
■I KRISLAI Pirmas Lietuvių

Nedėldienių

LITHUANIAN DAILY

Metai XX, Dienraščio XIINo. 1 Pavienio Numerio Kaina 4c

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart
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Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o IŠlaimėsit 

Pasaulį! ‘
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“Sliakeris.”
Indžionkšinas prieš Var

totojus Vandens.
Ką Mainieriai Sako.
Savikritika.

Rašo Mainierys

“Sliakeris,” tai dar pirmą to 
kią apysaką skaito “Laisvės” 
"kaitytojai. Parašyta drg. M.

asodos. Jau daug apysakų 
no “Laisvėj,” bet taip nuo- 

’iai nebuvo parašytos, kaip 
akeris.” Skaitytojai aty- 
i seka ją ir godžiai skaito 
ie neturi “Laisvės,” skolint.

> kitų, bet “nemistuoja.” 
jinai skaitytojai pareiški i 

e ką. “Kad ši apysaka ner i 
ien tik apysaka, bet iš jos 
aug gali gauti pasimokinimą 

gyvenimo ir klasių kovo.‘;
dėjosi karo laiku Amerikoj 

po karo.” Skaitai ją ir ne
toliau skaityti, nes vaizdas 

ui vaizdą seka ir piešia lie- 
gyvenimą Amerikoj.

i mes džiagiamės iš kitų 
į žymių rasėjų lengvos li- 
tūros, tai šį kartą skaityto- 
atiduoda kreditą kaipo žy- 

.. am rašėjui drg. M. Rasodai 
už “Sliakerį.”

Sovietų Laivas Gelbsti
Jieškoti Amerikos Lakūnus
NOME, Alaska.— Sovietų 

laivas Stavropol, kuris yra 
ledų apsuptas už dviejų my
lių nuo Amerikos laivo Na- 
nuk, gelbsti jieškojimo eks
pedicijai jieškoti ' dingusių 
Amerikos lakūnų Eielson ir 
Borland. Laivas teikia 
limas informacijas per 
dio.

ra-

Jūreivių Sukilimas 
ant Vokiečių Kreiserio
BERLYNAS.— įvyko su

kilimas ant Vokietijos krei
serio Emden. Jūreiviai pro
testavo ir kovojo prieš blo- 

ir pasipriešinti prieš vandens £ą maistą ir viršininkų žiau- 
kompanijas, kurios pakėlė mo- rų elgimąsi. Jie nutraukė 
kestį du kartu didesnį, negu Vokietijos vėliavą ir iškėlė 
praeitais metais , buvo. įsako ' raudoną vėliavą.

Pirma negu Emden at

Wilkes Barre teisėjas išdavė 
indžionkšiną prieš vandens var
totojus. Indžionkšine uždrau
džia ne tik vandenį vartoti, bet 
ir pasipriešinti prieš '_____

praeitais metais buvo. 1
kompanijoms uždaryti vandenį, j

' ,bent kuris savininkas namų . . _ . „r.n , , , .
. sisakytų mokėti, kiek kompa- Plauke į Wilhelmshaven lai- 
nijos reikalauja. Taipgi grasina vyno bazę, tūlas skaičius

’ bent kuris savininkas namų

:alėjimu atsisakiusius mokėti. 
rau daugelis buvo areštuota. Ir 
>yla vandens tęsiasi daugiau, 
aip metai laiko. Kuomi ji 
aigsis, sunku pasakyti.

Kietosios- anglies industrijoj 
adens klausimas yra gyvas 

Jausimas, nes jis daugjausia 
»aliečia mainijBrius. Mame

rtams yra kapojamos algos ir 
bloginamos darbo sąlygos, o 
tuo pačiu kartu vandens kom
panijos net du kartu pakelia 
mokesčius už vandenį; valdžia 
išduoda indžionkšiną naudai 
kompanijų. Prieš šį indžionk
šiną pasipiktino ir smulkioji 
buržuazija, ir ją jis palietė. 
Advokatas Loveland duoda pa- 

;tarimą per spaudą nemokėti už 
vandenį pagal pakeltą mokestį, 
o tik mokėti kaip seiliaus mo
kėjo.

šių apielinkių mąinieriai turi 
nieko nelaukę užvesti griežtą 
kovą pries vandens kompanijas. 
Ateina streikas 1930 metų. Aiš
ku, kad mainieriams reikės il
gai ir aštriai kovoti. Visos kom
panijos veiks bendrai. O van
denį pirmiausia uždarys kom
panijos, kad tik sulaužius strei- 

( ką. Be vandens nei maisto pa
sigaminti negalės, neigi namų 
apšildyti. Tad visi turi kovoti, 
kad vanduo būtų valdžios, o ne 
kohipanijų.

Kurtas nuo karto pasirodo 
J sąvikritikos trumpi straipsne

liai, ir kartu menkos vertės. 
Argi mums, bolševikams, nerei
kia savitarpinės kritikos, ir aš
trios kritikos? Taip. Mūsų 

'"veikime daug yra apsileidimo, 
nerangumo, pesimizmo. O kad 
tai prašalinti iŠ mūsų tarpo, 
tik bus galima per aštrią bolše- 
Vištinę kritiką. Mes turime ap
sivalyti nuo tų, kurie yra ’apsi
metę bolševizmo skraiste, 0 tik
renybėj jie yra tie skerspainiai 
.nt kelio visam mūsų ^veikimui. 
Dabar pradėkim taisyti, valyti 

4. mūsų organizacijas \

sukilėlių tapo retežiais su
rakinti. 'Laivyno viršinin
kai sako, jog jūreiviai dai
navo Internacionalą, bet jie 
bando įrodinėti, kad tai bu
vęs mažas įvykis.

Laike karo Emden kamo- 
flažuotai plaukiojo ir užpul
dinėjo sąjungininkų laivus. 
Vėliaus jis plačiai pagarsė
jo. Helmuth von Muecke 
tuomet btivo to laivo kapi
tonas. Spalių mėnesį, 1927 
metais, jis važinėjo po 
Jungtines Valstijas ir kak 
bėjo apie to laivo karinius 
žygius, o Amerikos kapita
listai ir spauda jį karštai 
priėmė.

Vokietijos kapitalistai vi
sada rokavo, kad Emden 
įgulos nariai yra jų ištiki
miausi rėmėjai, bet pasta
rasis jūreivių sukilimas pa
rodė ką kitą.

Kuomet karui baigiantis 
Vokietijos masės sukilo, tai 
jūreiviai Kiel laivyno1 bazėj 
buvo vieni iš geriausių ko
votojų už revoliuciją; jie 
puikiai kovojo už įsteigimą 
darbininkų valdžios. Vokie
tijos jūreiviai turi revoliuci
nę tradiciją. Sukilimas ant 
kreiserio Emden yra ženk
las' augančio revoliucinių 
judėjimo tarp Vokietijos 
jūreivių. ’ ■ ‘ ■

Apsiginklavę Fašistai Šaudė 
j Beginklius Komunistus

Atvyk® Sov. Sąjungos
Aviacijos Inžinieriai

NEW YORK.— Amtorg, 
Sovietų biznio organizacija 
New Yorke, praneša, kad 
tik ką atvyko į šią šalį P. 
L Baranovas, pirmininkas 
Sovietų Civilės Aviacijos 
Tarybos, A. N. Tupolevas, 
inžinierius, suplanuoto j as 
orlaivio “Šalis Sovietų,” ir 
keletas kitų aviacijos inži
nierių. Delegacija Ameri
koj studijuos aviacijos pra
monę ir komercines aviaci
jos linijas. ,

Baranovas sako, kad So
vietai planuoja per sekan
čius tris metus daugiau kaip 
dvigubai padidinti aviacijos 
linijų ilgį. 1929 metais So
vietų komercinė aviacija už
ėmė 12,000 mylių; 1930 me
tais manoma padidinti iki 
20,000 mylių, 1933 metais 
jau bus 30,000 mylių.

Kaip Maistas Turi 
Įtakos į Rasių

Protinius Gabumus
TOKIO, Japonija.—Moks

lininkai ilgai laužė galvas, 
kodėl Azijps rasės kaip in
diečiai, kiniečiai, malajie- 
čiai ir kūniškai ir protiškai 
stovi daug 'Žemiau už baltą
ją Europos^ūr Amerikos ra-

Pasmerkė Latvijos Seimo 
Narį, Darbininkų Atstovą

LIEPOJUS, Latvija. — 
Teismas čia pasmerkė ke
turiems metams kalėjimo 
seimo narį, darbininkų at
stovą Jankus, už tai, kad 
spalių mėnesį jis pasakė re
voliucinę prakalbą. Jis. bu
vo apkaltintas raginime 
darbininkų per spėką nu
versti esamąją valdžią.

Nušovė Moterį, Kuri su Vy
ru ir Dviem Vaikais Plėšė 

Krautuvę i
Rochester, N. Y.— W. 

Shields, 35 metų amžiaus 
moteris, apsirengus vyru, 
su savo vyru ir dviem vai
kais anksti antradienio ry
tą bandė apiplėšti krautu
vę, bet nepavyko.

Ernest Stott, krautuvės 
savininkas, gulėdamas kam
bary krautuvės gale, išgir
do bildesį.

Įėjęs į krautuvę Stott pa
matė du vyrus ir du berniu
kus bėgant iš krautuvės. 
Jis išbėgo ant gatvės ir pa
leido penkis šūvius, ir vie
nas iš plėšikų parpuolė;. 
Kuomet jis priėjo arti, Stott 
pažino moterį Shields. Ji 
tnnn* nprSaiifn i cralvn • <

Buvo manyta, kad čia kal
ti koki nors rasės privalu
mai. Bet -dabar sakoma, 
kad čia kalti ne rasės pri
valumai, bet maitinimasis. 
Tokio universiteto profeso
rius Matsumura paskelbė 
mėnesiniame “Jitsugyono 
Nippon” (Tokio) savo tyri
mų rezultatus. Jis tvirtina, 
kad Azijos y ašių
mas yra maitinimosi ryžiais 
pasėka. Indiečiai, kurie ka
daise turėjo tokią augštą 
kultūrą, dabar gyvena visiš
kos sutemos periodą. Jų 
rasė yra dekadentiškos civi
lizacijos periodas.

Ir kiniečiai kadaise stovė
jo pirmoj vietoj civilizacijos 
atžvilgiu. Bet kaip tik pas 
juos įsivyravo ryžių mais
tas, kiniečiai nustojo žengę 
pirmyn ir taip pasiliko kaip 
suakmenėję/4 "Tas pats esą 
reikia pasakyti ir apie ma- 
lajiečius. Jie irgi kaip tik 
pradėjo maitintis ryžiais 
pradėjo rodyti visus puoli
mo ženklus.

Visos šitos rasės maitina
si beveik išimtinai ryžiais, 
o ryžiai kaip prof. Matsu
mura yra ištyręs, neturi rei
kalingų smegenims vitami
nų. Nuo tokio maisto men
kėja žmogaus smegenys ir 
visas kūnas.

Maitinimasis Mėsa
Seniau visos šitos rasės 

maitinosi mpsa ir tada jos 
ir savo proto privalumais ir 
kūno išsivy stirnų stovėjo 
augštai.' Bet buddizmas už
draudė mėsos vartojimą. 
Nuo to laiko pradėta mai
tintis tiktai ryžiais ir nuo 
to prasideda rasės puolimas.

Bet kodėl gi japonai, ku
rie irgi daug vartoja ryžių, 
ne tik nerodo jokių deka-

Senovės Liekanos Indijos Nacionalistų Kongrese Iškelta 
Atrasta Nebraskoj |

DES MOINES, Iowa. — 
Pirmadienį čia Amerikos 
mokslininku suvažiavime 
buvo nurodyta, kad vakari
nėj daly Nebraska valsti
jos veikiausia žmonės gyve
no 5,000,000 metų atgal.

Išnykusių gyvūnų kaulai, 
perdirbti į tokius daiktus, 
kuriuos matomai žmonės 
naudojo kaipo įrankius, at
rasta Nebraskoj, į šiaurius 
nuo Scotts Bluff ir Mitchell, 
kur Platte upė padarė slėnį 
suvirs 30 mylių platumo ir 
1,000 pėdų gilumd.

Apie tuos radinius kalbė
jo Harold J. Cook iš Colo- 
rados Muzėjaus, Denver. 
Jeigu tai yra tikrai senovės

išsigimi- liekanos, tai būtų seniausi 
žmogaus pėdsakai, kokie 
dar iki šiol nebuvo surasti 
pasauly, sako Cook.

“Aš nemanau, kad žmogus 
atsirado Amerikoj, bet at
rodo, kad žmogus buvo čia 
daug anksčiau, negu mano
ma. Atrasti senovės kau
lai, perdirbti į įrankius, tu
rinčius panašumą į kitose 
pasaulio dalyse atrastus 
kaulinius įrankius, parodo, 
kad Amerikoj labai senai 
gyveno žmdnės,” pareiškė 
jis. '

Sovietų Sąjungoj Nešven
čiamą Naujų Metų Diena

Maskva. — Panaikinus 
šventadienius ir nedėldie- 
nius, Sovietų Sąjungoj šian
dien nešvenčiamą naujų me
tų diena. Dirbama kaip ir 
paprastoj dienoj.

Ir ne tik žmonės, bet ir 
gyvuliai nusigema nuo ne
tikusio maisto. Dauguma 
importuotų Jhponijon gy
vulių greit nusigimė ir nu
stojo savo privalumų del 
netinkamo jiems maisto. 
Avys, karvės, arkliai, kiau
lės Japonijoj nusigimė.
Prastai Maitinantis Apsi- 

krečiama Ligomis
Afrikoj yra tautelė, kuri 

maitinasi bananais. Ta

tapo’peršauta į galvą; grei-Mento'žymių, o atvirkščiai— 
tai numirė.j . . , stengiasi: pralenkti baltąją

T _ ______ _ AP* __ 1 __ » • n •

Los Angeles, C|l.— Čia ir 
apielinkėj randasi suvirš 
200,000 meksikiečių darbi
ninkų. 1 j

BERLYNAS.— Sękmadie- 
nio. vakarą apsiginklavę fa
šistai šaudė į beginklius ko
munistus, kurie ėjo iš Par
tijos susirinkimo, Goerlitzer 
Bahnhof. Fašistai paleido 
keletą šūvių ir pavojingai 
sužeidė keturis darbininkus. 
Keturi fašistai tapo suareš
tuoti.

ft

I “Laisvės” Skaitytojams

S. Iš priežasties naujų metų 
jlvenUs rytoj (ketvirtadię-

Autoniobilis Sužeidė 
Remarque

Berlynas.—Pereitą savai
tę automobilių nelaimėj ta
po labai sužeistas * Erich 
Maria Remarque, pagarsė
jęs parašysiu veikalo ^Nie
ko Naujo Vakarų Fronte.”*

Jos vyras, 45 metų am
žiaus, ir du sūnūs, James, 
17 metų, ir John, 16 metų, 
sugrįžo, kuomet moteris 
parkrito. Jie tapo suareš
tuoti.

