščiau , visos organizacijos.

Po konferencijai vietos A. 
L. D. L. D. kuopa davė dele
gatams gerą vakarienę. Visi 
delegatai ir svečiai linksmai 
vakarieniavo.
kurią pagamino pittstonietės, 
reikia tarti širdinga ačiū.

M. ž.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

irLietuvos Bolševikai 
Menševikai

Kuri Lietuvos socialdemokra
tų dalis glaudžiau susirišo su 
komunistų partijos kūrimu? To
ji, kuri buvo glaudžiau susiri
šus su Lietuvos darbininkų ju- 

L dėjimu. LSDP kūrimosi metu ' 
' (1893-1897 m.) vieni Lietuvos' => . . . • -vis.-d. tampriau susirisa su mies- 
- i to darbininkų judėjimu (inter

nacionalistų sparnas), kiti su 
priimdavo tauti"iu Ju^.imu (d“inŠ 
išvaizda •1 socia 'pa^riotinis sParnas)- 1^05 

' ir 1906 metų revoliucijoj mes 
tą patį matom. Vieni LSDP 
nariai (internacionalistų įpėdi-1 
niai) glaudžiau susiriša su re
voliuciniu Lietuvos miestų dar
bininkų judėjimu, kurie eina, 
petis į petį su 1 
darbininkų judėjimu; iš'šitų s.- 
d. eilių išeina “Vilniaus opozi-, 
cija.” Kiti (federalistai) la- j 
biau rišasi su tautiniu judėjimu, 
.ir jie ateity duoda išpradžių 
lietuviškų likvidatorių srovę, o 
paskui dalyvauja buržuazinės 
Lietuvos valdžios ir 2-ios L.S. 
D.P. kūrime.

Karo metu? Išpradžių visas 
Lietuvos darbininkų judėjimas 
buvo užgniaužtas, ir pilną vieš
patavimą gauna social-patrio- 
tai, kurie bendradarbiauja ben
drame buržuaziniame bloke. 

,1918 metais atgijus Lietuvos 
darbininkų judėjimui, tie social- 
patriotai atsiduria išlauk darbi
ninkų judėjimo, nueina tarnaut 
buržuazijai ir kartu su ja kuria 
buržuazinę Lietuvą, 
tuvos s.-d. dalis del atgijusio 
darbininkų judėjimo 
atkiunta ir pradeda organizuo
tis, ji riša savo veikimą su tuo 
įgyjančiu darbininkų judeji- 

LSDP social-patriotų viešpa- mu ir dalyvauja Lietuvos komu
tavimo laikais labai vengė Ru- nistų partijos kūrime. PTasi- 
sijos s.-d. įtakų ir net 1907- dėjus revoliucinei proletariato

(Pabaiga)
Bolševizmas Lietuvoj

Bolševizmui Lietuvoj iki 1914- 
1918 m. karo dirva buvo bloga. 
Lietuva ne tik buvo valstiečių 
šalis, bet kartu mieste ji buvo 
smulkiai-buržuazinė, be stam
bios pramonės. Tuo pačiu ji 
buvo ir be stambios pramonės j 
darbininkų judėjimo. Lietuvoj, 
buvo gera dirva oportunizmui,] 
o <iel pajungtų tautų daugybės 
tas oportunizmas 
soči al-pat riot i z m o 
LSDP, Bundas, PPS, socialistai- 
sionistai ir pan. Tų partijų i 
centre stovėjo ne proletarinė re
voliucija, o tautiniai klausimai, 
tautinė kova. Net RSDDP Lie
tuvos organizacija niekados ne
buvo bolševistinė, net tais lai
kais, kada vadovavimas pakliū
davo ir į bolševikų rankas. Ga
na buvo tiems bolševikams iš
važiuoti ir vieton jų atsirasti 
veiklesniems menševikams, kaip 
vadovavimas pereidavo į men
ševikų rankas. Karo metu 
RSDDP Lietuvos organizacijos 
likučiai liko social-patriotinfexis; 
1918 metais dalyvavo kūrime - 
menševikų partijos, skilusios 
gruodžio mėn. į menševikus, pri
sidengusius “internacionalistų 
vardu (su simpatijomis Petliu- 
rai), ir į būsimus Lietuvos 
PPS gaivintojus.

HTiirysis LSDP sparnas iki 
19T4-1918 metų karo irgi nie
kados nebuvo bolševistinis, net 
ir tuomet, kada jis ėjo prieš 
social-patriotus (1905-1908 m.) 
ir prieš likvidatorius (1909- 
1914), nors jis ir simpatizuoda
vo bolševikams ir jame buvo 
pavienių bolševikų.

Ne tik Rusijoj,' bet ir Lietu
voj komunistų partijos atsiradi- 

iinas glaudžiai surištas yra su 
; darbininkų judėjimu, su revo
liucine proletariato kova. Tik 
kuomet Rusijos komunistai-bol- 
ševikai galėjo semti savo jėgas 
pirmučiausia iš revoliucinės 
Rusijos proletariato, kovos, Lie
tuvos komunistai-bolševikai, j 
nors ir rėmėsi revoliucine Lie- i I ji tuvos darbininkų kova, bet del 
Lietuvos pramonės proletariato 
silpnumo, turėjo glaudžiai su* | 
rišt savo veikimą su Rusijos i S. 

visos Rusijos proletariato kova ir jos laimeji-
mais. Ir šiandien Lietuvos ko
munistai ne tik turi glaudžiai 

'susirišt su Lietuvos darbininkų 
'judėjimu, bet privalo nuolat 
‘sekt SSRS komunistų veikimą 
i ir kovą socialistinėj statyboj, 
kad ir iš ton semtų sau daugiau 
energijos ir ištvermės savo to
limesniame veikime.

Z. Ang ar ietis.
15-18. XI. 28.

“Komunistas”

PITTSTON, PA
L. D. L. D. XII Apskri- 
Metinės Konferencijos

Kita Lie-

šiek tiek

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikyto jas 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, i

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, 

187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
i savo , krautuvę 
kas mėnesis po 
kėlioliką šimtų

Į parsitraukia. Net 
ĮĮįĮ^^I į tolimą St. Louis •

(Mo.) A. Lepo-!
John Naujokas nis, 2759 Arsenal 

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 dal\ 

jbininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

I Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuosę, ant Balių ir štoruose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystėš 
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 apmol'.ame.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

Už vakarienę, nes už penkių blokų nuo mano biznio

EDWARDSVILLE, PA

Vargai ir

rašyta iš

L. A. 1 Kuopos 
• Bėdos

Jau senai buvo 
mūsų kuopos yeikimo ir apie
jos taip sakomas bėdas.

Sausio 13 d. buvo susirinki
mai S. L. A. 1 kuopos. Ir šį 
kartą dalyvavo narių pusėti
nai. Tarpe kitų tarimų ir kuo
pos veikimo buvo išduotas ra
portas iš buvusio baliaus. Ko
misijos narys A. Agurkis, iš
duodamas raportą, pareiškė, 
kad kuopoj esąs “šėtonas,” o 
juo yra V. Dimša, kuris norė
jęs “šėtonišką darbą sulošti.” 
Kiek man žinoma, tai V. Dim
ša, yra vienas iš tykiausių ir 
rimtų narių mūsų kuopoj. Jis 
pavyzdingas žmogus, iki šiol 

1 nieko neužkabino be reikalo

Iš A. 
čio
Dešimtą valandą ryte (ku-!

rią dieną? — Red.) jau pra- ir nei vieną narį neapkalbėjo 
dėjo delegatai rinktis į Va- bereikalingai. Bet A. Agur- 
linčiaus svetainę. • Praslinkus kis drįso jį viešai apšmeižti, 
pusvalandžiui, apskričio orga- Kadangi Dimša užsiima barz

dų skutimu, tai daugelis suri
ko: “Tai pas tą šėtoną dau
giau neisim nei barzdų skus
ti.” Kiti gi pradėjo reikalau
ti, ar turi įrodymus A. Agur- 

Pasiro-

' nizatorius atidarė konferenci
ją, paskirdamas mandatų per
žiūrėjimo komisiją. Pakol ko
misija tvarkė mandatus, teko 
pasakyti keletą žodžių apie 
tai, kad turim dėti daugiau .kis taip šmeižti narįlai, nau Luinu ueu uaugiau ,

. ... , . , . 2 . . , - . , . , pastangų didinimui mūsų orga-|dč, kad Agurkis neturi jokių
1909 metais visa eile a^saįĮO- kovai Lietuvoj, komunistai sto- į njzacjj0Sy kad gavus naujų na- įrodymų, bet bile’tik apšmei-
mingesnių, net kairesnių, LDSP ja tos kovos priešaky, vadovau- 
narių bijojos Rusijos s.-d., o
ypatingai, bolševikų literatūros, ąevikai tuo pat metu remia bur- 
Sąko, ten skilimai, o pas mus Žuaziją, dalyvauja buržuazinėj 
jų' neturi būt. Visgi Rusijos valdžioj ir j ieško pagelbos im- 
proletatiato kova darė įtakos (pertai istuose (s.-d. J__ LUL
Lietuvos socialdemokratams, Inota).

ja tai kovai, o Lietuvos men-

Janulaičio' 
Lietuvos socialdemokratams,'nota). Laimėjus kontr-revoliu- 
ta kova ir tos įtakos stiprino • ei jai, Lietuvos s.-d. menševikai 
kairįjį sparną LSDP eilėse ir atvirai pereina į kontr-revbliu- 
prisidėjo prie “Vilniaus opozi-icinės buržuazijos liegerį ir per 
cijos” susidarymo. Tos įtakos visą laiką padeda buržuazijai 
dar labiau padidėjo 1912-1914 kovot ir prieš komunistus ir 
metais. 7“ 
riai darbininkai išsiblaškė po dėjimą. Dabar gi Lietuvos s.- pasirodė, kad tik viena 97
Rusiją ir čia pakliuvo dar di- d. menševikai faktinai remia ‘kunna travn.16 nauiu nariu:
desnėn bolševikų įtakon, 
nas smulkia-buržuazinis 
skleidimas liko sulaužytas.

