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Darbininkai Visų šalių, 
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Retežius, o išlaimėsit 
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Tipiškas rusas, atstovaujan
tis Sovietų Sąjungą, rodo didelę 
špygą dėdei Šamui. Tokia ka
rikatūra tilpo “Baltimore Sun,” 
o apačioj parašas: “Pasveiki
nimas didžiausiai valstybei pa
sauly.”

Prieš Ameriką visos valsty
bės klūpciodavo ir klūpčioja. 
Jos vaikšto prieš ją ant galų 
pirštų. O čia, bracia, Litvino
vas kad užvežė tai užvežė. Vi
sa išmintis susiveda prie šio: 
nekišk savo snapą, kur nerei
kia.

“Baltimore Sun” savo edito- 
riale nepeikia Maskvą, o kad 
Maskva kalba stačiokiškai, tai 
Amerika kalta. Kam, girdi, 
Amerika taip ilgai neužveda 
diplomatinių santikių su Sovie
tų Rusija. Rusija būtų išmo
kus mandagiau kalbėti.

Neišmoks, ba nereikia. Mask
vos diplomatai vadina dalykus 
ir daiktus jų tikrais vardais. 
Atsirado, mat, krikščioniški 
taikos mylėtojai’ O kas jie? 
Tai tie, kurie rabavoja Chiniją, 
tai tie, kuriems 12 metų gyvuo
janti Sovietų valdžia, visai ne
gyvuoja! Bet jeigu oficialė 
Amerika taip buvo apspangus, 
kad nematė Sovietų valdžios 
per 12 metų, tai ne geru tikslu 
ji dabar praregėjo.

Jeigu “Baltimore Sun” edito- 
rialas parašytas pašiepiančioje 
Washingtono valdžią dvasioje, 
tai “Washington Post” edito- 
rialas prašytas sarkastiškoje 
dvasioje. “Washington Post” 
stačiai sako, kad Amerikos val
džiai visai netinka duoti lekci
jas Maskvai. “Sovietų valdžia 
taip gerai užveža Amerikos val
džiai, kad ši negali turėti tin
kamų argumentų, kad duoti tin
kamą atsakymą.”

' f
Būdamas Baltimorėj, 

dau į ALDLD 25 kp. susirinki
mą. Kuopiečiai kalbėjosi apie 
negrus. Negrų klausimas kilo 
ir tarpe Baltimorės lietuvių. 
Kaip kam išrodo, kad negrai 
neturėtų dalyvauti partijos ren
giamuose baliuose. Ir čia pasi
reiškė baltasis šovinizmas, sa
votiškas “superiority complex.”v 
Klystantiems draugams, ma-' 
nau, duota įtikinančių pamoki
nimų.

Negrai darbininkai yra mūsų 
draugai.

užkly-

Baltimorietis A. Mikolaitis, 
jau apysenis žmogus, gavo 
“Laisvei” du skaitytojus laike 
vajaus. Jisai manąs, kad “Lai
svę” gana plačiai galima' pa
skleisti Baltimorėje. Kučauskai- 
tė gavo du skaitytoju, Klišis ir 
dar keli.

Bėda tame, kad Baltimorėje 
tūli žmonės perdaug dejuoja ir 
nepaslenka. O darbavimosi są
lygos čia, daug maž, tokios, 
kaip ir kitur,

Worcesterio Dėdynukas išlei
do SLA. kp. kalendorių, kad 
pranešti svietui, kad jisai dar 
gyvas. Jisai, tarp kitko, prime
na, jog aš pasakęs, kad jisai 
neprastas vyras. Jeigu aš ką 
pasakiau, tai, veikiausia, seka
mai: tu būtum gal ir neprastas 
vyras, jeigu nebūtum galutinai 
nusišpicavęs.

Toks komplimentas tinka.

Bostoniečiai, darykite toliau 
“Laisvės” vajų. Pildykite, ką 
prisižadėjote. Juo stipresnis 
bus veikimas Bostone, tuo svei
kiau bus visai apielinkei, ‘tuo 
geresnis jai bus pavyzdys.

6 kaip su Maine valstija? 
Kad tik mažiukas Portlandas 
nepralenktų Lewistoną ir Rum- 
fordą!

Maino draugai, mano nuomo
ne, dar galėtų sutverti ALDLD 
kuopas Peru (ten daug f armė
nų) ir Bangor.
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Plėšikai Nužudė Banko Pa
siuntinį ir Pasigriebė 

$15,372

Philadelphia.— šeštadienį 
trys drąsūs plėšikai užpuolė 
Philadelphijos Trust Kom
panijos banko pasiuntinį, 
nušovė ir pasigriebę $15,372 
pabėgo. Užpuolimą matė 
šimtai žmonių.

Lenkijos Darbininką Demon
stracija prie Amerikos 

Konsulato
VARŠAVA.— Pereitą ke

tvirtadienį Varšavos darbi
ninkai, po komunistų vado
vybe, demonstravo prie A- 
merikos konsulato ir protes
tavo prieš Amerikos grasi
nančią notą Sovietų Sąjun
gai. Įvykus susikirtimui 
su policija demonstrantai 
metė akmenis j konsulatą.

Šeštadienį Lenkijos fašis
tinė valdžia pasiuntė savo 
atstovus pas Amerikos at
stovą išreikšti apgailestavi- 
ma. v

Streikai Graikijoj
Athens, Graikija. — Čia 

streikuoja.gatvekarių darbi
ninkai ir gazo darbininkai.

Gatvekarių kompanija pa
statė jūreivius streiklau- 
žiauti.

Penktadienį įvyko susikir
timas su policija. Dvide
šimts peųki streikieriai tapo 
suareštuoti.

Salonikų mieste gatveka
rių darbininkai penktadienį 
paskelbė streiką išreiškimui 
simpatijos streikuojantiems 
darbininkams Athens mies
te.

Studentai ir Darbininkai
Egzaminuoja Profesorius

BERLYNAS.— Vokiečių iklįzio-
laikraščiai praneša, kad So
vietų Sąjungoj 19 universi
tetų profesoriai turėjo lai
kyti egzaminus prie tam tik
ros komisijos, kurią sudarė 
komunistai mokytojai, fab
rikų darbininkai ir studen
tai. Egzaminų tikslas — iš
tirti profesorių politines ir 
socialines pažiūras. Iš lai
kiusių 65 profesorių ir 155 
docentų, egzaminų neišlaikė 
98, kurių tarpe yra •' gana 
žymių mokslo jėgų, ‘ kaip, 
pav., prof. Pletnev’as — ži
nomas širdies ligų specialis
tas gydytojas Maskvos uni
versitete. Daugelis iš mo-i 
komojo personalo padavė 
atsistatydinimo 'prašymus 
prieš baigiantis sutarties 
terminui, nes jie nenorėjo 
leistis egzanainuoti savo 
klausytojams studentams.

Bridgeton, N. J.—George 
M. Archer, 55 metų amžiaus 
fabrikantas, nusišovė ket
virtadienį. Jis sirginėjęs 
virš metus laiko.

Tomkinsville, Ky.— Walt
er Jamison, 83 metų am
žiaus; tapo nuteistas pen
kiems metams kalėjimo už 
nužudymą Bob ^Finley, ku
ris randavo jo jo farmą.

DIDESNES KOVOS REIKALAUJA NUO 
MŪSŲ DIDESNIU PASIAUKOJIMU

Į atsišaukimą del finansinės paramos neblogai atsilie
piama, bet atsiliepimas turi būt lygus užduotims, kurios 
stovi prieš mūsų Partiją.

Kiekvieną dieną Komunistų Partija plečia savo veiki
mą didėjančiose klasių kovose. Imperialistų grasinimas 
Sovietų Sąjungai yra priemonė išjudinimui daugelio tūk
stančių Amerikos darbininkų. Karo pavojus po vadovy
be Wall Streeto prieš SSRS vis labiau jgręsia kiekvieną 
dieną. Hoovėris su pagelba 400 vyriausių darbininkų iš
naudotojų suprganizavo milžinišką maširią bandymui nu
mušti ant žemesnio laipsnio Amerikos darbininkų gyve
nimo maštabą dabartiniam krizy.

Tik Komunistų ‘ Partija gali vadovauti kovą prieš tą 
kriminališką vajų. Ji vadovauja kovą. Bet jos finansi
niai šaltiniai yra labai menki.

Mums tuojaus reikalinga aukų! Kiekvienas darbinin
kas, Partijos narys arba simpatikas, turį didžiai pasiau
koti šiuo laiku. Mūsų darbas negali laukti. Kiekvienas 
Komunistų Partijos svarbusis darbas buna sutrukdytas 
iš priežasties stokos finansų. Kuomet paaukojate, ne
žiūrint, kokia auka nebūtų, jūs tuomi prisidedate prie 
Partijos darbo šiame kritiškame didžiųjų kovų periode.

Tūkstančiai darbininkų privalo paaukoti kiek daugiau
sia išgali. Mes negalime apleisti savo užduotis, iškilusias 
iš karo pavojaus, didelio krizio, generalinio mainierių 
streiko, vien tik todėl, kad stoka finansų.

Valykime darbą pirmyn!
Komunistų Partija budavoja masinį judėjimą įr mes 

atsišaukiame į kiekvieną Partijos narį ir simpatiką, pra
šydami tuojaus paaukoti į Emergency Fund.

Siųskite tuojaus savo pagalbą mūsų masinėms kovoms. 
Aukas siųskite Kėmunistų Partijai, 43 E. 125th St., New 
York City.

Green Garbina Hooverį
CLEVELAND, Ohio. — 

Penktadienį čia Internatio
nal Ladies Garment Work
ers Uni j os' konvencijoj kal
bėjo William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas.

Kaipo kapitalistų tarnas, 
jis savo prakalboj išgarbi
no prezidentą Hooverį už 
tai, kad jis suorganizavo 
stambiuosius kapitalistus į 
fašistinę ekonominę tarybą 

I “išvengimui” pramoninio

| Green pareiškė, kad dabar 
jau “blogiausias periodas” 
perėjo ir šalis vėl yra “ant 

kadgero kelių.” Jis mano, 
“geri laikai” vėl tęsis.

i
Lenką Darbininką

Demonstracijos Varšavoj
i^^RLYNAS.— Čia gauta 

liranešimafe, kad ' penktadie
nį Varšavoj įvyko darbinin
kų demonstracija po komu
nistų > vadovybe. Policija
šaudė į demonstrantus. Vie
nas komunistas tapo užmuš-? 
tas ir keletas kitų darbinin
ku sužeista, v

Litvinovo Pranešimas 
Mandžurijos Valdžiai

Mandžurijos

Maskva.— Maksimas Lit
vinovas, einantis pareigas 
Sovietų užsienio reikalų ko
misaro, penktadienį pasiun
tė telegramą
gubernatoriui Chąng Hsu- 
eh-liang, kad 
sienio reikalų 
atstovas Simanovskis tapo 
instruktuotas tęsti taikos 
derybas su Mandžurijos Vai- Vietų Sąjungai ir Chinijai 
džibs atstovu Tsai Yun- 
sheng.

Sovietų už- 
ministe rijos

Plečiasi Sukilimas, Chinijo j
SHANGHAJUS.— Sukili

mas prieš Nankingo vaL 
džią plečiasi. Nankingo val
džiai gręsia pavojus. Dvide
šimts ketvirta divizija, kuri 
sukilo Pukow mieste kelios 
dienos atgal, laiko užėmus 
Tientsino Pukow gelžkelį 
už 50 mylių nuo Pukow, ties 
Pengpu. Sukilėlių spėkos 
auga.

Australijos Mainieriai Atmetė 
Pardavikišką Sutartį

SYDNEY, Australija. — 
Ketvirtadienį Kurri Kurri 
mieste mainieriai atmetė 
pardavikišką sutartį, kurią 
nesenai padarė reformisti- 
niai unijos vadai su kasyk
lų savininkų atstovais. Su
sirinkime > daly vavo suvirš 
4,000 mainierių. Kairieji 
darbininkai i nurodė, kad ši 
pardavikiška sutartis nepri
imtina. .< ‘

Manoma, kad juos paseks 
mainieriai ir ikitose vietose. 
J Sulig padarytos sutarties, 
mainierių algos nukapoja- 
moš nuoi'10 iki 12 nuošim
čiu. . j

Darbo Taryba savo susi
rinkime ketvirtadienio va
karą nutarė patarti mainie- 
riams paskelbti generalį 
streiką visoj šaly, jeigu sa
vininkai neatidarys kasyklų 
tokiomis sąlygomis, kokios 
buvo pirma pertraukimo, 
darbo.

Washington. — Praneša
ma, kad iki šiol 20 šalių 
paklausė Amerikos valdžios 
įsakymo pasiųsti notas So-

delei konflikto . Mąndžuri- 
joj. ' <

500 Marinų Pasiųsta į Hai
ti; Gabena Daug Amuni

cijos

Norfolk, Va.— šeštadienį 
po pietų iš čia išplaukė ka
rinis laivas Wright į Haiti 
respubliką slopinti sukilimą 
prieš Amerikos imperializ
mą. Išgabeno suvirš 500 
marinu, milionus diržu amu- 
nicijos. Taipgi gabena ka
rinius orlaivius, daug bom
bų, kurios bus mėtomos iš 
orlaivių ant Haiti gyvento
jų-

Lenkijos Seimas Nubal
savo Prieš Valdžią

VARŠAVA.— Penktadie
nį Lenkijos seimas 246 bal
sais prieš 120 balsų išreiškė 
nepasitikėjimą dabartiniam 
Pilsudskio kabinetui.

Balsavimas sekė po ilgų 
debatų, kukliose ėmė daly- 
vumą premjeras Switalsky, 
keturi jo ministerial ir tū
las skaičius seimo atstovų.

Manoma, kad valdžia da
bar rezignuos ir bus suda
rytas tokis kabinetas, kuris 
patenkins seimo opoziciją.