Stott policijai pasakojo, 
jog jis buvo nutėmijęs, kad 
Shields šeimyna pirmiaus 
apvogė jo krautuvę, nes jų 
namuose /jis matęs savo 
krautuvės daiktų, kurių jie 
nepirko nuo jo. 

t

čičerinas Grįžta Maskvon
Wiesbaden, Vokietija. — 

J. ČiČerinas, buvęs Sovietų 
užsienio reikalų komisaras, 
kuris čia gydėsi aštuonis 
mėnesius, rengiasi grįžti 
Maskvon. Jis pareiškė, kad 
susitvarkęs; savo reikalus 
vėl sugrįš čia gydytis.

rašę? Pasirodo, kad japo
nai; gyvendami ant salų, 
Vartoja maistui daug žuvų 
ir tas juos .apsaugoja nuo 
nusiginamo;

Del Ko keičiasi Odos 
E palva

Ilgai buvo manyta, kad 
žmogaus oqos spalva parei
nanti nuo klimato. Teisy
bė,’ baltieji,; pagyvenę po 
Afrikos §aųle, pasidaro juo
di. Tačiąu jeigu jie grįžta 
Europon tą pamažu vėl at
gauna piryiykŠčią spalvą. 
Tačiau jei baltasis Kinijoj 
ilgą laiką gyveną ir maiti
nasi ryžiais, jo oda pasida
ro gelsva, nors Kinijos kli
matas išskyrus pačiuose 
pietuose, nedaug tesiskiria 
nuo Europos klimato

tele labai menka ir kūnu ii4 
dvašia, susidūrusi su baltais 
labai greit apsikrėtė jų ligo
mis ir dabar baigia nykti.

Prof. Matsumura tvirtina,* 
kad dažnai išpučiamas pa
vojus baltajai rasei nuo gel
tonosios neturįs jokio pa
mato. Geltonoji rasė, japo
nus išskyrus, negalės lygin
tis su baltąja rase tol, kol 
ji maitinsis taip, kaip dabar 
maitinasi, būtent ryžiais. 
Kad kiniečiai arba indiečiai 
mestų vartoti ryžius ir im
tųsi mėsos šitai dabartinė
mis ir ūkio ir tikybos aplin
kybėmis nėra galima. Jeigu 
šitai kada nors ir įvyks, tai 
tik tolimoj ateity.

Šita prof. Matsumuros 
teorija labai įdomi ir svar
bi, bet kol kas dar ji nėra 
visiškai ištirta. Reikia lauk
ti, kad ir kiti mokslininkai 
ja susidomės ir nuodugniai 
ištirs, i

Raudonos Vėliavos Protestui Prieš 
Anglų Imperializmų

Kilo Didelis Triukšmas Priimant Rezoliuciją Pasmerkimui 
Metimo Bombos į Diktatorių Irwin

LAHORE, Indija.— Ant
radienį visos Indijos nacio
nalistų kongreso sesija bu
vo šturminga, Mahatma 
Gandhi, nacionalistų vadui, 
patiekus rezoliuciją pasmer
kimui pasikėsinimo ant gy
vasties lordo Irwin, Angli
jos imperialistų diktato
riaus Indijoj. Nesenai bu
vo padėta bomba ant gelž- 
kelio, kad išsprogdinti trau
kinį, kuriuo Irwin važiavo. 
Irwin nenukentėjo.

Anglijos imperialistų pa
taikūnai dėjo pastangas, 
kad rezoliuciją pervaryti. 
Po didelio triukšmo rezoliu
cija tapo priimta 992 bal
sais prieš 792 balsus.

Rezoliucijoj pasmerkiama 
metimas bombos. Irwin 
sveikinamas, kad išsisuko 
nuo bombos.

Kuomet Anglijos imperia
listų pataikūnas Ansari, pa
remdamas tą rezoliuciją pa
reiškė, kad-tokiu būdu, kaip 
bombos metimas, negalima 
laisvės išgauti, tai studentai 
iškėlė raudonas vėliavas ir 
protestavo ppieš pataikavi
mą Anglijos imperialistams.

Swami Govindan ir Dr. 
Alam Gurdia Singh, žymūs 
nacionalistinio judėjimo va
dai, priešinosi rezoliucijai.

Matydamas, kad Indijos 
masės nori nepriklausomy-

bės, Gandhi taip pat išsi
reiškė, kad jis stoja už pil
ną nepriklausomybę, bet jis 
laikosi savo pirmesnių nusi
statymo, kad nenaudoti jo
kios spėkos kovoj prieš An
glijos imperializmą; jis 
skelbia “pasyvišką priešini
mąsi.” ■ v*v

Varadarajulu Naidu, žy* 
mus kongreso vadas, rezig
navo iš kongreso ir Provin
cinio Kongreso Komiteto, 
nesutikdamas su kongreso 
priimta rezoliucija už pilną 
Indijos nepriklausomybę. 
Jis, kaipo Anglijos imperia
listų tarnas, atvirai pareiš
kė, kad reikalavimas pilnos 
nepriklausomybės yra “sau- 
žudystė.” Jis stoja už “au
tonomiją.”

12,000 Sikhs valstiečių at- 
maršavo čia, protestuodami 
prieš kongreso pataikavimą 
Anglijos imperialistams. 
Dar suvirš 50,000 valstiečių 
atkeliauja čia reikalauti, 
kad jiems būtų suteikta že
mės. Suvirš 100 valstiečių 
vadų Anglijos valdininkai 
suareštavo su pagelba smul
kiaburžuazinių kongreso va- 
dų. /

Masės darbininkų ir vals
tiečių demonstruodamos 
šaukia “Lai gyvuoja revo-

250,000 Bedarbių 
N. Carolina Valstijoj

GASTONIA, N. C. — 
Carolina valstijoj yra pus
trečio miliono gyventojų. 
Šiuo tarpu toj valstijoj be
darbių randasi 250,000. Tai 
didelė bedarbių armija, pa
lyginus su gyventojų skai-

Viršprodukcija yra bedar
bės priežastis, 
(verpimo-audimo) 
nėj darbininkai 
kuosmarkiausia dirbti; jie 
dirbą 60 ir daugiau valandų 
į savaitę. Kuomet tuo būdu 
tavorų būna prigaminta 
daugiau, negu fabrikantai 
gali išparduoti, uždaroma 
dirbtuvės. Pastaruoju lai
ku nemažai tekstilės dirbtu
vių užsidarė North Caroli
na valstijoj.

Tekstiles 
pramo- 

verčiami

Sunkiai Sužeidė

Rokiškio apskr., Panemu
nės v. gruodžio 8 d. Juozas 
Minkūnas užpuolė Juozą 
Svirą. Svirą sunkiai sužei
dė — perlaužė kairiosios al
kūnės, kaulą ir galvoj pada- 
re dvi dideles žaizdas. Nu
kentėjęs padėtas ligoninėn."

Numatoma Didelė 
Bedarbė Bėgy 10 Metų
WASHINGTON.— Už se

kančių dešimts metų bedar
bė bus didžiausia problema 
Jungtinėse Valstijose, sako 
ekspertai Amerikos Ekono
minės Asociacijos ir Ameri
kos statistikų ekspertų aso
ciacijos. Tie ekspertai tą 
klausimą diskusavo savo su
važiavime, kuris ; užsibaigė 
pirmadienį. Jie- sako, kad 
Amerikoj bedarbė labai di
dėja ir kad už dešimt0 me
tų bus labai didelė bedarbė.

Iš priežasties pagerintos 
technikos ir racionalizacijos, h *. 

(nepaprasto skubinimo sis
temos) pramonėj bus didelė 
bedarbė už dešimts metų, 
pareiškė Robert B. Warren, 
ekonomistas.

Sovietai Duoda Gazolino 
Amerikos Lakūnams

Maskva. — Sovietų val
džia leido Amerikos laku- į 
nams, kurie jieško dingusių 
lakūnų Eielson ir Borland, * 
naudoti gazoliną iš Sovietų 
bazės North Cape, bet rei
kalauja, kad paliktų tris 
bačkas nepalietę Sovietu la
kūnams ir kad paimtas ga- J 
zolinaš būtų vėliaus atpildy- \ 
tas.

✓



%

r

&Mį f 
h

*4

Ryslapis Antrai
/ ifefėčiadienis, Sausio 1, 1930

f LITHUANIAN DAILY LAISVĖ
. I | j I ’ 5 Published by . > f £

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Ine. 
twy day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street^ Brooklyn, N._ Y- ;

---------- a____ . __ ______ ._______ i______ ,_ ______ «__ _ ___ _ ■ _ ..... ...1.1 » 1 1 ' '' ' L

SUBSCRIPTION RATES: .
United States, per year, 16.00 United States, 6 months, 13.00
Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 Brooklyn, N. Y., six months, $4.00
Foreign countries, per year, $8.00 Foreign countries, 6 months, $4.00
Gonada and Brazil,; per year, $6.00 J Canada and Brazil, ( 6s mo., $3.00
r " t •.» I * * t J t I • 1 •’ 1
K&tWted as second class matter March 11, 1924, at the Pbst Office at 

Brooklyn, N. Y., under the Act of Marcei 3, 1879

1929 METAIS
Žymiausia 1929 metų ypatybė tai buvo einantis platyn 

ir gilyn krizis visame kapitalistiniame pasaulyje. Po lai
kinam kapitalizmo nusistovėjimui (stabilizacijai),' užsto- 

. jo trečias pokarinis laikotarpis, kur išnaujo pradėjo braš
kėti buržuazinės tvarkos šulai ir smukti lankai.

•r J ' i H ’ į 1 • ‘ i
}929 .metąis vispse buržuazinėse valstybėse kapitalisti

nė ■ racloųaiižaęija, tai yra griežtai moksliškai vedamas 
/darbinmkų iŠhąudojimas fabrikuose ir kitose darbavie
tėse buVo pasiekęs augšciausio’ ligšiolinio laipsnio. Tais 
moksliniais skubinimo būdais daug maž iki 1929 m. pus
mečio jau' buvo priganiirita tiek tavorų, kad nebeliko ga
limybės juos pelningai iškišti nei naminėse nei užsienio 
rinkose. Del to visose buržuazinėse šalyse smarkiai ėmė 
didėti bedarbė, o su tuo ėjo ir tebeina begailestingas už
darbių kapojimas ir kitiems, dar palaikomiems darbe 
darbininkam^ ’

Atsiliepiant į blogėjančią darbininkų būklę, visuose ka- 
- pitalistiniuose kraštuose ėmė smarkėti revoliucinis prole
tariato judėjimas.. Kyla ir kolonijų vergai.

Apčiuopiami ženklai darbininkų klasės kairėjimo pa
sirodė ir Amerikoj dar ,kur kas pirmiau, negu visiems 
matomai trūko šios šalies gerovės burbulas, ir įvyko 
Wall Stryto serų eksplozija.

Tai yra kaip koks aklo likimo pasityčiojimas, kad bū- 
*tent prie prezidento Hooverio, t6 išbubnyto “gerovės” in
žinieriaus, turėjo prasidėti Amerikoj didžiausias krizis 
’is \dsų> ląurie tiktai buvo per paskutinius 46 metus.

APŽVALG.
Socialistiški Šmugelniiikai 
Gavo Fašistų Pasigailėjimą

Savu laiku mūs dienraš^ 
tyj buvo rašyta apie tai, 
kad “Rūbo” b-vės organiza
toriai ir valdytojai, nunešę 
tūkstančius dolerių Ameri
kos lietuvių darbininkų pi-, 
nigų, tapo nusmerkti į ka
lėjimą Lietuvoje. Tačiaus 
jie padavė apeliaciją į vyr. 
tribunolą, kuris, kaip prane
ša “Lietuvos Žinios,” baus
mę visiems sumažino. Laik
raštis sako:

“Rūbo” buv. pirmin., Gu
džiūnui vietoj 6 metų palikta 
3 met. s. d. kalėjimo, Korsa- 
•kjų yietoj 3 metų paskirtas 1 
met. 11 mėn. kalėjimo ir Kuo- 
saičiui vietoj 2 metų tik 9 
mėn. paprasto kalėjimo, pa-

starįjį atleidžiant nuo baus
mės lygtinai ligi 5 metų. Gu
džiūno civ. ieškinys neišspręs
tas, -iš Korsako atmestas ir 
Kuosaičio jau susitarta. Be to, 

’pirmiesiems dviem aprėžtos 
pilietinės teisės.
Vadinasi, fašistinis tribu

nolas pasigailėjo socialisti
nių šmugelninkų, apvogusių 
tūkstančius lietuvių darbi
ninkų. I !Bę abejojimo, jei 
tai būtų ėjęs klausimas. apie 
darbininkūs, dę| jų; revoliu
cinių veikimo, aiškų, tribu
nolas būtų kitaip sprendęs.

! : ■ ■ ' '.' ‘ .U. \ ' i • I

Del Socialdemokratą L 
Džiaugsmo j J

Raudonosios I Pagelbos 
(Mopro)' Biuletine (už 12 d. 
gr.) A. Draugas (iš Kauno)

7 ,- . j ) ■ | J J •į ■ \ <• "

rašo- r korespondencijų apie 
lįiėtuvų. Nurodęs, kuriais 
sumetimais fašistai1 buvo 
padarę nelegale Lietuvos 
Social-Demokratų Partiją, 
jis pažymi, kad dabar toji 
partija jau vėl padaryta le- 
gališka. Social-demokratai 
ir buržuazinė spauda kitose 
šalyse, ir Lietuvoje, bando 
išaiškinti šį fašistų “sušvel
nėjimą” Voldemaro pasi
traukimu iš valdžios. Bet 
Draugas nurodo, kad tai tik 
gudrūs fašistų manievrai, 
niekas daugiau. Lietuvoj 
reakcija kaip siautė, taip ir 
tebesiaučia. Voldemaro pa
sitraukimas ir social-demo- 
kratams laisvo veikimo \at- 
steigimas nieko nereiškia. 
Rašytojas, pažymi:

, ■ Nors nepilna, stdtistika pa
rodo, kad nuo sausio mėnesio 
I, d<įki’ spalio men. 1 d., 1929, 
Lietuvos fašistinė policija pa
darė :

580 kratų
768 areštų
201 asmenų tapo sužaista 

, kovoje su policija.
10 asmenų tapo nužudyta 

’ (policijos).
46 teismai revoliucinių dar

bininkų buvo padaryta, ku
riuose 295 pasmerkimai išneš
ta, apimanti 764 metus ir ke
turis mėnesius kalėjimo, 3850 
dolerių pabaudomis ir dešimts 
mirties bausmių.

