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Darbxninkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik’ 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pereitais metais SSSR-Ame- 
rikos prekyba siekė $155,000,- 
000. 1928 metais—tik $101,-
000,000. Tai milžiniškas skir
tumas ir jis rodo greitą kyli- 
mą Sovietų Sąjungos. Kėli
mas pamatinių industrijų vi
sais garais socializmo—Sovietų 
Sąjungoj stovi svarbiausiu 
klausimu.
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Iš Pavydo Nušovė Kito Pačią 
Ir Pats Save Nusižudė

Vakar dienos “Laisvėje” tel
panti drg. Zelinės korespon
dencija apie Pilgrims skalbyk
los darbininkų būklę gali būti 
daugeliui draugų pavyzdžiu, 
kaip rašyti korespondencijos. 
Atsiminkime, kad parašymas 
pranešimėlių apie šokius, nėra 
korespondencija. O tokių pas 
mus šiandien daugiausiai ma
tosi. šiuo ekonominio krizio 
momentu ypatingai reikia kuo- 
daugiausiai žinių iš fabrikų.

Nesenai buvęs amerikietis J. 
Kriaučiūnas Kaune turėjo dai
navimo debutą. “Lietuvos ži
nios” jį išpeikia. Esą, žmo
gus be mokyklos. “Negalvoja, 
kokis pavojus gręsia nepastaty
tam jo balsui”, bet dainuoja. 
Pasak kritiko, jis “be balso pa
statymo, be mokyklos—rodos, 
jau bus praradęs geroką savo 
balso Malį”. Ir daugiau neko
kių komplimentų Kriaučiunui 
suteikia. Mes tačiaus viena ži
nom, kad savu laiku tos pačios 
“Lietuvos Žinios” panašiai ra
šė ir apie Butėną, o už trumpo 
laiko jis patapo pirmaeiliu.

Prie progos turime pastebėti, 
kad Butėnas jau ir vėl sugrįžo 
į Kaupo operą. Buvo priimtas, 
kuomet atsiprašė tų, kuriuos iš
plūdo.

Kaune viskas galima.

Klerikalų “Rytas” džiaugiasi, 
kad “ 
ras katalikas”, 
ras? Todėl, kad 
sveiką mergaitę į 
buk’ingą” vietą, 
sykį nurodėme,
tas yra geriausias, kuris tam
siausias, tiki melam ir kvaily
bėm.

Sherkey-žukauskas—ge- 
Kodel jis ge- 
vežė savo ne- 
Powerio “ste- 
Mes jau ne- 

kad kunigam

Amerikos novelistas Sinclair 
Lewis parašė brošiūrą “Pigus 
ir Pasitenkinęs Darbas”. Tai 
knygutė* apie Marion, N. C., au
dėjų buitį ir kovas. Gerai, kad 
“Babbitto” autorius tokiais 
klausimais užsiima, bet bloga, 
kad jis pasirinko sau netiku
sius sankeleivius. Amerikos 
Darbo Federacijos bosai, ku
riem Lewis, matomai, pritaria, 
yra “pigių darbininkų” išnau
dotojai ii* apgaudinėtojai. Tai 
ištikimi kapitalistų bernai.

Tik dar visai nesenai SSSR 
prieMųinkai niekino Sovietų vy- 
riąnsybę del josios’ vedimo ša- 
lies kapitalizmą”, 
jie plūstasi, kad 

. /‘perdaug griežtai” 
vykina.^ Ąrgumentų 
višuomėf jie turės..

Šiandien 
bolševikai 
socializmą 
plūdimuisi

šiūor tarpu ■ spausdinamieji 
per “Laisvę” V. Zazubrino pie- 

ršiniat j “Du Pasauliu” reikia 
perskaityti kiekvienai^ darbi
ninkui. Tai nepaprastait turi
ningas vaizdais dokumentas iš 
tų sunkiųjų laikų, kuorh^t So
vietų Sąjungos teritorijoj virė 
žūt-būtine kova tarpe imperia
listų ir darbininkų pajėgų.

KĖDAINIAI.— Atleistas 
iš tarnybos Kėdainių apsk. 
I nuovados policijos virši
ninkas K. Brazys, gruodžio 
21 d. polic. skaitykloj nusi
šovė.

RUMSON, N." J.— Harry 
Johnson, 38 metų amžiaus, 
nevedęs, nušovė Phoebe 
Greig, 32 metų amžiaus mo
terį jos namuose. Paskui 
pats nusišovė.

Sakoma, kad keli mėne
siai atgal per šokius jis su
sipažino su ja ir labai ją 
pamylėjo. Kartą jis jai pa
sakė: “Jeigu tu neatsiskir
si nuo savo vyro ir neisi su 
manim gyventi, tai aš tave 
nužudyšiu.”

Moteris nenorėjo su juo 
eiti gyventi, už tai jis ją nu
žudė.

Cariškas Himnas Lietuvos
Fašistams Prie Širdies

KAUNAS.—Nesenai nuo
vados taikos teisėjas nagri
nėjo charakteringą bylą. .

Prieš metus restorane 
“Vilnis” buvo toks įvykis. 
Laike artisto Bravino dai
navimo prie vieno stalo sė
dintieji studentai užtraukė 
“Bože caria chrani”. Ne
klausydami “Vilnies” admi
nistracijos perspėjimų stu
dentai dainavo carišką him
ną kol nebuvo pašaukta po
licija. Vienas dainavusių

300 Mainierių Sustreikavo {Kentucky; 
Nacionalė Mainieriy Unija Teikia Paramą

WEST FRANKFORT, Ill. | turi užsimokėti po $11 bau- 
•Gavus pranešimą, kad su- sinės. !—Gavus pranešimą, kad su 

virš 300 mainierių išėjo į 
streiką Greenville, Kentu
cky, Nacionalė Mainierių 
Unija pasiuntė ten savo or
ganizatorius pagelbėti dar
bininkams vesti kovą.

Trisdešimts mainierių de
legatų rengiasi vykti į Chi- 
cagą dalyvauti Darbo Uni
jų Vienybės Lygos distrik- 
to konvencijoj sekantį ne-| 
dėldienį.

Didžiuma Stiritz kasyklos 
streikierių pirmadienį nu
balsavo toliaus tęsti strei
ką.

Reakciniai vadai senos 
mainierių unijos deda pa
stangas, kad sugrąžinti dar
bininkus darban. Jie savo 
susirinkime nubalsavo, kad 
išėję į streiką darbininkai, 
jeigu nori sugrįžti į darbą,

Nacionalė Mainierių Uni
ja įvairiosė vietose rengia 
masinius mitingus. Visur 
mainieriai nepasitėkinę da
bartinėmis sąlygomis ;■ ko
vingumo dvasia auga.

Nacionalė Mainierių Uni
ja rūpinasi organizavimu 
jaunuolių kovai. Ragina 

| jaunuolius mainierius suor- 
jganizuoti jaunoulių komite
tus kiekvienam subdistrik- 
te. Jaunųjų mainierių kon
ferencija įvyks Zeigler, Ill., 
sausio 12 d. Kitos jaunųjų 
mainierių konferenc. įvyks 
Eldorado, sausio 12 dieną; 
Stauton, sausio 26 d.; Tay
lorville, vasario 2 d. Visos 
valstijos jaunųjų mainierių 
konferencija įvyks vasario 
9 d., Belleville, Ill.

Sustreikavo 2,000 Moteriškų. HOOVER1S SAKO, NUO LAIVYNŲ KON- 
Rūbų Siuvėjų llevelande1
CLEVELAND.— Antra

dienį čia išėjo į streiką 2,- 
000 moteriškų rūbų siuvė
jų, priklausančių reformis- 
tinėj Ladies Garment Wor
kers Unijoj.

Apart kitų, reikalavimų, 
darbininkai reikalauja 40 
valandų darbo savaitės.

Reakciniai unijos vadai 
veda derybas su darbda
viais 
mo.

del streiko likvidavi-

Pralotui Olšauskui Mo
tyvuotas Sprendimas 

Įteiktas

FERENCIJOS PRIKLAUSYS “TAIKA”
Skaito Konferencijų Labai Svarbia Amerikos •Imperializ

mui; Karo Laivus Dar Smarkiau Budavos
WASHINGTON.— Popo- jungai tvirtėjant kapitalis- 

kylio su Amerikos laivyno tinėse šalyse reiškiasi vis 
delegacija, kuri vyksta į didesnis ir didesnis krizis, 
Londoną dalyvauti penkių I didesnė ir didesnė ekonomi- 
imperialistinių valstybių lai-1 nė suirutė, 
vynų “apribavimo” konfe- j 
rencijoj, antradienį prezi- ■ 
dentas Hooveris pasikalbę- 
jime su laikraščių korespon
dentais pareiškė:

“Tai yra svarbiausia 
tarptautinių konferencijų, 
kokios kada buvo per dau
gelį metų, ir veikiausia to
kios svarbios konferencijos 
nebus per daugelį metų. 
Progresas pasaulinės taikos

Berlyno Policija Užpuo
lė Komunistų Laidotuves

Lietuvių Darbininkų
Sukilimas Brazilijoj

Gruodžio 20 d. 1:30 vai. 
po pietų, Kauno apygardos 
teismo narys p. Vazbys, vai- daug priklauso nuo penkių sikoj. 
stybčs gyn. padėjėjas p. Na- (imperialistinių šalių) dele-'' 
viekas ir sekretorius p. Ja
kučionis nuvykę į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą 
įteikė pralotui Olšauskui 
motyvuoto sprendimo ir tei
smo protokolo nuorašus.

Pralotas Olšauskas

Delegacijos Sudėtis
Į Amerikos delegaciją įei

na:
Henry L. Stimson, vals

tybės sekretorius, delegaci- 
Ijos pirmininkas; Charles 
Frances Adams, laivyno se
kretorius; senatorius David 
A. Reed; senatorius Joseph 
T. Robinson; Dwight W. 
Morrow, ambasadorius Mek-

BERLYNAS.— Antradie
nį čia įvyko darbininkų su
sikirtimas su policija laike

caro himną svetimšalis Ja- laidojimo dviejų komunistų
. .. . ____ i.. _____ i____ z__ ___kov Lunev-Michailov buvo 

patrauktas teismo atsako
mybėn. Taikos teisėjas iš
teisino kaltinamąjį.

Bet jeigu vietoj tų balta
gvardiečių rusų būtų darbi
ninkai sudainavę Internacio
nalą, darbininkų himną, tai 
fašistai būtų juos pasmerkę 
ilgiems metams kalėjimo. 
Fašistams arti prie širdies 
cariškas himnas “Bože ca
ria chrani.”

vadų. Socialdemokratų po
licija brutališkai užpuolė 
laidotuvių demonstraciją. 
Sužeista du policistai ir ke
liolika demonstrantų. De
šimts asmenų suareštuota.

Del tos priežasties iškilo 
didelis ginčas miesto tary
boj tarp komunistų atstovų 
ir buržuazijos atstovų. Se
sija tapo pertraukta.

Lietuvoj Žiema Pavėlavo

gacijų.”
Tuo pačiu sykiu Hooveris 

pripažįsta, kad imperialis
tams bus sunku susitaikyti. 
Jis sako:

“Sunkenybės

Vilniuj Gręsia Badas
“Slow” praneša, kad į 

Vilnių plaukia aliarmuojan
čios žinios apie gręsiantį 
kai kurioms Vilniaus kraš
to apskritims badą. Pasak 
tų pranešmų, bado šmėkla 
šiais metais esanti pavojin
gesnė, kaip pernai. Jau sau
sio mėn. turės būti pradėta 
maitinimo akcija 7,000 vai
kų. Dysnos apskr., 4,0(j0— 

, Švenčionių, 1,000—Postavo, 
2,900—Molodečno ir 2,500 
vaikų, 3,100 vyresn. ir 6,000 
suaugusių—Braslavos apsk. 
Pagelbai skubiai reikalinga 
2,000,000 zlotų.

Sacramento, Calif.— Pir
madienio vakarą čia apskri
čio kalėjime šešiolika kali
nių sukilo ir' dėjo pastan
gas pabėgti. Sužeista vie
nas kalinys1 ir kalėjimo sar
gas.

Lietuvos laikraščiai pra
neša:

Jau antroji gruodžio mė
nesio pusė, o besiartinan
čios žiemos reiškinių be
veik nepastebėti. Pernai 
šiuo laiku jau buvo prisni- 
gę ir gerokai šalta, žmonės 
važinėjo rogėmis ir čiuožė 
ant ledo—tuo tarpu šiemet 
tik naktimis truputį pašala. 
Kauno turgavietėse nesenai 
dar buvo matyti paMavinėT 
jant miške rinktų uogų ;ir 
grybų. Meteorologų spėji
mu, šiemet žiema kiek pa
vėlavusi del švelninančio 
klimatą Golfstromo srovės 
pasukimo į Baltijos jūrą ir 
apskritai būsianti žymiai 
lengvesnė už pernai metų.

SAG PAULO.— “Deut
sche Žeitung” 17 spal., 1929 
dienos numery^ skelbia to
kią f žinią. N. Sorokabano 
linijos tiesimo ruože S—16 
tarp Mayrink ir Santos pe
reitą naktį kilo darbiniųkų 
sukilimas.. Čia dirbę lietu
viai darbininkai ,buvo nepa
tenkinti jiems skirtu butu 
ir puolė buto savininką re
volveriais ir kitais ginklais. 
Kilo tikros kautynės, bet 
lietuviai gavo trauktis į 
mišką, kuriame įsitvirtino. 
Tose kautynėse nukautas 
vienas brazilas darbininkas 
ir vienas vaikas -sunkiai su
žeistas. ‘ \

Į S—16 ruęžą pasiųsta iš 
Santos būrys policijos ir 
vietiniai darbininkai 
pakartotinio lietuvių 
mo. i

Kitos dienos tas 
laikraštis paduoda tokius 
šio įvykio atgarsius. Poli
cijos būrys, kuris tuoj išvy
ko į S—16 ruožą, išžvalgęs 
apylinkę, vėl grįžo į Santos. 
Grįždąmąs pargabeno į 
•Santos 4 sužeistus- darbinin-’ 
kus,: kurių tarpe 3 lietuviai. 
Įvykio kvota tęsiama.

bijo

8000 ^Teatrų '■ Muzikantų 
. f i Be Darbo

Atsirado Nauja Liga

WASHINGTON.—Įvedus 
mechanišką muziką, daugely 
teatrų, suvirš ,8000 teatrų 
muzikantų visoj šaly nete
ko darbo^

Richmond, Va.— Virgini
ja valstijoj yra didelė be
darbė.

LONDONAS.— Javos sa
loj olandų Rytų Indijoj, ki
lo ligšiol dar nežinoma liga. 
Pėr vieną mėnesį šia liga 
mirė beveik 400 žmonių. Li
ga smarkiai platinasi.

