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Kaip Plaukia Aukos Ar- 
gentiniečiams.

Susitvėrė ALDLD Kuopa 
Brazilijoj.

Ar Teisybė?
Moterų Kuopos.
Koncertas Troy, N. Y.

Rašo L. Pruseika

“Laisvės” numery iš gruo
džio 31 dienos buvo pranešta, 
kad ligi šiol per Literatūros 
Draugijos Centro Komitetą au
kų argentiniečių “Rytojui” (jo 
spaustuvei) suplaukė tiktai 
$332 su centais. Daugiausia 
aukų atėjo per “Laisvės” kon
certą—būtent $108 su centais. 
Turime pasakyti, kad tai labai 
maža suma. (Reikia atsiminti, 
kad viena tik ALDLD turi virš 
230 kuopų. O kur dar Darbi
ninkių Susivienijimo kuopos?

Pastaromis dienomis d. B. 
Krasauskas padare Elizabeth, 
N. J., $12, o d. J. Bondzi sugrį
žusi iš Bostono apielinkių sako
si turinti apie $40.

Kuopos ir pavieniai prašomi 
gausiai aukauti tam reikalui.

žinoma, mes neturime užmir-1 
šti ir kitų reikalų. Pereitą sa-1 
vaitę tik trys kuopos antro ap
skričio rubežiuose davė “1 
Worker’iui” virš 30 dolerių, o 
pirmoji kuopa Brooklyne davė 
Agitacijos Fondui $50. |

Bėda, tačiaus, yra tame, kad 
tūlos kuopos bando taupinti pi
nigus. Mes juk nesame pašel- 
pinė organizacija. Beje, teko 
girdėti, kad Moline, III., kuopa 
iš savo kasos užprenumeravo 
nariams “Vilnį.” Daleiskime, 
kad kitos kuopos pasektų tąl 
pavyzdį, kas tuomet būtų? Tuo-' 
met mes neturėtume savo iždų 
ir negalėtume • aukauti kad ir 
patiems svarbiausiems visuome
nės reikalams.

Vadinasi, išeina taip, kad na
riai atsiima iš kuopos tą, ką su
deda į kuopos iždą per visokius 
parengimus. Taip negali būti* 
Laikraštį galima prenumeruoti 
draugam, kurie yra dideli be
darbiai, kurie tikrai nepajėgia 
pasimokėti prenumeratą, o ne 
kitaip.

Hooveris Vėl Blofina 
Apie “Gerus Laikus”

WASHINGTON.— Prezi- 
dentas Hooveris penktadie
nį pranešė, būk šiais me
tais numatoma “geri laikai” 
— biznis būsiąs sustabili- 
zuotas. Sako, jog apie $4,- 
700,000,000 būsią išleista 
statybai ir tobulinimui pra
monės.

Tačiaus tikrenybėj “gerie
ji laikai” eina velniop. Be
darbė didėja.

čičerinas Grįžta Maskvon

Maskva.— čia gauta pra
nešimas iš Petropavlovsko 
(prie Kamčatkos, Sibire), 
kad grupė nomadų iš Kor- 
jakso, atvykus išmainyti 
kailius ant drabužių ir amu
nicijos, pasakojo, jog keli 
mėnesiai atgal didelis me
teoras nukrito šiaurinėj da
ly Penžinsko distrikto, Pal 
upės apielinkėj. Užmušė 
130 briedžių.

Meteoras persimušė gildai 
į žemę ir toj vietoj pasida
rė mažas ežerėlis.

Wiesbaden, Vokietija. — 
Daily J. V. čičerinas, buvęs So

vietų Sąjungos užsienio rei
kalų komisaras, penktadie
nį iš čia išvyko Maskvon.

Manoma, kad už kelių mė
nesių čičerinas vėl čia su
grįš gydytis. Jis čia' išbu
vo ysanitori jo j apie aštuonis 
mėnesius.

.. . Sao Paulo mieste, Brazilijoj, 
įsikūrė pirmoji ALDLD kuopa 
ir prisiuntė vienuolika dolerių. 
Draugai sakosi įkursią dar ke
lias kuopas. Susivienijimui 
Lietuvių Brazilijoj mes pasiun
tėme knygų dovanai. Kuopos, 
kurios turi atliekamų knygų, 
tuoj pasiųskite pranešimą Cen
trui. Senas knygas mes turėtu
me išdalinti braziliečiams už 
dyką.

Sveikinam Brazilijos drau
gus, kurie patapo Draugijos 
pionieriais toj tolimoj šaly!

Ar teisybė, kad Toronto 
draugai mano leisti savaitraš
tį? Mes manome, kad tokio 
žingsnio nevalia daryti be lei
dimo mūsų vadovaujančio orga
no, Centro Biuro. Aišku, kad 
Toronto nebus spėkų išleisti g1- 
rą savaitinį laikraštį. Priva
čiai leisti laikraštį—be galo sli
dus kelias.

Pereitus metus užbaigom AL 
DLD su gerai* stovinčiu iždu. 
Jeigu atsiminti, kad nuo 1925 
metų turėjom deficitą, paskui 
ji išlyginom, o dabar jau turi
me gerą iždą, tai šiame fronte 
pas mus dalykai neblogi. Per
eitais metais gauąiai rėmėm ne 
tik lietuviškus reikalus, bet ir 
tarptautinius.

Kai Sovietų šalies lakūnai 
buvo New Yorke, tai mes, kar
tu su daugeliu kitų organizaci
jų, įteikėm * jiems vėliavą nuo 
mūsų organizacijos.

■ Torrington, Conn., draugai 
praneša per “Laisvę,” kad pas 
Juos ALDLD kuopa gerai stovi. 
Jeigu taip, tai atsiprašau. Ma
ne klaidingai informavo.

^■J^ycnai Kearney, N. J., susb- 
•'•'Mrt Darbininkių Susivienijimo 

opa iš dešimties narių. Drau- 
'Sondzi sako, kad Hudson, 

ouaitvėrė kuopa iš 15 
Manau, kad galima ir 
reikia sutverti kuopą

7 Užmušta, 9 Sužeista 
Traukiniui Sukėlus Bušą

Tamaqua Mainieriai
Išėjo j Streiką

TAMAQUA, Pa. — Čia 
mainieriai 14-tos kasyklos 
išėjo į streiką. Jie kovoja 
prieš persekiojimą ir prieš 
duoklių mokėjimą reakcio
nierių kontroliuojamai uni
jai — United Mine Workers 
of America.

Nacionalė Mainierių Uni
ja vadovauja streiką.

M. žaldokas.

SHREVE, Ohio.—Penkta- 
dienio vakarą netoli nuo čia 
Pennsylvanijos gelžkelio 
ekspresas sudaužė busą, va
žiavusį skersai gelžkelį. Sep
tyni asmenys žuvo, devyni 
tapo sužeistu

Busas buvo pilnas augš- 
tesnės mokyklos berniukų ir 
mergaičių, važiavusių iš 
basketbotes turnamento. 
Jiems rėkiant, dainuojant 
šoferis negalėjo nugirsti 
traukinio signalo ir užva
žiavo. 4ąnt_ gelžkelio .trauki
niui ateinant.

Meksikos Fašistai Deportuoja 
ir Žudo Darbininkus

Nukankino Komunistą 
Kalėjime

/ BERLYNAS.— Kobitch- 
meyer, komunistas, nuteis
tas 1925 metais penkiolikai 
metų sunkiųjų darbų kalė- 
jiman už revoliucinį veiki
mą, tapo nukankintas kalė
jime. Ketvirtadienį jis nu
mirė.

Kalėjimo daktarai pareiš
kė, jog jis yra pilnai svei
kas ir gali tęsti kalėjimo 
bausmę, nežiūrint, kad jis 
pastaruoju laiku buvo pra
radęs 40 svarų ir gedo 
plaučiai.

jo

50 Lenkijos Miestų 
Subankrutavo

V aršava.—Penkiasdešimts 
miestų vakarinėj Lenkijoj 
subankrutavo. Manoma, 
kad bus atsikreipta prie val
stybės banko prašant para
mos tiems miestams.

MEXICO CITY.—Nežinia 
kur dingo penki suareštuoti 
darbininkai. Manoma, kad 
jie tapo nukankinti.

Vienas darbininkas buvo 
brutališkai kankinamas ban
dant jį priversti pasirašyti 
dokumentą, kurį paruošė 
Meksikos Valdininkai, tar
naujanti Wall Streetui. Ta
me dokumente sakoma, kad 
Darbininkų ir . Valstiečių 
Blokas “rengia pasikėsini
mą” ant gyvasties Amerikos 
imperialistų įrankio Ortiz 
Rubio, kuris nesenai patapo 
Meksikos prezidentu.

Meksikos valdžia planuo- 
ja^išdeportuoti į Maria Sa
lą, peklišką vietą, visus na
rius Jaunųjų Komunistų 
Lygos Centralinio Komite
to.

Vokietijoj Bedarbė, Didėja

Nashua, N. H.
O tūlos mūsų draugės nusimi- 

niman įpuolusios. Joms išrodo, 
kdd jau čia rfieko nebus.

Tas pesimizmas ir pašyviz- 
mas tai tikra liga.

Prasidėjo,Antra Repa
raciją Konferencija
HAGUE. į— Penktadienį 

čia prasidėję) antra imperia
listų konferencija reparaci
jų (karo kontribucijų) klau-1 
sime. J

Jungtinės j Valstijos atsto
vaujama neoficialiai.

Konferencijoj svarstoma 
vykinimas Ypung plano Vo
kietijoj.

Penktadienį Vokietijos už
sienio reikalų ministeris 
Curtius turėjo privatinį pa
sikalbėjimą j su Francijos' 
premjeru Tardieu. Sakoma, 
jie smarkiai susiėdę delei 
Francijos griežto nusistaty
mo išlupti iš Vokietijos kuo- 
daugiausia kąro kontribuci- 
jų- , J

Konferencija taipgi svar
stys, kur įsteigti tarptautinį 
banka.

Meksika Išfleportavo
Penkis Darbininkus

MEXICO CITY.— Meksi
kos valdžia išdeportavo pen
kis svetimšalius darbinin
kus už komunistinį veikimą.

Jie deportuojami Vokieti
jon. • Keturi jų yra Gubos 
piliečiai, o vienas ispanas. 
Meksikos valdžia norėjo 
juos išdeportuoti į Cuba, 
bet darbininkai protestavo, 
pareikšdami, kad ten pasių
sti į fašistinės valdžios ran
kas jie bus nužudyti; reika
lavo, kad būtų deportuojami 
Vokietijon.

Pastaruoju laiku Meksi
koj siaučia fašistinis tero
ras prieš kovojančius darbi
ninkus.

95 Spekuliantai
Suareštuota Maskvoj

Washington.— Penktadie
nio Dakarą ištiko gaisras 
sostinėj (Capitol). Pavyko 
greitai gaisrą užslopinti. 
Padaryta nuostoliu už $3,- 
000.

Manoma, kad gaisras kilo 
nuo cigaro ar cigarete. Už
sidegė* kambarys, kur dar
bavosi Charles Moberly. Po- 
licistai atrado jį aptroškusį 
nuo dūmų ir jis negalėjo pa
aiškinti, kaip gaisras ištiko.

Lynčiuotojai Planuoja Pasigriebti iš Kalė 
jimo Nacionalčs Teksliliečiu Unijos

Sekretorių į
Totherow, Jaunas Unijos Organizatorius, Buvo Mušeikų 

Išgabentas j Laukus ir Sumuštas
CHARLOTTE, N. C. — būtį ir priėjęs prie viesbu- 

Penktadienį čia gauta pra- čio savininko reikalavo mu- 
nešimas, kad T. M. Caudle, šeikoms leisti įeiti į To- 
Nacionalės Tekstilės Darbi- therow ir Summey kambarį, 
ninku Unijos lokalo sekre- Viešbučio savininkas, bijo- 
torius Lumberton, N. C., ta- damas, kad mušeikos nepa- 
po ten suareštuotas ir pa- darytų nuostolių verždamię- 
talpintas kalėjimam Įgrū- si į kambarį ir manydamas, 
dus jį kalėjiman prie kalėji- kad užpulti organizatoriai 
mo susirinko minia lynčiuo-; gali gintis, atsisakė mušei- 
tojų, darbdavių pakalikų. | kas leisti į kambarį, bet lei- 

bus atsteigta normališkas Jie šaukė, kad reikia Caudle do darbdavių suorganizuo- 
susisiekimas ant Chinijos nulynČiuoti. _ tam mušeikų komitetui visą
Rytinio Gelžkelio, del kurio 
ėjo ginčas tarp Sovietų Są
jungos ir Chinijos, užgrie
bus Chinijos militaristams 
tą gelžkelį liepos mėnesį.

Sovietai ir Chinija vėl 
gelžkelį pusiau kontroliuos. 

•Sovietų nuskirti gelžkelio 
viršininkai, Julius Rudy, 
manadžerius, ir M. Denis- 
sov, manadžeriaus pagelbi- 
ninkas, užėmė savo vietas. 
Visi kiti Sovietų žemesnieji 
viršininkai tapo sugrąžinti 
j jų pirtnesnes vietas.

Naujas gelžkelio preziden
tas yra Mo Teh-hui, kuris 
kaipo armijos leitenantas 
kartą turėjo artimus ryšius 
su buvusiu Mandžurijos dik
tatorium Chang Tso-lin. 
Kuo Chung-hsi yra chinų 
naujas gelžkelio manadže
riaus pagelbininkas. Penki 
chinai ir penki rusai, kurie 
sudaro gelžkelio direkto- 
riatą, atlaikė pirmą susi
rinkimą įvesdinus naują 
gelžkelio valdybą.

Pranešama, kad tapo pa- 
liuosuoti visi Sovietų pilie
čiai, kurie buvo suareštuoti 
laike Chinijos militaristų 
užpuolimo ant gelžkelio.

Sulig sutarties, Chinijos 
vyriausybė panaikino visas 
rusų baltagvardiečių milita- 
rines grupes ir išdeportavo

Sovietai-Chinai Greitai 
Pradės Operuoti Gelžkelį

TOKIO, Japonija.— Pra
nešama, kad už kelių dienų

MASKVA.—Šiomis dieno- 
mis čia suareštuota 95 spe
kuliantai. Jie visokiais suk
tais būdais buvo įgiję tavo- 
rų vertės 2,000,000 rublių 
($1,000,000) spekuliacijos j įs Mandžurijos keturioliką 
tikslui. Darydavo didelius’jų vadų.
pelnus. —:----------*—

Chicagoj Atleista nuo Dar
bo 1,100 Valdininkėlių X ------- y
Chicago.—Sumažinus mie

sto biudžetą, penktadienį ta
po atleista iš darbo 1,100 
valdininkėlių. Dar apie 1,- 
000 miesto darbininkų bus 
atleista vėliaus.