Premjeras Switalsky su
darė kabinetą balandžio mė
nesį. Beimąs .atsidarė per
eitą ketVirtadieriį, mėnesiu 
vėliau nužymėto laiko, nes. 
spalių 31 d., kuomet seimas 
susirinko į sesiją, Pilsudskis 
atsiuntė* būrį ginkluotų ofi- 
cierių ir seimo pirmininkas 
Daszynski del to atsisakė 
atidaryti seimo sesiją. Per 
tą laiką Pilsudskis vedė 
derybas su socialistais, ir 
šiuo tarpu nepasiuntė gin-

Negali Išgelbėti Sovietų 
Apšalusį Laivą

Maskva. — Nuo Sovietų 
ledlaužio Litke gauta radio 
pranešimas, kad iš priežas
ties didelių audrų jis negali 
pasiekti Sovietų mažą led
laužį Vavroplo ir Amerikos 
laivą Nanook. kurie yra įša
lę šiaurinio Sibiro vandeny
se. Litke grįžta į Vladivos
toką. ■ ,

Karo Stovis Nankinge
NANKING, ‘Chinija. — 

Penktadienį čia tapo pa
skelbtas karo stovis iš prie
žasties besiplečiančio sukili
mo prieš Nankingo valdžią.

Sako, ^Bakterijos Yra Prie- 
j žastis Vėžio Ligos

Londonas.— Kas pagimdo 
vėžio ligą, dar iki šiol tik
rai nežinoma medicinos 
mokslui. Yra visokių teori
jų. Įrodinėjama, kacj bak
terijos nieko bendro neturi 
su vėžio liga. Bet dabar 
žymus Anglijos daktaras 
Louis Sambon, vėžio ligos 
tyrinėtojas, sako, jog vėžio 
liga išsivysto iš priežasties 
veikimo tam tikrų bakteri
jų, tam tikrų mažyčių para
zitų.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

HOOVERIS SIUNČIA 500 MARINU 
Į HAITI KRIUŠINTI SUKILIMĄ

PRIEŠ J. V. IMPERIALISTUS
Haiti Darbininkai Skelbia Generalį Streiką, Nepaisant Ka- g 

ro Stovio; Šimtai Darbininką Suareštuota i 1
WASHINGTON.— Prezi-

dentas Hoovėris siunčia 500 Wright lioduoja orlaivius ir. 
(ar daugiau) marinų į Hai-, bombas Norfolk, Va., prie- 
ti respubliką malšinti sukili-1 plaukoj ir rengiasi tuojaus 
mą prieš Amerikos imperia- • išplaukti į Haiti.
listų priespaudą. Haiti res-listų priespaudą. Haiti res- Haitiečių darbininkų ta#- 
publikoj yra suvirš 700 ma- pe New Yorke . šeštadienį ; 
rinų, kurie ten paskelbė ka-I sužinota, kad jie gavo pra- * 
ro stovį. ’ nešimus iš Haiti apie besi*

. . . r ,. -įplečiantį sukilimą. Pranešfe^Amerikos imperialistine p . / , , ; .,-jv. , . L j■ tt -X- mai sako, kad darbininkaivaldžia rokuoia, kad Haiti , n ’ .. .i . J i , . paskelbę generalį streiką,respublikoj padėtis taba> hai*tiečių> j
rimta, ir prezidentas Hoo- . v. . , . A \. ’ . _ , . : rie yra žinomi kaipo Amen- ;vens prirengė kongresui;, J r x• t1 v. x ii !kos imperializmo priesaL speciali pranešima tuo klau- v. 1 . . ■, , T * * f 4 1 suareštuota ir kad visoj sa-Vi
S11T1U • •įly gali kilti revoliucinis ju-

Iš priežasties griežtos cen- dėjimas prieš Amerikos im- • 
zūros sunku sužinoti, kokia perialistų viešpatavimą, 
ten ištikrųjų yra padėtis: j Vienas iš suareštuotų vadų 
kiek ten marinai išžudė ! yra Antonie Pierre Paul 
žmonių, kaip plačiai sukili- i Amerikos marinai okupa
ntas eina ir tt. Kadangi'vo Haiti respubliką 1915 
Washingtono valdžia labai 
susirūpinus ir siunčia dau
giau ginkluotų spėkų, tai 
tas parodo, kad ten piasių laiką tie Haiti gyventojai, 
bruzdėjimas yra didelis, kad ’* 
ten plęčiasi kova prieš Ame
rikos imperialistus.

Aplaikė Litvinovo Notą

PARYŽIUS.— šeštadienį 
čia Amerikos ambasada ap
laikė Litvinovo notą kaipo 
Sovietų atsakymą į Ameri
kos notą Sovietų Sąjungai 
del Sovietų-Chinų konflikto 
Mandžurijoj. Ambasada pa
siųs Sovietų notą Valstybės 
Departmentui Washingto
ne.

Nota aplaikyta per Fran- 
cijos valdžią. Maskvoj ji 
tapo įteikta Franci jos am
basadai.

Meksikoj GelžkelieČiai 
Streikuoja

Mexico City.— Gelžekelio 
darbininkai, dirbanti prie 
Anglijos kapitalistų kontro
liuojamo gelžkelio, operuo
jamo tarp šio miesto ir Ve
ra Cruz, penktadienį paskel
bė streiką.

Valdžia pasiuntė kariuo
menę į streiko 'sritį.

Telegrafo operuoto j ai
pranešė, kad jie taipgi pri
sidės prie streiko.

Kompanija tvirtina, kad 
ji turėsianti užtektinai 
streiklaužių operavimui 
gelžkelio.

Valdžia pareiškė, kad ji 
“pritarianti” darbininkams, 
bet laikysis “neutrališkai'” 
Žiūrės, kad būtų palaikyta 
“taika” streiko paliestoj 
srity.

Londonas.— Anglijoj šeš
tadienį nuo didelės audros 
žuvo 26 žmonės.

K

Orlaivių gabentojas laivas

■ metais. Haiti kaip ir Cuba 
patapo Amerikos imperialis
tų plantacija, ir per visą tą 

kurie priešinosi Amerikos 
ginkluotam įsiveržimui, bu
vo persekiojami ir žudomi.

129 Metą Senukė
Tyltelių kaime, Kamajų 

vai., Rokiškio apskr. gyve
na 129 metų Grasilija Dul- 
kienė. Jos dukterys jau be
veik ant lazdų vaikšto, o ji 
vos tik du metu, kai nustos 

kad valgyt negalinti ir visą 
ją traukiant žemyn. SerųUJ • 
laikus dar gerai atsimęųsį | 
ir, pavyzdžiui, gražiai nu*? 
pasakojo savo atsiminimus, 
iš baudžiavos gadynės į P. 'S 
Rusecko “Baudžiavą.” Tik • 
kaž kodėl neprisimena 1863 
metų sukilimo. Baudžiavą 
ėjusi Gudiškio dvare. Senu
tė gimusi Tyltelių kaime, 

! kame ir dabar* tebegyvena.
1 (J 0**• Senatas Nubalsavo r Nepn-

imti Vare Senatan

Washington.— Penktadie
nį senatas 58 balsais prieš 
22 nubalsavo nepriimti į 
senatą William S. Vare, rė- 
publikoną iš Pennsylvanijos. 
Senatas pripažino, kad jis 
nelegališkai tapo išrinktas 
senatan 1926 metais. Jo no- 
minavimui ir išrinkimui 
praleista milionai dolerių: 
kyšiams, propagandai ir tt . 
Vare vedė “faitą,” kad'da-^ 
sigauti į senatą.

žuvo 5 Mainieriai Ispanijoj

$

Huelva, Ispanija.-— San | 
Platon kasykloj, netoli Sa- ‘| 
lamea La Real miestelio, ta
po užgriūti penki mainie
riai. Visų lavonai likosi iš- į 
imti. Vienas mainierys la- | 
bai sužeistas. . / "

$
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BALSAS IŠ HUNO 'KATORGOS

taravo jo social-fa

PRAĖJUS DIDŽIAJAI DARBYMETEI

me

taika”!

J. STALIN

Gruodžio 9

gąyė (vi^j tūkstančio naujų metinių prenumeratorių

Kai tikt atsiranda kas paragina,—jie užsirašo

išgyveno, 
Kanados 

Burt Mc-

Pirmad., Gruodžio 9, 1929

čia talpiname an- 
■politinių kalinių

ALDL 
bent ktej 
tokios: ’

i virš'2,000 mūsų judėjimui naujų kandidatų

Titnago Kasyklos 10,000 
Metu Atgal

Mukdeno valdžia, 
politikos pakenkti

sprendžiu'* j 
farmas ;(kąįp į jkąd 
.frazių galviai) tylį-

^rlyillįjs (drg. .Arminas), kituose miestuose ir miesteliuo 
lianai rtnažai tegauta. Tiesa, ten buvo bedarbių,—darbi

fttatteed as .second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
. Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Lietuvių Darbininkų Karolio 
Požėlos Vardo Kliubui 

Leningrade

žiaurios 
tvindė i 
ją. Turime 
Šalkauską, 1 
vadą, vieton senojo 
Jam ir jo dėžiniai rankai visų 
įvairių ekzekucijų vykdytojui

čiais metais pagamins daugiau, 
nekaip pusę visų lauko ūkio 
produktų, 

t

Tokia smarki pažanga lauko 
ūkyje dar nebuvo iki šiol žino
ma nei socialistinėj pramonėj, 
kuri, neabejojamai, žygiuoja 
užtenkamai stebėtinais šuoliais 
pirmyn. .

idiiųnku dalyvaudamas mušime 
aktyviai. Vienai- geležimi su
daužė galvą, h*- kelias jų taip 
primušė, kad buvo' rimtai susi
rūpinta del jų gyvybės. Mo
terų skyrius virto lįgdnine. Be 
to jas dviem savaitėm nubau
dė karcerio padėtimi: atėmė 
šėnikus, produktų iš . “laisvės” 
neleidžia ir “uborkon” uždrays-

, “Viinfį3’’-r-*apię 'tiek ^VadiL i; ‘1''' 
Tai*, džiėj ;įdahįČ|ds‘ pasėkos

Negavo

lio. Kuomet Chinijos banditaį, durstomi Amerikos imperialistų, 
užpuolė ant Tolimųjų Rytų Geležinkelio, suareštavo šimtus So
vietų Sąjungos piliečių ir Sovietų Sąjunga panaudojo griežtes
nius būdus prieš imperialistų įrankius, tai Washington© valdžia 
pradėjo šaukti, kad Sovietų Sąjunga veržiasi į Mandžuriją, kad 
gręsianti pasaulio taikai. Tam visais galais 
šistai ir kitokį elementai.

Ar, todėl, ne aišku, jog jau
na mūsų socialistinė žemdirbys
tė turi didžią ateitį ir yra gabi 
padaryti tikrų stebuklų ‘ savo 
besiplėtojime?

Tas milžiniškas nuveikimas 
besivystyme kolektyvių ūkių 
yra aiškinamas įvairiomis prie
žastimis, iš kurių gąlima sumi- 
nėt sekamąsias:

Visų pirma, pasisekimo prie
žastis rfeikia matyti tame, kad 
Partija laikėsi leninistinės po
litikos auklėjime mįnių ir sis- 
tematiškai vedė valstiečius lin
kui kolektyvės (bendrybinės) 
žemdirbystės, keldama ir rem- 
dama • kooperatyvus. Pasiseki- 
rho ^rięŽąštis,’A Įtqiįau, yra tas 
faktas, | kad ■ įkirti ja sėkmingai 
sįojflį i>Hąšj'|ųęsį .Mirie stengėsi 
yerdauį ■■ išpūki j J udėjimą

> ^Utarimų-nuo- 
kolektyves 
“kairieji” 

prieš tuos, 
įkurie stengėsi įshti’Ukdyti Parti
jos da^bą •? .(kaip 'kad pusiau- 
bailiai atbūkęliai ; iš dešinio
sios).,, \ ty'.U

Tas nepaprastas’’ pasisekimas 
kojęktyyi'ų ūkių kūrime, reikia 
pripažintu \ pareina; ir iš pui
kaus Sovietų vyriausybės su
pratimo apie augančius vals
tiečių reikalavimus naujų įran
kių iT naujos technikos, taipgi 
iš supratimo, kokia beviltinga 
bus valstiečių ibūklė tol, kol 
pasilaikys senoviškieji ženfdir- 
byštės būdai, čia ir .buvo lai
ku suteikta pagejba, skolinant 
traktorjus ir kitokią mašineri
ją, įsteigiant traktorių stotis, 
organizuojant bendrą (kolek
tyvi j laukų .darbą, kuriant ir 
keliant kolektyvės farmas 'ir,

Belgijoj buvo titnago 
(skalkos) kasyklos 10,000 
metų atgal. Tas užgriuvu
sias gilias kasyklas atrado 
būrys dominikonų, kuriuos 
buvo ištrėmus Franci jos 
valdžia. Jos užsilikusios 
nuo akmens amžiaus, kada 
nebuvo dar žmonėms žino
ma nei žalvaris nei geležis. 
Iš titnago tais laikais dary
davo kirvelius, peilius, gin
klams ašmenis ir kt.

Kasyklų tuneliai, keliais 
aukštaiš ‘ yra pusėtinai ilgi 
ir/visaip išsivingiavę. Juo
se rado įrankius iš briedžių 
ragų, akmeninius kūju$, 
kastuvus, i, titnaginius kal
tus df kitus > įran
kius.’ ' t
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Bet kai tik Sovietų Sąjunga susitaikė so 
nežiūrint visų kliūčių ir Stimsono-Hooverio 
taikai, tie patis Stimsonas-Hooveris -siunčia 500 ginkluotų J. V. 
marininkų į Haiti “daryti tvarką!”

Iki šiol, reikia žinoti, Haiti respublikoje buvo nuolatinių 700 
ginkluotų marininkų, kurie “darė tvarką.” Nicaraguoj buvo 
apie 1600 marininkų^ Apie'tiek pat ar daugiau Chinijoj.