Fordo kompa-Detroit.
nija praneša, kad 1929 me
tais pagamino automobilių 
ir trokų 1,951,092.

suradimui 
už pamato, kuris būtų priimti- 

nuorašus padėkojęs ir net nas penkioms skirtingoms 
apsidžiaugęs.

Sprendimas turi 60 pusi. 
Jis paskelbtas daugiau kaip 
dviem mėnesiam po bylos 
nutarimo praėjus, nors pa
gal Baud. Procesą turėjo 
būt įteiktas dviejų savaičių 
bėgyje.

Maųoma, kad Olšauskas 
apeliuos į Vyr. Tribunolą.

Didelis Krizis {vairiose
Šalyse; Bedarbė Didėja

WASHINGTON— Pre- 
kybos Departmente gauti 
pranešimai iš įvairių šalių 
parodo, kad didelis pramo
ninis krizis reiškiasi visur.

Argentinoj, Brazilijoj, 
Peru ir kitose lotyniškos 
Amerikos šalyse darbai su
mažėjo, bedarbė didėja.

Panašūs pranešimai gau
ta iš Australijos.

Kanadoj taipgi didelė be
darbė.

Įvairiose Europos šalyse 
irgi didelis krizis.

Sidabrinis Doleris Vertas 
Tik 35 Centų

■ WASHINGTON.— Kuo
met New Yorko biržoj si
dabro zvertė nupuolė iki 44 
f centų ant uncijos, tai pi
nigų dirbimo biuro viršinin
kai Washing tone apskait- 
liavo, kiek vertas sidabrinis 
Jungtinių Valstijų doleris, 
ir surado, kad vertas tik 35 
centų ;tat mažiausia sidab
rinio dolerio vertė Ameri
kos istorijoj.

Philadelphia, Pa.— šiame 
mieste randasi suvirš 200,- 
000 bedarbių.

Kiti: J. P. Cotton, valsty
bės sekretoriaus pagelbinin- 
kas; Ernst L. Jahncke, lai
vyno sekretoriaus pagelbi- 
ninkas. Jie užims Stimson 
ir Adams vietas pastarie- 
siams apleidus Londoną.

Delegacijos patarėjai į ad
mirolas Hilary P. Jonas, 
Arthur W. Page, J. T. Mar- 
riner, G. Ruble, admirolai 
W. A. Moffatt, H. E. Yar- 
nette ir admirolas • • A. J. 
Hepburn; kapitonas W. W. 
Smythe, kapitonas A. H. 
Van Keauren ir komandie- 
rius Harold C. Train.

Kiekvieną dieną Hooveris 
turės privatiąką susisieki
mą su delegacija kablegra- 

'momis. Delegacija laikysis

valstybėms, yra didelės, ta
čiaus nėra nenugaliamos.” 
v Nors imperialistai kalba, 
jog ta konferencija bus lai
vynų sumažinimo konferen
cija, bet tikrenybėj ji bus 
laivynų didinimo konferen
cija.

Amerika ir Anglija nesu
sitaiko. Anglijos imperia
listai nenori pasiduoti, kad i 
Amerika laivyno spėkomis į 
susilygintų su Anglija. A- konferencijoj sulig Wall 
merikos imperialistai ne tik 
nori susilyginti laivyno spė
komis su Anglija, bet daro 
planus, kaip subudavoti 
tvirtesnį laivyną už Angli
jos. Tarp abiejų imperia
listinių šalių vis labiau ir 
labiau aštrėja santikiai del 
manketų, del kolonijų val
dymo.

Francija ir Italija taipgi Iginčinęs su juo del $25,000 
nesusitaiko del laivynų.' 
Francija nieku būdu nesu
tinka, kad Italijos laivynas 
būtų lygus jos laivynui. \ 

Toj konferencijoj impe
rialistų atstovai ginčysis, ir 
pasekmės bus tokios, kad 
■visos imperialistinės šalys 
pradės dar smarkiau būda
vot! karinius laivus.

Dabar, kuomet daug kal
bama apie laivynų sumaži
nimą, Anglija visu smarku
mu varo programą pabuda- 
vojimui 20 kreiserių; Jungt. 
Valstijos budavoja 18 nau
jų kreiserių.

Žinoma, kaip ir paprastai 
tokiose konferencijose, im
perialistų atstovai svar
biausia svarstys (slaptai), 
kaip surengti karą prieš 
Sovietų Sąjungą, nes ta 
darbininkų valdoma šalis 
yra didžiausią nelaimė im
perialistams. Sovietų Są-

Stryto padiktavimo.

Nužudė Brolį Snsiginčinęs 
Del $25,000 Turto

HACKENSACK, N. J.— 
John Miller, 43 metų am
žiaus, farmerys, gyvenan
tis netoli nuo čia, antradie
nį nušovė savo brolį Eve
rett. 47 metų amžiaus, susi-

vertės’ nuosavybės. Miller 
tapo suareštuotas.

Waterbury ir Bridgeport
šį nedėldienį, 12 sausio, 

L. Pruseika duos paskaitą 
Waterburio Vilijos chorui. 
Tema; senoji ir naujoji po
ezija.

Paskaitos paklausyti kvie
čiami atsilankyti yisi, kas 
išgali. Įvyks Ventos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vaka
re.

Sekamą nedėldienį, 19 
sausio L. Pruseika kalbės 
Bridgeport, Conn, vietos A. 
L.D.L.D. kuopai Prakalbos 
įvyks Lietuvių Jaunų Vyrų 
svet, 407 Lafayette st Te
ma: tikėjimiški burtai ir 
stebuklai ant MaĮdeno kapi
nių.

Komunistų Partijos,Dienraščio “Daily Worker” šešių Metų Sukaktuvių Apvaikščiojimas Įvyks Šį Šeštadienį, Sausio 11 d., Mecca Temple Svetainėj, 
130 W. 56th St., New York Pradžia 8:30 Vai. Vakare. Apart Prakalbų bus Labai Puiki Muzikale Programa /;
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STALINAS
30 metų bolŠęvistinio darbo ir 50 metų nuo gimimo sukako 

drg. Josifui VissariokoviČiui Stalinui, dįdžiau^iąm dąbarfįes, ya-( 
dui tarptautinio proletariato, generaliam sekretoriui Sovietų
Sąjūngos Komunistų Partijos. !*: 1 !

, r _ 1 \ > ,
Įvairių šalių Komunistų Partijos su giliu pasitikėjimu ir pa

garba paminėjo (gruodžio 21 d. 1929 m.) pusę šimto metų nuo 
jo gimimo dienos, pripažindapios jį tikruoju Lenino įpėdiniu re-’

- voliucinėje (politikoj e.
Dar. pirm 1905-1906 metų Rusijos revoliucijos drg. Stalinas 

pasįž^pj^jP, kąipo uolus kovotojas prieš menševizmą Gruzijoj 
ir kitose Kaukazo šalyse. Veikdamas tenai, carizmo pajungto- 

! se tautose, Stalinas tapo didžiausiu po Leninui žinovu tautinio 
■klausimb! 1 Jis dabar yra tikriausias draugas visų mažųjų tau
tų/ esančių Sovietinių Respublikų Sąjungoje; jis yra pravedė
jai pilnos jų lygybės su didžiarusių tauta ir palaikytojas kuo 
plačiausios jų kultūrinės autonomijos ir savivaldybės; nuosakus 
vykintojas tų tautų švietimo ir kultūrinimo jų pačių gimtomis 
kalbomiš.

.Kada, po 1905-6 metų nepavykusiai revoliucijai, ėmė siausti 
žvėriška carinė reakcija ir ąpleip'ę menševikai reikalavo panai
kint slaptąją organizaciją, o darbuotis tik viešai, tiek kiek 
leis caro valdžia,—Stalinas tapo dešiniąja Lenino ranka kovoj 
prieš tuos bailius likvidatorius. Jis taipo pat grūmėsi ir prieš 
kairiuosius nukrypėlius, “otzovistus”, kurie atsisakė nuo išnau
dojimo legalių kovos galimybių.

1912 metais, Pragos konferencijoj, galutinai lieka nutraukti 
bolševikų organizaciniai ryšiai su menševikais, prasidędant nau
jam revoliuciniam pakilimui tarptautiniame darbininkų judėji
me, ir Stalinas įeina į Bolševikų Partijos Centro Komitetą, tap
damas vienas is pirmųjų legalės bolševikiškos “Pravdos” vedė
jų, tžtipo’pat ir vadų socialdemokratinės frakcijos Ketvirtoje 
Durnoje. • • : j , ,

Jį areštuoja ir keliems metams ištremia į tolimiausias Sibiro 
dykumas, i f . , * , i •> . ( i

Kdda ihbtų -balabdži^mėnesį Leninas sugrįžo iŠ užsienio 
ir paskelbė tezius apie reikalą išaugti iš buržuaziniai-demokra- 
tiškra .revoliucijos (nuyertusios carizmą) į proletarinę, socialis
tinę Evoliuciją,-—Stalinas virsta artimiausiu Lenino vienminčiu 

B' ir sandarbininku kovoje už Sovietų valdžią. Visose partijinėse 
konferencijose jis greta Lenino varo kampaniją prieš-'oportunis- 
tinį; baugštumą. Jis suvaidino žymią rolę ir tiesioginiame pri
renkime bolševikiškos revoliucijos ir jos pravedime. Stalinas 
buvt> didelė parama Leninui ir klausime darymo Brest-Litovsko 
taikos su Vokiečiais, kuomet Trockis, Bucharinas ir kiti prieši
nosi, lošdami neva “kairiųjų” rolę. Bet jeigu nebūtų buvę 
padaryta ši taika, tai Vokiečių imperializmas būtų lengvai iš
taškęs vos dar gimusią, pirmuosius žingsnius darančią Sovietų 
tvarką.

' Stalinas buvo vienas iš tiksliausių organizuotojų Raudonosios Stalino vadovybėje, pravesdama 
Armijos*; pačiame kare su vidujiniais ir .užsieniniais revoliuci- gyveniman Lenino liniją, ne 
jos priešais Stalinas buvo vienas iš energingiausių. Raudonosios tiktai davarė šalies pramonę iki 
Armijos vadų,‘ir tiesioginiai dalyvavo daugelyje jos mūšių. Tik pirmkannio laipsnio, bet ir to-

&
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APŽVALGA
Laukia, Jie Laukia

Kauno fašistų “Aidas” 
tiešijasi:

Laukiame pavasario ir va
saros, kada, kaip iš amerikie
čių pranešimų matyti, sulauk
sime tokių gausingų svečių iš 
Amerikos, kokių nepriklauso
ma Lietuva dar nėra mačiusi.
Kad Lietuvos fašistai lau

kia, tai mes žinome ir be to. 
,Bet jie laukia ne svečių, ne 
amerikiečių/ aje pastarųjų

| d'ų, latvių, lietwvi/u, vokiečių 
rumunų, moldavų; lenkų, bul
garų, italų, švedų, norvegų, 
suomių ir estų.

Kiek, mažai turi žinojimo 
tie fašistų redaktoriai! Kal
bamasis universitetas jau 
veikia bene šešti ar septinti 
metai, ir jau yra pagaminęs 
nemažai darbuętojų komu
nistiniam judėjimui. Na, 
o fašistai.skelbia, kad jis 
tik “atidaromas”. ‘ ! ’

JUDOŠ1AI
Grįžtant į Suvienytas Vai- Į ninkus, 

stijas, užsukau ir į Luxem
burg pasiviešet pas pažįsta
mus lietuvius.

Pasirodė, kad darbinin
kais apgyventuose kvarta
luose čia randasi veik visos 
Europos mažųjų valstybėlių 
piliečių. Skurdas ir išnau
dojimas didelis. Politiniu 
žvilgsniu, ,‘ši šalaitė mato
mai jau senai atsisveikino 
su čia buvusia laisve bei

privačių, tai 
turčių šeimynų tarnus 
tuos individualus, kurie 
metus uždirba nemažiau 
6,000 frankų.

Ar matote, ponų spcial- 
demokratų idealo kilnumą? 
Ar gali būti didesnis darbi
ninkų apgavikas ir šlykš
tesnis niekšas, kaip tie iš-

Rusų spaudoj tilpo straips
nis, užvardytas “Pastipusius 
Šunis Amerikai.” Bet nema
nykite, kad čia yra Amerikos 
jžeidimas arba 
Nieko panašaus, 
straipsnio sako, 
šuneliai nesiuričiami Amerikon 
demokratiniu būdu ir dar su 
šuniniais pasportais. Jeigu 
juos taip siųstų, tai Amerikos 
aristokratija, kuri sakosi pri-

pajuokimas.
Autorius to

kad pastipę

v.vivx 1U, liūliu win vi 11UL vien 

nemažai nuveža. 'Vytauto 
mirties sukaktuVės bus di
deliu i kabliuku užsikabinti, 
įvairiems biznieriams nau
jų dolerių iš amerikiečių 
darbininkų kišenių. Bet 
mes manome, kad jie nusi
vils.

Klerikalai Nusigandę
A S • ' 1 Z
Andai męs buvome minė

ję,, kad [ Lietuvoje įsikūrė 
dr-ja pažinti ;Sovietų tSąjūnn 
gos tautų kultūrai. Ameri
kos klerikalai ‘ dek to pradė
jo dūkti. “Darbininkas” su
tinka, kad esą, dr-jos tiks
lais- bus “kviesti iš. bolševi- 
kijos į Lietuvą kalbėtojusKiek Daug Jie Žino

Fašistų organas “Aidas” ir prelegentus yra ne kas 
skelbia (pirmam puslapy) .kitą, kaip ves.fi tiesioginę 
štai kokią žinią: ’bolševizmo propagandą mū-

Kaip praneša Anglų spauda sų tėvynėje . Blogiausia, 
iš Maskvos, ten atidaromas pasak kalbamo lapo, kad ir 
komunstinis nacionalinių va- “pati valdžia UŽgiria tokios 
karų mažumų universitetas, draugijos tikslą ir darbuo- 
pavadindamas žymaus lenkų 
komunisto Marchlewskio var
du. Tas universitetas būsiąs 
aukščiausia komunistų partinė 
mokykla, rengti kvalifikuo
tiems partijos darbininkams. 
Baigusieji, tą mokyklą asmens 
turėsią dirbti vakarų valsty- ^bolševiku lėšomis Šelpia- 
K/-VC1O I inofnYYin Klieno no \7ion c x

tę”, kas reiškią, “neria ant 
savo sprando kilpą, kuri tą 
pačią valdžią galutinai pa
smaugs.” !

