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Jis sako, jog Trockis jam
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WEST FRANKFQRT, Ill. griežtai pasipriešinti ske- 
— Ketvirtadienį Franklin ir bams. Atvirai kalbama, kad 
Christian apskričiuose įvy- gaji įvykti didelis susikirti- 
Izn alvnilznm'on^in moininrin I___ 1____ x „j__ 1_
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BERLYNAS.— Vokiečių 
rašytojas Emįl Ludwig rašo 
“Berliner Tageblatt” apie 
savo pasikalbėjimą su Leon

griebė Totherow, per spėką • -----------------
įsivertė į automobilį ir išsi- Palaidojo 50 Vaikų, žuvusių

Partijos Vajus.
Budavokime Revoliucinę 
t Jėgą.
Kdrespondencijos.
Kalėdų Eglaitės, Baliai.

Rašo <7. S.

Dabar eina Komunistų Par- 
vajus gavimui naujų na- 
Yra daug sąmoningų lie

tuvių darbininkų, kurie turėtų 
patapti revoliucinės partijos 

g* nariais.
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos, 
S. Lietuvių Darbininkių Susivie- 
' nijimo kuopose ir kitose mūsų 

judėjimui prijaučiančiose or
ganizacijose turime diskusuoti 
klausimą, kodėl kiekvienas 

; darbininkas turėtų stoti Ko- 
munistų Partijon.

Policijos Viršininkas {sakė 
Šaudyti Pikietuotojus

NEW ORLEANS, La.— 
Čia gatvekarių streikuojan
ti darbininkai dar tebeveda 
kovą prieš kompaniją. Po
licijos viršininkas Ray davė 
įsakymą policistams šaudy
ti į pikietuotojus, kad ske- 
bai galėtų ramiai operuoti 
gatvekarius. Ray teisinasi,

Amerikoj reiškiasi didelis 
ekohominis kYizis. Kad ap
saugoti savo pelnus, kapitalis
tai -labiau spaudžia darbinin- kad jis tokį griežtą įsakymą 

davė del to, kad šiomis die
nomis trys gatvekariai, ske- 
bų operuojami, buvo iš
sprogdinti.

kus: verčia skubiau dirbti, nu- 
kapoja algas. Prie to, didėja 
bedarbių armija.

Tokioj padėty darbiųinkų 
klasė darosi kovingesnė. Kla
sių kovos banga didėja. Kas 
gali geriausia vadovauti dar
bininkų kovas? Komunistų 
Partija, Sekcija Komunistų In
ternacionalo. Kad tas kovas 
tinkamai vadovauti ir jas lai
mėti, reikalinga daug spėkų, 
gerų spėkų. Kiekvieno sąmo
ningo darbininko užduotis tas 
spėkas budavoti—stoti į Ko
munistų Partiją.

Dešimts Žmcniy Žuvo 
Nukritus Dviems 

Orlaiviams
SANTA MONICA, Cal.— 

Ketvirtadienį du Fox Filmų 
daug sykių draugai ko- j Korporac. orlaiviai, skrai- 
innio, ve,™™, ’danti virš Pacifiko vande

nyno, nukrito ir dešimts as
menų žuvo. -

Orlaiviai darė manevrus 
delei krutamu paveikslų. 1

mdentai buvo raginami 
i žinių iš dirbtuvių : apie 

rbus, apie darbininkų sąly- 
ir tt. Bet labai mažai to- 
korespondencijų mes mato

me “Laisvėje.” Daugiausia 
rašoma ilgos korespondencijos 
apie visokius parengimus, ba- 

Draugai korespondentai,

Gengstenai Pasigriebė
Unijos Organizatorių
CHARLOTTE,. N. C.— 

Ketvirtadienį darbdavių nu
samdyti gjengsteriai pasi
griebė Elbert Totherow, Na- 
cionales Tekstilės Darbinin
kų Unijos organizatorių 
Lumberton miestely, N. C., 
ir dideliu automobiliu išve
žė jį “pavežioti.”

Totherow'yra jaunas dar
bininkas. Jis su organizato
rium Summey trečiadienį 
nuvyko į Lumberton. Juos 
pasitiko darbdavių gengste- 
riai ir grasino nužudyti, 
jeigu tuoj aus neapleis to 
miestelio. Jie, atsisakė iš
vykti ; per visą naktį gengs- 
teriai laikė juos apsupu vieš
buty. Gengsteriams prasi
šalinus, ant rytojaus jie iš
ėjo iš viešbučio.

Indijos Masas Kyla Prieš
Anglijos Imperialistus

LAHORE, Indija.— Indi
joj plečiasi masinis judėji
mas prieš Anglijos imperia
lizmą. Masės darbininkų ir 
valstiečių nepasitenkina na
cionalistinio kongreso nieko 
nereiškiančiu pasisakymų 
už Indijos nepriklausomybę: 
masės reikalauja vesti 
griežtą kovą prieš Anglijos 
imperialistus, nes tik tokiu 
būdu Indija gali nusikratyti 
Anglijos imperializmo jun-

Čia tęsiasi teismas grupės 
Indijos kovotojų darbinin
kų. Kiek laiko atgal laike 
demonstracijos įvyko susi
kirtimas su policija ir vie
nas policistas tapo užmuš
tas/ Kaltinamieji ketvirta
dienį įėjo į teismą dainuo-1 

Jiedu persiskyrė. Gengste-. darni revoliucines dainas ir 
riai abu juos buvo užpuolę.Įraukdami: “Lai gyvuoja re- 
Summey, sekiojamas mušei- ivoliucija. Lai gyvuoja pro- 
kų, pabėgo ir sugrįžo į jletariatas. Šalin imperializ- 
Charlotte. Mušeikos pasi- mas.”

ILLINOIS STREIKUOJANTI MAINIERIAI 
VEDA KOVA PRIEŠ SKEBUS S

Senos Unijos Reakciniai Vadai Specialiu Traukiniu Gabena 
Streiklaužius; Kova Aštrėja • .; ’'

ko streikuojančių mainierių 
masiniai mitingai; juose bu
vo mobilizuojama spėkos 
plėtimui streiko.

Taylorville apielinkėj pa
dėtis yra labai įtempta. Se
nos unijos (United Mine 
Workers of America) reak
ciniai vadai ir darbdaviai iš
vien kovoja pries' streikie- 
rius; kad sulaužyti streiką, 
jie specialiu traukiniu gabe
na streiklaužius iš Girard. 
Streikieriai nusprendė

mas, kuomet atvyks streik
laužiai.

Nacionalės Mainierių Uni
jos distrikto vadai išvyko iš 
West Frankforto į Taylor
ville, kad ten vadovauti 
streikieriams.

Streikieriams labai reika
linga maisto ir drabužių. 
Darbininkų Tarptautinė Pa- 
šelpa renka pinigus ir dra
bužius, kad pagelbėti strei- 
■kieriams ir jų šeimynoms.

Velniop Nuėjęs Trockis Kalba Komunistai Laimėjo Dresden 
Apie Carizmo Grįžimą Rusijoj Dirbtuvių Rinkimuose

Ij - -J
F J#

korespondencijų: apie darbus, 
bedarbę, algų nukapojimą, 

--^4ftrbrninkų padėtį dirbtuvėse
ir tt. ' H

PREZIDENTĄ

E
Nekurie “bolševistinio” nu

sistatymo' žmonės įsitaisė i ka
lėdų eglaites savo namuose. 
Buvo balių ir per kalėdas' ir 
per naujus metus. Nuo tų ba
lių nebuvo liuosi nekurie ir 
Komunistų Partijos nariai.

Tam praleista nemažai pini
gų.

Bet kuomet eina kalba apie 
Komunistų Partijos naujų duo
klių sistemą, tai daugelis tų 
baliavotojų ir balių rengėjų iš- 
sireiškia, kad “vargiai galės” 
išsimokėti.

Nekurie komunistinio judė
jimo simpatikai sako, jog jie 
nestoja Komunistų Partijon 
todėl, kad “perbrangiai” atsi
eina priklausymas. Bet kuo
met ateina kalėdos, nauji me
tai, velykos,ir kitokios buržu
azinės šventės, tai tie “bied- 
niokai” turi iš ko surengti šau
nius balius.

Darbininkai neturi pasiduo
ti buržuaziniam ištižimui.

Šių metų “Laisvės” išleistas 
“Darbininkų Kalendorius” yra 
didelio, formato, Jžtme telpa 

. dauą svarbių pštų ir visokių 
Jnfprmacįjįf. ‘ Kaina tik 25 
lentai. ‘“Laisvės’** skaitytojai, 

tik patys1 įsigykite^ bet 
itaipgi patarkite savoidraugam 
iii pažįstamjejn jį įsigyti.

*■> ■ :....... -

Keturi Sužeista Ištikus 
Eksplozijai ant Laivo

BERLYNAS.— Dirbtuvių 
tarybų rinkimuose Dresden 
mieste transporto darbinin
kai padavė daugiau balsų 
už komunistus. Komunistai 
laimėjo penkias vietas, o so
cialdemokratai tik dvi. Iki

Paisley, Škotija.— Penk
tadienį čia tapo palaidota Trockiu, Turkijoj, 
penkiasdešimts vaikų, kurie Jis sako, jog Trockis jam 
žuvo nuo gaisro pereitą ant- aiškino, kad, jo supratimu,! 
radięnį krutumų paveikslų 
teatre, šeštadienį bus . pa
laidota dar 20 lavonų.

Gastonijos Streikieris 
Giria Sovietų Sąjungą 
NEW YORK.— K. O. By- 

ers, vienas Gastonijos strei- 
kierių, kuris buvo nuvykęs į 
Sovietų Sąjungą su darbi
ninkų delegacija, sugrįžęs 
džiaugiasi darbininkų gyve
nimu toj šaly.

“Aš labai norėčiau gyven
ti Sovietų Sąjungoj,” parei
škė Byers. “Ten nėra ‘įtem
pimo’ (nepaprasto skubini- 
mo) sistemos, kaip kad 
Jungtinėse Valstijose; ten 
tekstilės darbininkai (audė
jai) dirba šešias ar septy
nias valandas į dieną, gauna 
mėnesį apmokamų vakaci- 
jų, o jų namai, tai palociai 
palyginus su darbininkų na
mais pietinėse valstijose.”

MacDonaldo valdžia neįsi
leido jo Anglijon. Anglijos 
tekstilės darbininkai kvietė 
jį atvykti ir papasakoti 
jiems-apie darbininkų kovą 
Amerikoj, ypatingai Gasto- 
nijoj? “Socialistine” valdžia 
panaikino jo vizą ir pareiš
kė, kad jis nepageidauja
mas Anglijoj. Bijojo, kad 
jis nepaaiškintų Anglijos
darbininkams, koks yruL. .. n .
skirtumas tarp tekstilės Nauji Franesimai Apie 
darbininkų sąlygij Gastoni- 
joj ir Sovietų Sąjungoj.

“Aš aplankiau daug teks- 
tilės darbininkų namų,” sa
kė Byers. “Aš radau juos 
gyvenant keturių ir šešių 
kambarių apartmentuose 
vienai šeimynai. Ne tik dar
bininkai turi savo kliubus, 
bet pačiose dirbtuvėse jie 
turi pasilsio kambarius ir 
restoranus. Už 30 kapeikų 
(15 centų) darbininkas gali 
gerai pavalgyti.
“Ten nėra didelio įtempimo 

prie darbo. Verpimo sky
riuj, pavyzdžiui, darbinin-' 
kai operuoja tik dvi verpi
mo mašinas, o pietinėse val
stijose darbininkas turi ope
ruoti nuo keturiolikos iki 
šešiolikos tokių mašinų. Ke
turias stakles daugiausia 
darbininkai operuoja Sovie
tų Sąjungoj, ir dik vienas 
stakles šilko audinyčiose.

“Tekstilės darbininkai So
vietų Sąjungoj paprastai 
dirba septynias valandas į 
dieną, bet, pavyzdžiu j, da
žymo departnientei darbi
ninkai dirba > tik ‘ šešias < va
landas.’ • ; ■ t i t į (

“Sovietų Sąjungoj j nėra 
vaikų darbo/’ sako Byers.

Byers yra dabar; 20 metų 
amžiaus; nuo 12 metų am
žiaus pradėjo dirbti teksti
lės dirbtuvėse pietinėse val
stijose. “Jaunieji darbinin
kai, neturinti 18 meti; am-, 
žiaus, praleidžia tris valan
das prie darbo ir keturias 
mokykloj,” sako jis.

Byers buvo suareštuotas 
'birželio 8 d., kuomet polici
ja ir mušeikos, buvo užpuolę 
ant streikierių kolonijos 
Gastoni jo j. Jis išbuvo ka
lėjime iki rugsėjo 1 d., kal
tinamas su kitais streikie- 
riais nužudyme policijos 
viršininko Aderholt. Prieš 
jį tapo panaikintas • žmog- • 

i žudyStes kaltinimas.

Dingusius J. V. Lakūnus
Sovietų valdžia -smunkan
ti” ir kad galimas daiktas, 
jog su laiku, “sugrįš” cariz
mas Rusijoj.

Žinoma, Trockis, nuvažia-

NOME, Alaska.— Vienas 
važinėtojas šunimis čia pa
buvęs penktadienį pranešė, 
kad buvo girdėt skrendan
tis orlaivis virš' Pilgrim 
Springs, už 75 mylių nuo 
čia, kalnuotam distrikte, vi
durnaktį, lapkričio 9 d.,, tą 
dieną, kada dingo Amerikos 
lakūnas Carl Ben Eielson su 
mechaniku/ Earl Borland, 
lekiant į pagelbą Amerikos 
kailių gabenimo laivui Na- 
nuk, ledų apsuptam Šiaurės(sto salę. Policija brutališ- 
Priežemy (North Cape), Si
bire.

Dedamos pastangos grei
tu laiku pasiųsti orlaivį į tą 
apielinkę jieškoti lakūnų.

Jeigu tai buvo Eielsono 
"Orlaivis, ’ tai reikštų, kad jis 
grįžo atgal į Alaską, sura- 40 Menonitų Vaikų Numirė 
dęs, j°g negalima nusileisti Vokietijoj del Blogų Sąlygų

DETROIT.— Šio ’ miesto 
majoras John C. Lodge per
siprašė Meksikos fašistinio 
prezidento Ortiz Rubio del 
“nemalonaus pasitikimo” 
Detroite. Mat, suvirs 2,000 
Detroito darbininkų po ko
munistų Partijos vadovybe 
dalyvavo protesto demon
stracijoj prieš baltąjį tero
rą Meksikoj.

Demonstrantų tarpe buvo 
nemažas skaičius meksikie
čių darbininkų. Keletas 
demonstrantų tapo areštuo
ta. ’ » •

Detroito kapitalistinė 
spauda po to rašė dideliais 
antgalviais: “Ortiz Rubio 
apleidžia Detroitą. Raudo
nieji kaltinami. Sutrumpi
no apsistojimą. Vyksta Chi- 
cagon. Jis manė čia pabūti 
keletą dienų.”

Reiškia, Detroito darbi
ninkai išvijo Wall Streeto 
tarną.’ >

Dabartiniai Meksikos val
donai pastaruoju laiku pra-^ 

i dėjo atvirai broliautis su 
Amerikos imperialistais. 
Nuo Wall Streeto gavo įsa
kymą sunaikinti darbininkų 
revoliucinį judėjimą Meksi
koj, ir vykdo tą įsakymą: 
paskelbė Meksikos Komu
nistų Partiją nelegale; net 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizacija 
paskelbta nelegale. Visi ko
vojanti darbininkai perse
kiojami, areštuojami. žo
džiu, Meksikoj dabar siau
čia fašistinis teroraš prieš 
darbininkus.