Policijos komisionierius 
Russell atleido nuo darbo 
473 policistus, sveikatos dę-

i

300 Darbininkų Atleista

tam mušeikų komitetui visą
Gruodžio 27 d. Caudle, ap- naktį slankioti viešbučio ko- 

siginklavęs revolveriais, ap-' ridoriuj, kad ryte pagriebti 
sigynė nuo 125 mušeikų,1 organizatorius.
kuomet'pastarieji buvo su-| Ryte, tačiaus, Totherow 
sirinkę prie jo stubos ir grą- jr Summey, paspruko nuo 
sino jį nužudyti, jeigu jis!mušeikų ir nuėjo į restora- 
meišvažiuos kuogreičiausia Summey pasiliko ten, o 
iš Lumberton. Caudle savo 
namo tarpdury stovėdamas 
pareiškė, kad jis šaus, jeigu 
bent vienas jų bandys verž
tis į vidų. Su Caudle taip
gi stovėjo apsiginklavus ir 
jo žmona.

Kuomet dabar Caudle yra 
nuginkluotas, tai lynčiuoto- 
jai mano, kad jiems bus 
lengviau prie jo prieiti ir 
pasigriebus jį “pamokyti.”

Elbert Totherow, jaunas 
organizatorius Nacionalės 
Tekstilės Darbininku Uni
jos, kurį penktadienį mušei
kos buvo pasigriebę, sugrįžo 
čia. Jis pasakojo, kad mu
šeikos išsivežė jį į laukus už 
dvylikos mylių nuo mieste
lio Nicholas, S. C., ten jį su
mušė ir paliko.- Atgavęs są
monę jis dasigavo į Marion 
miestelį, o iš ten vyko į 
Charlotte.

Į Charlotte atvykęs, To
therow pasakojo, kad šaika 
mušeikų, kurie buvo jį pa
sigriebę, sakė, jog jie pasi
griebsią ir Caudle, kuomet 
dabar policija jį nuginklavo.

Protestuoja Prieš Terorą
Darbo Unijų Vienybės 

Lygos nacionalė raštinė iš
leido atsišaukimą visoms or
ganizacijoms, , kurios pri
klauso prie Lygos, kad jos 
siųstų ' protesto telegramas 
North Carolina valstijos gu
bernatoriui prieš užpuldinė
jimą ant unijos organizato
rių; taipgi^ ragina reika
lauti, kad būtų paliūosuotas 
Caudle.

Kuomet Totherow su kitu 
organizatorium, Summey, 
atvyko į Lumberton, tuo- 
jaus mušeikos pradėjo juos 
sekioti. Grupė mušeikų 
jiems pareiškė: “Jūs, pra
keikti raudonieji, kuogrei
čiausia nešdinkitės iš mies
to.” : ‘ j

Jie^du nepaisė grąsinimo 
ir nuėjo į viešbutį pernak
voti.

. Sam Turner^ Lumberton 
'tekstilės dirbtuvių (audinys 
čių) užveizda, atvyko į vieš-

Totherow nuėjo pasiimti ba
gažą. Tuomet mušeikos pa
sigriebė Totherow.

Už kelių valandų Vienas 
darbininkas praneši Sum- 
mey, kad mušeikos pasigrie
bė jaunąjį organizatorių. 
Tuo tarpu mušeikos jieško- 
jo ir Summey, bet jam pa
vyko pabėgti.

Japonijos Bankas Išmokėjo 
Baltagvardiečiams $700,000

SuligTOKIO, Japonija 
Tokio augščiausio teismo 
nuosprendžio, Yokohama 
bankas išmokėjo baltagvar
diečiams rusams $700,000.

1919 metais baltagvardie
čių kazokų vadas Semiono- 
vas atvyko iš Sibiro į Japo
niją ir atgabeno aukso ver
tės $700,000 pirkimui amu
nicijos karui prieš bolševi
kus. Auksas buvo pavestas 
caristui generolui Podtįa- 
gin, kuris buvo militariniu 
atstovu prie dar egzistuo-^ 
jančios caristinės ambasa
dos. Jis tą pagriebtą iš Si/ 
biro auksą padėjo Yokoha-^ 
ma Specie Banke.

Baltagvardiečiai tapo su
mušti Sibire ir Semionovas 
pabėgo į/Japoniją. O gene
rolas Podtiagin išvyko į Pa
ryžių ir ten prisidėjo prie J 
pabėgusių rusų baltagvar
diečių. > Per tą visą laiką 
jiedu pjovėsi del to aukso. 
Pastaruoju laiku susitaikė 
ir per augščiausį teismą iš
reikalavo, kad bankas išmo
kėtų jiems pinigus.

Sovietų valdžia prieš tai 
užprotestavo, norodydama, 
kad tas turtas priklauso So
vietų Sąjungai, kad balta
gvardiečiai neturi teisės tą 
auksą pasisavinti. Tuo rei
kalu Sovietai atsikreipė į * 
Japonijos užsienio reikalų 
ministeriją. . .. .

i t 
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Sacramento, Calif.— Trys 
tūkstančiai darbininkų, dir
bančių Southern Pacific 
Gelžkelio dirbtuvėse, tapo 
atleisti iš darbo. . Dabar čia 
yra didelė bedarbė. Komu
nistų Partija ir Darbo Uni
jų Vienybės Lyga planuoja 
vesti organizavimo kampa
niją tarp bedarbių darbinin- 
kų.

HAMBURG, Vokietija.— 
Vtilkan laivų išdirbystė čia 
užsidarė; 14,000 darbininkų 
išmesta iš darbo.

Hartingen mieste* Hein
richs fondrė eina prie užsi
darymo;^ 5000 darbininkų partmentas atleido 179 tar- 
-- i T i • v. ’^nautojus. Paleista keli šim

tai darbininkų7 iš kitų de- 
partmentų. <

Pabėgo Trys Kaliniailiks be darbo.
Recklinghausen Renki šim

tai darbininkų be darbo.
Pranešama, kad Krefelde 

užsidaro “Igfarben” išdirby- 
stė.

Berlyne Vokietijos Gene- 
ralė Elektros Kompanija 
sumažino darbą.

Vokietijoj bedarbė didėja. 
Dabar priskaitoma apie du 
milionai bedarbių;

Wethersfield, Conn.—Trys 
kaliniai, dirbanti Connecti
cut valstijos kalėjimo kepy
kloj, šeštadienio rytą pabė
go per stogą. Vienas jų bu
vo nuteistas ant , viso am
žiaus už žmogžudystę; kiti 
du buvo nuteisti po penkis 
metus kalėjimo už krimina- 
liškus prasikaltimus* :

Centralis New Yorkas po va
liai pradeda kilti. Troy, N. Y., 
ALDLD kuopa turi jau 20 na
rių. Reiškia Schenectady jab 
pralenktas. Utica, N. Y., kuo
pa turi jau virš dešimties na
rių. 1 d. vasario Troy kuopa 
pirmą kartą to. miestelio gyve
nime rengs koncęi'tą. Į tą kon- 
ęertą reikia sutraukti visoą, 
apielinkės draugus.

t
Eaton, Ohio.— Du asme

nys žuvo ir septyni tapo su
žeisti, kuomet Greyhound 
linijos bušas susikūlė į gele
žinį tiltą ant Richmond- 
Dayton Pike, už 4 mylių 
nuo Čia. <
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Kearney, N. J.— Čia vėl 
pradėjo dirbti Fordo dirbta 
ve.
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315,000,000 INDŲ IR ANGLIJA

Laidotuvės

bininkai.

prašosi priimti juos atgal į

MED1KALE PRIEŽIŪRA MOKYKLOSE
Apie aštaonis metus

BINGHAMTON, N. Y.

bos išlydint kūną, draugė Al 1

152 kuopos, A. P. L. ĮD. 14 
kuopos, Lietuvių ūkčsų! Kliu
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Taipgi 
ir seselę A- 
seselę Lietu*

Velionis Ignas Sadauskas
1892 metais, Bedronių

Kalėdų Vakarėlis. Parama 
Lietuvos Kaliniams

ttntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879
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Iiidija, didžiulė šalis su 315,000,000 gyventojų, su 1,802,- 
000 Ketvirtainių mylių žemės plotu ir šu gausingais gam
tas purtais gali nepertolimoj ateityj pasprukt iš po Ang
lijos! letenos.

Bęt tuos šimtus milionų Indijos valstiečių ir darbinin- 
kifjbaliuosuos iš Anglijos imperialistų jungo ne buržua
ziniai indų nacionalistai-tautininkai, kurie dabar? sušau
kė savo kongresą Lahorės mieste. Indijos išvadaviųias 
ir jos nepriklausomybė bus įvykdyta tiktai per revoliuci
nę kovą pačių darbo minių, per žūt-būtinius mūšius to 
knibždyne alkanų darbininkų ir kaimiečių.

Nacionalistų delegatai, važiuodami į minimą kongresą, 
nei nesapnavo reikalaut savo šaliai nepriklausomybės 
nuo Anglijos. Bet kongresui susirinkus, šimtai tūkstan
čių darbininkų, vargingųjų kaimiečių ir studentų sukėlė 
takias grūmojančias demonstracijas po augštai iškelto
mis raudonomis vėliavomis,—kad kongreso vadams, taip 
sakant, “nutūpė dūšia į kulnis.”

Jie suvažiavo, kad pakartot savo nekaltą baltutį reika
lavimą savivaldybės, po Anglijos sparnu; jie būtų prašę 
platesnių teisių vien tik sau, indų buržuazijai, išskėtusiai 
nagus, kad engti darbo liaudį.

O čia, net po pat kongreso langais, įnirtusios minios 
šaukia: “Tegyvuoja revoliucija! Šalin Anglijos imperia- 
Ėstus!” į : »

Buržuaziniai kongreso6 dalyviai nusigąsta atviro išsi- 
veržiino revoliucijos, kuri galėtų nušluot ir anglų impe
rialistus, ir “saviškius” siurbėles-tautiečius; ir padaro 
manevrą, kad apmonyti subruzdusias mases. Todėl kon
gresais ir priima veidmainišką nutarimą, kad, girdi, mes 
taipgi reikalaujame pilnos Indijai nepriklausomybės.

O kokiomis priemonėmis jie ketina išgauti tą nepri
klausomybę nuo Anglijos imperialistų? • Nagi, visai- ra-- 
miais budais, nei pirštu nepajudinant bet kokioj veiklioj 
kovdj prieš< Angliją, Praeina sumanymas .iho'nęln|nko 
Gandhi’o, kad indai atsisakysją dalyvaut seimuose ir sei
meliuose su anglais; kad nemokėsią Anglijai mokesčių ir 
nepirksiu angliškų tavorų. Tai ir visa “kovos” programa, 
kuri daugiausia, žinoma, pasiliks vien ant popieros ir už 
dantų.

Palatinis to nutarimo tikslas—suturėti darbo minias 
nuo atviros kovos prieš Anglijos imperialistus ir išgelbė
ti kailį pačios indų buržuazijos. Nes jinai supranta, jog, 
revoliucija prieš angliškus grobikus antru galu atsikreip
tų ir prieš “saviškius” lupikus. z‘

Indų nacionalistų kongresas neva pasisakė už nepri
klausomybę, nuduodamas, kad ir jis tuomi rūpinasi ir 
kad, todėl, nesą* reikalo masėms “karščiuotis.”

Kongresininkai stengiasi tiktai užkalbėti dantis milio- 
nams darbininkų ir valstiečių, nematantiems kitos išei
ties, kaip tik per atvirą kovą. Tuo gi tarpu jie kuždasi 
su Anglų imperialistais, kaip suvienytomis spėkomis pas
kui ant durtuvo pasmeigti darbo liaudies revoliuciją.

Anglijos buržuazijai visai nėra baisus tas nacionalistų 
nutarimas apie Indijos nepriklausomybę. Londono val
džia, kaip praneša United Press, laiko tą nutarimą tiktai 
“paprasta politine gestikuliacija,” kuri.savaime nepada
rys jokių permainų dabartiniuose santikiuose tarp Ang- 
ijos ir didžiausios jos kolonijos—Indijos.

Bet lygiai gerai permato tą nacionalistų moną ir revo- 
kičiniai Indijos darbininkai irx sodžiaus proletarai bei 

pusproletariai.
Todėl, nežiūrint nacionalistų paleisto muilo burbulo 

P apie “nepriklausomybės iškovojimą ramiofhis priemonė- 
L, mis,”—nesiliauja masines demonstracijos ir prieš AnglL 
£ jos imperialistus; ir1 prieš savo tautiškus pardavikus.

Kad Indijos proletariatas sparčiai lAiosuoj&si ’ iš po 
sparno senosios savo buržuazinės vadovybės, tatai paro- 

B-dS pernykščiai didieji audringi streikai plien’o darbinln- 
E kų, gelžkeliecių, audėjų ir įvairių kitų pramonių^ Apie 

aiškią revoliucinę kryptį indų darbininkų judėjime liudi- 
| jg ir masiniai reikalavimai unijų eilinių nąrių dėtis į 
į?Itaudonąjį Unijų Internacionalą. Tite4 socialisfaujanti 

Vadai, kaip kad N. M. Joshi ir kiti, kaip dięlės, laikosi 
į Įsikibę unijų kanceliarijose ir stengiasi suparalyžiuoti 
fefedrųjį judėjimą. Tai to plauko vadai dar pirm kelių 

mėnesių griežtai stojo prieš bet kokią mintį apie Indijos 
I Nepriklausomybę, kuri, pasak jų, tai būtų “tikra savižu- 
IdbFStė.” z
? Tie vadai yra špykiai Anglijos imperialistų rato, kurį

tarpu suka “socialisto” MacDonaldo valdžia, kulko-

Pirmadienis, Sąusio;6, 1930

BRADDOCK,’P/L.
Numirė t>rg. Ignas Sadauskas

“Pakliuvo į Valstiečių 
Žnyples”

Šitokia antrašte Chicagos 
klerikalų dienraštis išspaus
dino vyriausią žinią. Pa
skaičius antraštę, išrodo, 
kad čia baisus daiktas': dar
bininkų vyriausybė randasi 
blogoj padėtyj. Ir kaip tą 
viską “Draugas” aiškina? 
Nagi sekamai:

I
i Paskiausias sovietų valdžios 

žVgis, tai dešimtis milionų val
stiečių susocialistinti taip va- 
dįnaman kolektivizman. Nori
nga nuo valstiečių žemes atim
ti, suvalstybinti ir tuos plotus 
jiems pavesti kolektiviąi (ben
drai) apdirbti—IjaVus įauginti-
Ir todėl kunigų gazietą 

pradeda lieti krokodiliaus" 
ašaras:

Be tuč-tuojaus susiduria su 
milionų valstiečių pasipriešini
mu. Valstiečiai nemano pa
duoti savo savasčių.

