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Pinigy Dirbėjy Teisine 
Iškelta Suokalbis Prieš 

Sovietų Sąjungą
BERLYNAS. — Falšyvų 

pinigų dirbėjų teisme perei
tą antradienį čia buvo iš
kelta platesnis suokalbis 
prieš Sovietų Sąjungą egza
minuojant fašistą Weber, 
buvusį kapitoną Vokietijos

kaip 
pri- 
prie

val-

armijos.
Weber pasakojo, kaip bu

vo išdirbtas planas suorga
nizuoti sukilimą Sovietinėj 
Gruzijoj (vienoj iš .Sovietų 
Sąjungos respublikų, kur 
randasi gausūs aliejaus šal
tiniai) ; prie to prisidėjo žy
mūs Anglijos politikieriai ir 
imperialistai.

Delei suokalbininkų neiš
mintingumo, Sovietų val
džia susekė suokalbį.

Planus del sukilimo So
vietų Sąjungoj peržiūrėjo 
Anglijos ir Italijos politi
kieriai Genevoj, Šveicarijoj, 
pradžioj 1927 metų, kuomet 
pirmiausia pas suokalbinin
kus kilo mintis dirbti Sovie
tų pinigus su tikslu užduoti 
smūgį Sovietų pinigų cirku
liacijai ir tuo būdu, 
suokalbininkai troško, 
vesti Sovietų valdžią 
žlugimo.

Weber pareiškė, jog
dininkai Bavarijoj, kur bu
vo įsteigtas vienas pinigų 
dirbimo fabrikas Munich, 

- žinojo planus, sulig kurių 
jis darbavosi, ir jam teikė 
paramą.

Laike tardymo prokuro
ras, kuris veda bylą prieš 
kaltinamuosius pinigų dir
bime, protestavo, sakyda
mas, jog “negalimas daik
tas”, kai Vokietijos valdi
ninkai būtų žinoję apie šuo- į 
kalbį. t Bet tuo tarpu pašo- 
'ko' kiras apkaltintas, vardu 
Beik, ir pareiškė prokuro- , 
rui:

“Pati Vokietijos valdžia 
simpatizavo tiems pla
nams.”

Trečiadienio rytą buvo 
klausinėjamas fašistas Be
cker, bet nieko svarbaus ne
buvo iškelta, apart, to, kad 
jis turėjo artimus ryšius su 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerija. Becker buvo

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Telephone, Stagg 3878

Mokslininkas Sako,
Gyvybe Yra Chemikinė,

Ne Viršgamtiška
NEW YORK.— Dr. Paul 

R. Heyl, žymus Amerikos 
mokslininkas, trečiadienio 
vakarą kalbėdamas moksli
niam susirinkime Enginee
ring ‘Societies Name, nu
rodinėjo, kad mokslas daro 
didelį progresą, kad vis ar
čiau ir arčiau prieina prie 
pažinimo gyvybės fizikines 
ypatybės ir kad tuo būdu 
kurią dieną mokslininkai 
galės laboratorijoj sutverti 
gyvybę.

Ypatingai tuo klausimu 
padaryta didelis progresas 
1929 metais, sakė Dr. Heyl.

“Gyvybė yra fizikinė' ir 
chemikinė savo ypatybe ir 
mes jos slaptybę surasime 
kurią dieną”, pareiškė jis. 
“Mes supiasime procesą, 
kuris sudaro gyvybę, kaip 
dabar suprantame anglies 
degimo procesą. Ir kuriuo 
laiku mes sužinosime, kaip 
pagaminti protoplazmą, ku
ri yra gyvybės pamatu. Aš 
nemanau, kad bile kas bu
tų negalima, turint omeny 
tai, ką mes atsiekėme bėgy 
pereitų 200 metų. Aš ma- 

1 nau, kad mokslas.' artinasi 
prie išrisimo gyvybės pa
slapties. Męs jau sužinojo
me, kaip pagaminti chemi- 
kinius junginius, kurie at
lieka tam tikras funkcijas 
kūne.