ĮDOMUMAI
MINERSVILLE, PA. fl

Sovietų Judžiai

Kas Yra Neono Dujos
Pereito šešetadienio “Lai

vėj”,. šiame skyriuje, d. J. 
C. davė gana išsamų straip
snį apie neono šviesą. Skai
čiusieji jo straipsnį dabar 
žinos, kas yra toji neono 
šviesa, kurią kiekvienas 
taip tankiai mato miesto iš
kabose. Manoma, jog neto
li jau laikas, kada neono 
dujų lempukės, žinoūia, su
jungtos su elektros srove 
pavaduos dabartines 
prastąsias elektros lempu- 
kes, kaip ekonomiškesnės. 
Neono dujų (gazo) šviesa 
yra labai svarbus klausi
mas ateities šviesos ištobu
linime, todėl d. J. C. straip
snis šia kryptim 
ne per anksti
Šiuo straipsneliu 
rėčiau papildyti 
supratimą viso 
klausimo, 
bent paviršutiniai, kas yra 
patsai neono gazas, kuris 
kreipia į save tiek moksli
ninkų domesio šiuo laiku.

Ne.onas, graikų kalboj 
reiškiantis—naujas, yra tai

Bendrai su ukrainiečiais darb. 
gruodžio 1 d. buvo rodomi So
vietų judžiai “Taras Ševčen
kų”—revoliucinio ukrainų po
eto gyvenimas baudžiavos lai- ( 
kuose. Kadangi judžių užra
šai buvo ukrainų kalboj, tai 
nepilnai lietuvišką .publiką pa
tenkino. Judžiai buvo taiko
mi del ukrainiečių švietimo, 
kurie net keturias bažnyčias 
Minersvillėj palaiko. Lietuviai 
pasidarbavo del klasiniai bun
dančių ukrainiečių paramo 
išreiškiant tarptautinį solu 
rūmą. Ukrainiečiai tikietų 
pardavė 302, o lietuviai 2

’[Viso publikos buvo 5521 1
J, "jklasiniai susipratę darbininl 

smagiai jautėsi matyda. 
tarptautinį vargdienių drau
giškumą ir bendrą ’ kovą ddl 
pasiliuosavimo iš alginėš bau
džiavos.

Programoj ukrainiškai’ ka* 
bėjo komunistas Dimitričik 
New Yorko; grajino ant sm 
ko Elvin žiobukas ir 'ant 
ano Izabelė šilkaičiūtė; de 
vo ukrainiškai Paulina L 
dzei ir Vaila Merčaičiūto, 
sikiškai pašoko.

Darbininkiškas Sportas
Kad kumštynėse veido su

mušimą vadina sportu, tai ko
dėl nevadint darbininkiškų 
parengimų tikietų pardavėjus 
sportais? Juk čia organizavi
mas ir šviesos skleidimas tar-

buvo visai 
patiektas, 
aš tik no- 
skaitytojo 
kalbamojo

paaiškindamas,

i. i , , t ' . ' ; • . i . •< '■ ,
Tąja linija eiūant, įvykę apvalymas ir visų kitų šalių Ko

munistų Partijų ir jų priruošinias griežtesnėms šip.’laikotarpio 
kovoms. • J

Tai sulig to Komintęrno kongreso ir plenumo nutarimų taip 
sėkmingai yra vykdomas ir Penkių Metų (socialistinės kūry
bos) .Planas Sovietų Sąjungoje. Ligšioliniai jo vaisiai yra 
tokie, kad bėgyje keturių metų veikiausia bus padaryta, kas 
buvo iš pradžių užsibrėžta penkiems metams.

Dešinioji, Bucharino vadovaujama frakcija Soyietų Sąjun
goje buvo jau pačiais Penkmetės Plano stebėtinais vaisiais 
priversta prisipažinti klaidas, nusilenkti leninistjnei Sovietų 
Komunistų Partijos vadovybei ir pasižadėti toliau ištikimai 
darbuotis. , j

Ir ne tik pramonės srityje Sovietai 192ąz metais padarė di
džiulę pažangą, bet taipgi ir socializavime laukę’ ūkio, šičia 

TrumpįTaiku į šipulius tapo sudaužyti mizerni paša-'irgi tapo į dulkes sumalti klupčiojimai prieš buožes, kurių 
1 1 "r taip bijojo buchariniečiai.

Buožėš (kulokai) 1927 metais pagamino virš 10,000,000 
tonų grūdų, o valstybiniai ir kolektyviai lauko ūkiai tik 1,250,- 
000 tonų. Gi 1929 metais Sovietiniai valstybiniai ir kolek
tyviai ūkiai davė jau 8,000,000 tonų. Kai dęį. 1930 metų, 
tai šie socializuoti ūkiai, žada pagaminti net 12,000,000 tonų 
.grūdų. ' j

JEįeakciniams stambesniems ūkininkams, vadinusį,j ragai ;la- 
■baa; sparčiai laužomi, j f . į

Kas liečia sai 
metais■'ma’tčtriė ,.r .. „■ r..-,•
prieš Sovietų Sąjungą. Amerikos įr kitų imperialistinių vals
tybių pakurstyti, Chinų militaristaį buvo iškirtę’ juodą kariš

 

ką provokaciją prieš Sovietus, užgrobiant Mandžurijos gelž- 
kelį, kuris, sulig nesenos sutarties, pusiau priklausė Sovietams.

Kad Sovietų Sąjunga pasirodė pakankamai gąlinga ir pasi
ryžusi atmušt kariškus įsiveržimus, o įvairių šąllą imperialis
tai vieni su kitais dar varinėjo neišsprendžiamus kivirčus 
delei Chinijos,—tai Mandžurijos ir Chinijos fašistiniai valdo
nai pasijuto prispirti nusileist ir sugrąžint Sovietams pusę 
kontrolės ant minimo gelžkelio.

Kuomet 1929 metais Sovietų Sąjungos proletariato būklė 
aiškiai pagerėjo, kuomet socialistinės kūrybos žymūs vaisiai 
šukele darbininkuose didelį pasitikėjimą savo energija ir pa
rodė vis šviesyn einančią Sovietinės tvarkos ateitį,—tuo' pačiu 
laiku proletariato padėtis, visose kapitalistinėse šalyse pasun
kėjo ir patamsėjo. ' ,

Lietuvoje iš ministerijos išspirtas Voldemaras; fašistinis 
velnias pakeistas lygiu jam fašistiniu šėtonu ; ir vėl tęsiasi pa
žangiųjų darbininkų šaudymai, budeliavimai ir kalinimai.

Anglijoje “socialisto” MacDonaldo valdžia ir reakciniai 
“darbo” partijos yadai rikiuoja bendrą frontą, įlaro sutartis 
su fabrikantais prieš darbininkus. Jų idealas-į-trustininkas 
Mondas; jie labiau susirūpinę, pav., atskirų anglies kompa
nijų sulipdymu į ttustą, negu tuom, kaip sugražint mainie- 
riams atgal septynių valandų darbo dieną. Seimį jie pravarė 
nutarimą, kurio tikslas apkramtyti jau ir taip menkas bedar
bių pensijas. Traukdami savo imperialistų vežirhą, jie neat
simena nei vieno jš tų prižadų', kuriuos buvo c 
davę laike savo rinkimų vajaus.

Vokietijoj “socialistų” kontroliūojąma valdžia 
džiausiu savo žygiu 192.9 metais, tai, gali pasigirt, sūšąudymu 
apie 30 darbininkų Berlyne laike Ripnęsios Ge^ 

prasidėjusių darbininkų demonstracijų., , Prie V 
cialdemokratų “pasitarnavimų” reikia priskaityti 
jų vadų pritarimą išleidimui naujo įstatymo “dele 
apsaugos,” sulig kurio būtų visiškai, uždraustą . i i • • i , Ą • • i... .’.a J. 1 <'• ' n

riato organizacijoms.
Bedarbes, skurdo, priespaudos augimą galima 

atžymėti ir yisose kitose kapitalistinėse šalyse,—n 
kad -sykiu sii tuom plėtojasi ir revoliucinis darbii 
mas, kas kartai .atviriau reikšdamas pasiryžimą r utrenkti ka
pitalistinę diktatūrą ir, sekant Rusijos pavyzdžiu, įsteigti 
proletariato diktatūrą, Sovietų pavidale.

Tatai minėdathįr kękių gi mes, Sąmoningi lietuv ; 
kai, turime padaryti ■‘'pasiryžimų,- pradėdami nai, 
Jeigu norime, kad mūsą darbai neštų vaisių kovingajam dar
bininkų judėjimui, mes privalome burtis į Amerikoj Komunistų 
Partiją, Kominterno Sekciją; traukti į ją visus nž 
koš Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos, 
Susivienijimo ir kitų darbininkiškų organizacijų; nmti kairią
sias unijas ir stoti į jąsias, neklupęiojant varyti Pi 
ir senosiose, reakcionierių jojamose linijose; veikli 
visuose Partijos vajuose ir masiniuose darbuose 
jog tiktai tokioj z vadovybėj ir tąja: kryptim varomas darbas, 
kalų gale, duos pageidaujamų proletariatui bašekmij.

kojiniai į’enėgatų, ex-komunistų Lovestonų Gitlowu, 
Wolfu ir- kompanijos,—būk Amerikos kapitalizmas dar 
ilgam laidui esąs užtikrintas nuo krizio? būk amerikinis 
kapitalas: stovįs ant slenksčio i dar lobingesnę ir galin- 
gešnę sąujateitį. - ■ ‘ s . /

Tikrenybes įvykiai įrodo, jog Amerikos kapitalas nėra 
joliia isimfi# iš bendrojo pasaulinio kapitalizmo krizio.

įttokkuisupratimu; buvo pagrįstas ir 1929 metų Ameri-: 
?koš Kcįmūįnistų' Partijos suvažiavimas, -kuris ir priėmė 
veikimo aėšiiiūs suli^ Komunistų Tnternaciohąld :praVeS^ 
tos linijos, pritaikytos šiahivttdčiain pokariniam laikotar
piui su^ j odidėjančiu kapitalizmo krizių ir su kairė janČiu 

. ir blate]ančių darbininkų judėjimu.
Amerikos Komunistų Partijos suvažiavimas nusuko 

sprandus ir trockiniams oportunistams, vadovaujamiems. 
Cahnono,. ir lovestoniniams dešiniesiems. Jis taip pat 
laukan iššlavė vidujinę organizuotų frakcijų kovą, kuri 
visą laiką iki tol ėdė Partijos energiją, kaip koks kirmi
nas.

Be tikslios revoliucinės Komunistų Partijos jokioj ša
lyj nėra galima sėkminga darbininkų minių kova, kaip 
už tūojautinius, taip ir už galutinuosius proletariato 
tikslus.

Ir apsivalydama nuo įvairių vidujinių oportunizmo 
skerspainių, Amerikos Komunistų Partija daro vis tiks
lesnių , klasinės kovos žingsnių, kaipo tikrasis revoliucinis 
vadas šios šalies proletariato.

Tai Amerikos Kompartijos sumanymu ir jos vadovybė
je tapo suorganizuota Darbo Unijų Vienybės Lygą (per 
suvažiavimą Clevelande), kurios pamatinis tikslas yra 
traukt į unijinę organizaciją 20^000,000 neorganizuotų 
Amerikos darbininkų, paprastų darbo žmonių, varant 
organizavimo kampaniją ne tiktai tarp baltųjų ir lavintų 
darbininkų, bet lygiai ir tarp negrų rankpelnių, ir tarp 
moterų darbininkių, kuriuos geltonoji Amerikos Darbo 
Federacija buvo visiškai į šalį paspyrus, graibstydama 
tik išlavintų darbininkų Smetoną, palaikydama tiktai sa
votišką trustą darbininkų aristokratijos.

Vien Komunistų Partija ir jos vadovybėje ęnanti Dar
bo Unijų Vienybės Lyga teisingai teveda kovą už ap
draudę, (fabrikantų ir valstybės lėšomis) bedarbiams, 
pabėgusiems darbininkams, nusenusiems ir kt. .

; Vien tik organizacijos, sekančios komunistines gaires, 
tęstąja į rimtą kovą už 7, valandų, 5-kių dienų darbo sa
vaitę. Vien tik Komunistų Partija ir ją sekančios dar
bininkų organizacijos veda tikrą kovą prieš Amerikos 
besirengi m ą naujam imperialistiniam J karui ir ūž apgy
nimą. Sovietų Sąjungos nuo užpuolimo* iš imperialistų 
pusės. Tai jos vadovybėje Tarptautinėje Priešimpe^ialis- 
tinėje Dienoj rugpjūčio 1 d. tapo Amerikoj išvystyta vi
sa eilė masinių demonstracijų, kur dalyvavo. virš 100,- 
000.

Gastonijos ir. kitų vietų audėjų streikai parodo, jog tik 
Komunistų Partija nori ir gali tiksliai vadovauti sto- 

p jantiems į kovą darbininkams. New Yorko ir BrOoklyno 
čeverykų darbininkų, metalistų, valgyklų darbininkų ir 
■siuvyklų darbininkų ir desėtkai įvairių streikų kitose 
vietose liudija, jog vien Komunistų Partija,yra pasiry
žusi ir moka kovoti už klasinius proletariato reikalus, 
©azartiniu laiku po jos vėliava eina Illinois mainierių 

^streikas.
. Į'njūsų Komunistų Partijoj krypties pataisymą ir jos 
" iVoliucinės energijos sužadinimą pamatiniai paveikė,

ip jau minėta, Komunistų Internacionalas šeštame 
ese ir Dešimtame Plenume, pravesdamas liniją, 

į uždavinius šio trečio pokarinio periodo.

i.r buvo pagrįstas ir 1929 metų Ameri-: jx v * • i • ►

Toliau Draugas nurodo, 
jog kuomet fašistai uždarė 
social-demokratų partiją, 
tai MacDonaldas, Crispensts 
ir kiti matė reikalo protes
tuoti prieš fašistų valdžią, 
bet jie niekuomet neužpro
testavo prieš persekiojimą 
ir žudymą Lietuvos revoliu
cinių darbininkų. 