Tokiu būdu valdžia pasiekė 
kryžkelį, pakliuvo į valstiečių 
žnyples ir nežinia kaip išsi
suks. Gryžti atgal negalima, 
žengti pirmyn—galima su
laukti sau mirtino smūgio.
Ar atsiras taėnt vienas iš 

“Draugo” skaitytojų tiek 
žioplas, kad patikėti tokiom 
nesąmonėm? Galimas daik
tas. Mat, nemažai to laik
raščio skaitytojų yra toki, 
kurie mano, jog netikėti 
tam, ką rašo marijonų orga
nas, tai yra “smertelnas 
grickas.” Bet protaująs 
asmuo, ypatingai tas, kuris 
gauna pasiskaityti kitokių 
dar laikraščių (netgi jei ir 
kapitalistinių) palaikys to-.

kius kunigų prasimanymus 
kvailais prasimanymais. 
Nieko panašaus Sovietų Są
jungoj juk nėra. Sovietų 
-vyriausybė ne tik nepakliu
vo į jokias “valstiečių žnyp
les,” beta yra tokia stipri, 
kaip dar niekuomet ir socia
lizmą vykina ‘gyveniman 
(kaime) tokia sparta, kaip 
dar nebuvo jos istorijoj.

Vis Klajoja j .
“Sandara” sistematiškai 

pradėjo klajoti. Ypatin
giausią, kad tos sapalionės 
liečia tik komunistus. Pa- 
kUusykjf,* Idy |a jghzĮieta už
gieda apie komunistus savo 
52-ram num.:

Kas iš skaitytojų nepamena, 
kaip komunistai peiliais pjaus
tė savo brolius komunistus St. 
Paul, Minu? Ar komunistus 
New Haven, Conn.? Ar nepa
meni skaitytojau, kai komuniš- 
tai didžiavosi kuomet ant dar- 
bininkų unijos suvažiavimo, 
Pittsburgh, Pa., komunistai 
peiliais piaustė .ir kitokiais 
įrankiais daužė galvas savo 
draugų, idant prirodžius kokis 
yra mielaširdingas komuniz
mas, ir kaip reikia Lenino 
principus skelbti? '

Kaip kryžiokai, taip ir da
bar komunistai skelbią savo 
teoriją visokioms veidmainys
tėms ir žmogžudystėms.

Na, kalbėsim vienaip, ar 
kitaip, bet tam žmogui, ku
ris šitą machalienę rašė, yra 
kas nors negerai ir labai ne
gerai. šitaip kalbėti prade
da tik žmonės, patapę kan
didatais, paprastai sakant, 
į “kreizauzeš.” ‘

Visų Komunistų Partijos 
Narių Žiniai

Kiekvienas Partijos narys 
turi pirmam savo vienetas 
mitinge užsimokėti visas 
duokles, kurių neužsimokė
jo 1929 metais, ir gauti nau
ją narinę knygutę. Pirm 
negu narys gaus naują kny
gutę, jis privalo pasimokėti 
visus savo užvilktus nari
nius mokesčius, kaip regu
liarius, taip ir dienos uždar
bio, o taipgi privalo užsire
gistruoti. *■ Nauja narinė 
knygutė susideda iš 16-kos 
puslapių ' ir jinai kainuoja 

į 10c? Narinės knygutės pa
siuntinėtos Distriktams. 
Kiekviena knygutė sunume- 
riuota ir jei narys ją pames- klasės liuosavimo, bet par
itų, arba nuo .jo kas payog- javįmo kapitalistams darbą,

cinio ‘department©, ženkle
liai vienetom nebus duoda
mi bargan.

Centro Komiteto 
Organizacinis 
Departmentas.

Veik su kiekviena dięna 
Partija gauna laiškų iš troc- 
kistų ir lovestoniečių,’’ pra
šančių priimti juos atgal į 
Partiją. Tai vis daugiau-

stonu, jie manė, kad darą 
revoliucinį darbą. Tačiaus, 
išėję, apsižiūrėję, apsisvars- 
tę ir pamatę, kad jie dirba 
ne revoliucinį darbininkų

Gruodžio 10 gavau žinią 
kad draugas Ignas Sadauskai 
susirgo. Skubinuos pas jį, nes 
manau, gal kuomi galėsiu jam 
patarnauti. Bet veltui, nes 
kuomet jau nuėjau, tai nega
lėjau susikalbėti. Jis susirgo 
plaučių uždegimu ir 14 d. . 
gruodžio, 6 vai. ryte, numirė, 
palikdamas savo mylirąą gyve
nimo draugę Vincetą ir vos 
ketverių metų dukrelę dide- 
liausiame nuliūdime, 
paliko du broliu 
merikoj ir vieną 
voj.

Pirmos Laisvos 
Braddockc

Gruodžio 17 d. susirinko

Pasitaiko, k'ad kasyklos už
griūva daug darbininkų; neti
kėta eksplozija apakina ir už- 
kurtina daug žmonių; teatro 
lubos įlužta ir užmuša daugybę 
ir tuoj aus visi laikraščiai skel
bia tas nelaimes ir žmonės įdo
mauja, nes tai nepaprasti atsi
tikimai. Vienok tos pačios a- 
pielinkės mokyklose daugiau 
vaikų užauga raišų protuose ir 
kūnuose, turėdami nesveikas 
akis ir ausis, negu suimant vi
sas nelaimes ir suskaitant visus 
nelaimingus atsitikimus. Ir tai 
yra dėlto, kad sunku žmęnes 
užinteresuoti tuom dalyku.

Daugiau negu trečdalis išeg
zaminuotų vyrų buvo atrasti 
netinkamais kareiviavimui. Tas 
netinkamumas paėjo nuo ne
priežiūros kūdikystėje, kuomet 
visus trūkumus būtų buvę gali
ma pagerinti ar panaikinti.

Apskaitliuojama, kad šioje 
šalyje randasi apie dvidešimts 
penki milionai mokyklos vaikų. 
Tame atsitikime, apie septynio
lika milionų iš jų negauna tin
kamos priežiūros sveikatos 
žvilgsnių, kuomet mokyklą lan
ko. Vąikai yra reikalaujami 
įstatymu priverstinai mokyklas 
lankyti beveik visose valstijose, 
bet tik biškį daugiau, ne'gd pu
sė tų valstybių teturi mėdika- 
les priežiūros įstatymus, ir tie, 
įstatymai veikia tik miestuose 
įr parinktuose distriktuose.

Suv. Valstijų Viešos Sveika
tos Biuras, buvo ilgą laiką už
imtas tyrinėdamas vaikų fizinę 
padėtį įvairiose šios šalies da
lyse. K

Prieš duosiant pagelbą vai
kams, reikia žinoti ar jiems ta 
pagelba tikrai reikalinga. Daug 
vaikų parodo reikalingumą iš 
pirmo peržiūrėjimo, bet daugu-

tų, etc., tai jis privalo tuo
jau pranešti Distrikto Ko
mitetui,' pastarasis Kontro
lės Komisijai, kuri tuojaus 
paskelbs tatai spaudoje, pra
nešant narių žiniai, idant 
nenarys negalėtų ja pasi
naudoti.

Tūli distriktai aplaikė 
naujus mokesčių ženklelius 

j jau prieš 1 d. sausio. Kiti 
distriktai gavo biskelį' vė
liau, bet reikia atsiminti, 
•kad nauja sistema mokėjimo 
prasidės su pirmu' vienetas 
mitingu šiais metais. Mo
kant mokesčius, būtinai 
kiekvienas narys turi reika
lauti ir ženklelio (stampos),. 
Tie, ką uždirba po $50 į sa
vaitę ir turės mokėti dau
giau — gaus ♦rašytas kvi
tas. .

Centro Komitetas griežtai 
reikalauja, kad mokestys 
būtų mokamos ir tvarkomos 
atsargiai ir su akuratnumu. 
Mokestys turi būti priduo
tos distriktams tą dieną, 
kuri yra nusakyta organiza-

viršytų moksle, ir kad gautų 
kuogeriausį mokslą. Tam tiks
lui reikalaujamas sveikas pro
tas sveikame kūiie. Vaikas tu
ri būti fiziniai sveikas, kad ga
lėtų priprasti prie atmatuos 
nuo namų į mokyklos kamba
rį. Nes mokyklos kambaryje 
•patėmijami visi tie trūkumai, 
kurie pirmiau nebuvo' matomi.

Vaikas geroje sveikatoje gali 
greitai mokykloje progresuoti, 
bet vaikas būdamas prastoj 
sveikatoj ne tik kad negalės 
progreso daryti, bet gali būti 
nukeltas žemesnei} klasėn. Toks 
vaikas gali labai nusiminti. Tai 
yra viena iš priežasčių, kodėl 
vaikai daugumoje atsitikimų 
apleidžia mokyklas labai anksti. 
Tėvai kartais nesupranta prie
žasties, kodėl jų vaikai negali 
išmokti arba progresuoti grei
čiau, ir nežino, kad jų vaikai 
fiziniai nėra tinkami, i Tėvų,ir 
motinų priedermė yra sužinoti, mūsų mokyklose f 
kiek tik galima, apie jų vaikų akis ari kokią nors akių ligą.

Štai šiomis dienomis “Dai
ly Workeryj” telpa straips
nis Mikės Zalisko, iš Aštun
to Distrikto. Jis buvo nu
ėjęs su cannoniečiais ir tik 
dabar pamatė, kaip blogai 
jis padarė. Jis pasižada iimajs būdais padėdavo kovo- 
darbuotis Partijoj, jei bus,jautiems darbininkams, rėmė 

mūsų spaudą. Apgailestavo 
draugės Sadauskienės ir duk- 
^lės likimą.

Nuvežus į lietuviškus tau- 1 
tiškus kapus, drg. D. Lekavi
čius pasakė prakalbą, pabrėž-, 
damas velionio darbus lietu-' 
vių progresyviškose draugijo
se. Ūkapus lydėjo 14 automb-i 
bilių, tai. kaip* tokioj mažoj 
kolonijoj, labai daug. Draft-.< 

ir pažįstami atliko savo- 
įtraukti į I artiją kųodau- . pareigą, skaitlingai palydėjo f-j 
gjausiai naujų darbininkų, kapus. ,, i.-i*. '■!
sustiprinti savo eiles. Da
bar geriausias laikas; da- T
bar, apsivalius nuo visokio I tkamle’K.a,uno rS.dybJ?j- 1 
oportumstmio elemento,'metais.’ ' 
mūs Partija gali augti ir dirbo vielų traukimo išdirbys- 
stiprėti, įtraukdama į savo i tėję., 
eiles tūkstančius naujų pro
letarų. .

Ignas Sadauskas

K. Sliekienė pasakė atatinka
mą atsisveikinimo prakalbą, 
primindama, kad nors draugas 
Ignas Sadauskas buvo biznie
rius, bet'visuomet ir visais ga-

Gaidžiais skinanti streikierius ir desėtkais teisianti dar-1 k1*13, kuriems reikalas yra{didesnis, neparodo jokių Ilgos 
ženklų ant pirmo peržiūrėjimo,vien už priklausymą Indų Komunistų Partijai

• . , .. ■ i.| 4 . T 1. ' // ,x 1 1 ,i TAT „ ' Z-vIJJVl U <111V pilniu pel Al UI c I 111 1U,reikalo jie kalba apie Indijęs saužudystę. ,./Nes ]<oi pasidaro pervėlu sulai-
& ribsuturima kova reikš Indijos minių pasiliuosavimą, o 
uį$ Svetimų imperialistų ir saviškės buržuazijos režimo 
jjįftdymą. Su tuom bus padaryta pradžia pabaigos dr, 

imperijai.

1j ytį pasekmes.
Dauguma tėvų ir motinų no

ri, kad jų vaikams mokykloje 
sektųsi, jie nori, kad jie kitus

sveikatą. Kad tai padarius, 
reikią reikalauti; kad visi Vai.- 
kai mokyklose gautų medikalį 
išėgzaminavimą, kad ; Visi -fizi
niai .trūkumai •. būtą .pataisyti. 
Jei toje mokykloje, kurią tavo 
yaikai lanko, nėra daromas me-. 
dikalis išegzaminavimas, reikia 
ąavo vaikus vesti ,pas savo gy
dytoją. f '

Reikia atminti, kad maži trū
kumai gali tapti dideliais trū
kumais vaikui pradėjus mokyk
lą lankyti. Jei tie trūkumai ne
bus tuoj aus panaikinti, arba 
pagerinti, gali privesti prie iie- 
įekimo ambicijos ir ipiciatyVos, 
ir vaikas gali užaugti negalėda
mas pats savęs užlaikyti ir tų, 
kurie jam priderėtų užlaikyti.

Paprasčiausis mokyklos am
žiaus vaikų trūkumas, tai blo
gas matymasi Kareivis, sugrį
žęs iš pasaulinio karo, būdamas 

^geroje sveikatoje, bet negalėda
mas matyti, yra visų apgailes- 
taujamas, . Apsunkintas visam 
amžiui jis turėk j ieškoti tokio 
užsiėmimo, kuris ; nereikalaują 
akią vartoti. Viepok ,yrą daug

priimtas, pildant josios dis
cipliną ir atadirbti už visus 
tuosx blogumus, kuriuos yra 
padaręs būdamas priešų 
kempėj.

Be abejo, kad daugelis su
klaidintų darbininkų dar 
sugrįžš. “ ,

Mūsų gi pareiga • yra

vaikų ir mergaičių, kurie Suv. 
Valstijose tampa aklais kasmet 
vien tik del neprižiūrėjimo ir 
nepaisymo.