Ne tiek Lietuvos proletariato ipuvertimui.

rių, kad budavojus mūsų visą žė narį ir viskas^ Kitas duo- 
veikimą/ i I da , sumanymą, kad 1 pašaukti

Mandatų komisija praneša, Dimšą į sekantį susirinkimą, 
kad delegatų l.randąsi 24 nuo kad pasiaiškintų, kokį jis “še* 
devynių kuopų ir diuoi trijų tonišką darbą” norėjo sulošti? 
kuopų delegatai nepribuvoi < ; (Į O tas “šėtoniškas' darbas” bu*’

lš apskričio valdybos, rapor-’vo toks : policija žinojus,' kad1
Vod xricrri hnvn TTPr hnll’ll dailCT išlpidp*'tų pasirodė, kad visgi buvo jie per balių daug išleidę 

veikiama. Surengtas prakal- draudžiamo skystimėlio. •. Ar 
bų maršrutas draugui Mizarai 
ir keletas prakalbų atskirose 

- kolonijose. Taipgi buvo pora
Karo metu LSDP na- prieš revoliucinį darbininkų ju-, parengimų_ kuopų raportų 

i nlrn i VyI n ctbn »z\ 1 Jx? V.— ^-4 T , • < •

remia j kUOpa gavo 16 naujų narių;
Se-j fašistų diktatūrą, kuomet ko-i daugelis kuopų visai narių ne- 

užsi- .munistai dirba buržuazijos, o gavo, o kitos labai mažai, tik 
jtuom pat ir fašistų diktatūros savo seną skaičių išlaikė. Jei- 

HxV^v«x^vU|nuvertiniui’ Ir tik social.demo- gU 97 kuopos nariai galėjo 
kova? k*iejk Rusijos' proletariate krat}) T dalis Pasisakė: tiek daug gauti naujų narių,
“ • kairesnę Pries Lietuvos fašistų valdžią,1 tai ir kitų kuopų draugai ga-kovos įt/dcos artino 
LSDP dalį su Rusijos hplševi- 
kais. Tos įtakos daugiausiai ir 
padėjo kurtis Lietuvos komuni-
sty partijai. Jei ne tos įtakos, į Pastininkai.
tai Lietuvos darbininkų judėji
mas ir šiandien būtų skendęs 
smulkiai-buržuazinėse pelkėse. 
Rusijos proletariato įtakos rišo 
Lietuvos darbininkų kovą su 
kova del proletariato diktatūros 
Lietuvoj ir padėjo ruošt dirvą 
komunistų partijai Lietuvoj.

LKP Kaip Trečiojo Interna
cionalo Dalis

^Yietuviškos smulkiai-buržua- 
žinės įtakos traukė Lietuvos $.- 
d. į dešinę, į tautinio judėjimo 
glėbį. Rusiškos proletarinės 
įtakos kitą LSDP dalį traukė į 
kairę ir vedė į bolševikų eiles. 
Didžiausios reikšmės turėjo dvi 

j Rusijos 1917 metų revoliucijos.
Tų revoliucijų įtakoj 1918 me

stais atgyja Lietuvos darbinin- 
$kų judėjimas ir pradeda kurtis 

Lietums prafsąjungos ir komu- 
I nistų* partija. 1918 metų ru

dens revoliucija Vokietijoj tik 
sustiprina Lietuvos darbininkų 
judėjimą ir padeda praktiškai 
iškelti klausimą apie kovą del 
sovietų valdžios. Lietuvos pro
letariatas prie dar jaunos ko
munistų partijos vadovavimo 
ieka tarptautinės revoliucinės 

proletariato armijos dalis ko
voj del buržuazijos diktatūros 
nuvertimo ir sovietų valdžios 
paskelbimo. O Lietuvos komu-

Mathew tP. Bellas >
1 i (BIELIAUSKAS)^ »

, UNDERTAKER

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 
. /'Z. ATS VE”

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.'

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

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

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

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu ’

Tūkstančiai vyry ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nejusiuose 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. ZINS
110 EAST 161b ST, N. Y, 

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Meą gvarantuojam laisnius Ir dip
lomus;’'Pilnag mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėMieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St„ N.Y.,

lietuviška Aųtomo-
; RILIŲ MOKYKLA

': t*___

NOTARY

PUBLIC

5043

Telefonas:

Sta^g

bereikia kvailesnio kaltinimo? 
Juk ne tik policija, bet ir pie- j 
menukai tą viską žino. Tai 
kam gi dar kaltinti kokią nors 
y patą? . .

Tas pats A. Agurkis, kuris 
save vadina dideliu “išmanė
liu,” net nei paprastos kores
pondencijos nemoka parašyti. 
Parašo “Tėvynėn” vieton ko-1 
respondencijos garsinimą. O. 
gavęs iš “Tėvynės” sąskaitą, 
verkia susirinkime. Gerai, kad 
yra tokių geraširdžių mūsų 
kp., kurie žino, kaip sudildyti 
sąskaitas. P. T. narys, ponas 
karčiamninkas • Kamarauskas, 
pasiėmė tą sąskaitą ir sako: 
“Aš ją sudildysiu, nereikės 
mokėti.” Nėra nei abejonės,- 
kad Kamarauskas ją sudildys.

Dar reikia, pasakyti .ve kas.

bet ir ji nėra'nusistačiusi prieš Įėjo gauti, kad ir ne tiek, kiek 
fašistų diktatūrą aplamai, bet 
tarnauja Lenkijos fašizmui. Tai 

Plečkaitininkų 
rolė fašistų diktatūros metu to
kia: po priedanga kovos prieš 
Smetoną kliudyt kovai prieš fa
šistų diktatūrą. Jie turi kovot 
su komunistų įtaka, kad ati
trauktų nuo komunistų svyruo- prakalbų
jančius Lietuvos fašistų priešus Vincui. Nutarta, kad apskri-
ir nuvestų juos tarnaut Lenki- tys rengtų daugiau .parengi- P. T. skelbia kovą prieš gir

tuoklystę, o P. T. narys Ka
jau kelintu kartu A. Va- marauskas yra karčiamninkas 

liūnas neapsieina nekėlęs be- ir šį kartą vos liežuvį galėjo 
reikalingo lermo, bereikalingų 
užsipuldinėjimų. L. D. S. A.
IV Rajono konferencijoj užsi
puolė ant Stanislovaitienės, 
būk ji pasisavinus virš $20, 
kurie : priklausę / Nacionaliųi 
Mainierių, Gelbėjimo Komite
tui. Buvo pareikalauta, kad 
jis prirodytų faktais ir to ne-’ 
galėjo padaryti. Tuomet jam' 
buvo aiškiai prirodyta pakvi-Į 
tavimai ir čekiai, kad tie pi-1 
nigai perduoti Komitetui. Bet 
jis savo šmeižto ir tuomet ne-, 
atšaukė. A. L. D. L. D. XII 
Apskričio konferencijoj vėl 
reikalavo, kad būtų išduotas 
raportas, nors gerai žinojo, 
kad raportas buvo spaudoj pa
skelbtas. Antras dalykas, tai ' 
šiSį apskritys nebuvo ir prisi-j 
dėjęs prie to komiteto, todėl

jos fašizmui. Kuomet oficialė 
LSDP yra griežtai nusistačiusi 
ne tik prieš proletarinę revoliu
ciją, bet ir aplamai prieš revo
liucinę darbininkų kovą ir prieš 
kovą del nuvertimo fašistų dik
tatūros, plečkaitininkai barsto 
frazes ir apie revoliucinę kovą, 
ir apie ginkluotus sukilimus, 
dargi ruošia putčus, bet tą vis
ką daro darbo masėms išprovo
kuoti ir patarnauti Lenkijos fa
šizmui ir aplamai buržuazijai. 
Kartu plečkaitininkai pasilieka 
oficialūs LSDP eilėse. Pasilie
ka, nes ir oficialė LSDP yra už 
tarnavimą buržuazijai. Pasilie
ka, nes iš esmės nėra skirtumo 
tarp oficialūs LSDP ir plečkai
tininkų.

Tokiu būdu ir Lietuvoj 
proletarinę revoliuciją ir 
proletarinę diktatūrą stovi
komunistų partija, kuomet Lie-! 
tuvos socialdemokratija eina ir ir jokių raportų negali išduo- 
prieš proletarinę revoliuciją ir ti, o Valiūnas reikalauja. Bet 
prieš proletarinę diktatūrą, re- delegatai jam tinkamai atsa-l 
mia fašizmą ir tarnauja buržu- kė. '---- - -
arijai. Kas Lietuvoj, kaip ir užsipuldinėjimai, kur be rei-'

UŽ 
UŽ 
tik

jie. Juk ir kitose kolonijose 
sąlygos tos pačios. Bet kitų 
kolonijų draugai nesidarbavo 
taip, kaip’reikėjo pasidarbuo
ti.

Nutarta rūpintis rengti pa-; 
skaitų ir prelekcijų kultūros' 
klausimu. Nutarta surengti 

maršrutą Senam

mų.

apversti. Tai kodėl neužvesti- 
kovą prieš pačius narius, kad 
jie užsidarytų savo smukles 
pirmiaus, o tuomet jau kalbėti

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

GRABORIUS
Patarnauju v visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir nakti. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuoge'riausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

FORNIC1AI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 J SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruinų, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Vėliaus vėl kilo ypatiški

g partija lieka tarptautinės kituose kraštuose, už nuvertimą kalo labai dauį laiko sueik- 
įnistų partijos dalis ir buržuazijos viešpatavimo, už vota.

1919 m. dalyvauja Trečiojo, proletarinę revoliuciją, už prole-į Reikia pasakyti, kad Valiū- 
Komunistų Internacionalo kūri- tariato diktatūrą, tas privalomo sužinūs ar nesužinūs užsi-j 

' t eiti išvien su komunistų partija, puldinėjimai neša mūsų orga-|

■

Graborius-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 
kąin$.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.