...
Kunigai Ruošia Lietuviu

ntjikius jįų kapitalistini uš 'užsią^ąiM'W if29 Katalikę Isnaudojimę 
<Įar'y^ltĮįau; be^įdli^jtat ! 1 AtnaMna

arbininkams

kaipo dį"

užę$ ramiai 
įlųetijos so- 
ir daugelio 
respublikos 

---- o -------- ----v -------------------------- gyvuoti kai
riosioms darbininkų unijoms ir kitoms revčliuclniH^ l^rolčta-

būtų lygiai 
j'pamirštant, 
inkų judėji-

be jokios spalvos ir be jo-ipe vargstančių masių... . / 
kios kvapsnies gazas (du-' ^augiausiai tikietų dėl ju-

džių pardavė: M. Agurkas 45, 
A. Sesion 41, F. Ostafy 39, H, 
Arminienė 39, Simančik 35, 
M. Grudik 26, J. Rušinskas 21 
R. Melnik 20, M. Žilionie. 
20 ir daugelis po mažiau. ,

Pernai “Grigučio” parengi
me daugiausiai tikietų ijšpar-

jos). Jį gauna, Išskyrimo 
keliu, stačiai iš mūs kvė
puojamo oro, kuriame jo 
randasi maža dalelė: milio- 
nas gorčių oro turi penkio
lika gorčių neono. Priemo- 
niškai atšaldžius kalbamąjį U?
gazą iki žemiau 210 laips- kietu pardavimo čampiom- 
nių Centigrade (vanduo ša- yra M. Agurkas, 
la pasiekęs zero laipsnį Cen-1 
tigrado), galima paversti 
jį- į skystimą. Galima su
prasti koks šaltas turi būti. 
tasai skystimas, kad jisai! 
yra šaltesnis 210 laipsnių'
C., negu ledas. dasi 10 šeimynų, pavienių.

Cheminiai neonas yra la-'apie 50. Susitvėrė A.; PJ L A. 
bai neveiklus, iki šiol nepa- 54 kuopa ir turi 10 narių.

1 1 • 1 - Į su darbais labai blogai, nes
i jau trys mėnesiai, kaip dirb
tuvės uždarytos ir niekur ne- 

, galima darbd gauti, 
(tūkstančiai darbininkų vaikš- 
ĮČioja jieškodami darbo. Pir*ja 
miau Čia dirbo automobilių iš- 
dirbystėje apie 20,000 darbi-i 
ninku. Kuomet darbininkai 

j ateina prie dirbtuvių vartų j 
darbo klausti, tai visiemš pa
sako, kad ateitų kitą savaitę < 

; panedėlį, bet sulaukus panė- 
dėlio ir nuėjus prie dirbtuvės, 
gauni tą patį atsakymą. Ir;.- 
taip darbininkai vaikštinėja^, 
jau trys mėnesiai. Nežinia, ar 

įves dirbti, o gal vėl 'reikės. .. w • 1-1? '

pardavimo čampioių

K. Arminas. ,

, PONTIAC, MICH: •
. —— ■■ •

šis miestelis turi apie 70į-: 
000 gyventojų. Lietuvių ran- 

,'dasi 10 šeimyną,

Amerikos klerikalų laik
raščiai skelbia, kad

Ateinantieji 1930 metai yra 
pilni iškilmingų tikybinių ir 
tautinių minėjimų. Kartagoje 
įvyks iš eilės trisdešimtasis 
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas. Šv. Tėvas malonė
jo pratęsti savo auksinį jubi
liejų iki liepos mėnesio. Vokie
tijoje tuo pačiu laiku įvyks 
Oberamergau mieste Kristaus 
Kančios vaidinimas. Lietuvo
je ruošiamos didelės iškilmės 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš. 
Vytauto 500 metų mirties pa
minėjimui.
Todėl ir ‘
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacijos centro valdyba su
sirūpino šiuo klausimu ir savo 
susirinkime nutarė organizuo
ti Amerikos lietuvių katalikų 
kelionę į tas visas iškilmes.

Vadinasi, nepakanka to 
išnaudojimo, kurį atlieka 
ant vietos, kunigai sumanė 
dar ir toliau išsivežus savo 
parapįjonų kišenius pakrau- 
styti. Kunigams kelionė yra 
vienu ketvirtadaliu pigesnė, 
begu paprastiem parapijo
nam. Be to, jie gaus aukų, 
kur tik nuvyks.

Amėrikos ■ lietuviški kuni
gai, bjauriai niekinę negrus 
darbininkus ir ilgai kolioję 
komunistus, už tai, kad pa
starieji skelbia lygias teises 
juodveidžiam, kaip ir balL 
veidžiam, dabar patys orga
nizuoja savo pasekėjus vyk
ti pas juodveidžius į Afri
ką! Vadinasi, geria iš ten, 
kur spjaudė.

Susipratę lietuviai darbi
ninkai turi žiūrėti, kad ku
nigai kuomažiausiai parapi- 
jonų pasigautų į šitą bučių.

vyko jį jungti nei su bi ko
kiu elementu, kurių yra 
priskaitoma iki 80. Jisai 
yra pusėtinai sunkus, kaip' 
gazas, nęs sveria 20 kartų' 
tiek, kiek toksai pat saikas' 
vandendario (hydrogeno).. 
Jo molekula turi tiktai vie- ! 
ną atomą savy.- Ore jisai! 
laikosi bendroj neveikliųjų! 
gazų grupėj, kartu su argo
nu, kryptonu, ksenonu iri 
heliumu. / Visi šie gazai tu 
ri tiktai po vieną atomą sa 
vo molekuloj, todėl jie yrajpo naujų metų pradės dirbtu* 
taip neveiklūs, bejėgiai. ..vės dirbti, o gal vėl 'reikės.' 

Neoną atrado 1898 m. i vaikštinėti kiekvieną panedėl^ i 
Škotijos mokslininkas Lor-ĮkaiP ir iki šiol buvo. j 
das Rayleigh ir Travers’as. . Kada darbininkai dirba, tati - 
t n i i i- •• baisiai išnaudojami. Mat, jojau 1894 Raleygh patemijo, ,kįos organizacijos nėra, taibo-J; 
jog iš oro įšskirtas azotas sai kaip nori, taip su darbUjA 
(nitrogenas) yra sunkesnis, įlinkais ir elgiasi. Apart to, / 
negu išimtas iš kokios nors pačių darbininkų yra tokių, 
cheminės sąjungos. Toles-1 .kA .^ors 3^
,nis tyrinėjimas parodė, kad 
su oro azotu kartu atsiski
ria iv aTgOrio; dujų :grūpė, 
kuri yra sunkesnė už azo
tą. i Prie tokių pasėkų pri
ėjo ir kitas Anglijos Chemi
kas, Sir William Ramsay, 
veik tuo patim laiku. Po ke
turių metų darbo, sunkaus 
ir atydaus darbo, pavyko 
išskirstyti neveikliųjų dujų 
grupę, tarp kurių atrasta ir 
kalbamasai peonas.

Dr. A. Petriką.

Todėl

'sitaria apie išnaudojimą, tai *$ 
! jau kitas*, įiėga* bosui skųsti, o 
bosai tuojau^ tokį nenuoramą 
meta ’ii dalboj Todėl? darbi-^F 
ninkai bijo vienas kitoj ir visi 
sukandę dantis kenčiau

Lietuvių ; tarpe išsiplatinus 
girtuoklystė. Daugeli^ Rietuvių 
gaspadinių laiko įiįamius ir 
juos gurdo. Apie laikraščiu® 
skaitymą tir prigulėsimą priė \ 
darbininkiškų organizacijį 
daugeliui' jų nei neužsimink* 
Iš tos priežasties kyla ir Šei
myniški ginčai. *

Vietinis, i

s

REDAKCIJOS ATS
rius Ameri-

rtijos' liniją 
ii dalyvauti 

1 žinodami,

ai ’(įarbimn- 
jus metus?

Basle, Šveicarija.— Sek
madienį Šveicarijos Kęmu- 
nistų Bartiją išinetė • dešinį
jį oportunistų Thalmam

Gruodžio 11 d. Merkinės 
v., Suvarpėnų km., grįžęs į 
namus prisigėręs Juozas 
Kurpinskas puolė mušti sa
vo tėvą, 65 metų senį. Tė
vas gindamasi kirto sūnui 
pagaliu per dešinį .srnilkųų 
ir negyvai užmušė.

Vinco Dukteriai.—Eilut 
netinka:. atakuoja jom ri 
ir ritmo. Rašinėkit - p *. 
vaizdelius, žineles bei strai 
sielius. Be to, tolydžio 
d i jokite eilJraščiavimĮ
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Salė atsidarys 6 vai. po pietų

Menkeliūnžūtė

WORCESTER, MASS

CASTON R0PSEV1CH

193Ū METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

ne

vai. vakare

HARTFORD. CONN

DARBININKŲKALENDORIUS

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Sąjunga 
pirmyn, 
pirmieji

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

varde 
ačiū.

Milė SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

O. Giraitienė 
Morkaitis, M 

Bertašienė, N 
J. Lukas, M

AIDO CHORAS, Vadovaujamas B. šalinaitc

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave., Cor. 14th St.

New York

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tų jūsų galvos odai ir augįns bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Dabai 
bo dienos ir 
diena. Darbo 
jo 10 procent 
7 procentai. 1 
kestis padidėi 
Ateinančiais 
realiai darbo 
14 procentu, 
metai 
n ai ri 
tymui 
gu buvo 
metais t 
300 nil. 
dari ninku 

miliardo 
draudimui 

nela rriingam 
kus. nedari*) metu, senatvėj su- 
sila kus ir tt. (177 milionai 
dainiau, negu praėjusiais me-

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIU 
Kaina 25 Centai

Telefonas—Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

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

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas----- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėji num 
(laishius garantuojame)-------- $25
Specialifikas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki ,12 vai. ryte.

dalyvauti šiame 
nes turime daug 
kalų aptarti.

visa 
draugų, kartais dalykus 
išvirkščiai, kad tik būtų 
bartis ir tt.
dar pirmu kartu matau,

Gruodžio 14 d. bendras dar
bininkiškų organizacijų komi
tetas buvo surengęs vakarienę, 
žmonių buvo pusėtinai daug. 
Bevalgant, jaunos mergaitės; 
Milda Dagiliūtė padeklamavo 
ir Biruta Ramoškiūtė padaina
vo. Taipgi kai kurie ’draugai 
pasakė po trumpą prakalbėlę, 
ragindami kiekvieną priklau
syti prie darbininkiškų organi
zacijų. Taipgi ragino remti 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mą, kuris gina darbininkų kla
sės kovotojus. Nurodė, kad 
dabartiniu laiku'kuo daugiau
siai reikia T. D. A. pinigų, nes 
labai daug darbininkų vadų 
suareštuota ir jų bylas reikia

ą, galvot 
nuomarą.

85c, o gaud 
rausius vaistus, taip vadina- 
ervų P^parataa.” Nervų li

ra labai t-ogas dalykas, bet mtt- 
ervų Preparatas užbėga tai li

gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS
25 Glllet Road, Spencerport, N. T.

Prograjną išpildys: Aido
ros Choras iš Maspetho, Sietyno Choras iš Newarko 
Choras 'Banga iš Elizabetho, ir Laisvės Choras ii 
Patersono.

Dainuos : Menkeliuniūtė, Stankūnas ir M. česnavi- 
čiūte. šokikė Olga Barauska. Taipgi bus geros mu
zikos kavalku.

Todėl Newarko ir apielinkės lietuviai, kurie mylite 
dailę, nepraleiskite šios progos nepasinaudoję šiuo 
puikiu koncertu.

stengkite atsilankyti, nes daug 
naujo išgirsite apie tikėjimą.

Atsakymas ALDLD. 11 Kp. 
Korespond&n tui

“Laisvės” No. 297 tilpusioj 
korespondencijoj pažymi T. D. 
A. 13 kuopos susirinkimą ir 
ten jis atranda porą nelemtų 
draugų. Korespondentas sako, 
kad kuopoj tarpe gerų dalykų 
ir veikimo yra ir blogų. Mat, 
pora draugų virtę liežuviu ek
stra revoliucionieriais, vien tik 
kaltina ir bara visą eilę veik
lesnių 
verčia 
proga

Tai 
kad taip išdrįstų save kritikuo
ti, kaip tas korespondentas, 
išdrįso. Juk kaip sykis jis ir 
yra vienas iš tų poros draugų, 
virtusių liežuviu ekstra revoliu
cionierium.

Juk kada TDA. 13 kuopos iš-

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

į stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
. dolerių. Ką tas tūkstantis dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidurį 
dimo 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap* 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne I \ 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, -tai 
greit reikalauk mūsų vaiktžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų su 
skausmus, ūžimą ausyi 
širdies ligą, tai atsiųsk 
mūsų---- '—i_L"
mus

meti’
artimiausius 4-5 metus turi būt 
įdėta 64 su viršum miliardai 
i/ublių į socialistinių fabrikų, 
elektros stočių, gelžkelių, socia
listinių žemės ūkių ir valstiečių 
kolektyvų kūrimą. Turi būt 
žymiai pagerinta darbininkų ir 
valstiečių masių padėtis, įvesta ligi ‘ 
fabrikuose 7 valandų darbo die-'ninl i 
na Jr kartu pakelta darbo mo
kestis. Turi būt didžiausios su
mos įdėtos į namų statybą ir 
darbininkų butų didinimą ir ge
rinimą. Turi būt nematytai iš
plėstas kultūrinis ir švietimo 
darbas...

randasi po kunigų globa, 
kada H. Stankus pradėjo 
rodinėti, kad mūsų draugai 
privalo išeiti prieš ir kad 
tokis išėjimas yra smerktinas, 
tai pirmininkas pradėjo šaukti: 
“Sėsk, sėsk.” O juk pats A.L. 
D.L.D. 11 kp. korespondentas 
ir pirmininkavo.

Po to manėme, kad viskas 
.ramiai užsibaigs, bet korespon
dentas ■ neiškentė ir savo kaltę 
.bando' per - laikraštį suversti 
ant kitų. > ’ • J. Urmonas Baigęs Philadelpiiijos muzikus kon

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

)r paskutinius metus ypa- 
ai padidėjo visos buržuazi- 
fašistinės ir social-fašisti- 

spaudos melai apie Sovietų 
ingos ūkio smukimą. Diena 

dienos ji visokiais būdais 
^neižia ir koneveikia Sovietų 
Sąjungą, purvais drapsto ir 
pjudo ją. Iš tikrųjų gi per 
šiuos metus Sovietų 
nužengė didelį žingsnį

Šie^ metai
didžf jo penkmetinio socialisti
nės I kūrybos plano vykdinimo 

Einant tuo planu, per

kas Sovietų Sąjungos pramonės 
augimas? Pirmiausia tuo, kad 
Sovietų Sąjungos > darbininkai 
dirba ne del atskirų kapitalistų 
pelno, kaip tai mes matom at
skiruose kapitalistiniuose kraš
tuose, o sau—savo socialistinei 
Sovietų valstybei. Jie žino, kad 
juo labiau pakils socialistinis 
Sovietų šalies ūkis, tuo bus ir 
jiems geriau, tuo greičiau ateis 
ir darbininkų išsiliuosavimas iš 
kapitalo vergijos visam pasau
ly. Užtat jie didžiausiu atsida
vimu kuria socialistinį ūkį ir 
nugali didžiausias kliūtis. Už
sienio kapitalistai neduoda So
vietų Sąjungai paskolų—kiek 
galėdami skolina savo valstybei 
fabrikų statymui patys darbi
ninkai iš savo algos; tūo būdu 
jau šimtai milionų rublių liko 
sudėti. Liuosu noru darbinin
kai įveda Sovietų Sąjungoj so
cialistinį lenktyniavimą gamy
boj : įvairių fabrikų darbinin
kai eina lenktyn, kas daugiau, 
pigiau ir geriau pagamins, žo
džiu, mes matom Sovietų Są
jungoj tokį didelį darbininkų 
pasiryžimą, kokio nėra ir negali 
būt jokioj kapitalistinėj šaly. 
Tai yra galima tik Sovietų Są
jungoj, kur valdžia yra darbi
ninkų ir valstiečių rankose, kur 
yra socialistinis ūkis.