Bet šiandien Washingtono valdžia mato reikalo sustiprinti 
ginkluotas pajėgas Haiti respublikoje.
i Kuriais5sumetimais? ;* ’ \ M <

’ I ’■ i l ,Haiti yrą (iš vardo) nepriklausoma respublika, bet faktinai 
valdoma Amerikos ^kapitalistų. Esamasis Haiti prezidentas Bor
no yra Wall gatvės pbnų paskirtas ir jiems tarnauja. Jis veikia 
išvien su generolu Russelliu, augštuoju komisionierium, paskirtu 
Washingtono valdžios.

Iki šiol Haiti respublikoje karo* stovis veikė jau per kelis me
tus. Marininkai šautuvais ir durtuvais šėrė pavergtuosius Ame
rikos imperializmo gyventojus.

Bet akyvaizdoje to teroro iš “tvarkos darytojų” pusės, nese
nai iškilo muitinėje platus streikas. Sustreikavo darbininkai, 
reikalaudami priimti atgal beteisėtai išmestą vieną darbininką.

Iškilo streikas ir universitete, o taipgi agrikultūros ir kitose 
mokyklose. Persimetė -jo liepsnos ir į kitas industrijas. Nega
lėdami apsidirbti su 700 marininkų ir vietiniai^ valdžios orga
nais, gubernatorius ir “prezidentas” Borno pareikalavo daugiau 
ginkluotų spėkų—dar 500 marininkų. “Taikos apaštalai”—Hoo- 
veris su Stimsonu—pildo reikalavimą.

Kiekvienas dabar matys, kokios taikos trokšta Stimsonas, su 
Hooveriu ! Jiem rūpi ne-.taika, bet sutriuškinimas! darbininkų 
judėjimo! Sutriuškinimas Sovietų Sąjungos; avangardo pasau
lio revoliucinio darbininkų judėjimo t. Kuomet eina; klausipiasį 
ąpie Amerikos kapitalistų interesus ChinijojJ Nicaraguoj, Haiti 
arba kitur, tai Stimsono-Hooverio “taika” tokia: pasiųsti į tas 
šalis kuodaugiausia'ginkluotų mušeikų, kad jie ^vinų ir? ugpimį 
pavaišintų kiekvieną, drįstantį pasipriešinti' pĮėšikiŠiiarii; Amęri- 
kos imperializmui. ,■ , ’ < ■ ’ f p • ; į ' H . ; j

Šalin ^u tėkia
Kiekvienas ddrbihinkas privalo ‘atsakyti į ĮStimsoųo.-ĮJbpVe 

tokius žygius .didesniu. ąavo; organizuotumu, stiprinimui Įt<į>Ąiįir 
tinio judejimd ir

nas.
Iškeliaudamas ten, jis nie

ko daugiau nepasiėmė, kaip 
ly-itik kirvį ir fotografijos 

gūs.” Jau nuo geg. 1 d. pra- Aparatą. Vienintelis jo dra- 
deti puolimai dar vis tebesitę- biižis tai buvo vidutiniai 
šia. Mes šventėme Tarp. Raud 
Dieną. Kaip buvo galima lauk
ti, įvyko smarkus puolimas. At
ėjusi kameron gauja puolė dras
kyti sienų papuošalus, 
ką raudonus ženkliukus. Apgy
nimui savo vėliavos mes suda- 

bude- 
sargų 
mūsų 
drau-

Tris .'mėnesius 
“kaip Adomas,” 
giriose rašytojas 
Connell,'kuris šiomis dieno
mis sugrįžo į New Yorką. 

korpvedėjui. Korsakevičiui vado-i Jo buveinė buvo giriose, 
vaujant yra daromi išanksto 300 mylių į šiaurę nuo Que- 
suplanuoti puolimai. Naujasis | bec’o. Gyveno vienui vie- 
viršininkas esąs pasiryžęs mus 
pastatyt tokion padėti n, kokio
je randasi kriminalistai žmog
žudžiai, plėšikai, arkliavagiai ii’ 
kt. Jam esą visi kaliniai

j ‘‘įĘaityės” ir “Vilnies” vajus jau praėjo. Pasėkos, 
|ąs liečia laikraščius, jau galima apčiuopti. Jos yra

United States, 6 months, 13.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

storo audeklo apatiniai, be 
rankovių ir su trumpomis 
kelinaitėipis, panašiai kaip 

pas kai B. V. D.
Antrą dieną jis girioje 

i užtiko indijonų nuluptą 
briedžio kailį. Iš jo pasida
irė drabužį. Pasigamino sai
doką ir juom pasišaudė zui
kučių ir kitų mažų žvėrelių, 
i taipgi ir paukščių. Pašidir- 
Ibęs durklą jis pasismeigda
vo žuvų iš artimos upes. 

I Mėsą. ir žuvis valgė nevir- 
(damas ir nekepdamas.

Susikalė šiokią tokią bū- 
:d^. Kadangi neturėjo deg- 
‘tukų, tai ugnį užsikurdavo 
Trindamas į viens kitą du 
sauso medžio gabalu, kol 

■ užsidegdavo.
Per paskutines dvi savai

tes ten buvo labai šalta, 32 
laipsniai žemiau Zero.

Sugrįžo New Yorkan pu
sėtinai suplonėjęs, be't svei- 
jkesnis ir stipresnis, nekaip 
pirm to. Jis dar sykį žada 
ten ar dar toliau adomiškai 
pagyventi. Ketina iš savo 
patyrimų rašyti straipsnius 
žurnalams, o ♦ gal 
išleisti. .

Nuo Red.- 
trąjį Kauno 
laišką, rašytą Lietuvių Darbi
ninkų Karolio Požėlos vardo 
Kliubui Leningrade. Pirmasis 
laiškas, o prieš tai į jį atsaky
mas, jau tilpo “Laisvės” skilty-

SUBSCRIPTION RATES
Uhited States, per year, $6.00 
fihooklyii, N. Y., per year, $8.00 
Wnreign countries, per year, $8.00
Canada and Brazil, per year, $6.00

Iš to atžvilgio didysis (So
vietų Komunistų) Partijos pašf 
sekimas yra taine, kad jai pa
vyko pervesti didžiąją masę 
valstiečių tam tikrame skaičiu
je apskričių iš senojo kapita
listinį© vystymosi į naujus bū
dus socialistinio vystymosi. 
Pirmame atvejyje naudojosi 
tiktai saujelė turtingų ūkininkų 
ir kapitalistų, kur didelė vals
tiečių didžiuma vargo, skurdo, 
vos tik gyvybę bepalaikyda- 
mi. Antrame atvejyje, prie 
naujo socialistinio vystymosi,' 
turtingieji ūkininkai yra išve
jami, o vidutiniai ir vargingie
ji ūkininkai yra naujomis prie
monėmis aprūpinami, su nau
jais įrankiais, traktoriais ir 
žemdirbystės mašinomis, taip 
kad yra duodama jiems gali
mybė pakilti iš vargo ir pasi- 
liuosuoti iš priklausomybės nuo 
buožių (kulokų) ir 'žengti* pir
myn keliais kobęęratyvės iy 
kolektyvėsj ženidirbystės. ' Į • 

t • ; ' < • J * f < l;• J l j 4 i.- 'i < i ’ * '
Partijos ^didelis į huvęikimąs 

yra tame, kacĮ jai pavyko su- 
organizuot a |iąj griežtą ‘ pe^mąl-. 
na pačiuosę vafetieČiūob^ < 
l/ad jinai' perėmė į s^o|yą|4-' 
vybę plačiąsias įpiniąš 
nių ir smulkiųjų vąlštiė$ųį4-' 
nepaisant, kad visokios įpikto- 
sios spėkos; dėjo milžiniškas 
skerspaines ant josios kelio ir 
darė desperatiškų pasipriešini
mų, pradedant nuo popo ir buo
žės ir baigiant savanaudžiais, 
filosofuojančiais ištižėliais A ir 
dešiniaisiais oportunistais pa
čios Partijos eilėse. ..
\ (1928 m., sovietinių ūkių bu
vo 1,425,500 hektarų ; .1929 .m. 
—1,816,000, kolektyvių didžių
jų ūkių—4,262,000 hektarų. 
Apskaitliuėjąma, kad 1930 m. 
sovietinių ūkių bu& 3,280,000 
hektarų, o kolektyvių (bendry- 
binių)—15,000,000 hektarų.)

Sovietinės ir kolėktyvėš 
(bondrybipės) farmos, kąip 
apskaitliuojama, tai ateinan-

Brangūs draugai!
Mes jau anksčiau rašėm vie

ną laišką. Mūsų susirašinėji
mo tikslas, kad susirišti su Le
ningrado darbininkais lietuviais. 
Tuo labiau, kad jie jau yra pa
darę žingsnį organizuodami 
kliubą ir dar davė jam mums 
labai artimą ir brangų vardą. 
Su šiuo laišku mes norime jus 
pajnformuoti apie paskutinius 
įvykius pas mus Kauno kalėji- 
-me,' nes' pas jus yra daugelis 
-draugų, kuriems teks pabūti 
šioje Bastilijoje. Siųsdami jums 
šį laišką pranešame, kad š. m. 
rugpjūčio 9 d. kraugerių fašis
tų kariuomenės teismas nuteisė 
“Spartako” byloje du mūsų 
draugus, Kontautą Kazį ir Ku
činską Domą, mirti. Drg. Kras- 
tinaitę Klaudiną iki gyvos gal
vos s. d. kalėjimo. Teismas ir 
prokuroras jų nuteisimui nesi
drovėjo panaudot savo kaltini
mo motyvuose puskvailio La
pinsko (Lapkov) Kazio provo
kacijas. Rugpjūčio 16 d. buvo 
įteiktas motyvuotas sprendimas. 
Tą dieną protestuodami prieš 
mūsų dviejų drg. nuteisimą mir
ti ir bendrai prieš fašistų šėl
stančią reakciją, prieš karo 
teismus paskelbėme mes, skai
čiuje 220 politkalinių vienos 
dienos bado streiką. Dabar yra 
paduota fašistų tribunalui kasa- 
cijos skunda. Skundą atmetus, 
mes su sąvo brangiais draugais 
turėsime atsisveikinti. . .Gal net 
šiam laiškui nepasiekus fašistų 
budeliai nugalabys du darbinin
kų klasės kovotojus.,’ Iki šiol 
tiek tai’dymp pietų,: tieį< teisme 
itiinimi drąugaj laikėsi >kaip tik- 
rji Komintemb' kar^ivįąk i Tiki
me, kad jie išlaikys ir toliau 
mūsų vėliavą augštai iškėlę.

Jūs iš lietuviškų buržuazinių 
laikraščių maždaug galit paste
bėti, kaip šėlsta Lietuvoj pasiu
tusiai fašistų reakcija. Tos 

reakcijos vilnys už- 
mūsų Kauno Bastili- 

! naują viršininką 
buv. drausmės bat.

Reikalos.

rę grandinę pastojome 
liams kelią. Vienas iš 
suolą pagriebęs davė j 
grandinę. Kai kuriems 

' gams pasisekė suolą nutverti, o 
vienam vis tiek galva liko per
skelta. Kiti sargai buvo apsi
ginklavę geležinėmis pirštinė
mis ir kt. įnagiais. Mušamos 
kameros draugai pakėlė triukš
mą mušdami į duris ir šaukda
mi. Juos, pasekė visas mūsų 
skyrius. Puolimus darė ant 
Aeliu kamerų ir visur buvo su
tikti su. tokiu pat triukšmu. 
Pagaliau liovėsi. Už tai mes 
buvome nubausti dviem savai
tėm: atėmė pasivaikščiojimą, 
neleido ' iš kameros • kameron 
perduoti laikraščių, knygų.

Pas moteris (polit.) nuėjo 
suvesti “senas ir naujas sąskai
tas”. š. mėn. 11 dieną. Kilo 
triukšmas. Nieko nepešė. Už 
'tat rytojaus dieną gerai pasi- 

. stengę. Atėjo virš dvidešimt 
sarąų, pasiruošusių muštis. 
Moteris išvarė koridorių. Ne- 
kurias pradėjo gaudyti vesti į 
karcerį. Kitos drauges ■ neduo
ti. Sargams įsakė korp. vedė- 

žemaitė, lietuvių rašytoja, 1921. jas pulti ir mušti, pats su vai-

Rugpjūčio 13 d. užpuolė su
imtus—sąryšy su Šančių prie-: 
miesty suruošta demonstracija 
Raud. Dienoj—demonstrantus; 
Juos varė prie darbų, šie at
sisakė. Tada sargai puolė muŠ- 
'ti. Kai kuriuos išsivilkę “ubor
kon” gerokai išplakė.'' Jie par 
kėlė triukšmą. Už tai dabar 
liko visi išskirstyti tarp krimi
nalistų po vieną ir jėga yra 
priversti eiti dirbti.

(Tąsai 5-tam pusi.)
n'ofičialiii: davinių apie ALDLD. vajų, bet sprendžia- 
buvo Vidutinis: vienur kuopos gerokai paaugo, kitur 

išsilaikė hormoje pernykščių metų. Ne 1>e to, yra ir tokių, ką 
sumažėjo.

Viepas tenka pažymėti, kad šių metų, kaip ir pereitųjų, vajus 
buvo 'stekmingas ten, kur buvo kas veikia. Montelloj jau per 
kokį dęŠėtką pastarųjų metų gauname gerai skaitytojų todėl, 
kad seniau d. Smithas, o vėliau d. Šimaitis mokėjo, ir netingi 
dįrbth Kas tikėjosi, kad šių metų “Laisvės” vajuj d. Šimaitis 

»gaus j57 metinius prenumeratorius ir tolydžio laimės pirmą do
vaną? Buvo manyta, kad Montello jau išnaudotas; kurie buvo 
galimi prikalbinti—jau prikalbinti. Betgi taip nebuvo. Kiek- 
vienaęrr mieste randasi dar daug darbininkų, neskaitančių mūsų 
laikraįščiųk Jei tik atsiras, kas juos paragins, tai be jokio abejo
jimo, prenumeratorių bus galima gauti, jei ne tuojau, tai kitais 

■metais. , '
'Philadelphia šiemet taipgi pasirodė. Drg. Merkis veik vienas 

jieškajo naujų prenumeratorių ir, kaip matome,'gavo virš 50. 
/jo nuomone, nėra sunku darbininkui užrašyti “Laisvę.” Tik 
reikią4 turėti laiko ir noro pereiti per stubas, pasikalbėti su dar- 
bininįaię, jiems paaiškinant laikraščio kryptį, etc. Drg. Mer
kis pareiškė tą tiesą, kurią mes visuomet skelbėme.