Kopija

Imperialistinio Karo Atbalsiai

ž.M

McADOO, PA.

sekančiu adresu:

Išbandykite šiandien

Nors mainieriai organizuoti 
į Lewiso uniją, bet ta unija gi
na anglių kompanijų reikalus, 
o ne darbininkų. Lewisas pa
gelbėjo nukapoti mainieriams 
algas minkštųjų anglių indust
rijoj ; suardė galutinai uniją. 
Dabar padarė sutartį su kom-

nemano organizuoti jaųnuo- 
Dar toliaus, jų tėvai, ku- Platintojams, imantiems ne mažiau 

5 egzempliorių, duodame už 15c 
kopiją. Tai didelis nupiginimas. 
Laukiame naujų užsakymų su dide
liu susidomėjimu.

jas turės daug kovoti.
Nėra reikalo dkugiaus kal

bėti, kodėl reikalinga raštinė

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 400 
egzempliorių. “L.” Administracija jbe pa- 
gelbos visų platintojų nebegalės išleisti į 

svietą tą visą skaičių

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.

vos. “

Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir*mokestį. Taip pat prašome draugų greit 
atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Nes dabar 

“Laisvei” labAi reįkaįingi centai.
» *»’ I ' ' J J i t 4 • • . < » • . 4 1 , i » • •

visais galimįąis Ųūdais ~^tei& į 
pagelią, /f. ; j ;•} , ' . . \
•/Norinti žįnių: apie N., įj. Ų. 

ir N. A.(qŪ., kreipkitės šiuo

Wilkes-Barre, > Pa.
mainierys antrašu;: 304 Commerce Jįldg ir YYT.n T-fc -r-h

- Puslapis Ketvirto

Alginis Vergas—V. S. B. »* ir nuvedė1 prie darbą, šlikterio dirbtuvėje,.
DCNEIAI Ilf A MCTII A MCDI ikuri^ čia visi žino kaiP° virvine> dirba veik 1 ElililvLlliA IvlLil y H1UEIU-Įvisi ateiviai. Tais laikais algos būdavo vy- 
VAMIoI^ACC IICDP A VIUTnCU *’rams $0.50, moterims $5.50 į savaitę. Jau- 
KvluSKvMLf VeKuAVIEI huh Inuoliams dar mažiau. Dirbdavome po 56 

_______  valandas savaitėj. Darbas įvairus. Vieni 
Rugpjūčio pabaigoj, 1913 metais, iške- dirba ant mašinų, kiti taip.. Man teko dirb- 

liavau su kitais slaptais emigrantais į Ame- ti prie vežiojimo špūlių. Didžiausis baksas 
riką, tą “aukso” šalį, apie kurią tiek daug ant ratų, prikrautas nuo 800 iki 1,000 sva- 
gražių kalbų tais laikais girdėjo Lietuvos rų> reikėdavo vežioti. Ir už tą katargos 

. . P° ištisos savaitės keliąvimo vos $6.50 algos tegaudavau. Tai ir 
amerikoniškas “rojus”!

jaunuomenė. . 
vien naktimis, per miškus, raistus ir klo- 

•nis, perėjom Vokietijos-Rusijos rubežių. 
Vokietiją pervažiavome į dvi ir pusę die
nas. Spalių 1 d. laivu “Chemnitz” iš Bre
men atvykome į Amerikos portą—Philadel- 
phiją. Kur aš ir išgyvenau 12 metų.

Tą dieną lytus lijo pe perstojimo. Mie
stas didelis, bet prastai atrodė. Gelžkeliai 
išvedžiota ir po vidurį miesto;'dideli plotai 
tušcids žemės; namai—vieni didesni, kiti 
maži; nešvara matosi visur; taip, kad ame
rikoniškas miestas, palyginus su Vokieti
jos bei Rusijos miestais, blogą įspūdį pada
re. ' Brolis pastebėjo: “Amerika tai biznio 
šalis. Čia išnaudotojai turi laisvę net vi
duryje mieste statyti fabrikus, atsivesti, 
gelžkelius ir tt. Nepaisoma, kad tuomi už
teršia mieste jau ir taip tvankų orą. Mat 
patys darbdaviai,miestuose negyvena. Jų 
gyvennamiai pakraščiuose, apsupti me
džiais, žalumynais ir kvietkais.”

Darbo Bejieškant .
- Po savaitės laiko leidausi darbo jieško- 

ti. Senesni gyventojai patarė eiti pas Šlik- 
terį—virvių fabrike. “Kitur dar tu ne
gausi,” sakė jie, “nes esi mažas, jaunas 
daugelyj vietų gali dar paklausti, ar turi 
15 metų, gi pas Šlikterį ima ir vaikus.”

Tais metais buvo pusėtinai didelė be
darbė, tūkstančiai proletarų trypė kojomis 
gatvėse darbo bejieškodami-ir visur jie ga 
vo atsakymą: “Nereikia!” Kapitalistinėje 
tvarkoje darbdaviai tik tada darbininkus 
samdosi, kada jie iš jų darbo vaisių padare 
didelius pelnus, kad pelningai gali parduot 
darbo produktus. Persipildžius rinkai din 
biniais, jie darbininkus veja laukan ir fab
rikus uždaro.

Ištisą savaitę lankiausi pas virvinę, bei 
darbo kaip nėra, taip nėra. Darbįninkt 
jaunų ir senų, vyrų ir moterų, vaikinų ii 
merginų, prisirinkdavo daug, vis daugiau 
šiai ateiviai. Vyriausias “bosas” tankiau 
šiai nei prie vartą neidavo. Per lafigą nue 
antrų lubų pamodavo—reiškia, “nereikia? 
Kartais tą ženklą paduodavo tik apie 8.3- 
vai. ryto, nors, paprastai, imdavo į darbr 
kaip 7.30. Tada keikdami darbininką 
skirstydavosi: “Tai niekšas, valandą ir pu 
sę išlaikė!”

Kartą pamatėme ateinantį “bosą,” ta' 
visi ir visos, tartum musės prie medaus 
prie vartų spaudžiasi, grūdasi, veržiasi 
priekį. “Ei tu, grinorio šmote, pasitrauk!’ 
suriko lenkas, bestumdamas mane į šalį

Atėję “bosas” ir pradėjo akimis ve 
džioti po susirinkusių būrį. Gi viso mūs’ 
buvo apie 150 žmonių. “Tai kupčius, ren 
kasi taip, kaip Lietuvoj čigonas arklius,’ 
atsiliepė vienas. “Tai laimė, kad dar rai 
tas nejodinėja,” tarė antras. “Pamatys? 
kaip jis tavim pajodinės, kaip prie darb 
pristatys,” įkirto “Raudonas Povilas.” II 
viso būrio pasirinko dvi merginas ir vien; 
vyrą ir nusivedė. Susirinkusieji skirstės 
lėtai, kaip kurie kalbėjo: “Laimingi jie, < 
mes ir vėl be darbo. Rytoj pėtnyčia, ta 
jau ne neapsimoka jieškoti.”

Daugelio drabužiai apiplyšę, bata 
kiauri, veidai išblyškę, tartum visai be 
kraujai. Daugelis aimanuoja, kalba apie 
fąrmų darbus. “Kad nors už pilvą gaviu 
kur padirbėti,” bėdavojo vienas žilagalvif 
senelis.

Dvi savaites ėjome būrys bedarbii 
nuo vienos dirbtuvės prie kitos, mūsų ar
mija nemažėjo. Jeigu vienas kitas gauda 
vo darbą,' tai jų vietą užimdavo nauji jieš 
ko to j ai. Bedarbius, sudarė ateiviai, dau
giausiai rusai, ukrainaj, lenkai, lietuviai 
latviai, serbai. Užbaigę jieškojimo darbą 
kuris paprastai baigdavosi su 9 vai., eida
vome namo arba į miesto parkus. Parkuo
se susirinkę visi tik ir kalbėdavomės apie 
savd bėdas, nes kiekvienam atrodė, kad 
jis yra nelaimingiausis. Vieni keikdavę 
“aukso šalį”—Ameriką, o kiti abidvi; treti 
visą tulžį išliedavo ant “amerikonų,” par
grįžusių į > Lietuvą, kurie taip labai išgyrė 
Ameriką ir “susuko galvą”; kiti, daugiau
siai išeiviai iš bernų ir bežemių, skundęsi, 
kad pasaulyj teisybės nėra, kad vieni per
daug gerai turi ir Lietuvoj ir čia, o ki
tiems už tai baisiai bloga.

Pirmas Darbas
Pagalios, po kelių savaičių jieškojimo, 

Ur mane patiko “ląimė”: “bosas” pasirinko

Nacionale Mainierių ir N. Audėjų 
Unijos Raštinė

Kam Ji Reikalinga?
' Daugelis gerų darbuotojų 

darbininkų klasės judėjime 
mano, kad tokia raštinė del 
minėtų unijų visai nereikalin
ga. Tai tik bereikalingas eik
vojimas centų ir t. t. Dar ki
ti mano, kad ta įstaiga yra 
vien tik del Wilkes-Barre ir 
jos artimų apielinkių. Kaip 
vieni, taip ir kiti klysta ir ne
aiškiai permato reikalą turėti 
tokią įstaigą. Nei viena orga
nizaciją, nei viena įstaiga ne-, 
gali vėsti x/darbo pasekmingai, I 
kuomet neturi vietos, neturi | 
užeigos., Ypatingai industriji-' 
nės organizacijos negali nei ’f 1 , J« 1
rėdamas įstaigos, kur galėtų 
dhrbininkai susirinkti ir svar- 

dėjo jai suteikti gerą darbą iki gyvos gal- styti savo reikalus. To. viso 
Kas kad tų eisi į teismą ir gausi ke- privatiškam kambary negali- 

'is šimtus dolerių, bet tu jau darbui netin- !?a atlĮhti ir nepatogu. Del 
karna, pinigus praleisi ir kas tada tavęs turėti raštinę, 
aukia?” kalbėjo lietuvis užveizda. “Ge- 
•iau priimk gerą darbą.” Mergina sutiko, 
iet tas “geras darbas” buvo tokis kartus, 
kad kartesnis jau negalimas. Kur tik sun- 
kiausis darbas,, kur kiti darbininkai nedir
ba, ten ją pastato. Visaip ją išjuokdavo, 
šankiai išmesdavo iš fabriko. Taip varg
šė, nepakęsdama viso to persekiojimo, po 
karo išvyko į Lietuvą.

Čia gamina virves. Vienur verpia ka
napių valaknus į siūlus, kitur iš tų siūlų su
ka virves. Tuo laiku dirbo iki 600 darbi
ninkų. Bosai vaikštinėdavo ir nuolatos 
šaukdavo: “Work!” “Work!”

Atsitikdavo daug nelaimių. Kanapių 
valaknai tvirti, tai įtraukia ranką į maši- 
ną. ,Vienai lietuvei merginai nuo Jiezno ?Lesti’ n,e_ta?
nutraukė tris pirštus. Darbdaviai priža-

1914 metais, pradžioje rugpjūčio mė
nesio, Europos imperialistai įtraukė žmo
niją į skerdynę. Laikraščiai dideliausio- 
nis raidėmis spausdino žinias apie naujas 
r naujas karo aukas; pranešdinejo, kad 
/iena po kitai kapitalistinės valstybės sto- 
a karam Dėjo karo baisybių paveikslus. 
Darbininkai, suvažiavę čia įvairių tautų, 
lūdami užnuodyti patriotizmu, ginčinosį. 
7ieni stojo už carą, kiti už kaizerį, treti 
iž Austriją ir tt. Nekartą mušdavosi tar
pe savęs. Išnaudotojai tuo jaus ' “sutaikė” 
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įsu smarkumu. Visos organi
zacijos ir pavieniai darbinin
kai turėtumėte ateiti kaip su 
morale, taip ir pinigine para
ma organizavimui N. M. U.

Reikia pažymėti, kad lietu
viai darbininkai šioj apielin- 
kėj susidomėję organizavimu 
N. M. U. Prisiunčia laiškus ir 
reikalauja kalbėtojų, organi
zatorių į savo kolonijas ne tik 
lietuvių kalboj, bet ir anglų. 
Tai didelis žingsnis pirmyn vi
same mūsų, judėjime.