Amerikos Komunistų Par
tija įvairiuose miestuose 
rengia protesto demonstra
cijas prieš baltąjį terorą 
Meksikoj. New Yorke ren
giama masinė demonstraci
ja sausio 14 d. 1

85 Darbininkai Suareš
tuota Rumunijoj

TEMS V AR, Rumunija.—

vietas, o komtinistai tik vie-' 
ną.

____ 7 ______7 ______ Komunistų frakcija Reich- 
vęs pas buržuaziją, kitaip ir stage įteikė interpeliaciją 
negali protauti. Visi kontr-i delei sukilėlių jūreivių ant 
revoliucionieriai ir rertega-' kreiseri# Emden; reikalau
tai taip mano. Bet Sovietų ja nubausti oficierius, kurie 
Sąjungoj dalykai dedasi vi- yra atsakomingi už . žiaurų

Čia įvyko , didele bedarbių gai kitajp Ten eina socia. elgimąsi su jūreiviais, 
demonstracija po Komunis- ]jSįįngS tvarkos budavoji- Komunistas darbininkas 
tų 1 artijos vadovybe.^ De- mas, šalis progresuoja, ne- Walter Neumann, kurį fa^ 

sunkenybių, nepai- šistai peršovė užpuolus ant 
sant kliūčių. Su kiekviena grupės darbininkų Goer- 
diena Sovietų Sąjunga tvir- litzer gelžkelio stoty, numi- 
tėja, o buržuaziniam pasau
liui

kai užpuolė demonstrantus. 
Laike susikirtimo su polici
ja sužeista dešimts policis- 
tų ir keliolika darbininkų. 
Aštuoniasdešimts penki 
darbininkai suareštuota.

artinasi galas.
re trečiadienį.

Prisipažino Prie 
žmogžudystes

-f **

Domei Wilkes-Barre 
ir Scrantono Draugų

Sacramento, Cal.— J. H. 
Steele, sėdintis Minnesota 
valstijos kalėjime, Still
water, atrašė laišką proku
rorui McAllister, kad gruo
džio 3 d., 1927 metais, netoli 
Hollywood, jis nužudė jau
ną merginą. Jis del to .bu
vęs nęramus ir pagalios nu
sprendė prisipažinti prie 
žmogžudystės.

dęs, jog negalima nusileisti 
North Cape.

Pilgrim Springs distpkte 
mažai randasi gyventojų; ir 
tie išsisklaidę už kiek mylių 
vieni nuo kitų.

North Cape, apielinkės gy
ventojai ■ pranešė, jog jie 
matę Eielson. orlaivį, už 60 
mylių nuo ■> North i Cape 
skrendant] linkuii Alaskos. 
'Tame plote buvo didelė mig
la, sako jie. Iki šiol- buvo 
manyta, kad Eielson nusilei
dęs kur nors North Cape 
plote, ir toj .linkmėj koncen
truojama visos jieškojimo 
spėkos. Sovietai siunčia or
laivius ton apielinkėn.

Hammerstein, Vokietija. 
— Čia numirė 40 vaikų vo
kiečių menonitų, kurie, per
siėmę užsienio buržuazijoš 
propaganda, apleido > Sovie
tų Sąjungą ir atvyko Vokie
tijon. Bet čia jie rado labai 
blogas sąlygas. Del blogų 
sąlygų vaikai pradėjo sirgti 
ir mirti. >

Francijos Importai Viršijo 
Eksportus

šį Nedėldienį Bus Labai, 
Svarbus Susirinkimas Ko
munistų Partijos Narių ir 

Simpatikų ?
L eh f -

1

šį nedėldienį, sausio 5 d., 
6:30 vaL vakare, po No. 139 
So. Main St, Wilkes-Barre, 
Pa., bus labai svarbus susi
rinkimas Komunistų Parti
jos narių ir simpatikų.

šiame susirinkime privalo 
dalyvauti ALDLD kuopų 
nariai ir LDSA kuopų na
rės.

Susirinkime dalyvaus Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro f atstovas ir 
duos platų raportą apie mū
sų veikimą.

Draugai ir draugės, žiūrė
kite, kad šis susiri 
būtų skaitlingas.

Scrantone susi
įvyks 2 vai. po pietų, Viuk- 
lestien Svetainėj, 110 W.> 
Market St.

Roma.— Sąryšy su apsi- 
vedimu Italijos sosto įpėdi
nio Humbert su Belgijos ka
raliaus dukteria Marie Jose, 
ketvirtadienį Italijos kara
lius Victor Emanuel išleido 
amnestijos patvarkymą, su
lig kurios bus paliuosuota 
6,000 kalinių; žinoma, nei 
vienas kovotojas už darbi
ninkų reikalus nebus paliuo- 
suotas.

>1

ios Aires, Argentina.

veda derybas su 
bMnkieriais delei

T
San Pedro, Cal.— Ketvir

tadienį ant Amerikos kari- 
, nio laivo Saratoga ištiko 
•eksplozija; keturi asmenys 

a. tapo sužeisti. Eksplozijos 
^priežastis neišaiškinta.

Berlyne Saužudysčių Skai- 
. čius Padidėjo

Berlynas.—Atėjus žiemai, 
iš priežasties, didelės bedar
bės, sauzudy^čių skaičius di
dėja Berlyne. Trečiadienį 
per vieną dieną nusižudė 
septyni asmenys. Viduti
niai įvyksta penkios saužu- 
dyštės į dieną.

Paryžius.—Francijos pre
kybos ministeris Pierre 
Flandin praneša, kad 1929 
metais Francijos importai 
viršijo eksportus ant $301,- 
160,000.

' Washington.— Trečiadie
nį, per nąujus metus, prezi
dentas Hooveris pasveikino 
(pasikratė rankomis) su 6,- 
300 asmenų prie Baltojo 
Namo., Tūkstančiai buržu
jų labai troško jį pasveikin
ti už gynimą jų reikalų.

Detroit, .Mich.— Penkta
dienį čia pas Henry Fordą 
baliavojo Wall Streeto ber
nas, Ortiz Rubio, nesenai iš
rinktas Meksikos preziden

tu. Po to išvyko į Chicagą. Komisija. /<fl
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mūsų visu kovos įrankis
Vjis dar netrūksta “filosofų,” kurie kraipo galvą, sakydami, 

kadi Amerikoj ,i}ęsą dirv.°<3 komunistiniam judėjimui, arba kad 
dauį da| ivaiįderts nukuks, kpl Amerikos darbininkai kupras 
reikalą dpĮis'prie'komunistų arba su jais išvien veikti.

Kpvojaričbv’darbininkų judėjimas diena iš dienos muša filoso
fijas tų 
ninku.

arba revoliucinės koiyos prieši-

Šį kartą apstosime ties vienu faktu, kuris parodo, jog įcoipu- 
nistinis ijluHėjibtes prigyja i ir šioj šalyj. Tai Komunistų Partijos 
centro dijgdnąsi. Daily i Worker, kuriam šp mėnesį sukankd'šeši 
metai amžįdusį. j Į i '

Nebuvd jr nėra* jis koks bendro pasiskaitymo laikraštis, kuris 
patrauktų vidbtiriio žmogaus žingeidumą, arba bendro turinio 
žiniomis bei įdomumais gaudytų skaitytojus ir tuo būdu prie sa
vęs juos palaikytų.

Per tuos šešis metus Daily Workeris gyvavo ant aiškios /ko
munistinės platformos. Visą savo domę jis kreipė į darbininkų 

’kovas su samdytojais; buvo tų kovų įkvėpėjas, organizuotojas ir 
vadas, ne tiktai už tuojautinius darbininkų reikalus, bet ir už 
galutiną spėkos mūšį delei Amerikos kapitalizmo nugriovimo.

Vargai
Tas darbas prisiėjo varyti aštriausiose sąlygose, pačiame cen

tre • kapitalistinio imperializmo—Jungtinėse Valstijose. Daily 
Workerio redaktoriai buvo pakartotinai areštuojami, įkalinami. 
“Socialistai” stengėsi jį sunaikinti per teismą, traukdami Daily 
Wofkerį atsakomybėn neva už “apšmeižimą,” kuomet jis aikštėn 
iškėlė HillqUito ir kitų menševikų vadų šmugelius, varinėjamus 
darbininkų kaštais. Daily Workerio platintojus atvejų atvejais 
daužė policija ir fabrikantų samdyti mušeikos. Įvairios kapitalu 
listinės Šalys griežtai uždraudė Daily Workeriui įkelti koją per

Be to,t jis kentėjo sunkius finansinius krizius. Jį boikotavo 
ir boikotuoja biznieriai, neduodami bent pusėtinai apmokamų 
skelbimų; o iš skelbimų juk vyriausiai ir pasilaiko kapitalistinė 
spaudą,.* : -
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Sauvalia Chinijoj
jie atras baisų išnaudojimą 
ir skurdą. , Nuvykę į Kana
dą, arba l^itą kapitalistinę 
šalį — tą patį. Gal būt ne 
vienas jų kreipsis į Soyįetų 
Sąjungą, prašydami priimti 
juos , atgal. Panašiai yra 
padarę švedų kolonistai. 
Aišku, tuomet toš pačios 
“Žinios” ir kįti, bubžuazijos 
laikraščiai tylės, it burnoje 
vandens prisigėrę.

-i ' . » ' t 4 • I » < ■ : K I

Apsidžiaugs, Apsidžiaugs
f t

Kauno liaudininkų “Ži
nioj” prirašė kelias špaltas 
apie bėgimą iš Sovietų Są
jungos vokiečių menonitų- 
buožių. Kaip žinoma, kal
bama sekta, suagituota vo
kiečių fašistų ir kunigų bei 
buožių, palikdinėja Sovietų 
Sąjungoj viską ir važiuoja į 
Vokietiją “jieškoti laimės1,” 
nes jiems buvo įkalbėta, kad 
ten ji esanti. Šitie
čiai menonitai bėgą todėl, 
kad f : ;,

Per 5 metus komunistai su
manė visus ūkininku^ suvaryti 
į komunas. T^dęl spaudžia, 
kaiį> įmanydami: krauna di
džiausius mokesnius, atima ja
vus, atimą , gyvulius, atima 
darba. v .

V *• ' f . • I
I

Taip sako “Žinių” kores
pondentas.

. Komunistai gali atimti gy
vulius, (gali apdėti , mokes
niais, bet kaip jie gali “at
imti darbą,” tai tur būt tik 
tas melagis rašytojas teži
no. Iš šito pareiškimo yra 
aišku, kad tie vokiečiai val
stiečiai bėga ne todėl, kad 
jie būtų biedni, bet todėl, 
kad ruošiamasi juos waryti 
į kolektyvius ūkius arba ko
munas. Tai yra faktas. So
vietų Sąjunga pasirengusi 
pristeigti kolektyvių ūkių 
kiek tik galima daugiausiai, 
nes tai vienatinis kelias pa
kilimui pačių, valstiečių. ,ir 
visos SSSR ant geresnio gy-i 
vfenimo laipsnio ; nes tat vie
natinis kelias linkui1 šoęialis- 
tinės tvarkos ’ ’įvykdymo. 
EĮelto ‘ Siunta vokiečiai. įr ki 
tiji tautų buožės, jr; tik, tpdęl 
suorganizuota seniau šyedų, 
oįdAbar vokiečių kolbništai.

Nemanykit, kad tie meno? 
nitai yra biedni; kad jie bė? 
ga iš vargo. “Palikę ūkius 
važiuoja,” sako rašytojas, o 
ant rubežiaus’tie nelabieji 
bolševikai

Visus pinigus ir brangesnius 
daiktus atėmė>
Pabėgėliai buožės, mat,

.r

Atrama—Proletariatas4 K 4 | H 5 |;i i ! ■ ! ' ;

Nežiūrint vjsų /tų ir daugeliu kitų ,čia nesuminėtų sunkenybių, 
Dally. Workeris, kartais, pdos, įVisąi tuščiomis ii’ plikomis ran
komis, vedė kovą visais Amerikos proletariato frontais. Ir A-

.rikos darbininkai, geriausioji, jų dalis, įvertino tuos savo rė- 
.oliupinįD organo darbus ir pasiryžimus; kiekvienoj kritiškoj 
valandoj’ kuomet rodėsi, kad Daily Workeris jau tik ant plaukė 
kybos, ir ims štai tas plaukas nutrūks, ir beliks tik laidotuvių 
maršas sugriežtij—Komunistų Partijos nariai ir su jais einan
tieji darbininkai suglaudžia pečiais ir puolasi į greitąją pagelbą, 
—ir vėl Daily Workeris lieka ištrauktas iš pavojaus žiočių.

Kiekvienas komunistinės spaudos organas, kaip “Laisvė,” 
“Vilnis,” “Darbininkių Balsas,” taip ir Daily Workeris, tegy
vuoja iš paramos darbininkų, del kurių reikalų vien tik ir yra 
leidžiamas.

Kaip lietuviškų komunistinės spaudos organų, taip ir Daily;
Workerio istorija yra džiuginantis liudijimas to fakto* kad tei- tikėjosi, kad susidarę krū- 
singai tarnauk darbo žmonėms, o jie tavęs neapleis sunkiose va- vas pinigų, nubėgę į Vokie- 
landosre. Pergyventieji kriziai kas kartas vis labiau stiprina tą įįja arba kitą kapitalistinę 
pasitikėjimą, jog proletariatas nėra nei nebylys nei kurčias į -- - - - — -
savo -revoliucinių laikraščių pastangas, .f * ■

To dar Negana
< Minėdamas savo-šešių metų sukaktuves, Daily Workeris ne

mano nusistovėti tame laipsnyje, kuriame jis iki šiol buvo; jis 
mato reikalą plačiau paskleisti savo intaką, virsti tikrai masiniu 
Amerikos proletariato organu, kurį sektų ir skaitytų ne kelioli
ka tGkstąnčiųr bet šimtai tūkstančių ir milionai darbininkų. Jis 
yra pasiryžęs tapti kas kartas vis tikresne išraiška dirbančių,

T'lcenčiąnčių ir kovojančių darbininkų. Todėl ir savo sukaktuvių 
/ mėnesyj šaukiasi, kad kiekvienas darbininkas siųstų jam prąne-

Bimus, korespondencijas nuo mašinų, iš dirbtuvių ir kasyklų, o 
tai tokios žinios, kuriomis labiausia domisi tos darbavietės dar-

|L bininkai,"! kurias jie geriausia tiesioginiai atsiliepia.
r H Tatai tifrėtų būt' priminimas ir “Laisves” ir “Vilnies” kores- 
į pondehtams—rašykite iš darbaviečių, daugiau kreipkite domės 
I į klatių kovos židinį, į fabriką, į kasyklą; išmeskįt(e. iš W 
L “supratimą,’’ 'būk Jūsų pareigą pasibaigia tuom, kėd jr,ėklamu6-

te 4r girįate savo balius, aktorius, dainininkus, dainihinkes.
L / j Lietuviai Darbininkai ir. Daily Worker
/ Giįjltant prie Daily Workerio' šešių metų sukaktuvių;—kaip tą 
/Įvyki paminės lietuviai darbininkai? ir, ar jie apskritai per tą 
įufttką atliko savo pareigą delei to bendro organo visų Amerikoj 
AtšUtg darbininkų? •
” • TŽnka pripažinti, kad lietuviai darbininkai per tą pustuzinį 
įžmttų buvo vieni iš prasčiausių Daily Workerio rėmėjų; labai re- 
Oaė kuris turėjo jį' užšiprenumteravęs; ne daugelis ir pavieniais 
^MpSempfioriais pirko, o daugiau tenkinosi kapitalistiniais angliš- 

šlamštais.
2 Minint Daily Workerio sukaktuves, reikia visai pakeisti nusi-1 

r firtymą linkui Daily Workerip; nereikia į jį žiūrėti, kaip į pu- 
i^mivetimą bei tolimą; turime jį laikyti sau artimiausiu ir

riJau«iu klasių kovos organu tarp visų komunistinių Ameri-
jaikraščių.

w^kYieno klasiniai pažangauš darbininko uždavinys yra už- 
«|Hnu|neruoti Daily Workerį, pasidaryti jo platintoj u ir orga-

.darbavietėse Daily Workerio ėmėjų bei skaitytojų kliu- 
nbimj < . 4 ' - ’ i. *'

K'-Piačž!; tarą padaryti ypač reikėtų nuo Speciales Daily Worke-1 
B ■" ■ ■■ ■■ ■ ■■ ■

šalį, įsisteigs ūkius ir ten 
vėl išnaudos, biednesnius, 
bet jie pamiršo, kad Sovietų 
Sąjunga yra išleidusi įstaty
mą, draudžiantį išgabenti iš 
SSSR pinigus (iki tam tik
ros sumos). Todėl tik na
tūralu, kad ir jie turėjo pa
likti juos.