Mes manome, kad waterburietis drg. Namikas taipgi gerai 
pasidarbavo ir'savo duotąjį žodį išpildė. Atsižiūrint į visas ap
linkybes, detroitiečiai draugai > taip jau šiemet gerai pasirodė, 
gaudami virš* pusę šimto “Laisvei” ir apie tiek pat “Vilniai” 
metiiyų' pręijum^ratorių.

Naįhua dr Paterson, N. J., 'ačiū d. Sinkauskui ir šimučiui, la
bai gerai- IpaXidarbalvo. Tuose miestuose mūs dienraštis visuo
met turėjo gerą vardą darbininkuose todėl, kad audėjai dažnai 
streikuodavo, o. “Laisvė” visuoffiėt' jiem patarnaudavo kuo galė
dama

Prastai šięmęt pasidarbavome kietosios anglies srityje. Ne- 
skaitai^jPorį ęarbon, kur puikiai darbavosi draugė šiupailienė, 
ir Mil 
se po 
ninku,’neišgalinčių užsirašyti laikraštį, bet tuo pačiu sykiu, 
šiurk^įp^įos gyvenimo sąlygos kairina darbininkus ir jie, kaipo 
naturaji pasėka to, yra prielankūs mūs judėjimui. Jei tik būtų 
pasidarbuota, esam tikri, būtų gauta ten prenumeratorių dau
giau/negu pereitais metais. Juk Port Carbon su Minersville 
randasi ten pat.

Atsilikęs buvo Clevelandas. To miesto draugai vajininkai nė 
vienam„dienraščiui šiemet negavo po apčiuopiamą pluoštą pre
numeratorių. Tik pavieniai darbininkai gausiai darbavosi.

Prastai pasirodė Pittsburghas ir Bostonas. Abu miestai turi 
didelius centrus lietuvių darbininkų. Iš abiejų gauta, palygina
mai mažai.

Kiekvienas vajus mums suteikė daug pamokų, bet daugiausiai 
jų suteikė pereitasis. Jis būtent parodė, kad, norint laimėti, 
turime sukoncentruotai ir pasiaukojusiai padirbėti. Mes žino
me tokių vietų, kur, laike vajaus, tūli draugai, atsisakydami jieš- 
'koti laikfašČiam prenumeratorių, teisinosi: “Mes labai užimti 
įPsuętifbs darbais.” Jie pamiršo, kad čia yra svarbiausias Parti- 
įjos darbas. Laike vieno mėnesio galima daug smulkesnių dar
belių, -daug net susirinkimų, apleisti, kad gavus dienraščiam 
BpMpirties, pajieškant naujo skaitytojo. Gavimas naujo prenu- 
HBaerfttorlAuš yra gavimu naujo kandidato į Partijos, jei ne na
mus, tajP rėmėjus. - . .
c Gauįą^pHūsąi ir minusai šitam' vajuj privalo būti didelėmis 
lidkcijomis mums visiems sekamais majais.
L Dabą^gi pasilieka, būtent vienas: nenuleisti, rąnkų, bet.tęsti 
■arbą'tplyn r jieškoti naujų dienraščiam.skaitytojų, ir, svarbiau- 
Ma, stangrią ..išrinkti pinįgaf iš senų, kurie užsirašė’- pereitais’ 
fchętairf Ir ’ kurie dar nespėjo užsimokėti. Reikia paraginti tuos 
Barbink us • reikią pas juos į stubą nueiti, pasikalbėti. . f i 
Kt Yprtfflgai tas taikoma draugam tuose, miestuose, kuriuose per, 
tejj buJo mažai pasidarbuota. Bostonas, Pittsburghas, Wilkes- 
■arreShenandoah apielinkėse. > ' ' 1 •

komunistiniam žodžiui skleisti tarpe darbininkų labai 
jįįBMr'Jtepitalistinė racionalizacija smaugia darbininkus, trauk- 
JHfea.Suų paskutinius syvus; kiti vejami mašinų laukan iš fa- 
■Mįjg/^Impėrialistjnio karo pavojus didėja. Bedarbė auga. 
KMdiMokai kairė ją ir kovingėja, šliedamiesi į komunistinę pu- 
■Sp. Lietuvoje gyvenimas vis blogėja, reakcija šėlsta ir dūksta, 
KįįBwi_3oyietų Sąjungoj darbininkai visu smarkumu kuria so- 

tvarką, kreipdami viso pasaulio darbininkų domesį į 
■K&. ^Amerikoje tuo pačiu sykiu tarpe lietuvių matom tik., vie- 
ME&ttfilunistus sii savo broliškom organizacijom stovinčius^prie- 

gudukų iy ginančius jų reikalus, kuomet t. v. socialis- 
MKMMklriečiHi, liberalai ir laisvamaniai visiškai sufašistėjo ir, 
^■ffi^peųdrą frontą, veda griežčiausią kbvą prieš viską, kas 

ir darbininkiškesnio.
įąikas, draugai, .stiprinti ne tik mūs spaudą, organiza- 

^■FjfeUiviškose ribose, bet taip pat ii’ Amerikos Komunistų 
dienrąątį “Daily Woriįcerį.v , . f

DARB^INKIJ

KALENDORIUS

trumpai pasakius, duędaiit vi
sokeriopą valstiečių farihonis 
paramą iš kolektyvių »didžių jų 
ūkių.

Tai dar pirmą kartą pasau
lio istorijoje iškilo galia, So
vietų galią, kuri darbais įro
dė savo pasįryžimą ir gabumą 
teikti sistematiškos ir nuola
tinės paramos dirbančioms val
stiečių masėms jų gamybos 
darbe.

Argi neaišku, kad dirbančios 
valstiečių masės, kurios tiek 
daug metų kentėjo del stokos 
įtaisų ir abelnai darbo įrankių, 
kad tos masės godžiai grieb
sis šitokios pagelbos ir prisi
dės prie judėjimo linkui kolek- 
t^vės lauko ūkininkystės ? < Ir 
ar tąi Stebuklas, kad senąjį 
darbininkų 'klasės obalsį, 
“Veidan; į Sodžių !” galėtų ko
lektyviai , farmeriai papildyti 
nauju obalsiu, “Kreipkime 
Akis jinkui Mipstų?”

Milžiniškas pasisekimas ko
lektyvių farmų, pagaliaus, yra 
vaisius to, jog pažangūs mūsų 
šalies darbininkai paėmė tą 
dalyką į savo rankas. Aš kal
bu apie dirbančias brigadas, 
šimtais pasklidusias svarbiau
siose mūši] šalies srityse. Rei
kia pripažinti, jog iš visų gali
mų propagandistų už kolekty- 
vę ūkininkystę, atsižvelgiant į 
jų pasekmingumą tarp valstie
čių minių, pirmais yra darbi
ninkai propagandistai.

Ar vis dar' reikėtų stebėtis, 
kad darbininkai įtikino valstie
čius gerumais kolektyvės ūki
ninkystės prieš mažas atskiras 
pavienių žmonių farmas, ypač 
kuomet esamos kolektyvės ir 
sovietinės farmos iškalbingai 
liudija apie tuos gerumus?

Tai tokiais būdais buvo ga
limas pasisekimas su kolekty- 
vėmis farmomis, pasisekimas, 
kuris reikia laikyti svarbiausiu 
ir griežčiausiu iš visų kitų bė
gyje kelių paskutinių metų.

“Mokslininkų” prįeštarau-, 
jauti pareiškimai prieš galimy
bę ir prieš pasekmingumą or
ganizavime ; tų didžių fabrikų 
grūdamu g'ąminti,’ pq 50j0Q0 
iki 100,000 hektarų ž(>mes, to
kie pareiškimai pasirodė 
bergždi.

Kapitalistinėse šalyse su jų 
privatinėmis žemės nuosavybės 
teisėmis organizavimas didžių
jų grūdam gaminti fabrikų yra 
negalimas be žemės supirkimo 
arba be mokėjimo absoliutės 
rentos, kas labai apsunkintų 
gamybą.

Mums gi nėra jokių panašių 
suvaržymų—nei a b s o 1 i utės 
rentos mokėjimo nei žemės 
pirkimo bei pardavimo, kadan
gi pas mus nėra teisių privati
nės žemės nuosavybės. Todėl 
šičia yra palankesnės sąlygos 
delei išplėtojimo didžiųjų grū
dams auginti farmų.

Kapitalistinės^ šalyse, didie
ji Javų farmų užvedimai tar
nauja tam tikslui, kad iš jų 
gaut kuo daugiausih pedno ar
ba bent tiek pelno, kaip kad 
vadinamasai vidutinis pelno 
nuošimtis.

Pas mus gi, iš antros pusės, 
didieji grūdų ūkiai, kurie yra 
valstybės nuosavybė, nereika
lauja nei didžiausių nei viduti
nių pelnų delei savo vystymosi, 
bet' gali apsiriboti minimum 
(zemių-žemiausiu) pelnu, o- 
'kartais apsieiti ir visai be jo
kio pelno.; : Čia gi vėl faktas, 
kuris, prisideda prie palankių 
sąlygų delei’ plėtojimo žemdir
bystės tokia plačia papėde.

Kapitalistai, pagaliaus, netu
ri nei specialių paskolos (kre
dito) lengvatų neigi specialių 
taksų (mokesčių) patogumų 
delei savo didžiųjų grūdus ga- 
minančįų lauko ūkių; o prie 
Sovietų tvarkos, kuri stoja už 
žemės socializavimą, yra ir vi- 
suomet bus tokios lengvatos.

(Daugiau bus)
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Vadovaujančiose rolėse operų: 
Kornevilio Varpai, Pepita, Grigu- 
tis, Kova už Idėjas ir kitose Mar- 
gareta parodė savo talentų kaipo 
dainininkė ir artistė. Šiame kon
certe girdėsime ir ją.

Aido Choro Darbymetis

visiem be skirtumo.

MENDELO

siryžimu rengiasi prie “Kova po 10 CENTy IR DAUGIAU

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais sayo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to> 
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins buo
mus plaukus. Atsikreip 
rašykite šiuo antrašu:

MAINTERIŲ KVARTETAS Iš SHENANDOAH, PA.
Jis dainuos revoliucine^ dainas tokiuose laibuose, kaip matote ant 

paveikslo. Tai pirmu kartu mūsų parengime grynai proletariškas aktas.

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

J.is vi?U0.met Palinks- Padirbti iš Suderintų Havana 
Tabakų. Vidurys vien tik ta 
importuotų tabakų.

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apųipkama. ,

Aido 1
prie 1 aktų,

Puslapį Trečias
.-ii.. ..i. i i ■ . . i ri.-Įi

MARGARET E. čESNAVIČIŪTe

1 ■ '< j,'. J®

B 1
* U
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DETROITO ŽINIOS Fašistų Lengvata Sinagogai UElnUIlU LUIIUJ Ramygalos žydų sinago- 2 
j gai statyti švietimo mįnįste- ., 
: rija leido iš skirto minis te- 
‘ rių kabineto fondo iki 6,000 ' — 
litų miško medžiagos be 
procentų išsimokėti per še 

.šis metus

Vaje, .vaje.. . Aš, būdamas) 
dar Lietuvoj, dažnai pergyven-i 
davau darbymečius, kaip: ru-| 
giapjūtę, šienapjūtę ir tt., bet) 
tokio darbymečio, protinio! 
darbymečio, dar nesu veik ma-| 
tęs, kaip kada dabar 
Choras rengiasi 
operetės . “Kova Už Idėjas,” i 
kuri bus perstatyta 22 d. 
gruodžio, po vadovyste Aido, 
Choro mokytojaus V. Žuko ir! 
operetes režisieriaus J. Vilke-į 
lio. Tik paklausykit, kaip ne-! 

' 'tikėtai man teko pamatyti tą 
jų darbymetį.

Aną vakarą pasirengiau va
žiuoti į svečius pas drg. Vii-' 

, kelį, būsimos operetės režisie- 
' irių. Nuvažiuoju pas jį, bet, 

deja, svečiuotis man neteko, j 
Klausiu Vilkelį, nejaugi nesu-! 
šneksi su manim nei keliom 
minutėm, juk aš tokią kelionę 

i padariau vien tavęs susitiki-!
I m u i ?

—Tai ne! Ne šiuo laiku. . . ! 
j—teisinosi Vilkelis.—Iki gruo
džio 22 dienos mes, aidiečiai, į 

lesame taip paskendę opere
tės besimokinirno darbe, kad 
j ir prie geriausių norų 
j me laiką veltui leisti, 
į vakarais.

Na, ir ką padarysi, 
i lis nuvažiavo savo keliu, 
I—savo, r 
; atsiskyrimo, 
j nuvažiuoti
“procę.” I 
pilna svetainė Aido choristų!' 
Mokytojai—Vilkelis ir Žukas 
—įšilę tik diriguoja, tik skrai
do, laksto... Vienas smarkiu 
tonu muša piano klevišus, kas 
reiškia, mokina dainas. Ant
rasis—tai judesį, tai kryptį, 
tai aktingumo vaizdą vaizduoti 
mokina. Ir iš šalies žiūrint 
man athodė: Aido Choras ne- 
apsakomu stropumu mokinasi 
minimą operetę. O kodėl? Juk 

Įgalėtų gerokai prasimokinę ir 
■ šiaip be jokio trjūso, be ener
gijos eikvojimo, tą operetę 

j praleisti, suvaidinti? Bet ne! 
* Ve iš- kur mūsų aidiečių toks 

pasiryžimas bi kuriame jų; 
'darbe: mes jau žinome, kad; 
įAido Choras yra mūsų darbi- 
[ninkiško veikimo kūnas! Ai
do Choras jau nesuskaitomai; 
daug sykių yra padėjęs ir sun-■ 
kiai padirbti darbininkiškoj 
dirvoj.
mina darbininkiškus parengi
mus. Už tai jam yra verta 
pagarbos žodis. Bet šiuo sy
kiu jis visu smarkumu ir pJ-

.^4

užžavės

SPRINGFIELD, ILL

žodžių 
Idėjas”

Notary 
Public

negali- 
o ypač

PHONE 
Stagg 
5043

L. BERNICE ŠALINAITŪ
Po daugelio metų mokinimosi 

muzikos čia, Jungtinėse Valstijo
se, keletą metų ji mokinosi ir gar
sioje Italijoje. Savo profesijos 
praktikoje Šalinaitė parodė gau
saus talento. Ji bus šio koncerto 
akompanistė ir diriguos Aido Cho
rui, kuris atidarys programą nau
jomis dainomis.