“Darbininko” redaktoriai 
surinka, būk ši draugija yra

bėse. Dėstoma būsią ne vien 
rusų, bet ir studentų gimto- 
tomis kalbomis. Numatoma 
priimti 470 žmonių: gudų, žy-

programa būtų reiškusi pasida
vimą sodžiaus buožėms ir pri
vatiniams biznieriams ‘(nepma- 
nams) i

Partija su

ma”. ' ■r-. ■
Vadinasi, kunigų spauda 

šiandien spjaudo ant to, ką 
vakar laižė. Juk t Purickis, 
Biržiškos ir /kiti* minėtos 
draugijos nariai nebuvo ir 
njera; jokiais bolševikais bei

lįų. Kraug’eringas fašiz
mas ir čia rodo savo plėš
rųjį snapą.

išitą šaltitę; dabar valdo 
įSociąl-demokratai, kuriuos 
Europos, darbininkai jau ki
taip nė nevadina, kaip tik 
judošiais ir žmogžudžiais.

Dabartiniu laiku čia siau
čia didelė reakcija ir girdi
si net pogromų bei teroro 
aidai.

Darbininkų progresas ir 
apšvieta visokiais būdais 
slopinama.

Kapitalistų klapčiukai iš 
social-demokratu abazo, ku- 
rie dabar valdo šitą šalį, 
šių, tai yra 1929 m., nuo 30 
dienos lapkričio įvedė ga
llon įstatymą labai varžantį 
ateivius. Tą įstatymą dar
bininkai vadina svetimšalių 
giljotina.

Pirmas dalykas, sulyg to 
įstatymo, visi ateiviai, netu
rinti ištikimybės paliudiji
mo iš tos šalies vyriausy
bės, kuriai jie priklauso, ga
li būti išmesti už Luxem- 
burgo sienos ribų,—reiškia' 
išdep'ortuotį. Tad kurgi 
gaus tokius paliudijimus 
Rumunijos, Bulgarijos, Lie

______  Stalinu • priešaky-JU ^gėntais,J Kt’ visubmėt 
je, ypač per tokį sėkmingą vyk- buvo artimiasibįs1 klerikalų, 
dymą Penkių Metų Socialist!-’bernais; jięins tarnayo ir tuvos ir kitu fašistiniu val-
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nes Kūrybos Plano, pačiais jau tebetarnauja.. Bet, kadan 
nuveiktais darbais, ne tik ar
gumentais, supliekė dešiniuo
sius, buchariniečius, taip kad 
ji^, galų gale, prisipažino kly
dę, pasidavė Partijos discipli
nai ir pasižadėjo toliau ištiki
mai dirbti bendrą darbą.

Taip nugalėdama pasiprieši
nimus iš “kairės” ir dešinės, 
Sovietų Komunistų Partija,

gi jie išdrįso susipažinti su 
Sovietų Sąjungoj < gyvenan
čiom tautom ir jų kultūra, 
tai klerikalini už tai jie pa
tapo “no good” ir netgi 
“bolševikų agentai”.

Trockis, beje, tais laikais garbę už visų nuopelnus pats sau pa
siimdavo, su dideliu pamėgimu visur reklamuodamas tik pats 
save.

Po naminės kontr-revoliucijos ir užsieninių įsiveržimų nuga
lėjimo, Stalinas lieka tiesioginiu Lenino sandarbininku reikale 
atsteigimo šalies ūkio, kurį taip baisiai buvo suardę imperialis- 

į . tinis kąrąs ir atkaklūs naminiai karai.
> Dar ūž dviejų metų pirm pasitraukiant Leninui, del nesvei- 
j: katos, iš veiklios vadovybės Komunistų Partijoje, jau trockizmas 
S buvo pradėjęs šiauštis prieš revoliucinę Partijos politiką. Kai- 
P'Tiaifi'žodžiais, kaip žirniais į sieną berdami, Trockis ir jo sėb- 

Įštįkrųjų kinkas drebino prieš smulkiąją buržuaziją. Stali- 
Kiiasižvien su savo mokytoju Leninu kariauja prieš trockizmą.
L Trockis, pasinaudodamas Lenino liga ir 1923 m. kūrybos 

sunkenybėm is, dar smarkiau deklamuodamas prigavingomis fra- 
(pj0r akis veržiasi į augščiaųsią viršūnę Sovietų Komunis- 

fturtijos vadovybėje, ' ' ■
Pd-Lėnino' mirties prasideda juo nįachališkesne (rockistų karrr- 

įį/panija, kuri tęsiasi ketverius metus.; ’ ■
Ttpekizmaš su savo intrigomis persimeta ir į> ‘kitas Komu- 

Internacionalo Partijas. Visi Šoviętų valdžios priešai sa- 
Yflfis rdfriia ant trockizmo pasisekimo prieš lėhįnistinę srio- 

KW, kurios priešakyje stovi Stalinas. Bet Sovietų Komunistų 
ErftrMJM, Stalino vadovaujama,, sutrėškia trockizmą, parodydama 
■arartijos narių masėms, kąd Trockio filosofija tai yra tiktai 
npdbševizmas, bešikaišantis kairumo plunksnomis. Be kitų pra- 
MMfdngų sapaliojimų, trockistai reiškė nepasitikėjimą, kad ga- 
BUfta būtų Sovietuose pravesti socialistinę kūrybą, stengėsi su- 
HKfcnuoti Lenino mokymą apie darbininkų klasės ryšį su vals- 
ĮĮĮĮĮĮjjClbig; ir bandė įvesti palaidumą Partijoje, reikalaudami tei- 

įpalaikyt joje organizuotas frakcijas, tuom atidarydami ke- 
priešams proletariato diktatūros.

ĮĮį jLfmino mokymo pagrindais, drg. Stalinas patiekė Partijai aiš- 
HlMp,/OįMtfsius delei šalies industrializacijos ir pilno socializmo 
HMįutbo Sovietų Sąjungoje.

.trockizmas tapo nušluotas į sąšlavyną (kur jam ir 
HMBLljtolė pūstis prieš leninistinę politiką dešinysis sparnas, 
^■MfiV^ybhlAs Bucharino ir kitų. Dešinieji, mat, taipgi pabū- 
EK|fenxenybių, kurios stovėjo Sovietams prieš-akis naujame kū- 

laipsnyje; jie brukosi su savo programa; o ta dešiniųjų

Ii tą laipsnį pralenkė. Jinai, 
pradedant nuo Penkiolikto Su
važiavimo, sulig Stalino inicia
tyvos, nepaisydama įnirtusio 
pasipriešinimo iš buržuazinių 
elementų pusės; leidosi į platų 
perorganizavimą lauko ūkio 
socialistiniais pagrindais,— ir 
dabar numatoma, kad su 1932 
metais galima bus jau galuti
nai užbaigti Sovietuose privati
nį ūkininkavimą, ir visą žem
dirbystę paversti sovietiniais 
bei kolektyviais ūkiais.

Ne tik Sovietų Komunistų 
Pąrtija, bet ir visas Komunistų' 
Internacionalas Šiandieną mato 
asmenyje draugo Stalino išti-' 
kimiausią ir ’tikriausią ‘Lenino 
mokinį-sandatbihinką/ jo 'politi
kos vykdytoj^ gyvenime! ir di- 
džiausią po Leninui vadą, ‘ or
ganizatorių ir teoretiką. Drg. 
Stalino parašyti “Komunizmo 
Pagrindai” jdu senai tapo kas
dieniniu rankvedžiu visų leni- 
nistų pasaulyje.

Visos Kominterno Partijos 
yra įsitikinusios, jog artimiau
sių laikotarpiu Sovietų Komu
nistų Partija, vadovybėje savo 
Centro Komiteto ir jo genera- 
lio sekretoriaus drg. Stalino, 
laimės galutiną ir pilną perga
lę prieš kapitalistinius, ligšiol 
užsilikusius, elementus šalyje 
proletariato diktatūros ir tuom 
galingai pirmyn pastūnies re
voliucijos reikalą visu tarptau
tiniu pįbtu.

Tegyvuoja' lehihistįnė Bdlše- 
vikų Partija!

Valio plieniniam revoĮiųpįjoš. 
kareiviui—drąt/gui Stalinui!

Nelaimingiausias Žmogus
“Tėvynes” redaktorius po

smuoja:
Nelaimingiausiais žmonėmis 

yra tie, kurie nepajėgia suval
dyti savo jausmų, Ypač pyk
čio jausmas yra pražūtingu 
žmogaus priešu.

Tokiu nelaimingiausiu 
žmogum ir yra tų žodžių 
rašytojas Vitaįtis. Supykęs 
ant komunistų, jis Voliojasi 
per “Tėvynę”, kiek drūtas, 
B.e to, jis moka sufalsifi
kuoti ir “grųsinančiuš”: laiš
kus if kitokiū’s1' paibėlius, 
kad tįk; įkąsti konfuništams 
iiK įlgįąų pąsijąikytL , šiltoj 
vietelėj. ? i \ /

stybėlių politiniai pabėgė
liai, kurie išnešė savo gy
vastį nuo sužvėrėjusių žmo
nių, fašistų ?

Antras dalykas, sulyg to 
įstatymo, darbdaviai gali 
atleisti nuo darbo visus 
ateivius, jei jie tik pasakys 
vietos vyriausybei, kad jie 
be to ar kito ateivio, ar be 
šimto jų, gali apsieiti. Už 
tokius bedarbius’valdžia ne
atsako. Vadinas, stipk ba-. 
du.

Trečias dalykas: tas įsta
tymas nelies laukų darbi-

Jie saldliežuvauja ir viso
kiais būdais meilinasi prie 
darbininkų, dangstydamiesi, 
net marksizmu iš vienos pu
sės, o korikiškus del darbi- 

I ninku įstatymus 'išleidinė j a 
iš kitos pusės.

Kentėjo ir kentės, žuvo 
ir dar daug žus darbininkų 
iš šitų judošių priežasties, 
vienok ateis laikas, kad 
darbininkai tiems išdavi
kams tinkamai atsimokės.

Du Kovos Frontai
Tie geltono plauko socia

listai be galo, be krašto gi
riasi, kad jie išganys dar
bininkus ir padarys rojų 
ant žemės. Vienok, ypatin
gai pastaraisiais metais, ši
tos šalutės darbininkai žy
miu tempu pasijudino ir 
krypsta prie Trečiojo Inter- 
nacionakh Tas ir įvarė 
kinkų drebėjimą ponams 
apgavikams.

Panašiai nukalbėjo veik 
visi darbininkai, su kuriais 
tiR teko susidurt.

Kol kas tasai žiaurusis 
įstatymas dar gyveniman, 
rodos, nevykdomas. Bet, 
jeigu reakcija nesutiks 
greito < ir greito pasiprieši
nimo iš darbininkų abelnai 
ir tas įstatymas bus vykdo
mas, tai atsitiks skandalas 
ir juomi negarbingai pagar
sės pasaulyje rami ir maža 
Luxemburg© šalute.

Skersai ir išilgai pasaulį 
kovos yra tik du frontai: 
proletariato ir buržuazijos.

• Deja,' būčiau pamiršus 
paminėt, kad į Luxęmburg 
yra atsiųsta iš Lietuvos du 
fašistų šnipai. Jie duodasi 
esą studentais, “mandagūs” 
ir visur kiša savo juodą 
snapą.

Juos jau veik visi lietu
viai žino ir jų saugojasi.

ž. E—te.

KEISTA DAKTARO LOGIKA

jų nenorėtų priimti.
Pirmiau, negu pakliūti pąsti- 

. pusio šunelio ar katelės skūrai.. >, 
j demokratinę šąlį, ji būtinai 
turi pereiti per kelių dęsėtkiĮ , 
rankas ir kiekvienose rankose’ ' 
perkeisti savo išvaizdą. ; Pir
miausiai pastipusį šunelį' turi 
atskirti nuo jo kailelio. Pa&i 
kui tas kailelis sūdomas, mir- 
kinamas, rauginamas, įtampo
mas, mankštinamas, vėl rąųgi- ( . 
namas, atskiriamos nuo kaiŲę , 
mėzdros, kurios pirmiau juų- 
gė kailį su kūnu. Tai čia tik 
pirma operacija.

Po pirmos operacijos prasi- , 
deda antra, čia vėl pradeda 
mirkyti, džiovinti, smulkiose 
pjuvenose volioti, trinti ir t. t. 
Ir kada jau pastipusio šunelio 
kailis pereina per antrą opera
ciją, tai jam pradeda vaidihu‘ 
tis, kad jis ne šunio kailis, bet 
brangios lapės, o pastipusios » 
katės kailis, perėjęs per antrą 
operaciją, persistato jau ale 
katės, bet kiaunės brangiu 
kailiu. . . >• ’ 1

Bet ir tuomi dar viskas'he- 1 
sibaigia. šunų, kačių, žiurkių I > 
ir kitų panašių gyvūnų kailiu-1 
kai, išlaikę viršminėtas opera- , 
cijas, keliauja į svarbiausi de-. 
partmentą, kuriame randąsi, ( 
geriausi specialistai. čia vi
sus kailius turi susortiruoti-— 
išskirstyti pagal ^lauįcų jilgą- 
mą. Mat,, viepą kalė arba šu
va turi'ilgesnius, o kita—trum
pesnius plaukus. Todol pagali 
plaukų ilgį reikią išskirstytk ■. i 
Kuomet jau čia darbas būną . , 
užbaigtas, tai visi kailiai atsi
duria dažykloj. Juk neužten
ka pastipusio šuns ar katės ; 
kailį išdirbti, išmankštinti, bet i Jį 
reikia ir spalvą lapės, kiaunės, įll 
sabalo ir kitų brangių žvėrių < 
priduoti.

Dažykloj vėl vartojami įvai
riausi būdai, įvairiausios che- • 
naikinęs rūgštys, neapleidžiant 
nei vanddnylio, kuriuomi mo
terys plaukus dažo.

štai juodas kailiukas neži- 
noruos katės spalvos. Specia
listas per nugarą vandenyliu 
piešia lyrą, tokią pat, kokia 
gamta . apdovanojo brangų L 
žvėrelį, vadinamą “lyra.” Ka- 
da darbas užbaigtas, katės \ 
kailis parduodamas už žvėre
lio lyros kailį, štai šuns kai
lis ir dar nežinomos spalvos, 
paverstas į sidabrinės lapės 
kailį.. Ir jeigu Amerikos pir- > 
kėjui pasakytum, kad jis nu-

WORCESTER,; 'MASS.
. ■ ■ ( J-: . I'/' • • > ’ 'i Aido Choras buvo surengęs 

.balių pasilikimui nąųjų metų, 
tai yra, 31 d. gruodžio., , Rei
kia pasakyti, kad šis balius 
vienas iš’ puikiausių. Mūsų 
choro jaunuolių grupe labai 
puikiai buvo išpuošus svetai
nę. Orkestrą irgi buvo, puiki, 
iš, 12 ypatų. ‘ '

Visi choristai buvo susirin
kę. Matėsi ir tie, ,kųrįe pir
miau prie .choro priklausė, q 
jau dabar nepriklauso, tik 
mums simpatizuoją.,

Ar negerai būtų, kad tie bu
vę choro dainininkai vėl ateitų 
ir sykiu su 1 mumis dainuotų. 
Pagalvokite if padąrykite tą! 
Parodykite, kad' ąu. pradžia šių. 

tymą.