Trakoma yra kroninė akių li
ga, kuri priveda prie aklumo, 
jei nėra gydoma -tinkamai, ši 
liga pradeda labai išsiplėtoti 
Amerikos mokyklose.. Jei mo
kykloje nėra medikalės priežiū
ros, negali būti tikras, kad ta
vo sūnus ar mergaitė, tavo se
suo ar brolis, sėdi arti vaiko, 
kuris turi trakomą, ir nuo ku
rio ta liga gali kitiems prilipti.

Gana didelis vaikų skaičius 
turi prastas

Daugumoje atsitikimų -neprie
žiūra gali priveski prie aklumo 
užaugus, o kituose atsitikimuo
se vaikas negali laikytis su‘ki
tais muksle vien tik kad nega
li i gerai1 matyti. Kiekvienas 
vaikas tįiri būti sykį į metas 
gerai išegzaminuotas, kad iš
vengus ligų, kurios apsunkina 
kaip protines taip ir fizines .pa
jėgas. :

Prastoj akys sulaikys tavo 
vaiką mokslo, ir jei tuojaus ne
bus prižiūrimos, akys gali būti 
amžinai sugadintos.

Geros ausys, kaip geros akys, 
taip pat reikalingos vaikui, ku
ris nori greitai irtis mokslo 
bangose, ^fedikalis išegzami
navimas parodys ausų padėtį ir 
tinkamas gydymas gali -visus 
trūkumus panaikinti.

Medi|<alė mokykloje priežiū
ra atranda nesveikus adenoidus 
ir tonsįlus. Dažnai vaiko pro
gresas inokykloje pagerinamas, 
kuomet;jo tonsilai esti išimami. 
Taip pat; daug atydos kreipiama 
į dantis.

Į Braddocką atvažiavo 
'1917 metais ir užsidėjo barz- 
daskutyklą, kurią laikė iki 
paskutinių. dienų.

Gyvendamas Donora, Pa., 
darbavosi L. S. S. kuopoj, su
organizavo teatrališką ratelį 

[•ir veikė gana gerai lietuviško
se organizacijose del darbinin
kų labo. Kata tik apsigyveno 
čia, tuojaus pakėlė klaušimą

Į apie suorganizavimą teatrališ
kos kuopos ir tas buvo atsiek- ; 
ta, kuopa tapo suorganizuota. 
Paskui net keturiose kolonijo- 

:se buvo sulošta keli veikalai.
Mat, kalėdos sven-, Sadauskas visą laiką skaitė 

ir kada pasirodė 
tai pradėjo ir ją 

Abelnai, jis rėmė vi-

25 d. gruodžio įvyko pas Ja- 
silionius draugiškas pasilinks
minimas.
čiamos kaip Lietuvoj, taip ir| “Laisvę’ 
čia. Tik jos švenčiamos ne vi- “Vilnis,’ 
sų vienodai. Vieni žmonės, skaityti.
švęsdami kalėdas, sueina į bū- M darbininkišką judėjimą, 
rius ir linksminasi, žaidžia, Draugas Sadauskas prigulė 
rodos, kad viskas būtų kuo-J<> P™ šių draugijųS.įU A 
puikiausiai.; duoda , vieni •'ki
tiems dovanas, prisiperka viso
kių bereikalingų blizgučių, o 
apie savo klasės reikalus pa
miršta, tkfsi jaustųsi, kad jau 
gyvena rajuje; t;į i j j j j i i '

Mūsų vakayėjyj^ linksųųm 
tąsi ir žaista taip pat, kaip ir 
kitur. Bet čia buvo prisimin
ta ir savo klasės, ‘darbininkų, 
reikalai. Prisiminta, kad ka
lėjimuose pūsta daugelis mūsų 
klasės draugų. Ištiesta-’jiems 
bent mažos pagelbos iranka. 
Sudėta Lietuvos politiniams 
kaliniams aukų $11.00. Au
kojo: P. Mačipka^ J. Strolis, 
J. Vaicekauskasį A. Pagiega- 
la, L. Tvarijonas, S. Jasilionis, 
E. Strolienė, E. Blinkevičiene 
ir-P. Jasilionienė—po $1.00; 
H. Pagiegalienė, M. Bekerie- 
nė, A. Kaminskas ir A. Mačiu- 
kienė-—po 50c. Pinigus siun
čiu per “Laisvę” ir meldžiu 
perduoti į .fondą, kutįs rūpina
si Lietuvos kalinių šelpimu.

121 *kU0P0S įr, yisose draugijo 
se darbavosi *gerai.

Noreli firąugąs Ignas buvo 
dar jaunas vyras ir mutas la- 
bąj- Veikąltagas, bet žiaurioji 
mirtis išplėšė jį iš mūsų tarpo, 
palikdama didžiausią spragą 
vietos darbininkiškame judėji
me.

Mes netekome jdraugo Igno, 
bet užtai pasistengkime dar 
daugiau darbuotis del darbi
ninkų labo, kad užpildžius tą 
spragą. * G? Urbonas.

P. S. 'Velionio Sadausko 
reikalais kreipkitės šiuo antra
šu: G. Urbonas, 434 Library 
St., Braddock, Pa.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Pinigai gauti ir pasiųsti.
į “U” Adm.

. Sausio 6:
—Pradžia spartakų sukilimo 

Berlyne; Vokietijoj, 1019.
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Įspūdžiai Iškilmių Dvylikos Mėty Spalių 
Revoliucijos Paminėjimo Leningrade

BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS
streikie-

Ačiū susidėjus tam tikroms 
aplinkybėms aš patekau į SSSR. 
Gyvendama baltojoj Lietuvoj 

Laftapie SSSR, mažą turėjati su- 
pratimą. Tiesa, tekdavo sis
tas girdėti, bet vien tik iš kal- 
bų-gandų skleidžiamų darbo 
žmonių priešais.

> •

HUDSON, MASS.

d. gruodžio Lietuvių Pi- 
Kliubas surengė koncer- 
prakalbomis, kad pami- 
trejų metui sukaktuves,

demonstruoti. Urickio aikštė 
ir joje tribūna, kurią praeina 
visi demonstrantai buvo tolyje 
apie Vž kilometro, bet mes da- 
ėjom tik per 2 suvirš valandų. 
Iš visų gatvių ėjo kolonos. Dū
dų orkestrai, dainavimas, orlai-

O priešų ne- vių ūžimas darė nepaprastą 
maža ir įvairių spalvų, prade- įspūdį. Užėjus ant tilto, į aug- 
dant nuo s.-d. ir baigiant mul- štesnę vietą, pažiūrėjau į tiesią 
kintojais dvasiškija ir atvirais i plačią gatvę, į prospektą Spalių 
fašistais. Tą patį daro ir jų i Revoliucijos. Nematyti buvo 
spauda. Nors ir mačiau, kad j nei pradžios nei pabaigos dė
tai melai, bet ir tikro apie SSS; monstrantų. Tai rodė, kad di

džiausia jėga—valia masių ; di
džiausi pasitenkinimą esamais 
laimėjimais.
) Aš prisiminiau, kaip Lietu- 

Tni 'dpmnhJvo-ie turtuolių agentai pildavo 
kibirus pamazgų, ant SSSR dar* 
bininkų ir jų vado Komunistų 
Partijos. Girdi, Rusijoje ko
munistai varą jėga į dėmon- 

Man; kaipo mažaraštei, namų straciją. Ištikrųjų gi .visi ėjo 
’ • patys savo noru. Jaunuoliai, 

jaunuolės vos gavo 'porą minu- {7.7'"‘"į’ 
čių sustot, šoko, žaidė.

Apie 11 valandą pasigirdo iš 
radio gatvėse pasveikinimas le
ningradiečių nuo Maskvos dar

ias rodė, kad ryt šventė, o va- bininkų. čia pat pravažiavo 
kare jau aiškiai matėsi, kad automobilius, pilnas jūrininkų, 
šventė nepaprasta. ' Didžiausių į Jie šaudė į aukštą 

M ra % « « ix I r* zx • v > v-, rl I r

Imi nieiai, uvl u cm 
mažai težinojau.

Patekus į SSSR., teko pirmą 
kartą dalyvauti milžiniškoje de
monstracijoje. Tai buvo demon
stracija šimtų tūkstančių darbi- 

£ ninku Leningrade. L„. ... .......
stracija paminėt linksmumu lai
mėjimą darbininkų 12 metų at
gal.

šeimininkei, sunkų smulkiai vi
są aprašyti, bet nors trumpai 
pasistengsiu įspūdžiais pasida
lyti : ką jaučiau ir mačiau.

6. XI jau iš ryto kooperacijo
je didelis buvo pirkimas. Jau

magazinų krautuvių languose 
'buvo išstatyti Lenino biustai 
aplinkui papuošti raudona me- 

’ džiaga. Didesni namai, teatrai, 
kliubai, fabrikai visi iliuminuo
ti įvairių spalvų elektros lempu
tėmis. Penkiakampės žvaigždės, 
plaktukas ir pjautuvas bei 
skaitlinė XII ypatingai akis 
traukė. Ant visų namų iškėlė 

• raudonas vėliavas. Iš pat ank-
staus ryto dangus pradėjo blai- JS . ° u orivytis, bet gatvėse buvo gana Į 
šlapia, nes prieš tai kelias die
nas ištisai lijo. Pasigirdo rau
donarmiečių jūrininkų dainavi
mai revoliucinių dainų.

8 vai. skubėjau važiuoti į lie
tuvių kliubą, kad kartu su kito
mis ten draugėmis eiti į demon
straciją, i Ne taip lengva jau 
buvo- patekti į kliubą, nes tram
vajai ėja-visi pripildyti. -

Mes susirinkę kliube irgi iš
ėjom į gatvę ir įsiliejom į eiles

8 šaudė į aukštą, maloniai, 
primindami kaip buvo 12 metų 
atgal gatvėse paskutiniam mū
šy su buržuazija.

Trūksta žodžių tą viską ap
rašyti. Vien jaučiu, kad jei tą 
visų tos dienos iškilmių ir kas
dieninio gyvenimo ūpą pernešti 
į retežių Lietuvą, bei į Ameri
ką nors ant valandos parodyt j 
darbo žmonėms kas tai yra lai- 

, tai būtų didžiausios 
jėgos granata, kuri visą supu-' 

jvusį kapitalistinį -demokratinį 
fašistinį surėdymą susprogdin- 

Nėra mažiausios abejonės, 
proletariatas, 
broliškomis 

laimės. Visu

vadovauja- 
kompartijo- 
smarkumu

tų.
kad
mas 
mis
artinasi diena iškilmių, kuomet 
ir mums daugumai teks būt 
liudininkėmis iškilmių viso pa
saulio Sąjungos Socialistinių 
Sovietų Respublikų.

Selemonija Tavjanskaitė.
28-XI-1929.

28 
liečiu 
tą su 
nėjus 
kaip progresyviai lietuviai ati
darė savo namą.

Pradedant koncertą, Aido 
Choras padainavo 3 dainas su
tartinai, po vad. d. Permino ir 
publikai patiko. Gražiai pa
dainavo E. Sidariūtė. Jos ma
lonus balselis visada užganė
dina publiką. J. Palčiauskiū- 
tė griežė smuiką gražiai ir vi-į 
siems patiko.

Po ‘ tam sekė prakalbos. 
Kalbėjo drg. J. Bondžinskai- 
tė daugiausia apie moterų j 
darbininkių reikalus. Nurodė, u vikad moterys dirbtuvėse . teuz-j 
dirba beveik pusę algos, kaip 
kad vyrai uždirba. Todėl 
moterys turi būt organizuotos, 
kad pagerint savo gyvenimo 
sunkias sąlygas. Visi atydžiai 
klausė, daugelis apgailestavo, i 
kad trumpai tegalėjo kalbėt. Į

Po prakalbai dainavo A. i 
MickėvičiūŲė iš Marlboro. Pu-|džioj 
blikai labai patiko. Jai buvo 
įteiktas gyvų gėlių bukietas. 
Jos balsas stiprus ii* malonus, 
neblogai pralavintas. Jeigu 
toliau lavintųsi, išeitų gera 
dainininkė.

Taipgi drg. P. Beni is dai
navo gerai; jo balsas muzika- 
liškas ir gerokai ’pralavintas. 
Seniau teko girdėt jį dainuo
jant, bet šiandien visai nebe 
tas, žymiai pažengęs-muzikoj. 

Amerikonas Adams dainavo 
(angliškai irgi gerai. Užbai
giant P. Benlis ir A. Mickevi
čiūtė dainavo duetus ir visiems 
labai patiko.

Publikos buvo daug sulig 
įmūsų kolonijos. žodžiu sa
kant, koncertas pavyko gerai, 
liko keletas desėtkų pelno, z
L.D.S.A. Kuopa Suorganizuota

Suvirs pora metų atgal Lie
tuvių 
100 kp.. gyvavo, bet tapo lik
viduota iš - priežasties neveik
lumo. Laike - šokių drg. J. 
Bondžinskaitė susišaukus kele
tą moterų pradėjo kalbint,

Kliubas ant metinio susirinki1 
m o 15 d. gruodžio paaukojo 
$10,00 Gastonijos 
riams.:

.Tarptautinio Darbiu inkų 
Apsigynimo 20-ta kuooa ren
gia šokius subatoj, 11 d. sau
sio, L. P. Kliubo svetainėj, 17 
School St., Hudson, Mass. Pra
sidės po 7-nių vai. vakare, šios 
organizacijos šokiais visi turė
tų susidomėt. ši organizacija 
lošia svarbią rolę darbininkų 
judėjime. Vadovauja streikus, 
už suareštuotus užstato kauci
jas, veda teismus už paliupsa- 
vimą apkaltintų streiko vadų. 
Daug pasidarbavo Gastonijos 
istoriniame streike. Dabar 
svarbus streikas mainierių ple
čiasi, daug pinigų reikia.

kad atgaivintų kuopą. . Po tam 
susirinko moterų daugiau ir 
jai pavyko su organizuot kuo
pą net iš 14 narių. Labai pui
ki pradžia, nėra abejonės, kad 
iš naujo moterys susiorganiza
vę dirbs pasišventusiai. Tik 
reikia nepamiršti atydžiai per
skaityt “Darbininkių Balsą“ 
kiekvienai. Paš mus darbinin
kių moterų yra daug, todėl L. 
D. S. A. kuopą galima išau
gini didesnę. Pažangesnės 
moterys privalo visos stot į L.

j D. S. A. kuopą. Kitokiu bū- 
|du. mes savo gyvenimo nepa- 
gerinsim, kaip tik klasiniai; su- J Kviečiam vietinius ir iš apie- 
sipratę ir stipriai susiorganiza-' linkės skaitlingai atsilankyti, 

įvę į darbininkiškas organika-(Visą : pelną skiriam streikuo- 
lęijas. ; ; , I jautiems darbininkarhs.
i TurĮu priminti, kad. L. P .J . i Alizavietis.