. Esą, Kauno stotyj fašistų 
“Raudonasis Kryžius” pabė
gėlius “priėmė it vaišįrio/’ 
Matot, kokia mielūširdyste! 
Kuomet Lietuvoje t žmonęs, 
badauja,- tai tas pats fašis? 
tų Raudonasis Kryžius nė 
nemato^ - arba i “ueturi Jėšų/4 
•aukų šaukiasi^ o ^čią jis pjėf 
keno neprašomas pasitiko 
“kankiniu^” Mrį ju^ ,v|is|no. 
Tas viskas, aiški,' ^daroma 
agitacijos prieš < Sovietų Są
jungą tikslu, j. Norima (paro
dyti, koki' blogi' ti4 bbįsevi-1 
kai, kaip jie "išnaudoja žmo
nes, ir koki tuo' pačiu sykiu 
geri yra fašistai,: ; •

Mes pasakysime vieną: 
pabėgbsieji menonitai būo- 
žės skaudžiai nusivils. : At
vykę į išgarbintą Vokietiją 
jie suras 2,000,000 bedarbių;

Komedijos 1 ; 1
' Aridai “Laisvėje”' 
parapijonas rašė bpie “Tau
tinės 1 ’ Lietuvių į 5. Katalikų 
Bažnyčios” Synodą ( Pitts- 
burghe ir jo tikslus.” Dabar 
Chicagęs .menšgvikų gazieta 
.džiaugsjningaį paskelbia, 
kad kalbamajam Synode

Kunigas Vipąrtas, pittsbur- 
gietis, išrinktas Lietuvių Tau
tos Katalikų Bažnyčios vysku- 
■pu-metropolituj -A....

Kunigas Sleinis; lawrencie- 
tis, išrinktas generaliniu vika
ru. ;

Bostono advokatas F. J. Ba- 
gočius ' išrinktas ( generaliniu 
bažnyčios prokuroru.
“Vyskupas - m 

,tik apie pusanthi 
atvyko iš Pietų Amerikos. 
Jis buvo apsigyvenęs Mon
tevideo mieste, Ųruguajuj. 
Tai artimas bičiulis aferisto 
Kastanto Norkaus. Jis tū
lą laiką dirbo ■ Jrigorifike 
(šaldytuve ■,skerdykloj),.- bet 
buvo didelis tinginys ir to
dėl jieškojo lengvesnio užsi- 
ėminįo. pasittdlU, susieiti 
su tulu (įš ‘ Rūšįjjbj^ (pabėgu
siai archiriejum ar popu, ku- 
rįs Vipartą įšventino į ku
nigus. 1 Bet Montevideo mie
ste '-ir* Argentinoje radosi 
daugelis',' kurie pažino Vi- 
pąrtą Lietuvoj., kurie drau
ge sų juo kariuomenėj tar
navo ir Visokius “zbitkus” 
darydavo. Ėmė kelti aikš
tėn Vip.arto darbelius. Pa- 
rapijonų įsigyti Vipartas 
negalėjo ir todėl turėjo bėg
ti į J. V. Ir čia va, tasai 
žmogus jau vyskupu paskir
tas. Ir rasis dūrnių, - kurie 
bučiuos jo rankas ii“ net ko
jas!

Šleinys taip jau žinomas 
bemokša, tinginys ir tam
suolis.

Na, o Bagočius, socialistas 
ir bedievis-laisvamanis — 
bažnyčios prokuroru. Gra
ži trejukė! ' ‘

Komedijos — komedijos 
ta prasme,- kad randasi 1 fa
natikų, kurie jiems tiki/ 
Komunistų ir jų artimų pa- 
yęiga kovoti ,sū .tais mulkiu-1 ■j _ • v '• V • „ ,1 J • 4 1 •

vienas

letropolitas” 
ų metų kaip

•toj ąis, šviečiant. isnaudo j a- 
muosius. : J f .1 ,

Į|ar Apie SliupouMiūHi.* J
Pasali ‘<^ą^bd,’B^išoj’(.Lie7 

.tųyo.ą bedievių . “Etinės Kul
tūros i Draugijai ? paklausė 
Jono1 šliupo/ kodėl11 jis 'ėmė1 
bažnyčioj šliūbą.

1‘Ur.ką i tai senelis 
sakįgtf. L j įųnaM ‘ 'į 
draugę;; į'Sųrądm gyvenimo 
žmoną1fL seiminih'kę/'kūi'i tik 

. bažnytinėmis apeigomis sutiko 
būti jo žmona, ir pasielgė pa- 

! gal ■ pranašo Mahometo žodžių 
—H‘Jei kalnas mano > įsakymu' 

" neslenka į rtiane, i;ai Aš slenku 
į kalną.’ Ne tikybinėse cere- 
rfiohijose gyvenifnb esmė.” ■'

galį at-1 
rvH įmb i 

to

■i*v ' 1 L- i \ 1 '<■ ' i ' t ??. į
rio sukaktuvių laidok sausio 11 d. Q tai bus.. tuiriipng$.s,. pądi
dintas, istorinis numeris.-.-j \ ,b'

Kova yra reikalinga- įrankių; o Dąily Workeris yra geriausias 
įrankis darbininkams, kovojantjęms Įirieš Ąmerįkdš ^Ulhig'iątt^h 
i rv fašiste j Antį kapitalizmą, y >■■■)• į K 'K itįjr-.jvt/ ;//-v

f » lt - .!»’•)-h /b > .5/

Kas tai yra ekstra-teritoriali- 
nės teisės? Tai yra tokis daly
kas, kad svetimšalius kapitalis
tus ir jų tarnus negali teisti 
Chinijos teisėjai ir sulyg Chini- 
jos įstatymų. Už padarytus 
prasižengimus, svetimšalius tei
sia konsulatų korpuso juridinis 
skyrius, kuris susideda iš sve
timšalių atstovų bei konsulų.

•Yra ir taip: jei chinas nu
griaudė svetimšalį, tai tą chi- 
į teisia svetimšalis teisėjas, 
i svetimšalis nuskriaudė chi

na, irgi jį teisia svetimšalis tei
sėjas.. Kaip neversi, vis Chini- 
jds pilietis atsidurs po imperia
listinių įsiveržėlių baudimo įs
tatais. ’. <(■>).

Chinijos , mases pasiryžusiai 
kovoja, kad išvyti imperialistus 
ir nušuktj sprandą imperialis
tams ir parsidavusiems genero
lams Chiąng Kai-shekams, Pen
iams ir kitiems, kurie yra pir
mutinis Amerikos imperialistų 
įrankis, o antras Anglijos im
perialistų įrankis. Japonija tu
ri kitus chinų generolus, kaipo 
savo įnagius. Tie generolai tik 
už imperialistų pinigus pasilai
ko, beskersdami Chinijos darbi
ninkus ir valstiečius. Bėgyje 
pastarųjų dviejų metų tie go
rilos paskerdė mažiausia pusę 
miliono revoliucionierių Chini
joj.

Tačiaus yra tokia padėtis, 
kad tie kontr-revoliucionieriai 
gorilos generolai vien ant tero
ro pasilaiko, ir bežaksėdami, 
kad jie panaikinsią ekstra-teri- 
torialines svetimšalių teises — 
tą begėdišką pažeminimą ir 
skriaudą Chinijos darbininkų ir 
valstiečių jų pąčių namuose.

Nankingo gerklepjovių val
džios užsienio ministeris C. T. 
Wang jau du kartu atsikreipė. į 
Ameriką, Angliją, Frau ei ją ir 
kitas imperialistines valstybes, 
prašydamas, kad jos atsisaky
tų nuo ekstra-teritorialinių tei
sių Chinijoj. O imperialistą! 
abudu 1 kartu (griežtai atmetė 
tuos reikalavimus-.. Gi Chiang 
Rai-sheko valdžia gyrėsi, jog 
jie tas svetimšalių išimtinas tei
ses /panaikins su pirma diena 
sausio 1930 m.

Caristinės Rusijos imperial 
listai taip pat turėjo iš Chini
jos išreikalavę .tokias išimtinas 
teises savo piliečiams, ir viso
kių koncesijų buvo įsigavę 
Chinijoj. Bet darbininkai nu- 
vertę caro valdžią ir Kerenskio 
valdžią ir atsisakė nuo tokių 
išimtinumo teisių ir koncesijų. 
Vienok visų tų faktų akivaiz
doj, Amerikos imperialistų at
stovas Stimsonas, pastūmęs vi
sokią gėdą į šalį, drįsta primes
ti Sovietams imperializmą, no
rėdamas pakrikdyti Sovietų ir 
Mukdeno valdžios susitarimą 
del tvarkymo Rytų-Chinijos 
gelžkelio.

’Taigi, kuomet tiek daug kal
ba apie gero velijimą del Chi
nijos tie nesparnuoti ir derva 
apsitepę Kellbggo taikos sutar
ties tauškalai, prisieina paduo
ti trumpą ištrauką, ką tų pačių 
kapitalistų laikraščiai kalba 
apie save.

Sekrrtądienio “N. Y. Timese” 
jų korespondentas Hallett 
Abend ,'shko, “kad padėtįs, 
timšaliiį .Chinijoj yra sujufigta 
su palaįkymu ekętra-teritbfialių 
teisių, f PadėkinV Amerikos ma
rinam ŠĮianghajuj ar Pekine' 
arba Amerikos kariškiam Tien- 
itsine sąvas karirfinkas palieps 
padarytLtam tikrą dalyką” (ei
ti tūlas kariškas pareigas). Ka
da kariškis eina įsakytus palie
pimus, ’ ^leiskime, koks nusista
tęs prieš: svetimšalius chinas 
oficierius suareštuoja tekį sve
timšalį < kareivį, pildantį jam

žiavo dainuoti Menkeliūniūtė 
iif iStankiihas/ bet p?b|ikpf 'iH- 
patraukė, nuostolių pasidarė 
iki kaklo. Publikos atsilankė 
visai mažai. Koncertas ruoš
ta slovakų auditorijoj, many
ta kad lietuvių salė bus per- 
maža.”

čia pažymiu todėl, kad. 
“Laisvės” skaitytojai žinotų, 
kokie melagiai rašo ir .leidžia 
degutlapį “Dirvą.” '‘Komu
nistu , ruoštas koncertas...” 
plikio “grinorius” rašo. O tik
renybėj, tai Lyros Choras ren- M 
gė

įsakytus paliepimus, už sulau
žymą jam nežinomų Chinijos 
įstatymų. Kas gi tada?”

Tai tau, kad nori taikos 
apuokai! Dedasi esą gelbėtojai 
Chinijos nuo Sovietų nebuvėlio 
“imperializmo,” o patys prisi
pažįsta savo kareivių komanda
vimus Shanghajaus, Pekino ir 
Tientsino gatvėse. Kapitalistai 
taip pripratę meluoti, kad vie
ną melą lopo kitu dar bjaures
niu melu. Korespondentas tę
sia:

“Ar bus pavelyta, kad šitie 
nariai (kareiviai) Amerikos 
apsigynimo spėkos gulėtų per 
ištisus mėnesius be .teismo sru- 
tinuose Chinijos kalėjimuose ir 
chiniškai būtų kankinami del 
išgavimo įvairių prisipažini
mų^”

Ar girdite, darbininkai, Ame- i pasidvigubino, nes kiekvieųą- 
rikos kareiviai gina Ameriką lyne susirinkime vis prisirašyda-/ 1 
Pekino gatvėse už penkių tūks
tančių mylių nuo Amerikos?

Bet tai ne viskas. Rodoma 
ir karo dantys, nes, girdi, “at
sitikime tokio arešto, Amerikos 
valdžia pasiųstų aštrią notą į 
reikalaujant, kad jos

sau ir “Vilnies” naudai.
J. Mažeika.

McADOO, PI
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L. A. 5 kuopos susirinkirųąą. 
Narių susirinko skaitlingai, .Jr, > , 
visi rimtai svarstė reikalus.,. , 
Prie kuopos prisirašė trys nau- < - 
ji nariai. Todėl per visą ,va- . f 
jaus laiką mūsų kuopa yęik j i

vo po kelius naujus narius, m 
Tai vis mūsų draugų pasidar
bavimas. Sekantiems metams 
kuopos valdybon išrinkti seka- , 
mi nariai: pirm. J. Kreipavi- .

VCUUZ.KX “Vaičius, .pagelbiiunku J. Stanulio-
reikalaujant, kad jos /žmonės nis, f’in. rast. J. Milleris, prot. ■ 
būtų paliuosuota ir pasiremiant rašt. M. Kreipavičienė, ižd. K. 
tuom, kad jie ėjo militarines 
pareigas. Ir jei tie žmonės ne
paleidžiami, tai būriai Ameri
kos kareivių ir jūrininkų būtų 
pasiųsti šturmuot Chinijos ka
lėjimus, kad juos paliuosuoti.”

Matote, tai jum ir kapitalis
tinė demokratija. Milionai Chi
nijos valstiečių ir darbininkų 
kankinami tuose srutinuose ka
lėjimuose ir be jokio nors tyri
nėjimo šimtams tūkstančių gal
vos buvo nukapotos ir kapoja
mos. Tačiaus nelieskite Ameri
kos kapitalisto ir jo apgynėjo, 
nes kitaip tai bus karas., Gi 
kuopiet Sovietų Sąjungos tūks
tančius piliečių chiniški milita- 
ristai sugrūdo į srutinus kalė
jimus ir juos kankino (kiti net 
mirė nuo kankinimų), tai ką 
darė tie “civilizuoto pasaulio 
(kapitalistinio) teisėtumo , da
botojai”? ' ; ;

Kapitalistų teisėtumas tai yra 
pridabojimas apiplėšimo darbi
ninkų ir valstiečių. Kas pasi
priešina tokiam apiplėšimui, 
bei atsistoja ant kelio kapitalis
tam, kad tokį plėšimą sumažin
ti, tai kapitalistų teisėtumas 
tiem skiria kalėjimą ir šimtus 
tūkstančių veja į kapus.

Mes, darbininkai, tokiam tei
sėtumui skelbkime kovą ir ri- 
kiuokim savo eiles, kad nuvers
ti kapitalistų tvarką, paversti 
jų teisėtumus' ir visas imperia
listines obligacijas į didelę 
šiukšlių krūvą.

Glaubičius; kasos globėjais— 
K. Dumčius ir V. Labutis; 
maršalka J. Paulavičius.

Susirinkimus nutarė laikyti 
po pirmo antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, L. P. Kliubo svetainėj, 
117 E. Blaine St. Visa tai na
riai turi įsitėmyti.