Pagalvokite if .papąrykite fa! 
Parodykite,;kad su pradžia siu. 
metų permaįridtę savo, ųusjsta- 
tyriią. / L..', L ( į . J

Choro Korespohdėnte.

Amerikos Lietuvių Dak- kaip tik yra, priešingi 
tarų Draugijos Sekretorius," 
Dr. Graičiūnas, paskelbė 
per “Tėvynę”, “Vienybę” ir 
“Sand'ąrą”, kad šiemet suei
na dešimt metų nuo įkūri
mo “Medicinos”, Lietuvė! 
gydytojų žurnalo. ) Šiam 
įvykiui atžymėti Dr. Grai
čiūnas/savo Draugijos var
du, kviečia Amerikos lietu
vius į gydytojus, dentistus, 
vaistininkus, slauges (nur
ses) ir grab orius (atleiski
te, jisai sako — embalme- 
rius) sveikinti “Mediciną” 
su jos svarbiom sukaktu
vėm ir tuo patim kartu už
sisakyti minėtą žurnalą.

Keista to daktaro logika: 
kviečią grabo rius remti 
daktarų žurnalą! Ar kas 

‘nors, kur nors, kada nors 
yra girdėjęs tokį šposą, kad 
kas nors tiksliai griautų 
sau biznį? Medicinos mok
slo pažanga reiškia tobuli
nimą. Įmovos su ligom ir mir
čių. Tai -daktarų • užduotis. 
GfabofiaA -įbkie ^dalykai,

nes sipirko pastipusio šunelio kai- v 
kad lį, jis tave bepročiu pavadin- į 

juodaugiau sirgtų ir mirtų, tu.
Gi daktaras p.asistątė gra- 
borių šalę savęs ir kviečia 
sau į talką. Keista!

‘ Einaht paties Dr. Grai- 
čiuho logika; tai jisdi tūlojo 
pakyįe^ti t sau. į > ^tąlką j ii? 

Į-draūgus duobkasius, neš jie 
tame eikliu  je atlieką pasku- 
čiatisį patarnavipią: kada 
jau atlieka nuo kunigo, dak
taro ir graboriaus, tai 
duobkasys pastato tašką 
ant jų darjbo—užkasa lavo
ną. Duobkasys, tai būtina 
grandis tame grandiny.

Jeigu Dr. Graičiūnas, I 
1 kaip Lietuvių Daktarų | 
Draugijos sekretorius, kada 
nors proponuos priimti į sa
vo Draugiją graborius, ji
sai neturėtų užmiršti ir 
duobkasius ten pakviesti, 
nes pastariesiems sustreika
vus prisieis paskutinį pa
tarnavimą atlikti patiem 
kunigam, daktaram ar gra- 
boriam. Kiikšvdčftis/

jų biznis reikalauja,

Viatkos srityje, miesteiy^jJ 
Slobodka, randasi suorganizuo-p/| 
tas kooperatyvas, kuris per
eitais metais už šunų, kačių, 
žiurkių, kūrinių ir kitų kailiu-j J 
kųs .padąrėĮ £>0;000 rublių pel- į 
no.. . Ateityje manoma pada-; < 

’ry^tl M ar khMgūu.
štai kodėl ir vartojamas , 

ob.alsią: 4 “Pastipusius šunis 
Amerikai!’”; Amerikos aristo
kratija tą viską sunaudoja, 
kaipoebrangių žvėrelių kailius, 
atvežtus iš Sibiro.

Nap jeigu Amerikos aristo
kratija naudoja pastipusių šu
nų ir kačių kailius, tai ką gali 
naudoti darbininkės, kurios 
taipgi dėvi kailinius apsiauta- 
lus ?

Švenčioniškis.

. Sausio 9
—Mirė anarčhistė 

che), 1905.

1 DARBININKŲ 
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Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- 
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o

ni ė- 
litu, 
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mil.

Ketvirtądien., Sausio 9,1930

SCRANTONO MARGUMYNAI Lietuvos Eksportas

Kelios savaitės tam atgal,

prieš visos

Prad?iojeibuvo gyvas, jei kas būt išdrį-;

or-

Ką Veikia Leningradiečiai

DARBININKU

kins; 
rius 
įpils

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš-

Darbininkų 
kapitalistų

Kodėl Komunistų Partija Reikalinga 
Darbininkams

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

H

suprantame dar- 
Per savo Pasauli- 

Pasaulio dar- 
Pei' šį susijungimą mes

Stebėtinas Namuose Gydymosi, 
Kuriuo By Kas Gali Naudotis 
Nuo Kylos, Didelės Ar Mažos 949-959 Willoughby Ave

Tel., Stagg 3842

lūs, mišias, bi tik gautų penk-l 
dešimkę, o betgi labai daug 
tikinčiųjų mario,' kad kunigai 
tarnauja dievui.i Taip “die- 
vui”-doleriui.

Puslapis Trecias 1

KODĖL KIEKVIENAS DARBININKAS TURĖTŲ STOTI Į 
KOMUNISTU PARTIJĄ

šalių darbininkų, negali tikrai atstovauti darbi
ninkų reikalų; ir toji organizacija, kuri teisin
giausiai atstovauja darbininkų klasę, <yrą geriau
sia susirišus su kitų šalių darbininkais.
i Obalsis Pirmojo Internacionalo, kurį įsteigė 
'Karolis Marksas, buvo: “Viso pasaulio darbinin
kai, vienykitės, jūs nieko nepralaimėsite, tik 
retežius, o laimėsite pasaulį.” Komunistų Inter
nacionalas yra paveldėtojas Pirmojo Internacio- 

Darbininkų klasė susideda iš didelio skaičiaus nalo ir vykina gyvenimai! jo politinę liniją da- 
: pavienių darbininkų. Kaip ilgai kiekvienas dar- bartiniam istorijos periode.

-i*, bininkas veiks tiktai delei savęs, nieko nesvars-l Antrasis- Internacionalas—tas organas “socia- 
V/tydamas apie kitus milionus darbininkų, taip il-’listinių ” tarnų įvairių šalių kapitalistų klasių— 

^jai kapitalistų klasė bus galinga ir galės api-kuris išdavė darbininkus pereitam pasauliniam 
plėšti, išnaudoti ir spausti darbininkų klasę, kare 1914—1918 metais ir aktyviškai rengiasi 
Kapitalistų klasė suvienija visas savo jėgas per prie kitos pasaulinės skerdynės, nėra tikrai tarp- 
valstybės galią. Tiktai masinė milionų darbi- tautinė organizacija. Jis neturi bendros politi- 
ninkų spėka gali sutikti ir nugalėti klasinį prie- kos del visų savo skyrių, socialistų ir darbo par
šą—kapitalistų klasę. ’tijų, išskyrus bendrą politiką pasidavimo ir tar-

Tam reikalinga organizacijos. Organizacija navimo kiekvienos šalies kapitalistų, klasei.
yra kelias linkui darbininkt? klasės galios—eko-1 Komunistų Internacionalas tikrai yra tarptąu- 
nominės ir politinės organizacijos. tinę organizacija, turinti skyrius 47 skirtingose

Pamatinė darbininkųf ,'klasės organizacija yra šalyse, Europoj, šiaurinėj ir Pietinėj Amerikoj, 
darbo unija. Bet to neužtenka. Paprastos dar-'Afrikoj ir Azijoj, jungiant visas rases ir tautas 
bo unijos visada bus—kaip kad buvo praeity—lį vieną pasaulinę partiją su pasauline politika, 
kapitalistų agentų apsėstos ir paverstos kapita-'politika viso pasaulio dirbančiųjų masių.

* listų įrankiais, neesant darbininkų klasės par
tijai, kuri kristalizuotų aktyviškiausią, labiau
siai pasišventusią dalį darbininkų klasės; kuri 
organizuotų darbininkų spėkas, aiškiai nustaty
tų jos programą pamatu visos darbininkų kla
sės interesų; kuri kovotų prieš kiekvieną viduje 
darbininkų klasės veikiančią įtaką 
darbininkų klasės reikalus.

Klasių kova yra politinė kova.
klasė turi atimti valstybės galią iš
klasės rankų. Politinė kova, kuri turi privesti 
prie Darbininkų Valdžios, gali būt vadovaujama 
tik politinės partijos—Komunistų Partijos.

Be Komunistų Partijos darbininkų klasė ne
gali sėkmingai kovoti prieš kapitalistus. Tik po 
vadovyste tokios partijos gali darbininkų klasė 
įvykinti savo pilną galią ir atlikti savo istorinę 
užduotį. z Komunistų, Partija yra aukščiausia 
forma darbininkų klasės organizacijos, vadovau
janti ir vystanti visas kitas formas specialių 
ganizacijų delei specialių darbininkų tikslų.

Kodėl Komunistų Partija Yra Dalis 
Pasaulines Partijos

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija yra da
lis Pasaulinės Partijos—Komunistų Internacio
nalo. Jokia organizacija, atsiskyrus nuo kitų

(Tąsa) .
Ji rengia darbininkų klasę patapti valdančią-! 

ja klase draugijoj ir perbudavojimui draugijos 
socialistiniu pamatu, padėjimui pamato būsimai 
komunistinei draugijai.

Iri vėl interesinga naujiena 
serantoniečiams. Gal dauge
lis paklaus: tai kas gi toks ir 

i kodėl svarbi? Na gi bus su
lošta viena iš puikiausių ope
rečių—“Kova už Idėjas.” šis 

• veikalas puikus, ^žingeidus ir 
interesuojantis visus darbinin
kus; tai klasinio pobūdžio lo- 

. šis ir todėl kiekvieno darbinin
ko privalumas su tuo veikalu 
ir jo dvasia susipažinti, o su
sipažinti, geriausia galima at
silankant į svetainę, kada tas 
veikalas—operetė 
Idėjas” 
dinimas 
rio 8-tą 
skelbta 
kds-Barre, 
Todėl, Scrantono ir apielinkės 
lietuviai darbininkai turėtų nu
siskinti sau minėtą :dieną, kai- 

i po liuosą nuo visų kitų užsi
ėmimų, kad galėtų atsilankyti 
ir pamatyti tą: puikią Operetę, 

i Taipgi turiu pasakyti,, .kad 
wilkes-barrieciai dar pirmu 
kartu Scrantone los operetiš- 
ką veikalą ir esu tiki'as, kad 
jie neapgaus—atlos, atvaidins 
puikiai. Todėl visi atsiminki
me 8-tą vasario.: Aš, tai jau 
pasižymėjau ant kalendoriaus.

Kova už 
bus vaidinamas. Vai- 
įvyks subatoj, ’vasa
rieną (vieta bus pa- 

vėliaus). Los iš Wil- 
Pa., Aido Choras.

Gruodžio 29 dieną, 1929 m., 
Į L. D. S. A. 4-tas Rajonas lai-, 
kė konferenciją Scrantone, 
kur dalyvavo ir atstovė iš cen
tro—drg Paukštienė. Konfe
rencija, galima sakyti, buvo 
be gyvumo; delegatės mažai 
domėjosi pakeltais klausimais 
ir. mažai turėjo iniciatyvos 
konferencijai. Jei ne centro ■ 
atstovė, tai vietinės delegatės 
gal būt tik išklausę raportų iš 
kuopų darbuotės ir rajono ko
miteto, o toliaus gal būt ir ne- 
pasiįrę. Vienok, drg. Paukš
tienė kėlė įvairių sumanymų ir 
padarė tarimų ateities darbuo
tei. Aš tikiu, kad konferenci
jos svarbesni tarimai bus pa
skelbti spaudoj.

KAUNAS.— LietUVOS iŠ“ Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją
vežimas per lapkričio 
nesi pasiekė 37,8 mil. 
įvežimas—30,2 milionų 
Tokiu būdu išvežimas 
didesnis už įvežimą 7,6 
litų. Palyginti su praėjusių 
metų lapkričio m. išvežimu, 
šiais metais išvežimas padi
dėjo 12,8 mil. litų. Padidė
jo gyvulių ir pieno gaminiui 
eksportas; Be * to, žymįai 
padidėjo pusiau apdir 
medžio išvežimas.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

, amžiaus > smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės Šiuo adresū:

4715 North 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Kada metai laiko atgal nu
mirė tautiškos bažnyčios^ vys
kupas J. Gritėnas, tai visi taur 
tiški katalikai verkė kruvino
mis ašaromis, bet prabėgus; 
metams ir susilaukus kitą dū
šių ganytoją, paaiški vis dau
giau Gritėno darbelių. Pasiro
do, kad Gritėnas buvo tikras 
lenkų tarnas ir net, kur tik gd-| 
lėdamas, aplupdavo savo avu-i 
tęs ir pinigus siųsdavo lenkui 
fašistinei valdžiai: Pilsudskio j tempimo, 
šaikai. O kokiu Lietuvos pa-j 
triotu jis dėjosi—kas ne lie-; 
tuviška, tas ir ne kultūringa.; 
Šia, jums ir Lietuvos patrio-l 
tas—Lietuvą “mylėjo,” Lenki-' 
jai tarnavo. O kaip tie tam-' 
sūs žmoneliai gerbė savo vys-į 
kūpą: nešiojo ant rankų, o da-Į 
bar, kada pamato to jų “šven-i 
tojo” darbus, tai rankas kra-j 
to ir patį Gritėną, nors ir mi-; 
rūsį, keikia. Kada Gritėnas į.

TAI TIE ŠVELNŪS
vienija tas kovas Kelios savaitės tam atgal, 
su visur išnaudo- netoli Scrantono, apie Pocco- j 

Ino Mountains, medėjai atrado 
skeletą, kurį vėliaus pripaži
no, kad Mykolo Šalnos. Būk 
tai atradę ir jo ženklus: diržo 
saktukę ir tris auksinius dan
tis pažiaunyj.

Myklos šalna, apie 20 metų 
tam atgal, buvo pažangus 
žmogus, prigulėjo socialistų1 
partijoj ir jai dirbo, kiek tik; 
jis pajėgė, buvo, taip sakant, 
paviršutiniai apsitrynęs, apsi
skaitęs vyras. ~ 
pasaulinio karo Mykolas įsigi
jo smuklės bizni, gerai biznia- 
vojo ir užsilaikė tinkamai, kai
po toks. Užėjus “sausajai” 
blaivybei, šalna biznio neap
leido, bet tęsė tolyn, nes pats 
biznis laike “blaivybės” augo. 
Vienok už tai reikėjo riebiai 
šmeruot “sausuosius,’’ kad už-' • 
simerJvtų, kartąįs d a r y .d ami ls.;L..' 
kratą. Ir , taip šalna susigimi- 
niavęs^ su jyisokio^ plauko ^ge-ipas]<u|.j1^ -r ^ar - neį^mo_ 

dar ne vienas maklio- 
apkraustys jų kišenius ir 
viedrą nuodų į jų galvas.

i Rumboniškis.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą įr patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tub- 
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
lead buk senstate. Apgr.—No. 90A

VARDU

BROOKLYN LABOR LYCEUM

<1

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

daugiau 
ir “sau-

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York <

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bąn- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau 
siais įtaisymais. Keturios fro- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL ?
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntineja- 
ine, kaipo užsakymus (orderius).

n

Kuomet J. V. Komunistų Partija kiekvieną 
dieną veda kovas visų šioj šaly išnaudojamų 
darbininkų, tuo pačiu .sykiu ji 
per Komunistų Internacionalą 
jamų darbininkų kovomis.