M

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

-
Si

į* 4

SESERYS
PAULIIJKONIŪTŪS

(I a r b i n i n k i šk o s visu o m c - 
dalyvaus “Lais- 

Jos dainuos duetus. Po “L.” 
keletą rekordų Columbia Phono-

apielinkesSenai New Yorko
nes laukiamos, Massachusetts dainininkė 
vės” koncerto programoje.
koncerto jos Įdainuos 
graph kompanijai.

ORPHEUS EREMINAS
Jis dabar mokytojauja Lyros 

Chorui Maspethe. Drg. Ereminas 
pranešė, jog ir jie duos naujų 
dainų, kurias dabar prisispaudusią; 
mokinasi.

žanga 75c, $1, $1.50 ir $2

IVAN STESCHENKO
Bassas

Jis sėkmingai dainavo ir lošė Chicago Civic operoje, o dabar dai- 
loja Philadelphijos Grand 'Opera kompanijai. Mūsų koncerte jis 

udainuos 10 dainų, tarp kurių bus ir gražių liaudies dainelių.

Wk.’,:'.

949 Willoughby Avenue,
GARSIEJI ŠOKIKAI IR

LYDIA KORETZKJ,
Mezzo Soprano t

Puikaus talento ukrainiete dainininke ir artistė.

Brooklyn, N. Y.
KOMIKAI BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI DUOS KELETĄ ŠOKIŲ.

ELENA RETIKEVIČIŪTĖ
, Pagarsėjusi Pianiste

' “L.” koncerte ji duos čelo-smuiko-piano trio.
Jos Orkestrą iš 7-nių instrumentų grieš šokiams.

A. B. ARLAUSKAS 
Tenoras i

Prisispaudusiai jis mokinosi ištisus trejus me
tus. Po trijų metų jgyto mokslo- dainuos “L.” 
koncerte.

Vilke-) 
, o aš 

Bet, po tokio greito 
sumaniau ir aš 

pažiūrėti, tą ' jų I 
Ir ve ką pastebėjau : j

Už Idėjas,” rengiasi taip nuo
sekliai tik todėl, kad atlikti 
kuopuikiausiai savo užduotį, 
kad patenkinti atsilankiusią 
darbininkišką visuomenę. Ir 
reikia tikėtis, kad 22 gruodžio 
Aido Choras pilnai 
mus, detroitiečius.

Dar tarsiu keletą 
apie pačius “Kova Už 
mokytojus. šiuo sykiu Aido 
Choras turi gabiausi dainų mo
kytoją V. Žuką. Jau kelintą 
sykį choras pasirodo ant sce
nos po jo vadovyste, tai yra

i ko pasižiūrėti, pasiklausyti! 
Antras mokytojas—režisierius, 
tai yra visiems gerai žinomas 
mūsų proletarinis poetas Vil
kelis. Jis jau daug veikalų 
sumokino tinkamiausiai ir šiuo 
sykiu visomis išgalėmis dirba 
del “Kova Už Idėjas.”

Detroitiečiai! Patariu ne
praleisti šios, kaip ir pirmos, 
progos. Nepraleiskite gruo
džio 22 dienos, nematę “Ko
va Už Idėjas.” Beje, tas į- 
vyks ant 25th St. ir Vernon 
Highway, Lietuvių Svetainėj.

Cingu-Lingu.

A. L. D. L. D. 7 kuopos susi
rinkimas įvyks 15 d. gruodžio, 
1:30 vai. dieną, svetainėj La
bor Temple, ant antrų lubų, 
kampas šeštos ir . Washington 
gatvių. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi atsilankyti, nes 
yra labai daug svarbių reika
lų. Taipgi reikės rinkti kuopos 
valdybą.

Sekr. A. Gudauskas.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Išbandykite šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos eiga- 
rus taipgi ir per paštą išsiimti- 
nėjame, kaipd užsakymas 
(orderius).

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu sugo* 
dimo Toks žmogus yra susiraukąa, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. įtaigu tokiam Žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties eaąa 
apimtu kokių nors nesmagumų,' tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių Hpo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ilgai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemaH- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pe&ą 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimp, 
Bleiskarių, šlapinimosi lovoj ir kitų 

gų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
tą, panaikins minėtas

Jeigu kejiti nervų suirimą, galvot 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą,
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi* 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus "Nervu 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 gauki mūsų 
žolių ir knygų katalogu. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

M. ZUKAH1S
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Ko Mes Liūdim Prie Šio Kapo?

geresnę vietą 
eiti, ne dabar,

Adomas.—Ge-

(Tąsa)
—Eidamas savanoriai, 

gausiu... Vistiek reikės 
tai paskui...

—Kaipgi!—vėl pajuokė
riausią vietą kapinyne! Oo! Bet atsimink 
—kiek permainęs toną liūdnai, tęsė—atsi
mink, kad tuomet nei katinas nesukniauks. 
Kol sveikas, jaunas, neši savo gyvybę į 
jų rankas, jie tave giria, rašo spaudoj, at
vaizdus deda į laikraščius; didvyriu 
tO..;

—Tu pirmiau atsidursi kapinyne!
—Aš?!
—Taip, tu!
—Aš ne tokis kvailas, kaip tu.
—Tu atsidursi! Atmink, atsidursi!— 

įniršusiai šaukė Juozas.
—Nutilk, Juozuk, negražu šitaip!—barė 

motina.
—Nutilk! Pamatysi!.. .Jau pereitą nak

tį būtum matęs. Ačiuok man!
—Tau ?!

, —Ne, tau!
—Pereitą naktį?
—Ne, pereitą žiemą!
Juo tolyn, tuo dalykai Adomui miglavo- 

si, niaukėsi.
—Toki mokslinčiai, kaip tu, gaus!
—Kalbėk aiškiau! Aš tavo šitos karūn- 

kos nesuprantu.
—Suprasi, suprasi! Pereitą naktį, jei 

ne aš, būtum gavęs tokią lekciją, kokios 
savo gyvenime neturėjai. Ačiuok man. 
Vienas, tokis kaip tu, jau pamokintas.
/Išrodė, kad Juozas pats nežino ką be

šnekąs. Bet pastarasis, matomai, užsima
nė savo brolį įspėt ir todėl, matydamas, 
kad jis dar vis nesupranta, tęsė: 

. Būrys vaikinų vakar susitarė ir buvo 
beeiną tave paimti ir gerai paglemžinti. 
Tik mano aštrus pasipriešinimas išgelbėjo. 
Aš juos pertariau, sakydamas, kad pats su 
tavim pesikalbėsiu pirmiau: jei neklausy
si mano patarimų—nepyk!

Adomas padėjo šaukštą ant stalo, susiė- 
. / mė ranka už smakro ir įstelbė savo akis 

f bjolį, >pats nežinodamas kas čia yra, tik 
nujausdamas, kad yra kas nors negera.

—Sakyk, aiškiau! Sakyk... /
—Tuomet jie būriu nuėjo pas tavo gerą 

sėbrą Višnevskį, ar kaip ten jį vadinate, 
ir pamokino.

—Višnevskį?!
-rNe, tave...
—Višnevskį... Ką jie padarė su juo?
—Nežinau, ar paleido gyvą, ar ne, bet 

jei ir paleido, tai jis į N. miestą daugiau 
nebegrįžš. Taip įsakyta.

Visi liovėsi valgyti ir nekantraudami 
žiūrėjo į Juozą. Kiekvienas tarytum pa
miršo save ir kuoveikiausiai -norėjo suži
noti atsitikimą su Višnevskiu. Pastarasis 
buvo gerai žinomas tik vienam Adomui, 
bet Juozo pasakojimas apie užpuolimą, 
Višnevskį visiem padarė tarsi žinomiausių.

z_-—Tai už ką, už ką jam taip?...—ne- 
8 kantraudama klausė Gudelienė.

—Už ką? Už tokį pat darbų, kokį dirba 
.... šitas misteris,—rodydamas į Adomą pirš

tu, kalbėjo vaikinas.
' —Už kalbėjimą prieš karą?

—Ne kitaip.
Gudelienė giliai atsiduso ir, tarsi būda

ma didžiausioj agonijoj, pažvelgė į Adomą, 
lyg norėdama jam ką sakyti.

—Bet aš nemačiau apie tai laikraščiuose, 
fcMebėjosi Adomas..

■ —Lauk, parašys! Jie ne kvaili.
—Ir policija neįsikišo?
—Ką policija žino?! O jei ir taip—ar 

jai manai gaila vokiečių agento?
—Tai tau ir demokratija!—sarkastiškai 

kalbėjo Adomas.—Tai demokratija: užpul
ti žmogų namuose nakties metu... Mat, ko
kią demokratiją eini ginti!...

Į‘tai niekas niekų neatsakė, tik Gudelie
nė tei iš šio, nei iš to pradėjo ašaroti, žiū
rėdama į Adomą ir tarsi sakydama jam: 
“Tu, .Sūneli, saugokis. Būk geras, kad to
kis likimas nepatiktų ir tavęs.”

Senis Gudelis, kuris iki šiol nei žodelio 
netarė, atsiduso, užsirūkė pypkę ir, pasi
traukęs nuo stalo, atsišliejo prie sienos. 
Tik vienas Juozas godžiai baigė valgyt ir 
keldamasis nuo kėdės, mandagesniu tonu 

į. ^Švelniau pastebėjo Adomui:
į - —Tu look out! nes pakliūsi. Jau senai 

ant tavęs tūli žiūri kreiva akia! Ar tai 
dabar tau kalbėt prieš karą, agituot už so- 
iriaįetus? Nežinai, kada liežuvį suvaldyti!

-neklausysi manęs, nesigailėk. Be to, 
ir iš darbo išmes.

įO —Tegul jie visi pasikaria! Aš nepaisau! 
rūsčiai ir įniršusiai atšovė Adomas.

skai-

II.
Višnevskis, apie kurį Juozas kalbėjo, bu

vo rusų socialistų veikėjas—kairysis socia
listas. Tai gerokai apsišvietęs ir daug pri
tyręs darbininkas. Amžiaus jis turėjo 50 
metų. Gimęs Petrapilyj ir iš pat mažens 
dalyvavęs revoliuciniam veikime Rusijoj. 
Iškarto buvo narodovolcas, o paskui—so
cialdemokratas. Kuomet 1903 metais tar
pe social-demokratų įvyko pasidalinimas į 
menševikus ir bolševikus, tai Višnevskis 
tuojau patapo pastaruoju ir buvo artimu 
Lenino pasekėju. Dalyvavo 1905 metų re
voliucijoj. Vėliau už tai biivo įkalintas, 
dar paskui—ištremtas Sibiran. Iš ten pa
bėgo ir nuvyko užsienin: pirmiau „Vokieti
jon, paskui Francūzijon ir Šveicarijon. De
ja, būdamas prastos sveikatos (turėjo šir
dies ligą), negalėdamas daryti pragyvenimo 
iš plunksnos, Višnevskis atvyko į Jungti
nes Valstijas. Apsigyveno N. mieste ir 
šiek-tiek dirbo mašinikėj. Čia jis darbavo
si tarpe rusų, tolydžio gelbėdamas kitų 
tautų darbininkams.

Įsivėlus Jungtinėm Valstijom į karą, 
Višnevskis pasiliko tokiu pat jo priešinin
ku, kaip buvo pirmiau. Jis skelbė Kintalės 
ir Zimmervaldo tarptautinių socialistų su
važiavimų nutarimus ir šaukė darbininkus 
skelbti karą karui. Jo agitacija paliko di
delį įspūdį rusuose. Jis kritikavo Ameri
kos socialistų partijos vadovybę, dažnai, 
didesniam efektui, panaudodamas rašytojo 
Jack Londono rezignacijos iš socialistų par
tijos laišką, kuriame tasai didysis žodžio 
artistas smarkiai pliekė vadovybę už nepa
kankamą revoliucingumą, sutižimą. Viš
nevskis buvo taktiškas žmogus, mokąs pri
eiti prie bepartyvių masių.

Paskelbus verstiną jaunų vyrų į kariuo
menę ėmimą, Višnevskis visom savo jėgom 
šaukė darbininkus nestoti į armiją, neiti 
kariauti.

Juozas tiesą sakė.
Višnevskis kalbamą naktį buvo užpultas 

gaujos'ura-patriotų. Kas jie toki? Niekas 
nežino. Kuomet Višnevskis jau miegojo, 
ties namu sustojo automobilius, iš kurio iš
lipo keturi apsimaskavę vyrai. Įsiveržę į 
vidų, pasigrobė iš lovos Višnevskį—be dra
bužių, tik vienmarškinį,'.įvilko! į automobi
lių ir nusivežę į užmiestį, miškan, 1 ėmė 
mušti, vis šaukdami:

—Pasiskųsk dabar kaizeriui, tu vokiečių 
agente, pasiskųsk!...
Primušę pusgyviai, ten pat Višnevskį pa

liko kančiose, pastebėdami, jei jis išdrįs 
grįžti atgal į N. miestą, tai antra jo “eks
kursija” bus pas Abraomą.

Atgavęs šiek tiek sąvokos, žmogus pri
šliaužė netolimai esantį farmerį, kuris su
teikė drabužių ir pavalgydino. Už kiek lai
ko, sirgdamas ir vos pusgyvis Višnevskis 
pasiekė Bostoną, savo draugus, kur jis ir 
numirė.

