
KRISLAI
Dinamito ir Revolverių 
[ Kalba.
Taip buvo, Taip Yra. 
Bet Taip Nebus. 
Kalėjimų Neužtenka.

Rašo L. Pruseika

Nedeldieniy

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Islaimčsit 

Pasaulį!
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Kaune išsprogdintas Geleži
nio Vilko bustas. Fašistinis “Ai
das” delei to įvykio susirūpi
nęs tik tiek, kad šis dinamitie- 
rių darbas galįs padaryti blogo 
įspūdžio užsieniuose. O šiaip 
jau—nieko ypatingo. Smetoni
niai ir voldemariniai pradėjo 
kalbėti dinamito kalba.

Tą pačią dieną Kauno laik- 
pranešė iš Varėnos, 

^kad'Rh<Y namą pasienio poli
cininko Bernatavičiaus mesta 
francūziška bomba. Bernatavi
čiaus žmona sunkiai sužeista.

Tai, veikiausia, “kalbasi”, 
plečkaitininkai su smetoniniais.
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Vokietijoj Bedarbių Ar
mija Siekia 2,000,000

TŪKSTANČIAI DARBININKŲ PASITIKO 
SOVIETU ATSTOVUS CUARBINE

Lenkijos Fašistai Gabe
nasi Karo Medžiagą

SOVIETAI SIUNČIA DAUGIAU 0RLA1 
VlįJ JIEŠKOTI AMERIKOS LAKŪNŲ

Praslinkus kelioms dienoms, 
iš Kuršėnų miestelio pranešė, 
kad ten pro langą nušautas 
nuovados policininkas Pruns- 
kaitis.

Ties Malinava (Trakų apsk.) 
bandyta nužudyti policininką 
Kazlauską.

Dinamitinis ir kitoks teroras, 
matyt, užėmė pirmąjį dieno- 
tvarkio punktą.

Mažiukės Lietuvos buržuazi
ja jau ne nuo vakar dienos nu
sistačius teroristiškai. 1927 m. 
fašistai išsprogdino “Varpo” 
spaustuvę ir nei vienas jų ne
buvo suimtas^ nors teroristų 
vardai gerai buvo : 
krikščionių demokratų laikais 
buvo bandyta išdinamituoti 
“Šiaulių Naujienas”, o pirm to 
Klaipėdos vokiečių dienraštį 
“Memeler Dampfboot”. Dar 
anksčiau buvo kėsintųsi nulydėt 
į aną pasaulį Galvanauską, 
kuomet jis buvo premjeru.

Mes jau nekalbam apie degu- 
tininkus ir tuįos pogromui, ku- 

♦w***«f riuos>'spėjo surengti Getežinis 
Vilkas. 1926 m., laike rinkimų 
| sęimą, fašistukai savo atsi- 

* šaukimuose grąsino “raudonuo- 
x ju gaidžiu” (vadinasi, padegs,) 
k visiems' cicilistams ir parmazo- 
I nams.’

BERLYNAS.^- Nuo 2 iki 
7 d. gruodžio bedarbių ar
mija Vokietijoj padidėjo ne 
mažiau kaip 100,000 bedar
bių. Aprokuojama, kad da
bar Vokietijoj yra apie du 
milionai bedarbių. 1,250,000 
bedarbių gauna šiokių tokių 
pašelpą.

Maskvoj Numirė Pary 
žiaus Komunos 

Veteranas
MASKVA.— Čia numirė 

Henri Fourcade, Paryžiaus 
komunos veteranas. Jis da
lyvavo istoriniam Mont
martre artilerijos užgriebi
me ir atmušime Versailės 

žinomL kariuomenės prie St. Cloud, 
t Pastaraisiais metais drau

gas Fourcade buvo redak
torium “L’Avantgarde”. ir 
1927 metais buvo nuteistas 
kalėjiman ant penkių metų. 
Po to jis pabėgo į Sovietų 
Sąjungų, t

Pagerbė Lakūnus.

Chabarovsko, Sibiro, kur ta
po pasirašyta sutartis tarp 
Sovietų ii Chinijos delei 
bendros kontrolės Chinijos 
Rytinio Geįžkelio.

Chinijos ^nacionalistų val
džia paskelbė, kad laike su
sikirtimo sjj Sovietais tapo 
užmušta iY sužeista suvirš 
10,000 Chinijos kareivių ir 
civilių Mantižurijoj, o nuos
tolių padaryta iki $500,000,- 
000.

Chinija ' tuos r nuostolius 
turėjo panęšti del to, kad 
paklausė imperialistų įsaky
mo bandyti išprovokuoti ka-

TOKIO, Japonija.—Penk
tadienį čia gauta praneši
mas iš Charbino, Mandžuri- 
jos, kad Suyirš 3000 rusų ir 
chinų darbininkų entuzias
tiškai pasitiko Julius. Rudy, 
naujų Sovietų manadžerį 
Chinijos Rytiniam Gelžke- 
liui, ir taikos atstovų Sima- 
novskį, kuomet jiedu atvy
ko ten. Su jais kartu atvy
ko ir Tsai Yun-sheng, Man- 

Įdžurijos valdžios atstovas, 
kuris tarėsi su Sovietų at
stovais Chabarovske.

Visi trys tų pačia diena 
išvykd į Mukdenu pasitarti 
su maršalu Chang Hsueh- 
liang, Mandžurijos guber- rą ' prieš z Sovietų Sąjungų, 
natorium. Bet Chinijos

Jie į Charbinų atvyko iš gavo didelį smūgį,
militaristai

Japonijoj Suareštuota Atgaivinti Mirusį Žmo-

Fašistai ir krikščionys ir so
cialistų atžala plečkaitininkai, 
matomai, visišku nuoširdumu 
susigiminiavę su teroro prie
monėmis. Tamsioj nakty, di
namitu, pragaro mašinom, de
gutu—jie vykina savo, idėjas. 
Tautinė anarchija jų idealas.

Tiktai geležinė revoliucijos 
šluota apvalys Lietuvą nuo to 
brudo ir dinamitčikų sistemą 
pakeis viešu darbininkų ir val
stiečių teismu, kuris paims už 
pakarpos visą tą judošiją.

linio Gildančiojo Komiteto 
prezidiumas pagerbė lakū
nus Šestakovą, Bolotovų, 
Sterligovų ir Fufajevą, su
teikdamas jiems Raudono
sios Vėliavos ženklų už sėk
mingų kelionę orlaiviu iš 
Maskvos į New Yorkų.

Pranešimai parodo, kad 
kalėdų dienoj visur buvo 
dirbapia šimtų' nuošimčių, 
kaipo antroj “Industrializa
cijos Dienoj”. Darbininkai 
skyrė tos dienos uždarbį in
dustrializacijos paskolai.

Virš 100 Korėjiečių 
' - ■ .

TOKIO, Japonija.— šeš
tadienį policija čia suareš
tavę suvirš 100 korėjiečių 
darbininkų ir studentų. Jie 
suareštuoti kaipo komunis- 
,taL . į X

Policija sako, kad jie ren
gę demonstracijų reikalavi
mui paliuosuoti 180 korėjie
čių, kurie tapo suareštubti 
pereita antradienį; ( kalti
nant juos priklausyme prie 
slaptos komunistinės orga
nizacijos. ;

Jugoslavijos Fašistai Pa
smerkė Penkis Darbininkus

gy Tikrai Pavyko

Sovietai Didina Javų
Sėjimo Plotą

“Liet. Aidas” dejuoja, kad 
Lietuvoj permažai kalėjimų. 
Kaune ir Mariampolėje, Pane
vėžy, Šiauliuose ir kitur reikia 
kalėjimų, kalėjimų, kalėjimų!

Ot kame pasireiškia kūrybinė 
iniciatyva!

Kauno bažnyčiose poteriauja, 
laikraščiai rašo sieksninius ėdi- 
torialus apie lietuvius balta- 
<V»rdiečiuš, kurie 1919 metais 
buvo susibūrę į Vytauto “Di
džiojo” ba tali joną Sibire. Si- 
bifas tuomet buvo kontr-revo- 
Uučionierių rankose, o kuomet 
Sibiro darbininkai ir valstiečiai 
vslū savo šalį nuo kolčakinių, 

1 kliuvo čekoslovakam ir tiem 
jjjįpbtuviškiem “didvyriam”. Ob 

Įctyviai jie padėjo kontr-revo- 
SeŲai.
‘ICauno teroristai dabar pate
kai šūkauja ir prisimena 10- 
ĮMnes sukaktuves vytautiečių 
fHmo.

MASKVA.— Penktadienį 
Sovietų komisarų taryba iš
leido patvarkymų, kad javų 
sėjimo plotas sekančiais me
tais, būtų padidintas ant 11 
nuošimčių ir kad derlius bū
tų padidintas vidutiniai as
tuoniais nuošimčiais ant ak
ro.

Jeigu abu tie reikalavi
mai. ;bųtų išpildyti, tai se- 
Kąnčiais ,mętąis javų der
lius bųVų nuo ’15,000,000 Jki 
20,000,000 topų didesnis, ne
gu buvo šiais -metais.

Patvarkymuose . išdėsto
ma apie paskirstymų ūkio 
mašinerijos ir tt.

John Calder,

VIENA, Austrija.—Pra
nešama, kad Jugoslavijos 
fašistinis teismas Belgrade 
pasmerkė penkis darbinin-, 
kus už priklausymų prie 
Komunistų Partijos. Jo
seph • Czikos, pasmerktas 
penkiems metams sunkiųjų 
darbų kalėjiman; Joham? 
Czikos, ketūriems metams; 
Macas ir Sap po metus; 
Stephčn Czikos, šešiems mė
nesiams.

SNIEGAS IR BARA- 
■ ‘ VYRAI '' .
Telšių į apylinkėse vidury 

lapkričio, mėn. iškrito gai
sus sniegas. Tačiau Kalnė
nų kaimo ūkininkai rado 
miške po spiegti gražių ba
ravykų ! • Seniai tvirtina, 
kad panašių atsitikimų čia 
besą buvę tik prieš 30 me
tų. Be to, reikia pastebėti,

amerikietis kad šį rudenį čia labai ma- 
inžinierius, kuris Stalingra- ža iš viso grybų tebuvo, 
de užbaigė statyti traktorių 
dirbtuvę keliais mėnesiais 
pirmiau, negu buvo, planuo
ta, optimistiškai žiūri į in
dustrializacijos planą.

BERLYNAS.—“Deutsche 
Allgemeine Zeitung” prane
ša, kad didelis lenkų trans
porto laivas “Wilia” at
plaukė į Dancigu iš pran
cūzų karo uosto Šerburgo 
ir atvežė didelį transportų 
karo medžiagos ir 70 tankų.

Steigiama Stotys Šelpi
mui Illinois Streikuojan- 

čiy Mainieriy

Šestakovui Sergant, Garsus Lakūnas Čuchnovskis Vado 
vaus Jieškojimo Ekspediciją

kad būtų galima turėti in

•C’ ^Negarbi ngai jie žuvo, nes žvi- 
ko n tr-revoliucijos tal- 

v Mainkai. Jie yra išraiška fae
* tMVOS buržuazi jos koritr-revoliu-

viešam darbui

ra tiesa- 
šešiosdvidešimts

Nusižudė Bedarbis

torių dirbtuvė tapo pabūda
vo ta pirmiau nužymėto lai
ko ir 20 nuošimčių pigiau, 
negu Amerikoj, tai kodėl bi
le vienas turėtų abejoti apie 
penkių metų plano pasek- 
mingumą?,” klausia jis.

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Wallace D. Fogan, netu
rėdamas darbo nei pinigų, 
įpuolė desperacijon ir nusi
žudė gazu. Savo žmonai 
paliko raštelį: “Brangioji 
Lottie, atleisk man. Aš pa
lieku tau visus pinigus—13 
centų Ir šešis centus stam- 
pojnis.” /

PRAGA.— “Prager Pres- 
se” praneša^ kad Vienoj da
romi bandymai grąžinti mi
rusiam kūnui gyvybę su 
dirbtinio kVppavimo pagel- 
ba^-PąsisjeB^aiJain. tikru 
siurbliu mašinaliai sugrą
žinti kvėpavimą. Paskui į 
kūną buvo įleista doza pa
prastos druskos. Po tos 
operacijos iš i lavono žaizdų 
pradėjo tekėti kraujas ir 
veido lavoninė spalva dingo. 
Šių bandymų autorius dr. 
•Eisenmengeris pareiškė, 
kad tuo nauju metodu su
keliama ne tik ,nauja krau
jo cirkuliacija,, bet ir kūno 
narveliai atgaivinami ir 
plaučiai pravėdinami. Tas 
metodus turi didelės reikš
mes, ^ypač atgaivinimui 
žmonių, žuvusių per nelai
mingus atsitikimus. Laik
raštis priduria, kad tai esąs 
pirmas ir rimtas bandymas, 
greta bandymo atjauninti 
žmogų, pratęsti žmogaus 
amžių.,

Mergina Nušovė Policisitų
NEW CASTLE, Pa.—Ant 

Butler kelio, už trijų mylių 
nuo čia, . penktadienį po pie
tų įvyko susikirtimas tarp 
banditų ■ ir policijos. Trys 
banditai, jaunos^ merginos 
vadovaujami, vienų, policis- 
tą nušovė, kitų sužeidė^ Po- 
licistai bandė sustabdyti jų 
automobilį.

Atvykę į šį miestų bandi
tai'paliko automobilį, kuris 
buvo apšaudytas ir, prie
varta atėmę čia tūlo žmo
gaus automobilį, nuvažiavo.

Francija Išleis $40,000,000 
Rengimuisi Prie Karo
PARYŽIUS.— Francija 

planuoja išleisti 1930 me
tais 1,000)000,000 frankų 
(apie $40,000,000) del su- 

(drūtinimo Reino parubežio 
Alsace ir Lorraine kraštuo
se.

Parlamentas užgyrė bilių 
išleidimui tokios sumos ka
rę reikalams; I

NEW YORK.— Darbi
ninkų Tarptautinės Pašel- 
pos nacionalė raštinė aplai- 
kė pranešimų, kad Eldora
do, III., tapo. įsteigta stotis 
šelpimui streikuojančių 
mainierių Saline apskrity. 
Už kelių dienų antra stotis 
bus atidaryta Christopher 
miestely šelpimui streikie- 
rių Coella, Buckner ir Ben
ton apielinkėse. Trečia sto
tis bus atidaryta Taylor
ville.

Marcel Scherer, Darbinin
kų Tarptautinės Pašelpos 
atstovas praneša, kad strei- 
toriąms AaSąį .^alinga 
pagėlba.'

Amerika Neatsisakys nuo 
Ekstrateritoriniij Teisią 

Chinijoj
Pra-WASHINGTON.— 

nešama, kad Jungtinės Val
stijos neatsisakys nuo eks- 
trateritorinių teisių ’ Chini- 
joj, nupaišant Nankingo 
valdžios pranešimo, kad ji 
mananti tas teises panai
kinti su sausio 1 d.

Francija Nesirašys Laivyno 
Sutarties Londone

PARYŽIUS.— Artinantis 
penkių valstybių laivynų 
konferencijai Londone, vis 
labiau didėja tarp tų šalių 
nesutikimas laivynų klausi
me.

Ta konferencija šaukia
ma neva “apribavimui” lai
vynų. Francija aiškiai par 
sako, kad nesirašys po jo
kia sutartimi Londone delei 
sumažinimo Urba apribavi- 
vimo laivynų. Ji ' savo iš
leistam pareiškime 1 sako, 
kad jos imperialistiniai in
teresai reikalaują tvirto lai
vyno “apsaugojimai imperi
jos”. r

Ta konferencija bus tik
renybėj ginklavimosi kon
ferencija.