POLEMIKA IR KRITIKA
nes agitacijos, kiek jos yra 
dabar. Jau net ir SLA. orga- 

pasirodo vietos 
Rašo apie tai

Laisvės“ redakcijai, 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamoji redakcija: Pra- ne “Tėvynėj” 
gruodžio mėn. pasiun- tam permaža.

ėiau "Tėvynės“ redakcijai šį! pašalinė spauda, siuntinėjami 
rašinėlį, kurio kopiją meldžiu lapeliai nariams įvairių “Ly-« 
patalpinti “Laisvėj.“ Ligšiol gų, 
maniau, kad būdamas S. L. A.jkt.
nariu galėsiu išsireikšti savo į grupių yra laikomi susirinki- 
mintį Susivienijimo organe, i mai-kokusai, kuriuose svarsto- 
Buvo net ir specialis skyrius ima ir daroma planai, kaip bū- 
įvestas: “S. L. A. Narių Tribū
na.“ Su daugelio narių iš
reikšta mintimi tame skyriuje 
nesutinku, bet tai yra kiekvie
no nario ypatiškas dalykas.
Už 'tai ir siųsdamas šį ęašinelį 
“Tėvynėn“ neturėjau mintyj, 
kad su jame išreikštomis min
timis būtinai turi visi sutikti. 
Aš žinau, kad tokioj didelėj 
organizacijoj, kaip S. L. A., 
yra narių visokių įsitikinimų. 
Dėlto turėtų būti leidžiama vi
siems nariams laisvai išsireik
šti savo nuomonę organizaci
jas klausimais organe “Tėvy-

Turiu dadurti, kad šis

“Sargybos Komiteto’’ ir 
To dar negana. Įvairių

Darbininkių Amerikoj jmano rašinėlis jau yra ne pir

Puslapis Trečias-d1

BRANDUOLIAI IR

LAIKRAŠČIAI IR NA-

TAI TIE ŠVELNŪS

prisitaikyti 
kreipkitės

i ri smuikininkai, kreipkitės pas mane.
o i

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

BUDAVOJlMO VAJŲ
DAILY WORKER

26 UNION SQUARE, -NEW YORK CITY

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

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Optometras 
Optikas

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, 0.D
ir

! CASTON ROPSEVICH
' Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

CIGARAI
MENDELO

SIUSKITE PASVEIKINIMUS DARBININ 
KAMS SOVIETU SĄJUNGOJ
Specialė laida šešta metinių Daily Worker su

kaktuvių, Rusų Kalboj, kur tilps pasveikinimai nuo 
visų darbininkų ir organizacijų bus pasiųsta darbi
ninkams Sovietų Šąjupgoj sveikinant juos Penkių 
Metų Plano pasekmingumą, pranešant jiems, kad 
mes mobilizuojamės apgynimui Sovietų Sąjungos 
nuo imperialistų atakų.

TŪKSTANČIAI PLIENO DARBININKŲ
TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ
TŪKSTANČIAI TEKSTILĖS, AUTOMO

BILIŲ IR KITŲ DARBININKŲ

. , VISOS, DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 
VISI PARTIJOS

DISTĘIKTAI

VISI PARTIJOS
! ; Į . RIĄI l

TURI SVEIKINTI PIRMĄJĄ DARBININ
KŲ TĖVYNĘ, GELBĖTI JIEMS BUDA-’ 
VOTĮ IR APGINTI JĄ! 

/ •
. Darant Daily Workerį masiniu darbininkų orga
nu visose industrijose, Jungtinėse Valstijose.

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

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

mas, kurį esu pasiuntęs “Tė
vynėn“ ir kuris netilpo. Ne
bus ir paskutnlis.' Ligi šiol ra
šydamas nedarydavau nuęra- 
šo, bet nuo dabar kopiją pasi
liksiu ir kuomet organe “Tė
vynėj“ atsisakys talpinti, tai 
kreipsiuos į pašalinę spaudą. 
Tegul pamato S, L. A. nariai, 
kaip “bešališkai“ yra reda
guojamas mūsų organas.

štai tik gavau “Tėvynės“ 
num. 51. Jame telpa atskaita 
už tretį bertainį 
t. y., už liepos, 
rugsėjo mėn.

Man, kaip ir 
L. A. narių, būtų 
du gauti daugiau 
prie atskaitos, 
pasitaikius, ir klausiu jus, po
nai iš S. L. A. centro: Gegužis, 
Jurgeliūtė, Vitaitis, Žukas ir 
kiti; atsakykite per “Tėvynę,“ 
kiek centro organizatorius pri
rašė naujų narių ? štai atskai
ta už minėtus tris mėnesius: 
naujų narių gauta (priskaitant 
jaunuolius) 341; visiem kuopų 
organizatoriam per tą laiką 
atlyginta $353; vienam tik 
centro organizatoriui išmokė
ta $1,300.75. Atsakykite, ke
lis iš tų 341 narių prirašė p.. 
Žukas? O jeigu jis nieko ne-l 
prirašė, tai ka jis organizuo
ja? 7 " ‘ ‘
keta suvirš $5,000 per metus? 
Už paaiškinimą išanksto . sa
kau ačiū.

S. L. A. 21 Kp. Narys, 
L. Jonikas.

661 Fairfield Ave., 
Ferndale, Mich., 

Gruodžio 9, 1929. 
“Tėvynės“ (Redakcijai, 

New York City, N. Y. 
Gerbiamoji Redakcija:—'

Kaipo SLA. narys ir vienos iš 
didžiausitŲkp. pirmininkas, rei
kalauju, kad mano rašinėliui su- 
teiktumėt vietos artimiausiame 
“Tėvynės“ numery. ' Rašybą 
ir gramatiką galite taisyti ar
ba ne, bet neiškraipykite min
ties. , n

Su pagarba.
L. Jonikas, 

SLA. 21 kp. pirm.
S. L. A. Pildomosios Tarybos 

Nominacijos
Turbūt dar niekados nėra 

buvę tiek daug įrĮeŠrinkimi-

tų galima apsilenkti su orga
nizacijos įstatais-taisyklėmis, 
kad pravesti tam tikros grupės 
peršamus kandidatus į Pild.i 
Tarybą. Į

Apie vieną tokį kokusą, ku
ris buvo laikytas Wilkes-Bar
re, Pa., ir kuriame dalyvavo 
centro organizatorius p. Žu
kas, SLA. Narys rašo “Vilnies“ 
282 num.: “Nutarė... skirti 
komisiją dar mėnesiu prieš 
nominacijas: tokia komisijai 
galės užbalsuoti ir už tuos' 
narius, kurie nedalyvaus susi-' 
rinkime, arba ateis tik duok
lių užsimokėti ir vėl išeis...“ 

Gal sakysit, kad “Vilnis“
iyra komunistų dienraštis, ir 
| ten gali būti perdėta. Bet 
štai, “Tėvynės“ 47 num. ko- 

jrespondencijoj Jš Lee .Park, 
I Pa., St. Žukauskas rašo: “Ka- 
{dangi 1 d. Gruodžio bus Pild. 
(Tarybos nominacijos, tai iš tri
jų narių išrinktas komitetas, 

Ikad ‘progresyvių’ skymamsl 
(būtų padarytas galas.“ Ką 
tas Ireiškia? Ar tai nėra pa
sekmės kokusų?-Ir tai dedasi,’ 
gal būt, su žinia Pild.' Tary
bos, nes kaip “Vilnies“ kores
pondentas rašo, tai Wilkes- 
Barre, Pa., kokuse dalyvavo 
centro organizatorius, kur bu-- 
vo nutarta rinkti specialę ko-,_ 
misiją nominuoti Pild. Tary-i^ 
bą. O prie korespondęncijos 
iš Lee Park, Pa., kur St. Žu
kauskas rašo, kad tokis tari- „ 
mas jau gyveniman įvykdin- 
tas, “Tėvynės“ redakcija jo
kio prierašo nededa. Matyt, 
su tuom pilnai sutinka.

Kad centro organizatorius 
važinėja po lietuvių kolonijas 
ne organizavimo lietuvių į 
SLA. tikslu, bet sukėlimui ne
apykantos tarpe narių, tai di
džiumai SLA. narių jau se
nai žinoma. Aš čia remiuosi 

•ne" išmislytais paskalais, bet 
faktais. Tegul gerbiamas or- 

T v , . . .v ganizatorius viešai paaiškina,
reiškia jo ištarti žodžiai 

jSLA. 35,2 kp. išvažiavime, 
Tashmoo Park, liepos 6 d. š. 
metų ? Jis pasakė : “Su bolše- * 
vikais SLA. nariais reikia 
voti iki paskutinio kraujo 
šo!”

SLA. nariai turėtų gerai 
myti savo kuopose Pild. Ta
rybos nominacijas. Kur tik 
suseks, kad nominacijos atlik
tos ne pagal konstitucijoj nu
rodytas taisykles, tuojaus pa
skelbti viešai visus faktus ir 
pareikalauti Pild. Tarybos, 
kad tokie neteisėtai atlikti bal
savimai -būtų atmesti.

Taipgi, pagalvokit SLA. na
riai, ar nebūtų laikas pareika
lauti jPild. Tarybos, kad at
šauktų centro organizatorių p. 
Žuką? Nes jeigu nieko mes, 
SLA. nariai, nesakysim, tai to
kie dalykai, kokie dabar apsi- 
rfeiškia organizacijoj, ne tik 
kad suardys SLA., bet tiesiog 
veda prie pogromų.

L. Jonikas.

VARDU

Kurių Jūs Pageidavote

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

tė-

ko-
la-

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

1929 metų, 
rugpjūčio ir

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

daugeliui S. 
labai žingei- 
paaiškinimų 

Užtai, proga/

Juos Išdirba

STANLEY PAUL ■ 
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir pej- paštą išsiuntinėja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

KALENDORIUS
1930 METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ
Kaina 25 Centai

Tuojau jsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jj ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

' ’ ' i i - r ' 1

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

DARBININKU

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

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.

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

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

PLATINKIT 
“LAISVĘ

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

New York

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge-

- , _ '» 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir Ketvergais:

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

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

stebuklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri! 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

VaistžolSs yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietčjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečii 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krik 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kito 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisi* 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins, minčtas liteas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų P-eparatas.” Nervų li
ga yra labai iz>gas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
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

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 lietuvis, 
žymus auto ekspertas-insttukto- 
rius L. Tikniavičfus. Atdara ikt 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.
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BROOKLYN LABOR LYCEUM

A. F. STANKUS1

LIETUVIS GRABOR1US

Graborius-Undertaker
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Kairiene.
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—Draugai, negali būti abejonės, kad mū-
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Kalnakasys pra-

Neleisime, drau-
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koncer- 
vasario 
draugi- 
dienos.
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dau- 
per-

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

o
o
n

GARDNER, MASS.
A. L. D. L. D. 53 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 13 sausio, Liet. 
Kliube, 205 Main St, Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai sjitėmykit 
dieną ir atsilankykit, nes bus renka
ma valdyba. Sekr. A. Siekis.

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

bus seredoj, .8 sausio, savuose kam
bariuose, 7:30 vai. vakare. Visos na
rės malonėkit ateiti, yra labai svar
bių reikalų. Pereitam susirinkime,

PARAŠĖ A. BIMBA
trumpa iv aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj.

.. -r • ______ i. ___________ ________
Tai trumpa iv aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite:-LonĮno atsižymčjimus kovose 'su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbinįnkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le- 
tinui, Trockis, panorėjo Įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
.cnino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

N. S. PITTSBURGH, PA.
L. 1). S. A. 60 kuopos susirinki- 

bus nedėlioj, 12 sausio, pas drg. 
Šabliauskienę, 1718 Manhattan 
Pradžia 1 vai. po pietų. Visos 
ges būtinai atsilankykite, nes 
sime išrinkti kuopos valdybą, 
ir kitų svarbių reikalu aptarti.
II. ~~

WILKES-BARRE, PA.
Bendras Komitetas rengia 

tą su šokiais subatoj, 22 
(February). Prašome kitas 
ias nieko nerengti ant tos

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

S. Main St., bus lavinimosi diskusi
jos. Kviečiame visus atsilankyti, 
kurie norit lavintis lietuvių grama
tikos ir abelnai praplėsti savo 
jimą. Pradžia* 7 vai. vakare, 
mite tas.

mas
Name, kampas 8th St. ir Fairmount 

bus nedėlioj, 26 d. sausio, pra-'Ave.
sides 10 vai. ryte, A. P. L. A.|?ai, Regatai nepamirškit atsilanky- ~ . , • _. . t . I ti laiku, nes pradesime susirinkimą2 kuopos svetainėj, 24 Locust lygiai 8 va]. vakare. Yra daug

McKees Rocks, Pa. Ofi- svarbių reikalų aptarti. Komitetas. 
■ / , 3-4

PHILADELPHIA, PA.
O. Bendro Komiteto susirinki- 
bus seredoj, 8 sausio, Liaudies

Pradžia 8 vai. vakare. Drau-

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po, pietų.
MARGARETA VALINČIUS
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NUPIGINTA KAINA!
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r Puslapis Ketvirtas

Du Pasauliu
A. P. L. A. REIKALAI gali

Draugai, dabartinis A.P.L.A. 
vajus užsibaigė su 31 d. gruo
džio, 1929 m. Nors dar visos 
naujų narių aplikacijos Centrą 
nepasiekė ir tuo laiku abelnos 
skaitlinės gautų naujų 
padaryti negalima, bet 
mėmis vajaus -galima 
džiaugti. Atsižvelgus j

kuopos, jei mato reikalą, 
siųsti savo atstovą ar atstovus. 
Lai atvažiuoja ir mato aiškiau
siai, kur ir kam yra išmokėta 
centro kiekvienas A. P. L. A. 
draugijos centas. įNaudingą
būtų, kad visos A. P. L. A. 
kūopos ir visi A. P. L. A. na
riai sektų draugijos visokias 
atskaitas ir jomis domėtųsi.