Apie tai, tačiaus, spauda nieko nerašė. 
Keletas Višnevskio draugų davė žinią poli
cijai, kuri pažadėjo piktadarių jieškoti/bef 
jų niekuomet nesurado.

Juozas atvirai pareiškė, kad toji gauja 
yra pasirįžusi teisti lynčio teismu visą eilę 
žymesnių radikalų, kurių tarpe ir Adomas 
įskaitomas.

Nesutikdamas su Juozo karingu ūpu, ne
kęsdamas jo del daug dalykų, Adomas ta
čiaus vis tiek negalėjo nereikšti simpatijos 
broliui. “Jei ne Juozas, tai aš būčiau chu
liganų pakočėtas, vietoj Višnevskio,” mąs
tė jis. Bet, susimetęs, jis vėl sau kalbėjo:' 
“Kažin argi nevertėjo del tokio žmogaus, 
kaip Vięnevskis, pasiaukoti! Gal Juozas 
ir negerai padarė, pertardamas? Gal būt 
išgelbėtas Višnevskis, labiau patyręs kovo
tojas?”

(Drg. V. Gudiškio mirties paminėjimui).
Ko mes liūdim prie šio kapo, 
Ko-gi siela mūs raudoja?
Gal kad medžiai jau be lapų, 
Vėjo pučiami vaitoja?

Kad nudžiūvę laukų žolės, 
Ir padangė apsiniaukus?
Kad nežydi pievų gėlės,
Greitai sniegas uždengs laukus?

Ne del to stovim nuliūdę, 
Ne del to mūs siela rauda.
Ne tame mūs mintis glūdi, 
Ne už tai mum širdį skauda.

Brangus draugas atsiskyrė, 
Jo lavoną čia laidojam. ' 
Nes jo praeitį patyrę, 
Susiraukę apraudojam.

Buvo jaunas skaistaus veido,
Prieš skriaudas narsiai kovojo,
Kovos lauką neapleido, 
Nors pavargęs — neatbojo.

Čia sustoję prie jo grabo
Mes prisiekiam*—neužmiršti,— 
Vesti kovą vargšų labui, 
Nors priseitų ir numirti.

Paterson, N. J. Vaikas.

Draugo Vinco Gudiškio Gyvenimas
Vincas Gudiškis iš mūsų tar

po iškrito pusiaukelyj. Jo kelio
nė buvo prakilni, garbinga, nes 
vedė žmogų prie meilės, lygy
bės ir brolijos. Veik kūdikystės 
dienose jis pradėjo tą kelionę 
ir žengė pirmyn pilnas vilties 
pasiekti tikslą, už kurį tūks
tančiai darbininkų kovoja visa
me pasaulyje. Jo jaunoje sie
loje prigijo socializmo idėja, 
kurią jis studijavo, suprato ir 
del jos veikė. Jo veikimas ne
buvo tuščios garbės j ieškoji
mas bei ambicijų gaudymas, 
bet tikras, nuoširdus. Jis veikė 
pasišventusiai, nuoširdžiai, to
dėl ir veikti buvo sunku. Di
džiausias jo buvo pasiryžimas, 
tai lavintis ir suprasti savo idė
jos principus. Nuodugniai stu
dijavo Markso teoriją, komu
nizmo tezius ir viską, kas tik 
reikalinga kovotojui žinoti. 
Bet gamta pasigailėjo jį apdo
vanoti iškalbingumu ir neturė
jo progos literatūroj prasila
vinti, todėl ir pasiliko plačiai 
visuomenei nežinomas. Bet ku
riems teko su juomi veikti, tie 
jį gerai žino.

Kada II Internacionalo va-

III.
Troški buvo 1917-1918 metų atmosfera 

tam, kuris turėjo tarptautiškos brolybės 
plaučius. Ypatingai ji buvo nepakenčia
ma N. mieste, kurio valdytojai stengdavo
si pasirodyti pirmutiniais visam krašte 
kiekvienu liečiančiu karą klausimu.' Fab
rikai, bažnyčios, spauda, mokyklos ir te
atrai pametė savo iki šiol skelbtąjį bepar- 
tyviškumą ir toleranciją ir užsuko visus 
šriubus ir šriubelius vienu obalsiu: mirtis 
vokiečiam!

Fabrikų ir dirbtuvių kiekvienas ratas 
sukosi. Kiekvienas darbininkas bųyo 
įtrauktas į karą. Dirbo dienomis ir nakti
mis. Dirbo kiek tik kuris troško. Tie mil
žiniški. audinyčių rūmai pasidarė per maži: 
greta jų dar buvo pristatyta vienas gigan
tiškas budinkas, kuriame varė tą patį dar
bą: aud^ alijantams audinius.

(Tąsa bus)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
A. L. D. (L- D. 20 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 12 gruodžio, Lie
tuvių Svetainėj, 8 vai. vakare. Kiek
vieno nario pareiga’ dalyvauti tame 
susirinkime, nes bus kuopos valdybos 
rinkimas. Taipgi turėsime nubalsuo
ti tinkamus kandidatus į centro val
dybą. Atminkite, kad tai svarbu. 
Tat visi atsilankykit ir nepamirškit 
prieš naujus metus ir keliatą naujų 
narių priagltuoti. Org. P. Mačiukas.

292-3

CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 22 kuopos prieš

metinis susirinkimas atkeliamas į 12 
gruodžio. Tat visi susirinkite tą die
ną į Grdino svetainę, 7:30 vai. vaka
re. Bus balsavimas centro valdy
bos ir rinkimas kuopos valdybos. Yra 
ii* kitų svarbių reikalu. Valdyba.

292-3

WORCESTER, MASS.
L. D. S. A. 2 kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 10 d.,

kitas vietines draugijas, kaip! 
tai: Lietuvos Sūnų ir Dukterų j 
Draugiją ir Lietuvių Piliečių 
Kliubą. šiose draugijose ne-j 
buvo tik paprastu nariu, duok-i 
lių mokėtoju, bet visose dirbo1! 
pasišventusiai. Jis draugijose] 
ir pirmininkavo ir sekretorių-; 
vo, ne kartą bandė kalbėti. 
Per visą laiką lavinosi, skaitė, 
rengė paskaitas ir pats skai
tydavo jas; mokindavo lošti ir 
pats lošdavo veikalus. Išva
žiavus keliems senesniems 
draugams iš Patersono, Vincas 
pasilieka kaip ir vadu vietos 
lietuvių darbininkų tarpe. (

Velioniui labai daug prisiėjo 
padirbėti, ypatingai karo me
tu, nes jis draugams išpildyda
vo registracijos blankas, duo-j 
davo jiems patarimus, bėgio
davo jų reikalais pas advoka
tus ir tt. Užėjus reakcijai ir' 
pradėjus siausti Paįmerio tero
rui, jis buyo geriausiu draugų 
patarėju ir vadu.

Per čielą dešimtį metų mū
sų Vincas darbavosi darbinin
kų tarpe ir vilko sunkią naš
tą, kokią tik jis galėjo pakelti.

1924 metais iškilo šilko an
dai pardavė darbininkų klasės: dejų streikas, kuomet kompa- 
reikalus, jis, be jokio dvejoji-; njja pradėjo versti darbininkus 
mo, ' .jjo tikrųjų kovotojų' jrp>ti ant trejų i 
tarpan—prisidėjo prie komu
nistų. .

Vincas Gudiškis

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weilzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

_____ __ . ir ketverių 
! staklių. Čia velionis vėl atsi- 
j žymėjo savo narsumu kovoje. 
| Bet jau dabar mes jį matome 
j veikiant tarptautiniai, nes ga
na gerai valdė anglu kalba, e- 
Jis tapo vienu streiko vadų, 

i buvo įvairiuose komitetuose ir 
komisijose, tarptautiniuose su-i 
sirinkimuose pirmininkavo, sy-j 
kiu su kitais darbininkais pi-i 

jkietavo ir pikietais vadovavo, 
Į todėl veik kasdien buvo areš
tuojamas. Bet, pagelba sul
ipą, streikierių tarpo kompani
jai pavyko sukelti suirutę ir 
J net kilo skandalas, todėl strei
kas tapo pralaimėtas. Darbi- 
! įlinkai puolėsi dirbti tokiomis 
i sąlygomis, kokias darbdaviai

. Kadangi Vin- 
Icas buvo streiko vadu, tai jį’ 

Aleksote!kompanijos gerai žinojo ir to- 
Tėvaijdel ilgą laiką jis vaikštinėjo 

s, be cento,' 
nieku būdu negalėjo gauti 

Buvo priverstas išva-

Čia nors truftipai pažymėsiu!.jiems pasiūlė. 
Vinco gyvenimą ir darbus. e as buvo stre

Velionis gimė 
(Kauno priemiestyje), 
vertėsi vertelgyste. Kadangi f atvėmis suvargęs 
apart Vinco dar buvo trys sū- ir nieku būdu net 
nai ir viena duktė, tai Vincas, darbo, 
dar jaunas būdamas, pradėjo žinoti kitur darbo jieškoti, te
dirbti1 dirbtuvėse. Ilgiausiai del tūlą laiką gyveno Eastone 
jis dirbo Kaune vinių dirbtu-1 ir Brooklyne. '■ 
yėje. Kadangi po 1905 metų] čia prasidėjo ir frakcijinė 
sukilimo Visur darbininkų'kova, kurioj ir velionis žymią 
bruzdėjimas buvo didelis, tai rolę lošė, 
ir Vincui jame teko dalyvau
ti. Tėvai, bijodami, kad jų 
sūnus nepakliūtų į policijos 
rankas, sumanė jį išleisti Ame
rikon. Padaro jam metrikus, 
kad jis turi jau 20 metų, nors 
jis turėjo tiktai 17 metų am
žiaus, ir išleidžia.

1911 metais Vincas atva
žiuoja į šią šalį ir apsistoja 
S. Manchester, Conn. Prade
da dirbti audinyčiose. čia jis 
tuojaus prisideda prie Socia
listų Sąjungos vietinės kuopos 
ir pradeda joje veikti. Išgy
venęs apie trejus metus ir dar
bo jiėškodamas, atvyko į Pa
terson, N. J. čia vėl tuoj įsto
jo į L. S. S. 65 kuopą, į bu
vusį Birutės Chorą, vėliaus į

Pagalinus, jis pasi
traukia nuo visko. Sugrįžta į 
Patersoną, bet jau ne tas Gu
diškis, kurife čia pirmiau buvo. 
Dabar jau mes jį matome tik
tai kaipo jauną vaikiną, nie
kam blogo nedarantį. Jis iš
stoja iš visų draugijų, bet nie
kur nepasirodo, ateina į jų pa
rengimus, vienok pats nieko 
-neveikia. Kuomet jį pakvies- 
davome prie Veikimo, tai atsa
kydavo, kad iš savo veikimo 
nematąs jokios naudos. Ra
šančiam šiuos žodžius dažnai 
nusiskųsdavo, k?d laike veiki
mo atvejų atvejais buvęs tų 
pačių draugų niekinamas. Sa
kydavo, kad tarpe mūsų drau
gų stoka ne tik principinio, su- 

(Pabaiga 5-tame pusi.)

8 vai. vakare,1 svetainėj 29 Endicott 
St. Visos nares dalyvaukite, nes tu
rime daug darb?. Nutarta rengti te
atras, paskaitos, vakarienė. Vaka
rienė įvyks 15 d. gruodžio. Taigi, 
draugės, kuo skaitlingiausiai atsilan
kykite, o pradėtus darbus lengvai ga
lėsime nuveikti ir turėsime gerų pa
sekmių. Sekr. M. šupienienė. 291-2

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro susirinkimas bus 

seredoj, 11 gruodžio, paprastoj vie
toj, 7 vai. vakare. Visi dainininkai 
ir dainininkės malonėkit atsilankyti, 
yra svarbių reikalų. Taipgi reikės 
išrinkti valdybą. Atsiveskit ir nau
jų dainininkų. Choro org. S. Ma- 
kaveckas. ' 291-2

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemų, kainą, nuliūdimo 
valandoje' šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriausiose 
vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
Didžiausiam pasirinkime.—Kaina žemiausia—Fornišiai 
garantuojami.—Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

PROSTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

198-200 GRAND STREET
TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-mų vakaro

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 

rVTD A Antroj klasėj lašais išsimaudymas' Q — y-, .EaIKA ir miegojimas per visą naktį ant jį CCJltfll 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITĖLBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškąis pagerinimais, .čia (taisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

. prūdas su sūrum vandeniu. 1
LAPUOTOS IšSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTJ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėfiais ir 

Utarninkais

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

Ties Broadway Ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y,
X Telefonas: Pulaski 1090



CLEVELANDO ŽINIOS
16,000 Gavo Almužnos Pietus; dar neviskas.

Bedarbiai Prašo K. P. Būti1 
Jų Vadu; A. D. F. Vadai 

Bankietus Kelia

Daugeliui dar
bininkų rūpės, kas tie visi bu
vo svečiai tame pokilyje? Tu
rėkite kantrybės, o tuojau su
žinosite. Vyriausiu bankieto 
“spykeriu” buvo Ohio valsti
jos gubernatorius Cooperis, 
jam pagelbėjo šv. Jono kated
ros vyriausias dvasiškis F. | 
Smith. Toliau sekė visa eilė

Kauno Sunkiųjų t)arbų Ka
lėjimo Revoliucinių Darbi

ninkų Politikos Kalinių 
Kolektyvas 

Skaičiuje du šimtai dvidešimt 
žmonių.

P. S. Draugai, mes laukiame 
iš jūsų atsakymo. Manom, 
kad atsakysite laišku arba 
mūsų spaudą—“Balsą”.
1929 m. rugpjūčio 25 d.

Kauno s. d. kalėjimas.

perClevelando miesto Darbo 
Biuro direktorius Seiple sakė 

\ laikraščių korespondentams, 
’ kad nuo 1921 metų niekad 

tiek nebuvę užrekorduota dar-Į
bo jieškančių, kaip lapkričio i bosų, boselių, agentų, agentė- 
mėnesį šių metų. Nuo spalių 
mėnesio bedarbių skaitlinė 
lapkričio pabaigoje padvigu
bėjo. Ne viena kita dirbtuvė 
atleidžia nuo darbo darbinin
kus, bet pradėjo užsidaryti iš
tisos eilės išdirbysčių.