Išteisino Komunistą
iš-PARYŽIUS.— Džiūre 

teisino komunistų Clement, 
kuris buvo kaltinamas nu
žudyme policisto. Teisme 
jo advokatas Iškėlė polici
jos provokacinius darbus, 
brutališkumą, ir džiūre pri
ėjo sprie išvedimo, kad Cle
ment nekaltas.

MASKVA.— Sovietų mi- 
litarinių oro spėkų koman- formacijų apie orą lėkimui 
dierius Mežanovas penkta- • .
dienio vakarą pranešė, kad 
dar trys Sovietų orlaiviai 
bus greitu laiku pasiųsti 
jieškoti Amerikos lakūnų, 
Eielson ir Borland, dingu
sių šiauriniam Sibire.

Tie' orlaiviai bus įrengti 
specialiais aparatais delei 
lekiojimo šiaurėj. Lakūnai 
bus apsirengę specialiai pa
gamintais kailiniais, \ kad 
galėtų atsilaikyti prieš djde- 
lį Sibiro šaltį. Sakoma/ten

i temperatūra nupuola dau
giau kaip 100 laipsnių že
miau zero. Kiekvienas or
laivis gabens maisto keliems 
mėnesiams.

Kadangi lakūnas Šestako- 
vas serga šalčiu, tai jieško
jimo ekspediciją vadovaus 
Boris Čuchnovskis, kuris 
anais metais pasižymėjo 
gelbėjime (su ledlaužio 
Krasino ekspedicija) Itali
jos dirižablio “Italia” įįru- 
los narių’ čucKnovsIas pa
reiškė, kad jis greitai ’ iš
vyks jieškoti Amerikos i la
kūnų. Jie naudos tą patį 
orlaivį, kurį naudojo jieš- 
kojime dingusių italų ledy
nuose. Jam gelbey-du ma
žesnieji orlaiviai; ^veikiau
sia jie pradžioj sekančio 
mėnesio pasieks Jakutską, 
kur bus jų centralinė bazė. 
Iš ten jie susisieks su kitais 
mažesniais orlaiviais ir sto
timi, kurią sudarė Sovietų 
ledlaužis Litke Šiaurės 
Priežemyi (North Cape).

King, Amerikos lakūnas, 
kuris čia randasi, labai no
ri Sovietų ekspedicijoj da
lyvauti jieškojime savo 
draugo Eielson. Jis tariasi 
su Sovietų lakūnais, šešta
dienį kalbėjosi su Sterligo- 
vu/ navigatorium.

if

Amerika Prašo Sovietų 
Daugiau Pagelbos

Priįmant Vilhjalmur Ste- 
fanssono, šiaurūs tyrinėtojo, 
patarimą, laivyno sekreto* 
riūs 1 Wilbu? penktadienį 
prašė Sovifetų1 daugiau pa
gelbės jiėškojime Amerikos 
lakūnų. Stefansson savo 
telegramoj' nurodo,(kad So
vietai turi kolonijų iš 60 ar 
daugiau mokslininkų ir Si
biro eskimosų ant Vrange- 
lio Salbs, kuri randasi už 
100 mylių į šiaurius nuo 
North Cape. Ten pereitų 
vasarų Sovietai įsteigė mo
derniškų oro biuro radio 
stotį.

Vidaus , reikalų sekreto
rius prąnešė Alaskos gu
bernatoriui Parks, kad jis 
paprašytų Sovietų radio 
stoties Vrangelio Saloj kas
dien prisiųsti pranešimus 
apie, prų Alfred Lomęn’ųi, 
kurių vadovąuja jieškojimo 
ękspedięiją Npme, Ąlaskoj,

orlaiviu per Bering jurų 
susmaugą.

“Piktosios Dvasios 
Apsėsta” Mergina 

Vilniuj
Vilnius, “Kurjer Wilens- 

ki” praneša apie nepapras
tų sensacija, kuria jau ke
lios dienos sujaudintas Vil
nius. Nesenai į Vi)njų iš 
Volyniaus atvyko 18 iįetų 
mergina, su kuria dėdąsi 
keisti dalykai. Bendrai, Ą 
daranti visai normalaus 
žmogaus įspūdžio, tačiau, 
laikas nuo laiko merginų iš
tinka priepuolis, kurio me
tu jos pilvas išsipučia iki 
nepaprastų ribų, po to stai
ga susitraukia ir išauga 
milžiniškos krūtys. Tokiais 
momentais mergina krinta

kaip ir jos artimieji, tvirti
na, jog ji esanti “piktokos 
dvasios” apsėsta. ■* Norėda
mi pamatyti' šį sensacijos 
objektų nuo ryto iki vakaro 
prie jos namų susitelkę mi
nios smalsiųjų.

Ii

•S

Lynčiuotojai Norėjo Sulaikyti s 
Negrus T. D. A. Delegatus

—
CHARLOTTE, N. C. — 

Negrų lynčiuotojai (fašis* .J 
tai) dėjo pastangas sulaiky
ti tris negrus darbininkus 
nuo važiavimo į Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
nacionalę konvenciją Pitts- 
bųrghe,

Lynčiuotojai1 nuėjo į jų 
namus ir visaip grasino; 
vieną privertė nueiti pas 
daktarą su tikslu jį laikyti 
suėmus po priedanga egza
minavimo jo protinio sto
vio. Tačiaus negrai delega
tai nieko nepaisydami išvy^ 
ko į konvėnciją. .

Tarpt. Darbininkų Apsi- | 
gynimas išleido pareiškimų J 
prieš lynčiuotojus. < <

■ — - --------------- -------- r— ■

Paryžius. *-r- šeštądienį
Franci jos atstovų butas už
gyrė valdžios prbgramų di
dinimui laivyno spėkų, ne- J 
atsižvelgiant į šaukiamą 
penkių valstybių laivynų 
konferenciją Londone.

šeštadienį ' 
hutjyfi nž- i

! ' .-.."-tin

Draugijų Atydai |
(krokas skaičius draugijų, 

kuriom senokai padaryti spau
dos darbai yra dar neužaimo- 
kėjusios. Baigiantis metams, 
“Laisve” turi daug įvairių i»- ; 
mokėjimų ir labai reikalinga 
pinigų. Todėl prašome draūf 
gijų komitetų išlyginti užsili
kusias “Laisvei” už spaudo* į 
darbus ir skelbimus visas sko- 1 
las. Tas daug palengvins 
dienraščiui atsiteisti su taifcF 
kuriems jis skolingas,,
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Jau 5,000,000—0 Dar Tik Pradžia
Jau dabar yra virš penkių milionų bedarbių Jungtinėse Vals

tijoj.
Sulig dar nepilnų raportų, Detroitas turi 100,000 bedarbių, 

Philadelphia—75,000, New Yorkas—kelis šimtus tūkstančių,
IMip toliau. ?1. •s

f’ ’ I I . ‘ ’ 1 « • * • 1 > » ♦ « t <»1 * * I » » |

Newyorkinis kapitalistų biznio organas “Journal of Com
merce’'* Šiomis dienomis rašė, kad plieno pramonė teina tik 40 
nuošimčių} nuo spalių mėnesio pabaigos iki lapkričio galui plie
no i r geležies gamyba nupuolė 19 procentų; gruodžio menesį ta 
piWnofė dar sparčiai! sihunka.
del

automobilių 
tėmija, kur

Daugelyj gdležiės ir plieno di- 
nei vienas ratas nešisu^a per ištisas savaites.

taip yra, pripažįsta ir “Iron Age”, organas geležies ir 
plieno fabrikantų, kuris sako, jog tai didžiausias tos pramonės 
krizis nuo 1907 metų:

Kiekvienos atskiros valstijos valdiškas darbo komisionierius 
raportuoja, kad lapkričio mėnesį jau buvo žymiai sumažėję dar
bai.

Ąutomobilių pramonė apmirus. Jos bosai nemato, kada bus 
jai lemta atsigriebti. Vien tik Henry Fordas skelbiasi, kad 
1930 metais pagaminsiąs daugiau automobilių, nekaip 1929 m. 
Bet tūom netiki stambiojo biznio, spauda. Taip antai, “Wall 
StJ Journalas” (gruodžio 25 d.) rašo:

■‘P’rarislšaVlmkms apie didesnį nuošimtį Fordo 
ateinančiais metais netiki žmonės, kurie atydžiai 
liiųį eina pramohė.” 1 ’ <

Kai kurie pramonės žinovai sprendžia, kad bent -per vienus 
ištisus metus neatsigriebs automobilių gamyba.

Namų statyba šiuo laiku yra nupuolusi 25 nuošimčiais že- 
miaus, nekaip buvo pernai metų gruodžio mėnesį. Chicagoje, 
pav., tik|Ai 45 nuošimčiai statybos darbininkų tedirba šiomis 
saJaitėntfš. ’ • 4 ■ ;

Jungtinių Valstijų prekybos ministerija (gruodžių 20 d.) pra
neša, kad dabar žymiai mažiau teparduodama kviečių ir med
vilnės (boVėluos) ir jos dirbinių, nekaip 1928 metais; kerosino 
gamyba i sumažėjo; 11111 ui 1 n j %' u ' J 11 1

Ir taip siaurėja darbai visose, kitose pramones'Šakose apskri
tai.

“United States Daily” (gruodžio 20 d.) rašot*,-*; * ‘ ' įj 
“Didelė jdalfc kėlių tJešihld darbo tapo suturėta ir labai daug 

paprastų aariįninkų štovi bė dirbo.”
Kas tad išdina iš tų pagyrų prezidento Hooverio, gelžkelių 

kompanijų, valstijų gubernatorių ir įvairių pramonininkų, kad, 
girdi, tšvystysime naujus statybos darbus taip, jog darbinin
kams pakaks užsiėmimo? Kur tie desėtkai bilionų dolerių, ku
riuos valdžia ir kapitalistai žadėjo paskirti išplėtojimui staty
bos darbų? Jie taip ir pasilieka “žadinys—sapne radinys”.

O reikia nepamiršti, jog dabar yra dar tik pradžia to krizio, 
kurio signalą davė Wall Stryte Šerų nukritimas kokiais 50 bi
lionų dolerių. Ir vien komunistai teisingai permatė ir pasakė, 
ką reiškia Wall Stryto šėrų tragedija, būtent, kad tai yra ženk
las ir žymė prasidedančios vis didesnių krizių gadynės ameri
kiniame kapitalizme. Jis šiame treciame pokarihiame laikotar
pyje krinka panašiai, kaip ir visų kitų šalių kapitalizmas. Ame
rika, tuo būdu, nėra jokia išimtis iš pasaulinės kap'italizmo eko
nomikos, kaip kad tvirtino renegatas Lovestonas su savo sėbrais.

Vis spartesnių mašinų įvedinėjimas ir skubinimo sistema (žo
džiu sakant, racionalizacija) neišvengiamai gilina ir platina ka
pitalizmo krizį; vis trumpesniu laiku pridirbama tiek ta vorų, 
kad jų negali pelningai išparduot nei naminėje rinkoje nei už
sieniuose, —kas ir veda prie kas kart ilgesnių pramonės darbo 
stabdymų ir prie nuolat augančios nuolatinės bedarbių armijos, 
kttri jau ir “gerovės” laikais Amerikoje vidutiniai siekia 3 mi- 
lionbsi > •

tferUąnčių darbininkų skaičius eina mažyn ir mažyn, o per 
dftrba ir abelnąi per racionalizaciją pagaminama vis dau- 

giAii įŽAVbrų su mažinamu skaičium darbininkų. Taip, antai, 
Amerikos fabrikai ir dirbtuvės pagamino 28 nuo-1 

MūHĮhU langiaus, negu 1919 metais, bet 1927 metais dirbo jau 
Į dktbfninkų mažiau, nekaip 1919 metais.

'Baip Ar Attga bedarbė, nuo kurios Amerikos darbininkai kėn- 
jtfltįąu, nekaip Europos kapitalistinių šalių, kur yra šio-- 
a bedarbiam pensija. • •

su jos blogumais Amerikos Koniunistų Parti- 
Satbininkus išvystyti kovą už septynių valandų dar- 

‘fceftkfų dienų darbo savaitę; už paramą bedarbiams 
uito. ir tos ^paramos fondus turėtų kontrol/uot patys 

L koeialę apdraudą su pensijomis bedarbiams, nuse- 
. fceltol^ajėgiantiems dirbti darbininkams. Komunistų 
be to, reikalauja, kad bedarbiai nebūtų mėtomi iš butų 

(remtos) neužslmokėjimą, ir šaukia organizuot be- 
'ir bendrai su dirbančiais darbininkais kovot 

darbe ir prieš mažamečių jaunuolių darbą.

Ne

Skaitytojų Domei
Daugeliui yra užsibaigusi 

JtreiMnnerata už “Laisvę” ir 
ad .jtoiiųMta paraginimai, kad 

R fi p i A k i t ėc, 
ateina* j tati prieš

metui.
“Laiitvėi” Administracija.

APŽVALGA
Lupasi, Lupa

Mūsų draugų chicagiečių 
dienraštis “Vilnis” rašo, del 
pastarosios SLA. centro’ ra
štinės atskaitos:

“Tėvynės” nr. 51 telpa tre
čio bertainio, šių metų, at
skaita, kuri nustebins kiek
vieną SLA.' narį, ' ypač ku
riam rūpi organizacijos ge- 

' rovė. Vien dizorganizatorius 
A. 'Žukas; kuris Važinėja gir- 
darfias viršininkus1 if niekin
damas pačius geriausius S.L. 
A. narius, per1 tris' ihėnesius 

Į padarė išlaidų, išeikvojo SLA. 
pinigiį, virš $l,300.; štai skait
line :! • ' •' ’ ’
• Liepos mėnesį .... $362.7^

Rugpjūčio mėn. . .. $5^77.00 
Rugsėjo mėn......... $361.00

Gero nieko, apart 
Jis kurstė narius 

šmeižė kiek-

Viso ........... $1,300.75'
Ir už ką jam tiek išmo

kėti? Ką jis nuveikė SLA. 
labui ? 
blogo,
prieš narius, 
vieną pažangesnį SLA. na
rį darbininką, niekino ko
munistus, ardė kuopas. Ir 
va už tai SLA. pild. taryba 
jam moka už tris mėnesius 
tiek, kiek darbininkas už
dirba į metus!

Toliau “Vilniš” nurodo, 
kad

Ponas Gegužis taipgi ir šios 
atskaitos neaplenkė su savo 
“kelione ir sugaištimi”. Už 
liepos mėnesį randame:

St. Gegužis: .,.. .■. $175.00 
V. Kamafaūskas‘.. $ '31.80 
P. Jurgeliūtė........ $ 49.64

Viso LL‘..'.. $256.44
Ką Gegužis1 kur vėifc^; tąjp- 

jau žingeidū 'SKA. nariams 
žinoti? Už $175 galima daug 
kelionių ir pądaryti.f O kur ir 
kokiais SLA. reikalais jis bu
vo, turbūt niekam nežinoma.

Beje, už tris mėnesius lai
ko viso organizatoriams išmo
kėta $1,658.75. Pats vienas i 
Žukas pasiėmė sau $1,300.75. 
Visiems organizatoriams,5 ku
rie tikrai organizuoja, dirba 
naudingą Susivienijimui dar
bą, sumokėta tik $3J53. Reiš
kia, viso tik apie ketvirtada
lis tos sumos, ką Žukui užmo
kėta.

Šitos ir kitos skaitlines 
ir faktai turėtų būti minty
je kiekvieno SLA. nario 
darbininko laike balsavimo 
ir delegatų rinkimo į seka
mą SLA. seimą.