Nacionale Audėją Unija
Kuomet šioj apielinkėj ;dąr- 

bininkai, daugumoj mainieriai, 
organizuoti į uniją,, tai ir jų | 
vaikai turėtų būti taip pat or
ganizuoti. Bet visai priešin
gai. Mainierių vaikai, daugu
moj, dirba audinyčiose ir už 
menkiausį atlyginimą,, kokį tik 
begali mokėti > kompanijos.

i Daugumoj dirba 10 valandų ir 
'gauna nuo 7 iki $12 į savaitę.
Ar gali savystoviai jaunasai 
darbininkas daryti pragyveni
mą be tėvų ? Aišku, kad ne. 
Tai kodėl jie neorganizuoti į: 
uniją, arba kodėl nesiorgani- 
zuoja? Tam yra kelios prie
žastys. Keli metai atgal dau- 
gelyj vietų pasamdyti kompa-

panijomis kietųjų anglių indu- nijų organizatoriai organizavo 
uniją, ir surinkę mokesčius pa-istrijoj, kad nukapojus algas

darbininkams. Kapojimas ai- bėgo. 'Kita priežastis, tai da
gų eina visu smarkumu visuo- bartinės unijos viršininkai nei 
se trijuose distriktuose—1, 7 ir
9. Už statymą ramsčių nemo-(liūs.
ka; už akmenų nuskėlimą ne- rie per daugelį metų priklau- 
moka, kuomet pirmiau gauda-'sė U. M. W. of A. ir dabar ta 
vo po kelius dolerius už jardą. I organizacija galutinai virto 
Daugelyje vietų, kur gavo po kompanijos įrankiu, neturi 
$6 už jardą, tai dabar nei pu-' energijos kalbėti už uniją, už 
sės negauna. Unija prieš blo-i organizaciją. Nors tai blogos 
ginimą darbininkų sąlygų nei priežastys, bet jos yra ir prieš
nemano kovoti. Bet dar prie
šingai, kur tik mainieriai pasi
priešino'' ’kapojimui, algų ir 
bloginilriui sąlygų, tuos visus mįnetų abiejų unijų,‘kiek- 

. . • - . . o**! • ^metė is darbo ir įtraukė į vįenas darbininkas ėųtfras ;ir
savo algmius vergus, privedami pakeiski- juodąjį surašą, tyo" j ‘ - - ■ ■ • •
nūs, kad • kalbėti ajrie Itąrą.;, Kas niėrips a'^kaltiw, ^ąd jie b
talbės, tįas bus iš darbo prašalintas.”^ «llšinosiralgų. kapojįnlųi, kąd

Dar tuos įmai- 
irie- 

.......... . »«“! 
pasidavė; kaip kompanijos rei
kalavo, r^-žodžiu, : 
dar daugiau turi. drebėti ir 
lenkti galvą prieš bosą, būda
mas unijos nariu, organizuotu/ 
negu būtų skebas. Skebu bū
damas turi tik ’ vieną priešą, 
vieną bosą. Gi mainierys, pri-, 
klausydamas kompaničnoj uni-: 
joj, turi prieš du drebėti— 
priėš kompaničnos unijos a- 
gentus ir patį bosą. Neturiu 
minties, kad mainieriams ne
reikia turėti organizaciją, kaip 
tik priešingai. Mainieriai, kaip 
ir kiti visi darbininkai, turi 
būti organizuoti į unijas, bet 
į tokias, kurios gina jų reika- 

t lūs, o ne kompanijų; į tokią
Žsakymus Amerikai. Čia gamino armo-'uniją, kurią patys darbininkai 
is, kulkas, granatas, kardus, šautuvus ir turi valdyti, o ‘ ne parsidavė- 

Darbai staigiai atsirado, bedarbiai iš-|l,iai. Tokia unija, kuri gina 
/i_-i_ ji—j — _• i__ darbininkų reikalus, yra Na

cionale Mainierių Unija, kuri 
susiorganizavo kruvinose ko
vose, gimė reakcijos rankose, 
ir šiandien ji turi vesti vieną 
iš pastoviausių, vieną iš neat- 
laidžių kovų prieš išnaudoto
jus, prieš valdžią ir prieš uni
jos griovikus—Lewisą ir jo sė
brus. Ši kova yra sunki ir 
darbas uetaip jau skubotai ei
na.- ' ■ ‘ ■

Nespėjo pradėti veikti Na
cionale Mainierių Unija kietų
jų anglių industrijoj, jai' visur 
diirife liekąšij uždarytos. Val
džia, kompanijos ir Lewiso u-

: į Amerikos Socialistų Partija tais lai
tais nors ir J turėjo veik šimtą tūkstančių 
tariu, bet karo klausimu nedavė dąrbinin- 
:ams aiškaus nurodymo. Gi tuom pačiu 
:artu šovinistų spauda plėtėsi, bujojo, bu- 
zę savaitraščiai virto dienraščiais ir grū- 
lo darbininkijai tą sbvinizmą. Karo metu 
'.teiviai skaitydavo įvairius laikraščius. 
Ciekvienam rūpėjo sužinoti, kas dedasi. 
\r neras žinių apie savo prigimtą miestę- 
į bei sodžių? Laiškų juk negaudavo.

Kada milionai ir desėtkai milionų dar- 
)o žmonių, suvarytų į karo laukus, žudė- 
i, tai aiškus dalykas, kad jiems buvo rei- 
'.alingi ginklai, amunicija, aprėdalai ir tt. 
kariaujančios valstybės iš Santarvės davė

Pereitais metais, pasidarba-j 
vus Juozui Milleriui, čia tapo 
sutverta A. P. L. A. 5-ta kuo
pa iš 11 narių. Sausio 20 d. 
įvyko kuopos susirinkimas, ku
riame prisirašė dvi naujos na
rės, tai dabar turime jau try- ] 
liką narių, šiame susirinkime 
rinkta valdyba. Pirmininku iš
rinktas K. Glaubičius, fin. raš- 
tin. V. -Labutis, prot. sekret. 
M. KreipaviČienė, vice-pirm. 
J. Kreipavičia.

Nutarta kuopos mitingus lai
kyti kiekvieną mėnesį po pen
kioliktos pirmą nedėldienį.

Kuopoj randasi darbščių 
narių ir reikia tikėtis, kad 
kuopa pradės augti ir darbuo
tis.

t. :
iyko, darbdaviai, didžiai pelnydami už Ra
inius pabūklus, numesdavo ir darbinin- 
;ams kaulą—patys pakeldavo algas, arba 
nažiau priešinosi darbininkų reikalavi
mams, arba kilus streikui, tuojaus taikin- 
!avosi. Užviešpatavo, kaip daugelis vadi- 
’.a, “geri laikai.” Geri laikai, kada milio- 
nai darbo žmonių skerdžiasi delei kapita- 
istų labo, o Amerikps darbininkai gamina 
;udymosi įrankius! Ir Šlikteris, pareikala
vus darbininkams, pakėlė algas iki $8.50 
zyrams ir $7.50 moterims. < ■ . i» t . •* _■ i lJ ■ f ••

., ;; ' • Vilnų, yęęęykląj; į., : Į
Ahtįra vergavietė buvo, tai vilnoųėi__ , ___ - v -

lirbtuve Cąmęron & Co. 1915 m: dirbo mj^s agentai; iš vieno veikia, 
liehomis ir naktimis, nes imperialistinis,ksfd nėįsileidus N. M. U. 
karas reikalavo kareiviams rudinių. Čia|7aiP.glxTdai4bu?-asiA ^a<? npjs-~ 
lirbo iki 530 darbininkų ir darbininkių, i .eistl,Naci?n.a e? Audėjų Uni- 
Maktimis dirbdavo tik vyrai po 12 valandų dirba
r 5 naktis savaitėj. Naktiniams mokėjo organizavimo darbą > 
ki $10 savaitėj.

Amerikoniška technika vilnų išdirbime pakyikštino abi unijas komu- Bedarbių yra užtektinai, todėl 
yra nužengus pirmyn labai toli. Pradedant nepatartina iš kitur važiuoti
nuo karšiamųjų mašinų ir baigiant verpia- nuo jų dkaip tikbpriešin- darb? ...

S.L.A. 52-ra kuopa rengia 
balių 2 d. .vasario, 7-tą vai. 
vakarę, White p.agle svetainėj. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Anglių i baronai ir valdžia

Drg. J. Kreipavičia jau trys 
savaitės,-kaip:serga ir randasi 
State Hospital.. Jam padarė 
viduriuose operaciją. Dabar 
jau sveiksta ir reikia tikėtis, 
kad greitai pasveiks. Bet da
bar draugai turėtų jį aplan
kyti. ■ ' * |

Kasyklos dirba po keturias 
ir penkias dienas į savaitę.

momis, visur mašinerija ištobulinta. Dar
bas taip padalintas, kad darbinįnkas labai 
greitai išmoksta savo darbą. Per 11 mė
nesių dirbdaipąs be “pleiso”, „išmojau iki 
20 skirtingų, darbų, nuo karšiftjd-iki verpi
mo. šis darbo paskirstymas suteikia ga
limybę bosams nesiskaityti su pralavintais 
darbininkais, nes greitai pralavinama nau
ji jų vietfin.. .b' . ’ .

..(Tąsa bus)

gai. Mainieriai sako: “Jei 
čia komunistai vadovauja, tai 
mes su jais 100 'nuošimčių bū- 
šiipHnes ■, vieųas* iš teisingiausių 
būdų-kovoj: ir viehi iš .teisin
giausių^ kurie gina mūsų rei
kalus.”

Tat ne tik syarbu užlaikyti 
tokią įstaigą, ,bet būtinai rei
kia dėtį visas, pastangas, kad 

' organizayiipo \įąrRas eitų vi-

Dabar, pradėjus visoj .šalyj 
siausti influenz.ai, pas mus gir
tuoklystė žymiai padidėjo, 
žmonės sako, kąd dabar ge
ria daugiau nęrėdaipi apsisau
goti nuo influęnzos. Bet ar, 
tik girtuokliavimas greičiau i 
neprives prie ligų. Susipratę 
darbininkaj turi^ kovoti pęieš 
girtuokliavimą.

Pasaulio Piliętė.

' Aptrądienis, Sausio 29, 1(

1929 METAMS

i >

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni- 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. „

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, barbą 
atliekame greit ir tinkamai. »

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Knyga

200
Puslapių

Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo
riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokesti galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertes. 
Knyga labai svarbi. Daugybe mokslinių 
straipsnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir platintojams.

“Laisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N
Grove St.

Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabak

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

. Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi“ 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo

' užsakymus (orderius)



PHILADELPHIA, PA
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Svečias

Bell.
Keystone.