J. Miliauskas,
A. P. L. A. Centro Sekretorius.

sios metinės konferencijos. Taigi, 
draugės, šj syk} būtinai pasitengkit 
atsilankyti, nbpamirškitį. Sekt. M. LIETUVAITĖ FOTOFRAhSTĖ

(Tąsa)
. —Širdingiausiai ačiuoju, ponas phlkinin- 

‘Jfe. U
Suvaryta minia griuvo ant žemėš. Mo

terys alpstančiai blaškėsi, verkė. Seneliai 
ii' senelės meldėsi. .Vyrai dejavo. Jauni
mas spaudė iš piktumo kumščius, kramtė 
lūpas. Orlovas pažiūrėjo į minią, dūrė 
pirštus:

Ant rinkos minįa uįubąlusų dulkėse si|J 
kasi. Žmonės tai ten, tai šen pusiau nuo
gai nudraskyti. Per Orą. švilpia šompo- 
LaL. i 'Geležies šompolai. Kruvini kirčiai. 
Kraujas. Raudona sukapota mėsa. O baž
nyčios varpas, kaip kokis melagis, gaude. 
Prie bažnyčios sienos dar kaip kurie ko
jomis traukė, spaudė -rankų pirštus. Už
muštų buvo' 49 žmonės, šompolais sukapo
tų 60 ypatų. Margoji minia su skausmu 
vos atsikėlė, siūbavo. O bažnyčios varpas 
vis melavo, skelbdamas ant žemės ramybę.

Visi Eisime
Šalimai nuo gelžkelio, taigoj, virė gyve

nimas. Partizanai ant greitųjų drūtino 
miestelį Pčelino. Tankūs pilki rūkai den
gė gatves ir kiemus. Aštrios lopetos, čerš- 
kėdamos pjovė žalią dirvą apsupančią vi-

—Išnaudotojai vėl nori mus, draugai, 
nugrūsti į apkasus, vėl mūsų rankomis 
grobti iš karo ugnies sau turtus.

—Neisime!... Nenorime!... Šalin ka
ras!...

•—‘-Jeigu nenorime už juos kariauti, tai 
visi draugai turime imtis kaip vienas už 
ginklo apsigynimui.

—Visi, visi stosime į apsigynimą,—su 
šakėmis! sti kūlokais!

■ —Pas baltuosius niekšus ginklų yra 
daug—atimsime!

1 Motygin nutilo.- Mokykloj pasidarė ra
mu. Rausvi spinduliai švietė ant susirin- "I • • / X I ■
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są miestelį. Kalbėjosi pakuždomis. Iškas- P??® V’ „vv„tp„, 
tą žemę atsargiai pylė į juoda ilga volą. P.1Kt?slas gyyaĮe?- 
ai__ „..i.^^d’ia. Sunaikinti m

—Q gal yra tarpe mūsų, draugai, bijan- 
tysis? Gal kam baltųjų viešpatavimas at
rodo geru ?... “

—Be reikalo kalbi tą, draugas Motygin. 
Kalbėk kas reikia... Baltųjų ‘ viešpatavi
mas įhiestelį Širokoje sudegino. Dukterį 
išgėdino. Mus pragaišino. Moterį su kū
dikiu kardu nukirto. Kitą moterį nudūrė. 
Visus gyventojus miestelio Medvežija iš
plakė. Visas merginas išgėdino/ Nei se
nam nei jaunam nuo jų nėra pasigailėji
mo. “Baltųjų viešpatavimas”. Baltųjų 
viešpatavimas—plėšimai, žudymas, blogiau 
negu senasis caro režimas. . Kaip gyventi

Kaip gyventi? Sunaikinti tas
!... Šampolais muša, ka- 

__  Sunaikinti juos iki vienam! Pasigai
lėjimo negali būti! Sunaikinti!... Sunai
kinti !... Sunaikinti!... Visi stosime į ko-

Sargybiniai atsargiai landžiojo artimai 
miške ir slapstėsi žolėje.

Raudonoji vėliava, pajuodavus nuo dul- va!
kių plevėsavo ant mokyklos durų. Viduj
buvo šviesa. Ji tiesiog mušė į veidą Gri- nuo minios lingavo.
goriui Žarkovui. Vietoj jo akių, juodavo gin atsisėdo. Išėjo kalbėti senelis Čubų- 
tamsios duobeles. Žandikauliai labiau išsi- kov.

. kišę,'negu pirmiau. tSekretorio plaukai
kaip kuokštas nešukuoti. Čia buvo susi-.su tarpe galėtų būti bailių,—mokykloj pa
rinkimas atstovų nuo kovingųjų valstiečių ! sidarė labai ramu.—Mes visi žinome, kad 
partizanų^ būrių, taipgi kasyklų darbiniu-, su baltomis gyvatėmis sugyventi negalima, 
kų is Svetloozero. Šviesa tik artimesnius ~ 
apšvietė. Jų veidai .prisipildę: kraujo ir 
jausmo. Kalbėjo barzdotas kalnakasys 
Motygin.

—Draugai, tai mes baigėme karą su Vo-

. Šautuvais , stuksėjo į grindis. Grindys
. Oras sunkus. Moty-

narių 
pasek- 

pasi- 
visus

mūstj trūkumus, A.P.L.A. va
jus labai gerai nusisekė, šis 
vajus tai buvo tik pradžia mū
sų darbuotes. Iki šiol mes bu
vome dar nepatyrę A.P.L.A. 
veikime ir nežinojom kaip ge
riau aiškinti naudingumą šios 
mūsų gerbiamos draugijos. Bet 
ačiū mūši] veikėjams, mes šian
dien ,galime spėti, kad laike va
jaus per 3 mėnesius gavome 
virš 300 naujų narių į A.P.L.A. 
draugiją, šis vajus mums davė 
gerą pamoką. Mes matėm še- 
nadoriečius, detroitiečius wil- 
kesbarriečius ir kitus pirmaei
lius A.P.L.A. veikėjus labai pa
sekmingai veikiančius. Aš ma
nau, kad tie draugai parašys j 
organą “Laisvę” savo darbuo
tės įspūdžius, o mes, kiti, .daug 
ko pasimokysime iš jų patyri
mo. Nors šis A.P.L.A. vajus 
jau užsibaigė, bet prašau visų 
AJP.L.A. narių nenuleisti ran
kų ir dirbti šiai draugijai, kas 
kiek gali. Darbas gavimui nau
jų narių kaip ėjo, taip tegu ir 
eina. Tų kuopų, kurios neno- Į 
rėjo gauti nauji] narių laike! 
vajaus, prašau darbuotis dabar 
ir nei viena A.P.L.A. kuopa ne
gali pasilikti nepadir’iėjus ga
vimui naujų narių.
A. P. L. A. Centro Knygų Ro

kavimas
Kaip sako A. P. L. A. kon

stitucija, yra šaukiamos arti
miausiai gyvuojančios-prie A.

1 . 1 1 »11C1XV

Kati Komisija.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

P. L. A. centro kuopos, 
išrinktų po vieną atstovą 
kuopa nori, gali rinkti ir 
giau atstovų) rokuoti ir 
žiūrėti A. P. L. A. centro 
gas. Rėkavimas knygų

j Dabar visi žinome. O savaitė laiko tam
! atgal aš dūr tą nežinojau. Aš^ maniau, jei-sst 
igu aš'niėko niekam nedarysiu, Jai ir įmanęs IciaŲs pakvietimas yra pasiųs- 
! Kinli/AC? o Lcii Pi IzmiA 4-i lz n n'nl i L o c? ai/vwic* A T. A V n •

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. Mažeikienė 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 dalyvauti. Reng. komitetas.
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Room 32, Weitzencom Bldg, 
Public Square 

WILKES-BARRE. PA.

Bell Phone, Poplar 7545

st. 
drau- 
turė- 
Yra 
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162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA,

ŠIŲ METŲ MADOS

ORNISIA1
Išparduodami Dabar

.1

i nelies. O atsitiko kaip tik priešingai. Tik- :tas šioms A. P. L. A. kuopoms:
-n 1--1 ' ” 1 -v-. .v, x !o n o xl> 12> 14> 17 ir

j *37. Atstovi] keliones ir kitos
Visi mes buvo l^šos yra padengiamos tos 

Girdėjome, regėjome, o pagel-1 k,uopos’Jturi s“ ,savoJ ’ * Z5 v I stovą . Kuopa, išrinkdama at-

rą; dukrelę!... senelis drebėjo, išbalo, —7, 8, 9, 
mano dukrelę po mano akimis, akyse jos "” 
motinos ir vyro išgėdino.' ’_______  ___
me namie. C ‘
bėti^ negalėjome, nes jie spėka. Ką gi aš|sįova> įteikite raštišką kuopos ‘ dei mažo atsilankiusių skaičiaus, ne
su žentu galėjau padaryti? Ir vėl ta pat io-alibiimn No lik viršmino buvo galima išrinkti valdybą, tat tu- 

sertas caristines skolas atgauti. Kaip kau- žento sesutę 14 koo metų mei gaitę > tos, L?, ir kitos A. P. L. A. j Delegatės išduos raportą iš būvu- - . . . .. A . n 7 r n Tin nūn rin va i /a Ir o o n I In K n i'* m nc< o I m i o

’ O

kietija, nuspardeme po vejniais visas kliū
tis, kaip jie ant mūs lenda su nauju karu.'
Buvo sakyta, kad karo baigimas turi būti 
be užgrobimų ir kontribucijos—tas'jiems! 
nepatiko. Ar matote, sąjungininkai nori,

las gerklėje jiems atsistojo ant to kelio 
Sovietų valdžia. Negali išnaudotojai su
tikti, kad darbininkai ir valstiečiai patys 
tvarkytų savuosius reikalus, 
noris paviešpatauti, savo 
parodyti.

Susirinkusieji klausėsi.
dėjo kalbėti greitai.
h—Ne, nesulauks jie to!

gai! Atlaikysime Sovietų valdžią!
—Neleisime!... Apginsime Sovietus!... 

—kartojo susirinkusieji.

Jiems vis
“broliškas” iltis

lužkamavo, tie niekšai. Dabar mes abu čia ; 
ir senele čia... Duktės jau nėra, nes ve-' 
liau ją užsmaugė tie niekšai. '

—Taip, galingas yra Kolčakas. O darbi- Į 
ninkija ir valstiečiai galingesni ir už , jį. į 
Per vienybę mes ne vieną toki nugalėsime, i 
Vienybė—spėka. Vienybė viską sali. Rei-l 
kia tik visiems susijungti. Lai aklu nebus. ’ 9 
Lai visi žino, ką baltųjų gaujos daro, ir į 
ką jie padarys su visais mumis, jeigu jie! 
galia turės.

—Teisingai!... Teisingai!...
■. (Bus daugiau) . j

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas,

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

oi =
n

DAILY © WORKERIO Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS

Apart kitų numerių, grieš “Stanka Razin,” Aleksandro Glazunovo

(LIETUVIŲ MACOCHAS)
Z

Prajoto Olšausko, kuris nuteiktas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie . ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las \ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūšų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra, kurios kaina tik 15c.

NACHM BENDITSKY, Celistas 
DORSHA, Žymus Šokikas

TAYLOR GORDON, Garsus Baritonas f 
grupėje Negrų dainų

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

SUKATOJ, SAUSIO (JAN.) 11, 1930
Pagelbekite išbudavoti DAILY WORKER} masiniu dienraščiu
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198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.

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

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA ’ PIRTIS

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
" . ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. KaškiauČius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos. ’ \
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare Tite, 
rvvn A ^nti^j klasėj lašais išsimaudymas «

1 K A ir miegojimas per visą naktj ant Jį C e Fit 01 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesni* 

v prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

Utarninkais

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

Ties Broadway ir Flashing Avenue, Brooklyn, N. T.
Telefonas: Pulaski 1090

r> O



Tėvynės” redakto- kambarį, po num. 504 Frank-1 daiktų.

PORTLAND, ORE
%%i.

NA

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

X-Spinduliai,

namus labai pigiai ir tas neilgai

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKAVIETOS. ŽINIOS /

pinigus

Parsiduoda už $3,400. Maty-

Vardai __

1763

981

tea

Geneva.—Sulig Tautų Ly
gos tarptautinio darbo biu
ro surinktų statistikų, vi-

Kaina—$1, 75c ir 50c.
Rengimo Komisija.

tįstai turi daugiausia dar
bo. Tarp jų visam pasauly 
veik nėra bedarbės.

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

Dvi Senos Bedarbės Sykiu
Pasidarė Sau Galą

Už trijų savaičių pirm nau
jų metų, Theresa Daltonienė,

I-Ial T. Beans išrado

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te "Gold Medal 
imkite kitokių.

A6. žemiau paBiraSę«, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD tOWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

skyriai:
Brockton office

630 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

Bedarbe Nepaliečia 
Deuitistų

50 metų amžiąus našlė, buvo toje ugnyje! visai nedega.
Ji pavadinta “duriumu.” 

grindų plovėja, kur ji uždirb- Būsią iš jos dirbama fonogra- 
davo apie $10 į savaitę.

(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.) 
M. Nedelioj 9 A. M. iki 4 P. M.

No.—_—----

Miestas___

Bakery,
A. M. Reichu na g. Šovini r. k m

DR- Z 8 NS HO EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

Stata

’ Pirmadienis, Sausio 6, 1930 J' EAISVB Puslapis Penkias

SUSIV. UETUVIŲ AMERIKOJ REIKALAI S..™'? SSMftSfi
i- ' orinrlii nlnvči'n Inir ii nvrlirh-:

S. L A. “Bepartyviškumas” ir Kaslink 
Dvieją Pusių Medalis riaus, 1.

“Tėvynės” No. 51, 1929 m., j nesitikiu. Jis “perdaug be* 
tilpo redakcijos straipsnis po i partyyiškas.” . 

4>antgalviu: “Svarbūs 
^vmai.” Beskaitydami tuos 

“svarbius nutarimus” sužino
me, kafcl gruodžio 1 d., Hart
ford, Conn., įvyko rytinių val- 

/(. stijų sandariečių konferencija, 
i kurioj būk dalyvavo arti 50 

Sandaros partijos veikėjų. Ro
dosi, kad toj konferencijoj da
lyvavo ir “Tėvynės” redakto
rius; jis smulkmeniškai žino 
»konferencijos nutarimus. 

“Tėvynės” redaktorius apie 
tą konferenciją rašo sekan-

“Taip pat ir S. L. A. orga
nizacijos reikalai nebuvo sve
timi šiai konferencijai—ir 
apie Susivienijimą čia plačiai 
"kalbėta, svarstyta, kad Susivie
nijimas paliktų ir toliaus lais
vas nuo partijų kontrolės, kai
po apdraudos, pašalpos, lab
darybės, kultūrinė 
lietuvių organizacija.