Draugija “S. S. S. R. Tautų 
Kultūrai Pažinti”

Vienas Lietuvos laikrąš- 
tis praneša, kad nesenai 
Kaune įsisteigė “Lietuvių 
Draugija SSSR; tautų kul
tūrai pažinti.” Pasak M. 
Biržiškoj pareiškimo, drau
gija. z >

V 5 <• I ; t i Į -

mano objektyviai studijuoti 
SSSR kultūrinį tautų gyveni
mą, susirišti su aukštosiomis 
mokyklomis, užmegzti santy
kius su Soviet^ Rusijoje vei
kiančią draugija, kuri siekia 
palaikyti kultūrinius ryšius su 
kitomis valstybėmis. Draugiją 
mano šteig'ti biblioteką; keistis 
su SSSU kultūrinėmis įstaigo
mis ir draugijomis mokslo, li
teratūros ir kultūriniais leidi
niais. Taip pat manoma ruo
šti paskaitas, pranešimus ir 
kviestis joms, skaityti savų 
žmonių ir iš SŠŠR mokslinin
kų, literatų, menininkų; reng
ti ekskursijas į SSSR ir ten 
studijucjti jų gyvenimą; leisti 
periodinių leidinių, teikti per 
spaudą objektyvių žinių ąpie 
kultūrinę ir ekonominę būklę.

Biržiška pąteiškęS, kad 
Sovietų Sąjungoj yra daug 
dalykų, iš kurių daug gali
ma pasimokyti. Į draugiją 
įsirašę 26 nariai. Valdybon 
išrinkti:

pirmininkus., prof.. M. Birži
ška, vice-pirmininku prof. V. 
Krėvė-Mickevičiušj B sekreto
rium doc. L Jonynas, iždinin
ku prof. Pr. Augustaitis ir 
knygininku 'prof. Vaclovas 
Biržiška, visi'- humanitarinių 
mokslų fakulteto profesoriai. 
J revizijos komisiją išrinkti,: 
p. D. šalčius; p. Mašiotienė irp. P. šalčius; p. Mašiotienė
p. St. šilingas. ■* ’ ' • < •

Nepraleidžia Nei ‘ 
Vieno Melo

Turbūt' nesiranda nė vie
no paleisto melo ant Sovie
tų Sąjungos, kurio Kauno 
liaudininkų “Žinios” nebūtų 
pakartoję su savotiškais 
dargi pazalatijimais. 
kiausias to laikraščio 
yra tas, būk

Karachanas aplankęs
ną ir pareikalavęs iš jo duoti 
pasižadėjimą raštu, kad čiče
rinas neskelbsiąs savo memu
arų. Jei čičerinas neišpildy
tų pasižadėjimo jis būsiąs at
statydintas be pensijos, čiče
rinas davęs pasižadėjimą.

Pas- 
melas

čičeri-

Tokiu pranešimu Sovietų 
Vyriausybe bandoma pada
ryti naivesne net už liaudi
ninkų “Žinias”.1 ^ZKokis gi 
jai tikslas eiti ir prašyti Či- 
čerino nespausdinti savo at
siminimų? > Juk « čičerinas 
Visą laiką buw valdžioje ir 
dalyvavo pačiatne revoliuci- 
jos priešakyje>( todėl, jeigu 
kas buvo ir negera padary
ta, atsakomybė dygiai pultų 
ant jo, kaip ir aht kitų Sov. 
vyriausybės narių. Kas 
tuomet galėtų bijotis ir pai
syti jo memuarų? Antra, 
Sovietų vyriausybė gerai ži
no, kad papirkinėjimais 
(pensijomis) negali tų do
kumentų sunaikinti, o jų 
atstūmimas tolesniam lai
kui, padėties juk tepataisy
tų. Vadinasi, 4-Žinių” pa
duota “telegrama” ^ra pa
prastu pletkavbjimu, kuris 
bandomas paskleisti diskre
ditavimui Sovietų Sąjun
gos.

la
bai patiko d. Prųseikos kri
sluose pastaba, kur buvo 
pasakyta, kad tūli laįsvie- 
čiai yra atsidavę obąlsiui 
“dailė dailei” ir nenori jo
kios komunistinės propa
gandos savuose koncertuo
se.

Ar ištikrųjų , yra tokių 
laisviečių, kurie galvas gul
dytų už bespalvę dailę,: 
visai nenoriu tikėti. Vie
nok, draugui vilniečiai jau 
antru kartu rašo gana ne
prielankias pastabas.

“Vilnies” numeryje 300 
d. Komunistas darydamas 
įvadą į savo rašinėlį, sako: 
“Jie argumentuoja, kad 
propaganda galį publiką at- 

I stumti.
Kas taip argumentavo, 

reikėtų nesidrovėti, nenuo
lankauti kąm nors, bet aiš
kiai pasakyti. Kitaip pri
metimą skaitau nevykusiu, 
neišlaikančiu kritikos.

Pagaliaus, kas gi gali at
stumti savo publiką, .kuri 
veik grynai susideda iš mū
sų spaudos rėmėjų? Čia 
jau eina kalba apie tuos 
žmones, kurie buvo Susirin
kę “Laisvės” koncerte.

Ant galo patariu, kad ka
da nueisite “Laisvės” arba 
“Vilnies” koncertuosna ge
rai pasižvalgyti, ir jūs pa
tys patirsite, kad1 atsidavu
sių dailė dailei mažai rasi
te. Tokio dalyko, kaip me
nas menui jau f nėra, bet 
žiūrima, kąs tą konėertą ar
ba vaidinimą duoda. Pub
lika jau senai persiskyrus. 
Didesnis parengimas iš 
apielinkės sutraukia tos* pa
čios idėjos žmones.

Prie’ pabaigos •• reikia: ir 
patiems Vilniečiams paste-' 
bėti, icĮąnt tokie netikslu
mai nepasireikštų, kaip kad 
buvo aht pirmo puslapio: 
“Rytoj, del žiemos šventės 
mūsų dienraštis neišeis.”

Tai f ką, ar jau . Michigan 
ežeras užšalo, kad vadinate 
žiemos švente? Jeigu šven
čiama kalėdas, tai taip ir 
sakykite. Kam dar dangs
tytis negirdėta fraze? J. N.

KAS TURI VALDYT S. L A.?

Naujas ALDLD. Pild 
Komitetas 1930 m.

Į Amerikos' Lietuvių 
Darbininkų Literatūros- 
Draugijos Pild. Komite
tą, taipgi ir į alterhatus 
1930 mėtajns išrinkti ; šie 
nariai, gavę sekanįai bal-( 
SU- . hl. ‘ ' f 13
. f Pild. Koipitetą: , 1

Senas Vincas (Jakstys) 
gavo 1047 balsus; L. Prū- 
seika—1026; V. Paukštys 
—937; Ig. Baches—891; 
J. Bondžl—809; P.’ Būk- 
nys 761 ir Dr M. šoloms- 
kas—714 balsų.

Į alternatus.
J. Nalivaiką gavo 8^ 

balsus; X Biniba—791; 
H. J. Būrke-~751 ir R.. 
Merkis—689 balsus.

Naujai išrinktas komi
tetas savo pareigas pra
dės eiti su pradžia sau
sio men. ! 1930 mėtų; 
Smulkmeiiiškos rinkimų 
pasekmės bus''paskelbtas Į 
vėliau.

Ig. Bačhės, 
ALDLD. gekr.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dr-gei L. L.— Tamstos 

įspūdžiai iš Lietuvos bus 
išspausdinti greitu laiku. 
Ačiū!

Šiaulių Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimo politiniu! kaliniui 
J. P.— Tanita barate “L.” 
del nesiuhtinėjimo į kalėji
mą “Laisvės” ir bendrai ne
sirūpinimo kaliniais. Mūs 
laikraščio fašistų valdžia 
neįsileidžia Lietuvon, todėl 
veltui būtų jį ir siųsti. Dar
bininkų politiniais kaliniais 
rūpinasi Mopį*o, kuri veikia 
ir Lietuvoje. į “Laisvė” ? ir 
kiti darbininkų laikraščiai 
uoliai remia Moprp.

A. P. L. A., 47-tos Kuopos 
Valdybai, Detroit, Mich. -— 
Pranešimas apie kuopos susl- 
rinkimą gautas vėlai ir nega
lėjome įdėti. Turite žinoti, 
kad laike kalėdinių .^švenčių 
New Yorke laiškai ateina tri
mis dienomis, o kartais net ir 
visa ' savaite vėliau, negu pa
prastai.

D. P., Cleveland, Ohio. — 
Korespondenciją-skelbimą įdė
jome vėliau, negu reikalavote, 
nes jūsų išsiųstas laiškas “oro 
pašta” ' mus pasiekė ketvirtoj 
dienoj...

Visfems, kurių pranešimai- 
korespOndencijds tilpo suvė
luotos.—Laike kalėdinių7 šven
čių visos korespondencijos ir 
pranešimai iš pašto gauti 'ke
liomis dienomis vėliau; negu 
paprastai gąunamn, todėl -dau
gelis jų buvo suvėluojame iš' 
mūsų priežasties.

Šipse SLA Pild. Tarybos no
minacijose lietuviška' buržuazi-- 
ja pasidalino į'dvi sriovi. ži
noma, neilgam. , Prieš darbi
ninkus jos visos ir vėl susivie
nys. Tarp jų nėra principinių 
skirtumų,—pasipeša, tai tik už 
tai, kurie asmenys turi naudo
tis Susivienijimo valdymu, nau
domis.

, Centras, dabartinė Pild. Ta
ryba, matomai, nugalės Tarei- 
los šalininkus. Centras naudo
ja organą “Tėvynę” agitavi- 
mui už save. Taip pat siunti
nėja apmokamą organizatorių 
po kuopas, kuris kalba už da
bartinę Pildi Tarybą. “Socia
listai”, kaip kad iš prigimties, 
visuomet ateina talkon valdžiai,, 
kuomet pastaroji bėdoje, s Tad 
ir dabar jib* su Pild. Taryba. 1 \ 
J Vadinasi, dabartinė Pild, Ta
ryba begėdiškai naudoja Susi
vienijimo įstaigas, kad save pa
laikius viršūnėje, kad neprilei- 

,dus kitų prie Susivienijimo 
vairo. Tokie asmenys, tokie 
valdytojai prilygsta grobikams 
begėdžiams, kurie patys ver
žiasi nariam ant sprando:

Imkite, kad ir organą “Tė
vynę”. Editoriale, “S.L.A. 
Pildomosios Tarybos nominaci
jos”, skaitome, kad

“Kiekvienas SLA. narys turi 
teisę nominuoti į Pildomąją Ta
rybą tokius kandidatus, kurie 
sulig jo supratimu yra tinka
miausi S.L.A. veikėjai užimti 
tuos svarbius ir atsakomingus 
urėdus.”

“Geraširdis” redaktorius 
duoda “teisę 
riui nominuoti “sulig jo supra-’ 
timu”. Mat, ką gi daryti, kon
stitucija to reikalauja! Tačiaus 
netoli einama su “visų narių 
lygybe”. Tik keliomis eilutė
mis žemiau, “Tėvynės” redak
torius duoda SLA. nariarųs įsa
kymą, kad jie balsuotų “tik už 
tokius SLA. veikėjus, kurie sa
vo darbais ir gabumais: jau 
įrodė nuoširdumą ir kompeten- 
tiškumą organizacijqs xreikalus 
vestį j ir tvarkyti.” (Reikėjo pri
dėti; “Tai mes, tai aš”).

Kam dar tie aplinkiniai 'ke
liai? Tiesiai sakykite, mes, 
dabartiniai ponai, įrodėme, jog 
esame gabūs ir kompetentiški 
vesti SLA. reikalus.

x Darbininkas kritikas turi 
pridėti pastabą: Taip, jūs kom
petentiški, tik atbulai 
darbininkų judėjimą; 
komunistus; skaldyti kuopas; 
eikvoti Susivienijimo pinigus; 
siuntinėti organizatorius, kad 
gelbėtų jums pasilaikyt šiltose 
vietose; k garbinti fašistus ir 
monarehistus. O tai visa yra 
žmonijos parazitija.

Bet greit išsikalba “Tėvy
nės” redaktorius aiškiau. Gir
di, “pasitaiko/ kad grupelės S. 
L.A. narių stato šitam svar
biam (SLA. iždininko) 'urėdui 

(paprastą dirbtuvės darbininką, 
kuris vos vardą pavardę tegali 
pasirašyti. Labai klaidingas 
tokis. SLA. narių supratimas.” 
t čia jau, kaip matot, “Tėvy
nė” atima tas narių teises. Su
sivienijimas darbininkų organi-j 
zacija, he£: dąrbiniji)<ai negalį Į 
būt renkami į atsakomingas 
vietas, jie negali tvarkyt savo

ninkus kandidatus ir vyti lafe
tuos, kurie patys' save •persai^ 
Nėra abejonės, kad tie “papu
sti dirbtuvės darbininkai” tdęfĮįrj 
daugiau sveiko senšo, neguja*-,; 
bartinis “Tėvynės” redaktoriuĮf 
del Susivienijimo reikalų tvarki 
kymo. * ,

Organizatorius, kuris leidžia?}. • : 
mas po SLA. kuopas Susivieni
jimo lėšomis, “darbuojasi” ne 
organizacijos labui, ne org^ttj- , 
gavimui naujų kuopų, ir nany, 
bet pirmon vieton stato, klaupi* 
mą: Kur stovi, su Pild. Tarybą, 
ar su komunistais? Jo prakaL 
bos pašvęstos niekinimui kQfpw-j. ’ 
vistų sriovės ir tų SLĄ. natt 
kurie kritikuoja dabartinę Pįl 
Tarybą. Jis mobili^tojA W 
partijos jėgas, kad kuodąugfą 
šia pasiųstų delegatų į btW! 
sęimą ir ten remtų Centro įį 
lingus'4arbus. .

Pagaliaus net pati Pįld. -Tąr^ 
ryba priėmė rezoliuciją 
smerkimui. Komunistų Partijos,. , 
kuomet prieš kitas partijas nė > 
žodžio. Jų (Centrą remiantįV ... 
lapelis stačiai kalba prieš, na
rius, kurie yra komunistinių 
įsitikinimų. Jie loja apie lygias 
teises visų SLA. narių, bet vel
tui. Veidmainiai pasisako, kad 
komunistiniai mananti SLA. 
nariai “yra neatsakomingi ir 
netinkami užimti by kokias 
Susivienijime pareigas.”

Toks pareiškimas laužo kon-, 
stituciją, nes juomi pasikėsina
ma atimti konstitucinės teisės 
iš kitaip manančių narių. ;Po. ,, 
tokiu lapeliu pasirašo eilė SLA. <

kiekvienam ną^^ferių fašistinio nusistatymo.

neigti 
niekinti

organizaciją. Ir kaip gi galės, ^hęnafdpal 
‘kad Vitaitis ir visi kiti nori • 5), SLA, 
>.pęą{autį. | ;■ pjnąi} fnindo. tas 
teises, kurias konstitucija na- 
■rUih šiitoikiK j? I H J ( L : n

Paklausti jų reikia: kokio 
finąnsįųinko kursus būvo. išėjęs 
miręs .iždininkas Tarnas Paukš
tis? Juk visi žino, kad Paukš
tis buvo, dar menkiau išsilavi
nęs, kai papustas darbininkas. 
Vienok Susivienijimo iždas taip 
pat buvo siltvarkyt'as, kaip ir 
dabar. “Tėvyne” tai gerai ži
no, bet jinai turi savo išroka- 
vimą. Jai reikia skleisti agi
tacija pirmon vieton už save, 
už dabartinę redakciją ir Pild. 
Tarybą, kad nĮ savos sriovės 
konkurentams neužleidus vietą. 
Antra (ir svarbiausia), tai kad 
pažeminti darbininkus SLA. na
rius, kad jie netinka vesti savo 
Organizacijos Įsikalus.