“Balsas” V. Kcvpsukas.

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

Sausio 10 d
svetainėj Labor Temple, 97 
Park St., L. S. ir D. D. rengia 
prakalbas. Kalbės kunigas 
M. Mockus. Todėl visi pasi-

Sausio 2 d. įvyks T. D. A. 
kuopos susirinkimas, 29 Law
rence St., 7 :30 vai. vakare. Vi
si kuopos nariai pasistengkite 

susirinkime, 
svarbių rei-

Kuomet buvo priimtas tas 
milžiniškas socialistinės kūry
bos, planas, visų šalių buržuazi
jos ir jos agentų, socialdemo
kratų, spauda rungčiomis tyčio
josi iš jo, šaukė, kad jis buvo 
priimtas tik akių dūmimui; da 
labiau ėmė klykti apie badą So
vietų Sąjungoj, apie vergais 
pavertimą darbininkų, apie tai, 
kad visi Sovietų Sąjungos dar
bininkai ir valstiečiai esą kuo 
griežčiausia nusistatę prieš So-

Ttų valdžią, kad tik Raudono- 
os Armijos durtuvais ji lai

dantis ir tt. Bet štai praėjo pir
mieji penkmetinio plano vykdi 
nimo metai ir sumušė visus bur
žuazijos ir social-fašistų melus.

Per pirmuosius metus buvo 
dar daugiau padaryta, negu 
penkmetiniam plane buvo nu
matyta. Stambioji pramonė, 
betoj numatyto 21 procento už
vilgo 24 procentais; buvo pasta- 
vta daug naujų fabrikų. Pra-, įrištų partijos priimtasis obal 
Onėj per šiuos metus padi/lė-^s: “Pasivy. ir pralenkt kapi
darbininkų skaičius 150 tįk- įilistines šalip.”
.ričių." Ateinančiais metais I Kuo gi rerluasi tas milžiniš

suge-
Toks žmogus yra susiraukęs,

1 _ J ap*
Jeigu tokiam žmogui ir auk- 

I 
būtų sveikata, negu tas aukso 
. Taigi

alstiečių kolektyviai ūkiai, 
lt<» yra tie ūkiai, kur valstiečiai j 
p. ėjo prie bendro žemės dirbi-! 
mo, padidėjo per paskutinius i 
metus daugiau kaip tris kartys. 
Per vienus‘tik metus buvo or
ganizuoto 61 tūkstantis kolek-I 
tyvių ūkių. Iš viso dabar ko- į 
lektyvai apima 1,072 tūkstan- į 
čius ūkių, tu rinčių 4,747 tūkst.' 
hektarų žemis. Smarkiai auga ' 
socialistiniai žemės ūkiai, vadi
namieji duonos fabrikai. Vis 
daugiau paplinta žemės ūkyje! 
mašinų, traktorių. Fabrikai ne-, 
spėja jų dary.t—tiek jų yra rei-j 
kalaujarna.

žodžiu, Sovietų Sąjungoj mes 
matome nematytą socialistines 
kūrybos augimą. Nė vienoj ka
pitalistinėj šaly nėra tokio 
smarkaus pramonės augimo, 
kaip Sovietų Sąjungoj. O pra
monės pakilimas turi atsiliept 
ir į žemės ūkio kilimą. Dabar 
jau visiškai realiai išrodo d. 
Stalino mesUasis ir visos komu-

į L.S. ir D.B. draugijos susi
rinkimą ir pakvietus prisidėti, 
pats korespondentas pradėjo 
agituoti, kad negalima prisidė
ti, nes draugijos įstatymai 
draudžia kitur pinigus skirti ir 
valdžia gali prikibti. Tuo tar
pu draugijos įstatymuose pasa
kyta, kad nešelps tik tų, kurie P° 50c; smulkių $5.54. Viso

Ir ,$19.04., 
Visiems aukotojams,

T. D. A., tariu širdingą

rinkta komisija pereiti per vesti. Tam tikslui rinkta au- 
draugijas ir pakviesti jas prisi- kos. Aukojo sekamai: D. Na- 
dėti prie TDA., tai atsilankius 1 viekas, A. Klimas, S. Maka- 

veckas, F. Petrašiūnas, J 
Saurusaitis, R. 'Zimerman, O 
Guobienė, J. Ivanauskas ir J 
Barner po $1 
M. Barkus, C 
Naktinis, A. 
Nikzentaitieė, 
Kazlauskiene ir V. Staugaitis

New JerseyDIDELIS KONCERTAS IR BALIUS
\ Rengia Amerikos Lietuvių Prole,tari nio Meno Sąjungos IlII-čias Apsfor.

Sukatoje, 4 Sausio (January), 1930, 180 New York Avenue, Newark, N. J
Koncertas prasidės lygiai

pagal penkmetinį planą turi būt 
pakelta socialistinė pramonė 33 
procentais.

Iš viso jau 319 fabrikų įves
ta 7 valandų darbo diena. Juo
se dirba 400 tūkstančių darbi
ninkų. Dabai’ įvedama 4 dar- 

penktoji poilsio 
• n iokęsti s padidė- 
i—numatyta buvo 
Realiai darbo mo
jo 2-3 procentais, 
uotais numatyto 

mokestis pakelti 
Be to praėjusiais 

buvo išleista 163 milio- 
blių darbininkų butų sta- 
(30 milionų daugiau, ne- 

i u matyta, ateinančiais 
n turi būt išleisto ligi 
; 72 milionai išleista 

buities gerinimui, 
išleista darbi

ngos metu, 
itsitikimui išti-
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin

(Tąsa)
—Laukan iš čia,—sutrypęs kojomis lin

kui kareivių tarė Nagybin. Kareiviai po 
valiai ėjo per duris. Mokytoja sunkiai at
sikėlė ir svyruodama ėjo į kitą kambarį.

h*

Trečiadienis, Sausio 1, 1

tatai
kr si

Taipgi, b 
dyba Se

’los val-
I 811-2 

’ I

Vertė D. M. šolomskas

kas Orlov ir, kapitonas Golybin gėrė kon
jaką. Jau pradėjo aušti. Pulkininkas, 
baigdamas paskutinį butelį konjako, rikte
lėjo savo tarnui:

—Šarafudrin, pašauk man komandantą
Nagybinui vėl pasirodė jos nuogas kūnas-'komendantų komandos, 
per suplėšytus drabužius.

—Palauk, kurgi jūs einate?
Mokytoja pagreitino žingsnius, veik pa

sileido bėgti. Nagybin greitai pasivijo 
merginą ir, nepaisydamas jos riksipo, apsi- 

. kabino ją. Moters kūnas ir šiluma pakvi
po jam. Jaunos merginos kūnelis raitėsi 
tvirto oficierio rankose..»

Kareiviai su Kostu kitame kambaryj 
šautuvų kambliais sudaužė mokytojos bak- 
są. Išvertė lovą ir kitus jos reikmenis. 
Jieškojo ginklų ir bumbėjo:—Ar nėra kar
tais pas ją ginklo.

Kareiviai juokaudami mėtė moteriškus 
drabužius.

—Štai mūsų oficierius Nagybin, tai ge
ras žąsinas, nėra kaą sakyti. Mum nelei
do, o patsai pasigriebė mokytoją ir...

—Nieko, vyrai, užteks jos dar ir mums, 
ramino juos Kostas, mėtydamas' nuo lenty
nų knygas.

Gatvėse tratėjo šūviai, zvimbė kulkos.
Kareiviai bile kiek leido ginklus darban ir Kapitonas Golybin, adjutantas, triubo- 
saudė nužiūrimus praeivius. Namuose ver-, rjus polozov ir dar keletas oficierių, gėru- 
ke moterys, braškėjo laužomi baksai, gnu-1 sįų kartu su pulkininku, čiarškėdami špo- 
vo durys ir vartai. Pergalėtojai viespata-1 raįs gjo laukan. Sėsdamas ant arklio pul- j

Oficierius Skrylev pribuvo greitai ir sa
liutuodamas išsitiesė kaip Striūna duryse. 
Nesenai jis dar gavo tą vietą, todėl prieš 
pulkininką visaip nuolankiojo, kad tik įti
kus.

—Skrylov, rodosi, kad jau diena aušta?
—Taip, tikrai, pons pulkininke. Jau auš

ta.
—Him. Uždegkite šį miestelį!—Tą pul

kininkas taip ramiai tarė, tartum reikalas 
ėjo apie senų šiaudų krūvą, o ne apie tur
tingą miestelį Širokoje, kuriame buvo dvi 
pradinės mokyklos, viena augštesnė, kny
gynas su keliais desėtkais tūkstančių kny
gų, liaudies namas ir medžių pjovykla. Po
po moteris nusigando ir puolė Orlovui į ko
jas.

—Ponas pulkininke, nenaikinkite mūs, 
nežudykite turtą!—Jos veidas drebėjo...

• Pulkininkas atsikėlė ir į patarnautoją ta
rė: ' ~ y

—Šarafudrin, prirengk man arklį! Z

d. sausio. Draugai ant vietos 
patirkite prakalbų vietą. KaL 
betojas bus 5 >ir 6 d. sausio 
Moline.

Cedar Rapids, I< lietuvių 
kolonija baigia krikti. Rašo 
drg. M. Asmanienė, kad pra
kalbas neapsimoka rengti del 
keleto lietuvių. Todėl 6 d. 
sausio nebus ten prakalbų.

Des Moines, la., lietuvių ne
didelė kolonija, bet jų randasi 
keletas šeimynų. Yra ir A. L. 
D. L. D. kuopa, kuri galėtų 
lietuvių darbininkų judėjimą! 
kelti iš miego. Drg. V. Kasa- 
kaitis, vietinės kuopos sekreto
rius, nepranešė, ar jie rengs 
prakalbas Senam Vincui 7 d. 
sausio. Greičiau, kad nebus 
prakalbų. Tai apsileidimas 
vietos draugų. t

Sioux City, la., kolonija yra 
nemaža. Lietuvių yra apie 
300. Tarpe jų veikimas miręs 
darbininkiškoj dirvoj. Kadai
se čia gyvavo Ar L. D. L. D. 
kuopa, šiandien pakrikus. Jos! 
buvęs sektetorius , Budreika1 
nieko nepraneša apie kuopą ir 
neatsako, ar jie rengia Senam 
Vincui prakalbas 8 d. sausio.

So. Omaha, Nebr., ’ drg. J. 
Armoška pranešė, kad rengia 
prakalbas 9 d. sausio, New 
Settlers Hall, 5524 So. 36th 
St. Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Draugai!, Turiu priminti, 
kad iš viršminėtų kolonijų la
bai mažai gauname korespon
dencijų iš vietos lietuvių gy
venimo ir abelnąi iš darbinin
kų judėjimo, čia progresyvių 
.draugų yra apsileidimas nepa
rašyti žinučių į darbininkų 
spaudą. V. V. Vasys.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 5 d., 2 vai., po pietų, Liau

dies Name, 8th . St. ir Fairmount 
Ave., įvyks nepaprastas susirinki
mas visų Philadelphijos progresyvių 
darbininkų ir darbininkių, kad su
tvarkyti ar perorganizuoti Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo lietu
vių skyrių, nes dabartinį skyrių I. L. 
D. Philadelphijos ofisas skaito mi
rusiu, bet nepalaidotu ii’ jo daugiau 
nepripažįsta gyvuojančiu. Kviečia 
visus atsilankyti S. V.

Kviečia
1-2

MONTELLO, MASS.
Tarvtautinio Darbininkų Apsigy- 

nim(o 44 kuopos susirinkimas bus 
pėtnyčioj, 3 sausio, Liet. Tautiško 
Namo mažam kambary, 7 vai. vaka- 

Visi nariai malonėkit atsilanky- 
yra svarbių reikalu. Komitetas. 

1-2
r -- 4 -

re. 
ti,

HARTFORD, CONN.
L. D. S. A. 18 kuopos susirinki

mas bus panedėlj, 6 sausio, po num. 
29 Lawrence St., 8 yal. vakare. Vi
sos narės ateikit, yra labai svarbių 
reikalų apsvarstyti. Mes turime pa
rodyti daugiau veiklumo sekamais 
metais/ nes klasių kova vis labiau 
aštrėja. Delegatės išduos raportą 
iš rajono ^konferencijos. Girdėjome, 
kad yra pasižadėjusių naujų drau
gui įstoti į kuopą, kas yra labai 
smagu. Pasižadėjusios draugės ne
pamirškit atsilankyti. Sekretorė.

1-2

HARTFORD, CONN.
Tarpt.' Darbininkų Apsigynimo 

kuopos susirinkimas bus ketverge, 2 
sausio, po num. 29 Lawrence St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų. Taipgi 
malonės ateiti ir atsiimti knygutes 
tie nariai, kurie prisirašė pereitam 
susirinkime. Valdyba.