Gi sandariečių partijos or- ■ portlande ir kuopos organiza-j 
ganas “Sandara,” rašydamas,torius nebuvo susirinkime, nes miesto i ligoninių

Todėl visi darbai i su jū žinia statė ligoniams | 
i------------- —'supuvusią mūsą. ( Jis taipgi]

nusuko $172,000 nuo kilų sa-j 
viškės korporacijos narių, ir 
tuos pinigus skolino būtlege- 
riams, tūliems politikieriams 
ir net kapitalistinių laikraščių 
redaktoriams. Taip antai, New 
Yorko Americano redaktoriui- 
vedėjųi Pols “paskolino” $2,-' 
000, nepaimdamas iš jo jokio 
paskolos raštelio. Vadinasi, 
buvo “amžina paskola,” arba 
kyšis,—kad nebūtų į laikraštį 

kri-

tai bent aš iš jo nieko'Hn st- Brooklyne, jos buvo ne- 
“perdaug be* m°kšta jau už visą mėnesi.

Apie J Siurbos kalėdų išvakarėse jinai užsta- 
Nutari-j įvykį tas žmogus apie tris mė-

4.---- nesiūs per “Tėvynę” raudojoj
S. L. A. narius baugino parti
jos 
jo 
jos 
joj

Už Tų rekordai ir daugelis kitų 
Jau susikūrė tam tik-

ra bizhio korporacija.
•' “Durium” turi panašumo į 
gintarą. Iš jos dirbami re
kordai būsią geresni ir piges
ni.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

i

baubu. Bet dabar, kada 
partija, sandariečių parti- 
50 narių, savo konferenci- 
darė nutarimus del S. L. 
tai tas žmogus .apie tai ra

šo ilgą editorialą; uždeda ant- 
galvį: “Svarbūs Nutarimai” ir 
džiaugiasi, kaip geležėlę ra
dęs. . .

Kas nors, kur nors negerai. 
Senas S. L. A. Darbuotojas.

te “panšapėj” savo šliūbinį 
židtlą, gaudama $2, už ką nu
sipirko valgių. Bet jie neilgai 
skelsė; ir moteriškė pasijuto 
plikai badaujanti. Elgetauti 
gi neturėjo drąsos. Todėl pa
sirinko nusižudymą, kaip vie
nintelę matomą išeitį iš tokios 
juodos būklės. Bet tuo tarpu, 
kai Daltonienė paleido gazą Į 
kambarį, pas ją buvo užėjusi 
ir kita sena vargšė, kurios var-\ 
das nesužinota. Viešnia nuo 
jgazo žuvo kartu su Daltonie- 

į ne. 1 Sprendžiama, kad jinai 
[sutiko drauge su jąja užbaigti 
gyvenimą* K.

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medal Haar- ^AND!MPROj/ 
ir gamta atsilygins. 
jų dydžių. Ieškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: 9669Bell, Oregon 5136

Gruodžio 13 d. įvyko A.
D. L. D. 4 kuopos susirinki
mas. šokių surengimo apie 
kalėdas komisijos raportas bu- 

įvo tokis: vienas komisijos na- 
Amerikos;ryS persišaldė ir vos tik gy- 

|vas, kitas per šventes nebuvo

minališkus šmugelius.

TpI. Stagg 6533

Supuvusios Mėsos
Kontraktams Skolino
Biiilegeriam ir Papirkinėjo
Laikraščius

Abraham Pols, kaipo kon- 
traktorius, ne tik papirkinėjo j 

' ' i inspektorius i

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
STIPRUS VALGYDAMI MES PATAIKOM

Taip sako A< Tatilauskas, savininkas Restauracijos ir salės. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiima; nes 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

ganas “Sandara, j

apie tą pačią konferenciją, sa-'persi§aidęs.
ko, kad didžiuma tos konfe- j palikti tai pačiai komisijai, nes 
rencijos delegatų išsireiškė J įg mažiukės kuopelės negalima 
kad S. L. A. iždininku geriau-'buvo kitaip ir padaryti.

Gruodžio 15 d. vietos ko
munistai turėjo surengę pra
kalbas. Kalbėtojas buvo at
vykęs iš Seattle, Wash., Jau
nųjų Komunistų Lygos organi
zatorius, ir vietinis daktaras 

iV. McMickle. Pastarasis aiš
kino, kaip mokslas sumuša 
dvasių pasirodymą, dievus ir 
visokius vaiduoklius.

Jam buvo duota daug įvai-j dedama žinios apie Polso 
rių klausimų.

Aukų surinkta $8.60.
Portlandiškis.

šia tiktų J. Tareila.
Bet jeigu laike nominacijų 

K. Gugis gaus daugiau balsų 
už Tareilą, tai ant balsavimų 
turės būt tik Gugis ir t. t.

Ta konferencija buvo San
daros partijos narių-veikėjų 
konferencija. Tą pilnai pa
tvirtina ir “Tėvynės” redakto
rius savo straipsnyj “Svarbūs 
Nutarimai.” Tačiaus, Sanda
ros partijos nariai savo konfe
rencijoj svarstė “bepartyviš- 
ko” S. L. A. reikalus. Išsireiš
kė, koks S. L. A. turi palikti! 
ant toliau, kas būtų tinkamų į 
S. L. A. iždininkus ir t. t. ir i 
t. t. > | nį dešimts jaunuolių prige-

Copenhagen.— Penktadie- Dirbtinos GunWS
Columbljos Universiteto pro- 

Jai pirma medalio puse. , re Švedijoj, kuomet įlūžo le- fesoriu
hm- jįe stebėtiną dirbtiną gumą' kur Į 

ne iš medžių sakų yra pagand
inama, bet.iš tam tikrų chemi
kalų. Tokio storio, kaip vidu
tinė popiera, iš tos1 gumos pa
dirbta plokštelė yra taip stip
ri, "kad beveik negalima plak
tuku sudaužyti ir tokia lank
sti, kaip popiera. Gaminant! 
tą gumą, medžiagą taip labai1 
įkaitina, kad nuo to jinai užsi- į 
artavoja, ir paskui jau papras- '

Bus apie penki mėnesiai j das ant Flian upės, 
tam atgal, kaip Komunistų; y- v. -. 
{Partijos Liet. Frakcijos Biuro " **
^sekretorius, J. Sįurba, išsiun
tinėjo savo nariams partijos 
‘reikalais pranešimus ir tuose 
^pranešimuose jis trumpai išsi
reiškė ir apie S. L. A. Del 

:to J. Siurbos išsireiškimo* san- 
-dariečiai ir “socialistai” sukė
lė didelį lermą. Jų visi laik

raščiai apie per du mėnesiu sam pasauly bedarbe la.bia.u- 
daug apie tai Vąše. “Tėvynė- šia paliečia muzikantus, o 
je” tuo klausimu tilpo sieksni-,paskui teatrų artistus. Den- 
nių straipsnių. Tie ponai visi į 
vienu balsu šaukia, būk Komu-i 
nistų Partija neturi teisės tarti 
savo žodį linkui bepartyviško 
S. L. A., būk Komunistų Par- j 
tija nori užkariauti S. L. A. | 
Pastarajam S. L. A. Pildomo
sios Tafybos suvažiavime pri-. 
ėmė rezoliuciją, kurioj smer-; 
kia Komunistų Partiją už ki-, 
šimosi į S. L. A. reikalus. Jau 
trys sandariečių kontroliuoja
mos S.L.A. kuopos (38 Brook
lyn, 318 Worcester ir 76 
Brooklyn) įnešė rezoliucijas, 
kuriose reikalauja, kad J.l 
Siurba būtų prašalintas iš S.

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

_ž penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepįl”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mėnesis pq kelioliką 
Šimtų jų parsitraukia.

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

' <urf7 . - - — - - -
Taip, pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 

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

Todėl draugai darbininkai ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant .Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

* Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, 'Nosies_ ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Šciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš' suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ
Kraujo Btyrimai, Laboratorijos Bandymai

Tai antra medalio puse.
Dabar, jeigu del S. L. A. yra 

tokios “strošnos” partijos, kad 
del to J. Siurbos išsireiškimo 
buvo sukelta tiek daug lermo, 
rašyta rezoliucijos, reikalauja
ma tą narį prašalinti iš S. L.; 
A., tai dabar turėsime progą 
matyti*, ką mūstį S. L. A. Pil
domoji Taryba, “Tėvynės”-re
daktorius ir tos visos “bepar- 
tyviškos” S. L. A. kuopos pa
sakys apie tą sandariečių par
tijos suvažiavimą, kur buvo 
“plačiai kalbėta, svarstyta” 
S. L. A. reikalai; kur tapo nu
tarta, koks S. L. A. turi pa
likti ant toliau, kas turi būti 
3. L. A. iždininku ir t. t. Kiek- 
Vienas iš tų 50 sandariečių, 
kurie savo partijos konferen
cijoj darė skymus, kaip užka-l 
riauti ir savo partijos kontro-' 
Hj palaikyt S. L. A., daug! 
daugiau prasižengė prieš S. L. ‘ 

įstatus, negu J. Siurba. 
laukiame ir žiūrėsime, ką

Pild omoji Taryba sekau-: 
t savo suvažiavime pasa
ms sanHariečiams. Ka-

Mf 38, 76 ir 318 kuopos! 
, priims rezoliucijas ir rei-

Gyvas Paveikslas Bus 
Koncerte Lietuviu
Komunistą Biuro

Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro koncerte, ,lkuris 
įvyks vasario 2 d., Brooklyno 
Labor Lyceume, bus perstaty
tas gyvas paveikslas Sovietų, 
Sąjungos.

Tikietai jau gatavi. Tie, 
kurie nenorite grįžt nuo sve
tainės durų, būtinai pasirūpin
ėkite įsigyt tikietus išanksto.

Išanksto sakome, kad to
kios programos nei viename 
mieste lietuvių darbininkų pa- 
renginl^ose nė^a buvęi

Tikietus galima gaut “Lais
vėje.

GEORGE NOBILETTI
Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 

Uniuersiteto Mokinti Progresyvę 
Seriją UEŲę>

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

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

Tel., Bensonhurst 6631

OFISAS
Broadway, Brooklyn,. N.Y.

Tel., Jefferson 6393 I

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
’CITY POINT

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

FAR MA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

> AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių' pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to.
ki£e Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDG EWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barnė, garadžius, vištiriin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, ?5 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite <Najarian. t -

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas Jš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznidti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

Kas yra didžiausias žmogaus pricias?—Šaltis. Jis ne tik šankiausias liras Įvaro, b«t 
ir j grab* paguldo. Bet tie, kurio vartoja pa plačiu Ameriką pagarsėjusius

rT . , (Miltelius nuo žalčio) jokių žalčių nebijo. Uk
Urban s Cold Powders 750už baka^ apsiginkluok nuo tavo 

amžino priešo 1
—T . — _« v yra Lai kanuolė prioB kitą amžiną žmogaus prieis—ridu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčiu ir

sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami _
1,0 Ravo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

St. or Are.

Graf onol-Radiolos, Atwater-Ken t Radios, Victrola Radiolos

GEORGE MASIL1ONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ* DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
, LIETUVIŠKA KRAUTUVE

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAT. LIETUVIŠKI GRAFAFONU REKORDAI

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

maną!, daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis,' 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes nė tik perkam, parduodam, būt 
ir mainom biznius', farmas ir namus. < ,

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A. 1VAS ir C, P. YURGEHlN 

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

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUtACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58tn ir 59th Sts., New York City

. Įėjimas aš 786 Lexington Ave. .
Įsteigta 25 metai. Būk nep^igulmingas. Išmok karų 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių Išdirbimų karus per trumpą laiką.ir už mažą kainą. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas it užganėdinimas užtikrintas.
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



TEMRAS-DAIMSJUZIKA j lienį, Itaip ir visuomet, pamokos 'bus DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAIKo-
rengiasi prie AUDĖJAI”

o va-

I

ku re

’4‘

Tegul mūs 
bent kultūros

Š<
M

Masnethe, kartu su aktoriais, 
misija.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Yra ir trys 
Parsiduoda 
Kreipkitės 

4(99 Grand 
4-7

GRABORIUS
UNDERTAKER

: LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i

PARDAVIMAI
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

dirbtuvė su visais geriausiais įtai
symais. Yra naujausios mados pa
dų prisiuvimo mašina, taipgi del Mc
Kay čeverykų siuvimo, 
kambariai gyvenimui, 
labai prieinama kaina. 
G vai. vakare po num. 
St., Brooklyn, N., Y.

Jis buvo 45
me-

vi* * «. v v. > 
kad ji pati pasidarė galą 

žada jam savo lė- virtuvės gazais.
_ _ • Temetu amžiaus, o jinai 36 

tų.

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, 6 sausio, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. 
riai ateikit, nes 
kuopos komitetą.

vakare. Visi na- 
turėsime išrinkti 
Komitetas. 3-4

visiem be skirtumo, 
manęs skirtumo ne-

Darbą atlieku gerai.

Puslapis šeštas Pirmadienis, Sausio 6, 1930

VIETOS ŽINIOS
Kas Yra Kaltininkai To, 
kad Nebujoja Mūsų Chorai?

Ridgewoodieciy Intencijos ir 
Darbai A.L.D.LD. 55 Kuopoj

Jau kelis sykius per “Lais
vę” buvo kviečiamas jaunimas 
dėtis prie Aido Choro, bet ma
žai kas atsiliepė į kvietimus.

Kas kaltas?
Kalti patys mūsų draugai— 

“Laisvės” skaitytojai ir Aido 
Choro simpatizatoriai, kurie 
nekreipė atydos į tokius pa
kvietimus. Kodėl jie nepara
gina savo dukteris, sūnus, 
draugus ar pažįstamus? Juk 
čia gimęs jaunimas mažai skai
to lietuviškai; nemato tų pa
raginimų ; tad turėtų ateiviai 
pasistengt organizuot jaunimą 
į chorus ir kitas darbininkiš
kas/ organizacijas. Bet man 
teko patirti, kad kaip tik at
bulai elgiasi mūsų draugai ar 
.simpatizatoriai. Teko pakai-'™ 
bint daugelį jaunimo prisidėt 
.prie choro. Atsakymą gauni: 
Mamė neleidžia, arba teta, ar' 
dėdė, ar kas kitas. Kai kurie 
nesenai iš Lietuvos atvažiavę 
jnorėtų dalyvaut chore, bet ne
žino, kur atvažiuot, nieko ne
pažįsta.