SLA. nariai darbininkai, ne- 
klaittsykifė tokių pbsmavimų, 
jūs esate jos nariais ir mokate 
j4;s tvarkyti. ~-Rinkimuose Pild. 
Tarybos kiekvienas* SLA. na
rys privalo balsuoti už darbi-

' i ■ ■■■■ : '■ y l -■

lykite, ar PiM. Taryba pa
smerkė, ar pasmerks tuos niek
šus, kurie kėsinasi sau pagrobti 
kitų narių teises? Ne, jie to ne
darys, nes tie grobikai kalba 
už esamus ponus. Taip, jie pa
smerkė, tai komunistų atsišau
kimą, kuris agituoja j narius, 
kaipo, darbininkus,’, sųsiprastf 
ir padaryti Susivienijimą dar? 
binipkų naudai. < , }

“Tėvynės”! i num. 47, 48, 49 ir 
50 pąšyęsta komunistų'niekirlfw; 
mui, o vedama agitacija už gar-% 
binimą monarchist© Vytauto,’ 
už ištikimybę J. V, valdžiai. 
Prieš Sovietų Sąjungą įdėta 
šmeižtas, vieno korespondento 
pasakojimas apie vokietį inži
nierių, kaipo “literatinis kūri
nys.” Tačiaus ir visose “kan
kynėse” tas inžinierius negalė
jo įrodyti, kad jis bent piršta' 
buvo paliestas;

Tad, ar ne laikas SLA. na
riams K paklausti Pild. Tarybos, 
kodėl:

1) Pild. Taryba savo šalinin
kams leidžia organizuot naujas 
kuopas šalę esamų, o kiti 
ne (Montello) ;

2) New Yorke savo šal 
kams P. T. leido organ! 
naują apskritį šile esamo 
apskričio, o Pittsburgh© ne.

3) Pild. Taryba smerkia ko
munistus už veikimą Susivieni
jime, o nieko nesako savo Šąli- . 
ninkamą Strumskiui, Klingai Ir 
Ko., kurie užginčija komunisti-/- 
niai manantiems turėti lygias f ; 
teises Susivienijime. 'į

4) Kodėl Pild. Tal-yba
rė nekaltai ir nekonstitUcijinūdČvį 
kaltinamus narius SLA. 28

organas “Tėvynė”|xį 
talpinai žinias ?apie Sovietų Są-į^i 
jupgą tįk niekinančias tą dar<y. 
bininkų šarį; d nieko netalpiw‘$ 
kas rašoma teigiamai. 4 ;

6) Padiskusliokite susirinki-!^ 
me, kokią naudą davė dafboįS 
liaudžiai monarchas Vytautas? \

Komunistai ir visi susijw®biS|J 
darbininkai nenori SušiVieyij- 
mo sau ir nesistengia jį užka- 
riaut bęnt kokiai partijai. Kth k’ 
munistai yrk pažangiausioji
darbininkų dalis. Jie kovo jis 
ir ragina kitus darbininkus ko
voti už savo, kaipo klasės, rei
kalus, už būvio pageri nitnį 
prieš išnaudojimą. Taip lygiąi 
komunistai kovoja ir Susivieniju 
jime prieš tuos valdonus, kurie < 
neigia darbininkų reikalus f“ 
naudoja darbininkų organiza4 
ją prieš pačius darbininku 
Komunistai ragina visus 
ir.nkus susiprasti, tapti
gero piliečiais ir vyti lauk 
naudotojus. Susi vie 
sldaro iš; didžiumos

(Pabaiga ant pū
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PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

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

PIANISTAS, IR 
MOKYTOJAS

Mlle SUZANNE DARNELL 
' 308 Wept 94th Street 

New York City

Ašį jum pa 
„Ii, 'YurkO

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

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

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

AMERIKOS LIET. DARK.
LITERATŪR. DRAUGIJOS

• REIKALAIS

Pastaba.—šį; savo planą pa
lieku visų narių kritikai, kvies
damas visus narius imti dūly- 
vumą suradimui būdų mūsų di
desniam veiklumui.

■ Vladas Strazevičius, 
Toronto, Canada

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins Svmką-^ 
tą jūsų .galvos odai ir augins bar
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo. antrašu:

Telefonas—Riverside 2229. ' 
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbiu* 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų

J. -MILIAUSKAS*

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas it Paliūdėtas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę)

Išbandykite šiandien
Juos išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden St* 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ’ir per paštą išsiunti- 
nšjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

Tai’Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO

Aš taip nerašiau. Kur jūs 
matėte ?

Gerai, kad tą ponų fašistų 
titulą jūs patys prisidėjote, tai 
dabar mes žinosime, kad jūs 
jau fašistai. Kur mano buvo 
pasakyta fašistinis brudas, tai 
aš jį nepridėjau nei pirminin
kui, nei kam kitam. Fašisti
nis brudas tai yra ta politika, 
kurią S. L. A. pasėjo Vitaitis, 
Žukas ir kiti tani panašūs.

Kad aš savo--koresponden
cijoj patariau suspenduoti kp. 
valdybą, atimant balsą pirmi-

Atsakymas į Polemiką 
Kritika

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ 
Kaina 25 Centai

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas sayaitę 
Pirmame Skyriuje 1 i$7.00

i Antrame Skyriuje $13.00

Keturi Skyriai Pomirtinės: 
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 

Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000
(Pabaiga nuo pusi, 2) 

darbininkam jis priklauso, dar
bininkui jį turi valdyti ir geriu- 
ti ne. buržuazijos, bet darbinin
kų naudai. Tad komunistai no
ri ne užgrobt Susivienijimą del 
savo partijos, bet atimt iš bur
žuazijos ir atiduot patiems dar
bininkams.

kuopos valdyb
per Chicagos komunis- rius rašo sekančiai 

tu organą 
Kas tik skaitė ar skaitys tų po
nų neva polemiką ir mano ra
šytą korespondenciją, kuri 
tilpo “Vilnies” No. 250, tai 
aiškiai matys, kad tie ponai 
patys ' bjauriai apsišmeižia. 
Pirmiausia pasakysiu, kad aš 
pirmininką nevadinau fašisti
niu brudu, bet tik tas polemi
kos meisteris tą titulą pridėjo. 
Tas meisteris sako, kad finan
sų sekretorius buvo pridavęs 
knygas užrašų 1 rašt. ir buvo 
pasakęs, kad vienas narys no
ri prisirašyti. O su F. Audai-

Padirbti iš Suderintą Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik u 
importuotų tabakų.

GEORGE MASILION1S
377 Broadway South Boston, Mass

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

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

PRGSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City
BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Uhioh, N. J

BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Į S.L.A. 157-tos kuopos valdy-
I ba parašė “polemiką ir kriti-
Į ką,” kuri tilpo “Tėvynės” No.
48, lapkričio 29 d. Ten pa-|
sakyta, S. L. A. 157-tos kuopos j Tai jūsų išmislytas melas, 
progresyviai nariai begėdiškai) Jūs rašote sekamai. Chi- 
apšmeižė kuopos valdybą ir cagos komunistų organo auto 
narius per Chicagos komunis- rius rašo sekančiai: ponai fa 

Tai nesąmonė, šistai kuopos vaidininkai.'

čiu jau. eina kalbą, ąpie persi
kėlimą. () ipįlsų pirmininkas 
gerai pažįsta visus .kuopos na
rius, tai kaip jis galėjo leisti 
diskusijas apie persikėlimą (į 
augštesnį skyrių, kuomet žmo
gus dar nori tik prisirašyti 
prie S. L. A.? čia jūs pada
rėte bjaurų skymą. F. 'Audai- 
tis prašo balso pasiaiškint, ka
me dalykas; P. Yurkūnas šau
kia : tu* neturi balso.. Kiti vėl 
sako: negalime jį priimti, nes 
jau dabar prašo balso, o kas 

Negana to. 
Susirinkimą uždarius, Jurkū
nas ginčijasi su nariais, kad 
F. Audaitis būtinai turi eiti pas 
gydytoją, kad išpildytų persi
kėlimo aplikaciją. Tą aš pats 
girdėjau.

Aišku, jūs supratote, kad 
tas žmogus yra progresyvis, 
tai nenorėjote priimti į kuopą, 
bet. nenusisekė. , 
' Jūs sakote, kad čia mažas 
dalykėlis. Galimas daiktas, 
kad ponam Pečiuliui, Jurkūnui 
ir šiuboniui mažas dalykėlis.

Toliaus, jūs sakote. Tuo- 
jaus po susirinkimo jie sušau
kė seimą ir nutarė per Chica
gos komunistų organą ap
šmeižti S. L. A. 157-tos kuopos 
valdybą ir rimtus šios kuopos 
narius.

Apie kuopos narius aš .nieko 
nerašiau, tai kaip galėjau ap
šmeižti ir Ikur apšmeižiau ? 
Apie kp. valdybą pasakiau 
teisybę nuo A iki Z.

Mes jokio seimo neturėjome 
sušaukę, kaip jūs sakote, ir 
niekados negalėsite prirodyti, 
kada ir kur toks seimas buvo.

Perskaitęs “Laisvės” num. 
283, krislų skyriuje, drg. L. 
Pruseikoš rašytą pastabą sura
dimui planų pagerinimui veiki
mo Draugijoj, pilnai sutinku su 
mūsų gerbiamo pirmininko šiuo 
svarbiu klausimu, t. y., reika
lingumą surasti būdus dides
niam veikimui, patraukiant kuo 
daugiau darbininkų į mūsų or
ganizaciją ir 'palaikyti juos kuo 
ilgiausia. ' » • * • *

Aš ūuo savęš pasiūlau planus daugiau spaudimo į kuopas 
pravesti gy veniman:

. i. : Vietoj spausdinimo trijų 
didelių tfnygų į metus, spaus
dinti tik vieną didelę knygą 
svarbiu klausimu ir kokias 6-8 
brošiūrėlės į metus. Brošiūrė
lės turėtų būti agitacinio pobū
džio, kaip tai iš darbininkiškų 
revoliucinių kovų, darbininkiš
kos apšvietos, iš gamtos moks
lų, ir prieš-religiniais klausi
mais. Tokias brošiūrėles daug 
greičiau nariai perskaito, negu 
dideles knygas. Jos palieka no
rą nuolat skaityt raštus. Todėl 
greičiau nariai bus susipažinę 
su darbininkiškais klausimais.

2. Surasti būdus, kad kiek
vienas narys būtų ir Draugijos 
organo “Laisvės” skaitytojas. 
Daug narių skaito visai pašali
nius laikraščius, kurie juos mul
kina, vietoj duoti darbininkiš
ką suprafimą. Tą atsiekti siū
lau, kad centras išleistų kas mė
nesį specialį “Laisvės” numerį 
k»aipo organą nariams veltui. 
Tuo užinteresuotų narius skai
tymu darbininkiškų laikraščių. 
(O kuopos visuomet pasirūpins, 
kad narys liktų nuolatinis “Lai
svės” skaitytojas.)

3. Įvesti nariams ženkle!ių- 
guzikučių, kaipo simbolį darbi
ninkiškos apšvietos ir darbinin
kiško solidaruino ženklą.' 
EF Į C( atras turi paruošti gerus 
referatus opiausiu klausimu ir Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

. LIETUVIŲ AMERIKOJE
PASKELBTAS VAJUS ŽEMESNE 

ĮSTOJIMO KAINA
įjus prasideda su Spali© 1 diena ir tęsis iki 
Naujų Metų. Centro Komitetas vajaus laiku 
VIENU DOLERIU NUPIGINA ĮSTOJIMĄ

Visi nariai su dideliu skubumu rašykite į APLA 
naujus narius. Skaitykite, ką jums Centro Komi

tetas siūlo už gavimų naujų narių:
Nutarta duoti kiekvienam nariui, gavusiam ne 

mažiau kaip 10 naujų narių labai gražių plunksnų 
(fountain pen), ant kurios bus pažymėta, kad tai 
yra dovana nuo APLA Draugijos.

Narys, kuris gaus ne mažiau kaip 20 naujų na
rių, gaus minėtų plunksnų ir $5 pinigais.

Narys, kuris gaus ne mažiau 30 naujų narių, 
gaus minėtų plunksnų ir $10 pinigais. Ir taip to
liau, už kiekvienų 10 naujų narių bus mokama 
$5 pinigais.

Apart viršuj paminėtų dovanų, dar kiekvienas 
APLA narys gaus už kiekvienų naujų narį po 50 
centų, kaip yra nutarta APLA 22-ro seimo.

Ko geresnio begalite norėti?!
Pasitarnausite savo draugam ir dar gausite gra

žų atlyginimų už savo darbų.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO ti) ,
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y< 
Tel.,: Bensonhurst 6681

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

ninkui ant metų,, o kitus ant1 eilinius nąrįus. Q kada buy<?- 
6 mėnesių,'tai. sakot, kad tail te surengę Žukui' prakalbas, 
— x įas pOnas išniekino' progre

syvius S. L. A. narius, kad 
nebalsuoja už fašistus. Pas-

Užsakymus siųskite:
LAISVE,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

tas, tai jūs draskėtės 
širšių užpulti, ir tada kuopa 
nutarė, kad nevalia dalinti su
sirinkime jokių lapelių. Ar 
jūs, broliai, kitus laikot dur
nais, ar patys norit jais būt? 
Su tuo suspendavimu ve kaip 
yra. Kuopos valdyba susirin
kime dalino lapelius, kuriuose 
aiškiai pasakyta, kad progre- 
syviams nariams neduokite 
balso, suspenduokite ant šešių 
mėnesių, laikykite slaptus pa
sitarimus ir t. t. Taigi aš, 
remdamasis tų lapelių taisyk
lėmis, pasiūliau suspenduot 
valdybą. Mano patarimas bu
vo logiškas. Bet ponams ne
patinka. Paprastus eilinius 
narius jie norėtų suspenduot, 
bet, sergėk perkūne, tik ne 
ponus!

Jūs sakot, kad bolševikai 
abiem akim žiūri, bet tik vie
na mato.

Aš jums pasakysiu, kad jūs, 
tur būt, nei viena nematot. 
Jūs kalbat apie kokias ten 
pereitų metų nominacijas, ku
rių visai nebuvo. Toliau sa
kot, kad bolševikai siuntinėjo 
lapelius, kuriuose buvo 
purvo ant Pildomosios 
bos. Tie lapeliai buvo 
teisingi. O jeigu jūs 
purvo, tai tą purvą kaip 
pagamino S. L. A. Pildomoji 
Taryba.

Ponai sako, S. L. A. 157-tos 
kuopos nariams^ siūloma or
ganu komunistiniai organai, ir 
prideda, kad esą fię laikai la
bai toli, kada komunistiniai or
ganai mūsų kuopai organaus. 
O aš užtikrinu, kad tų laikų 
gal ir visai nebus, kad ^“Lais
vė” ar “Vilnis” būtų kuopos 
organu, kadangi S. L. A. na
riai moka prievarta pinigus už 
“Tėvynę,” tai ji ir turėtų būti 
S. L.' A. narių organu 
fašistų politikos organu, Ckaip 
kad dabar yra. '»

žinias iš S. L. A. 157-tos 
kuopos rašysime į “Vilnį” iy 
“Laisvę” del to^ kad ^Tėvy
nėje” nėra vietos teisingoms 
žinioms.

Jūs sakot, kad darbininkai 
S. L. A, nariai atsisakė už'si- 
rašyt “Laisvę” ir “Vilnį.” čia 
tai klystate, poneliai. Tie 
žmonės šiemet užrašė “Lais
vės” ir “Vilnies” daugiau, ne
gu kad jie tikėjosi, šiandien 
tie laikraščiai randasi net 27 
S. L. A. narių šeimynose. Ma
tote, jūs teisybės nemylite. 
Jums būtų gerai, kad eiliniai 
S. L. A. pariai apart “Tėvy
nės” neskaitytų kitų laikraš
čių, tai jūsų kulttįra. Jūs 
nervuojatės, kam mėSv siunti
nėjam “Laisvę” ir “Vilnį” S. 
L. A. nariams. .Nagi tam, 
kad žmonės galėtų matyti, kur 
yra melas ir kur teisybė. Mes 
to nesibijom, b jūs bijote.; Jūs 
giriatės, kad ne^kleidžiate 
keršto tarpe S. L. A. 157-tos 
kuopos. Jūs negalite užsigin
ti. Jūs pasikvietėt Žuką, ku
ris čia lankėsi jau kelis kar
tus^ o nei vieną kartą nebu
vo kuopos susirinkime, nes 
jūs tik tarpe savęs darėte 
slaptus kokusus prieš S. L. A.

|juos pasiųsti visoms kuopoms 
i kurioms negalima kalbėtoją pa
siųsti. Tuomi centras paska
tins kuopų veikimą.