Per savo Pasaulinę Partiją 
bininkų klasės pilną galią,
nę Partiją mes iškeliame obalsį: 
bininkai, vienykitės!” 
rengiamės laimėti visą pasaulį del darbininkų 
klasės.

Kaip Komunistų Partija Veikia
Komunistų Partija skiriasi nuo kitų politinių 

partijų pasauly ne tik savo programa, bet taip
gi organizacijos forma ir veikimo metodais. Tai 
nėra partija tikslui suregistruoti balsus rinkimų 
dienoj. Tai yra partija darbininkų organizavi
mo ir kasdieninės kovos kiekvienoj gyvenimo 
irity.

Kiekvienas darbininkas, kuris įstoja į Komu
nistų Partiją, pasižada aktyviškai darbuotis vy- 
cinimui visi? partijos planų kur tik jis būna. 
Visi partijos nariai; susivienijusiai veikia kiek
vienam klausime, kuris tik paliečia darbininkų 
klasės reikalus.

(Bus daugiau)

sęs pasakyti .jo parapijonams, Į 
kad Gritėnas negeras, kad jis i 
prisidėjo prie skundimo pro-1 
gresyvių draugijų Scrantono! 
reakcionieriams, miesto virši-| 
ninkams, kad ir pats vyskū-1 

Ipas . fašistas, tai parapijonai 
|būt tokį “drąsuolį” nukry^ia-

L- dabar patiems pri
sieina vaikščioti nuleidus no-

Bet šita lekcija dar ne

■V

KALENDORIUS
1 i

1930 METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIŲ
Kaina 25 Centai

Puikus rinkinys svarbią informaciją ir turiningas 
straipsniais iš įvairią mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.

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

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

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 darbinįnkų kalendoriaus.

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

šeftmekeriais,- paskendo alko
holys ; pradėjo gerti, tiesiog 
nesvietiškai, kaip veršis buizą. 
Ir taip gėrė, iki net sukvailio
jo. Kada giminės pamatė, 
kad Mykolas jau nesukalba
mas, jie jį atidavė į ligoninę, 
tik, žinoma, ne į valdišką in
stituciją gydymui tokių ligo
nių, bet į privatišką, užlaiko
mą daktaro, kuris net ir iš 
daktarų “Medical Ass.” išmes
tas už negerą elgimąsi, “ligo- 
ninę”-ūkę Poccono Mountains 
kalnyne, tarpe nepereinami? 
miškų, šalna, ten išbuvęs be 
jokios priežiūros kelias dienas, 
išsileido savais keliais “pavan- 
dravoti” po miškus, kur pilna 
laukinių kačių, meškų ir kito
kių žvėrių; nepereinami miš
kai, bagnos, raistai ir kitoki 
brūzgynai, šalna išėjęs iš tos 
palaidos ūkės-“l,i g o n b učio” 
daugiau nebegrįžo. Nepaisant, 
kad buvo dėtos pastangos, ren
giamos ablavos jį surasti—gy
vą ar negyvą, bet tas viskas 
buvo veltui—šalnos nerado. 
Dabar, po 7-nių metų, būk at
rado kaulus ir žymes, kad tai 
šalnos likučiai. 1 Ar ten šalnos 
buvo likučiai aL ne, gal jau ir 
nesvarbu būtų giminėms, kiek 
svarbu, io likęs turtas, nes šal
na paliko banke, apie 40,000 
dolerių ir riš tų pinigų saugo
tojai jau “suvalgė” 
20.000 dol. Na, tai 
gojo!”

Kada šalna dingo; 
nis kunigas Kuras

tai vieti- 
iš juoke, 

dar magaryčioms pridėdamas 
kelis keiksmus kaipo bedie
viui, bet dabar, kada atrado 
jo kaulus, tai tas pats kun. 
Kuras atlaikė mišias" už jo, tik 
nežinia—dūšią ar kaulus?
Mat, giminės visi tamsūs, ti
kinti katalikai. Ak, kokia tai 
kunigijos veidmainystė? Va
kar iškeikė^ o šiandien mel
džiasi, bi tik gauna pinigų. Ir, 
žinomą, kad kun. Kurui ne
svarbu šalnos kaulai nei dū
šia; jam svarbu 50 dol. pasi
imti už ‘'patarnavimą,” tai ir 
viskas. Ir mažiausios abejo
nes negali būti, kad bile kuni
gas atlaikytų ir už arklio kau

1929 m. spalio mėn. 27 d. 
lietuvių darbininkų Karolio Po
žėlos vardo kliube Leningrade, 
buvo surengtas vakaras, kurio 
pelnas skirtas L. K. P. naudai. 
Reikia pažymėti, kad kuomet 
tik yra surengiami vakarai, tai 
juose atsilanko nemaža darbi
ninkų ir darbininkių, šiuo kar
tu buvo atvažiavęs dr. Angarie- 
tis. Jis plačiai ir aiškiai pada
rė pranešimą apie politinę ir 
ekonominę Lietuvos padėtį. Tas 
pranešimas daug davė klausy
to jmas. Vakaras buvo pasta
tytas savo jėgomis. Dramos 
ratelis prie kliubo pastatė vei
kalą “Rytų šalis”. Choro ra
telis sudainavo keliatą liaudies 
dainų. Per vakarą buyo ren
kamos aukos L. K. P. naudai. 
Aukų lapais surinkta 81 rub. 40 
kap. Be to, užsirašė keletas 
draugų mokėt L. K. P. naudai 
1 nuošimtį savo uždarbio, bei 
po vieną rublį į mėnesį. Pa
geidavimas tokių vakarų dar
bininkų tarpe nemažas. Tan
kiau pastatyti tokiu? vakarus 
trukdo nekurįe trūkumai. Štai 
keletas iš jų: trūkumas revo
liucinio turinio veikalėlių del 
dramos ratelio; nėra gaidų del 
choro ratelio; beveik visai nėra 
eilių revoliucinio turinio dienos 
klausimais. Bet visgi jau yra 
numatyta lapkričio ir gruodžio 
mėn. suruošti, keliatą vakarų. 
Rengiama kuoplačiausį vakarą 
pastatyti 27 gruodžio paminėti 
4 sušaudytų draugų, o ypač K. 
Požėlos, kurio vardu pavadin
tas kliubas.

Čia yra draugų ir draugių, 
kurie gerai pažino drg. Karolį 
Požėlą kaipo tikrą kovotoją už 
leninizmą ir komunizmą. Taip
gi bus pasidalinta atsiminimais 
pūvančių draugų Kauno bas- 
tilijoje.
28-XI-1929 m. 5. Tavjanskaitė,

Štai Yra Būdas 
Išgydymui Kylos

NIEKO NEKAŠTUOS 
IŠBANDYMAS

Tūkstančiai kylotų, vyrų ir mo
terų džiaugsis sužinoję tą pilną 
planą, kuriuomi kapitonas Collings 
išsigydė savo dubeltavą kylą, del 
kurios jis buvo bejėgis ir gulėjo 
lovoje per eilę metų. Tas planas 
bus pasiųstas jums ant pareika
lavimo už dyka.

Tiktai prisiųskite savo vardą ir 
adresa kapitonui W. A. Collings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekaštuos nė cento, o 
gal bus vertas laimės. Šimtai jau 
yra raportavę, jog pasigydė tik iš 
šio už dyką išbandymo. Rašyki
te dabar—pirma negu padedate į 
šalį šį skelbimą.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
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:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

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

stebūklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
Žmogui reiSkia, 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.

Vaistžolės yra nuo sekančių Hgųi' 
vidurių užkietčjimo, skilvio nąmali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- -. 
ma), peršalimo, skaudėjimo po kra
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
BĮ e i skanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 7 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, neąjųskit pinigų paprastam 
laiške. • h |

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 važinSjimas 
(laisnius garantuojame)____ _$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedeldieniais 10 
iki 12-vai. ryte.
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F Puslapis Ketvirtas Ketvirtadien., Sausio 9,1930

Du Pasauliu
Laiškas iš Argentinos

• Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolpmskas

(Tąsa)
“Visi miesteliai ir sodžiai, neatsižvel-

Tvirtas, kaip akmuo, kumštis drožė pul
kininkui į akį, antru kartu į: lūpas, trečiu 

Pulkininko galvoj uzūžė malūnai, 
iš nosies bėgo juka. O Kašte dar kelis 
kartus drožė savo kietu kumščiu į įkaitusį

▼ JLOJL 1111V0 vvllCU JL1 OVUlZjJLClJL} HVCvLOlLVul • •

giant į jų didumą ir gyventojų skaičių, kur 
tik bus surasta bolševikų, bus sudeginti, 
sunaikinti, turtas konfiskuotas. Miesteliai iv * v i • 
ir sodžiai, kurių patys gyventojai stos ko- PulKimnR0 snuių... 
von su bolševikais, vys juos laukan, bus ne
liečiami. Ten, kur jau sudeginti mieste
liai, jeigu jų gyventojai stos kovon su bol
ševikais, tai moterys ir vaikai, taipgi visi 
netinkami būti po ginklu bus aprūpinti 
maistu ir pastoge, gi tie, kurie simpati
zuos bolševikams, bus sunaikinti.”

Medvežija miestelio darbo gyventojai 
praeidinėdami pro proklamacijas kreivai į 
jas žiūrėjo, purtė galvas. Miestelyj, apart 
būrio pulkininko Orlovo, dar buvo ir italų 
kariuomenė, rumunų ir čekoslovakų spė
kos. Italų štabe buvo du francūzai ko- 
mandantai—raudonas pulkininkas ir jau
nasis leitenantas vaikėzas.

Laike mūšio su partizanais po miesteliu 
Pčelino, pulkininkas Orlov sėdėjo pas f ran- bolševikas, 
cūzų pulkininką. Abu gėrė kavą. Fran
cūzas gyrė Sibiro plotį. Sakė, kad jis jam 
labai patinkąs, 'kaipo mažai apgyventas, 
savo miškų gražumu. Jis sakė, kada Fran
ci ja čia prisius savo kariuomenės divizijas 
valdymui kaipo kolonijos, tai jis pasiliks 
ant visados čia ir niekuomet negrįš atgal 
į tėvynę. Orlovas gerai vartojo francūzų 
kalbą ir atsakinėjo pulkininkui, kad Sibire 
ištiesų daug smagumo. Bet jis jam atro
dė perdaug nekultūringas; gyventojai— 
tamsūnai, valstiečiai—bukapročiai ir gy- 

/ venant su jais kasdieną greta ir kultūrin
gas žmogus gali atbukti. Kava buvo stipri, 
saldžioji Smetona tiršta ir švieži. Baltoji 
duona ir pyragaičiai tik iškepti kvepėjo 
ant stalo. Pulkininkai valgė su apetitu.

Kalba nuo Sibiro teritorijos perėjo prie 
Sibiro moterų. Francūzas pulkininkas 
klausė Orlovo, ar tiesa, kaip žmonės kalba, 
kad Sibiro paukštis be balso, o moterys be 
širdies? Orlovas juokėsi ir pasakojo apie 
savo daugelį “šposų” su Sibiro moterimis 
ir tikrino, kad jos tinkamesnės, negu pa
čios Rusijos.

Francūzas vis tankiau žiūrėjo į šeimi- 
' ninku dukrelę, pilną, raudoną Kastę, trū- 

siusią apie pečių. Nurodinėjo Orlovui, 
kad dabar namie iš šeimininkių nie
ko nėra, apart jų dukrelės, ir kad jis labai pročiai. 
tuomi patenkintas. Orlovas1 nesuprato švel-- Jis stengėsi įtikinti Polozovą.
nių nurodimų savo prietelio, ir vis tęsė sa- 
vo kalbą, gyrėsi.■

B. Beilis ^svetainėje, . 502 
Union Str., Tamaqua, Pa.

Sausio 16 d., ketvirtadienį, 
Eagle svetainėje, Lloyd Str., 
Shenandoah/ Pa.

Sausio 17 d., penktadienį, K. 
Levulio svetainėj, 2nd Str., 
Girardville, Pa.

Sausio 19 d., sekmadienį, 
Darbininkų svetainėj, 3rd Str., 
Minersville, Pa.

Sausio 20 d., pirmadienį, J. 
Mušinsko svetainėj, 3rd Str., 
Shoentown, Port Carbon, Pa.

Sausio 21 M., antradienį Ki- 
releviciaus svetainėj, Frack
ville, Pa.

Sausio 22 d., trečiadienį, Lie
tuvių svetainėj, Kulpmont, Pa.

Sausio 23 d., ketvirtadienį, 
Š. Maple Str., Mt. Carmel, Pa.

Visur prakalbos įvyks 7 vai. 
vakare, išskyrus Minersville, 
Pa., kur prasidės 2 vai. po pie
tų:

.' Rengiamos' ■ Prakalbos
Sausio 24 d. Hazleton, Pa.

: 'Sausio ;25 d. Freeland, Pa.
Bet minėtos kolonijos, kol 

kąs,. svetainių antrašų neprida- 
vė. J i

McAdoo
nors pakartotinai buvo ragina
mi, kad rengtų prakalbas, bet 
rengia ar ne iki šiol jokios ži
nios nedavė. Tikiu, kad apskri
čio komitetas pasistengs tatai 
atlikti.

ALDLD. sekr, K. Rušinskienė.

■ LEE PARK, PA. . . .
Ą. L. D. L. D. 229 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 12 d. sausio, pas 
A. Adominą, 152 Boland Ave., 2-rą 
vai.: po pietų. Visi nariai ateikit lai
ku, yra labai svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Grigai. (6-7)
-------- t-------------------- h- ,

ELIZABETH, N. J.
Tarpt. Apsigynimo Liet. Sekc. 8 

Kuopos susirinkimas bus ketverge, 
9 d. sausio, po No. 69 So. Park St. 
Pradžia 8-tą vai. vakare, 
riai malonėkite atsilankyti, yra svar
bių reikalų—apkalbėjimas koncerto, 
kuris Įvyks 2 d. vasario ir t .t.

Sekr. B. Makutėnicnė.