CLEVELAND!) ŽINIOS
Iš Mūsų Veikimo

54 kuopos susirinkimas, kuria
me rinkta nauja valdyba ir Jjį- 
nominuota kandidatai į Pild. . ~ 
Tarybą. Į valdybą išrinkti vį- „ 
si senieji, tik pirmininkas nau
jas—J. Kreipavičius. Nomi
nuojant kandidatus į Pild. Ta
rybą, nuo progresyvių į pre
zidentus Palevičius gavę 13 
balsų, atžagareivių S. Gegužis 
18 balsų; kiti po mažiau.

- U

Darbai, anglių kasyklosę, fir 
truputį pasitaisė, dirba kas
dien. Bet mainieriai skundžia
si, kad bosai labai juos perse; 
kioja, skriaudžią, b' iš'įnijps 
jokios pagelbos, jokio užtari
mo neturi. Pirmiau, jeigu dar
bininkai, dirbdami nuo ^kon
trakto, negalėdavo uždirbti 
paskirtą uždarbį, tai bosai pa
taisydavo, o dabar jau to nė
ra—kiek uždirbai, tiek ir mo
ka.

Iš kitur atvykusioms sunku 
darbą gauti, nes ir savų be
darbių dar užtektinai randasi.

M. K.

WILKES-BARRE, PA.
|J. Staškevičių Patiko Nelaime

Gruodžio 30 d.,'11 vai. ryte, 
dirbant anglių kasykloj^ pati
ko neląimė drg. J. Staškevičių. 
Keturi darbininkai kėlė medį, 
vadinamą “timberiu.” Iškėlus . 
augščiau galvų, medis išspru-1 
ko iš rankų ir krisdamas pa- |x 
gavo drg. J. Staškevičių. Pa- -įį

Aišku, šis pasiteisinimas 
yra tokis vaikiškas, kad ne
verta jį ir kritikuoti. • Ji^ 
šiuo pasakymu, tačiaus, su
muša tėvynės” ir kitų jai 
panašių laikraščių šliupo 
teisinirtįus. Jie sake, kad 
Šliupus'ėmęs šliūbą bažny
čioj tik jtodel, kad bijojęs vi-

15 d. gruodžio, Slovėnų Au
ditorijoje, buvo surengtas Ly
ros Choro “Vilnies” koncertas. 
Koncerto dalyviai: drg. Men- 
keliūniūtė, Stankūnas, Gailiū- 
nas, Jančiūniūtė ir Lyros Cho
ras. Visi savo užduotis atliko 
gerai. Visi, matyti, yra-pada-.
rę nemažai pažangos, kaip sėkmės tokios, kad sulaužė 
svečiai dainininkai, taip lygiai krūtinės kaulus.
ir1 vietiniai. Drg.. Panzęr, iš ■ D&bar <3^. j Staškevičius 
priežasties ligos, negalėjo da
lyvauti. 1 - H

Pertraukoje .draugas A. 
Bimba pasakė ^prakalbą, ku
rios pabaigoje atsikreipė 
paramos Koniunistų Partijos 
vietos distriktui.' Koncerto da
lyviai į drg. A. Bimbos atsi- 
šaukima atsiliepė, suaukodami 
$58;

žrponių koncerte buvo virš 
400, ant šokių pusantro šimto 
šokikų dasidėjo. Nežiūrint di
delių išlaidų, visgi liko pelno, 
kaip dienraščiui “Vilniai,” taip 
ir Lyros Chorui.

Beje, literatūros plačiai pa
skleista. Knygutės “Pralotas 
Olšauskas” arti šimto parduo
ta.

Dabar žiūrėkite, kaip “pli
kis taradąika” rašo vietos de- 
gutlapyj apie viršminėtą kon-v 
certą:

sergą,: rapdąsi savo namuose, Į.| 
lb' Melrose Ave., Wilkes-Bar- >t 
re.- į Todėl* draugai ir pažįsta- ’ 
mi turėtų jį atlankyti.

v Reporteris.

DARBININKŲ

Sausio 4:
—Gimė poetas A. Mickevi-. 

čius, 1799.—Sovietų Sąjunga 
pripažino Finlandijos nepriklau
somybę, 1920.

Sausio 5:
—Mirė lenkmečių pulkininkė 

Em. Pliateraitė, 26 m. amžiaus 
mergina, 1831.—Išėjo pirmasis 
humerys “Pirmyn” laikraščio— 

bolševikų or*tų ruoštas koncertas .‘Vilnies’ užrubežinio rusų 
naudai $ėjo pi$š. Nors atva-'gąno,. lp05< .



Newark New Jersey Newark
DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS

WORCESTER, MASS,

1930 METAMS
SUREDAGAVO R. M1ZARA

TAI TIE ŠVELNŪS

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

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

D|ARBININKUKALENDORIUS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

jaunuolių palaikymo 
Rajono komisija ra- 
kad Naujojoj Ang-

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

L. D. L. D. 11-tos Kuopos 
Priešmetinis Susirinkimas

TŪKSTANČIAI PLIENO. DARBININKŲ
TŪKSTANČIAI MAIŲIERIŲ
TŪKSTANČIAI TEKjSTILfiS, AUTOMO

BILIŲ IR KITU DARBININKŲ
VISOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS^ 
VISI PARTIJOS BRANDUOLIAI IR , .

DISTRIKTAI j ’ ■ j ;

Speciąle laida šešta metinių Daily Worker su
kaktuvių, Rusų Kalboj, kur tilps pasveikinimai nuo 
visų darbininkų ir organizacijų bus pasiųsta darbi
ninkams Sovietų Sąjungoj sveikinant juos Penkių 
Meti) Plano pašekmingumą, pranešant jiems, kad 
mes mobilizuojamės apgynimui Sovietų Sąjungos 
nuo imperialistų atakų.

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

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

Sveikinimų lapai del organizacijų ir del kolektų 
pasveikinimams nuo Darbininkų jau gatavi. Tuo- 
jaus reikalaukite jų.

CASTON ROPSEVICH’
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
o gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės šiuo adresu:

4715 North 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

1218 So. 10th St., Camden, N.. J.

Darbininkių Susivienijimo Antrojo Rajono
Konferencija ,

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

New York

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street

Philadelphia, Pa. (
Sulig reikalavimo,K šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja- 
me, kaipo užsakymu^ (orderius).

VISI PARTIJOS LAIKRAŠČIAI IR NA- 
mlRI, ; • = —

■ TURI SVEIKINTI PIRMĄJĄ DARBININ
KŲ TĖVYNĘ, GELBĖTI JIEMS BUDA- 
VOTI IR APGINTI JĄ! ' • i ■ •

Darant Daily Workerį' masiniu darbininku orga* 
nu visose industrijose Jungtinėse Valstijose.

KNYGA Iš 212 PUSLAPIŲ 
Kaina 25 Centai

ATKREIPKITE ATYDĄ Į ŠIĄ PAREIGĄ KAIPO DALĮ 
PARTIJOS REKRŪTĄVIMO IR DAILY WORKER 

BUDAVOJIMO vajų .
DAILY WORKER

26 UNION SQUARE, NEW YORK CITY

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

sėkmingiau būtų pardavinėti, 
jei tie tikietai būtų anglų. kal
boje atspausdinti. Taipgi kad 
apskričio komitetas, kartą ant 
visados, eitų prie tikslingo už
davinio drg. Karsono šelpime,

lavinimosi 
priėjo 

kad 
tilptų 
Drau- 

kad “D.

kad I nimui ir $5 Argentinos drau
gams statomai mašinai.

Nutarta šiems metams iš-^ 
rinkti padidintą komitetą iš 9 
narių. Išrinktos šios draugės:
Taraškienė, Soipienienė ( ?t— 

Red.), Gribavičiene, Gutauskie- 
nė, Večkienė, Januškienė, če- 
reškienė, Kusliekienė (?— 
Red.), Sukauskienė.

Valdyba išrinkta iš sumanių, 
gabių draugių. Tad yra viltis, 
kad draugės sustiprins apskritį 
ir pakels narių skaičium.'

Konferencija buvo gyva, 
daug delegačių dalyvavo disku
sijose. Buvo ir svečių konfe
rencijoj,. Drg. Taraška daly
vavo ir sverbesniuose klausi
muose išrišimui,

Užbaigus konferenciją dele
gatės skirstėsi su pasiryžimu ir 
energija daug veikti tarpe dar- 

visame 1 darbininkų 
J. Bondžinskditė.

Lietuvių Svetainė ir Dalininkai
Sausio 9 d. įvyks Lietuvių 

Svetainės dalininkų metinis su
sirinkimas. Dalininkais yra 
įvairios draugijos ir kuopos. 
Jos siunčia atstovus nuo kiek
vieno $10 šėro po vieną;, taip
gi yra didelis skaičius. pavienių 
asmenų dalininkais, kurie turi 
f>o vieną ar kelius Šeinis. Me-; 
tints susirinkimas aptaria savo ; 
įstaigos Visus ' ‘reikalus. Nuoi 
metinio susirinkimo . priklauso 1 
pamatinės ‘permainos ar kokie.I 
pagerinimai, įšrįnįkimas tinka-1 
mos valdybos ir užvaizdus. Į 
Svarbu išgirsti buvusios vai-' 
dybos raportus. Praeitais me- i 
tais buvo keletaš svarbesnių da
lykų atlikta, kuriė kiekvienam 
darbininkui bus«i žingeidi! gir
dėti. Taipgi metiniam bankie- 
tui (vakarienei) jau tikietai 
platinama; diena nuskirta va
sario 9. Jos pasekmingumas 
priklausys nuo sėkmingumo me
tinio susirinkimo dalininkų ir 
tarp, tolinus. Reikia nepamiršti, 
kad Lietuvių Svetainė, tai vie
tos progresyvio elemento insti
tutas, tai kultūrinio veikimo i

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

— Rengia — : . .
Amer. Lietuv. Proletarų Meno Sąjungos 3-čias Apsk 

i . .

Sukatoj, Sausio (January) 4,1930
180 NEW YORK AVE., NEWARK, N.’JJ ' j 

Salė atsidarys 6 vai. po pietų. Koncertas prasidės 
lygiai 7-tą valandą. ,

Užsakymus siųskite:
LAISVĖ,’* 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y,

stebūklingų žolių vertšs tfikstaniHo . 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai • 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs,, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap* 
imtas. Jeigu tokiam žmogui Ir auk- -•-* 
sinf kalną parodytum, tai jam malo* 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso" '' 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų v a is t žolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų t 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po kr&« 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, . 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų • 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaiut- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika, 
tą, panaikins minėtas ligas. 1 ’ ‘

Jeigu kenti nervų suirimų, galvos ... 
skausmus, ūžimą ausyse, nUomanu 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
gą yra labai b^gss dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui, ramumų.

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 Gillet Road. Spencerport, N. Y. .

M. ČESNAV1ČIŪTĖ
Programą išpildys: Aido Choras iš Brooklyno, Lyros 
Choras iš Maspetho, Sietyno Choras iš Newarko, Cho
ras Banga iš Elizabetho ir Laisvės Chor. iš Patersono.

Dainuos: Menkeliuniūtė, Stankūnas ir M. Česnavi- 
čiūtė. šokikė Olga Barauska. Taipgi bus geros mu
zikos kavalkų.

Todėl Newarko ir apielinkėS' lietuviai, kurie mylite 
dailę, nepraleiskite šios progos nepasinaudėję šiuo 
puikiu koncertu.

Kviečia nuoširdžiai Apskričio Komitetas.

13 kp. ,“D. B.” platina, pri
klauso prie Darbininkių Fede- 

j racijos. Turi 30 narių, 5 jau
nuoles, 4 Partijos'narės. Iž- 
J de pinigų turi $26.00 ir dvi 

priklauso.
44 kp. narių turi 10; ižde 

pinigų $26. Palaiko bendrai 
su kitomis organizacijomis A. 
ž. V. Draugijėlę. Nemažai 
įvairių parengimų turėjo ir ko
munistiniams reikalams.

2 kp. viena paskaita skaity- 
100 Sovietų guzikučių iš- 

100 egz. “D. B.” iš- 
Narių turi 45 ii* čia- 

gimių darbininkių 4.
Daug diskusuota 

klausimu. Delegatės 
prie bendros minties 
“Darbininkių Balse” 
klausimai su atsakymais 
gės yra tos nuomonės 
B.” būtų įvesta lavinimosi sky
rius ir laikas nuo laiko parašy

Gruodžio 22 d. įvyko Lietu-j 22 kp. turi 11 narių ir 8 
vių -Darbininkių Susivienijimo susirinkimus laikė. Ižde pini- 
Antro Rajono konferencija So. gų turi $25.00; 1 jaunuolę; 
Bostone. Į kuopa turi 2 partijos nares, ir

Konferencijoj delegačių da- 9 narės unijoj priklauso. Pri- 
lyvavo 15 nuo 8-nių kuopų. Į sidėję su kitom organizacijom 
Penkios kuopos ne prisiuntė at-į palaiko vaikų draugijėlę žibu- 
stovių į konferenciją. Kodėl, 
draugės, nedalyvavote metinėj 
2-ro Rajono konferencijoj ? 
Gausit vėjo.

Pirma pradėsiant konferen
ciją, man prisiėjo kalbėti. Pa

žymėjau mūsų organizacijos draugės unijoj 
^trūkumus, taipgi pabrėžiau, 
kas turėtų būt veikiama mūsų 
Darbininkių Susivienijime.

Dabg ir plačiai diskusuota 
kaslink 
kliubų. 
portavo 
hjojJ gyvuoja net keli jaunuo- ta 
lių kliubai, bet klasinės šamo-'platinta 
nes skleidimas, jaunuolių lavi- platinta 
nimas nepalaikoma. Palikta 
Darbininkių Susivienijimo kuo
poms ir su Komunistų Parti-, 
jos draugais bendrai dirbti 
jaunuolių kliubuose, taipgi, 
reikalui esant, pasišaukti ir 
Jaunųjų Komunistų Lygos na-! 
rius į lietuvių sportų kliubus. i

Kuopų raportai. 27 kp. de
legatės raportavo, kad jos 51 
susirinkimus turėjo tik į metus/ 
Pinigų ižde turi $15.00. Turi; 
vieną jaunuolę, ir su kitom or-, 
gąnizacijom bendrai , palaiko! 
A. ž. V. Draugijėlę.

30 kp. narių turi 11. Susi-' 
rinkimus laikė 7 į metus. Vi-į 
sos kuopos narės yra fabriko, 
darbininkės, unijistės. 10 iš j 
11 narių unijoj priklauso. Iž
de pinigų turi $17.00.

8 kp. narių turi 25. Či& au-, 
gūsių darbininkių turi 4.Drau
gės pažymėjo, kad turėjo Rele- j

tymo.
Nutarta, kad kiekviena ant

rame apskr. kuopa parsitrauk
tų “The Worker Women” ir 
kuoplačiausia anglų kalboj laik
raštį paskleistų.

Nutarta, kad Pildantis Komi*- bininkių ir 
tetas parūpintų moterį kalbėto- judėjime.

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

pondentas D. G. Jusius, organą 
“Laisvę” užrašinėti agentas J. 
J. Bakšys. Dar buvo išrinkta 
Lietuvių Svetainės metiniam 
susiriųkimui atstovai, į Prieš- 
fašistinį Susivienijimą atstovai. 
Visi atstovai instruktuota, kad 
tėmytų, kada s u s i r i n kimai 
įvyksta, dalyvautų juos^ ir 
parneštų kuopai raportus.

Susirinkimas svarstė drg. 
Karsono šelpimo reikale pri
siųstus tikietus iš 7-to apskri- 

Tikietų vertės 
2-ra prisiųsta už 60 dolerių ir viši 

lietuvių kalboje. Juk daug pa-

CIGARAI^
VARDU

Gruodžio 22 d. buvo A. L. 
D. L. D. 11-tos kuopos prieš
metinis susirinkimas. Narių 
susirinko skaitlingai, jau senai 
yra tiek buvę. Tai gerai.