5. Centras turi patvarkyti vi-
Isoms kuopoms sutvėrimui savo toliau su juo bus 
j lavinimosi būrelio draugų iš 
I gabesnių narių skaitymui refe- 
' ratų, prakalbų laikymui, bei 
I gabiai susirinkimams vesti. To- 
! kiu būdu išsidirbs gabių vieti- 
įnių veikėjų.
I ši uos savo planus skaitau, rei-
i kalingais Draugijai šiuo, atve
ju, kad centras veiktų daugiau 
[centralizuotoj formoj ir darytų 

savo
Telephone

J. L. Pašakarnis, O.D
Optometras

Optikas
Norintieji tinkamai 

savo akims akinius 
šiuo antrašu:

pondenciją į “Tėvynę,” kur 
Tautietis liejo kerštą, kaip iš 
kibiro. Ko čia lankėsi A. 
Bimba, klausiate. Jūs jį va
dinate ponu. Pas mus ponų 
nėra. Ponus čėdykite del sa
vęs, kad jum nepritrūktų. Bim
ba važinėjo su “Vilnies” va
jaus reikalais, tai ir pas mus 
sustojo, kad sutvarkyti vajaus 
reikalus. Ir pasekmės buvo 

galit tokios, kad męs užrašėme 19 
kada darbininkiškų laikraščių. Tai- 

progresyviai buvo išsiuntinėję gi', mes kultūrą skleidžiame, 
lapelius apie Pildomosios Ta- užrašome laikraščius, palaiko- 
rybos išduotas S. L. A. atskai- me ALDLD. kuopą, rengiamę 

kaip prakalbas, dirbame, kiek mes 
galime. O jūs, neva tautie
čiai, mūsų tikslams stovite ant 
kelio. Jums baisu, kas skai
to laikraštį ar knygą. i ( 

Vėl klausiate, ką čia veikė 
Senas Vincas—irgi tik 
kėlė.

Kas link Seno Vinco, tai pa
sakysiu tiek, kad jis kalbėjo 
pilnai populiariškai, nieko ne- 
užgaudamas. Jo visa kalba bu
vo apie darbininkų vargingą 
padėtį. Tai galite paklausti tų 
žmonių, kurie jį girdėjo kal
bant; jūs, ponuliai, negirdėjot,

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dale*** 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apiintM 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo Toks žmogus yra 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų* itai 
greit reikalauk mūsų vaistžoJių nuo 
bile vienbs žemiau pažymėtų ligų 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolėa yra nuo sekančių ligai 
\ niūrių užkietėjimo, skilvio nemyli
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, pati ūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po ke
tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk bQc, tai gausi vaist- 
zobų, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas lięas.

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

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

Pinigus siųsk čekiu arba 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS

tarimus laužyti ar tai kultu 
ringą? Juk kaip tikjkp. val
dyba ir yra pildyti narių ta- kui jūs patys parašėte korės 
rimus, bet jūs sulaužėte tari
mą ir už tai liekate kalti. Ne
kultūringumą p a s i 1 a ikykite 
sau. Jūs iškėlėte naują klau
simą, kadangi Pečiulis, Jurkū
nas ir šiubonis sakote, kad 
kuopa nėra padarius tarimą, 
kuris draustų dalinti kuopos 
susirinkime agitatyviškus lape_ 
liūs. Tai kokią jūs tvarką ve
date ? Aš manau, kad jūs po 
kepure turit galvas i 
atminti, kad 1928 m

nes , tą yąkąrą . turėjot slaptą 
kokūsą ' prieš pažangius SLA. 
narius. 1 f' ' <’ " f j

Dar vienas jūsų kultūringas 
darbas. . SLA. 157 kp. pirmi
ninkas V. Pečiulis atkalbinėjo 
narius nuo A.P.L.A. 24 kuopos 
sakydamas, neprigulėkit jūs ten, 
ba jau bolševikai pavogė visus 
pinigus ir dabar “Laisvė” išlei
do tokią ilgą konstituciją, kad 
galėtų dar ilgiau apgaudinėti 
narius.

Na, ar tai gi‘ažu taip meluo
ti? Ar tame Pečiulio pasaky
me yra nors kiek ąveiko proto? 
Aš sakau, kad^ne.i 1 / 
sakysiu, pohri ’Pėčiul 
ne ir šiuboni, kad ta jūsų “po
lemika -ir kritika”, tai yra gry 
nas melas ir savęs pasigyri
mas.

Tai tiek šiuom, kartu.
i SLĄ. 157 Kp. N arty s
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Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. Šolomskas

'apšvietė dvi eili namų su išdaužytais lan
gais ir subadytais kulkomis. Iš griuvėsių 
ant gatvės mirusiomis akimis į pergalėto
jus žiūrėjo moterų, vaikų ir senelių lavo
nai. Senelis'" Fiodoro v gulėjo veidu į viršų 
ir jo akys tartum pilnos buvo neapykantos, 
linkui pergalėtojų. Storasis baltųjų ko-’ 
mandantas, pusiau girtas Nagibin, plačiai 
kojas išskėtęs didvyriškai žiūrinėjo negy
vėlius. Pastebėjęs moterį ;ir sūnų Žauko- 
vo, tarė: < < ■ < ,

—Reiškia ir su šunyčiais! .Gerai, gerai 
pasidarbavo komandantas Gromov! Užgi
riu !—Oficierius atsisuko į užpakalyj jo ka
reivius. .......

—Sustokite!... Sustokite! - Tvarkon!... 
Trečias eskadronas!—Pirma kuopa,—rėka
vo oficieriai. Nagibinas tvarkė savo kuo
pą, būrys rinkosi į vieną vietą.

Pulkininkas Orlov su gusarų eskadronu 
raiti ir kanuolių batarėja įjojo į miestelį. 
Ant svarbiausios gatvės stovėjo tamsios 
eilės baltųjų kareivių. Tamsumoj veidus 
negalima buvo įžiūrėti. Galai durtuvų ži
bėjo nuo mėnulio šviesos, viršuj kareivių 
galvų. Kapitonas Golybin išjojo pasitikti 
pulkininką Orlovą ir saliutavo.

—Smirno, ponai oficieriai!—ir Orlovas 
staigiai net patupdė savo baltąjį arklį. Jo 
plonos kojos sulinko, visu sunkumu atsilo
šė.

—Sveiki didvyriai!
-^-Sveikas pons pulkininke!
—Pasveikinu j ūmi su pergale. AČiu už 

tarnystę! •
—Gatavi stengtis, pons pulkininke!— 

bendras kareivių atsakymas nusirito per 
miestelį, ir gale gatvės atbalsis du kartus 
pasikartojo,—“Rady!...” “Rady starat- 
sia!”

Drabužiai, pogonai ir kreivas pulkininko 
kardas—viskas blizgėjo nuo sidabro... 
Augšta kumelė po pulkininku nerimavo,

_ įvai_ trypė savo laibomis kojomis, prunkštė/ 
______ ~ __ kraipė ausis ir kreivai žiūrėjo į krūvą už- 

STbataiiono’vadas”išieido>ifrankos muštųjų. Orlov biskį pasilenkęs, paspaudė

(Tąsa) v
Bata'rėja nukreipė į kitą vietą ugnį. Ant 

gatvių pasidarė ramu. Namai tartum žiū
rėjo juodomis išdaužytomis skylėmis. Leng- 
vutėliai .rūkai tiesėsi virš užmuštųjų lavo
nų.

Kamuolių šoviniai pradėjo trūkinėti ant 
partizanų apkasų. Baltųjų pėstininkai vis 
tankiai šaudė iš šautuvų ir tratėjo iš kul- 
kasvaidžių. Šliaužė pirmyn. Partizanai 
tylėjo. Galva su nešukuotais tamsiais plau
kais, nukreipta į šalį, kepurė išsikišo iš 
partizanų apkasų^ apžvelgė. ‘ .

—Draugai, be mano paliepimo nešaudy
ti I—tvirtas balsas persirito per partizanų 
eiles sukilusių valstiečių ir darbininkų va
do Žarkovo.

Jis tą pakartojo į abi pusi; partizanai 
perdavinėjo vado prisakymą viens kitam. 
—Be komandos nešaudyti!... Be koman
dos nešaudyti!...

Sukilėlių eilėse kovotojai dar kartą ap
žiūrėjo įvairios rūšies savo ginklus, patik
rino, prisirengė. Baltųjų go vedos, nesu- 
tikdamos pasipriešinimo, greitai stūmėsi 
pirmyn. Oficieriai jau net stati užpakalyj 
stovėjo ir. garsiai komandavo. Jų kanuo
les liovėsi šaudyti, bijodamos kliudyti sa
vuosius, nes priešai jau arti suėjo. Prisi
artinę ant 150 žingsnių, baltųjų eilės stai
giai pakilo ir puolėsi į ataką.

—•Ura!.. .Ura!.. .Ura!...—garsiau visų 
šaukė augštas, laibas baltųjų bataliono ko
mandantas, lėkdamas priešakyj su dideliu 

J juodu kardu.
/' Partizanų vadas, tėvas žuvusios šeimy

nos Žarkovas, pasįkėlė ir davė paliepimą. 
—Ant kelio priklaupti ir šauti!

Žalios uniformos; tamsūs, žili, bei bal
tuose marškiniuose ir paprastuose namų 
darbo drabužiuose, su įvairiomis kepurė
mis pakilo jo kovotojai, sučiauškėjo šau
tuvų zamkai, griovė šūviai.

—Trah!... Bak! bak! Trak!... 
riais balsais trenkė partizanų ugnis

Ilgasis bataliono vadas išleido iš rankos 
kardą, sulinko lanku ir; ęypdamas griuvo 
veidu į žolę. Gera sauja sukapotų rūdžiuo
tų vinių tiesiog pateko į jo pilvą. Baltų
jų eilėje,. taip buvusioje tankioje, pasidarė 
didelės spragos. Partizanų ugnis sukapojo 
jų eiles. Ir vėl ir vėl šimtai šautuvų spjo- 
vė į baltųjų govėdas ugnimi.

Su dideliais nuostoliai^ baltieji greitai persisvėrus per baksą, o galva ant priegal- 
leidosi atgal ir pradėjo bėgti linkui miško. vio del ko jos veidas buvo labai aiškus. Dol- 
Ant pievos dejavo sužeistieji, garsiai šaukė gušinos kruvina galva sunkiai spaudė tri- 
ir raitėsi jų bataliono komandantas su su- jų metų vaikutį—Petrą Komarovą gulintį

gyvūnui šoną šporais ir privertė užlipti ant 
lavono. ■

—Kvaila, nusigando! Štai kaip turi elg
tis karinis arklys,—kalbėjo jis į adjutantą.

Negyvėliai rąmūs. Žarkovo moteris gu
lėjo veidu į žemę, jos vaikučio galvelė prie 
jos krūtinės. Senelė"Nikolajevna gulėjo

draskytu pilvu.
—Gulkite,—sukomandavo Žarkovas par

tizanų eiles, jau buvusias pasirengusias 
pereiti į kontr-ataką. Baltieji vėl paleido 
darban savo kanuoles iy po jų ugnimi 
traukė į kovos liniją naujus rezervus. Rau
doni partizanai gulėjo ramiai, tik atmušę 
baltųjų govėdas. Baltieji iki vakaro vėl 
sutvarkė savo eiles. Tačiaus į ataką nėjo. 
Jų baudžiamojo būrio komandantas, pulki
ninkas Orlov, nusprendė padaryti puolimą 
ant miestelio Širokoje nakties laiku. Kaip 
tik sutemo, Žarkovas, surinkęs savo kovo
tojus, numaršavo į miestelį. Gatvės buvo 
ramios. Sužeistuosius surinko. Tiktai 
krūva užmuštųjų gulėjo ant vietos. Ap
linkui oras 
drabužiais, 
dar 
mirti savo 
vaikštinėjo tarpe lavonų... Kiekviena mi
nutė buvo brangi. Baltieji galėjo apsupti. 
;Partizanai tyliai, galvas nulenkę, apleido 
miestelį. /

Apie dvyliktą valanda naktį baltieji iš
karto atidengė baisią šautuvų ir kulka- 
svaidžių ugni. Atsakymo nebuvo. Dieną 
Jau gavę gerą pamoką, dabar jie ėjo pir
myn labai atsargiai. I ataką ėjo žingsniu, 
tankiai šaudydami. Ugnies lankai iš abie
jų pusių ansuno miestelį. Suriko ura! ir 
puolėsi, kada buvo visai arti.partizanų ap
kasų, bet priešas jau senai iš jų pasitrau
kė. Garsiai rėkaudami, trypdami, šaudy
dami iš šautuvų, su riksmu įsigriovė jie į 
miestelį, užsidūrė ant lavonu, dalinai susi
maišė, ant vietos patrypė. Mėnulio šviesa

buvo persiėmęs degančiais 
krauju ir paraku. Žarkovas 

ipkasuose būdamas jau sužinojo apie 
sūnaus ir moteries. Dabar

plačiai išskėstomis rankutėmis gretimai 
puodo. Iš po apversto vežimo kyšojo ba
sos kojos S. Hritonovos, o ant jos krūtinės 
prislėgtas aštriu bakso kampu mirė 6 mė
nesių vaikutis.

Tamsus debesėlis uždengė mėnulį. Bliz
ganti durtuvai, pulkininko pogonai ir kar
das nustojo švytravę. Pulkininko juoda 
barzda kaip kastuvas pakilo į viršų. Ke
lias minutes jis žiūrėjo į dangų.

—Iki aušros dar yra dvi valandos,—tarė 
jis ir pasilenkęs nuo balno suriko karei
viams :—Ponai, iki ryto miestelį' pavedu jū
sų valiai! Iki saulės tekėjimo, kad čia ne
beliktų nei vieno bolševiko!

Kareivių eilės sujudėjo, pavieniais ir bū
reliais jie dingo tamsumoj.

Orlovas su savo štabu apsistojo popo na
muose. Stora popo moteris, diktu negra
žiu veidu, pilnai susišukavusi triūsėši apie 
stalą. Pulkininko patarnautojas (denšči- 
kas) traukė vieną po kitai bonką iš bakso, 
kuris nuolatos lydėjo pulkininką. Bonko- 
se buvo degtinė ir konjakas. *• Orlovas su 
neramumu klausėsi pasakojimo savo pa- 
gelbininko, kapitono GolybinoJ Golybinas 
kalbėjo apie sargybinius, bolševikus, už
muštuosius ir sužeistuosius kareivius. Pul
kininkas nelabai tai paisė, jis nuolatos te--1 
mijo triūsiančią diktą popo moterį ir rie
bias jos raukas. Ant stalo buvo jau silkės, 
grybai, agurkai, grietinė, pienas, balta ir 
juoda duona ir kitkas. Orlovas paėmė gar
dų gruzdą, nurijo, užpylė jį degtine, ir vėl 
naikino grybus.

—Gerk, pons kapitone!
(Tąsa bus)

BOSTONAS IR AP1EHNKĖ j no grupė. Bus šokiai, žaislai, 
y j juokavimai ir kitokį pamargi-

/ nimai. Bus žmonių ne vien
C-Uterf." Biuro LJk ]ietuviUj bet jr kitokių tau

Kur Pasitiksim Nauju* Metus? , tu. žinoma, lietuvių bus dau-
Li e tuvių Piliečių Kliubo sve-Ogiausia ir jie sudarys didžiu- 

tainėj bus Šaunus vakar’as, ku- mą publikos, šis vakaras ren- 
rj rengia A. K. P. So. Busto- p.iamas specialiai pasitikimui

naujų metų ir užbaigimui se
nųjų. Prasidės apie 8-tą vai. 
ir tęsis iki po dvylikai nakčia.