Fotografuoju, Didinu ir Mahavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzcncom Bldg 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

Brangūs Draugai! Dažnai 
jums tenka matyti mūsų priešų 
spaudoje įvairius pranešimus 
iš Argentinos, kuriuos praneša 
čia esanti susiorganizavusi juo
džiausių melų irj provokacijų 
ša'ika, pasivadinusi “socialistų 
sąjunga,” kurią vadovauja afe
ristas Norkus, žvalgybininkas 
čiučelis, streiklaužys ir balto
sios vergijos agentas židelis ir 
kiti organizacijų išmatos. 1 Jie 
fabrikuoja tokius melus, ku
riais gali įjuodinti arčiau prie 
visuomeniško darbo stovinčius 
Argentinos lietuvius <|arbinin-' 
kus. Jų melais čia, Argentinoj, 
niekas netiki, toHjel jie daugiau
siai propaganda a jūsų prješų 
spaudoje, “Naujienose”' ir “Ke
leivy,” kurie platina kas jiems 
priduodama. , .J f, • J

i Netikėkite, brangūs draugai! 
Jie mus apšaukia vkgimis, plė
šikais,. užpuolikais,, net' i į* žval
gybų agentais, stačiai Sakant,-— 
tokiais, kaip jie patys yra. Jūs, 
draugai, žinokite, kad tai mū
sų 'priešai griebiasi *paskūtinės 
metodas—drabstymo Imūsų iš
rinktų draugų, kurie dirba mū
sų organizacijų srity j. Mes ti
kime, draugai, kad jūs gerai su
prantate, jog mūsų tikslas tas 
pats, ką ir jūsų—kovot prieš 
buržuazijos sistemą už šviesią 
ir laisvą ateitį—už komunizmą. 
Nejaugi gali darbininkai, turė
dami šiuos prakilnius tikslus, 
tapti tokiais, kokiais provokuo
ja mūsų “socialistai” jūsų “so
cialistų” spaudoje?—Ne! Mū
sų idėja kaip ir jūsų, ne asme
nyje, bet visuomenėj. Mūsų 
priešai yra individai ir jie sie
kia individualės laimės, o mūsų 
laimė atsiekiama tik bendros, 
organizuotos kovos keliu, del 
kurios ir pasišvenčiame.

Todėl vienintelis mūsų pagei
davimas iš jūs, šiaurės Ame
rikos draugai, yra tas, kad 
tampriau suglaustume mes sa
vo Veikimus, kas būtų geriausiu 
mūsų priešanfe atsakymu. Mes 
einame prie savojo tikslo kartų 
su viso pasaulio revoliuciniu 
proletariatu, ir netrukus mes jį 
atsieksime, nežiūrint kaip gyva
tiškai inūsų ' priešai stengsis 
mus gilti. Mūsų visų pareiga— 
įvertinti jų šlykščiausias prieš 
mus daromas i provokacijas ir 
pastiprinti mūsų agitacijos dar
bas, kad jie pasiliktų genero
lais be armijų, o jų leidžiami 
laikraščiai pavirstų tik gabalais 
purvi/'s popieros, tokiais kaip 
kad mūsų išmatų (dabar “anar- 
kistų”) “Darbininkų Tiesa” pa
virto, ir prie to pat eina “so
cialistų” gazieta 
Naujienos.”

Todėl
Lai jūsų vienybė būna 
priešams
mi apie jūsų prakilnius dien
raščius “Laisvę,” “Vilnį,” taip 
pat “Darbininkių Balsą,” me- 
riate mūsų priešus iš paskuti
nio kailio,—todėl ir teauga mū
sų vienybė!

Argentinos Dnnbinin keis.

Visi na-

(6-7) j-

NEWARK, N. J.
L. D. S. A. 10-tos Kuopos susirin

kimas įvyks sausio 10 d., 1930, 8-tą 
vai. vakare, John Kubio svetainėj, 79 
Jackson St., Newark, J.. Visos na
rės ateikit ir .naujų narių atsiveskit.

Org. O. Šiandiene. (6-7)

Bcll Phone, Poplar 7545

Pulkininkas Orlov ėjo sau į mokykla. 
Ant svarbiausios gatves miestelio prie na
mo Kuzmos Neznamovo buvo minia. Kie
me garbiai verkė vaikučiai, verkė ir mote
rys. čeko-slovakai vilko iš Neznamovų 
namų: stalus, krėslus, apsirėdymą, baksųs 
ir viską krovė ant augštų žaliu vežimų., 
Visa šeimyna Kuzmos—moteris', du' kūdi-' 
kiai ir senele tnotina,—drebėjo kieme.. Pat
sai Kuzma stovėjo išbalęs, - be kepurės. 
Prie jo stovėjd čeko-slovakų ofiederas vie
noj rankoj turėjo surūdijusį seną šautuvą, 
o antroj nagaiką.

—Prisipažink, kad esi bolševikas ? Pri
sipažink, vis tiek pakarsime!...

—Nors ir dabar užmuškite, nesu jokis 
Šį šautuvą taip padėjau, nes 

tai mano medžiojimo šautuvas, o ne del ko
kio ten’ karo..

Oficieras pakėlė ranką, nagaika sušvilpė, 
kreivas kruvinas perkirtimas padengė Kuz
mos veidą.

—Šia tau, kalės vaike!... Šia!,...
—Nors ir užkapokite, aš nesu bolševi

kas.
—Kalės vaike!... Svoločiau!... Niek

še!... z
Veidas kruvinas, sutinęs. Neznamovas 

parpuolė ant žemės., Jo moteris gailiai 
verkė. Motina drebėjo, kaip drugiu ser
ganti. Per jos raukšlėtus veidus ritosi 
stambios ašaros. Penkių metų dukrelė— 
Maša ir trijų metų sūnelis, Petras, žiūrėjo 
išplėstomis akimis.

Du čekoslovakų kareiviai pririšdinėjo iš 
virvės kilpą prie šulinio svirties. Desėt- 
kas kitas nusiminusių, bet smalsių grūdosi 
vartuose., h Rusų karininkas Polozov ir 
francūzas jaunuolis leitenantas'ramiai te- 
mijo sceną. Francūzas leitenantas, juok
damasis kalbėjo į Polozovą:

—Mes neiname prieš rusus, prieš rusų 
liaudį; prieš jūsų papročius. Nes nagaika 
ir kartuvės—tai seni rusų papročiai. Su
prantama, tas Francijoj pasirodytų nuse
nusiu, bet čia pas jus tokia mada, toki pa-

Su .rusais reikia kovoti rusiškai.

LIETUVIS GRABORIUS

ir Coal Dale, Pa

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

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numi- • 
rašius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už /.emą kainą, nuliūdimo ’ 
valandoje šaukitės pas manė. 
Pas mane galite gauti lotusvąnt 
visokių kapinių kuogeriausiose 
vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

C čio
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Argentinos darbininkų pareiga yra žinoti delko

musu prie vietinio Piliečių Kliubo.
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WORCESTER, MASS.

at-

10

(6-7)

(6-7)

r
Svarbios

Neckc 
klau-

I

kardu. Besispiesda-

vaiujucv oivjuo invvcAino. |i,;iyonnes ir apiennKes lietuviai, iviu-
nizatorius J. Sabaliauskas, 27 zikantai bus geri, kurie grieš ameri- 
Millhnrv m fin D Vni-Ikoniškus ir euroPiSkus šokius. Taip-iviiiioury bt.,, iin. rast. u. vai- p<i bus užkandžių ir saidžių gėrimų.

PLYMOUTH, PA.
L. D. L. D. 97-tos kuopos me- 
susirinkimas bus nedėlioj, 12

Aido Choro susirinkimd, 
d. gruodžio, išrinkta 
valdyba šiems metams.

Įžanga 50c. Kviečia Rengėjai.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

gyvuokite , draugai!

---------- -------------------

GREAT NECK, N. Y.
Svarbias prakalbas rengia

Taipgi bus plačiai aiškinama 
svarbą darbininkam prigulėti 

Todėl,

‘29 
nauja 
Orga-

fgerb. Great Necko ir apieiinkes vi
suomene, esate kviečiami atsilankyti 
į šias svarbias prakalbas, 
todėl, kad pirmą sykį Great 
yra rengiama taip svarbiais 
simais.
Rengimo Komisija.

tinis
sausio, Stravinsko svetainėj, 42 Ferry 
St., 2”rą vai. po pietų. Visi nariai 
ateikite, nes reikės išrinkti- kuopos 
valdybą ir delegatus į 12-to Apskri- 

konferenciją.
Sekr. M. Stanislovaitiėnū.

(7-8)

. , —Taip, jus teisingi, pons leitenantas.
Francūzas nervingai su-;Jūs tiesa. Su bolševikais, su tais laukiniais

ko savo žilus, ilgus ūsus. Jo akys karts 
nuo karto apsistodavo ant Orlovo juodos 
lopetos (barzdos), tai vėl ant Kastos.

—Ji graži, toji dykūnas!
'Prancūzas atsikėlė, perėjo per kambarį, 

pasisuko kariškai ir sustojo priešai Orlovą.
—Ponas pulkininkas, gal paliktumėt ma; 

ne du vienu su ja!... Jūs suprantate,!... 
Jūs suprantate!... Aš noriu, aš noriu... 
Tas manau nieko iš jūs pusės?—Prancū
zas iš sujudimo net drebėjo.—Nes ji yra 
tikrai laukinė. Jūs suprantate, jūs supran
tate, aš noriu... Labai atsiprašau, bet...

Orlovas pašoko nuo kėdės, linksmai nu
sijuokė, palingavo savo juoda lopeta.

—Meldžiu, meldžiu, ponas pulkininke! 
Del dievo šventojo, nesiteisinkite, būkite 
kaip savo name!

Abu pulkininkai subarškino šporais, 
sisveikino.

—Mes, rusai, į tai žiūrime tiesiog, 
plastai, be jokių filosofavimų. Vėlinu 
sisėkimo. Iki pasimatymo. Jūs niekas 
trukdys.

žvėrimis, taip tik ir galima apsieiti.
Sumuštą, netekusį spėkų Kuzmą atvedė 

prie šulinio svirties, uždėjo kilpą ant kak
lo. Kostas Žestikov, buvęs kieme, greitai 
pribėgo prie šulinio ir kartuvių.

—Sustokite, ponai, aš palydėsiu jį į 
svietą!...

Liuosnoris Kostas užsikorė Kuzmai 
nugaros,

ana v
ant 

pagriebė rankomis už kaklo. 
Juokdamiesi abu čekai pakėlė į orą. Kuz
ma iškišo ilgą, pamėlinavusį liežuvį, išver
tė akis, veidai jo pajuodavo, kojos drebė
jo, rankomis h tįsi tvėrė už virvės. O Kos- 
tas'-Žestikovas iš džiaugsmo atsisuko prie 
susirinkusių ir rėkė:

—Paskutinis, i paskutinis jo šokis, ponai, 
skubinkite matyti jį!

Kuzmos moteris susvyravo ir griuvo ant 
žemės, J t ... j / 

—Budeliai, bijkite jūs prakeikti'! ■ u 1 z 
Sūnelis Petrukas ištiesė savo pažą ran

kytę linkui jo tėvo ir raito Kostp, ir'juok
damasis kalbėjo į savo, sesutę Mašą: 

—Tėvelis šoka ir linksminasi!
Maša žiūrėjo rimtai ir negalėjo suprasti, 

Orlovas dingo už durų. Francūzas pri- kas darosi su jos tėvu ir ko verkia jos 
ėjo prie Kastės, pagriebė ją pusiau. Mer- j motina, 
gina piktai atstūmė jo rankas:

—Tu, tu monsieur nesmarkauk prie ma- 
nęs!

Akys francūzo pulkininko pasidarė kaip 
sviesto bolės, prisimerkė, burna pusiau at
dara; per apatinę lūpą nudribo seilės.

—Gražioji dykunka, ar tu supranti, aš 
noriu tave pamyluoti, pabučiuoti, apka
binti t...

Kašte pakele ir pridėjo prie pat francū
zo nosies tvirtą, apvalią valstietės kumštį:

—Tik pabandyk arčiau lysti, senas vėl- 
ne, totoriškas snuki!

Pulkininkas abiem rankom apkabino 
merginą.

—Gražioji dykūne, aš noriu... aš no
riu...

pa- 
pa
ne^

tęįis; į>rot.i t$štj A J iZinkiūtė; 
kasierius J. šupenas; maršal- 
kbs-^V. Dubickasiir P. Kas
putis ;■ koresponderitu M. Rut
kauskienė. , Sporto, komisija: 
J. J. Bakšys, D. Vaitelis, A. 
Kižyš. ' • .' '

Buvęs Aido Choro Koresp.
J. Kižys.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

W ILK ES- BARRE, PA.
A. L. D. L. D. 43-čios kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 12 sausio, B. 
Poteliūno svetainėj, 53 Bank St. Pra
džia 9:30 va), ryte. Visi nariai būti
nai ateikit laiku, nes bus renkama 
kuopos valdyba. Taipgi bus diskusi
jos, o mūsų visų pareiga lavintis. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. V. Stankevičius.
(7-9)

Great 
Necko Lietuvių Piliečių Kliubas ne
dėlioję, 12 d. sausio (January), 1930; 
pradžia 6:30 vai. vakare, B. Strauko 
svetainėje, 136 Steaboat Road, Great 
Neck, N. Y. Tema: (a) šios Šalies 
Bedarbė; (b) Svarba Darbininkams 
Prigulėti prie Lietuvių Piliečių Kliu
bo. Kalbės du žymūs kalbėtojai. 

Gerbiama visuomene! Kaip visiems 
yra žinoma, kad šiandieną šioje ša
lyje siaučia bedarbe. Kadangi be
darbe paliečia darbininkus, tai pačių 

bedarbe įvyksta ir kaip ją panaikin
ti, 
apie

BAYONNE, N. J.
Pirmas linksmas Balius, kurį ren

gia S. L. A. 346-ta kuopa, Bayonne, 
N. J. Įvyks nedėlioję, 12 d. sausio 
(January, 1930 m., Polish American 
Club Hali, 29-31 West 22nd St., 
Bayonne, N. J. šokiai prasidės 6:30 
vai. vakare.—Gerbiami lietuviai ir 
lietuvaites! Kviečiame visus atsilan
kyti i ši linksmą balių, į kuri sueis 
Bayonnės ir apielinkės lietuviai. Mu-

I —Įpilk jai,—riktelėjo oficieras.
Moterį nuvilko toliaųs, trehkė veidu į že

mę. Vienas čeko-slovakas atsisėdo jai ant 
galvos, o antras nutvėrė už kojų. Storas, 
gremėzdiškas, bjaurios išžiūros nutukęs 
paoficieras pakėlė moters sijoną. Du tvir
ti kareiviai, naujuose mundieruose, atsi
stoję iš abiejų pusių kapojo nagaikomis jos 
kūną. Kraujas triško nuo pirmųjų smū
gių. Nagaikos švilpė kaip spragilai. Jokio 
balso moteris neišdavė. Tik karts nuo kar
to girdėjosi jos šniokštimas, Vaikučiai ver
kė. Senelė stovėjo atidarius' burną, ašaros 
be paliovos riedėjo per jos veidus. Lei te
nant as prisiartino arčiau ir pažiūrėjo per 
žiūroną į kruviną moterišką kūną.