Mokykla an Kepat&ci]*'

WATERBURY, CONN

išmėtė

si a MARCY BATHS

VYRAMS

WILKES-BARRE, PA.

82-86 MARCY AVENUE

SOS

Mėta

WAREHOUSE POINT, CONN

Radiolas

Miestas

sulošti

MOTERŲ
DIENOS:

PanedSliais ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ 1R 

NAKTĮ

neprieita prie 
Bet šis klau- 

ateityje turės 
Praktiškiau-

kad turėti 
dabar esa-

Čia irgi 
radosi, tik 
kilo pasi-

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais ------ St. or Ave,
State______ ,___

Mėgėjų grupė turėtų vėl kitą 
veikalą išsimokinti 
Wilkes-Barre.

Kuomet vvilkes-barriečiai su- 
simokino “B)indą”, jie gali pa
tarnauti ir kitoms kolonijoms 
kaip tai 
ir kitur.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telephone, Stagg 8326
9745

Apsigynimo Fondui Aukos
Sausio 24 d. “Laisvės".

mažo kaimelio.
Prakalboms pasibaigus, be

sikalbant su draugais, likosi 
sutverta A. L. D. L. D. kuopa

Panedėlials nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

nakt|
Utaminkais nuo 12-toa 
vai. dieną iki 11 vai.

* nakties ’■

..........*41.75
....... 41,0(k

“Balsą?; Ger- 
_ odricke, Koenigs- 

Unter-Haberberg 92,

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomia 
Nedėliomia

dieną ir naktį

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M GOTOJ A H ’

Užtikrinu, tad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

VAIKAI 
jleidžiami utarninkaia

tia rapdasi dvi lietur teos aptkkos, kuriose galima pirkti vale
tu" daug prieinamesne ’mine. , negu kur kitur dabartiniu laiku.

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu >ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

TELEFONAI:

---------------Oregon ii*

_________ Main *6*

Metams ...
6 mūneąiąjns 

Adresas užsiseki 
many. Franz M 
berg Pr., ■» Y ___
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tai 
tuom pat remia Lietuvos dar 
biniilką spaudą ir padedr 
kovai pHęš fašistų valdžiąkia tarti ftčųn ’Taipgi" 

tarti ačiū viėuM -ir apiel

nam darbininkui, kaip fabri
ko, taip ir ūkio, yra būtinas 
reikalas prigulėti prie S. L, A., 
kaipo prie savitarpinės susi- 
šelpimo draugijos. Ypatingai 
nurodė svarbą prirašyt jauni
mą prie S. L. A. - Antras kal
bėjo Senas Vincas. Pirmoj sa
vo kalbos dalyj kalbėjo apie 
dabartinę Lietuvos darbininkų 
ir mažažemių sunkią padėtį

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis 

ligas įvaro, bet -ir

iš ' 5 narių. ; IS. Kičas, buvęs! 
pavienis; nauji prisirašė: O. 
Mikalonienė, V» Slavickienė, 
P.Bielevičius (jau seniau prisi
rašė) ir R. Kanopa. Visi už
simokėjo reikalingas mokes
tis. Linkėtina geriausių pa
sekmių naujai kuopelei, kad 
greitoj ateityj išaugtų į dide
lę kuopą.

Lietuvos darbininkų ir kai 
mo' biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis , 
(su paveikslais)

‘‘BALSAS’'

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams 
I

Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem > “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del perimto ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line 
39 Broadwa^ New York

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONS, REGENT S177-Ū474
būkite Savystovūs-—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokią 
išdirbimų karus j 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

šis Tas iš D. L. K. Vytauto 
Draugystės

Buvo keletas parengimų, 
kurie gerai pavyko, o ypatin
gai balius prieš naujus metus 
buvo toks, kad Jefferson Kliu
do abidvi svetainės buvo pih 
rioš publikos 
kalo daugiau girt 
buvo tame baliuje,; matei tą

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y,

Trys gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. T. 
x Teutonas: Pulaski 1090

nega- 
susi- lęjo pribūti, tad Visa publika 

iš wilkesbarrieciu ir 
priemiesčių. Manoma, 

organizacijoms ; liks keli

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietu Sąjun-

Todel
nes

prisigrūdo 
apie 2,000. 

šun-

Fašistiniai Tautininkai-Sociaii- 
stai Nusisamdę Adv. Bago- 
čių, kad Prakeiktų Visus 
Progresyvius Darbininkus- 
Komunistus.

• po fašistinės valdžios prie
spauda. Reikia pasakyt, kad 
Senas Vincas gyvais faktais į- 
rodė, kaip fašistų budelišką 
valdžia žiauriai kankina jai 
nepritariančius Lietuvos gy
ventojus, ypatingai politinius 
kalinius.

• Antroj savo kalbos dalyj 
kalbėjo apie Amerikos indust
riją. Nurodinėjo, kaip auto
matiškos mašinos šimtus tūks
tančių darbininkų veja iš dar
bo ir koks likimas tuos bedar
bius laukia. Ragino rašytis į 
darbininkiškas organizacijas.

Klausytojų susirinko gražus 
būrelis pagal tokį mažą ūki
ninkų kaimelį. Negaliu pra
leist nepaminėjęs, kad moterų 
buvo daugiau, negu vyrų. Tai 
labai pagirtinas dalykas; kad 
moterys interesuojasi ' apšvie- 
tos dalykais. Taip ir turi būt, 
nes moterys auklėji žmoniją 
ir visuomet apšviesta motina 
išauklėja dorus ir žmonijai bei. 

| darbininkų • klasei naudingus 
narius. Susirinkusieji laike 
prakalbų užsilaikė labai gra
žiai ir prakalbomis pilnai bu-' 
vo patenkinti. Paprašius au- ‘ 
kų Lietuvos politiniams kali
niams, sudėjo sekančiai. A. 
Pakrosnis $1.50; F. Zelionis, 
A. Juzėnas, O. Čepulienė, J. i 
Čepulis jo $1.00; M. Jonaitie-/ 
nė, O. Pakrosnienė, R. Kano
pa, P. Bielevičius, O. Ališaus
kienė ir A. Ališauskas po 50 
c. (nekurie vardų nepadavė). 
Viso aukų sudėta $14.96. Rei
kia pasakyti, kad tai gausi au-

20 d. sausio, per pasidarba
vimą vietinės'S. L. A. kuopos, 
čia įvyko prakalbos.

Pirmininkaujant S. Kičui, 
buvo pakviestas 6. Salaveiči- 
kas iš New Britain. Jis, trum-

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

CVTDAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA PamH. 
uAliLn. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. v a k.; po 6 vai.—Tie-vV MnR*

i M. TEITELBAUM, Manadžeris
Nam j ai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšie* maudynes su modemiškais pagerinimais
Čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
* LAPUOTOS ISSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Pasekmingas Teatras “Blinda’9
Nuo senai lauktas teatras 

“Blinda” likosi suloštas. Loši
mas buvo geras, gyvas,. Visi __ _____ ____
aktoriai atliko savo uždavinius1, vius'ir komtinistus. Na/t ai ir 
gerai, 1 
kalbėti afcie lošėjus 
vo ir 1 
giamai» įvyksta.. Tįę trūkumai 
įvyko iš svarbios priežasties. 
Kelioms dienoms prieš lošimą 
susirgo keli žymūs lošėjai—V. 
Tamulaitis, kuris turėjo “Blin- 

rolę, L. žindžius, “Mau- 
rolėj ir A. Valinčius “tar- 

Net buvo manyta, kad 
nebus galima lošti, jei mi-

Fliu”

7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba 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 IJfES JUĄTeME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už, 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus. •

Tai didelis nupiginimaš. Tu
rime jos tik keletą šimtų 
greit norime išleisti 
pasiskubinkite įsigyti ją 
yėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y.

visai 
nėtos ypatos nepasveiks. 
likosi prašalinta nuo jų 
Šimas įvyko.

Publikos susirinko daug, nors 
didžiulė “Coughlin High School 
svetainė atrodė veilo tuščia. Mi- 
nėtoj svetainėj gali susėsti 16 
tūkstančių žmonių, o kuomet 
atėjo apie_ 600 žmonių, tai ir 
atrodė, kad daug tuščios 
tos. Publika lošimu likosi 
nai patenkinta ir daugiau 
geidauja tokių parengimų.

Reikia pasakyti, kuomet 
sirinko 600 publikos ir dirba
mos dienos vakare, ant ryto
jaus vėl visiems reikėjo eiti 
sunkiai dirbti, tai tas skaitlin-1 
gas atsilankymas rodo vietos 
lietuvių didelį pažengimą pir- 

Nematau rei-;myri. ; Kas dar reikia priminti, 
nes kurie'tai oras buvo prastas, iš toli- 

r, , , ., , įmęshj y į kolonijų draugai, kurie
Draugijos susirinkimai būna turėjo nusipirkę tikietus 

reguliariai kas mėnesį 
rinkimai būna Skaitlingi, gyvi susidarė 
ir žingeidūs. Beveik; nėra |o artimų 
susirinkimo, kad rieįstotų ke- ’ kad 
lętas naujų /narių. Tik per šimtai dolerių pęlno

• keletą mėnesių prisirašė 11 
naujų narių ir 6 yra persta
tyti del priėmimo.
^Kuomet dr-ja yra darbinin
kiška, tai ji pagal savo išga
lę remia darbininkų reikalus, 
pavyzdin, rėmime streikierių kaip tai: Scrantone, Hazletone 
ir šiaip patekusių nelaimėn, j k* kitur. O sulošti wilkesbar- 

Neapsiriksiu pasakydamas, ri^iai &alės ir nebus didelių iš
kąri nėra nario draugijoje, ku- laidų.

^ris ką piktą manytų del drau
gijos, nes dabar viskas dr-joj 
eina gerai, ne taip, kaip buvo 
porą trejetą jnetų atgal, kuo- 

’ met buvo .draugijoj, .triukšmas 
1)0 triukšmo. Bet kuomet 
draugija susekė tokius narius,

z kurie pikto vėlino’, tai su jais Idoje labai gražiai buvo apra 
'pasielgė pagal, konstituciją— syta apie mūsų dąrbieČių vei 

išbraukė. Nuo to laiko drau-'kimą ir parengimą, už ką rei 
gijoj ramu.