Taigi, ar ne mūsų pačių kal
tė, kad, vietoj ragint savo sū
nus, dukteris ar pažįstamus! 
prisidėt prie choro, dar atkal- 
binėjama?

Dailę visi-myli; į choro pa
rengimus minios sueina; tai 
kodėl neragint jaunimą prisi
dėt prie choro? Kodėl nega
lima porą kartų atvest tuos, 
kurie nežino, kaip ir kur at
važiuot?
. Taigi, atlikite savo užduotį,! 
raginkit jaunimą prisidėt prie 
chorų—Aido ar Lyros, kuriems 
kur parankiau, 
jaunimas dirba 
darbą..

Aido Choras 
didelio koncerto; Lyros Cho
ras atnaujins operetę “Pepi- 
tą.’\ - Abu chorai turi daug 
darbo.

Mes. brooklyniečiai, beje, 
paskutiniu laiku pasigendame 
to talentingo basso V. Pažers- 
ko., < Kodėl jis nebesilanko į. 
Aido Chorą ir nebedainuoja 
duetų su Velička?

Menininkas.

Išgveręs Milionierius 
Pamilo Tylų Barzdaskutį

Milionierius Richard ,»Whit
ney, važiuodamas į Floridą, 
pasiėmė ir barzdaskutį Joe 
Perriconę. f 
šomis duoti gerus laikus. ' 
todėl, kad tas barzdaskutis per 
septynerius metus nei sykio 
nepasiūlė ko nors užpilt mi- 
lionieriui ant galvos “delei 
plaukų augimo,” kaip kad pa
prastai barberiai įkalbinėja 
net visiškai plikiems žmonėms. 
Antra, tai tas barzdaskutis yra 
tvlus; jis tiktai tada taria ke
letą žodžių, kada kostumeris 
ko paklausia. O dauguma 
barzdaskučių yra perdaug lin
kę kalbėt. Matyt, vidutiniam 
žmogui tatai patinka ir todėl 
kalbantis barberis atrodo ge
ras, draugiškas žmogus; bet 
milionieriui, su ištižusiais ner
vais, tai piktumas.

Apie Jaunuolių Darbininką | kilęs į didelį 

Būsimą Vakarėlį
Draugai ir draugės 

me visų, kad nepatingėtumėt 
ateit į mūsų gražų parengimą, 
kuris bus sausio 11 d., šešta
dienį, “Laisvės” -svetainėje. 
Dainuos Margaret česnavičiū- 
tė, 
bus ir 
mų.

Tą 
nuolių 
Tėvai, 
berniukų bei mergaičių, patys 
ateikite ir'juos atsiveskite; o 
pamatysite, kaip darbuojasi ir 
linksminasi darbininkiškai or
ganizuotas jaunimas.

Mes tikimės, kad “Laisvės” 
skaitytojai, kaipo darbininkų 
judėjimo veikėjai arba prita
rėjai, skaitlingai atsilankys į 
tą mūsų parengirrfą. Nes mes 
irgi esame dalis darbininkų 
judėjimo ir kaipo .tokie tiki
mės jūsų paramos.

Plačiau apie vakarėlio pro
gramą pranešime kitą kartą.

John Yurkavich,
Pirmininkas.

prašo-

visų, mylima dainininkė;
kitų programos įvairu-Ridgewoode buvo susirinki

mas A. L. D. L. D. 55 kuopos 
27 d. gruodžio, 1929 m. Su
sirinkime dalyvavo mažai na
rių, nors sekretorius siuntinėjo 
atvirutes, kviesdamas, kaipo į 
metinį mitingą. Bet draugai 
per apsileidimą mažai kreipė 
į tai domės.

j Į Iš raportų kuopos valdybos 
■ pasirodė, kad, šiais metais gau- 
ita *į kuopą keletas naujų na
trių. Taip plat'per apsileidimą 
|ir nustota astuonių senų narių. 
Kadangi Ridgewoodo kolonija 
didėja lietuvių skaičium ir 
randasi žmonių, kurie pritaria 
darbininkiškam veikimui, tai 
kuopa turėjo pakilti nariais,

t bet įvyko atbulai. Vieni drau-
i susirgo šachmatų bei če- 

; kerių liga, o kiti, tai net taip 
(“darbavosi”: pagarsina “Lais- 
įvėj” kuopos susirinkimą, o pa
ltys neateina. Todėl tai mūsų 
kuopa ir kvotos paskirtos ne
išpildė.

Bet mūsų Ridgewoodo “res
publikos” draugai žada pasi
taisyti pradėdami 1930 metus 
ir atsilyginti A. L. D. L. Drau-j 
gijai nariais, ko -neišpildė'
1929 metais.

Su draugais teko kalbėtis: 
visi pasiryžę būti darbštūs per 
šiuos metus. , ‘ Q v. .

Praeitame susirinkime liko ^us(l Sąryšį ir tt. 
nutarta turėt keletą sykių dis-; 
kusijas įvairiais klausimais.

Greitu laiku ridgewoodie- nas būti ir nesivėlinkite. 
čiai turės progą linksmai pa-l ‘ .
sišokti Degulio ir Šapalo sve-! Dvariškis,
tainėj, 147 Thames St. Kada j Pirmininkas
tie šokiai įvyks, išanksto pra-į 
nešime “Laisvėje.”

Draugai 113 draugės, visi su- 
bruskime dirbti, kad šiais,
1930 metais, įvykdytume ge- 
ras^šavd intenciją®..

Tabokius.

Nusižudė, kad Moteris Jį 
Niekino, kaip Italą; po to 
ir Jinai Pasidarė Galą

I I
Lynbrooke, Long Islande, 

Joseph M. Lantelme užsidarė 
garažo duris ir paleido auto- 
mobiliaus dujas, ir tuo būdu 
nusižudė. Tai todėl, kad jo 
moteris tyčiodavosi ir niekin
davo jį, kad jis yra italas. Bet 
paskui moteris taip susigraudi
no, 1

Blogi Laikai Wm. Fox’o 
Teatrų Bizniui

Wm. Fox’o teatrų šėrai,
rių vertė buvo taip begaliniai 
bubnijama, nupuolė /vėl pen
kiais punktais, šėrininkai ta
riasi kreiptis į teismą, kad Fo- 
xo teatrinis biznis būtų 
vestas į globą valdiškų 
syverių.” O dar tik pora
nėšių atgal reklamavosi, kad 
perkant jo Šerus galima grei
tai tapjti milionieriais.

per- 
“re- 
mė-

2ND AVENUt 
PLAYHOUSt

133 Second Aye., kampas 8th St., New York
RODOMA NUO PIETŲ IKI VIDURNAKČIO

Kainos: Nuo 12 iki 6 vai.—25c, nuo 6 iki 12 vai.—35c
PIRMU KARTU TAIP ŽEMOM KAINOM

GERHARD HAUPTMAN’O
pasauliniai garsi revoliucine drama

THE WEAVERS
(AUDĖJAI) ; 4 ,

Kuri rodo smarkią ataką ant stambių žemvaldžių ir fabrikantų, 
devynioliktame šimtmetyje Vokietijoje. Nufilmuota panašiame 
pavidale, kaip “Potemkin,” su PAUL WAGNER ir WILHELM, 
DIETTzRLE. > i ' ' •
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pramogą rengia Jau- 
Darbininkų Kliubas. 

kurie turite jaunuolių,

Aido Choro Nariams
Aido Choras turės metini 

savo susirinkimą'’ šį utarninką, 
gruodžio 7 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj. Visi na
riai privalo įsidomėt, kad me
tinis susirinkimas yra pats sa-i

L “unorą,” gal 
Šarkis pamiršo, kad porą me
tų atgal jis pats yra gavęs į 
kailį nuo Risko.

Šarkio mąnadžeris 
praneša, kad Šarkis 
kautis su Phil Scottu 
džiuoju italu Vittorio 
lo; bet kadangi

Vos Tik Nesudraskė Banko 
Nubankrūtuotojus Teisme

Buckley 
sutiktų 

arba di- 
Campo- 

Madison
Square Gardėno Korporacija 
būtinai bruko Šarkiui Griffith- 
są, todėl Šarkis nutraukė ry
šius ir su visa korporacija. • 

Sp.

Jeigu nebūtų policija greit 
įsimaišiusi, tai 400 italų ir ki
tų ateivių būtų sudraskę du 
vedėjus Columbia Finance 
Korporacijos bankų, kuomet 
jiedu buvo atvesti į Jefferson 
Market teismą, New Yorke. 
Jiedu kaltinami, kad prašmu- 
geliavo bent $300,000 pinigų 
ir tuom nubankrūtavo banką.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
GREATN ECKIEČIAI, TĖMYKIT!
Utarninko vakare, 7 d. sausio 

(January), Z. Strauko svetainėj, po 
num. 139 Steamboat Rd., įvyks dis
kusijos, kuriose bus gvildenamas 
klausimas: Kokią rolę lošia Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas revo
liucinės kovos eisenoj Rengia A. 
L. D. L. D. 72 kuopa su L. D. S. 
A. 64 kuopa, bendrai. Jžanga dy
kai. Būkit visi ir visos! Kviečia 
rengėjai.

SO. BROOKLYN, N. Y.
L. D. L, D. 147 kuopos metinis 

“ >, 
Mieliauską, 738—5th Ave. 

Visi nariai 
yra svarbių 
A. Bružas.

A.
susirinkimas bus utarninke, 7 sausio 
pas d r g.
Pradžia 8 vai. vakare, 
malonėkit atsilankyti, 
reikalų aptarti. Sekr.

unyo y i ei pato vakare>
vaime labai svarbus, o čia dar atsilankykite, 
turėsime ir nepaprastų reika- valdyba, 
lų, kaip ve: rinksime delega- įas

Taigi, draugai aidiečiai ir j 
aidietės, pasistengkite kiekvie-

SAVININKE j. MARčIUKIENė

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

RIDGEWOOD, N. Y.
D. S. A. 132 kuopos susirinki- 
bus utarninke, 7 sausio, De-

Draugės,' būtinai visds 
bus renkama kuopos 

Taipgi bus išduotas rapor
tas iš rajono konferencijos. Valdv- 

4-5

L. 
mas 
gulio svetainėj. 147 Thames St., 8

LYROS CHORUI, MASPETHE
Drauges ir draugai lyriečiai, ant

radienį, sausio 7 dieną, bus spe- 
cialės pamokos vien tik choristų, be 
aktorių. Pamokos įvyks Atletų 
Kliubo 1 svetainėj, 168 Marcy Ave.9 

Į arti Broadway, Brooklyne. Visi su
virinkite 8 vai. vakare. Mokinsimės

judėjai” (Weavers), re
voliucinė G. Hauptmanna dra
ma, judžiuose bus rodoma vi
są šią savaitę Second Avenue 

Yorke, 
Ave.,

Playhouse teatre, New 
po num. 133 Second 
kampas 8th St.

Dienomis kaina 25c, 
karais 35c. ’

Teatro vedėjai praneša, kad 
čia rodys tik žymiausius vei
kalus iš dailės ir turinio at
žvilgio, ir ne vien tiktai ame
rikinius, tuoj aus nuo Broad
way atėjusius; bet stengsis pa
tiekti visų geresnių veikalų iš

šis teatras dabar atpirko ir 
ištaisė St. Marks Teatrą, kur 
paskutiniais laikais buvo ro- 

idomi tiktai .labiau subrendę ir 
įdomesni veikalai. Second 
Avenue Playhouse vedėjai yra 
įsitikinę, kad tokiems parink
tiems judžiams netruksią pub
likos. C. K.

SPORTAS
POŽĖLAI NEPAVYKO 
SU LONDOSU

Pasauliniai garsus graikų 
ristikas Jimmie Londos, sve
riantis 200 svarų, nū gal ėjo 
Karolį Požėlą, 190 svarų, į 41 
minutę ir 45 sekundas Phila- 
delphijos Arenoje. Tai dar 
pirmas pripažintas Požėlos 
pralaimėjimas nuo pat jo at
vykimo į Ameriką, kaip rašo 
amerikoniški laikraščiai. t

Londos atsilaikydavo po 3 
ir pusę ir net ^valandas prieš 
pirmiau buvusį pasaulinį sun
kiasvorio 
Lewisą. 
kišo šias 
galingam

čampioną Stranglerį 
Jeigu Požėla ir pra- 
ristynes, tai prakišo 
oponentui.

ŠARKIS ATSISAKO!
BOKSUOTIS SU GRIFFITHSU

Šarkis griebtai atsisakė bok
suotis su Tuffy Griffithsu 
kumštynėse, kurios buvo ban
doma surengti Miami, Flori
doj. Nors Griffiths paskuti
niu laiku sukumščiavo Johną 
Risko, bet Šarkis labai išdi
džiai: pareiškia, kad Griffiths 
ęsąs. ne jp kalibro žmogus, ir 

(negana rimtas oponentas. Pa

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

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

TELEPHONĘ. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diugnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomia iki 6
Penktadieniais ir sekmadieniais 
eulyg sutarties.

Tel. Stagg 9938

vai. 
tik

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR. |
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y. j
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialists* del visų ligi) ir operacijų: 
Akių,

Naujausi
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnoze ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

127
(Tarpe

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
Įvairiomis •palvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.:
Triangle 1450

'• Kreipkitės 
šiuo adresu:

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

DR. MENDELOWITZ
SugrjŽo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043 •

Patarnauju 
Tolumas del __ ,.
daro. Mino ofisas atdaras dieną 
Ir naktį.
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
arti mokyklos. Naudokitės proga. 

Kreipkitės po num. 207 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 3-5
PARSIDUODA groserne ir delikate- 

sen krautuvė. Geras biznis, pigi 
randa. Galima daryti gerą pragyve
nimą. Pardavimo priežastis—tūrių 
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

JONAS

A. VELIČKĄ ir
Telephone: Stagg 4409

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

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

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
P. SIAURI

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

pažįstate mus, mes pažįstame

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

$iais vaistais neužtrauki’a papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereįkia virintu o tik sumaišyt su. vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot i 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .................................................... 60c, per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausią ir seniausia 
vaistinė, Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtines šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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 2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

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

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

J. ir Oi VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tek, 0783 Sthgg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue

BROOKEY
u_


	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00362.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00363.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00364.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00365.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00366.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1929 Nov-Feb 1930 00367.pdf (p.6)