12
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LIETUVAITĖ FOTOFRAFIS1
PASTABA U. Di L. jį IR AP

SKRIČIO KUOPŲ [DELEGATAM
Apskričio konferenįeija yra šaukia

ma ant 5 d. sausio, (1930 metais, po 
num. 354 Park St., New Britain, 
Conn. Konferencija turės prasidėt 
10:30 vai. ryte. Todėl, kurie drau
gai esate apsiėmę atstovaut kuopas, 
turite būti laiku, nes kuo anksčiau 
pradėsime konferenciją, tuo greičiau i 
ją ir užbaigsime. Be to, atminti tu-1 
rite, kad šį kartą yi*a be galo daug I 
svarbių reikalų aptarti. Tad delega
tų susivėlinimas sutrukdytų daug ___
brangaus laiko ir viską tinkamai ne- ■ 
pajėgtume apkalbėti laiku, o arti
nantis vėlumai paprastai kai kurie 
skubinasi vykti namo. Veikiausiai 
visi apsiėmę delegatais pastebės šį 
pranešimą ir atvyks laiku į konfe
renciją. V. J. Valaitis, apskričio 
sekr. 311-2

Fotografuoju, Didinu ir Malia'
Visokiom Spalvom Paveiksi i

Studija atdara kiekvieną dieną 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pi

MARGARETA VALINČI
Room 32, Weitzencom Bldg, 

Public Square
WILKES-BARRE, P Al

šaudė nužiūrimus praeivius. Namuose ver-!rjus polozov ir dar keletas oficierių, geru-

vo- , x, . :kininkas paliepė adjutantui:Pas pulkininką Orlovą kas kelios minu-
tės atvarydavo naujas grupes areštuotų, —Perduokite Skrylevui, kad gesinti ugnį 
nužiūrėtų bolševizme. Pulkininkas pusėti- (neleistų. Visus, kurie bandys kliudyti pa
nai jau buvo girtas. Ilgai jis su areštuotais Riejimui arba gelbės savo turtą, sušau- 
ceremonijų nedarė. Po dviejų trijų pa-įdyti ant vietos!...
klausimų, jis išversdavo baisias savo akis Mokytoja atsigavo. Ji gulėjo ant grin- 
ir reke: . ... J du visa nuoga, šalimais jos riogsojo šmo-

BINGHAMTON, N. Y.
Visi į Koncertą

Sausio 3 d.,' 7:3(f vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje, 315-17 
Clinton St., įvyks linksmas kon
certas ir balius, kurį rengia 
Ateities žiedo Vaiku Draugijė
lė.

Šio koncerto programa bus 
įvairi: dainuos jaunuolių cho
ras, berniukų Jr mergaičių cho-

MONTELLO, MASS, n
A. L. D. L. D. 6 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 6 sausio, papras
toj vietoj, 7 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Ma
nome, 
Seno Vinco knyga, 
maitis.

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIAI
I

Išparduodami Dabar

-Maskvą! smuiko
TAI TIE ŠVELNŪS

dėkingi už jūsų

GIRARDVILLE, PA. SENO VINCO PRAKALBŲ MARŠRUTAS .
Jis 

Pasi- 
pra-

kad jau bus parėjus nauja 
Org. Geo. Shi- 

311-2

kviečiame visus, 
taip ir mažus da- 
koncerte.

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi''ir per paštą išsiuntinėja
mo, kaipo užsakymus (orderius).

NANTICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 5 sausio, po num. 
150 Pine St., 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų.

i A
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ATDARA 
DIENĄ. IR 

naktį

...

PanedSliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

MOTERIMS:
PanėdSliais ir 

Uiarninkais

• • i v • a ta • . • • O J O J | 1 do. UCL ill U ik U. -f Al llltlgdlLlU CI1U"
?evikai, nieksa1, 1 asiųsti juos į!tai jos buvusių drabužių, ir kareivių eiga- rai, kvartetai, sikstetai, duetai, 

Y'7- . . ;retų galai.i Grindys sutryptos desėtko vy- solistai, deklamatoriai, i^.vkL,
Areštuotus išvesdavo į kiemą, ten grei- Tų ir apspjaudytos. Keturkampis popieras solo ir piano solo ir taip toliaus.

tai išrengdavo ir kapojo kardais. Su pas--su kokio; tai karininko paveikslu (Ęolča- 
kutme areštuotų gtmpe atvarė s ir moterų, [ko) gulėjo artimai. Mergina, neatgauda- 
Popo moteris prisiartino prie pulkininko J ma pilnos sąmonės, pasiėmė tą popierą ir 
lr ta,re:. - . ■ pradėjo skaityti jo turinį, telpantį po pa-

—lai.ne bolsevikės, aš jas gerai žinau, veikslu: 
—Nutilk! Aš'geriau žinau, kas jos yra;

per. vienos. Mano areliai akyplotu neareš- • 
tuoja. Gal tu ir pati esi bolševike? Ka aš • 
žinau?

Popo moteris nusigando, atšoko ir grei
tai išėjo. į kitą kambarį. Pulkininkas pa
žiūrėjo į verkiančias moteris, mosterėjo 
ranka:

—Į Maskvą!
Ant kiemo, kol jas užkapojo, jos kovojo,

cypė, kramtė gusarams rankas. Pulkinin-

“Į Rusijos Gyventojus.
“Lapkričio 18 d. laikinoji valdžia pakriko. 

Taryba ministerių paėmė visą galią ir par
davė ją man, admirolui rusų karo laivyno, 
Aleksandrui Kolčakui.

I

“Priimdamas tą galią, ypatingai sunkio- 
kiose sąlygose piliečių karo ir pilnos suiru
tės krašte, pareiškiu:

(Bus daugiau)

Šioj apielinkėj per pusant
rų metų angliakasiai buvo var
ginami, nes darbai ėjo labai 
prastai, daugelis kasyklų bu
vo uždaryta. Bet dabar jau 
pradėjo “brekerių” dūdos 
staugti, dirba net dviemis pa
kaitomis.

Kodėl? Rugsėjo mėnesį 
baigiasi angliakasių padaryta 
su kompanijomis sutartis. 
Kompanijos gerai žino, kad 
darbininkai geruoju t nepasi
duos, kils streikas. Todėl da
bar jau pradeda smarkiau 
dirbti, kad sandėlius anglimis 
užvertus ir kuomet darbinin
kai išeis streikan, kad jų strei
ką sulaužius, privertus grįžti 
tokiomis sąlygomis, kokias 
darbdaviai pasiūlys.

Todėl ir darbininkai turėtų 
pagalvoti, Juk iškilus strei
kui, dabartinė unija neatsto
vaus darbininkų, .nes ji dau
giau nieko nežino, kaip tik iš 
darbininkų duokles išsirinkti. 
Darbininkams kitokios išeities 
nėra, kaip tik greičiausiai dė
tis prie naujosios, Nacionalės 
Main ienų Unijos ir rengtis 
prie kovos. Juk tik Nacionalė 
Mainierių Unija tikrai kovoja 
už darbininkų klasės reikalus. 
Tik priklausant prie šios uni
jos ir išėjus į streiką, galima 
bus kovą laimėti.

Senas Singelis.

Vakarų darbininkai pasima
tys su drg. Senu Vincu.

Buvo spaudoje rašyta, ku
riose vietose turėjo surengti 
Senam Vincui prakalbas, bet 
visose vietose nesurengė ir ne-

Kewanee, 111., buvo parašy
tas laiškas drg. Klevenckui, 
kad surengtų prakalbas, 
nedavė nė atsakymo, 
rodo, 3 d. sausio nebus 
kalbų

Programos iš'pildyme dalyvaus 
patys A. ž. V.' D. nariai.

Broliai, Binghamtono lietu
viai! Mes jus visus širdingai 
prašome atsilankyti į mūsų kon
certą ir praleisti linksmai laiką 
beklausant muzikos ir gražių 
dainelių, kurios skambės iš mū
sų jr.rnn krūtinių ir žadins jū
sų jausmus. Todėl gerbiamieji, 
nepraleiskite 'šios progos, bet 
patys dalyvaukite ir kitus kvies
kite dalyvauti ir prisidėkite 
prie mūsų jaunuolių prakilnaus 
darbo. Ir būkite tikri, kąd mos 
jus sužadėsime savo gražiomis 
dainelėmis ir tuomi pačiu sykiu 
būsime jums 
atsilankymą.

Širdingai 
kaip didelius, 
lyvauti mūsų

Po koncertu^ bus šokiai prie 
lietuviškos muzikos.

A. Ž. V. D.

VARDUMENDELO
Kuriu Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fornišiai garantuojami. 
Galima pirkti ir Jengvonus išmokestimis.MACYS BROS. FURNITURE 0

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

Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakąro

Senas Vincas

sušaukė nei mažiausių papras
tų susirinkimų. O reikėjo bū
tinai apkalbėti darbinįnkų bė
gančius reikalus, ;A. 'L. D. L. 
D. kuopų ir kitų, organizacijų, 
taipgi ir Apsigynimo, kuris ši
ta maršrutą rengia.

Spring JValley, 111., 
Krajauskas rašo, kad jie 
kia Seno Vinco 4 d. sausio, ir 
jis pribus ta dieąą.' ■

Moline, III., drg. J. Julius 
nepranešė, kol kas, kur bus 
prakalbos, kokioj svetainėj, 5

RUSIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc. 
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 7H. 

gS rVTn 1 Antroj klasėj lašais išsifnaudymas 
hJ f* A / K A ir miegojimas per visą naktj ant 
III trečių lubų, oringam kambaryj_

1 M. TEITELBAUM, Manadžeris
| Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atid
I sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia jt
I didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir 
i prūdas su sūrum vandeniu.
I LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

drg. 
lau-

Varpas Bahry, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchutoas, Savininkas.

Trys gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas 
garo vanojimosi kąmbarys. Didelis, ėringas miegojimui kaną 

žg rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patamavi) 
H 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise S

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

■■CHE



^dienis, Sausio 1, L Puslapis Penktas
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POLEMIKA IR KRITIKA
VORCESTER, MASS.

REIKALAS

'astaba J. M. Lukui

til-įaisvės” laidos No. 300 
Korespondencija iš Wor- 
rio, ir tarpe kitko buvo 

mėta L. S. ir D. B-ka 
Tad varde minimos 

įgijos noriu pastebėti drg. 
■’L Drauge, jei ką rašai,
.au žinok dalyką tikrai irjšysime apie 

andyk neteisingų užmeti- sius.
f daryti draugijai, nei jos 

ms, nes tas žemina d-jos 
ą. Bet jei labai myli ra
tai rašyk tą, kas tikrai 

. Jau. mūsų patirta, kad 
draugai greitai užsigau- 
’ neišeina ant jų noro ir 

jos veikimą todėl, kad 
is nekelia į padanges. 
<.ro ir drg. Lukas. Jei 
jjus į susirinkimą, ne- 
taip, kaip jis manė, 

lėgęs namo ir parašė 
.denciją ne taip, kaip 
t kaip jam patinka. Jis

visus išbarti, sakydamas, kad 
mūsų draugai išeiąa prieš, tai 
ką jau bekalbėti apie kitus.

Aš patarčiau drg. Lukui: jei 
padarai klaidą, tai ir bandyk 
atitaisyti, bet nesididžiuok iš 
savo klaidos. Tik reikia dau
giau solidariškumo, tuomet vi
sas veikimas eis geriaus, ir ne
reikės per laikraštį polemizuo- 
tis. Ir tik tuomet mes para- 

savo darbo vai-

NUOSAIKUMO
Rašo

o GEORGE W. HILL
Prezidentas,

The American Tobacco Company

Kokia yra priežastis didžiumos 
nepasisekimų? Šiame labai įdomiame 
straipsnyje prezidentas American 
Tobacco Kompanijos stebėtinai 
trumtai išgvildena reikalą susival
dymo ir savidisciplinos.

, “Bukite nuosaikus visuose daly
kuose,” perspėja autorius. Jis per- 
sergsti, kad yra perdėjimų, perdaug 
susijaudinimtj ir permažai ramaus 
užsilaikymo.”

Ką jus manote apie tą dalyką?

♦

T

<?>f ----------------------------------------- ,-------- ,__««> . , • <>

L.S. ir D.B—kos
D—jos Koresp.

Drg. Ig. V. Savukaitis

prisidėti, tai reiškia 
as nežino ką kalba. 
D-jai nereikia prisidė- 

ji priguli ir užsimoka 
duokles $5.00. žinoma, 

4ju patvarkymu nesutiko, 
ra, mokėti po lc. nuo na- 
O Lukas tuom kartu ki

tų paaiškinimų nedavė, 
rs jis savo koresp. sako, kad 

i aiškinęs, jei D-ja neišgali 
.okdti po lc. rpio nario, . tai 

rali prisidėti su ' kiek išgali, 
•t jis to susirinkime visai ne- 
<ė, gal tuomet nei jis pats 
erai nėžinojo, bet dabar tei- 
tasi ir daro D-jai užmetimą, 

neprisidėjus. Reiškia, 
prie D-jos ir patsai ne- 

r ta D-ja priguli ar ne. 
.u sako: Vienas pavadi- 
).A. Biur^ kvailu ir tik 
Špygą, ir tad dar esąs 
13 kp. nariu, čia vėl 

kė su teisybe. Aš tikrai 
kad tas žmogus nepri- 
prie T.D.A. jr tą žmogų 
labai gerai žino, taip 

ir visi worcesterieciai. Tas 
ogus eina sykiu su mumis, 
jis visuomet aukoja darbi- 

ikiškiems reikalams, bet jis 
rį labai keistą paprotį, jei 
jis nesuprato, ar jam nepa-

ls Lietuvos 
parapijos, 

Amerikoje 
ir

Treveskyn, Pa., 14 d. gruo
džio mirė draugas Ignas V. 
Savukaitis. Mirė būdamas 49 
m. amžiaus. Priežastis mirties 
—turėjo širdies ligą ir pasku
tiniu laiku pagavo -influenza, 
kas ir pagreitino mirtį. Pa
liko savo mylimą moterį Mi
kaliną ir 10, metų sūnų Bro
nių dideliame nuliūdime, taip
gi vieną brolį Amerikoj ir dvi 
seseris Lietuvoj, 
paėjo Šventežerio 
Suvalkų rėdybos.
išgyveno apie 30 metų, 
taipgi vedęs išgyveno su sa
vo mylima moteria 11 metų. 
Prigulėjo prie šių pašelpinių 
draugijų : S. L. A., Šv. Antano 
Draugijos Carnegie ir A. P. 
L. A. Kadangi draugas Ig
nas pirmiau gyveno Carnegie, 
Pa., tai ir buvo šių draugijų 
“tėvas,” tvėrėjas, kuris sutvė
rė S. L. A. 128 kuopą ir- iš 
128 kuopos persikėlė į 90 kuo
pą, Bridgeville, Pa., o iš 90 
kuopos taip save vadinanti 
“tikraisiais lietuviais” draugą 
Igną prievarta perkėlė į 265 
kuopą, Treveskyn, Pa., nes, 
kaip žinoma, prieš progresy
vius visur vartoja prievartą. 
Velionis prie S. L. A. išbuvo 
su virš 20 metų, 
tano Draugijos 
jos susitvėrimo 
ties, rodos, virš 
dėjo sutverti A. P. L. A. 3 
kuopą Carnegie, Pa., o kuo
met susitvėrė A. P. L. A. kuo
pa Treveskyn, Pa.-, tai tuomet 
persikėlė į vietinę kuopą. Prie 
A. P. L. A. išbuvo apie 17 me- 

o kas, tai neprašo pirminiu- -tų. Buvo didelis A. P. L. A. 
balso, bet atsistoja ir kalba patriotas ir išdirbo A. P. L. A. 

iždo 
....... laiku 

buvo centro pirmininkas, kas, 
i žinoma, prisidėjo prie pagrei- 

, Taipgi pri-

Prie šv. An- 
prigulėjo nuo 
iki savo mir- 
20 metų. Pa-

UO daugiau apmąstome 
amerikinį gyvenimą, 
kaip kad jis šiandieną 
gyvenamas — taip iš 
draugijinės, kaip ir iš 
■bizniškos pusės — tuo 
pasirodo šaukiantis

reikalas nuosaikumo. Mano su
pratimu, nėra svarbesnio per
sergėjimo, kaip šitas: Bukite 
nuosaikus visuose dalykuose. 
Žmogus štai ką matai iš visų 
pusių—perdaug darbo, perdaug 
įtempimo, perdaug valgoma, 
permažai miegama, perdaug 
lepinimosi, perdaug susijaudi
nimų, permažai poilsio. Taip 
yra ne tik su Amerikos vyrais, 
bet ir su moterimis. O juk 
būtent tie vyrai ir moterys, 
kurie yra biznyje, turėtų ypa
tingai but susidomėję nuosai
kumo klausimu.