(Daugiau bus)

Draugės Mažeikienės Prakal
bu Maršrutas A. L. D. L. D.

IX Apskrityje
Sausįo 12.,. , sekmadienį, 

vai. ryte, įvyks ALDLD. narių, 
'“Laisvės” skaitytojų ir simpa- 
tikų pasikalbėjimas Central 
Studijoj, 321 E. Centre Str., 
kuriame dalyvaus ir drg. Ma
žeikienėj Prakalbos įvyks tą 
pačią dieną, 7 vai. vakare, Nor- 
kevičiaus svetainėje, W. Maha- 
noy Str., Mahanoy City.

^Sausio 13 d., pirmadienį, P.

SCRĄNTDN, PA.
A. L. D. L. D. 39-tos kuopos meti

nis susirinkimas bus nedėlioj, 12 d. 
sausio, Grudis svetainėje, 1610 Wash- 
Rurn St. Pradžia 2-rą vai. po piefų. 
^Draugai, malonėkit atsilankyti, turė
sime išrinkti kuopos valdybą ir de
legatus i 12-to Apskričio konferen- 
cijš.

Sekr. J. Gluoksnis. (6-7) 
--- --------- ,—

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
nedėlioj, 12 d. sausio, Liet, svetai
nėje, 29 Endicott St. Pradžia 10:30 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių Reikalų. Taipgi kviečiame ir 
padalinius darbininkus atsilankyti ir 
Įstoti į Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo organizaciją.

Organizatorius.

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedėlioj, 12 d. sausio, paprastoj 
vietoj, 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti laiku, yra svar
bių reikalų aptarti.

Komisija.

Flushing Russian and Lurkish Baths, Inc
įžanga nuo 8 vai. ryte lid 6 vai. vakare Kūc; po 6 vai. vakare 7Rc.A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ ,LAIKA įT miegojimas per visą naktj ant Jį Centai 

trecių lubų, pnngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IfiSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

t

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vąj. 
dieną per visą naktj. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panėdūliais ir 

Utar įlinkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
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 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



NEW BRITAIN, CONN

skaitlinių galima su-

X-Spinduliai,
$ 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.

D-jų Narys. DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
’T

Vardai

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

Mūs komisija!

draugijos valdybos 
kas tai buvo “Lais-

Apie Draugijose Valdybų Rin
kimus ir Jaunuolių Parengimų

visgi ką nors suras del jo pa
ramos.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokh] Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

"Laisvės” Bendrovės Šėrininkų Atydai!

“It’s toasted”

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakomis, O.D.
Optometras ir 

Optikas
Norintieji tinkamai prisitaikyti 

savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

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

QR. Z I no w 16th ST. N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 0 A. M. iki 8 P.

v

I i

Stata

hmmMBMMI

f^Ketvirtadien,', Sausio 9,1980 A E A I S V * ; Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Draugijų metiniuose susirin
kimuose tenka pažymėt kai ku- 

jrie dalykėliai, būtent, kad tose 
■’draugijose, kuriose nėra bolše

vikų darbininkų opozicijos, bu
vo sunku surasti narius, kurie 
apsiimtų į valdybas padirbėti 
per metus laiko, tačiaus, kur 
jau buvo opozicija, ten jau bu
vo kitaip. .

Tose draugijose buvo siūlo
mas “demokratiškas” rinkimas 
ir, veikiausiai, sandariečių iš- 
ąnksto suplanuoti skymai, kad 
neprileidus sau nepageidauja
mų narių į valdybas.

S1L.A. 34 kuopoj tautininkai 
neprileido į valdybas net tokių 
narių, kurie tautininkams daug 
dirba visame kame. Pavyzdžiui, 
Matuliutė kandidatavo į pirm, 
pagelbininko vietą arba Maksi
mavičius į kitą vietą, tačiaus 
jie balsų gavo suvis mažai. Ma
tomai tautininkai neturi pilno 
pasitikėjimo jais.

Progresyviai nariai į kuopos 
valdybą gavo po suvirs 20 bal
sų, o į iždininkus M. Neimonas 
vos tik septyniais balsais pra
laimėjo. Neimonas yra bepar- 
tyvis ir turi gerą pasitikėjimą 
vietos veikime, bet tautininkai 
jį nemyli.

Lietuviškų draugijų Sąryšy į 
board of direktorius pateko vi
si tautininkai, tad ir valdyba 
likosi išrinkta ta pati senoji iš 
tautiečių. Reikia pažymėti, 
kad Gerdauskas gana daug yra 
dirbęs del draugijų sąryšio ir 
del paties namo pataisymo, bet 

’ jam irgi nei jokios vietos ne- 
s suteikė valdyboj. Kas juokin
giausiai, kad po sąryšio rinki
mų į vietos anglų laikraštį jau 
patys bus parašę, kad Mikalau
skas esąs “galva visų lietuviškų 
draugijų.” Nors čia jie garsi
nasi, kad yra didelės “galvos”, 
bet to paties Mikalausko auto
ritetas praėjusiais rinkimais 
g&na buvo nupuolęs, vos po du 
arba vieną balsą yra daugiau 

•gavęs už kitus kandidatus, o 
kiek čia trūko iki zero, tai iš 
pažymėtų 

j* plasti.
Vienos 

rinkimus
vėje” aprašęs ir, kaip pasiro-j 
dė, tautininkams aprašymas! 
nepatiko. Vienas, smarkiai 
įpykęs, atsinešė tą “Laisvės” 
numerį į sekantį susirinkimą 
ir pradėjo reikalauti, kad bū
tų surastas tos korespondenci
jos rašėjas. Bet kuomet liko
si perskaityta toji korespon
dencija, tai pasirodė, kad nie
ko tokio baisaus nėra joje pa
rašyta ir pei- tai pykčio kanki
namas turėjo nusiraminti.

Reikia pasakyti stačiai, kad 
darbininkiško laikraščio kores
pondentai ir nemano jus girti,

JO

P

"ateitiesĮvyBaT
mete saro seselius priešakyj”

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus a ta tinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

, 1777-1844]

IŠVENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, Mato 9669 
Bell, Oregon 5136

“Ateities Įvykiai 
meta save 

šešehus priešakyj

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Kam pasiduot virš-sauvalystei 
gadinti malonius palankumus, kurie 
daro modernišką figūrą patraukian
čia? Bukit nuosaikus — bukit nuo
saikus visais atžvilgiais, net ir 
rūkyme. Valgykite sveikai bet ne be 
nuosaikos — kada jūsų akys yra 
didesnes už skilvi užsidekite Lucky 
ažuot valgius. Ąteinanti nuotikiai 
meta savo šešėlius priešakiu. Veng
iate to ateities šešėlio, tik per išven
gimą virš-sauvalystės jus palaikysite 
nepergalimybčje jaunystes modern
išką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rukete, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTĖD.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

•"Bukite nuosaikus! ... Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plysk/lemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! ..Melionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeięu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidale.

kuomet jūs įvairiais skymais 
bandote draugijose pasilaikyti 
ant toliaus ponais. Ar tauti
ninkams tas patiks ar ne, mes 
to nepaisome, kaip buvo apra
šoma iš draugijų veikimo, taip 
bus ir toliau.

Visokį rėkavimai ir pravar
džiavimai nuo rašymo nesu
stabdys nei vieną mūs kores
pondentą šiame mieste. čia

turėtų smarkuoliai gerai įsįtė- 
myti, kad New Britainas, tai 
dar ne Kaunas, fašistiniai gai
valai plunksnom galelius nesu- 
sukys. Mes turime gana daug 
jūs korespondencijų iškarpų, 
kuriose nieko gero nėra apra
šyta, išskyrus šmeižimą darbi
ninkiško veikimo, tačiaus jūs 
to visko nei per akinius neį- 
matote. Dar sykį bandykite 
pasižiūrėti į savus aprašymus, 
o tada jau kitus pamokinkite.

Kalinių Sukilimo .Vadą Ap
kaltino žmogžudystėj

Auburn kalėjimo kaliniai 
sukilo delei nepakenčiamų 
sąlygų.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

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

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, P A..tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekfhingtd 
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!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai- 

• nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.
Todėl draugai darbininkai Jr 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 yiršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

John Naujokas

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gąl- 
vOsvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, PląuČių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma paujau- 
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI L'ZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

Sekmadienį, 26 d. sausio, 1930 m., “Laisves” Name, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., įvyks “Laisves” 
spaudos Bendrovės metinis dalininkų (šėrininkų) su- 
Važiavimas. Pradžia 10 valandą ryte.

Kaip kas metai, taip šį metą ilgų paraginimų ne- 
rašom, nes- žinom, kad “Laisvės” šėrininkai gerai 
supranta savo dienraščio reikalus ir atsilankys svar
styti bėgamus klausimus, surištus su spaudos geri- 
įnin?u ir tobulinimu^ į . , • -n.

Todėl, kas tik turite atliekamą laiką, visi stengki- 
fės būti suvažiavime. Jeigu kas negalėsite dalyvauti 
asmeniškai, turite sumanymų spaudos naudai—pri- 
siųskite laišku; suvažiavimas mielai ims svarstymui!

Neužmirškite pasiimti serus ir pribūti laiku. Be 
šėrų nebus įleidžiami suvažiaviman.

■ . J. NalivaikJa, Direktorių Sekr.

Communist Party U. S. A.
43 East 125th Street,
New York City. /

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information.
Name ................................................................................................
Address ......................... ......................  City................................
Occupation ............................................ ...... Age............

Mail this to the ( cntrnl Office, Cojnmtinist 43 I idst 
126th St., New York, N. Y.

Vilijos jaunų merginų choro 
parengimas su trumpa progra
ma, įvykęs 28 d. gruodžio, ne
buvo taip našus, kaip kiti, bet 
nuostolių gal ir nebus, šiame 
parengime patys jaunuoliai 
daug prigelbejo darbe ir ve 
kaip tas darbas buvo sutvar
kytas. Šimanskiene su dukte- 
re, Pačesiene su sūnais ir duk- 
tere, ščebeda su sūnum ir duk- 
tere,. Gardausko dukters ir Lu- 
kauskiūte. Kitos po mažiau 
padirbėjo. 'Gražu, kuomet pa
čios v mergaitės ir vaikinukai 
del choro pradeda padirbėti. 
Well, ateities visą darbą jie 
paims nuo mūs, tai lai mokina
si iš mažų dienų.

AUBURN, N. Y.— Max 
Becker, vienas iš vadų kali
nių sukilimo Auburn kalėji
me, tapo apkaltintas žmog
žudystė/. Laike sukilimo 
tapo užmuštas vyriausias 
kalėjimo sargas George A. 
Dunford. Becker veikiau
sia bus pasmerktas nužudy
mui.

A. L. D. L. D. 27-ta kuopa 
yra parsitraukus daug “Dar
bininkų Kalendoriaus,” todėl i 
draugai turėtų stengtis greitai! 
jį išplatinti.

Kuopa yra nutarus ką tokį 
parengti sergančio V. Masio
nio naudai. Bet, užėjus be
darbei, gal bus ir sunkiau ką 
tokį ir kiek uždirbti. Tačiaus, 
parama tam draugui labai rei
kalinga, nes jo šeimyna ląbai 
didėlė ir daug mažų kūdikių, 
todėl moteris, negali išeiti dirb
ti, o pats Masionis jau dau
giau kai pusmetjs džiovininkų 
name būna.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jsaro, bit 
ir | grab) paguldo. Bet tie, kurie vaitoja pe plačiu Ameriką pagarsėjusiai

tt i s , (Miltelius nuo žalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už b“ks* *p*tei»k'uo1k nuo MT0 amžino priešo!

TT , — _. _ yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-Vido-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
z sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

'Uis

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

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

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa.
Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir GtDO—bet maloniai”

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia raudasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose gąlįma pirkti vais
tus dąūg priemamėsne kaina, negu kur kiihr ą&baruhiu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Sayininkas
JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CtlENE ST., DETROIT8701

Siųsdaiai pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

Pa«ira8ę», siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man prisiųitt 
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, au nurodymais, kaip vartoti.

No------

Miestas

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

. z -i , _■ . Įėjimas iš 736 Lexington Ave. - 
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti Visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



SUSIRINKIMAIUni Gaisrininkas Joseph
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A.

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Mc- 
buvo 

kopė-
PARSIDUODA grosernė ir delikate- 

sen krautuvė. Geras biznis, pigi 
randa. Galima daryti gerą pragyve
nimą. Pardavimo priežastis—turiu 
išvažiuoti į kitą miestą. Savininką 
matyt galit bile laiku. A. Petkus, 
550—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. (5-7)

SAVININKE J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė su visais geriausiais įtai

symais. Yra naujausios mados pa
dų prisiuvimo mašina, taipgi del Mc
Kay čeverykų (siuvimo. Yra ir trys 
kambariai gyvenimui. Parsiduoda 
labai prieinama kaina. Kreipkitės 
6-tą vai. vakare po num. 449 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (5-9)

PARSIDUODA kendžių, ice cream ir 
stationery štoras. Prie štoro yra 

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

1-10

■ Puslapis šeštas Ketvirtadien., Sausio 9,1930

VIETOS ŽINIOS
Perkrikštijo Valgyklą, 
Kad Sulaužyt ’Uniją

Kafeterijų Darbininkų 
ja užvakar paskelbė streiką1 Duff, 32 metų amžiaus, 
prieš Monroe valgyklą, 13i nustumtas nuo gaisrinių 
West 27th St., New Yorke, čių, nuo šeštų lubų namo po 
Streikieriai ir keli šimtai prie num. 430 E. 65th St., New 
jų prisidėjusių darbininkų su- Yorke. Krisdamas jis ant vie- 
rengė smarkią demonstraciją. tos užsimušė. Tapo areštuota 
prieš savininkes. Du demons-i to apartmento gyventoja An- 
trantai liko areštuoti. na Brada ir jos draugė.

Saviph'rkai, mat, panaudojo dos veidas apdraskytas, 
tokią gudrybę. Ta kafeterija 
pirmiaus vadinosi “Moon” ir 
darbininkai per streiką buvo 
privertę ją pripažint kairiąją 
uniją. Dabar savininkai ją 
perkrikštijo į “Monroe”; pa
reiškė, kad jinai nuo šiol pri
klauso naujai kompanijai, ku
ri jau nepripažįsta unijos. At
sakydami į tą žulikystę, kafe- 
terijos darbininkai ir išėjo 
streikan.

Tuojaus streiką laužyti pa
šoko Amerikos Darbo Federa
cija su savo samdytais mušei
komis.

Nustumtas nuo Kopėčių 
Užsimušė Gaisrininkas

Bra- 
Ji 

j prisipažino, kad turėjusi kovą 
su' ugniagesiu, kuris pasidaręs 
“perdaug freš” ir lindęs prie 
jos; bet Anna bažijasi, kad tai 
ne jinai pastūmus ugniagesį 
nuo kopėčių, o jis pats kažin 
kaip nukritęs.