Padėkavonės dienoje Cleve
lando filantropiškos įstaigos 
turėjo 16,000 asmenų pavalgy
dinti. Tai buvo dalis nuolati
nės bedarbių armijos, kuri di
dėja diena iš dienos.

Pereitą savaitę bedarbių de-į 
legacija, susidedanti iš šešių 
asmenų, atsilankius į Komunis
tų Partijos distrikto ofisą, pra
šė, kad Komunistų Partija im
tų vadovauti ir padėti organi
zuotis bedarbiams. Komunis
tų Partijos organizatorius J. 
Adams pareiškė, kad Partija 
visados ir visose darbininkų 
kovos srityse stengiasi darbi
ninkams padėti kovoti. Ir 
čia, bedarbių klausime, dės vi- 

j^as pastangas, kad išvystyti 
galingą organizaciją.

lių. Darbininkų unijistų buvo 
maža dalis.

Taigi, kada tūkstančiai be 
darbo, j ieško išeities, A. D. F. 
vadai su bosais, kunigais, ka
pitalistais baliavoja. Dabar 
gal bus aišku, kodėl Clevelan
do bedarbiai kreipėsi prie Ko
munistų Partijos, kad būtų jų 
vadu kovoje su bedarbe.

Bedarbis.

LAWRENCE, fflASS.

Drg. Pruseikos Prakalbos

Lapkričio 24 d. A. L. D. L. 
D. 37 kuopa turėjo' surengus 
prakalbas drg. L. Prūseikai.

Pirm prakalbų buvo suruoš
ta koncertinė programėlė, ku
rią išpildė šios jaunuolės: J. 
Sapulioniūtė, L. Januševičiūtė, 
O. Večkiūtė, L. Steponavičiū- 

|tė, M. šimkomūtė ir J. Kizu- 
I liūtė sudainavo porą dainelių, 
j akompanuojant S. Krasauskai- 
itei. Pianu skambino M. šim- 
įkoniūte, paskui O. Večkiūtė. 

svetainėj j. Stepuiioniūtė padeklamavo 
“Iš Maskvos Karikatūrų” ir 
sudainavo solo. L. Steponavi
čiūtė pašoko klasikinį šokį. 
Publika iššaukė ją antru syk 
pašokt. L. Januševičiūtė pa-' 
sakė monologą “Ką Daryt, 
kad Merginos Mylėtų?”

Visos savo užduotis atliko 
pagirtinai.

Drg. Prūseika kalbėjo apie 
išdirbti Literatūros Draugiją ir jos ro

do bedarbius sujungti į vieną Į planai pasekmingesniam veiki- lę darbininkų klasiniame ju- 
I dėjime, taipgi apie darbininkų 
padėtį ir kovas abelnai. Prisi
minė ir apie pralotą Olšauską, 
buvusi caro šnipą ir nesenai 
nužudžiusį savo meilužę. Klau
sytojai buvo giliai užinteresuo- 
ti.

DETROIT, MICH.
: Svarbus A. K. P. Narių Visuo 

tinas Susirinkimas

Gruodžio 10 d 
New Workers Home, 1343 E. 
Ferry St., šaukiamas visų šios 
apielinkės Komunistų Partijos 
narių visuotinas susirinkimas. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, šis 
mitingas bus pradžia Partijos 
vajaus mūsų apielinkėje už 
gavimą naujų narių, už sustip
rinimą mūsų Partijos ir spau

dau trys masiniai mitingai j dos. Todėl kiekvieno nario 
atlaikyta. Sudaryta komitetas, į pareiga dalyvauti šiame susi- 
kuris rūpinsis visus Clevelan-1 rinkime, nes reikės 

galingą organizaciją. Po or-!mui. 
ganizacijos pagelba bus parei
kalauta iš miesto tarybos—1 
darbo arba duonos.

Kada bedarbė plečiasi visu * 
įsiutimu ir badas duondavio' 
šeimynai stačiai žiūri į akis, i 
paklauskite, ką daro Amerikos; 
Darbo Federacija ir jos va
dai? Atsakymą gausime, kad 
jie ne tik nieko i 
apie besiplečiančią bedarbę, ■ . e 
bet, lyg del didesnės ironijos ' • 
kelia bankietus su stambiais\ ...
kapitalistais. ; saukdam‘ klek Plauda! išgali ka-

30 ’d. lapkričio Wintono ■!n«r0^ P“? an<« lr mllsc!aml 
Viešbutyje, prie 1,200 svečių |’duns- Už tą vėl mus nubau- 

^torpilvių ir atbulkahiierių,idP’ .plrmai, bau3rael dar n®pa' 
Mr. McLaughlinas apsidžiaugė 
savo išrinkimu Ohio valstijos 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentu. Sulyg gubernato
riaus Cooperio, tai čia buvo 
McLaughlino bankietas už 25 
metų darbą. O McLaughlino 
ir jo draugų buvęs darbas, tai 
dasigavimas Ohio valstijos A. 
D. F. prezidento vietos. Tai

A. K. P. VII Distr. Org.,
J. Stachel.

Balsas iš Kauno Katorgos
(Pabaiga nuo pusi. 2)

Kada moteris puolė antrą 
. .. . įkartą—jos pakėlė triukšmą.

n(Įsn,uP!na i Mes eidami draugėms mote- 
į pagalbą visas vyrų sky- 
irgi sukėlėme triukšmą

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.D
irOptometras 

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

prisitaikyti 
kreipkitės

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “Nev/ and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
lavo.jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Mc_„_ 
yarao kiekvienoje dėžutėje.

“ HAARLEM OIL '

Ieškokite “Gold Medai'*

f EAISvft
"I ... . „į | . ,. . ------------------- ------------
jaus tapo nuįabėrftaš į ligoni
nę, o vėliaus į namus. Išpra- 
džių buvo pradėjęs nuo sužei
dimo lyg sveikti,’bet vėliaus 
vėl liga pasikartojo. Gydyto
jai padarė operaciją. Apart 
sužeidimo, dar surado ir kitą 
ligą—tai būtent veži. Nors 
jis ir išėjo iš ligoninės, bet 
sveikata vis ėjo prastyn ir pra
styn. Pats važinėjo pas viso
kius gydytojus ir draugai jį 
vežiojo, kur tik jis norėjo, bet 
pagelbos jau niekur nesurado. 
Lapkričio 24 
mirė.

Pašarvotas

r-r ■ " 1./

dieną, susirinko tokia minia 
žmonių, kuri netilpo ne tik į 
kambarius, bet ir ant šaligat-* 
vio. Čia T5rie grabo draugas 
Sakatauskas pasako atsisveiki
nimo prakalbą. Kalba trum
pai, bet įspūdingai. Į kapus 
lydį 25 automobiliai. Ant ka
pų draugas R. Mizara pasako 
prakalbą apie velionio gyveni
mą ir nuopelnus, kviesdamas 
susirinkusius užsitarnauti tokią 
simpatiją ir pagarbą, kokią 
užsitarnavo Vincas.

Grįždami draugai tarėsi pa-d. ligoninėje nu-
I statyti velioniui paminklą.

Velionio Senas Draugas.buvo pas drau- 
Apstatytas gė

lių vainikais, be jokių kryžių, 
žvakių, paskutinį kartą mato
mas ne tik jo draugų, bet ir 
visų vietos lietuvių.

Antradieni, apie 2:30 vai.

U.MK'A'aCASTON R01WICH

įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę

Seriją (Eilę)

Baigė.'* I’hiladelphijo;* muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū 
„ų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionah. 
pageibą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 >So. 101h St., Camden, N. J

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

GEORGE NOBILETTI

Lėšų padengimui aukojo:' 
Ig. čiulada, B. Stakionienė, J. 
Rudis, M. Kanopa, J. Pečiul- 
ka, E. Vaitekūniene ir V. Kra-. 
likauskas po 50c. Su smul-; 
kiais viso surinkta $10.

Po prakalbų nuvažiuota ant j 
Maple Parko draugiškam pa- j 
sikalbėjimui įvairiais darbinin
kiškais klausimais. Prieita j 
prie pageidavimo, kad Parko 
Bendrovė surengtų didelį pik
niką “Laisvės” naudai. Ma- 

i nome, kad bus pasistengta ta- 
' tai išpildyt.

Draugas Prūseika pareiškė 
norą įsirašyt į Maple Parko 

Į pirtį iš mūsų reikalauja ei-1 Bendrovę. Mielai lauksime jo į 
eiles po du. į savo skaičių.- 
Užtai mus ; Koresp. Biuras,

žada taip ■ ---------------------
politkali-! p . • zp •

uni °1: i Gudiškio Gyvenimas

sibaigus, dviem savaitėm kar
cerio padėtimi: atėmė, teisin
giau pasakius išvogė—tuo me
tu, kada mes vaikščiojome, o 
vienas tik dežuruojantis kame
roj buvo—šėnikus, neįleidžia 
iš

buvo—šėnikus, 
“laisvės” maisto ir kt.

ti
Me 
neleidžia į pirtį, 
pat visiems mums 
niams įvesti valdišką 

' mą, kaip kriminalistams ir pri-;

Į versti mus visus būtinai ją ne- 
įšioti. Nuosavus rūbus būk at- 
i imsią. Plaukus visiems irgi

j : priverstinai nukirpsiu. Esame 
j | pasiruošę visus tuos ir pan.

| puolimus atremti. Kiekvieną 
j į beveik dieną pas mus įvyksta

i vis naujų ir naujų puolimų,: 
jekzekucijų.

Ne tik “laisvėj,” bet ir kalė
jime ypatingai šiuo momentu 
'žymiai jaučiasi reakcijos siau
timas, tai supuola su trečiu 
periodu — klasių kovos paaš
trėjimo ir revoliucinio judėji
mo pakilimo periodu. Nežiū
rint to sistematajis puolimo, 
mes nenusileisim, kovosim su 
buržujais ir kalėjime būdami 
rankų nenuleisime.

Tai tiek šiuo kartu apie, savo 
padėtį.

Siunčiame 
ugningus revoliucinius sveikini-k 
mus ir linkime jums einant su 
VKP (b) '‘petys petin atremti. 
visas groboniškų pasaulio im- į 
perialistų taisomas tolimuose 
Rytuose provokacijas!

išsirikiavus j 
s atsisakėme.

jums, draugai,

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
pratimo, bet ideališko prakil
numo ir žmoniškumo. Mato
mai, buvo nusivylęs, nustojęs 

i energijos.
Taip, tęsėsi per ketverius 

; metus. Bet pereitą rudenį, su- 
I sitvėrus Laisvės Chorui, Vincas 
neiškentė, tuojaus prisidėjo 
prie choro. Visi nudžiugo, 
kad jis vėl jau pradeda ro
dytis, kad jau pradeda veikti 
ir greitu laiku chore tapo visų 
mylimas.

Bet štai įvyksta nelaimė. 
Rodos, 18 d. birželio š. m. va
žiavo į Newarka lošti operetę 
“Silviją.” Išvažiavus už mies
to ant lygaus kelio, atvažiuo
damas .priešais koks tai senis 
staiga pasuko automobilių ir 
drožė į Vinco automobilių. Jį 
taip smarkiai sužeidė, kad tuo-

LIETUVIS GRAB0R1US

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tol., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

1763

i 981

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone, 
' ir kiti skyriai:

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

Grafonol-Radiolos, Atjvater-Kemt Radios 
Victrola Radiolos

GEORGE MASILIONI3
377 Broadway, South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRĄFAFONŲ REKORDAI

/' Norintieji ge- 
i riausio patar- 
j navimo ir už 

žemą kainą,
I nuliūdimo va

landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį,
, CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykitė A. Ivašką.

FARMA
’ 66 akeriąi, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karves, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

- netoli skvero, nauji namai su vi
sais* moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akęrių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražtfs so
das, vienas iš geriausių ^pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną: . 1 ’

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos ayba. dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti, puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

namus labai pigiai ir tas neilgai

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

$6,600 į metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai ge?a proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
. Naujas namas, su visais nau
jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga-' 
Įima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRI DG EWATER—FARM A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

, BIZNIAI
Ką manai pirkti ? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namaų po 4 kambarius. /Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, , 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi g%rus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus pricžas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas Jvaro, bet 

ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vaitoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

TT1 , , (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

„ m i yra kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidu- Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpeačių ir t sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

<Siųsdami pinigus '* 
Ru Ravo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kurj malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

MES PATAIKOM

Al
Mas 
šimtų jų

Plačiai 
SKAS iš 
si t raukia 
parduoda.

Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi 1”

X-Spinduliai,

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
M. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA su reputacija
786 Lexington Aye., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokiu išdtrbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Z I K1 S no'EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS; 9 A. M. iki 8 P.

A?

Vardas ____ ___

No..... ..........,JL.......... .........

Miestas_________ _____

John Naujokas

•* i Ui *Puslapis Penktas

KAVALIAUSKAS

4MKM

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ A S

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: nK?,ys^one’ MtVL9669 
Bell, Oregon 5136

JUOZAS
i i

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

kvepi 1”
J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

i savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAII, PA.pūkštančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN'S CIGARS visi 

giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN'S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: j 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės Ligų/ 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 

IjPAl Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- 

w Jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų
' ir Kloterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 

'/J: siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ *
Kraujo lityriinai, Laboratorijos Bandymai

?• V’ s • >
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VIETOS ŽINIOS
Darbininkai Tėvai 
k Motinos!