> ‘ ' Dr-tės Koresp. K, M

1.taSSnensą
Bukite prisirengę, kuomet Influ

enza bandys juipulti jjia i į justj Šei
myną.' 'Nesijuokite įs paprastų Pcr- 

; Salimų ir Kosuliu, Skaudėjimų Kru
tinės, Gėlimo Pečiuose ir paprastu 
Gerklės Skaudėjimų. Atkreipkite į 
tai rimtos " domės' be jokio atidė
liojimo. . ■ ’ į i

Kiekvienas jūsų namų gyventojas 
privalb dažnai išsitrinti su PAIM- 
EXPELLERITJ — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir. ąclenčiais 
sąnariais. .Prižiūrėkite sUslftpusias 
kojas — stipriai ištrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite-sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti
Todėl visuomet laikykite bonką 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis prašalina visus muskulų gė
limus ir skausmus. Viršaus šešiasde
šimt metų senumo ir jis naudojamas 

į’1 visam paąauly. Galima gauti 35c. i 
ir 70c. didumo bonkutėse. j

Ja Jūsų pačių vaistininkas J 
įį| relfom',ndue8 iums r
ffl PAIN-EXPELLERJ. į

iTTtt Lahoroforics o/" —fi
• r.A«t RICHTER Er CO. S/J 3 Ufl ūuiav ano south rimt ert.

ilaaktt; DROOKUVK. N.V

Jis ne tik sunkiausias 
grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

, po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus ^priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuvišką, Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9796 \

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: \
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
---------------------- -------- ORDER BLANK: _ ___________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERJ, už 
kur j malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti. \

Vardas _____ _—_____________________________________

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštj

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos dabbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir apt gražius popierds spausdina- 
:mas. 1 ' ’ ’--t
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar- 
binipkas turi iškaityti ir. platinai 
“RYTOJŲ,” Tuoriiet Jis sušipa-’ 
žins su savfo: klaSlŽk brolių reika- 
tais tolirhoj' Pietų Amerikoj, r

“RYTOJAUS” KAINA: 1 1
Metams tik__ $3; Pueei_u.j__fl.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS*- vardo ir adreso. 
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

ne tik lietuviąm& bet ir svetim
taučiams, kurie skaitlingai 
lanko mūsų parengimus.

Bet vienas dalykas nesma
gus, kad rengėjai nesusitarę 
veikia ir iš tos priežasties pa
sidaro bereikalingų išlaidų; 
Jeigu mes ir toliau taip nešu- 
tartinai veiksime rengdami 
pramogas, tai iš to gerų pa
sekmių nebus.

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo Fondas daug atsiunčia 
knygučių parinkimui aukų. Ar 
visi, gavę tas knygutes, pasi- 

idarbuoja, nežinau, nes prane
šimų nematau. Bet M. Ma
žeika, gavęs tokią knygutę, 
perėjo per pažįstamus ir su
rinko $6. Aukojo sekamai: 
R. Goreckis, L. Pocius, A. Ma
želis, K. Dzevečka ir F. Ado
maitis po $1; P. Adomaitienė 
ir Jv Mikoliūnas po 50c.

Pinigai pasiųsti kur reikia. 
Visiems1 aukotojams reikia 
ištarti širdingą ačiū.

Senas Cliffsidietis.

Sausio 18 d. buvo Lenino 
mirties minėjimo 'Kpvaikščioji- 
mas ir masinė demonstracija 
prieš rengiamus imperialistų 
karus. Publikos 
pilna svetainė 
Net visi vietos kapitalistų 
lapiai patvirtino, kad publikos 
buvę virš 1,500. Kalbėjo nuo 
Jaun. Komun. Lygos S. Dar
cy; H. Willems—nuo negrų ir 
Weisbordas. Visi kalbėtojai 
numasfcavo imperialistų feke- 

f riškus taikos zaunijimo pak
tus, rengimąsi prie karų ir dar 
didesnį puolimą ant darbinin
kų klasės, kuri kasdien stip
rėja, po įtaka III Internacio- 

i nalo obalsio: visų šalių darbi
ninkai, vienykitės 
griaukite kapitalizmą. Drg. 
Weisbordas pareiškė: “Šitas 
Lenino viešas masinis minėji
mas gal ' jau bus paskutinis, 

į^nes apie šį pavasarį darbinin- 
' kų kova aštrės dar labiau, o 

imperialistai jau atvirai rengia kai 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Gal kitais metais jau negalė
sim viešai minėti Lenino ap- 
vaikščiojimą ?! Mes, visi 
draugai, juo labiau turim su
glausti savo eiles ir vesti di
džiausią kovą prieš imperialis
tus, kurie rengia karus tarpe 
savęs ir puolimą ant darbinin
kų šalies—Rusijos. Jei karas 
bus paskelbtas ir jei bosai 
duos mums ginklus ir išmokins 
juos vartoti, mes turim stoti į 

atokią armiją ir tada tuos gink- 
Utts turime atsukti prieš tuos 

pačius bosus.
Kapitalistų agentams rūpė

jo šiemetiniai Lenino masiniai 
mitingai.' Mat, pagal šių su
sirinkusiųjų, jie apskaitliavo 
savo pasitikėjimo spėkas. Ta
tai yra svarbu visiems klasi
niai susipratusiems darbinin
kams dalyvauti ant tokių de
monstracijų. Bėda su neku- 
riais mūsų draugais lietuviais, 
kad jie* visai nepaiso masinių 
susirinkimų. Tai yra prasi
žengimas prieš savo idėjos dis
cipliną. Drg. P. Šlajus, iš 
Chesterio, atvežė padaręs em
blemą—kūjį su pjautuvu, ku

kris buvo uždėtas ant Lenino 
"paveikslo, kas padarė žavė-1 
jantj- įspūdį ant publikos. Ne-i 
kurie draugai rengėsi prie to-j 
kių mitingų išanksto ir su ge-j 
rais sumanymais. Kiti drau-i 
gai net iš toliau pribuvo, bet 
mūsų vietiniai draugai, para- 
liai žino, kur jie buvo.

Atidarius programą, Frei
heit choras puikiai sudainavo 
Internacionalą ir kitas revo
liucines dainas.

Lenino masiniai mitingai i 
čl re iii n a kapitalizmą, o revo-! 
liuc(niai darbininkai turi tą į- į 
rodyt.

Unijistai karpenteriai (na
mų budavotojai) ir dailydės, 

| sausio 18-tą dieną, laikė ben
drą visų lokalų narių susirin
kimą, apsvarstymui sutrumpi
nimo darbo savaitės. Po ilgų 
kalbų ir diskusijų, nutarė, di
dele didžiuma balsų, sutrum
pinti vietoj penkių ir pusės 
dienos darbo savaitės arba 44 
valandų, turėti tik penkias 
darbo dienas savaitėje arba 
40 valandų, pradedant vykint 
gyveniman su gegužės 1 d., 
1929 m. ir pakeliant mokestį 
15 c į valandą.

Diskusijose veik nei nesira
do, kad kas priešintųsi trum
pinimui darbo savaitės. Tik 

bendrai pasirodė skirtingų nuomonių 
mokesnio klausime. Mat, ne
kurie koritpąkiprėliai af bose
liai norėjo; įtikinti, kadi reikia 
palaukti geresnių laikųį o tar 
da kalbėti apie kėlimą mokes- 
ties į valandą. Bet darbinin- 

kurie dirba ir kurie ne
dirba, ' o bed'arbių šio amato 
mūsų mieste galybės, laikėsi 
to supratimo, kad abelnai nu
mušti patiems savaitinį uždar-i 
bį, tai būtų žengimas atgal.

Paskui buvo svarstyta labai 
svarbus klausimas, 
vieną lokalą, vietoj 
mų penkių lokalų, 
nedaug priešininkų 
iš francūzų lokalo 
priešinimas. Kadangi jau vė
lus laikas buvo ir daugumas 
išsiskirstė, tai 
jokio nutarimo 
simas greitoje 
būti išspręstas.

tik vieną lokalą turėti, ( 
kelius tame pačiame mies

20 d. sausio vietiniai fašis
tiniai elementai buvo suren
gę Bagočiui “prakalbas,” kad 
iškeiktų progresyvius darbi
ninkus.

Tamošius Matas baisiai už
sirūstinęs ant progresyvių, ko- ka politiniams kaliniams iš to 
del jį išmetė , iš pirmininko 
vietos ir kad šiemet vėl neiš
rinko. Ponai Tareila ir že- 
mantauskas įtūžo ant progre
syvių S. L. Ą.'ll kp., kad me
tiniame kuopos susirinkime 
progresyvįai sudarė didžiumą 
ir nerinko poną Tareilą kuo
pos pirmininku. Taip pat ir 
ponui žemantauskui gręsė ne- 
išrinkimas. Tie ponai suardė 
mitingą.

Ant to nesuvaldomo pykčio, i 
ponai nusitarė pasisamdyti 
Bostpno keikūną Bagočių, kad 
tas prakeiktų ant amžių amži
nųjų viso pasaulio progi-esy- 
_______________ i. Na, tai ir 

tad atskirai neteAka nei | pliovojo, kaip tik ką galėjo iš-1 
/ ' i. Tięsa, bu- mislyti1 I Bągdčiaus makaulė.1 

trūkumų, kurie neiš veri- Nemahaū dabar - čia minėti 
laikraštyje jo išsitarimris,; nes 
bus surengtos prakalbos/ atsa
kymui į tas pliovones ir tuomet 
bus suminėti___________z i

Draugas A. Bimba kalbės 
Waterbury,* 24 d. vasario, sve
tainėje Venta, 103 Green St.; 
Tai bus įdomios prakalbos re
ligijos klausimu. Visi prisi- 
rengkite būti.

new aubert ba&iiMi 
KAMBUUG, DEUTSCHK.AND, 

»E8OHUTE, RBLIANCK.
CLEVEILANS*, , 

WBSTgHAUA; THtmiNOm

Iš NewYorko j 
Y^^*^Kauną ir Atgal 

‘((Karo taksai ekstra) 
TREČIA KLESA

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©
MOTERIMS

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

DETROITO LIETOVIV DARBININKŲ APTIEKOS
Jau g prieinamesne _TO_ ___
A. M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas

87ti JOS. CAMPA U ĄVEs, ir 1046 CHENE 8?., , DETROIT



VIETOS ŽINIOS
REIKALAVIMAIAIDIEČIAMS

PAJIEŠKOJIMAI Telephone, Stagg 4408

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

J. 1EVANDAUSKASbus

GRABORIUS
bus

107 UNION AVENUE
BROOKLYN© MOTERIMS

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

MALONAUS PASIMATYMO
Cen

dau PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMOS

Maapeth, N

vakare

frit AUG AI SPORTAS
“Laisves Vakarienė Nedėlioję,

griežiant

jisai turi 
tūkstančio 
Ižde buvo

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

Paavo Nurmi, 
švedų bėgikas

LITERATŪROS DR-JOS 
ii Apskričio 
KONFERENCIJA

Bus šokiai prieš vakarienę 
po. vakarienei

KONTR-REVOLIUCIONIE
RIAUS ČERNOVO 
PRAKALBOS i

jis niekino darbininkų 
o darbininkai protes-

SE.NAS VINCAS
SUGRĮŽO Iš MARŠRUTO

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone, Stagg 0783

PRASIDĖJO KAILIASIUVIŲ 
TEISMAS

angliškallietuviskas

ŽODYNĖLIS

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų t 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