Taigi, nepamirškit visi atei
ti po numeriu 376 W. Broad
way, So. Boston, utarninke, 31 
d. gruodžio.

Pirmadienis, Gruod.30.

TRUPINIAI

PAJIEŠKOJIMAI

Bell Phone, Poplar

Graborius-Unde

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

ATEINAMU HEIT) MAMS

FORNISIAI
Išparduodami Prieš Naujus Metus

Sekr

CASTON ROPSEVICH

RUSIŠKA

na<

Telefonas: Polasld 1090

MOTERIMS;
r«nedeliai8 i

UtarninkMi*

ATDARA
DIENA II 

NAKTĮ

Žmogaus kūnas, jeigu bū
tų komerciniai parduoda
mas, būtų vertas nuo 12 iki 
15 dolerių, tai yra už tiek 
būtų galima pagaminti iš jo 
chemikališkos vertybės.

Mūsų žemė per dieną nu
keliauja erdvynu po 1,601,- 
600 mylių. Savo paprastu 
keliu permetus ji apkeliau
ja 584;600,000 mylias.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Palestina 
dų žemė -ij- 
jos rankas 1920 metais po 
pasauliniam, karui. Pirmiau 
ji priklausė Turkijai.

— šventoji žy 
pateko/į Angli Šiuomi laiku kalbančių 

vokiška kalba Amerikoj yra 
apie 9,000,000 žmonių.

• Pasauliniame kare žuvo 
1,500,000 vien tik Francijos 
kareivių. Čia nepriskaito- 
ma mirusieji vėliau, miru
sieji pasibaigus karui nuo 
sužeidimų arba užnuodyti 
gazais, kurių būtų taipgi 
nemažas skaičius.

įstatymais, jęigu tėvai su 
tinka, mergaitės gali apsi
vesti nuo 12 metų, o berniu 
kai nuo 14 metų amžiaus.

Astrauskiene.
(310-311)

Studija atdara, kiekvienų c 
nedSIiomis nuo 9:30 iki 5 p

MARGARETA VALU
Room 82, VVeittencom 1 

Public Square
WILKES-BARRE, P,

Panedeliais /iuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

Šiuomi laiku Amerikos fe- 
derališkuose kalėjimuose 
randasi 100,000 kalinių. 
New Yorko mieste randasi 
1,750,000 žydų, tai yra dau
giausiai žydų viename mie
ste visame pasaulyj. i

Pirmutinė anglų kalboj 
atspausdinta knyga 1474 
metais yra Paul de Fevre 
vertimas “Istorija apie 
Troy.” Tai buvo pirmutinė 
knyga anglų kalba.

Salem, Mass.— Ketvirta
dienį trys kaliniai pabėgo 
iš Essex apskričio kalėjimo.

Trys gariniai kambariai delei iSsipSrimo: RusiSkas, TurkiM 
garo vanojimosi kambaryj. Didelis, oringas miegojimui k 
rys; taip pat RESTORANAS su geriauisiu garantuotu patams 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise

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

Slonius (dramblys) gali 
ir atsigulti, bet tankiausiai 
jis ir miega stovėdamas. 
Yra atsitikimų, kur jie ir 
padvesia stovėdami.

Dabartiniu laiku didžiau
sią armiją iš visė pasaulio 
valstybių palaiko Francija. 
Jos (armija susideda i iš 6,- 
700,000; vyrų. Po jos seka 
Sovietų Sąjunga, kurios 
Raudonoji Armija siekia iki 
pusei milionę.

kimas bus seredoj, 8 d 
gijų .svetainėj, 4637 
Highway. Pradžia 7:30 vai 
re. Drauges, susirinkimas 
keltas į antrą seredą todėl 
mą seredą nauji metai.
mykit 
noj.

Australijoj apie pietines 
jūras ir apie Filipinų Salas 
yra paukščių, vadinamų 
magapodes, kurie išsirita iš 
kiaušinio kevalo pilnai apau
gę plunksnomis, ir tuojau 
gali lekioti ir patys rūpina
si savo maistu. Jų kiauši
nius, sudėtus ant smėlių ar
ba lizduose, išperi saulės 
spinduliai. MOLINE, ILL.

T. M. V. ir M.. Draugystes 
susirinkimas bus nedelioj, 5 
sio-January, 1930, Industrial 
nej

Kentucky, Louisiana s ir 
Colorados Valstijose, einant

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

4715 N. Sth Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Išbalzamuoja ir laidoja" 
rusius ant visokių kapipių 
rintieji geriausio patam 
ir už žemą kainą, . nuli 
valandoje šaukitės pad 
Pas mane galite gauti lot 
visokių kapinių kuogerii 
vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, 1

Tel., Greenpoint 2372 1 Tm?
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

Kupranugario (verbliūdo) 
nugarkaulis nėra su kupra, 
bet tiesus, kaip ir arklio ar
ba kitų keturkojų gyvūnų. 
Jo kupra, susideda iš kūno 
riebalų, ffrie gero maisto 
jų kupros išauga didesnės, 
prie blogespio maisto suma
žėja. Čia reikia dar pridur
ti, kad midėtos kupros tar
nauja kupranugariams kai
po . maisto sandėliai. Pri
trūkus jiems maisto ir van
dens tyruose, organizmas, 
palaikymui savo gyvasties, 
čiulpia maistą iš minėtų 
kuprD. ir tuomi gana ilgai 
palaiko savo gyvybę.

DETROIT, MICH.
S. A. 17-tos kuopos susirin- 

sausio, Drau- 
W. Vernon 

vaka- 
liko per- 

, kad pir- 
Tat jsite- 

atsilankykit minėtoj die-

kyti, yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Bus' renkama valdyba Seka
mam metui. Taipgi, draugai, turėsit 
užsimok5t|) už:; organą “Laisve” iš- 
anksto už ateinančius metus.

Sekr. A. Trepkus.
(306-310)

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

PAJIEšRAU gyvenimui • draugės 
merginos arba našlės, kad ir su 

vienu arba dviem kūdikiais, nuo 30 
iki 50 metų amžiaus. Aš esu 50 
metų, turiu gražią farmą gražiausioj 
vietoj Bainbridge, Ohio. Farma iš
mokėta.^ Meldžiu greit atsišaukti, 
per laišką arba ypatiškag pasikal
bėsim daugiau, nes aš greit išvažiuo
siu atgal ant savo farmos. George 
Debeikis, 38 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. (310-311)

ajWBRIDGE, MASS.
XVI. METINIS

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

metinis 
d. sau- 
s^etai- 

Visi nariai malonėkit atsilan-

GREAT NECK, N. Y.
L. D. S. A. 64-ta kuopa ir Jau

nuolių Choras bendrai rengia vaka
rienę su programa ir šokiais utarniu- 
kee, 31 gruodžio, Strauko svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Gerbiamieji, nepa
mirškite, kad L. D. S. A. 64-ta kuopa 

visuomet atsižymi su savo parengi
mais, kurie atsilanko, tai visada rei
kalauja tokių parengimų daugiau. 
Tat nepraleiskit šios progos, nes šį 
kartą bus labai įvairi programa. 
Jaunuolių Choras po vadovyste J. 
Veličkos padainuos naujų dainelių, 
bus smuikininkų ir deklamatorių. 
Turėsim progą smagiai užbaigti se
nus metus ir pasitikti naujus.

Kviečia Rengėjos.
(309-310)

BEDROOM — DINING ROOM 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirii

Fotografuoju, Didinu ir Mi
Aise.kioni Spalvom Pavel

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd SL 

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

Flushing Russian and Turkish Baths, Im 
įžanga nuo 8 vah ryte iki 6 vai. vakare BOcj po 6 vnl. vakM| 7 

F’V'rri A Antr°j klasėj lašais išsimaudymas /v 
E A i h A ir miegojimas per visą naktį ant Jį Celli 

trecių lubų, onngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė 
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mai 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPSRIMUI VANTOS VELTUI

GRAND RAPIDS, MICH.
Komunistų Partija rengia gražų 

tarptautinį koncertą nukentėjusių 
naudai nedelioj, 5 sausio (January), 
1930, Liet. Sūnų ir Dukterų svetai
nėj, 1057 Hamilton Ave. Prasidės 
8-tą vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti į šį puikų koncertą, nes 
žinote, kad K. P. deda visas pastan
gas gelbėjimui darbininkų visuose jų 
reikaluos^. Atsilankę ne tik sma
giai laiką praleisit, bet ir parem
si! kovojančių darbininkų reikalus.

Kviečia Rengėjai.
(309-310)

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugyste 
Rengia Puikų Balių

New Year’s Day (Naujų Metų Dieną)
SEREDOJE

Sausio (Jau.) 151930
CYPRUS' HALL

40 Prospect St., Cambridge, Mass. 
Prasidės 3-čią vai. po pietų ir tęsis 

iki 12 vai. nakties
Gerbiamoji Visuomenė:—

Malonėkit atsilankyti skaitlingai į 
šj gražų balių. Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugystė visados surengia 
gražius balius ir visi būna patenkinti. 
BUS SKANIŲ VALGIŲ ir GĖRIMŲ

Svetaine puikiausia. Orkestrą 
bus labai gera, grieš lietuviškus 
ir angliškus šokius, vadovau

jant A. žviriglas.
Kviečia—

Liet. Dukterų ir Sūnų Dr-tes Kom.
• ■ •. , '...........i.

8 d. sausia (January), 1930, bus 
L. D. ir S. Draugystės susirinkimas 
po num. 40 Prospect St., Cambridge. 
Nauji nariai bus priimami už pusę 
įstojimo. \ i

Važiuojant į balių iš kitur, išlipkit 
aut Central Skvero, netoli svetainė.



Puslapis PenkiasLAISVE

BINGHAMTON, N. YDarbininkų Klasės Organizacijoms Atėjusvisai aįteįiūdus

KAVALIAUSKAS

Jaunutis

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKATORONTO, CNT, KANADA

1337

Aš, žemiau pasirašęs, «iunšiū VIEN.
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Vardas
Knygute Turi 82 Puslapius

Miestas Stata

nubausti 
dinamų 
mo 
Ohi

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

Suvienyto Fronto
Prieš

* Aš. pasirašęs? •iunfciū VIENĄ DOLERJ, už kuri malonėkit man
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, bu nurodymais, kaip vartoti. ■

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

jnastni 
jo>ar
1 i'^raugt.! 
taio dirbt 
smerkta kalėti 10 metų Marya 
villės pat 
gai Tom 
Guinh, ar 
zatoriai 1 
Unijos, 
tus kalėti 
jų darbų 
įėjimo, dž 
vienas už 
piniginės

LIETUVIS GRABORIUS
• IR BALZAMUOTOJAS

vienas iš geriausių pirkimų 
nyli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty

kite Jurgeliūną,
EVERETT, MASS.

3 šeimynų namas, 17 kambarių, 
su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $106; parsiduoda 
Už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

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

Išmokiname pilnai apie automębi- 
lių mechanizmą, išardymą, jiatdi- 
symą, sustatymą. Elektra deginąs 
atydųs. Mechaniko kursas___ ;$75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Siivikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’*4 
jardo kiekvienoje dėžutėje.

AUTOMOBILIŲ
TECHNIKOS MOKYKLA

Siųsdami pinigus •* 
' bu savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

■ p.

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

kreiptis prie manęs.

VASAROS BARIŪNAI
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 namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, 
moderniškais įtaisymais, 
karam mūro garadžius, 
neša 
apleidžia šį 
da pigiąį.

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

ianu' kO 
dar bus 

uų ir solisčių.
M Pittshurgho 

rama bus tikru 
džiaugsis visi, kuri 
gWilesis tie, kurie

įĮOtiųs
K^hWUftjos Komitct

TELEFONAI: keystone, ***** 9669 
Bell, Oregon 6186

Koncertas ir Balius
Penktadienį, 3 d. sausio, 

7 :30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 315-17 Clinton St., 
įvyks koncertas ir balius, ku
rį rengia Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlė, kuri deda visas 
pastangas, kad šį koncertą pa
daryti puikiausi ir linksmiausį 
visais atžvilgiais. "

Šio koncerto programos iš
pildyme dalyvaus patys A. ž. 
V. D. nariai, kaip tai: dainuos 
choras, duetai, solistai, berniu
kų ir mergaičių choras ir taip 
toliau.

Minėtu koncertu turėtų su
sidomėti kiekvienas Bingham- 
tono lietuvis, pats dalyvauti ir 
kitus raginti dalyvauti šiame 
svarbiame koncerte.

Šis koncertas yra svarbus vis

Lapkričio 30 d.,( kai kurie 
draugai surengė draugišką 
vakarą, kur dalyvavo apie 25 
poros. Kad tas vakaras ir 
buvo -surengtas privačiai, bei 
jis padarė’ gerą įspūdį į To
ronto jaunuolius. Griežė nau
jai susitvėrusi Lietuvių Dūdų 
Orkestrą. Apie pusė po vie-; 
nuoliktos buvę pertrauka, per' 
kurią visi pasistiprino viso- ! 
kiais užkandžiais, kurių buvo! 
užtektinai. Po vakarienei K. j 
L. J. Sąjungos pirmininkas V. i 
Raila pasakė trumpą prakal*! 
bėlę, ragindama^ toliaus dar-! 
buotis organizaciniame judėji
me del visuomenės labo.

todėl, kad jį rengia A. ž. V. 
D. O kad minėtoms Draugijė
lės palaikymas yi*a svarbus 
darbas, tai to * niekas negali 
užginčyti.

Todėl visi .lietuviai darbi
ninkai atkreipkite domę į A. 
ž. V. D. ir prisidėkite prie jos 
palaikymo savo atsilankymu į 
jųjų rengiamąjį koncertą. Mes 
žinome, kad darbininkų kla
ses pasiliuosavimas iš po kapi
talistiško jungo priklausys nuo 
ateinančios gentkartės. Tai
gi, tie jaunuoliai, kurie rengia 
minėtą koncertą, kaip tik ir 
yra ta priaugančioji karta, ku
ri turės kovoti už darbininkų 
klasės reikalus. Todėl stip
rinkime A. ž. V. D. Dalyvau
kime jųjų parengime' Pridųo- 
kirne jiems daugiau 1 energijos 
ir pasišventinto tęsti pradėtą
jį darbą ir aht toliau. Būkite

Aš, Būsiu.

Labai gaila, kad kitose, Ka
nados lietuvių kolonijose lietu
viai taip mažai ką veikia, 
ypač Montrealas, Edmontonas, 
Winnipegas ir kitur, iš kurių 
visai nieko negirdėti. Turėtų 
jaunimas sukrusti. Jei nėra 
kur atatinkamų organizacijų, 
tverkite K. L. J. Sąjungos sky
rius, nes tai tik vienintėlė jau
nimo meno ir apšvietos orga
nizacija Kanadoj, ir iš kurios 
matosi didelė ateitis Kanados 
jaunimui.

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi gėriausį 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

žiemos Sezonui, Toronto jauni
mas pradėjo veikti. Įvyko 
tankiau parengimai su šokiais 
ir vaidinimais. Paskutiniu lai
ku K. L. Sąjunga išnuoma
vo svetainę Visai žiemiai, kur 
kiekvieną šeštadienio vakarą 
bus rengiami visokie parengi
mais Apart to, Sąjunga turi 
savo skaityklą, 192 Claremont 
St., kur pareina visokių pažiū
rų laikraščiai ir moksliški žur
nalai. Knygyne yra apie 400 
gerų pasiskaitymui del jauni
mo knygų ir dar išrašyta iš 
Lietuvos apie 20 gero turinio 
knygų. Skaitykla atdara 'vi
suomet ir del visų, užtat visi, 
kurie turite atliekamo nuo 
darbo laiko, sunaudokite jį tin
kamai.