Komisijos pranėšė, kad svei- _
, katos klausimu ptelekcija,1 čio komiteto 
I bendrai su L. D. S. J
kp., įvyks 19 d. sausio. Pre
legentu bus Dr. Jonas Repšys 
iš Cambridge/Mass/ Kadangi 
mūsų mieste retenybė tokie 
parengimai ir kadangi ' Dr. 
Repšys7 yra žinomas iš laikraš
čių, kaipo geras prelegentas 
sveikatos klausimuose-, todėl

kiekvienas lietuvis darbinin
kas pasinaudokite proga ir at
silankykite, nes sveikata bran
giai lėšuoja. Prelekcijos įvyks 
Lietuvių Svetainėje, 2-rą vai. 
po pietų.

Antras dalykas gana svarbus, 
tai delegatas J. nuo T.D.A. 13 
kp. atsikreipė į susirinkimą, 
kad bendrui ši kuopa ir LDSA. 
2 kp. surengtų didelį parengi
mą naudai Agitacijos Fondo. 
Susirinkusieji simpatingai pri
ėmė atsišaukimą ir tuojaus iš
rinko komisiją—M. Staliulionį 
ir V. Janči'ų. Vėliau pranešiu, 
kas bus rengiama.

J. Lukas kvietė, kad kuopa 
prisidėtų prie T., D. A. mo
kant duoklių po 1c nuo kiek
vieno nario kas mėnesis. Susi
rinkimas apkalbėjęs nutarė pa
silikti su senovine mokesčiu, t. 
y., mokant $5 į metus, o esant 
pinigų ižde, atatinkamais lai
kais paaukoti del T. D. A., 
kaip praeitais metais buvo pa
aukota. čia buvo ir bereika
lingų ginčų.

Į kuopos valdybą sekantiems 
metams išrinkta šie draugai: 
org. J. J. Bakšyš, f in. rašt. J. 
K. Karazija, užr. rašt. Ddmi- 
celia Lukienė, ižd. V. Norkevi- 

prieglauda, tad turime gerinti, i čia, knygius K. Vaivada, kores- 
populiarizuoti.

Vienas iš Direktorių

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Strefet 

New York City
--------------——------ -—i------ ---- ------ r 

Telefonas—Riverside 2229,
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

tai yra, kad renkamos aukos 
eitų , amato išmokimui ar už
siėmimui, iš kurio nelaiminga
sis galėtų pasidaryti pragyveni
mą.

ALDLD. 11 Kp.tKoreip'

ją agitacijos mėnęsį iDąrb.- Su
vienijimo Antram apskričiui. 
Taipgi 'rūpinsis draugės, kad 
iškalno’ gerdi ir rūpestingai pri
sirengti prie agitacijos mėnesio, 
kad turėti geras pasekmes.

Nutarta, kad kiekviena kuo
pa 2-ro Rajono surengtų pa
rengimą ir visą pelną skirtų 
agitacijos fondui.

Nutarta Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlėse keisti veikimo bū
dus, "tai yra, traukti--vaikučius 
į Pionierių grupes ir A. ž. V. 
D. skleisti klasines sąmones.

27 kuopos Cambridge drau
gės nusiskundė, kad Darbinin
kių Susivienijimo narės išėjo 
prieš. Pionierių grupę, kad to
nais buvo negrų vaikučių ir 
tūlos narės ištraukė savo vai
kus iš pionierių organizacijos. 

'Padaryta tarimas, kad visos 
II Ra-jono kuopos dėtųsi prie 
Darbininkių Federacijos, taipgi, 
kad drg. Taraškienė perduotų 
visus kuopų antrašus Federaci
jos sekretorei, kad galėtų pa
kviesti mūsų drauges į susirin
kimus.

Nutarta greitoje ateityje Ra
jono naudai perstatyti veikalą 
“Vergijos Griuvėsiuose”.

Nutarta, kad Rajono valdyba 
dėtų visas pastangas atgaivipti 
mirusias kuopas 2-ro Rajono 
ribose. ,

Nutarta paaukoti $15 Tarp
ių ir kaip reikia lavintis. Kaip , tautiniam Darbininkų Apsigy- 
kurios delegatės išsireiškė 
lavinimosi skyrių reįkia gerin
ti, padaryti populiarų, kad pa
jėgtų suprasti kiekviena darbi
ninkė.

Buvo pakeltas ir diskusuo- 
tas “D. B.” angliškas sky
rius. Draugės prisižadėjo 
(kurios anglų kalbą val
do) rašyti, taipgi plačią agi
taciją varyti kuopų susirinki
muose, kad bendradarbiautų į 
“D. B.” anglišką skyrių. Bet 
tuo pačiu kartu draugės pagel

tą parengimų ir likusį pelną' dauja, kad ir apysakų būtų tal- 
paĄukojo komunistiniams rei- 
kalams.

52 kp. narių turi 11. Ižde 
pinigų turi $23.00. Visos fab
riko darbininkės; nei vienos 
jaunuolės kp. neturi. Drau
gės pageidavo, kad ateityje 
rajonas pagelbėtu apšvietos 

tarpe 2-ro Apskri- 
čio nhHų.
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F Puslapis Ketvirtas

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Verte D. M. šolofhskas

4

(Tąsa)
—Ne, nesupratome,—atsakė neaugšta 

tvirta Olga Ivanova,—pietus mes jums ne
gaminsime.

—Nu, suprantama, argi galima ką nors 
pagelbėti del teisingo tėvynės gynėjo? Ar
gi galima išvirti valgis senam oficieriui? 
Ot, kad kokiam ten raudonajam niekšui, 
savo meilužiui, tai jūs viską padarytumėt, 
ne tik pietus; bet ir vakarienę 'ištaisytume!,' 
q po, jos.. .—pulkininkas vėl tarė bjauriai. 
Olga Ivanovna išbalo. ’

j —Ąš prašau “garbiningo” pulkininko 
bjūti žmon^esniatn,*—tarė jį. •'

1 Pplkinirtkas pasileido juokais.—-fcinai, 
ponai he-he-he! ar girdite? Toji mokyto
ji, toji chamas he.. .he.. .he!... Mokina 
mane apsiėjimo. Mane, bajorą, pulkininką, 
išmokytą kadetų korpuse. Ha... ha... 
Ha!... Tai kokia, na aš pažiūrėsiu. į jas 
arčiau... Jis pašoko ir norėjo sugriebti 
mokytoją. Olga Ivanovna pakėlė ranką ir 
padarė žingsnį atgal.

—Dar kartą pabandyk ir tu gausi per 
snukį!. j..
; Pulkininkas įraudo, piktumas persirito 

per jo veidą, bet laikinai suvaldė save, dirb
tinai nusijuokė.

Kas jiems prijaučia?
Minia tylėjo. '
—Teisingi žmonės, prie jūs kreipiuosi— 

nurodykite niekšus. Jiems negali būti vie
tos tarpe jūsų. • ? - • ' .'

Sunkiai kvėpuodamas iš nutukimo, pri
spaudęs kryžių prie krūtinės, augštas, rie
bus popas Kapirisov prisiartino prie Orlo
vo. , '
,—Aš jums ponas pulkininke visus juos 

tuojaus nurodysiu. Štai visi jie čia pas 
mane' surašyti. Kunigas pasiekė iš kiše- 
niaus ilgų popierį, Minia susiūbavo, kaip 
žolė. Į : i >

—Ivanov, ; Nepomniačyj/ S-tarodubcev, 
Bėlyk,. Tuos-du pirmuosius tuojaus su
šaudyti; o- antrus du kol kas išplakti.

* • ; i. s .
Ir jlgai, ilgai Kapirisov skaitė vardus, 

aiškindamas, kuriuos reikia sušaudyti ir 
kuriuos išplakti. Storas popo pirštas tai 
pakildavo, tai vėl nusileisdavo. Pagal jo 
nurodymus gusarai puolė į minią, pagriebė 
pavieniais ir grupėmis nurodytus. Minia 
siūbavo, dejavo ir verkė.

Krautuvininkas Ivan Ivanovic Žogin 
grūdosi per minią artyn prie pulkininko:

—Ponas pulkininke, pavėlinkite praneš
ti,—ir nelaukdamas atsakymo, bijodamas

PITTSBURGH, PA.
Laike koncerto, surengto 

Menkelįūniūtei ir Stankūnui, 
buvo paimta’ akompanuoti Vir- 
bickiūtė. Bet ji norėjo tokį 
šposą iškirsti, kad ir koncer
tas neįvyktų. Atėjus Į svetai
nę ir padarius su dainininkais 
kelias repeticijas, paliko gai
das ant piano, o pati pagrie
bė apsiautalą ir išdrožė per 
duris.

Rengėjai turėtų žinoti, kad 
tų, kurie nepritaria mums, ne
reikia imti patarnauti. Juk 
mes turime ir savo tarpe gerų 
pianisčių, pavyzdžiui, M. čes- 
niūtė visuomet mielai patar
nauja ir patarnaus.

Per vasarą Čia darbavosi 
sausieji ir į jų rankas Nema
žai pakliuvo mūsų lietuvių. Jie 
buvo paleisti po kaucija. Da
bar jau daugelį jų pervarė per 
šerengą. Kai kurie užsimokė
jo nemažas pabaudas, riet po 
keletą šimtų dolerių, o kai ku-

va-rie gavo po‘keletą mėnesių 
kacijų už grotų.

Oi, oi kokia jūs pikta , tartum mes!^acI įartajs gap j0 neklausyti, greitai kal- 
jkandome jus.—Ir vėl jis piktai.—Nu me- - _  -- - J ........ - - - -
damuzel, ar kaip ten jūs, juokai į šalį. k^’nu7odyti jums.1 
Ant tohąus perkalbinėti jus as neturiu rei
kalo. Prisakau jums rytoj ištaisyti man j 
pietus. Nepagaminsite—sumušiu. O dabar,' 
laųkąn!... j

Pulkininkas buvo vienas iš tų oficierių, į gus: Stepanovą, Galkiną ir Černovą. 
kurie baltųjų armijoj dirbo su atsidavimu, i T • kptl] • n,lrt.dvtlIą sno-riebo 
Jis aklai neapkentė raudonųjų, ir savo 5vė- lp j]ki j k atsikreiDg į leheiianUv—ly
riškumams linkui ju nežinojo ribų. Jis, nradSt^ 1 %’
fen4abmlkaS ju0daŠimtis pasiryŽ0 su" i -Klausau ponas’ pulkininke. * 
naiKinu juos.

Veik visi miestelio gyventojai susirinko i Suimtuosius, kaip kuriuos baisiai nusi- 
į: rinką. Moterys, vaikai, seneliai, senelės, minusius (nes jų tarpe buvo daug ne bol- 
paaugę ir jaunimas. Kazokai apsupo juos^ševikų) pastatė prie cerkves sienos. Viso 
iŠ visų pusių rinkoj, apstatė kulkasvai- jų. buvo 49 ypatos. 
ožiais, kelius uždarė. zU1?

Skambino varpai, pirtikė1 maldų dainos, 
kunigas dievobaimingai žegnojosi, karts 
rįuo karto pakeldamas akis į dangų, prašė i 
pas dievą, kad jis suteiktų taiką visam pa- • 
šauliui ir ilgą gyvenimą Kolčakui. Minia i 
nusiminusiai siūbavo rinkoj. Jautė ji ką-ij . . , ----- -- — ---- -
tai baisaus. Tas ją vargino. Daugelis raudonuosius niekšus.
verkė. Pulkininkas, pąsirėmęs ant savo, .Minia susiūbavo; nerymavo... Veidai pas 
kreivo kardo veik per visą meldimosi laiką didžiumą nubalo, kaip skepetaitės ant mo- 
klūpojo. Jo štabas taip jau pat. Žmonės terų ^galvų. 
su blizgančiais auksiniais ir sidabriniais, 
pogonais (antpetimi) ginkluoti iki dantų, 
nuoširdžiai žegnojosi. Po maldos pulki- 
ninkąs užlipo ant sėdynės savo vežimo ir

įkandome jus.—Ir vėl jis piktai.—Nu me- bėjo,—tėvelis dar užmiršo keturis bolševi-

čia pora moterų ir dar 
rų katalikių jau kelinta 
vaite kovoja su mirčia. Gydy
tojai atsisako jas gydyti, nes 
jau perdaug ir ilgą laiką trau
kė namie virtą, o dabar turi 
skirtis su šiuo pasauliu.

Tai vis 
pasekmės.

Vienas 
mūnšaino, 
myn.
dvi savaites išbuvo ligoninėje, 
o dabar jau ketvirta savaitė 
namie randasi ir dar dirbti ne
gali.

Kitas vyras nuėjo Į dirbtuvę 
girtas. Darbdavis, pamatęs

ge- 
sa-

blaivybės Įstatymo

vyras, prisigėręs 
nukrito laiptais že- 

Pasekmės tokios, kad

—Kraugerys!—kas tai rcktelėjo ^minioj.
Žogin atsisuko,—aha, tai tu Burcheteve!

I Žinau aš tave kaipo bolševiką ir tavo drau-i darbe girta, išvarė iš darbo. 
------  cu----- ;---- z,--------- [Dabar moteris,-pasilikus su ke

turiais kūdikiais, neturi maisto 
ir vaikštinėja po stubas uždar
biaudama. Ji turi užlaikyti ne 
tik kūdikius, bet ir vyrą gir
tuoklį. .

. Prieš juos atsistojo 
i dvi eili gusarų ir'of icier as. g Juo,dęsj šautu- 
;vų vamzdžių skylės čiupinėjo galvas ir 
krūtines areštuotų.

—Ponas pulkininke, pavėlinkite pradėti, 
atsikreipė oficieras. . ,
—Meldžiu,—išstūmė pulkininkas Orlov.
—Eskadronas, kulkomis sunaikinkiine

Pas mus labai daug priviso 
visokių krautuvėlių, kuriose 
pardavinėjama taip vadinami 
minkšti gėrimai. Bet kaip ka
da nuo tų minkštų gėrimų ir 
kojos, atsisako tarnauti.

• ’ 11- 1Išdykus Mamė.
i (■ t ;

—Mužikai!... Ilgai kalbėti su jumi aš 
nemanau. Kalbėti mums nėra apie ką. 
Jūs gerai žinote, kad aš ištikimas tarnas 
tėvynės, priešas niekšų ir plėšikų bolševi
kų. Jūsų tarpe daugelis yra tų išgamų 
žmonijos, nepripažįstančių nei, dievą nei

. valdžią. Su jais aš manau tuojaus* apsi-

Minioj veidai išbalo, akys juodavo. Nu
jaučiamoji nelaimė, baimė persirito per vi
sus. Minia kiek pasitraukė atgalia. Per- 
šergstančiai sutauškėjo užpakalyj kulka- 
svaidžiai. Kulkasvaidininkai kiekvienas 
užėmė savo vietas. Minia kaip žolė linga
vo. Pulkininkas nusijuokė ir garsiai su
riko:

«—Ačiū, puikūs kulkasvaidininkai!
g—Gatavi stengtis, ponas pulkininke, — 

jie atsakė. , ' ' , . j.
'—Ko bijote, niekšai, kanalijos?—užgrio

vė Orlovas- ant minios,—jūsų sąžinė yra 
nešyąri,visai nešvari! Ant kelių visi niek
šai, šia minute ant kelių, jūs provokato
riai!..’.
'Minia, moterys, vaikai, vyrai susiūbavo 

ir suklaupė. Kepurės, skarelės susiūbavo 
ant minutės. Minia vėl rami, tyli.
j—Kepures nusiimkite!

Šimtai rankų sujudo, susiūbavo margoji 
ta minia ir visi nusiėmė kepures, baimės 
bangos dar labiau persirito.