K

Gera Sveikata Yra Butina

Darbdaviai labai supranta 
reikalą, kad jų darbininkų svei
kata butų gera. Tatai yra reika
linga sėkmingam varymui nau
joviško biznio. Kompanija, su 
kuria aš esu susirišęs, pavyzd
žiui, r&ikalauja, kad visi nariai 
jos pardavimų štabo butų griež
tai ištiriami kas link fizinės jų 
sveikatos. Nesveikaujantis par
davėjas, meguistas, arbo toks, 
kuris visuomet randasi ant 
spėkų išsisėmimo kranto—tokie 
žmonės laikyti tarnyboj yra ri
zikingas dalykas. Perdaug'rie
bus pardavėjas ar pardavėja, 
vis tiek kaip butų gabus ir pasi
ryžęs, nėra toks pasekmingas, 
kaip tobulesnio fizinio sudėjimo 
asmuo.

Nesenai aš mačiau pasekmes 
anketos su klausimais, kuri 
buvo .išsiuntinėta prekybinin
kams, ir atsakymai aiškiai pa- 

kad perricbiems yra kur 
. sunkiau gauti darbas, ne

kaip laibiems. Yra gerai žin
oma, jog tarp suaugusių žmo
nių apdraudos kompanijos su 
didesniu noru priima asmenis, 
kurie sveria kiek mažiau nekaip 
vidutiniai, o ne tokius, kurie 
sveria kiek daugiau, nekaip vi
dutiniai.

Sveikatos dalykai, išžiūra, 
ištvermė ir gyvumas, visa tai 
fiziniai tinkamus žmones pas
tato virš visų kitų biznyje. Nes 
dabar yra veikli gadynė ir gent- 
kartė. Kąs pajėgia, tai gali eiti 
pirmyn.

Aš nesu daktaras, bet aš 
tikiu, jog nebūtų perdėta pasa
kius, kad \ tie, kurie negali 
panešti šiandieninio biznio įtem
pimo—išskiriant, žinoma, tikru
osius fizinius pabėgimus — tai 
daugiausia patys save prie to 
privarė per vienokį perdėjimą 
bei kitokį. Priežastis gali but 
perdaug valgymas ar gėrimas. 
Aš nedvejodamas sakau, kad 
tai gali būti ir perdaug rūky
mas. Nusilpimas gali paeiti iš 
perdaug dirbimo bei permažai 
miegojimo, perdaug linksmini
mosi ir permažai naturalio na
minio gyvenimo. Visi tie daly
kai priveda prie nuovargio 
vienos ar'kitos rūšies; prie nuo
vargio proto, akių ar ausų, prie 
nuovargio virškinimo sistemos, 
kūno spėkų išsisėmimo arba 
>roto pailsimo. O nuovargis yra 
blogas bizniui dalykas.

Nedaugelis Palinkę prie 
Nuosaikumo

Žmogus gali dažnai--.matyti 
vaisius tos įtempimo padėties. 
Randasi perdaug vyrų ir moterų 
ištikro su bloga sveikata arba 
toli gražu nuo pilno energiško 
stiprumo. Randasi, perdaug 
asmenų ant išsisėmimo kranto. 
Yra perdaug perskyrų, pęrma- 
žai religijos, perdidelis gainio

jimasis tuščių sųiagumų ir 
linksmybių, kurie butų nereika
lingi,, jeigu žmonės mokėtų su
sivaldyti. Perdaug yra perriebių 
vyrų ir moterų, kurie tuo Hudu 
ardb savo kūną, atbukina sau 
protą ir per išdykavimą naikina 
savo gabumus, kuriais galėtu 
prieiti prie pasisekimo.

Aš manau, kad tokia nelai 
minga padėtis paeina iš to, jo; 
biznio įtempimo dvasia prie 
darbo yra perkeliama ir į priva 
tišką gyvenimą, kuris turėt, 
suteikti poilsio. Musų iš viso 
Širdies atsidavimas bizniui p:t 
darė mus galingiausia valstyb 
pasaulyje. Bet tas pats ene 
gingas veiklumas, kuomet j 
tęsiamas ir sportuose, ir draųp 
jiniame gyvenime ir poilr.’ 
laiku, darosi pragaištingas. 1 
to atžvilgio Amerikos stipry’ 
yra Amerikos silpnybė.

Censo Biuras sako'mums, j< 
tose 24-riose valstijose, kuri 
statistikas jis paskelbė, visuos 
atsitikimuose abelnai vis dar
giau palyginamai miršta žmo. 
nių. To gi priežastys, kai; 
atrodo, pareina iš perdideli 
įtempimo savo pajėgų arba i 
įvairių perdėjimų, ir tai palieči 
ne vien musų augštai pranv 
niškas valstijas, bet taipgi i 
tąsias, kur gyvenimas, rodosi 
turėtų ramiau eiti. Gal tai i- 
tiesa, jog žmonės dabar pei 
metus daugiau gyvenimo pa 
mato, negu kada#pirmiau, bei 
atrodo, jiems lemta mažesnis 
skaičius metų gyventi, negu kad 
pirmiau gyvendavo.

Priežastis, aš manau, randasi 
viename žodyje—perdėjime. O 
vaistas gali glūdėti keturiuose 
žodžiuose—Bukite nuosaikus 
visuose dalykuose.

Vertimas .straipsnio, kpris tilpo 1929 m.
Gruodžio men. laidoje The Bronx Magazino
New York. I į ,

jkas jam patinka, ir jo nie- ■ centre 5 metus—buvo 
s nesustabdys, pakol jis ne-'globėjas ir paskutiniu 
baigs, ką jis padarė ir minė
me susirinkime. Bet pabai-iC____ ,
s savo kalbą, išėmė iš kiše-!tinimo jo mirties.
o 50c. ir nunešė pas sekreto-j gulėjo prie A. L. D. L. D. 215 
l sakydamas, kad aš aukoju kuopos (vietinės).
D.A., aukokite ir jūs. r

|s iš to menko dalyko bando; listų Sąjungos, bet 1919 me-
_______ -__________________________ _________

Pirmiau
O Lu- j prigulėjo prie Lietuvių Socia

Pennsylvania
NCERTAS. TEATRAS, PRAKALBOS' ' I

ester

GIA AM. LIET. DAR B. LIT. DR-JOS 30 KUOPA, CHESTER, PA.

NEDĖLIOJĘ

šio (Jan.) 5, W
K. Vylauto Svetainėje 

pas Fourth ir Upland Sts.
įsidė? ZJ»:30 vai. po pietų

■ertas susidės iš dvieilių 
atetų, duėtų ir solistų. Da- 

/aus žymūs Philadelphijos 
’ainlninkai ir dainininkės:

Jazelskaitč, G. Balčiaus- 
iltė, Rudolph, Stanton, pi-

N, Jazelskaitč-

aistė E. Zaleckaite ir kiti 
garsūs dainininkai ir artistai.

Kalbės Drg. R, MIZARA, 
“Laisvės” Redaktorius.

Taipgi bus perstatytas labai 
juokingas veikalas

“UOŠVE Į NAMUS— 
TYLOS NEBEBUS^

• r , .
Smagiau laiką praleisti niekur kitur 
negalėsite, kaip čia. Nes Čia malo
nios dainos teiks jūsų sielai ramumų, 
o teatras smagiai pajnokins, Gi iš 
prakalbų gausit puikių pasimokinimų.

tais, kuomet partija skilo, nuo 
to laiko daugiau neprigulėjo, 
nes jau ir tuo laiku jo sveika
ta buvo labai menka. Buvo 
didelis rėmėjas darbininkiško 
judėjimo, buvo didelis šalinin
kas Sovietų Sąjungos ir jis la
bai daug pasidarbavo Rusijos 
baduolių šelpime. Draugas Ig
nas rėmė darbininkišką judėji
mą iki savo* mirties, ypatingai 
paskutiniu laiku jis buvo labai 
susidomėjęs Illinois angliaka
sių kova. Buvo linksmaus bū
do draugas ir labai mėgo 
daug kalbėti, užtatai turėjo 
gerą Yardą tarpe vietinių gy
ventojų, ypatingai svetimtau
čių, kur ir į kapus jį palydė
jo suvirš šimtas ypatų, su apie 
30 mašinų. Tapo palaidotas 
Bridgeville, Pa., protestonų 
kapuose; be jokių bažnytinių 
ceremonijų. Palaidojime daly
vavo daug svetimtaučių. Prie 
kapo drg. J. Gataveckas ' pa-' 
sakė kelis žodžius ir drg. A. 
K. Sliekienė pasakė trumpą 
prakalbėlę.

Ilsėkis, drauge, o mes prie 
tavo kapo sustoję neverksime, 
bet vykinsime tavo užbrėžtus 
idealus, kol paliubsuosime dar
bininkų klasę iš kapitalizmo 
vergijos ir įkarsime darbinin
kų ir vargingųjų valstiečių val
džią. J.’ Gataveckas.

P; S.—Draugas Iganas; kaip 
sakiau, buvo tvėrėjas švento 
Antano draugijos, bet švento 
Antano draugija nedalyvavo 
jo palaidojime. ši draugija 
gyrėsi savo- broliškumu ir 
žmoniškumu, bet kuomet rei
kėjo savo seniausį draugą pa
laidoti, tai nedalyvavo tik dėl
to, kad laidojo be bažnytinių 
burtų. Tai mat, dar ir šiame 
dvidešimtame amžiuje yra už
tektinai tamsiu fanatikų**

Žirioma, visą švento Antano 
draugiją negalima taįp vadin
ti, nes eiliniai nariai čia ne
kalti. Kaltė puola ant tos 
draugijos lyderių (vadukų), 
kurie yra priešdarbininkiško 
nusistatymo žmonės arba fa
šistų pasekėjai. Delio jie

draugo Igno, kaipo sąmonin-į prisidėti prie tokių kruvinų 
go darbininko, neapkentė ir kovų už darbininkų reikalus, 
atsisakė dalyvauti jo laidotu- kaip Gastonijoj.
vėse.

J. G.

PHILADELPHIA, PA.
Pranešimas Visiems Progresy- 

viąms Darbininkams ir 
Darbininkėms

Todėl visi darbininkai ir 
darbininkės yra kviečiami ^.tsi- 
lankyti 5 d. -sausio į Liaudies 
Namą, 8th St. ir Fairmount 

[Ave., 2 vai. po pietų, nes čia 
bus apkalbama, kaip sutvarky
ti mūsų kuopą, kad ji dau
giau galėtų veikti tame svar
biame momente.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Philadelphijos 
skyrius atsikreipė prie manęs, 
kaipo prie tam tikro laiko ko
misijos nario, kad aš sušauk
čiau susirinkimą Philadelphi
jos progresyvių lietuvių darbi
ninkų ir darbininkių, kad per
organizuoti Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo lietuvių 
skyrių, nes pagal dabartinio 
lietuvių skyriaus gyvavimo ir 
veikimo, jįe skaito mirusiu la
vonu, bet nepalaidotu. Aš 
pilnai su tuo sutinku ir esu tos 
nuomonės, kad kas nors reikia 
daryti tarp Philadelphijos 
progresyvių darbininkų. Kuo
met ėjo baisi kova Gastonijoj, 
S; C., tai Philadelphijos dar
bininkų organizacijos sušaukė 
susirinkimą, kad apkalbėti, ko
kiu būdų mes geriausiai gali
me prisidėti prie šelpimo Gas- 
tpnijos streikięrių • ir vedimo 
bylos suareštuotų vadovų. Bu-| 
vo nutarta eiti po namus ir j 
rinkti aukas. Tam darbui bu
vo išrinkta komisija. Aš bu
vau vienas "iš 'tos komisijos ir 
pasilikau vienas, tai aš įvai
riais būdais—per laiškus ir 
laikraštį—šaukiau užsirašiu
sius draugus ir drauges atsi
lankyti ir atlikti nutartą dar
bą ; bet mano šauksmas buvo 
veltui ir tas darbas nuėjo nie
kais. Visai artimi draugai su
sirinkę sudėjom po dolerį ir 
net viena draugė davė du do
lerius, fai su didžiausiomis par- 
stangomis aš tik galėjau su
rinkti $13.55.

Mano supratimu, tai phila- 
delphiečiams didžiausia - sar
matą, kad mes.'tiek tegalėjom

S. V.

PLATINKIT
“LAISVĘ” (

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

GEORGE NOBILETT1
Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Universiteto Mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

Tek, Bensonhurst 6681 !

OFISAS
981 Bręądvvay, Brooklyn, N.Y.