Labai negeras paprotis pas 
mus, Toronte, tai girtuokliavi
mas, Prisigėręs jaunimas, 
daugiausiai n e o r g anizuotas, 
pradeda muštynes ir kartais 
net susikruvina vienas kitą. 
Tą paprotį jau reikėtų mesti į! 
šal| ir užsiimti naudingesnių 
del savęs ir del visuomenės 
darbu.

Mis randi 
ekonomini 
mįnalio S 
m as n and 
t£Foiizavir 
riuorneiie 
naudojarm 
riuomene 
nė vai.mill
ion ir t. 
triuškino 
k u New (

John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ar., 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkes 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, Klu
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdir^ystės 
cigarų vir.šminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
2G7 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Kas yra didžiausias žmogaus pricias?—Šaltis. Jis ne tik šankiausiai ligas .1™?°* 
_ ir 1 grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką pagarebjusius 
t* .1 , • 4-v s a n v (Miltelius nuo žalčio) jokių šalčių nebijo. U*Urban s Cold Powders u3S bak8* «p»i«in>>uok nuo amžino priešo!
-- - _ _ _ yra tai kanuolS prieš kitą amžiną žmogaus priešą-—vi<h»-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

sunkių ligų. 26 centai už skrynute.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Mokiname lietimų ir . anglų kai- 
• ' boję, Mokytdjųm: yra lietuvis,

_ žynius auto ėksbertas-insirukto-
NEW YORK AUTO SCHOOL rius L. Tikniavičlus. Atdara iki
228 Sėfcond Ave., Cot. .14;th St. £ vai. vakare, 'nedėldieniais 10

•New Yorl< > • • ’iki 12< vaU ryte.

Įsteigta 25 ipetai

taišyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą
SpeėialSs klasės moterims.
Klasės dienomis ir vakarais.

UžganŠdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
■—-—-~.--.-r— —■—-................ i*

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

3240 Tlydmas St. x Chicago, Illjjiois

tai: anglies, plieno, metalo 
dirbinių, gumo, chemikalų ir 
t. t. Darbdaviai kapoja al
gas ir skubina produkciją, ir 
tuo pačiu sykiu išmeta iš dar
bo tūkstančius darbininkų. Be
darbė darosi tokia didelė, ko
kia buvo 1921 metais. Tai to
kios yra sąlygos, kurios pa
gimdo bosų ir valdžios terorą 
prieš darbininkus.

Šis teroras šiandien yra pir
miausia atkreiptas prieš Ko
munistų Partiją, kuri paskuti
niais laikais vedė svarbias dar
bininkų klasės kqvas. Bosai 
tikisi išplėšti Į iš darbininkų 
klasės veiklią vadovybę, užda
rydami už geležinių grotų jo
sios geriausius vadus ir organi
zatorius. Bet bosai tilo -nepa
sitenkins. šiam fašistiniam į- 
statymui gyvuojant, kiekviena 
darbininkų klasės organizaci
ja, kuri veda kovą su bosais, 
arba kiekvienas karingas dar
bininkas gali būti persekioja
mas ir terorizuojamas.

Mes turime kovoti prieš šitą 
fašistinį įstatymą, kuris vadi
namas Kriminalio Sindikaliz- 
mo Įstatymu. Mes turime nu
šluoti jį šalin. Mes turime nu
galėti valdžios terorą .’prieš 
darbininkus.

Bet kaip mes turime kovoti 
prieš šitą fašistinį įstatymą ir 
prieš terorą, kuris siaučia po 
visą šalį? Vienatinis kovos 
būdas, tai . Visos darbininkų 
klasės bendras frontas.

Tuo būdu Amerikos Komu
nistų Partija šaukia visas dar
bininkų klasės organizacijas— 
darbo unijas,; apšvietos drau
gijas, darbininkų kliubus, ap-> 
sigynimo ir pašelpos organiza
cijas ir t .t., sudaryti bendrą 
frontą prieš Kriminalio Sindi
kalizmo Įstatymą, prieš bosų 
ir valdžios terorą.

Mes kviečiame jūsų organi
zaciją išrinkti nuo dviejų iki 
penkių delegatų į Bendro 
Fronto Konferenciją, kad pa
rėmus Komunistų Partijas 
kampaniją prieš Kriminalio 
Sindikalizmo Įstatymą. Ši 
konferencija įvyks ketverge 
vakare, 16 d. sausio, 1930, 
Grdinos Svetainėj, 6021 St. 
Clair Ave., 8-tą vai. vakare.

Mes tikimės, kad jūsų or
ganizacija prisidės prie kam
panijos, kad panaikinti Kri
minalio Sindikalizmo Įstaty
mą Ohio valstijoj ir išrinks sa
vo delegatus į viršz šaukiamą 
bendro fronto konferenciją. • 

Draugiškai, John Adams, 
Sekretorius Distrikto 6, 

Komunistų Partijos.

vesta 
lies baro 
angliuką . 
ja Nacioi 
ir Darbo 
O Amen 
jos vadai 
Ir valdžic 
šfįtfc.

Dabartim.-; krizis palietė ir 
Ohio valstijos pramones, kaip

Pas mus, Toronte, atėjus 
žiemos sezonui, organizacinis 
gyvenimas vėl atgijo ir eina 
savo paprastomis vėžėmis. La
biausiai atgijo ir pradėjo stip
rėti Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, nes vasaros .metu

namuose. Drau- 
Johpson ir Charley 
£Hafcasiai ir organi- 
acionalės Mainierių 

pasmerkti penkis me- 
i CcHumbuso sunkių- 
kalėjime. Apart ka- 
ar jie nuteisti kiek- 
feimokėti po $2,500 
bausmės, šitaip bru- 

tie darbininkai tapo 
vaduojantis taip va- 

Kriminalio Sindikaliz- 
Įstatymu, kuris gyvuoja 
valstijoj.

priespaudos įstatymas 
buvo išleistas 1918 metais, pa
baigoje' pasaulinio karo, kuo
met v išarti pasaulyj ėjo darbi
ninkų suki 
darbdaviam: 
reikėjo įran 
sulaužyti c 
kova 
Mtas 
juo, tūkstanči; 
po suarestuot 
išdeporttti 
binink n < 
kaip Koi 
nuvarytos 
ma. 
1921 
sinio 
ir naikmii 

šiam! i< -1 
darbi n i n k 
sUŠidm ian 
skubini m u

Už NEVA ® TĖVYNĘ
Naujas teatrąliškas Veikalas, Trijų Aktų Drama

PARAŠĖ SENAS VINCAS

tapo 
ilgiems metams ka
uni darbininkai, na-

SL, VVilm.-rdi
ingo ir apielinkes
4 išxi>-ti L
9 dalyvaus ;
minėto be no

su visais 
Dviem 
Randų 

nąętus $1,440. Savininkas 
pjiestą, todėl parduo- 
tatykite A. Ivašką.
farMa

66 akerlai, 8 kambarių namas 
su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių 
3 karves, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmėtlo 
parsiduoda už ?8,500. 
$2,000. Taipgi ihainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaltį.

mattAPan
Dvierh Šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvėro, naipi, namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,00ė. Matykite 
J. Tuinilą.

AVQN,. MAŠS.,
3 akerių fauna,'6 kambarių na

mas, bauiė, garadžius, gražus so
das

laukimas
Konferenciją Prieš Krimi- 
naiio Sindikalizmo Įstatymą 
Ohio Valstijoje.

Draugai Darbininkai ir 
Darbininkes:—

Nesenai Ohio valstijoj 
pasmerkti 
lėti trys j 
riai KomUnfi&fc Barti jos ir Jau 
nųjų 
smerkti tapo tik už tai, kad jie 
miestelyj Martins Ferry, Ohio, 
HHĮpjūčio l d. dalino prieška- 

‘apėlius ir bandė laikyti 
.susirinkimą prieš nau- 

pavojų.
Lilija Ahdrews, me- 
i . i s darbiilihkė, pa- ' MES PATAIKOM ■ ;

Taip sako A.1 Tacilauskas, savininkais Restauracijos ir salts, Ml 
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 pasilpo; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepįl”

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. 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!

Varpu Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
T'ei. Stagg 6533

limas. Amerikos 
s ir finansieriams 
tkio, kuriuo galėtų 
jąribininkų klasės 

far buvo išleistas 
as. Vaduojantis 
ai darbininkų ta- 
ta jr įkalina bei 

Radikalės dar- 
.nizacijos, tokios 
8tų Partija, tapo 
©grindinį gyveni- 
terorizmo, užėjo 
metai, metai ma- 

nedarbo, algų kapojimo 
mo įarbo unijų, 
n bosai vėl puola 
ų klase. Vėl mes 
le ąu algų kapojimu,.

prie darbo, bedar- 
ujo kapo pavojum, 
įmes viduryje didelio 
o krizio. Ir vėl Kri- 
Sindikalizmo Įstaty- 
lojamas puolimui ir 
rftui darbininkų. Ka- 
ir mušeikos taip pat 
a- prieš mus. Ka- 
laužo streikus piėti- 

ose (Gastonia, Mar
ti.) ; kariuomene su- 
gatvekarių darbinin- 
Drleans mieste strei-i 

.uiuomenė šiandien pa-. 
1 Ilinojaus valstijos ang-| 

ams laužyti streiką, 
ų, kuriam vadovam! 
alė Mainierių Unijai 
Jnijų Vienybės Lyga, 
os Darbo Federaci- 
yra dalimi tos bosų I 

i streiklaužiškos ma-

AMERICAN-LITHUANIAN fOTOA 
auto school

PHONE' VOLUNTEER 2177-0474 f .fgįlįi
MokVkla su reputacija

786 LekShgton Ave., tarpe 58tn ir 50th Sts., New York City 
4 x \ !nas iš. 7^ Lexington Ave. .
Įsteigta 25 ipetai. Buk nepngulmingas. Išmok karų amat4JrJrt 

^dSk kelių į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti »

Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

UTHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Treinont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

i $6,600 į metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
'čio. Labai gera 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 
dėl nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $18,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, bArhė, garadžius, vištinin- 
kai, 8 .karvėst 1 arklys, ,100 viš
tų, 25 turkes; 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 namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A.. Ivas.

.KONCERTAS
'jiaUjų Metų Vakare

ĮMo (Jan.), 1939
7:30 valanda \ .ikare

fata? Dr-jos Svetainėj

WILMERDING, PA.
x Iškilmingas Metinis

BALIUS
'Prie® Naujus Metus

Mifireod. (Dec.), 1929
'“ hadlla 7:30

' ifšĮkam bus Uali

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 

S Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilrio, Žarnų ir MėŠIažarnėS Ligrij, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių,, Kyppuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai;

■, ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
1 šiais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 

pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYK4.
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Lakoratorijoa Bandymai

DR. ZI N8 110EAST 16A ST. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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VIETOS ŽINIOS
Teisėjas Padeda Telefoną 
Kompanijai Pelnagrobiaut

■> New Yorko Telefonų Kom
panija per metus galės dabar 
ištraukti iš savo vartotojų 
$7,933,866 daugiau, nekaip 
iki šiol. JFederalio Teismo tei
sėjas Martin T.- Manton davė 
kompanijai tą teisę. Kompa-

■ nija skundėsi, kad jinai negau- 
. davo nei 7 nuošimčių pelno 
nuo įdėto pamatinio kapitalo 
į tą biznį. Dabar jai yra leis
ta pakelti telefono naudoto
jams kainas taip, kad būtų

• bent 7 nuųšppyųai metinio pel- 
BRz l . j

(Kompanija sakosi, kad jos 
;kapitalas'toje pramonėje esąs 
. vertas $397,207,925. Bet iš- 
tikrb tai jinai nebus įdėjusi 
nei pusę tos sumos. Taigi da
bar jinai ištiesų gaus ne 7, bet 
kokius 14 ar daugiau nuošim
čių pelno.

Kompanijos prisispausdina 
vadinamų “vandeninių” Šerų; 
paskui rodydamos tuos šėrus 
sako, kad ve kiek esanti verta 
jų pramonė, ir reikalauja gry- .. 
nų pelnų sulig skaičiaus dole-!P^tl į?s ™st

Lenino Mirties Sukaktuvią 
Mitingas Sausio 22

Iš pradžių buvo paskelbta, 
kad Lenino mirties paminėji
mo masinis mitingas New Yor
ke bus sausio 18 ’d. Dabar 
permainyta. Tas mitingas 
įvyks sausio 22 d., 1930 m.,. 7 
vai. vakare, J^ądison Square 
Garden svetainėje.

Įvairios darbininkiškos or
ganizacijos jau pasižadėjo su 
visais nariais dalyvauti tame 
mitinge,, kuris sykiu bus ir de
monstracija prieš imperialistų 
organizuojamą karą, atkreip
tą prieš Sovietų Sąjungą. Bus 
rodoma revoliucinės scenos, 
sudarytos iš darbininkų ir dar
bininkių; jaunuolių paroda; 
taipgi netruks ir muzikos su 
dainomis.

Didelis Lietuvių Komun 
Centro Biuro Rengiamas 
Koncertas Brooklyne

Vasario 2-rą dieną, sekma
dienį, Labor Lyceum svetainėj 
įvyks koncertas ir balius. Tą 
parengimą ruošia Kom. Par
tijos Lietuvių

Kbncertinė 
labai įdomi.

Programos 
art kitko, dalyvaus atletai, ru
siški šokikai, žymūs daininin
kai ir t. t. '

Apie tai išanksto praneša
me todėl, kad prisirengtų at
silankyt ne tik Brooklyno, 
New Yorko ir apielinkių dar
bininkai, ir darbininkės, bet ir 
iš tolimesnių kolonijų.

i Rengimo Komisija. .

Aido Choro Metinis 
Susirinkimas

Centro Biuras. 1 
programa bus

išpildyme, ap-

rių, kuriuos tie praskiesti Še
rai būk atstovaują.

New Yorko valstijoj yra 
2,500,000 telefonų. Visų pir
ma bus pakelta kaina turin- 
tiejnš telefonus namie bei įvai- 
iose biznio ar viešose įstaigo-

Apiplėšė Anglies Kompaniją
Prieš padedant pinigus į 

“seifą,” apie 6-tą vai. penk
tadienio vakare, keturi gink
luoti plėšikai atsilankė į Scran
ton and Lehigh Anglies Kom- 

, 242 Nevins 
St., Brooklyne. Revolveriais 
prie sienos prispyrė kasierių, 
džianitorių ir atėjusį kompani
jos vęžiką; pasigrobė visus pi
nigus,' virš $1,000, ir čekius. 
Apsidirbę, išlėto išėjo laukan; 
susėdo į automobilį ir nubirz- 
gė.

60 Apiplėštą Italą Bijo 
Sįiąst Plėšikus

Savaitė atgal šeši ginkluoti 
vyrai užklupo italų Santanin- 
fese Draugijos kliubą, kurio 
nariais yra drabužių fabrikan
tai ir kontraktoriai. Tuo lai
ku draugijos kambariuose, po 
num. 19 Montrose Ave., Broo
klyne buvo 60 asmenų. Jiems 
kišenius apkraustę, plėšikai 
laimėjo $1,000 pinigais; at
ėmė taipgi laikrodėlius, žie
dus ir kitus žibučius.

Savaitė praėjo, ir nieks iš 
apiplėštų dar nedavė jokio 
skundo policijai. Pati polici
ja žino, kas atsitiko, bet nie
ko nedaro. Matomai, yra ko
kių slaptų santikių tarp plėši
kų, minimos draugijos narių 
ir policijos. Galimas daiktas, 
kad apiplėštieji bijo ir plėši
kų keršto.