—Pirmas eskadronas Čia prie manęs,— 
sukomandavo pulkininkas.

‘ Gusarai pėsti eilėje kaip gyvatė perėjo 
per minią ir dviem eilėm sustojo prie pul
kininko. šautuvai sujudo jų lankose. Juo
dos apvalios šautuvų vamzdžių skylės 
dviem eilėm atsikišo į minios veidą.

—Prisipažinkite, kas iš jūs esate bolše
vikai? Kas iš jūs gelbėjote raudoniems?

—Palaukite, palaukite, ponas oficieras, 
—sulaikė pulkininkas,—jūs jau labai grei
tas. Tiesiog be nieko rengiatės pasiųsti į 
aną svietą. Reikia leisti laiko jiems pa
galvoti. Gal kaip kurie atsiprašys. O gal, 
teisindamiesi, nurodys tikruosius kaltinin
kus?

Balta siena bažnyčios, balti ir veidai ne
laimingųjų, tik akys atžymi, kad tai* vei
dai. Senelis Grušin verkdamas tarė:

—Baigkite greičiau, prakeikti budeliai!
Pasigirdo šūvis. Griuvo vienas nelai

mingasis, Partizano Vaitiukovo moteris 
pradėjo garsiai verkti, ant žemės griuvo.

—Nudurti ją!—tarė mostelėjęs ranka 
adjutantas. . • x

Plorias, aštrus durtuvas perskriodė jos j 
gerklę ir užbaigė ją.

—Motinėlę įnudūre!—verkę minioj vai
kutis, t - J ■ ; . J5 - '

—Nežviek, jpayšyti, ;padugsi ir tave nu
čiupsime,—piktai į' mete Orlovas. Minia 
kaip negyva. Ant bažnyčios bokštų ir sie
nų1 burkavo balandžiai, čiulbėjo, -žvirbliai. 
Gyvi buvo tik jie. i Saulė baisiai degino. 
Pas minią daugeliui galvos* svąigo, sukosi, 
akys temo.;

—Na, matyfi tokių, kurie atsiprašytų, nė
ra. Užsispyrę niekšai visi. Oficiere, pra
dėkite.

—Draugai bolševikai, ramiai, stovėkite 
eilėmis prieš kulkas—juokdamasis tarė ofi
cieras.

Kardas, kaip žaibas, ^perkirto orą. Juo
dos šautuvų skylės abiejų eilių geltonomis 
ugnimis žybtelėjo. Trenksmas trenkė. 
Žmonės prie bažnyčios . sienos griuvo. 
Kaip kurie pašoko ir wel griuvo ant veidų. 
Pulkininkas pasiutusiai juokėsi. t

—Molodiec oficieras, molodieč! Puikus 
iš tavęs vyras. Tokių reikia dau'giaū. Ha, 
ha, ha!... “Į aną svietą eilėmis?’ Ha, ha, 
ha!... Už tai tau Vladimiru kryžių suteik
siu. Vladimiro dryžių su kardais....

CLEVELAND, | OHIO
— — ' • ■ ...Mūsų Parengimai! ir Veikimas

7 d. sausio,’Grdinos svetai
nėj, 6021 St. Clair Ave., Įvyks 
svarbus susirinkimas, nes drg. 
V. Andriulis, '“Vilnies’' redak
torius, raportuos iš Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimoj 
konvencijos, atsibuvusios ke- 
-lios dienos atgal Pittsburghe. 
Visi “Laisvės” skaitytojai bū
kime 
kime 
mą. 
kare.

patys ir kitiems praneš- 
apie ši svarbų susirinki- 
Pradžia 7:30 vai. va-

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Žemnamijos, Apdraudos ir 
, Mortgičiy Agentūra. 
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto-iki - 

’ ' 9 vakaro.
Noriųtiej’i teisingiausių patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki- 

- tęs pas mus. i
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON,, MASS, j ;
—M*.  ........... - lįi įĮ.i.l.i.uii įiiiį.ur i j H Įiį i

ĮSIGYKITE RAŠOMĄJĄ
U MAŠINĖLĘ

Čėdykit sveikatą ir laiką: nera-
‘ ‘ įsigyk itšykit plunksną,; o jgigykit 

REMINGTON PORTABLE mažo 
formato rašomąją mašinėlę. Jau 
laikas kiekvienam korespondentui 
ir šiaip mokančiam rašyt turėt ją; 
ši mašinėlė ti#i visus lietuviškus' 
akcentus. Kainos ir informacijų 
klauskit:

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Ęyck St.» 

Brooklyn, N. Y.

> J

L.

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

komi-/

ir abelnai praplėsti savo 
Pradžia 7 vai. vakare.

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

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS:
Panėdėliais ir

Utarninkais

d. sausio, 6 vai. vakare, 
St. Clair Ave. (Grdinos

žino- 
Ko- 
3-4

St. 
drau- 
turė- 
Yra 

Sek r.
3-5

D. A.
2-3

Bus ge- 
Visi būkim 

mylimo vado mirties mi-

GARDNER, MASS.
L. D. L. D. 58 kuopos susirinki- 
bus panedčlįį 13 sausio, Liet.

Pradžia ,7:30

162 Broadway 
Rezidentija: 13 W. 3rd St.

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

mas I 
Kliube; 205 Main" St.

Kviečiame visus atsilankyti,

PHILADELPHIA, PA.
O. Bendro Komiteto susirinki- 

bus seredoj, 8 sausio, Liaudies
P. 

mas 
Name, kampas 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gai delegatai nepamirškit atsilanky
ti laiku, nes pradėsime susirinkimą 
lygiai 8 vai. vakare. Yra daug 
svarbiu reikalu aptarti. Komitetas. 

3-4

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis:'10-12 vai. ryte.

reikalų. Pereitam susirinkime, 
mažo atsilankiusių skaičiaus, ne

buvo galima išrinkti valdybą, tat tu
rėsime tai atlikti šiame susirinkime. 
Delegatės išduos raportą iš buvu
sios metinės konferencijos. Taigi, 
draugės, Šj sykį būtinai pasitengkit 
atsilankyti, nepamirškit. Sekr. M. V.. ’ 2-4

ELIZABETH, N. J.
Komunistų Partijos miesto 

tetas šaukia visuotiną narių susirin-* 
kimą panedėlj, 6 sausio, Liet. Kliube, 
69 So. Park Št. Pradžia 8 vai. va
kare. Yra daug svarbių reikalų. 
Bus rinkimas naujos valdybos. Da
lyvaus atstovas nuo II Distrikto. 
Komitetas. ' 2-3

WATERBURY, CONN.
L. D. S. A. 12 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 8 sausio, savuose kann- 
bariuose, 7:30 vai. vakare. Visos na
res malonėkit ateiti, yra labai svar
bi

dalyvauti. Reng. komitetas.
2-4

N. S. PITTSBURGH, PA.
L. D. S. A. 60 kuopos .susirinki

mas bus nedėlioj, 12 sausio, pas drg. 
Šąbliauskienę, 1718 Manhattan 
Pradžia 1 vai. po pietų. Visos 
ges būtinai atsilankykite, nes 
sime išrinkti kuopos valdybą, 
ir kitu svarbiu reikalų aptarti.
II.

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 11 kuopos susirinkimas 

bus utarninke, 7 sausio, Liaudies Na
me, kampas 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Visos 
nares ateikit/ ,yra svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir nauju narių. U. š.

2-3

Dr. Jonas Repšys
881/ Massachusetts Avd.

(arti Central Square)
CAMBRIDGE, MASS.

WILKES-BARRE, PA.
Utarninke, 7 sausio, po num. 206 

S. Main St., bus lavinimosi diskusi
jos. - ’
kurie norit lavintis lietuvių grama
tikos i 
jimą. 
mite ta

. , WILKES-BARRE, PA.
Bendras Komitetas rengia koncer

tą su šokiais subatoj, 22 vasario 
(February). .Prašome kitas draugi
jas nieko nerengti ant tos dienos. 
Komisija. 3-4

Kairienė.

O:
1

11 d. sąusio, šeštadienį,, Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave., Darbininką . Mokykla 
repgia koncertą su šokiais. 
Programa bus gera ir unijos 

| orkestrą grieš šokiams.

19 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
1000 Walnut St. (Moose Au
ditorijoje), Įvyks Lenino mir
ties paminėjimas. Programos 
išpildyme dalyvaus ir lietuvių 
Lyros Choras, prie kitų darbi
ninkų dailės spėkų, 
ras kalbėtojas, 
savo 
nėti.

19 
6021 
svetainėj), L. D. S. A. 24 kuo
pa rengia smagų vakarą su šo 
kiaiš. Vi$i būkime smagiai 
laiką praleisti.■ šokiams i grieš 
lietuviška Orkestrą. • S. 
c’-r->........ ’ i... : ■

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
V. Andriulis, “Vilnies” redaktorius, 

grįždamas iš Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo konferencijos, sustos 
Clevelande ir pasakys prakalbą ir 
Įspūdžius iš minėtos konferencijos. 
Prakalbos įvyks utarninke, 7 sau
sio, Grdino svetainėj, 6021 St. Clair 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kiek
vieno lietuvio darbininko pareiga at
silankyti į šias prakalbas. T. 
kp. sekr. D. Petrauskas.

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų Sve

tainės šėrininkų metinis susirinkimas 
bus ketverge, 9 sausio, savoj svetai
nei, 29 Endicott St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi šerininkai kviečia
mi dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Reikės išrinkti ko
mitetą ir board direktorius. Tat su
sirinkit laiku. Sekr. V. Motiejąitis.

2-3

Šeįstądienis, .Sausio 4, 1930 ' ’ . ' į-:
nariai sįitėmykit 

ft, nes bus renka- 
“ ‘ . 2-4

vai. vakare., , Vi 
diedą ir/atsilankj..,., — — 
mą t valdyba. $ekr.- Siekis.

MAHANOY CITY, PA.
* A. L. D. L. D. 48 kuopos rengia
mos prakalbos Įvyks nedėlioj, 12 d., 
sausio, 7 vai. vakare, Norkevičiaus 
svetainėj, West Mahanoy St. Kalbės 
drg. Z. C. Mažeikiene iš Cleveland, 
Ohio. Visi atsilankykite. Tą pačią 
dieną, 10 vai. ryte, Central Studijoj, 
321 E. Centre St., įvyks su drg. Ma
žeikiene pasikalbėjimas. A. L. D. L. 
D. nariai ir simpatikai esate kviečia
mi

Fotografuoju, Didinu ir Mallavoju 
Visokiom Spalvom Pa veikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIŲS
Room 32. Weitzencorn Bldg 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell Phone, Poplar 7545

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

N

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

1023 M t. Vernon Street 
. PHILADELPHIA

I Flushing Russian and Tnrkish Baths, Inc.
H įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c» 

jty Fyf ė Antroj klasėj lašais išsimaudymas m* g . <
i ' EAiKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį CCmdl 
a trečių lubų, oringam kambaryj —J M. TEITELBAUM, Manadžeris
1 Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari nanjau-
1 sios rūšies maudynes bu modemiškais pagerinimais. -Čia (taisyta
i didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 
a prūdas su sūru m vandeniu.
i - LAPUOTOS I6SIPERIMUI VANTOS VELTUI

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

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

Will iMlINMIi m



BOSTONO IR AHEUNKĖS NAUJIENOS KAVALIAUSKAS;JUOZAS

BUFFALO, N. Y

MES PATAIKOM

GREAT NECK, N. Y

t*

Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

1763

»Tel., Jefferson 6393

CLEVELAND, OHIO

ST. MARKS THEATRE

bėdos su 
Ji vikriai 
mokestis, 
mokesčių 
į finansų

I su- 
Tai 

rūpi-

Rodymas tęsis nuo pietų iki vidurnakčio 
JČMiga iki 6-tai Valandai Vakare 25 centą)

kurių vardu kas metai išplė- 
Clevelando darbinin- 

apie penkis milionus do-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

mi-
po 
vi- 

da-

po 12 vai. naktį. 
Pelno T. U. U. L. liks virš

S.

Čia. lietuvių randasi 
šeimynos. Draugijų 
net keturias, S. L. 
kuopa yra didžiausia,

S. L. A. organizatorius žu-Į 
kas,

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir nedėliotais pagal sutartį.
799 Bank St. (virs Banko)

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

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

kreiptis prie manęs.
Tikietų kainos: 75c, $1 ir 

$1.50. Patartina. įsigyt tikie- 
tus išanksto; jie gaunami Dai
ly Workerio ofise.

(Sutraukymas 
Retežių)

Porevoliucijinį

mus ir visoj šioj

H » > I, •

BOSTON, MASS.

/žmonių buvo nepalyginamai 
daugiau, negu kituose buvu
siuose parengimuose, žyih.us! 
skaičius buvo ir lietuvių.

Rengia S. L. A. 70-ta Kuop 
NEDĖLIOJĘ

PĖTNYČIOJE, SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ

SAUSIO (JANUARY) 3,1 ir 5

H. CARRELLO’S SVETAINEI
Walker St., prie gatvekarių 

gelžkelio, Cliffside, N. J.

I 1

re, Rockland Palace svetaine- 981 Broadway, Brooklyn, N.Y.
je, 155th St. ir 8th Ave.

Grieš simfonijos orkestrą

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N.

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS

CLIFFSIDE, N. J.
LinksmasHr Didelis

BALIUS

num. 43, sako, kad S. L. A. linksmas vakaras.
304 kuopą valdo bolševikai, draugės, kurie buvo atsilankę, 
Jeigu valdytų Žuko pasekėjai, užsiganėdinę trauke namo jau

Vienatinis Sovkino Produkcijos

“BREAKING CHAINS”
Sujudinanti Drama, Vaizdinanti 

Gyvenimą Rusijoje
133 Second Ave. 
Kampas 8th St.

New York, N.

MW'.

e si s virt. H; i
...............    ) .................... .. ........ ..i............— »»........ .....................

galima pavadinti choro “moti- šokių .mokyklos! jjąšjokįo- kazo- 
na,” nęs ji rūpinosi suorga- ką. Kalbėjo drg. A. Bimba.

Puslapis Penkias

Iš Siuvėjų Padėties
; Hay Market Co. siuvėjų, lo

kautas ir streikas tęsėsi per 
’’keturias savaites, iš priežas- 

j ^ties Amalgameitų Unijos ma- 
nadžeriaus A. Ramuglio ir biz
nio agento J. Laurijos, nes jie 
darbininkus klaidino. Pradžio
je gruodžio mėnesio minimoje 
dirbtuvėje įvyko koks ten ne
susipratimas ir buvo šauktas 
dirbtuvės darbininkų susirinki
mas, darbininkai nuo darbo 
sulaikyti. Manadžeris pareiš- 

4"'kė, kad kitas susirinkimas bus 
? 'seredoj? 10 vai. ryte. Paskir

tu laiku susirenka darbininkai 
ir manadžeris duodh pamoks
lą, kA(j jau Viskas bus gerai 
ir po pietų visi eikite dirbti. 
Girdi, darbdavis turi daug 
specialių užsakymų ir iki su- 
batai reikia juos padaryti.

Po nedėlios visi darbininkai 
susirenka dirbti. Bet forma- 
nas idarbo neduoda ir sako, 
kad ateis kompanas Harry Co
hen, kuris nori su darbininkais 
pasikalbėti. Darbininkai neži-i 
no ką daryti.
eiti į unijos raštinę.

kontraktą, pasirašytą su kom
panija, ir norėjo, kad darbi
ninkai sutiktų ir tuoj aus eitų 
dirbti. Bet darbininkai pripa
žino, kad kontraktas ) netikęs 
ir nesutiko. Tuomet reikėjo 
jį taisyti ir vėl praslinko trys 
dienos.