RENGK1TĖS PRIE 
PROTESTO PRIEŠ NAUJO 
KARO PAVOJŲ

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

57 Concord St., 
; ; , (19-24)

suskambę
zvanu

EI Ouafi IšvažiavoY *

Ei Ouafi, arbas

kad gyvena

r. didelę vertę Lietuvoje turi viso- 
;olės, šaknys ir kitokie naminiai 

žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
Žinodamąs tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo

jų skaudaus 
rankos smū-

sdvo veikimą.
Reporteris

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matimSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

Jiems grūmoja nuo

EMBASSY JEWELRY SHOP
' Lietuviška KrautuveDieną bus šėrininkų suva

žiavimas, o vakare puikus 
koncertas, prakalbos ir skani 
vakarienė.

kaip tik ‘Lai- 
suvažiavimo 
nuskambėjo

To gana, 
programa

Ateinančioj subatoj, vasario 
2 d., “Laisvės” svetainėj, bus 
gražus koncertas ir šokiai. 
Rengia lietuvių jaunuoliai mu
zikos mokiniai, vadovaujant 
mokyt. J. Baltrukevičiui. Pro
gramą išpildys visa jaunuolių 
orkestrą, susidedanti iš apie 
25 smuikų ir piano. Daugu
mas jau yra girdėję dalį tos 
orkestros grajinant nekuriuose 
darbininkiškuose parengimuo
se, žingeidu bus ir dabar, į jų 
pačių parengimą, ateiti. Pro-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

“LAISVES“ SVETAINĖJ 
46 Ten Eyck St., Brooklyne

į parengimą, ateiti
a prasidės pirm šokių— 

lygiai 8 vai.,- po programai šo
kiai; šokiams grajins parinkti 
geriausi tos orkestros smuiki
ninkai, pianistas ir drumeris. 
Tokios' mūzikos šioj salėj lie
tuviai d’ar neturėjo.

Meyer Wilson Christnerių. 
Christneris gavo $10,000. Asso
ciated Press pranešimu, sausio 
mėn. 25 d. vakaro kumštynės 
davusios Madison Square Gar
den© korporacijai pajamų virš 
$80,000.

Prieš išvažiuosiant atgal į 
Akroną, Christpeips pasirašė ,su 
Gardenu kontraktą, kuriuo ei
nant turės kumščiuotis vasario 
mėn. 22 d. su Tom Heeney ar-

Tuojaus Įsigykite įžangos 
t Tikietus!

Tat jau mes tikri, kad 
ir draugė Menkeliūniūtė.

Komisija jau šnekėjosi 
Ufa. Neabejojanie, kad 
ir jie..

Tuojau Įsigykite vakarienės 
tikietus.

Įžanga $1.50. Prieš ir po 
vakarienei šokiai, griežiant 
Elenos Retikevičiūtės orkes
trai.

LAISVĖS” ŠĖRININKŲ 
VAKARIENĖ

jau žinoma, Černovo 
tikslas yra tame, kad 
Amerikos žmonių nuo- 

prieš Spvietų Sąjungą, 
priėmė

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

UjĮT ir Amerikonišku Stilium

Schmelingo ir Risko 
Kumštynės

Vasario mėn. 1 d. vakare Ma
dison Square Gardene įvyks 
Max Schmelingo ir Johnny Ris
ko bokso rungtynės. Schmelin- 
gas, tai ne labai ’ senai atvykęs 
iš Vqkietijos į .Jungtines Valsti
jas vokiečių sunkiasvoris boksi- 
ninkąs.,$ąko, jog jis savo kum- 
šČiayimosį stjįium r ir fsavo( iš
vaizda šiek tieki i panašus ,Jaęk 
Deippsey’ui.r !•> ;: i

Namo
laimėtojas 

1928 metų olimpinio maratono, 
pereitą’ šeštadienį sėdo į laivą ir 
išplaukė atgal į Franci ją. Jis 
išsivežė $5,000; kuriuos'gavo už 
bėgimo lenktynes, įvykusias 
New Yorke, Tulsa, Detroite, 
Philadelphijoj ir Bostone. Jis 
lenktyniavo Jungtinėse Valstijo
se, kaipo profesionalis bėgikas. 

Dabar Amerikoj vieši ir ren
giamose mėgėjų bėgikų lenkty
nėse dalyvauja paskilbę suomių 
(finų) bėgikai 
Eino Purje, ir 
Elvin Wide.

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123. •

Nepamirškite, kad šį vaka
rą, sausio 29 d., bus metinis 
choro r susirinkimas. Pereitą 
mėnesį neįvyko iš priežasties 
Švenčių, o dabar visi ir visos 
turi būti. Bus raportas iš su
vaidintos operetės. Ateikite 
visi ir visos, kaip vienas, 8 vai. 
vakare'į “Laisvės” svetainę.

Aidietė.

Drg. R. Maižienė, per 
gelį metų praktikuodama savo 
profesijoje, daug ko pamoki
nančia galės moterims patarti, 
kas yra reikalinga užlaikymui 
svepfatos.
../Apart drg. Maižienės, kal
bės ir “Darb. Balso” redakto
rė drg; E. N. Jeskevičiūtė apie 
darbihiiikių moterų politinius 
ir ekonoiriinius reikalus. Pra
džia 8 1 vai. vakare; įvyks 
“Laisvės*’ svetainėje. Svetai
nėn būs Įleidžiama tik mote
ris. ’ Rengėjos.

MIRĖ ■ . ‘ t ( i '... < •

Martha iimkonist 14 mėne
sių' margaitė, '27 Maujer ' St., 
Brqoklyne, mirė sausio 26 d. 
Palaidota sausio 28 d. Linden 
Hill kapinėse*

Peter Sholin, 51 metų, 13 
Washington St., New Yorke, 
mirė sausio 27 d. Bellevue Li
goninėj. Bus palaidotas sau
sio 29 d. Linden Hill kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Levandauskas.

tam raunde būtų nors kiek pa
vėlavęs sugriebti Sharkey į glė
bį ir visomis savo jėgomis lai-, 
liyti jį glėby taip ilgai, kol atsi
peikėjo nuo kieĮo 
Sharkey’o kaires 
gio.

; šį trečiadienį Sharkey rengia
si išvažiuoti. į Miami Beach, 
pia., kur pradės treiniruotis sa
vo kumštynėms su Yftung Strib- 
lingu. Tai, tur būt, bus drau
giškos kumštynės, panašios 
toms, kokios įvyksta Lietuvoj, 
Kazlų Rūdoj rengiamuose vaka
ruose. Santikiai tarp Sharkey’o 
ir Striblingo kuo geriausi.’ Tą 
parodo kad ir tas faktas, jog 
pereito penktadienio vakarą 
Sharkey’ui besiruošiant eiti į 
ringą, jis gavo nuo jaunojo 
Striblingo telegramą, kurioj pa
tariama nesiduoti tam bomui, 
Christneriui, mušt į smakrą, bet 
pačėdyti jam—Striblingui. Po 
kumštynių Sharkey atsakė 
Striblingui taip jau telegrama, 
kurioj pabrėžė, jog jis (Shar
key) gaus $100,000 už tai, kad 
savo kumščia sudroš Striblingui 
per smakrą, o magaryčioms pri- 
dėsiąs dar vieną smūgį uždyką.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Brooklyno sekcija ir 
Anti-Imperialistinė Lyga ren
gia masinį susirinkimą protes
tui prieš naujo karo pavojų. 
Susirinkimas įvyks vasario 7 
d., 8 vai. vakare, R.oyal Pal
ace svetainėj, 16 Manhattan 
Avę.

Lietuviai darbininkai, nepa
mirškite šio svarbaus susirin
kimo ir prie 'jo j 
Naujo karo pavojus didelis ir 
reikia prieš jį.kovoti.

. Seredos vakare įvyksta 
svarbi prelekcija sveikatos 
klausime. Prelegente bus žy
mi slaugė drg. R. Maižienė, 
kuri yra perdėtine didžiausia
me New Yorko ligonbutyje, 
New York City Medical

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-SpinduIių*Diagnoza i
(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
madieniais tik sulyg sutarties.

Iš 18,000 žodžių r
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bije 
reikalui esant/ jis buš jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

aš bėdoje* . .Tą die
dai nu oti Lebedevo 

gi ‘Laisvės’ vakarie-

Pereitą nedėldienį įvyko pa
sekminga A. L. D. L. D. II Ap
skričio konferencija. Delega
tų iš sykio buvo 50, o paskiaus 
dar daugiau pribuvo. . Neatva
žiavo delegatai iš Paterson, 
Cliffside ir iš Lindeno. (Kodėl 
jie nebuvo?) Įžangines pra- 
kalbėles pasakė drg. Jonušas 
(iš Schenectady), drg. Rugie
nius (iš Huntington) ir drg. 
L. Prūseika, Draugijos pirmi
ninkas. Konferencijos pirmi- 
nihku išrinktas drg. F. Abe
kas, o sekretorium buvo pasto
vusis apskričio sekretorius 
drg. A. Matulevičius.

Varde apskričio raportavo 
organizatorius drg. V. Paukš
tys, sekretorius drg. A. Matu
levičius, fin. sekr. drg. K. 
Kreivėnas ir iždininkas drg. J. 
Siurbis. Raportai buvo geri ir 
visapusiai apimanti organiza
cijos gyvenimą šiame apskrity.

Pereitais metais, palyginus 
su užpereitais, apskritys paki
lo nariais. Dabar 
864, vadinasi, iki 
jau netoli šaukia.
$189.

Ši konferencija

Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 
Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

" *r ^atermaų’s F ountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą,

WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. ..Naujausi; Diagnoze ir Gydy
mo budai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki

Cliffside aukų su- 
Patersone $37. 
tas vienas fak- 
prakalbos buvo

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

paaukojo 
$50 del Agitacijos Fondo, $25 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mui ir $20 “Daily Workeriui.” 

Konferencija pavedė apskri
čio komitetui išreikšti pądfjką 
Newarko menininkų kuopai, 
kuri pasidarbavo laike metinio 
vajaus.' ‘z : • *

Apie kitus konferencijos ta
rimus čia nerašysime.

I apskričio komitetą išrinkti 
dd. Paukštys, Matulevičius, 
Kreivėnas, Siurbis, Krūtis, 
Kriaučiukas ir Kentrus.

Reporteris.

F. Stankūnas, Basso
“Drauge Stankūnai! Kur 

būsite trečią vasario ?” pasigir
do klausimas.

“Niekur kitur, 
s v ės’ šėrininkų 
vakarienėje,” 
Stankūno balsas 
kad suprasti, jog 
bus puiki.