Tur būt, jau jums yra žino
ma, kad Brooklyne gyvuoja 
Ateities žiedo Vaikų Draugijė
lė. Ta mažų žmonių organi- 

' zacija yra darbininkų vaikų 
organizacija. Ji yra suorgani-

• zuota mokinimui lietuvių dar- 
binirikų čia gimusių vaikų kla
sinio susipratimo ir lietuvių

. kalbos,, apart kurios ji stato 
f3hti‘ už pareigą lavint vaiku
čius suprastu dabartinį visuome- 

k-*n£s surėdymą.
Jūs, tėvai ir motinos, esate 

’ dįarbininkai ir iš savo kasdie- 
’nind patyrimo žinote labai ge
rai, kad darbininkų gyvenimas 
kasdieną darosi sunkesnis. Ne-

* Žmoniškas išnaudojimas ir 
priespauda diena iš dienos sle
gia suaugusius darbininkus. 
Ta priespauda žymiai atsilie
pia ir į jūsų vaikus.

Kad atsispirt prieš tą bjau
rų kapitalistų išnaudojimą dar
bininkų—vyrų, moterų ir vai
kų, mes turime organizuotis. 
Tokia pradinė vaikų organiza
cija ir yra čia, Brooklyne, At
eities žiedo Vaikų Draugijėlė.

Todėl mes ir kviečiame vi
sus darbininkus tėvus ir moti
nas, kad leistumėte savo vai
kučius į šią draugijėlę. Turė
tumėte ją stiprint visais būdais, 
kad jūsų vaikučiai, prisirengę 
dabai4, galėtų atsispirt prieš 

'kapitalistų priespaudą, kuomet 
jie užaugs ir pradės dirbti, 
.pradės pardavinėt savo darbo

Kotnsteinui krirpmaliskų gai
valų, ir turi prietelių tarp 
Tammany Hali politikierių; to
dėl išsisuko nuo bausmes.

TStAAŽZKA.'saulinis (ex-čampionas. Už 
tą patarnavimą Dempsey gaus LIETUVIU VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 
ir Amerikonišku Stilium

Išbulmytas Biznis
William Fox, kuris vienas 

iki šiol kontroliavo 1,500 kru
tamu jų ir vodevilinių teatrų, 
dabar tą biznį perveda ant tri
jų asmenų ; vienas iš jų bus ir 
jis pats.

Pirm Wall St. Šerų susmu
kimo, Wm. Fox smarkiai par
davinėjo savo teatrų Šerus, 
skelbdamas, kad kurie pir- 

’ įmiaus jų prisipirko, daugelis 
šiandien esą jau milionieriais.

Bet Wall Stryto Šerų žlugi
mas, matyt, skaudžiai atsiliepė 
ir į Wm. Foxo teatrų biznį. ■

vv. . m- .... (Pirkdama “Caro Deimantus,
Aidieciai, Temykit! Užmok-jo $2 000 13

Trečiadienį, 11 d. gruodžio, p9 i Slilrlinlrn 
“Laisvės” svetainėj, 8 vai. va-lr“P’dbUJ 
kare “šarp,” įvyks Aido Cho-| Ray Hirschienė užmokėjo 

Iro ekstra pamokos. Tat visi j <p2,(>00 už trylika paprasto 
Igerai įsitėmykit ir,atsilankykit|stiJ(lo gabaliukų, manydama, 
minėtu laiku. Nes visi gerai!kad tai deimantai iš Rusijos' 
žinote, kad turim prisirengti 1 caro karūnos.
su dainom prie metinio “Lais-I TZ . .. . ,
vės” koncerto kuris bus 15 d Kada Jlna‘ staPteleJ° ant

j v. T / t (kampo Broadway ir Iblst bt.,gruodžio, Labor Lyceum sve-iXT i • • i-K__ i.i___  Tr.--.i_..:___ New A erke, prisiartino vienas
vyras ir paklausė, ar ji neži
no, kur jisai galėtų išsimainyt 
kitų šalių pinigus ant 
niskų dolerių.

( Moteriškė nurodė 
'-kur galima 'pinigus
Tuo tarpu priėjo, antras gra
žiai pasirėdęs vyras, atsiprašė 
Uz jųdviejų kalbos pertrauki
mą ir paklausė, kur* jis galė
tų parduoti labai brangius dei-| 
mantus iš caro karūnos.

Pirmasis vyras tuojaus nu
pirko du vadinamus “deiman
tus,” užmokėdamas |$l,300.

tainėj, Brooklyne. Kiekvieno 
mūsų pareiga rūpintis, kad ge
rai prisirengtume ir savo už
duotį atlitume. Kaip daugu
mai žinoma, kad “Laisvės” 
koncertan suvažiuoja žmonių 
net iš. visos Amerikos, tai ir šį j 
sykį tikinjes susilaukti gražios 
publikos. Neužtenka atsilan
kyt į praktikas tik prieš di
džiąsias pramogas; kiekvieno 
pareiga lankyti pamokas nuo
lat, kas penktadienį. Jei nuo
lat lankysimos, tai visados ga
lėsime pasitikėti savim, kad, 
reikalui prisiėjus kur nors dai
nuot, pilnai atliksime savo už
duotį.

Nuo šio pranešimo pasirody
mo prašome visų, kad lanky-Į 
tumėte pamokas reguliariai.

V. L. Dvariškis, 
Choro Pirmininkas.

292-4

ameriko-

banką, 
iškeisti.

susi- 
9 d.

Maspeth, N. Y.
L. D. S. A. 91 kuopos 

rinkimas bus pirmadienį, 
gruodžio, pas drg. Kalakaus-
kienę, 61-39 Perry Ave., 8 vai. 
vakare. Visos narės susirinki
te, yra svarbių reikalų.

Org. N. Greviškis.

SPORTAS
Tuo tarpu prisipainioja ir DEMPSEY BUS .REFERAS

trečias vyras; dirsteli j rodo
mus stikliukus ir sako: Aš esu 

j deimantų, perlų ir kitų bran- 
■ gu mynų
tas;
tų, kaip
mačiau.

Moteriškė taip

prekėj as ir specialis-
; bet tokių puikių deiman- jijoS 
kaip šitie, dar iki šiol ne-lpi,;]

ŠIO VAKARO KUMŠTYNĖSE

šiandien, pirmadienio vaka
re, Madison Square Gardene, 
New Yorke, kumščiuosią Ang- 

; sunkiasvorio čampionas 
j Phil Scott su Otto von Poratu, 
'atkeleiviu iš Norvegijos. Re- 

pa-
_ , | y X VI W O. YZA V W O.

susidomėjo, feru |K1S jack Dempsey 
kad pradėjo maldauti, kad tik _____________ :_________

kam kitam tų “delft 
pard uotų. TamstA,* 
čia palauk keliolika 
kol aš išsiimsiu pinigų iš ban-j 
ko. Ir sugrįžus su pinigais, ji-| 
nai užmokėjo $2,000 už tas! 

puo-rbrangenybęs.” į
Bot kada pirkini nunešė iš-'

Su Kreivais Liudytojais 
Išsisuko Įtariamas 
Rothsteino Žudeika

G. McManus, ant kurio
lė didžiausia nuožiūra, kad jis[ .
dalyvavo nužudyme milionie-lth’t pas žinovą, tas jai paša 

• šmugelnin-l Rč, kad tai tik paprasti šliPamokos atsibūna’’kiekvieną riaus gemblerio ir __ „____
į nuo 7 tiki 8 vai. i ko Arnoldo Rothsteino, išliko | puoti stikliukai.'pirmadienį,

Vale are, “Laisvės” svetainėj, 
46 Ten Eyck St.

Tikimės, kad šis atsišauki
mas nepraeis veltui, ir' darbi- 
niijkai- tėvai ir motinos pasi
stengs atvest savo vaikučius į 

organizaciją.
i rĄ, £. V._ D. Organizatorius, 
ją r- . i i < i E. Dobinas.

mo-

me-
me-

Labai Negerai Yra Palikt 
Mokinius Antriem Metam 
Toj Pačioj Klasėj ,

Mokytojų ir tėvų kongrese, 
New Yorke, Dr. G. D. Strayer, 
Oolumbijos Universiteto 1 ap- 
švietos skyriaus profesorius, 
pasakė, kad klaidą daro
kytojai, kurie silpnesnius mo
kinius palieka antriems 
tams, kad pakartotų visą 
tų kursą.

Tokie mokiniai jaučiasi gi
liai pažeminti; jie būna dau
gumoj nusiminę, patys prade
da nesikęst savęs; praranda 
pasitikėjimą savo gabumais. 
Pėr tokį ūpo nupuolimą, todėl, 
antrais metais jie dar prasčiau 
mokinasi, kaįp pirmais.

Tas profesorius pataria: jei
gu mokinys kuriuose dalykuo
se atsilikęs, tai sekamais me
tate eit toliau nuo tos vietos, 
nėo kurios jis gali ir yra pri
sidengęs* bet nepalikt jį ant
riems metams toje pačioje kla-

Tabako Kompanijų Kovoje 
Atpigo Cigaretei

Tarp įvafrfų' cigaretų kom- 
panijų iškilo vėl kova už kos- 
turnerlus.' Besivaržant cigare
tų fabrikantams už pirkikus, 
nupudlė iki 12 centų už pakelį 
Lucky Strikes, Camels, Ches
terfields ir Old Golds.

minuciu, ( <- 7 !

Gal daugiau eis pasižiūrėt 
Dempsey’o, nekaip pačių kum
štininkų.

Katras iš minimų kumštinin
kų laimės, gaus kuniščiuotis su 
Šarkiu arba Schmelingu.

Tarp publikos žada būti 
Šarkis ir Gene Tunney, antras 
pasaulinis ex-čampionas.

PARDAVIMAI Į
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir Į 

stationery storas. Prie storo yra I 
du kambariai; biznis įdirbtas, randa 
nebrangi; savininkas turi du bizniu, 
už tai parduoda. Pasinaudokit pro
ga. Kreipkitės po num. 16 Olive St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y.

■ , 292-97

IŠRĄNDAVOJIMAI 
PASIRANDAVOJA tremtinis, garu 

apšildomas, , su atskiru jojimu, 
kambarys. Elektros šviesa ir visi 
įtaisymai. 38 Stagg St., tarpe Lor- ; 
imer St. ir Union Ave., Brooklyn, ! 
N. Y. 7 291-2 !

BROOKLYN LABOR LYCEUM I
DARBININKŲ ĮSTAIGA »

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOJ PR'EINAMOS.

949-959 »' .noughby Avenue
Tel... Stagg 3842

lOPERAHVIS MŽOS MARKETAS
IR GROSERNE

Visokia Mūsa: Jersey Kiauliena, Aviena, Jautiena ir tt.

Atsidaro Graodži® (December) 12,1929
410 LORIMER STRlEET, BROOKLYN, N. Y. 

(Tarpe Ten Eyck ir Stagg Streets)

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

Lorimer Restaurant
y F j. MARČIUKIENĖ

SAVIN INK R

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

• X-Spindulių Diagnoza
221 South 4th Street

(Priešais Bridge Plaza)BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir Sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del 
Akių, 

Naujausi

visų ligų ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal i Willihmsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

teisme “nekaltas.” Prieš jį bu-- 
vo svarbių įrodymų. Bet Mc
Manus turėjo saiką savo drau
gų liudininkų, kurie už jį me
lavo, būk jis visai kur kitur 
bpvęs tuo laiku, kada Rbthstei- 
nas tapo nušautas. Pats val
džios prokuroras Bantonas ir 
teisėjas Nott sakosi supratę, 
kad tai kreivi liudininkai. Rei
kėtų, girdi, juos pačius trauk
ti teisman už kreivą prisieką, 
bet kad nesą įstatymų, pagal 

j kuriuos būtų galima nubausti 
Ituos draugus McManuso.—Jis 
gi buvb vienas iš artimiausių

Išnešt $36,000
NdžitiDJnas plėšikas, atsi

spirdamas į pirmų grindų lan
go Ataugąs, užlipo ir pro lan
gą įlindo į antrų grindų butą, 
10,17 Fifth Ave;, New Yorke. 
Išsinešė .‘deimantų ir kitų žibu
čiu veH&l & B. S.
Cfaigien&B kambarių ir pabė- 
gd. ‘ ‘' 4• *

Aktoriai, 
Jonas”

Visi trys minimi vyrai buvo 
susitarę žulikai, kurių dabar 
j ieško policija.

Sudegė Šuva, Begelbėdamas 
Savo Šeimininką

I ' 1 I V j i • • * * • >

Užsidegus bakūžei naktinio 
sargo J. McKane’o, jo šuniu
kas puolė į vidų, ir sykiu abu
du sudegė. Durys buvo atda
ros; gaisras prasidėjo nuo 
tarpdurio. Sargas tuo tarpu 
buvo užsnūdęs, kol liepsna jį 
išbudino.

vaidinanti sovietiniame judyje “Naujasis Babi- 
(apie Paryžiaus Komuną), Cameo Theatre, 42nd 

St., ties Broadway, New Yorke..

Įsteigta Rusų Darbininkų Kooperatyve Mėsos ir Groserių Sąjunga, 
Inc.z Rusų Darbininkų Kooperatyvų Sąjunga yra biznio įstaiga, 
paremta Rochdale Kooįieraėijos Principais. PATARNAVIMAS 
VIETOJ PELNŲ. Teisingas svoris. Tikrai Marketinė Kaina. 
Nuolaidai pirkėjams sulig viršpelnio. Nariais gali būti visi.

< Demokratine Kontrole.

Brooklyrio Krautuvės
134 Belmont Avenue 341 Glenmore Avenue
323 ThatforcI Avenue 1777 Prospect Place

Maspeth, N. Y.
144 Clinton Avenue

ATEIKITE Į KOOPERATYVĄ IR PERSITIKRINKITE!

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVISFOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 

■ senus ir krajavus 
ir sudaro au 
amerikoniškais.

TEL.: 
Triangle "1450

i Kreipkitės 
šiuo adresu:

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.

A. TW. HnlchiinaH. Savininkai, Tel. StaEff 6533
<

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

J. ir O. V AUGINIS 
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn,

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų 

šis vaistas neužtraukia 
ir atliuo&uoja vidurius ir 
sugrąžint naturalį vidupių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y,

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
papročio 
pagelbsti 
malimą.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Ave^ Brooklyn, N. Y. 
264 Front SU C. Brooklyn, N. Yį

: !*•• šiitai
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