Antradienį, 7 d. sausio, 
bus Aido Choro susirinkimas, 
8-tą vai. ’vakare, “Laisvės” 
svetainėj. Kaipo metinis, šis 
susirinkimas yra svarbus, ir vi
si nariai turite atsilankyti. Bus 
rinkimas Choro valdybos 1930 
metam; reikia Išrinkti delega
tus į. Draugi j ij Sąryšio kon
ferenciją. Tat prašome visų, 
kad skaitlingai susirinktumėt 
viršminėtu laiku, žinote, kad 
laiko nedaug iki mūsų koncer
tui; koncertas įvyks 19 d. sau
sio, 1930 m., Labor Lyceum 
svetainėj.

Buvo pranešta, kad įvyks 31 
d. gruodžio, bet del tam tik
rų priežasčių, liko atidėtas iki 
7 d. sausio, 1930 m. Tat įsi- 
tėmykit ir nepamirškit atsilan
kyti. Nauji nariai taipgi .pa
geidaujami įstoti į Aido Cho
rą.

teriškes'. VienA būVo užsire
gistravus, kaip Cath. Smith 
(apie 70 metų), o kita, kai
po N. Dreyfus,..,(apie 45 me
tų), abidvi iš Bostono. JodVi 
buvo artimos giminaitės. Vei
kiausia nusižudė pagal susita
rimą, Priežastis dar nepaaiš
kėjo. 1

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” DIREKTORIAMS

Panedelyj, 30 d. gruodžio, Įvyks 
“Laisves” 
torių 
Visi

spaudos bendrovčs direk- 
ekstra svarbus susirinkimas, 

būkite! i
J. Nalivaika, Sekr.

(309-310)

MASPETH, N. Y.
L. D. L. D. 138-tos kuopos itA.

L. D. S. A. 91-mds kuopos būsiančio 
parengimo komisijos nariai ir kurie 
apsiemet lošti malonėkit susirinkti 
panedėlį, , 30 gruodžio, pas drg. Ci- 
bulskius, Link Court, 7:30 vai. vaka
re. Yra labai svarbių reikalų, tat 
būkit laikų., K s • ' r ' ’ ‘ 1 ; j J Komisijos Narys.

>. ■ ' ■! (309-310)

V. L. Dvariškis, 
Choro Pirmininkas.

(309-10)

MIRTYS—LAIDOTUVES

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bekernė. Įeigų $400 
į savaitę. Pigi randa, ilgas lysas. 
Turi būti greit parduota, nes savi
ninkas apleidžia miestą. Tat pasi- 
naudokit .proga. Kreipkitės po No. 
881 Grand St., Brooklyn, N. Y.

. (309-310)

naudXJr vetkiausVa,n°paPst VisiemS. Brooklyno if 
liks pamatine kaina. Bet ga- New Yorko Lietuviams 
Įima juk sutrumpinti laikas,^ • , 
kuris buvo leidžiamas kalbėtiAOUlUDlStaiDS 
už penktuką; galima taipgi su- Visi Brooklyno Partij
trumpinti tolumą, kur buvo riai šį vakarą turi atsilankyti 
leidžiama kalbėtis už penktu- į savo kuopelių susirinkimus, 

kurie įvyks paprastose vietose. 
Bus renkama atstovai į 
ei jos Šeštos korif esenciją, 
jną /sapfcio 5; d-

os na-

ką. Tas, suprantama, ir bus 
daroma. *

Nežiūrint New Yorko Tele
foną Kompanijos verkšlenimų, 
jinai buvo viena iš pa$ų pel-
KiŠusŠdb^li &U Perdaug Kandidatų į 

i New Yorko Policijakurį pripažino federalis teisė
jas; ji reikalausianti dar dau- 
giaus. i .

Besočiams i š n a u dotojams 
niekad neužtenka. Tai kiauri, 
nepripilami maišai.

Bay-

Bayonnės Naują Metą 
Pasitikimo Balius

Bayonne, N. J.—Visi
omtės ir apielinkės lietuviai ir 
lietuvaitės, neužmirškit, kad 
vietinė D. L. K. Vytauto Drau
gystė, kaip visuomet, taip ir 
šiais metais rengia balių prieš 
naujus metus, t. y. utarninko 
vakare, 31 dieną gruodžio, 
1929 m., naujai įsteigtoj gra
žioj Capitol Hall svetainėj, 10 
West 22nd St., kampas Broad
way.

tes 7:30 vafl. vakare. 
Įžanga suaugusiems 50c, vai
kam 25c.

Širdingai kviečia
Komitetas.

Visiems Brooklyno ir 
New Yorko Lietuviams

Komunistams
Ketverge

1930 m., (

visuotinas

sausio 2 dieną, 
30 vai. vakare, 

svetainėje, įvyks 
Brooklyno ir New Yorko lie
tuvių komunistų
susirinkimas, šauki am.as 
Partijos įsakymu. Yra ke
letas neatidėliojami), labai 
svarbių reikalų. Bus pora 
atstovų iš II Distrikto.

Visi lietuviai, Partijos na
riai, gyvenantieji New Yor
ke, Brooklyne (įskaitant vi
sas, jo dalis), Maspethe ir 
tt,,’privalo ateit ir ateit lai- 

Neužmirškite pasiimt 
narystės knygelę, nes be jos 
jM>US įleidžiama susirink i-

VfaRj>viršu| pažymėtų vie- 
rapgai nuoširdžiai ragi- 
i walytauti.

K. P. H Dirt. Liet. Biuras.

Sek- 
būsi-

6,883 jauni vyrai padavė 
aplikacijas, kad juos priimtų 
į New Yorko policiją. Per 
paskutinius balsavimusi pakė
lus policmanams algą iki bent 
$3,500 j metus, labai padau
gėjo skaičius kandidatų į po
liciją.

Iš 6,883 kandidatų šiuo tar
pu bus priimta tiktai 2,200 
naujų policistų.

Primušė už Neišmokėjimą 
Loterijos Laimėjimo

Tūlas Morris Neimanas 
Newarke, N. J., varė loterijos 
biznį. Kada Jack Kropotans- 
ky laimėjo $150, tai Neimanas 
atsisakė išmokėti. Laimėtojas 
nudavė, kad nepykstąs ir dar 
pavadino jį į savo automobilį; 
sako, parvešiu tąve namo. Au
tomobilyj buvo dar du <Kropo- 
tąnsky’o draugai.“
..Vietoj namo parvežt, Nei
manas buvo išvežtas už miesto 
ir taip primuštas, kad vargu 
beišliks gyvas. Visi trys mu- 
šeikps jau areštuoti.

SPORTAS

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMIN 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliy, Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieft piet; 2-8 po jiiet.
Ketvergaia ir suimtomis iki .6 va). 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN B
LIETUVIS ADVOft 

197 Havemeyer S 
(Williamsburg Bridge * .< 

Brooklyn, N. Y,—
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 
REZIDENCIJOS ANTRAŠE 

65-02 Grand Avenue, š 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Joseph TV"’«dkis, 62 metų, 
2134 Crotona Parkway, New 
York, mirė gruodžio 27 d., 
bus palaidotas gruodžio 30 d. 
St. Raymond kapinėse. Lai
dotuves prižiūri graborius 
Matthew P. Ballas-Bieliaus- 
kas;

PARSIDUODA puikus kendžių Sto
ras. Pardavimo priežastis liga.

Kreipkitės po 199 Engert Avė., 
Brooklyn, N. Y. (309-310)

Tel. Stagg 9938

Vyrai, Nauji Metai Jau Čia 
Pat—Kaip Juos Pasitikt?

Nagi, ‘Maspethe! Juk Ly
ros Choras kas metai naujų 
metų pasitikimui rengia vaka
rėlį. Taip ir šiemet.

Taigi, nepamirškit, kad ry
toj vakare Lyros Choras ren
gia šaunų vakarėlį. Lyriečiai 
linksmins atsilankiusius dai
nomis ir gera muzika šokiams. 
O kas “svarbiausia,” tai kAi 
išmuša dvyliktą vai.

Pradžia 6-tą vai. vak. ir tę
sis iki vėlybai nakčiai. Įžan
ga tik 50,c. • , ,

Ši pramoga bus Lenkų .Sve
tainėj, po num.
Ave. s , t ,

Choriečiai tikisi 
svečių .turėti, nes 
gi netingi kad , ir tolį nuva
žiuoti ir linksminti publiką sa
vo puikiomis dainomis.

Lyros patriotas.

T. GRIFFITH SUMUŠĖ J. 
RISKO

Tuffy Griffith laimėjo kumš
tynes prieš Johnny Risko, im
damas viršų didžiumoj punk
tų. Griffith mano, kad jis da
bar užsitarnauja kumščiuotis 
su Šarkiu.

Griffitho-Risko 10 raundų 
kumštynės įvyko Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, pereitą 
penktadienį.

Risko svėrė 192 svards, o 
Griffith—194.

Referas buyo Jack Demp
sey.

“Tuščias Mokslas” High 
Schoolėse, Anot Mokytoją

Didžiojo New Yorko viduri
nėse mokyklose (High Schoo- 
lėse) yra 17,506 mokinių ket
virtoje klasėje. Iš jų 6,263, 
arba 37 nuošimčiai taip pras
tai mokinasi, kad arba turės 
mokyklas apleisti arba pasku
tinių metų kursą išnaujo pa
kartoti. b ■

Viduriniu Mokyklų Mokyto
jų. Sąjunga sako, vargas to
kiems; moksle ir profesijose 
jieYns nėra lemta turėt pasise
kimo; didži<ima jų tik veltui 
laiką eikvėjb vidurinėse mo
kyklose. O 'jeigu kurie ir ga
biai išeiną High Schoolės kur
są, tas jiems jokios medžia
ginės naudos benešą, jeigu ne
gali užbaigti kokios profesijos. 
Tokie dabar, esą, laikai, kad 
visiems reikia iš pat jaunystės 
specializuotis kokiame nors 
gyvenimui naudingame amate, 
o bejieškodami “tuščios ap- 
švietos” vidurinėse mokyklo
se jaunuoliai pasijunta begink
liais, kuomet prieina Užsidirbt 
gyvenimą,—išskiriant, žinoma, 
tokius, kurie gali užbaigti 
augštąjį mokslą delei kokios 
profesijos.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fomišiuotas kam

barys del vieno arba del dviejr 
ypatų. Dvejais trepais. Atsišauki
te: 475, Grand St., Brooklyn, N. Y.

;(310-312) 
PASIRANDAVOJA 4 šviesūs kam

bariai su visais parankumais. 
Randa nebrangi. Kreipkitės po No. 
282 Cooper St., Brooklyn, N. Y. 
PASIRANDAVOJA šviesusTkamba' 

rys del vyro ar merginos. Yra 
visi parankumai, arti eleveiterio^ 
Matyt galima bile laiku. Kreipkitės 
po No. 114 Norwood Ave., antros 
lubos, Brooklyn, N. Y. Važiuoti rei
kia /Jamaica eleveiteriu iki 'Norwood 
Ave. stoties. (308-310)

DR. A. L CEASAR
• DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistą* del visų ligų ir operacijų: 
Akių.

NaujUusi

127
(Tarpe

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.
1 .»

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.) ' 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

91 Clinton

ir iš toliau 
lyriečiai ,ir-

Kodėl Nearešhioją Galvą 
Kriminalistą Šaikos?

Nors yra gana nurodymų, 
kad Bronxo gengsterių galva 
C. Terranova, magistrato-teisė- 
jo Vitalės artimiausias drau
gas, samdė kriminalistus, ku
rie nušovė Fr. Yale ir Fr. MAr- 
lową, kitos šaikos gengsterius, 
—tačiaus apskrities prokuro
ras John E. McGeehan nieko 
nedaro, kad areštuot tą įtaria
mą bosą žmogžudžių ir kitų 
kriminalistų Šaikos^ Mat, Ter
ranova buvo artimas darbuo
tojas demokratų Tammany 
Hall politikierių.

DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Yra 
ir

Kendrick’s Herb Laxative 
Padaryta iš Grynų žolių 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
procio ir atliuosuoja vidurius ir 
pagelbsti sugrąžinti natural; 
vidurių malimą. Nereikia vi
rinti, o tik sumaišyt su vande
niu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir gali
ma duot vaikams—kūdikiams, 
lygiai kaip7 ir suaugusiems. 
Kaina 60c, o per paštą 65c.

KUNDROTO APTIEK A
229 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.

pa-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

visiem be skirtumo.Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. 1 M— „1—  -----21^-, '
Ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas manė/ o 
patarnausiu kuogeriausiai.

Mano ofisas atdaras dieną |

734 Grand Street . 
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

Pagal Susitarimą Nusižudė
Dvi Moterys Viešbutyje

Pennsylvania Hotelyj New 
Yorke rado nusinuodijusias, 
lovoj greta gulinčias dvi mo-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“UNTAMED” IR KITI 
BUČKIŲ JUDŽIĄI

įDabar daugelyj vietų yra 
r6domas'' romantiškas 
“PntapėdJ’į; Daugelis

Ičia jau mergina vaidina Va- 
'lentino rolę. Tiek ji įsimylė” 
jus, ir tikrai amerikoniškai, iš 
pirmo pasimatymo, kad, ro-

judis dpsi,'&e, “j0’* žemė jūrų ban- 
k • gbse pasiners.

jaunų, taip ir senų myli meiliš-Į 
kus kūrinius, o ypatingai mer
ginos ir moterys seilę varvina, 
žiūrėdamos į tokias scenas.

Kiękviena tokia..mergina ar 
moteris, be abejo, savo širdyj 
geidžia, /kad ir ją taip laižytų 
koks patogus vyras, arba kad 
jos vaikinas bei šliubaunas vy
ras būtų toks skystas.

Parėjus gi namo, pasakoja 
saviškiams: “Tai gražūs ‘mū
viu pikČiai,’ kad bučiavosi, tai 
bučiavosi.”

Nabašninkas Valentino taip 
labai ir pagarsėjo, nes, nutvė
ręs merginą, tai ir alkūnes 
išbučiuodavo. Merginos, pa
matę jo paveikslą, pulkais 
paklupdambs bėgdavo žiūrėti 
jo vaidinimo, nes gaudavo jau
sminį pasitenkinimą.

Tas pats ir veikale “Un
tamed.” Skirtumas tame, kad

Bet prieina prie to, kad ga
le to jaunystes lipšnaus ro
manso jinai turi šauti savo my
limąjį.

Tai Amerikos judžių rašėjų 
tiesiog kriminali^ka kvailystė, 
kad prirodymui, jog tu myli 
ją arba jį, tai turi niižudyti 
tiksliai įveltą kitą žmogų. Ki
taip nebus išreikšta širdinga, 
pasitikėjimo meilė.

Neveltui šaudymas mylimų 
ir mylimųjų virto kasdieniniais 
laikraščių antgalviais. O kiek 
prie to paskui pridedama žur
nalistikos, tik1 skaityk ir migdyk 
protelį sensacijų kvailumu.

Judžiai labai daug palieka 
įtekmės į žmones. Net iš va
dinamų susipratusių merginų 
ir vaikinų reta pora apsiveda 
nesuvaidinę bent vieną aktą 
durnos komedijos. Paskui tu
ri kuomi didžiuotis...

Bes-gis.

Nufotogrąfuojft ir 
numaliavojn viso- 
k i u s paveikslus 
(vairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikonifikais.

TĘĮ.,: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresą:

$TOKES

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgi 
laiko Šviežius ir pagat 
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.JONAS

173 Bridge Št., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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

416 Metropolitan Avenue
It,! • , į £

(Arti MaW AVenue) 
BROOKLYN; N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
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 St^ G Brooklyn, N. Y.

u J

1

.V -Hm

'• ; A•. ‘J.•' .i • ’ '

MALONAUS PASIMATYMO

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

TeL, 0783 Stagg

j. levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Uniop Avenue 
,, (Arti Grand St.) • 
BROOKLYN, N. Y.

.. ............ .......... -A—


	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00325.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00326.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00327.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00328.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00329.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00330.pdf (p.6)