Kiek laiko atgal, 
jo “Laisvės” telefono 
kas, atsiliepus prašneko Men- 
keliūniūtė:

“Kada bus ‘Laisvės’ šėrinin
kų suvažiavimas?” Atsakėme 
vasario trečią.

“Ar turėsite vakarienę?”
“Taip.”
“O kad 

ną turiu 
koncerte, 
nėję labai norėčiau būti.”

“Labai apgailestaujame ir 
mes, kad taip pasitaikė.”

“Ale aš pasiskubinsiu atlik
ti ten ir apie devintą valandą 
galėsiu būti ‘Laisvės’ svetainė-

Sekmadienį Manhattan Op
era House, Nelv Yorke, kalbė
jo is Europos atvykęs kontr
revoliucionierius, vadas rusų 
social revoliucionierių partijos, 
Viktor černov. Prakalbas jam 
surengė socialistų partija, o 
susirinkime pirmininkavo Al
gernon Lee, vadas socialistų 
partijos.

Černovo pasiklausyti1 susi
rinko daugiausia socialistai ir 
rusai monarchistai, pabėgėliai 
nuo revoliucijos. Darbininkai, 
kurie atėjo į susirinkimą, bu
vo Černovo priešai ir protesta
vo prieš jo kontr-revoliucinę 
prakalbą. Tuojaus socialistai 
pasikvietė policistus numalši
nimui protestantų. Kai ku
riuos policistai buožėmis smar
kiai apdaužė.

Černovas, žinoma, niekino 
Sovietų Sąjungą ir pranašavo 
bolševizmui mirtį. Socialistai 
ir monarchistai karštai plojo, 
kuomet 
tėvynę, 
tavo.

Kaip 
misijos 
sukelti 
monę 
Jį .čia' parsikvietė 
socialistų partija.

PASIRANDAVOJA Williamsburge 
keturi dideli kambariai, su maudy

nėmis, elektra, randa $20.00. Vidu
riniam flore. Blokas nuo subway.— 
Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
Telephone^ Jamaica, 7394.

; ’ (23-28)
LUITUVIAI PROGA!•

Maži ir dideli fomičiuoti kamba
riai įtaisyti del light housekeeping. 
Visi moderniniai įtaisymai ir labai 
prieinamos kainos. 
Brooklyn, N. Y.

PasirandaVoja forničiuotas kamba
rys del vieno vyro< arba merginos. 
Yra šiluma. Galima matyt iš ryto 
iki 1'0 vai. vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
Važiuojant Myrtle Ave. traukiniu į 
Ridgewood, reikia išlipt ant Forrest 
Ave. stotiės.—M. Kubilius, 811 
Woodward Ave., Brooklyn, N. Y.

(20-25)

įžanga $1.50 ypatai
Darbininkų apsigynimas

Dieną Šėrininkų Suvažiavimas 
o Vakare Vakarienė su 

Programa

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Christneris Kumščiuosis su 
Uzcudun arba Heeney

Pereitą subatą Jack Sharkey 
važiuodamas namo išsivežė iš 
New Yorko $23,000, kaipo ątly-

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE ’ 

Savininkė

SHARKEY GAVO $23,000

Mineolos teisme vakar (sau 
šio 28) prasidėjo byla prieš 7^jnimą už savo kumštynes su 
kailiasiuvius, kurie yra kalti- ™ 
narni sumušime skebų laike 
1926 mėtį streiko, šie drau
gai yra teisiami: Oscar Mileaf, 
Philip Lenhard, Jack Schnei
der, Samuel Mencher, Martin 
Rosenberg, George Weis ir dar 
vienas 
dviejų ir liusės iki pėnkių. me 
tų kalėjimas, 

Teisiamuosius gina Tarpiau

j ■ • Tel., Triangle 1450
! Lietuvis Fotografas i

IR MALIORIUS ;

170 akrų Žemės, 100 akrų dirba
mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
State kelio, kuris eina iš New Yor
ko į Bostoną, 2 geros stubos, yra 
elektra, vanduo/ maudynes, steam 
heat, Storas ir gasolino stotis. Dvi 
didelės bamės,' 9 akrų tabako “še- 
das” ir kiti budinkai. Netoli miesto. 
Gera proga, kas nori įgyti gerą far- 
mą. Mes turime daug įvairių far- 
mų ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do ap’ielinkSj. Kreįpkitėš sekamu ad- 
ręsuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn. . , , t( 23-34)
PARSIDUODA NAMAS ir biznis 

(lietuviška užeiga) prieš įstatymus 
neprasikaltus, įdirbtas per 22 metu. 
Namas 4 šeimynų ir 4 fomišiuoti 
kambariai,, viso yra 21 kambarys. 
Delei nesveikatos turiu gręitai par
duoti, nes daktarai liepia važiuoti į 
Lietuvą. Parduosiu pigiai, tat pasi- 
naudokit proga'.—V. Zabity, 126 
Jackson St., Newark, N. J.

■ ' • . (18-29)

©
Nufotografuoja | 
ir numaliavoja* 
visokius p a- į 
veikslus įvai- Į 
riomis spalvo-? 
mis. Atnau-i 
jina senus ir | 
kr a j a v u s ir| 
sudaro sul 
amerikoniškais Į 

Darbą,atlieku gerai ir pigiai!

Kreipkitės šiuo adresu: |

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

JIEŠKAU. dalininkų į organizuojamą 
kooperatyvę dirbtuvę, su įnašomis 

po 2,000 dolerių. Jau yra trys geri 
vyrai prisidėję ' prie šios pelningos 
Sramonės. Reikėtų dar kita tiek,

kviečiama ir moterys ar merginos, 
ne senesnes kaip 45 metų. Jos galė
tų ir apsivesti su vyrais dalininkais. 
Aš turiu gražaus gamtinio turto— 
miško, tinkamo ? popieriui gaminti. 
Nepraleiskite progos . ’ Atsišaukite 
del platesnių žinių.—Jos. Apinaitis, 
Route No. 1, Seaside, Oregon.

17-28
PAJIEŠKAU giminaičio Albino 

Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo
Miesto sodžiaus,1 Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti*-^ 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.

1-24

Drg. Senas Vincas jau su
grįžo iš savo maršruto po 
Naujosios Anglijos valstijas. 
Jojo žodžiais, maršrutas davė 
visai neblogų pasekmių. Apie 
savo įspūdžius iš kelionės po 
Naujosios Anglijos kolonijas 
Senas Vincas žadėjo duoti pla
tesnį straipsnį.

šioje apielinkėje drg. Senas 
Vincas sakė prakalbas tik 
dviejose kolonijose—Cliffside, 
N. J., ir Paterson, N. J. Abie
jose vietose, prakalbos gerai gra 
pavyko. > j 
ripkta $82 
Vadinasi, jau 
tas sako, kad 
pasekmingos.

Nedėldienio
Vincas dalyvavo ridgewoodįė- 
čių vakaruškoje, o panedėlį 
dalyvavo Priešfašistinio Nacid- 
naho Komiteto susirinkime, 
kur išdavė platų pranešimą 
apie

ba su Paulino Uzcudun. Tačiau, 
tuo tarpu išrodo, kad Christne
riui teks kumščiuotis su Uzcu- 
dunu, nes Heenęy pareiškęs, jog 
jis tik tuomet grįšiąs į ringą, 
jei bus padarytas matčas su 
Jack Dempsey kumštynėms už 
čampiqnatą.

Sharkey išeidamas iš Gardeno 
ringo išsinešė skaudamą nykštį, 
kurį lengvai susižeidė pačioj pa
baigoj dešimto raundo. Christ
neriui gi teko išsinešti sumuštą 
nosį, burną ir-akį. Bet tai 
menkniekis, palyginant su tuo, 

rengkitės. ]<as būtų atsitikę, jei jis devin-

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš ųiūsų gerąi žinč, kokią 
kio,s'mūsų' vientaučių vartojamos žc 

kiekvieną 
gęnatfefai ___ . ___ .
tųvl^kj; ’Liolių,: šaknų iy kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
‘ v ‘ Galima' gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių . 
hlĮOJĮfpZRA0 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų . * 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

, BROLILLAI LIETUVIAI
Atbuskite ir žiūrėkite į šitą faktą, 

kad svetimtaučiai daug daugiau už
dirba pinigų, negu ’mes, tautiečiai. 
Kodėl? Mūsų ateinąntis turtas yra 
BERGEN COUNTY. Delei plates
niu žinių, telefonuokite Circle 8787 ir 
klauskite PETERSON. 24-28

IŠRANbTVOJIMAf

PAJIEŠKAU dėdės Povilo Sungai- 
los, kuris apie 4 metai tam atgal 

apleklo Newark, N. J., ir dabar ne
žinau kur randasi ir negaunu jokios 
žinios nuo jo. ' Iš amato jis yra 
barzdaskutys (barber); girdėjau, kad 
pora meti} tam atgal jis gyveno 
Chester, Pa.; dabar jo ten nesiran
da. Taigi jis pats arba žinantieji jį 
malonėkite man pranešti žemiaus pa
duotu antrašu, nes aš turiu daug 
svarbių reikalų.—A. Stockiene, 97 
Warwick St., Newark, N. J. 24-25 
PAJI^šKAŪ^onr~S^šlov?~Kon-

stowych. Girdėjau
Chicago, Ill. Paeina iš Kauno rėdy
tos, Tauragės apskričio, Skaudvilles 
parapijos, Adakavo kaimo. Jis ap
leido mane Philadelphia, Pa., 5 me
tai atgal. Meldžiu jį patį atsišaukti 
arba kas žinote, malonėkite pranešti. 
—A. Konstowych, 1800 W. 2nd 8t., 
Chester, Pa. ' (23-27). - L —I      ---- —----- . —— ! -<—.4-
PAJIEŠKAU savo tėvo Jono Zak.so, 

paeina iš Kauno redybos, Raseinių 
apskričio, Patolupių kaimo. Jįs < pa
likė mane 4 metų sęnunjoi Lietuvoj’. 
Girdė jau,'kad1 /gyvenai r New Yorke/ 
Meldžiu jį pati atsišaukti *rba kas 
žinote, malonėkitef pranešti.-TJonas 
Zaksas, 800 E. 8th Sti, Chester; Pa.

f. i (23-25)

■ ■ . 3 U. NI PER 64 6v ' .V.,-.:

: RA l- PH K R U ČH 
FOTOGRAEAŠ 
6-5-Z3;. ČRĄN ■

1 -Xpymu* •;; 1
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronelių •) 
Čobrių i 
čyščių < p
Dobilų- ; ’ •
Daržų našlelių 
Devipmečių dumropių 
.Dzin gelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių*. ,

Kiekvienas, Žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią Žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. Vaistininkas _ 

229 Bedord Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.