“Proletarinis Artistas ir 
Sovietų Sąjunga”

“Proletarinis artistas ir So
vietų Sąjunga”—šia tema bus 
prelekcijos ateinantį sekmadie
nį, sausio 12 d., 8-tą vai. va
kare, Workers School svetai
nėje, 26 Union Square, New 
Yorke. Kalbės reguliaris 
“Freiheit’o” paveikslų ir kari
katūrų piešėjas Wm. Groppėr 
ir plačiai žinomas proletarinis 
skulptorius Adolph Wolff. 
Abudu yra ilgokai buvę So
vietų Sąjungoje; ir papasakos, 
kaip tenai dailė yra rišama su 
proletariato kovomis ir jo tiks
lais, ir kaip bile kurioj 'šalyj 
galima darbininkišką dailę pa
naudoti, kad tarnautų proleta
riato reikalams, klasinėje jo 
kovoje. .

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 
rengs pikniką nedėlioj, 3 d. rugpjū
čio (August), 1930, Klasčiaus Clin
ton Parke, Maspeth, N. Y. Maloniai 
prašome vietos ir apielinkes draugi
jas nieko nerengti ant minėtos die
nos. Komitetas.

(6-7)
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•PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

geroj Vietoj, jj>rie didelės mokyklos. 
’Getą proga labai pigiai pirkti. 
Kreipkitės pas A. Pakalniškį, nuo 1 
iki 3:30 vai. dieną, po No. 124 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(6-8)
LORIMER RESTAURANT

Lietuviu Valgykla

Nepraleiskite Darbininkių 
Vakarėlio Sausio 12 d.

BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. A. 1-mofi kuopos metinis 

susirinkimas bus ketvirtadieni, 9 d. 
sausio, “Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck’.St., 8-tą vai. vakare. Draugės, 
būtinai visos atsilankykite, bus ren
kama kuopos valdyba. Taipgi bus iš
duotas raportas iš I Rajono konfe
rencijos ir iš “Anti-War Working 
Women’s” konferencijos. Atsiveskit 
ir

Visi Komunistai Maisto 
Darbininkai J Mitingą!

Visi komunistai, dirbantieji 
valgyklose, viešbučiuose, mė
sos krautuvėse, grosernėsei ir 
kituose maisto darbuose yra 
šaukiami susirinkt šį vakarą, 
8-tą vai., į Workers Centrą, 26
Union Square, New Yorke. »t V 1 rV • 
Bus duodama raportai ir seksjPICW lOFKO Z1IU0S 
diskusijos apie komunistinį bei 
unijinį veikimą tarp maisto Mitingo A. P. L. A. 49-tos 
darbininkų. ‘ ' Kuopos

Sekmadienį, 12 d. sausio, 
įvyksta L. D. S. A. 1-mos kuo
pos vakarėlis, “Laisvės” sve
tainėj. Pradžia 4:30 vai. vaka
re. Programoj dalyvaus Aido 
Choro merginų sikstetas; Kan- 

I kliu orkestrą, smuikininkas E. 
LeVanda ir pianistas J. Dirr 
genčius. Bus ir kitų įvairumų. 
Moterys žada suruošti tikrai 
smagų vakarėlį, tad nepraleis
kite progos pasilinksminti.

Darbininke.

Mirė “Nezaležnas” Kunigas 
Silvestras Kriščiūnas

Newarke, N. J., mirė tauri- 
nes lietuvių bažnyčios kunigu- 
žis Silvestras Kriščiūnas, 65 
metų amžiaus, kuris paskuti
niais laikais gyveno fornišiuo- 
tame kambaryje po num. 153 
Wright St. Krito nuo širdies 
ligos naujų metų dienoje; jo 
lavonas dar iki1, šiol tebeguli 
padėtas šaldytuve State Hos- 
pital’ės; ir neatsiliepia nei vie
nas iš jo buvusių parapijonų 
nei draugų-dvasiškių. Vei
kiausia turės būt palaidotas 
pavargėlių kapinėse.

ir iš
’ konferencijos.

naujų narių.
Sekr. T. Sherry.

------------------------- į-------  
MASPETH, N. Y.

... L. D. L. D. 138-tos kuopos su
sirinkimas bus pėtnyčioj, 10-tą d. 
sausio, pas Kaulinį, 5407-r—69th Lane. 
Pradžia 8-tą viii, vhkąre.j Visi na
riai ateikit, yra* daug reikalų aptar
ti, f j

Or g. ■ : (6-7-)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
ANT PARDAVIMO NAMAI

East New Yorke, 6 familijų, mū
rinis namas su maudyne, elektra, 
$7,500.00.

Ridgewoode, kampinis mūrinis na
mas 2 šeimynom, po 6 kambarius, 
maudyne, elektra, 2 karam garadžius. 

Maspeth, 2 šeimynom namas, 2 
karam garadžius.

Labai nrieinamos prekes.
B. A. Z.INIS (

121 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. j 
Telephones: Stagg 8383, Jamaica 7394 | 

(7-12)
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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.

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street' 

(Priežaia Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 priefi piet; 2-8 po piet. 
Ketvergaia ir Bubėtomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg Nutarties.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

Kuopos
Pereitą sekmadienį įvyko A. 

P. L. A. 49-tos Kuopos susirin-u itv r x • r. l. a. 4u-tos Kuopos susmn- AkmUO UzaUgO hX"CampionO Ikimas. Kaip j pifmą šių metų
Gene Tunney’o Inkste
1 Tunney’ui, buvusiam pasau
lio kumštininkų čampionui, ku
ris dabar randasi New Yorke, 
sako, reikėsią daryt operaci
ją, ^<ad išimt “akmenį” iš vie
no ihksto. Tokie “akmenys” 
susidaro iš susikuopimo 
tikrų rūgštinių medžiagų, 
atsitinka, daugiausia nuo 
tinkamo, nenaturalio, bet 
viŲzuoto”. maisto ir nuo 
silpnėjimo veiklumo to orga-itįSuS metus.

« • • • 4 4 « • • 1

susirinkimą, tai narių 
kė labai daug.

Išklausyta valdybos 
tai iš visų metų mūsų 
veikimo, kurie liko

atsilan-

rapor- 
kuopos 
priimti.

Drg. Mingila perstatė1 tris 
naujus narius, ir jeigu dakta
ras juos suras sveikais, bus 
priimti į A. P. L. A. eiles. Reiš
kia,' nors formaliai mūsų orga- 

nę- nizacijos vajus pasibaigė, bet 
,<ci‘ mūsų kuopos, taip pat ir visos 
nu"! organizacijos turi dirbti per iš-

tam
Tai

Velionio Prezidento Draugas 
Nusuko Milionus Dolerių

Daniel R. Crissinger, buvęs | 
New Yorko miesto iždo kent-į 
rolierius ir artimas velionio 
prezidento Hardingo draugas, 
yra dabar kaltinamas, kad jis 
šu šešiais savo sėbrais išvilio
jo desėtkus milionų dolerių iš 
žmonių, pardavinėjant jiems 
beverčius arba visai menkos 
vertės Šerus vadinamos F. M. 
Smith and Co. firmos. Jie ži
nojo, kad. tie šėrai yra priga- 
vingi, bet garsino juos, kaip 
pelningiausius.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai W111- 
iamsburghe, 3-4, su maudyne ir elek
tra, $18-$24. Atsišaukite: B. A. 
ZINIS, 121 Union Ave. Telephones: 
Stagg 8383, Jamaica 7394.

(7-12)
Į PASIRANDAVOJA 7 puikūs kamba

riai, garu apšildomi, netoli elevei- 
terio stoties. Randa nebrangi. Kreip
kitės po No. 454 Linwood St., Ėst 
New York, Brooklyn, N. Y. 

_____________ ______________(5-7)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA čeverykų Storas, ge

roj vietoj, apgyventa visokiomis 
tautomis, daugiausia lietuviais, ir tik 
vienas visame mieste toks lietuvių 
štoras yra. Biznis įdirbtas per 15 
metų, biznis eina labai gerai. Ran
da pigi. Pa t davimo priežastį suži
nosit ant vietos! Kreipkitės pas sa
vininką. J. A. Keršis, 1118 Wash
ington St., corner St. George Ave., 
Norwood, Mass. (7-12)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistai del visų ligų ir operacijų:
Akių, '■ ' - ----

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

127
(Tarpe

East 84th Street 
Park ir Lexington Arcs.) 

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

Nedčliomia 10 A. M. iki J P. M.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS it MLIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

SPORTAS

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y. Į
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

no, kur minimi “akmenys” at
siranda. Yra spėjama, kad 
prie to prisidėjo ir inkstų su- 
trankymai laike kumštynių.

Padidinta ir Modemiškai 
Įrengta “Varpo” Kepykla

Brooklyno ir apielinkes 
tuviams gerai žinoma Varpo 
(Balčiūnų) keptuvė jau galu
tinai persikėlė į savo naują 
vietą po num. 38-40 Stagg St. 
Iki šiol ruginės duonos keptu
vė buvo* po num. 54 Maujer 
St. Apie metai laiko atgal 
Balčiūnai įtaisė . savo name 
(ant Stagg St.) vieno didelio 
pečiaus keptuvę, kurioj kepė 
įvairius keiksus, pajus, baltą 
duoną ir t. t., o ruginę duoną 
dar tebekepė ant Maujer St. 
Bet šiomis dienomis užbaigė 
savo name dar trijų didelių 
pečių keptuvę, kur jau pradė
ta kepti ir ruginė duona, šioj 
naujai įtaisytoj keptuvėj įdėta 
naujausios išdirbystės mašinos, 
su kurių pagelba duonos kepi- 
,mas eis daug sparčiau, negu 
buvo senoj keptuvėj.

Namas yra ;didelis; pačioj

lie-

Vienas dalykas, kuris liko 
pamirštas, tai išrinkimas dele
gatų į Sąryšio metinę konfe
renciją, kuri įvyks 19 d. sau
sio “Laisvės” svetainėje, ir, 
mano manymu, kuopos valdy
ba turėtų paskirti atstovus ar
ba pati valdyba turėtų daly
vauti. Kita, tai nebuvo pakel
tas klausimas pasimokėjimo į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą metinės duoklės už 
šiuos metus; ir kitame susirin
kime šie klausimai turėtų būt 
dienotvarkėj.

West Gatvė
West gatvė prie Hudson 

upės nešvari ir užsigrūdusi ve
žimais. čia įvairūs marketai 
ir prieplaukos, kur judėjimas 
didelis, ir kad padarius kiek 
liuosesnį kelią, tai gatve va
žinėjimas, bus praretintas. Da
lykas tame kad keliams ir jau 
darbas pradėtas tilto, kur bus 
viršuj vežimams važiuot. Til
tas bus panašus, kaip Conęy 
Island “bordvokas.” Kiek te
ko užtėmyti laikraščiuose, tai 
pusę lęšų padengs miestas, da
lį—valstija, o likusius geležjte-

IŠ RISTYNIŲ
Antradienį, New Ridge

wood rove, Brooklyne, Miko 
•Romano, 203 svarų, parito 
Geo. Hageną, 215 svarų, į 39 
minutes ir 30 sekundų.

Gino Garibaldi, 218 svarų, 
nugalėjo J. Komarą, 230 sva
rų, į 45 minutes.

Vanka železniak įveikė 
Jack Washburną, laimėdamas 
nuosprendį. Jų dviejų risty- 
nės buvo labai žiaurios; pri
ėjo ir prie kumščių.

J. B-us.

ŠARKIS BOKSUOSIS SU 
ANGLIJOS ČAMPIONU .

1 Šarkis sutiko boksuotis 
Anglijos sunkiasvoriu čampio-
nu Phil Scottu kumštynėse, ku
rios įvyks vasario 27 d., Miami 
Floridoj.'

SU

narnas yra ;aiaens; pacioj(lio kompanija. Dalykas tame, 
keptuvėj vietos daug; nebus kad viaa Vienuolikta Avė.,.kur
jokio ankštumo. O kuomet 
vietos yra užtektinai, tai ir 
švarumas yra pavyzdingas. 
Sienos ir lubos baltos; mašinos 
baltos; pečiai irgi balti, bliz
ga kaip torielka. žodžiu sa
kant, tai yra didelė ir švari 
kepykla.

Kaip žinoma, Varpo keptu
vės duona geriausia lietuviam; 
restaurappose Brooklyne visur 
randi Varpo duonos. Keptu
vės savininkas A. Balčiūnas sa
kė, kad greitu laiku pradės 
kept .ir pagarsėjusią “whole 
wheat” (čielų kviečių) duoną. 
Taipgi šioj keptuvėj bus ke
pama visokie dalykai, kokie 
yra kepami moderniškose kep
tuvėse.

iki šiol ėjo prekiniai traukiniai, 
bus iškelia ir įvesta trafiko 
šviesos, panašiai kaip L 
se gatvėse.

ir kito-

Dz. Rep.

Tūkstančiai Pony Tarnu 
Liko be Darbo

Rep.

_ , i 1 I fDarbų suradimo agentūros 
praneša, kad po W^U Stryto 
šėrų nupuolimų, labai padau
gėjo skaičius bedarbių, kurie 
pirmiaus tarnaudavo ponų ir 
pusponių šeimynoms; tūkstan
čiai tarnaičių, šoferių ir. kitų 
naminių taniau toj ij liko r be 
darbo, pakrikus jų samdytojų 
reikalams Wall Strytyje

PARSIDUODA restoranas prio sub
way stoties ir prie fabrikų. Dau

giau patirsit ant vietos. Kreipkitės 
po No. 34 Wyckoff Ave., Brooklyn, 
N. Y. (5-9)

DAINININKAI!
Jeigu jūs norite dainuoti gerai, 

naudokitės geriausia instrukcija, 
kokią tik galite prieiti.

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

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

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

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

Mokina buvęs operetiškos grupės 
Gypsy Vagabonds direktorius.

Nufotografuoja ir 
numaliavbja viso. 
k i u b paveikslus 
Įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus Ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

GERAI IR PIGIAI

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y

JONAS

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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

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

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

MALONAUS PASIMATYMO

PRANEŠIMAS
T Pranešu Brdokiynb’ lietuviams, kad 

aš savo Mrzdaskutyklą’ perkėliau iš 
651 Driggs Ave. į 174 Roebling St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y. Mel
džiu savo kostumerius ir abelnai lie
tuvius atsilankyti ir persitikrinti mū
sų patarnavimu naujoj vietoj.

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yench-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET 
BROOKLYN, N. Y.

(7-18)

pažįstate mus, mes pažįstame

Pasirandavoja 
BEKERNE

. Geroj vietoj, biznis įdirb
tas per daug metų. Kreip
kitės po No; 56 Maujer 
St., Brooklyn,.N.> Y. Tel. 

(6-11) .

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų ,

1 (šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .................................................... 60c, per paštą 65c.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, SaUninkas

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 O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

• Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
Į (Arti Grand St) 
BROOKLYN, N. Y.
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