Gruodžio 18 d. vėl buvo 
darbininkų susirinkimas, .ku
riame jau pataisytas kontrak
tas buvo perskaitytas. Nors ir 
šiuo sykiu kontraktas buvo toli 
gražu nuo gero, bet jau darbi
ninkai sutiko ir 19 d. gruodžio 
sugrįžo dirbti su mažais lai
mėjimais.

Jeigu Amalgameitų Unijos 
biurokratai tikrai būtų rūpinę
si darbininkų reikalais, tuomet 
nereikėję būtų tiek daug dar
bininkams tąsytis.. į Bet tiems 
ponams neapeina darbininkų 
reikalai.

Senas Amalgameitų Narys.
i i

nizavimu ir visą laiką darbuo
jasi nenuilstančiai; antra, ;Z. 
Petkienė, kuri su vaikučiais 
sugyvena draugiškai, nors, rei
kalui esant, pabara; U. Bara
nauskienė, J. Kriaučiūnienė, 
C. Kazmauskienė, P. Bečienė 
ir M. Skridulienė taipgi nema
žai triūso padėjo del chorelio 
labo. Visoms suminėtoms drau
gėms priklauso garbė už jų 
energingą darbavimąsi.

Ateityj choro gyvavimas 
priklausys nuo abelno Great 
Necko lietuvių link choro atsi- 
nešimo.

O. Gaškauskiene.

—------- — .....................■
be ‘ ’ k6hdūktoriž,Uš. ' *. Dainuos 
Taylor Gordon, žymus barito
nas ; pianu skafnbins Ariel 
Rubstein; čelo grieš N. Ben- 
ditsky, o fleita-4-A. Sacket. 

______  __ _ t Vaizduojančius šokius šoks 
Judžius rodant publika en- Dorsha. kalbės Robert Minor, 

tuziastiškai lydėjo kiekvieną Alf, Wagenknecht, James 
lakūnų žingsnį. Programa už-1 Ford ir Max Bedacht. 
sitęsė pusketvirtos valandos,' 
bet dalyviams nenusibodo.

Publikos galėjo būti virš 
1,000. S.

24 d. gruodžio Komunistų 
Partijos distrikto raštinės kam
bariuose ruošta smagus T. U. 
U. L. vakarėlis. Programa su
sidėjo iš St. Clairsville komu
nistų teismo ir Associated Cha
rities raštinės. Abu dalykai 
buvo gerai atvaizdinti. Pir
mas perstatė kapitalistų teis
mą ir , sindikąlistinį įstatymą, 
kuriuo remiantis tris jaunuo- 
liųs' komunistus pasmerkė nuo 
5 iki 10 m. į kalėji^ią už tai, 
ka;d tie 3 jaunuoliai 1 d. rugp.

Majoro Walkerio “Dovana” 
Politiniais Sumetimais

New York o majoras Walke- 
ris pasirašė > miesto valdybos 
nutarimą apie pakėlimą Ijam 
metinės algos nuo $25,000 iki 
$40,000. Prieš tokį nesaikuo
tą algos kėlimąsi kilo daug 
protestų. Kad ūžčiaupt lūpas 
protestuotojams, dabar Walk- 
eris per laikraščius pareiškia, 
kad' visą algos priedą, po $15,- 
000 per metus; jis paskyręs 
miesto) labdąrybių įstaigoms; 
tai reikštų $60,000 per keturių

TELEFONAI: Main 9660Bell, Oregon

LIETUVIS GRABORIUS
IR RALZAMŪČTOJAS

Jau greit bus metai, kaip, 
per pasidarbavimą L. D. S. 

Susitaria visi A. 64 kuopos, čia tapo suorga- 
Dirbtu- nizuotas jaunuolių choras tuo 

vės komitetas įsako tuojaus vi- tikslu, kad pritraukt jaunąją 
siems eiti

Unijos 
mitingas, 
spyčių ir

į unijos raštinę, 
raštinėj prasideda 
Manadžeris pasako 
sako, kad seredoj 

dešimtą valandą bus kitas 
tįngas. Sulaukus seredos, 
mitingo manadžeris liepia 
siems eitL dirbti, nes jau 
bar viska^esą užbaigta. Dar
bininkai jau pradeda nerimau
ti, bet dirbti sugrįžo.

Sulaukiame panedėlio. Pa- 
sikartoja ta pati komėdija— 
darbininkai Susirenka, bet dar
bo neduoda. Dabar dirbtuvės 
susirinkime manadžeris buvo 
priverstas apšaukti šiai kom
panijai streiką. Tuojaus buvo 
sustabdyti kirpėjai ir. visos ki
tos tos kompanijos dirbtuvės. 
Streiko lauke reikėjo išbūti 
devynias dienas. Savaite laiko 
i^streikavus, buvo mitingas, 

iame manadžeris perskaitė

Prasidės 4-tą valandą po pietų

Tai bus linksmas ir didelis 
''į kurį visus ir visas 

(fiame atsilankyti.
K* MUZIKA BUS PUIKI 

vadovyste V. Retikevičiaus
Taipgi ir šiaip visko delei 

asilinksminįmo bus kupinai.
Įžanga 50 centų ypatai
------- -------- - 1

kartą prie darbininkiško veiki
mo. Pradžia pasirodė puiki. 
Į trumpą laiką prie choro pri
sirašė apie 50 jaunuolių, tarp 
8 ir 15 metų amžiaus. -Nu
statyta mėnesinės duokles 25 
centai. Pasisekė gaut gabus 
mokytojas drg. V. Žukas. Vai
kučiai, labai mylėjo mokytoją 
Žuką ir lankėsi į pamokas 
skaitlingai. Apleidus drg. 
Žukui chorelį ir šią apielinkę, 
vaikučiai labai nusiminė. Pa- 
galiaus, pavyko gauti naūją 
mokytoją, drg. J. Veličką. 
Čia jau, įvyko svarbi permai
na, tai nuo piano, prie smui
ko. Kai kurie jaunuoliai pra
dėjo skųstis, kad esą ne taip 
tinkama ir sunkiau mokintis 
prie smuiko ir delei tos ar ki
tokių priežasčių chorelis su-r 
mažėjo.

Drg. J. Velička chorelį mo
kina puikiai; jau sumokino 
daug naujų dainelių:

Jaunuolių chorelis keletą 
sykių puikiai pasirodė publi
koj, sudainuodamas jausmin
gas daineles darbininkiškuos 
parengimuos.

Man -teko užkliūti į jaunuo
lių choro, metinį susirinkimą, 
kuris buvo 27 d. gruodžio. Su
sirinkimo tvarką vedė J. Ba- 
ranauskutis, 12 metų jaunuo
lis. Protokolų raštininkas Te
tėnas, kaip “senis,” nutarimus 
lietuviškai bžrašo be jokio ke
blumo. Finansų raštininkei E. 
Baranauskiūtei nėra 
finansų tvarkymu, 
priima nuo narių 
greit pažymėdama į 
knygutes ir įtraukia 
knygą. B. Klimaitukė puikiai 
atlieka • iždininkės pareigas. 
Visas komitetas pasiliko dar
buotis sekantiems metams, tik 
organizatorius išrinktas G. Pet
kus.

Susirinkime mergaitės užsi
laiko pavyzdingai, ko pas kai 
kuriuos berniukus trūksta. To
dėl susirinkimas nutarė ateity
je nubausti tuos, kurie darys 
betvarkę laike susirinkimų bei 
pamokų.

Choras, narių turi 30. 
sirinkimą atsilankė 28. 
pagirtina, kad vaikučiai 
naši savo reikalais.

Chorelio tvarkymo komisi
joj daugiausia darbuojasi 
draugės: O. Klimaitienė, kurią

apie 35
turime

A. 304 
nes turi

95 narius ir apie 300 dolerių
ižde.. ZA. Ę. L., A. 25 kuopa' organizavo antikarinį protes-
turi 26 narius. A; L. D. L; to mitipgą. Antras nušviečia,
D. 151 kuopa turi 23, narius irįkaip- darbininkas išalkęs gali
L. D. S. A. 127 kuopa turi 5 j tikėtis paiamos is tų įstaigų, i majorystės <terminą išvi- 

ma j o-nares.
Kadangi čia lietuvių mažai šiama iš 

gyvena, tai reikia pasakyti, kų 
kad prie organizacijų prikjau- lerių. 
so nemažas nuošimtis. Į Po programos tūli draugai

I pasakė po prakalbėlę. Toliaus 
[sekė arbata prie užkandžio ir 

rašydamas “Tėvynės” i pašnekesio draugų. Tai buvo
’ * ’ 1 , Draugai ir

tai užtektų kuopai turėti dvy
liką narių, nes mes tą žinome 
iš tų kolontijų, kur Žuko plau
ko . žmonės valdo kuopas ir 
kur lietuvių randasi maždaug 
tiek, kiek pas mus.

Toliaus, “Tėvynės” num. 51 
tilpo S. L. A. apyskaita ir ten 
pasakyta, kad liepos mėnesį 
Žukui išmokėta $362.75, rug
pjūčio— $577 ir rugsėjo— 
$361. Taigi, per tris mėnesius' 
išmokėta $1,300.75. Na, o i 
kiek naudos S. L. A. davė Žu
kas? Pas 
apielinkėj jis jokios naudos 
nesuteikė, 
kitur.

Tą patį matome ir 
Bet jeigu tokia pinigų 

suma būtų išleista vietos kuo
pų organizatoriams^ tai būtų 
buvus milžiniška nauda. Tuo
met kuopose prasidėtų didesnis 
veikimas ir kuopos nariais 
augtų. Jeigu būtų nors kiek 
atlyginama vietos kuopų orga
nizatoriams, tuomet jie geriau 
veiktų. Mat, norint geriau 
veikti, reikia važinėti, reikia 
atsilankyti pas darbininkus į 
stubas, o tas . padaro išlaidų. 
Tuo tarpu Pild. Tarybos pa
skirtas organizatorius Žukas į 
tai nekreipia jokios domės, 
kad prirašyt naujų narių ar 
sutverti naują kuopą, bet pi
nigus gauna didelius. O juk 
tie pinigai mūsų sunkiai už
dirbti ir į organizaciją sumo
kėti. Tuo tarpu, jeigu užeina 
bedarbė ar kitokia kokia ne
laimė ir mes negalime į orga
nizaciją užsimokėti duoklių, 
tai mus suspenduoja ir iš or
ganizacijos išbraukia. Žinoma, 
čia pačių S. L. A. narių kal
tė, kad jie, ar tai delegatais, 
ar į Pild, Tarybą, renka tokius 
žmones, kurie rūpinasi ne dar
bininkų reikalais, bet visai 
skirtingais. Aš jau Baltimorėj 
seime pastebėjau, kad kai ku
rie delegatai kalbėjo ne apie 
Susivienijimo reikalus, bet 
apie Sandarą ir kitus tokius 
dalyk uė, nieko bendro su dar
bininkų ir Susivienijimo reika
lais neturinčius.

A. Dielinikaičiūtė, 
S.L.A, 304 Kuopos Jaunuolių 

Organizatorė.
P. S. Ponas Žuke, nemanyk, 

kad kas man diktuoja, kaip 
tu rašai. Aš pati gerai nusi
manau apie darbininkų ir or
ganizacijų reikalus.

22 d. gruodžio Draugai So
vietų Sąjungos turėjo surengę 
koncertą ir rodė judžiuls, kaip 
Sovietų lakūnai apleidžia Mas
kvą ir pribūna New Yorkan.

Koncerto programos išpildy
me dalyvavo žydų darbininkų 
choras, rusų darbininkų choras 
ir lietuvių ’ Lyros choras. /So
listas drg. A. Gailiūnas ir drg. 
Jancįūniū.tė, l^uri /akompanavo,. 
Beje;' šbkikAs iš rusų ;iklasiškų

so. Su tokia-“dovana 
ras Walkeris. nori dar pasiro
dyt žmonėms geresniu ir žengt 
į augštesnes politikos vietas, 
kaip kad į valstijos guberna
torius ir, galų gale, į Jungti
nių Valstijų prezidentus.

Taip sako A< Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad i 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigaru parduodąs; kuriu netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiipaą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepįl” > * l

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmi 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visu: 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai 
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

1 /v y;

iš Autaiobiliaus Išmetė

i

GEORGE NOBILETTI
) . 11 Pi■' '■ ' * . ..

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę

Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ

New Yorke, Harleme, plėši
kai įsitempė į automobilių dei
mantų agentą Isadorą Koe- 
nigsbergą, brooklynietį; išplės 
šė1 iš jo $10,000’ Vertės pavi
dale deimantinių žiedų ir kito
kių blizgučių; primušė ir, iš
vežę į priemiestį, išdrėbė1 jį 
palei kelią. Dabar jis randa
si ligoninėj.

Daily Workerio Šešių Metų 
Minėjimas su Koncertu

Daily Workerio šešių me
tų sukaktuvės bus iškilmingai 
apvaikščiojamos New , Yorke, 
sausio 11 d., šeštadienio vaka-

Varpas Bakery, 54 Maujer Si, Brooklyn, C l
A. M. Balchunag. Savininką Tel Stagg; 6533

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galimą pirkti vais
tus dąuą prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku,

A. M, KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701, JOS, CAMPA V AVĘ. ir 5046 CHĖNE ST., DETROIT
J; . „V, . i .    ..... .———-—-r...f .v ,

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

Wilkes! Barre, Pa., taip pamėgo John's Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brookhme, 
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 išdirbystės 
cigąrų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas /džiąugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar.' mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokiu Chroniškų
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Jį4.g}i, 
Galvos1 Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dū4ų, Nosi^ 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu t pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinanios.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ 
X-Spinduliai,

DR. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

M. Nedėlioj 8 A. M. iki 4 P. M.

Kas yra dldžiansiaa žmosaoa prieiaa?—Šaltis. Jis ne tik tankiausias ligas j varo, bat 
Ir į graby paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką pagarsijuslue

TT t ■ zn v t i (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 780 už *p»i«inwuok nuo “T0 amžino priežol
t t 1 ?ra t®1 kanuole priež kitą amžiną žmogaus priežą—ridu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpeačių ir 

aunkių ligų. 25 centai už akrynutą. ’
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami t>iniffU8 
bu savo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

TTTA6.’>^n\ia^\Pa81raSe,> siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man priglusti 
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, au nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No—

Miestas

__St. or Are.

Stoto

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUtACIJA
786 Lejciągton Ave„ tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

, x . __ Ujimas iš 786 Lexington Ave.
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra 
d§k kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klases . moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas. 
Klasės dienomią ir vakarais.

Užgaiąėdinima.s, Leidimas ir Darbas Užtikrintas,
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VIETOS ŽINIOS
Iš Lyros Choro Naujų Mėty Opiumo Šmugelninkai Turi 
Sulauktuvių Vakaro

Prieš naujus metus, antra
dienio vakarą, Lyros Choras 
suruošė puikų vakarą su kon
certine programa. Kadangi 
niekur kito parengimo nebuvo, 
tai lyriečių vakaras nusisekė 
visais atžvilgiais. Svečių, ypa
tingai jaunimo, buvo daug ir 
Įyisi linksminosi laukdami nau
jų meti£

10 vai. vakaro pirmininkas 
y. Rudaitis pakvietė publiką 
nusiraminti ir perstatė mando- 
liriiį orkestrą,“ vadovaujamą 
jauno Zablackučio, kuri pa
skambino puikiai. Misevičiūtė 
skambino pianu ir kartu dai
navo duetą su C. Young. Ci
bulskuos paskambino piano 
solo ir jisai teko man pirmu 
kartu girdėti, bet turiu pripa
žinti, kad puikiai skambina ir 
reikėtų tankiau jį kviesti. Vi
si programos dalyviai yra Ly
ros Choro nariai. Paskiausia 
Lyros Choras, vadovaujamas 
O. Eremino, skardžiai sudai
navo tris dainas.