Tek, Jefferson 6393

■Y;

1

MES PATAIKOM
Taip sako A< Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės,"' 961 

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

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

Plačiai žinomas veikėjas draugais S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais pat; 
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! G

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės 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, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystes 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Li^> 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Šciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate, nesveiki nami
nę, aš jums gąlįu pagelbėti. Tūkstan 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma 
siais, užgirtais moksliniais būdais. Gn 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmt 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieini

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
Kraujo lityrlmal, Lafcoratorijoa BandytX-Spinduliai,

DR. ZINS 110EAST 16ihST.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.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave;, tarpe 58tn ir 59th Sts„ New York Citf^ : 

Įėjimas iš 786 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk nepriguĮmingas. Išmok karų amatą ir P'T’ 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti -visokių, išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciąlęs klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

■ ? i ' ■ • . , ... 'y aUzganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas
TlS*

Trečiadienis, Sausio 1,

VIETOS ŽINIOS
Kriminalistai Susižinojo 
su Miesto Teisėju Vitale 
Pirm Darant Apiplėšimą

Kad miesto teisėjas magis
tratas A. H. Vitale yra plėši
kų, opiumo šmugelninkų ir ki
tų kriminalistų artimiausias 
sėbras ir patronas,—tatai pa
rodo vis nauji dokumentai, 
kuriuos suranda advokatų ko
misija. Ji tyrinėja VitalSsry- 

‘šius su piktadariais.
’ Padarius kratą pas vieną iš 
•tų paukščių, Johną Savino, at- 
<rasta jam rašytas kokio kito 
plėšiko 'laiškas, kur kalbama 

■ apie banĮdetą,«kuris buvo ren- 
'giapas #roT\x.e,^gruodžio 7 d., 
pagerbimui teisėjo Vitalės. Ta
me bankiete, kaip žinpma, bu
vo apiplėšta 50 svečių, kurių 
tarpe buvo septyni kriminalis
tai, du teismų tarnautojai ir 
policijos detektyvas. Pasiro
do, j kad tai su Vitalės žinia 
kiti jam žinomi pašaliniai plė
šikai padarė užpuolimą, apie 
kurį išanksto žinojo ir visi ki
ti valdiški ir policiniai svečiai. 
JJe buvo pažįstami ir užpuoli
kams; ir ant rytojaus po už
puolimo 
tiems savo sėbrams pinigus ir 
šiaip brangius daiktus, kurie 
per tą pokilį buvo iš jų iš
plėšti. Detektyvui Johnsonui 
sugrąžinta jo revolveris.
• Septyni iš bankieto svečių 
dabar jau areštuoti ir tardo
mi. Jų tarpe buvo ir John 
Savino, pas kurį surado laiš
ką apie plėšikų sumoksią 
teisėju Vitale.

priklauso visų metų kliubo 
sėkmingas gyvaviihaš. Todėl 
visi nariai privalo kreipti į tai 
domės. Tankiai metinis susi
rinkimas nustato planą ir bū
dus visų metų veikimui. Tai 
yra labai svarbu, kada visi 
nariai dalyvauja sprendime vi
sų gyvųjų reikalų. Todėl ne
pamirškite nei vienas, ir bū
kite

ti apie $1,000,000 bėgy da
bartinių iždinių metų kalė
jimų “pagerinimams.”

visi.
Pols,

Papirkinėjo Inspektorius 
ir Statė Ligoninėms 
Supuvusią Mėsą

Kontraktorius Ab. A.
kuris statė miesto ligoninėms 
supuvusią mėsą, prisipažino, 
kad jis šimtaisk dolerių sko
lino pinigus trims ligoninių in
spektoriams ir vienam mėsos 
priėmėjui. Gi miesto marša
las Solomonas Payer gavo iš 
to kontraktoriaus $2,000 “am
žinos paskolos,’’ kurią, pažy
mėtam laikui išsibaigus, jis nei 
nebandė atmokėti. ,

Už ( gaunapus kyšius tie li
goninių viršininkai leido kon- 
traktoriui nuodyt ligonius su
puvusią mėsa, . ,

B. K.,
Kliubo Korespondentas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

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

1-10

Tel., Havėrneyer 5^05

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER

. SAVININKAS
Perkraustome narmi rakandus 

ir kitokius stambius ir smul
kius daiktus ne tik Maspethe, 
Brooklyne ir New Yorke, bet ir 
iš tolimų miestų. Kainos že
mos, - patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

Paskutinis Priminimas Apie 
Koncertą A L. Proletmeno 
Sąjungos III Apskričio

Koncertas įvyksta 4 d. sau
sio, subatoj. Apie tai jau dau
gelis žino ir kiti dar sužinos 
iš garsinimų.

Mes čia tiktai norime rimtai 
priminti vieną dalyką, ko mes' 
ir laikysimės. Tarp lietuvių 

plėšikai sugrąžino yra įsigyvenęs paprotys—ne- 
• paisyti skelbiamojo laiko ati

darymui programos. Tas la- 
bai prastai atsiliepia ne tik į 
rengėjus, bet ir į publiką, ku
ri ateina laiku, o prisieina 
laukti valandą ar daugiau pro
gramos pradžios.

Mes garsiname, kad durys 
bus atdaros 6:30 vai.; pro
grama prasidės 7 vai. lygiai. 
Taip ir padarysime, ir kurie 
ateis vėliau, lai nekaltina fen- 
gėjų, kad jie neturėjo progos 
išgirsti visos programos.

Ypatingai newarkieciai pri
pratę ateiti dviem valandom 
vėliau, negu jie patys garsi
na. Tankiai atvažiavusieji iš 
kitų miestų į laiką dar randa 
tuščią svetainę arba ir uždary
tą, J ' i i '■ Į ! • ' .. ; .

Mes nutarėme atidaryti pro
gramą laiku, kad liktų žmo
nėms laiko pasišokti, pasilink
sminti ir pasikalbėti. Tokiu 
būdu, mes to nusistatymo ir 
laikysim^.

Todėl Kviečiame visus susi
rinkti laiku; tai bus smagiauI

Detektyvas Paslėpęs 
Rothsteino Žmogžudį

Detektyvas P. Flood buvo 
atsilankęs pas nužiūrimą 
žmogžudį Hymaną BiHerį tą 
naktį, kada buvo nušautas mi- 
lionierius gembleris Rothstei- 
nas. Bet, raportuodamas vir
šininkams apie kitus savo 
žingsnius tuo laiku, detekty
vas Flood- užtylėjo apie vizi
tą pas Bįllerj. Manoma, kad 
jis davė progds žmogžudžiui 
pabėgti bei pasislėpti. Dabar 
policijos komisionierius Wha- 
lenas pradėjo tardyt tą detek
tyvą. • ■

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam

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

(310-312)

DR. a: l ceasar
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių, Austį, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diajjnozo ir Gydymo būdai.
’ • I "lAj ' H’/
127 East 84th Street

(Tarpe Park ir Lexington Avės.)
NEW YORK CITY . t

VALANDOS: 10-12'Ja. M.; 6-8 P. M.
Nedėliomis 10 A.-M. iki 1 P. M.

SU

Svarbus L D. S. A. 111 
Kuopos Susirinkimas

Sausio 2 d., 8 vai. vakare, 
svetainėje 218 Van Sicklen 
Avę., East New Yorke, įvyks 
svarbus U D. S. A., 111 kuo- 

adhoR susirinkimas. /Visos narės 
jne dalyvautu " ‘ži-

J, buvo šauktas susi- 
s Ž6 d. gruodžio, bet 

jn&us . narėms neįvyko 
j svarbieji reikalai neat- 

... Todėl šį sykį visos na- 
es privalo būtinai dalyvauti.

Juk stačiai sarmata, kad mū-‘jr naudingiau visiems.
sų susirinkimai negali įvykti 
tik todėl, kad nąrės nesilanko.

A. Bieliauskienė.

Rengimo Komisija.

SPORTAS
Telephone, Greenpoint 2320'

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
nurtiAliavoja vine
lei u b paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
Benus ir krajavus 
Ir , sudaro ' su 
amerikonifikais.

,■ TEL.:
i , Triangle 14,50

> i Kreipkitės 
Šiuo adresu:

k i 
4

JONAS STOKES 
J73 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

Darbininkių Konferencija
Ateinantį šeštadienį, 4 d* 

sausio, Irving Plaza Svetainė
je, kampas 15th St. ir Irving 
PL, New Yorke, įvyks plati 
New Yorko apielinkės darbi- 

^ninkių moterų prieškarinė kon
ferencija. Pradžia 2 vai. po

•« Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo kuopos Brooklyno ir 
apielinkęs turėtų pasiųsti d e* 
legates į šią konferenciją. Tai 
labai: svarbus ir būtinas mū
sų darbas dalyvauti toj kon
ferencijoj. . Narė.

i------------------------------------------------

Visiems Brooklyno ir 
New Yorko Lietuviams

Komunistams
Ketverge, sausio 2 dieną, 

1930 m., 6:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, įvyks 
Brodklyiio ir New Yorko lie
tuvių komunistu visuotinas 
susirinkimas, šaukiamas 
Partijos įsakymu. . Yra ke
letas neatidėliojamų, labai 
svarbių reikalų. Bus pora 
atstovų iš II Distrikto.
' Visi lietuviai, Partijos na

riai, gyvenantieji New Yor- 
e, Brooklyne (įskaitant vi- 
is jo dalis), Maspethe ir 

privalo ateit ir ateit lai- 
Jcu. Neužmirškite pasiimt 
narystės knygelę, nes be jos 
nebus įleidžiama susirinki
mam

Visų viršuj pažymėtų $ie-. 
tų draugai nuoširdžiai ragi
nami dalyvauti.

K. F. JI Dist. Liet. Biuras.

New Yorko Žinios
Pereitą sekmadienį įvyko A. 

L. D. L. D. 23 kuopos susirin
kimas. * Narių dalyvavo vidu
tiniai. Kaipo metiniame susi
rinkime, tai liko perrinkta kp. 
valdyba ir aklamacijos būdu 
pasiliko senoji.

Per 1929 metus kuopa iš
laikė tą patį, tai yra, 1928 me
tų nariu skaičių—53. Bet kp. 
pereitais metais būtų buvus 
skaitlingesnė nariais, bet pri
sirašiusius gruodžio mėnesi ir 
jiems patiems sutikus, palikta 
šiems metams.

23 kuopa per 1929 metus 
suruošė keturis parengimus ir 
neiną išaukojo įvairiems dar- 

’ bininkiškiems reikalams. Ir 
šiame susirinkime paaukota 
Agitacijos Fonddi $10.

23 kuopa vilkija’ bendrai su 
L. D. S. 31 kuopa ir priklau- 
soipe;prie Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimo, mokėdami $5 į 
metuą., • < . ', < . . , ‘ .

šiame susirinkime turėjo bū
ti; prelekcija, kurią būtų pa
sakius drg., Sinkevičiūtė, bet 
kadangi jinai turėjo dalyvaut 
I Rajono konferencijoj, tai li
ko lavinimosi klausimas ati
dėtas sekamam susirinkimui.

Rep.

kliu- 
Ap-

Atydai Visų Atletų 
Kliubo Narių!

Šį penktadienį įvyksta 
bo metinis susirinkimas,
art visų kitų svarbių kliubo 
reikalų, kur bus išduodami 
metiniai viršininkų raportai, 
įvairius atskaitos, nauji veiki
mo būdai ateinantiems me
tams,'—'bus taipgi . rinkimai
naujos valdybos iq visų kitų 
atsakom i ogų asmepų. fluo 
sumanios ir geros valdybos

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
* r-jllfiPavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti / į

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį I .
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite! jg" :
SAVININKE J. MARčIUKIENė }

417 Lorimer Street “Laisvės” Name 1
BROOKLYN, N. Y. K-fį..

' TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Prienais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prie& piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir aubatomis iki 8 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel„ Stagg 7057

STEPHEN BREDES, J
LIETUVIS ADVOKATU 

197 Havemeyer Štree* 
(Williamsburg Bridže T 

Brooklyn, N. y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 p 
REZIDENCIJOS ANTRAS.

65-02 Grand Avenue 
Maspeth, L. I.

Tel., Juhlp

SHIKATAS PAGULDĖ 
M. ROMANO

Pirmadienio ristynėse 71st 
Regiment Armory, New Yor
ke, R. Shikatas nutrenkė ke
turis sykius ir prie grindų pri
spaudė savo oponentą Miką 
Romano, į 30 mįnučių ir 37 
sekundas. Romano, negalėda
mas atsilaikyti, buvo pradėjęs 
kumščiu į veidą mušti Silika
tą; bet Shikatas pakentė ir 
iš savo pusės neį^užė ristynių 
taisyklių. Shikatas svėrė 215 
svarus, o jo oponentas 203 sv.

Juozas Komaras, 235 svarų, 
ėmėsi pusę valandos su “ar- 
žuoliniu” ‘vokiečiu Hansu 
Steinke, 240 svarų. Komaras 
atrodė užtenkamai drūtas ir 
miklus; todėl visai be reikalo 
šešis sykius bėgo po šniūrais. 
Steinkei buvo pripažinta lai
mėjimo nuosprendis,1 nors jis 
nepajėgė įriplot Komaro pe
čius prie matraco.

Ritosi dar ir daugiau stam
bių porų. Apie tas ristynes 
plačiau bus Teitą kartą.

Rep. J—kusT

Albany, N. Y.— N. Y. val
stijos gubernatorius pirma
dienį pranešė, kad jis pra
šys valstijos seimelio išleis-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
IDARBININKŲ ĮSTAIGA
ijSalės del Balių, Koncertų, Ban- 
tietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus .steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 

,lių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

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., C. Brooklyn, N. Y.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Nėtūri Savyje Jokių 
•1 ' •' i Chemikalų

1 ' ! ’* i , ‘ ‘ ‘Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ii? pagelbsti sugrąžint natural) vidurių malimų. 
Nereikia virintu o tik sumaišyt Su vandeniu ir užsigert 
einantgult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .v n x.- . . . . . . . . . 60c, per pašte 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios. .
Mes taip pat turime žolių ir gerą sandelį gyduolių. 

Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

Iškirpkit’šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu
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DAILY © WORKERIO
SESIŲ METU SUKAKTUVIŲ JIWSMUS

. , . , ? ' .» » P ■ . • .? ‘ ’■ * . t . . • » 1P .

• ■■ >

Simfoniška Orkestrą Be Konduktoriaus Į
< • . ‘ • » . . . ........ , ‘ z • • i < 4 :

4 > Į

i Apart kitų numerių, grieš “Sta'nka Razin,” Aleksandro Glazunoyo

NACHM BENDITSKY/Celistas ’TAYLOR GORDON, Garsus Baritonas
DORSHA, Žymus Šokikas grupėje Negrų dainų

ROCKLAND PALACE
V v

155th Street ir Eighth Avenue Įžanga 75c, $1 ir $1.50

SUBATOJ, SAUSIO (JAN.) 11,-1930
; I < . ; "i • ’• 1 ‘ ' 1 »
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Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Paliuosavo 12 Komunistų 
Francij o j *

Paryžius.— Franci jos pre
zidentas Doumergue pirma
dienį pasirašė patvarkymą, 
kad būtų dovanota kalėji
mo bausmė Leon Daudet, 
Francijos anarchistų vadui, 
kuris buvo nuteistas Sante 
kalėjiman, iš kurio jis pabė
go suvirs du metai atgal. 
Pabėgęs gyveno Belgijoj.

Taipgi paliuosuota iš ka
lėjimo Camille Renault ir 
vienuolika kitų komunistų.1

MATTHEW P. BAI
(BIELIAUSKAS)

Notary
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

visiem be ski)

1

Patarnauju
Tolumas del manęs skirtum 
daro. Mano ofisas atdaras 
ir naktį. Darbą atlieku ; 
Ręikale kreipkitės pas ma’ 
patarnausiu kuogeriausiaL, , <

♦ ■ '* '■

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS i
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir paganu* 
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

U-ž-E-I-G-A
pažįstate mus, mes pažįstameJūs 

jus,'bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

' j J. ir O. VĄIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

j. levanda
(Levandai! s kas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Ąrti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.
Wlllll II II
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