Pasibaigus programai, sve
čiai smagiai pasišoko, jaunuo
lių Baltrukovičiaus orkestrai 
grojant angliškus ir lietuviš
kus šokius.

Lyriečiams liks keletas dole
rių pelno, kuris bus sunaudo
tas jų lavinimuisi.

Vienas dalykas, kuris reikė
tų priminti, už ką, manau, 
draugai lyriečiai nepyks,—tai 
reikalinga naujų lyriečiams 
mokintis dainų. Jeigu nekly- 
siu, tai jau keletas metų, ir 
vis dar senų mokytojų su mo
kytas dainas dainuoja. Kada 
chorai duoda naujų dainų at
silankiusiems, tuomet choras: 
suranda naujų simpatikų ir,' 
geriau būna visų gerbiamas.

Maspetho »choras daro pro
gresą, 'bet vienas dalykas yra 
vertas pastabos, tai tas, Į^ąc] 
kitos mūsų, progresyvės orga
nizacijos stovi ant vietos, ir 
tie jaunuoliai, kurie priklauso 
]3rie Lyros Choro, turėtų—ir 
jų yra privalumas—priklausyt 
prie apšvietos organizacijų.

Ten Buvęs.

$2,000,000 Papirkinėjimui
Miesto teisėjo A. H. Vitalės 

artimas draugas Louis Sacca
rona turėjo su keliais sėbrais 
slaptą fabrikėlį apdirbimui 
opiumo, kokainos ir kitų svai
galų. Kada L. Saccarona bu
vo areštuotas, tai jo draugų 
sąrašuose rado teisėją Vitaię 
ir pustuzinį kitų Tammany 

j Hall demokratų, politikierių, 
miesto tarybos narių ir kitų 
valdininkų.

Saccarona ir jo brolis Frank 
yra dabar laikomi po $50,000 
parankos vienas ir kitas iki 
teismo. Pirm arešto jiedu gy
rėsi, kad tiek daug esą papirkę 
augštesnių valdininkų, jog nie- 

'ko nesibiją. Louis ?Saccarona 
pasakė, kad labai trumpu lai
ku jis galėtų sukelti $2,000,- 
000 pašmeravimui teisėjų ir 
kitų politikierių ir tuo būdu 
išlikti be bausmės.

New Yorke ir apielinkėj 
esama trys centrai opiumo ir 
kitų narkotikų šmugelninkų. 
šiuo tarpu areštuota 18 kalti
ninkų ir žadama areštuoti dar 
20.

Konferencija Pagelbai Drg. 
Shifrino ir Mineolos, L. L, 
Streiko Pikietuotojų

Visos darbininkiškos organi
zacijos privalo išrinktu, delega
tus ir pasiųsti į konferenciją, 
kurią šaukia Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas sausio 19 
d., sekmadienį, 11 vai. rytą, 
Irving Plaza svetainėje, 15th 
St. ir Irving Place, New Yorke. 
Konferencijos tikslas susitelkti 
į pagelba drg. Shifrinui, kuriam 
gręsia viso amžiaus kalėjimas, 
už tai, kad jis gynėsi nuo so
cialistų užsiundytų padaužų, 
norėjusių jį nudurti. Antra, 
tai konferencija apsvarstys ir 
būdus, kaip suteikti geresnės 
paramos Mineolos, L. I., darbi
ninkams, kurie buvo nuteisti il
giems metams kalėjimo už da
lyvavimą streiko pikiete ir ku
rie dabar laukia apeliacijos 
teismo.

Astuoni Mirė nuo Alkoholio 
per Kalėdas ir Naujus Metus

Per kalėdines ir naujameti
nes šventes Didžiajame New 
Yorke nuo nuodingo alkoholio 
bei persigėrimo mirė jau aš- 
tuoni žmonės, o ligoninėse dar 
ir po šiai dienai gydosi 228, 
kurie buvo šventiškai nusigė-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“BESIJUOKIANTI PONIA”

Pataisymas
Neli Greviškis prašo sumi

nėti, kad Z. Sabuti enė taipgi 
aukojo 50 centų per vakarėlį 
pas drg. Cedronus, kur buvo 
parinkta aukų Gastonijos 
streiko kankiniam, be't pa
skelbtame aukotoji] sąraše jos 
vardas buvo praleistas.

DIDELIS TRIUKŠMAS 
RISTYNĖSE

Sujudinančios buvo ristynės 
pereitą ketvirtadienį, . New 
Ridgewood Grove auditorijoj, 
Brooklyne.

Juozas Komaras glėbiavosi 
su rusų ex-čampionu železnia- 
ku. , Abudu yra labai stam
būs ir ėmėsi žiauriai, nepaisy
dami ceremonijų. Tuojaūs 
žmonės pradėjo baubti, kad 
nei Vienas nei kitas nesiskai
to su ristynių taisyklėmis. Pa
gauna Komaras železhiakui 
už galvos; tai železniakas, iš
traukęs galvą, ant visų ketu-, 
rjų bėga po šniūrais. O kai 
železniakas pasigauna Koma
rą, tai Komaras neria po šniū
rais. Taip ir “monkinosi,” 
kaip žmonės šneka, per pusę 
valandos.

Paskui 
niako ir 
negalėjai
lezniakas, sunkiai alsuodamas, 
sako: “Perdaug sunkus, per
daug, brolyti, sunkus; negaliu 
paimti.” 1

Vladek Zbyško 45 minutas 
i grūmėsi su Hansu Steinke; 
mėtėsi vienas kitą, kaip 
les.” Išėjo lygiomis, 
svėrė 224 svarus, o 
240 sv.

Jungtinių Valstijų 
čampionas G. Hagenas
ležiniu” italu Mike Romano 
trankėsi, kaip gyvuliai, net bu_ 

i vo[baisu žiūrėti. Už 20 min. nuo 
i susikibimo Hagenas smarkiai 
pagriebė Romano ir prispaudė 
jo pečius prie matraco. Bet 
tas pnspausdimas buvo labai 
trumpas. Ir kada tuojaus re- 
feras tekštelėjo plaštakų Ha- 
genui per petį ir pakėlė ran
ką, duodamas ženklą, kad lai
mėjo Hagenas,—tai kilo toks 
baisus triukšmas, kad, rodosi, 
atsivėrė pragaras. Nesvietiš-Į 
kaD'sujudo italai, kurių labai 
daug buvo publikoje. O Mike 
Romano yra italas. Kokie 500 
italų urmu puolėsi prie pa
grindų, kumščius iškėlę, šauk-

dami, grūmodami primušt re- 
ferą, kam jis pripažino laimė
jimą Hagenųi. Kad padaryt 
tvarką, neužteko viduj buvu
siu tvarkadarių ir specialių 
policistų; reikėjo iš stoties pa
šaukti policijos būrys. Polici
ja apstojo ir išvarė laukan ke
lis šimtus triukšmavusių italų 
'ir užrakino duris, kad jie ne- 

I galėtų sugrįžti, o jie iš lauko 
•dar ilgai kumštimis trankė į 
duris ir bandė įsilaužti.

Po to, dar ritosi Jack Wash
burn su C. Rees, kurį Wash- 
b'urnas paguldė į 17 minučių.

Rep. J—us.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

X

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialising del visų ligi) ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklfs. 

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedčliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Telephone, Greenpoint 2320

Išėjo lygiomis.
prieinu prie želez- 

,klausiu : Nejaugi tu 
įveikti Komarą? že-

J. GARŠVA

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI' I 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza
221 South 4th Street 

(PrieSftiB Bridge P]azn) BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

J 0-12 priefi piet; 2-8 po piet.
Ketvertais ir nubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havexneyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietą. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Nesuvaldantis Revolverio 
Policmanas Suspenduotas\ *

Nuo brooklyniškio policma- 
no John J. Gleavey’o revolve
rio apturėjo žaizdas du asme
nys laike naujų metų bankie- 
to pereitą trečiadienį, kur jis 

-buvo pakviestas, po num. 588 
Park PL, Broo-klyne. Jis aiš
kinasi, kad jo revolveris kris
damas savaime išsišovęs, taip 
kad kulka sužeidė ranką šei
mininkei J. Tierney’nei ir vie
nai viešniai. Kitas čią jau bu
vęs policmanas vis tiek arešta
vo savo “kamarotą” Gleavey; 
oy policijos komisionierius jį su
spendavo nuo tarnybos už ne
mokėjimą suvaldyt revolverį.

Nuo vakar dienos Brooklyno 
Paramount Theatre programo
je pradėjo dalyvaut Harry 
Richman, ganą garsus daini
ninkas ir juokdarys, ką tik su
grįžęs, iš Hollywood©, kur jis 
vaidino kalbantiems-dainuojan- 
tiems judžiams.

Brooklyno Paramounte jis 
(pasirodo ne pavienis, bet dai- 
liškame revue, • muzikaliame 
dainų, šokių ir dialogų vaizde
lyje.

Šią savaitę einantis brookly
niškio Paramount© , judis yra 
“The Laughing Lady” (Besi
juokianti Ponia), garsini dra
ma su įvairiomis jausmų kraš- 
tutenybėmis, kur vadovaujan
čias roles lošia Clive Brook ir 
'Ruth Chatterton. Kaipo žy
maus bankininko žmona, Ruth 
Chatterton yra jo nepaisoma. 
Jis pasinėręs biznio reikaluose; 
tuo tarpu jinai, neva netyčia, 
įsivelia į skandalą su jūros pa
kraščio maudynių sargu, arba 

•skęstančiųjų gelbėtojum. Pas
kui seka perskyros; toliau gi 
per nepaprastas aplinkybes 
du vėl krūvon sueina, ir 
“tikrai” mylisi.

Visa istorija nėra neikiek 
naši į tikrenybę, nors vaidini
mas savo ribose yra geras, vie
tomis gi isteriškai dramatiškas.

Scenos vaizdelyje “Now and 
Then,” apart Harrio Richmo- 
no, dalyvauja Charles Wither 
& Company, Ward Seserys ir 
Gambarelli Mergaitės.

Didžiausiais vargonais grie
žia’sykiu Bob West ir Elsie 
Thompson, taip kad yra ko pa-

SHELLAN MUSIC ACADEMY
Mokina Piano, Balso 
’ Lavinimo ir Muzikos 

Teorijos

Įsitėmykite naują 
antrašą:

L. B. ŠALĮ N AITE 
1277 Bushwick Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Foxcroft 8523

jie- 
jau

pa-

koncertą apie kovo menesį ir'Mokytoja turės savo 1
nori prirengti visus savo mokinius dalyvauti koncerto 

>j. Todėl pageidaujama, kad nauji moki
au* užsiregistruotų.

siklausyt.
Apart visos tos programos, 

pirmadienio vakare dar bus ro
doma magaryčioms senesnis, 
bet visai geras, tylus ir iš da
lies istorinis paveikslas “Old 
Ironsides,” kuris gal ir bus ge
riausias ta vakara dalykas.

JCK.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.
GRABORIUS

(UNDERTAKER)

“ŽMOGUS Iš VALGYKLOS’

vardas “žmogus iš
Tas žmogus yra 

tarnautojas, kurio 
buržuazišką

ra-
Ji

su-

Šiandie prasideda rodymas 
naujo sovietinio judžio Cameo 
Theatre, 42nd St. ir Broadway, 
New Yorke. Perstatoma, kas 
dėjosi laike 1914-1917 metų ka
ro. Buržuazija šaltai gemble- 
riavo žmonių kentėjimais ir iš
tvirkusiai lėbavo, ant visko nu
sispjaudama.

Veikalo 
Valgyklos, 
valgyklos
duktė linksmina 
publiką, grieždama smuiku toje 
pačioje valgykloje.

Išdykę vyrai neduoda jai 
mybės, “besimeilindami.” 
nepasiduoda. Bet apystovos
'sidaro tokios, kad gręsia įnirtis 
vaikinui, kurį jinai myli; ji jau 
būtų, pagaliaus, pasidavus iš
tvirkėliui, kad su jo pagelba iš
vaduot mylimojo gyvybę. Bet 
tuo tarpu jai pavyksta atideng
ti tas suokalbis, ir taip išven-> 
giama visų pavojų.

Kada uniformuotas “ceremo- 
niališkas” tarnautoj as-“veite- 
ris” sužino, kokiose sunkiose ap
linkybėse randasi jo duktė, jis 
meta šalin visas ceremonijas ir 
parodo savo jausmus, kaip 
žmogus, nors iki tol jis buvo 
laikomas vien paniekinta tarna
vimo mašina, automatu, pana
šiai, kaip kad buržuazija žiūrė
davo ir į .visus darbo, žmones 
abelnai Rusijoje pirm bolševi
kų revoliucijos.

M. Čechovą vaidina vyriau
sioj moteriškoj ,to judžio rolėj.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A. P. L. A. 22 kuopos susirinki
mas bus panedėlį, 6 sausio, “Laisves” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, nes turėsime išrinkti 
kuopos komitetą. Komitetas. 3-4

EAST NEW YORK, N, Y.
S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 

bus panedėlį, G sausio, Peoples Ly
ceum, 218 Van Sicklen Ave. Pradžia 
7:30 vąl. vakare. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų aptarti. At- 
siveskit ir naujų narių. K. Kreivė
nas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA labai puikus 

kambarys, gražioj vietoj, yra visi 
įtaisymai ir parankamai. Taipgi ga
lima gauti ir valgį. Kreipkitės po 
num. 160 Euclid Ave., 1 trepais, 
Brooklyn, N. Y. Važiuojant Jamai
ca eleveiteriu, reikia išlipti ant Cres
cent Stoties.

bo- 
Zbyško 
Steinke

marinų 
su “ge

PARDAVIMAI
PARSIDUODA, saldainių krautuve, 

arti mokyklos. Naudokitės proga:
Kreipkitės po num. 207 Leonard St.,
Brooklyn, N. Y. • 3-5
PARSIDUODA grosernė ir delikate- 

sen krautuvė. Geras biznis, pigi 
randa. Galima daryti gerą pragyve
nimą. Pardavimo priežastis—turiu 
išvažiuoti į kitą miestą. Savininką 
matyt galit bile laiku. A. Petkus, 
550—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. 3-5
PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 

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

1-10

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

231 Bedford Ąve., Brooklyn, N. Y.
264 Front St.. C. Brooklyn. N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
GERAI IR PIGIAIDARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslus 
Įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
amerikoniukais.

TET< • 
Triangle "1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

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

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

VIDURIAI UŽKIETEJĮ
KendridlPs Herb Laxative yra Padaryta iš

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių
Chemikalų f

Šiais vaistais, neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidų- , 
rius ir pagelbsti 'sugrąžint natutalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt sti* vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .......................................... .... . 60c, per paštą 65c.

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

v tyros ir geriausios. ų

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-23^0-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskif kartu su užsakymu

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

DAINININKAI!.
Jeigu jūs norite dainuoti gerai, 

naudokitės geriausia instrukcija, 
kokią tik galite prieiti.

Aš galiu įrodyti, jeigu jūs tu
rite bent kokį talentą, kad aš ga
liu jus tikrai išmokinti dainuot į 
labai'trumpą laiką, ir tada aš ga
rantuoju jums kontraktą jūsų pro- 
fesianaliam pasirodyme.

Ateikite atlankyti mano vaka
rinę klasę nuo septynių iki astuo
nių valandų.

Kainos už lekcijas pradiniams: 
nuo 3 iki 4 lekcijų kiekvieną sa
vaitę, $6.

ROIG STUDIO
328 W. 29th St., New York City

Mokina buvęs operetiškos grupės 
Gypsy Vagabonds direktorius.

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, me^ pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

J. ir O. VAIGINIS
2]4 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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