“Nieko nėra viršgamtiš- 
ko gyvybės procese ir su 
laiku mes atidengsime jos 
paslaptį. Protoplazma yra 
niekas daugiau kaip tik 
chemikinis junginys. Aš ne
matau priežasties, kodėl

vienas iš vadų dirbime So- mes. kuriuo laiku negalėtu-
vietų pinigų. me ją pagaminti.”
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4,500 Veržėsi j Muzėją Pa
matyti Filmos Apie Einstein 

Teoriją

Areštavo 75 Komunistinius 
Streiko Demonstrantus

NEW YORK.— Ketvirta- 
dienį prieš piet areštavo 75 
komunistus ir kitus arti-

NEW YORK.— Amerikos mus jiems darbininkus, ka- 
Gamtos Istoriniam Muzėjuj, da jų kelių šimtų būrys iš- 
NeW Yorke, trečiadienio va- kėlė smarkią demonstraci- 
• •« • . . m . .1 i ___ _ •karą buvo veltui publikai 
rodoiha krutamu paveikslų 
filmą apie garsaus Vokieti
jos mokslininko Einšteino 

’ teoriją. 4,500 žmonių 
žėsi pamatyti tą filmą, 
nia apstojo muzėjų ir 
žėsi į vidų. Negalint mū
zoj aus sargams suvaldyti 
minios, buvo pašaukta poli-

ver- 
Mi- 
ver-

A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

ją, dainuodami “Internacio
nalą”, prieš vieną čeverykų 
krautuvę, ant W. 26-tos ga
tvės, New Yorke, išreikšda
mi pritarimą darbininkams- 
tarnautojams, kurie išėjo 
streikam •

-Kelis demonstrantus ir 
demonstrantes policija ap
daužo; bet ir vienas polic- 
manas gavo nuo jų besi gi-' 
nančių taip pavaišint, kad 
jam reikėjo daktaro pagel- 
bos.

ALDLD. II Apskričio kuo
pų delegatai turi įsitemyti, 
kad 12 d. sausio, 10 vai. ry-

Policija atpleškčjo su 
nuodingomis dujų bombo
mis ir su pustuziniu veži
mų, į kuriuos suvarė 75 
darbininkus, o kitus žiau-

te, svetainėj 180 New York Į riai išblaškė. 
A ye., Newark, N. J., įvyks
ta konferencija. Visi dele
gatai stengkitės laiku pri- dija.— 
būti, kad galima būtų visus jos pramonės 
reikalus tinkamai apsvars- ministerija pranešė, 
tyti. Paimkite iš kuopų se-' eksportai į Kanadą padidė- 
kretorių ir mandatus. jo nuo $2,000,000 (1924 m.)

Auckland, Naujoji Zelan- 
Naujosios Zelandi- 

ir prekybos 
kad

Lietuviai Darbininkai, Rytoj Dalyvaukite 
Daily Workerio Parengime, Mecca Temple

kuris 
pastaruoju laiku lankosi 
Amerikoj.

Taylor Gordon, žymus ne
gras baritonas, dainuos ne
grų darbininkų dainas. Jis 
savo dainavimu pasižymėjo 
ne tik Amerikoj, bet ir Eu
ropoj.

Dorsha sutaisė labai inte
resingą programą revoliuci
nių šokių.

Prie to bus prakalbų, ku
rias sakys Robert Minor, 
Max Bedacht, James Ford, 
Alfred Wagenknecht.

Programą prasidės 8:30 
vai. vakare.1 Įžanga 75 cen
tai, $1.00 iri $1.50.

Komunistų Partijos diem j tų kompozitoriaus, 
rašei o .Daily Worker šešių 
metų sukaktuvių paminėji
mas įvyks rytoj vakarą, 
Mecca Temple svetainėj, 133 
W. 55th 'St., New Yorke, 
vietoj Rockland Palace, 
kaip buvo pradžioj praneš
ta. Mecca Temple yra daug 
patogesnė vieta puikiai pro
gramai, kuri yra suruošta. 
Grieš simfonijos orkestrą 
be vedėjo. Ta orkestrą yra 
sudaryta sulig Sovietų Są
jungos simfonijos orkest- 
ros. Tarp kitų muzikos ka- 
valkų grieš revoliucinę sim- 
fonišką poemą—Stenka Ra
zin, sutaisytą Aleksandro 
Glazunovo, žymaus Sovie-

Bedarbių Diena Lotyniš- i Green Sako, Amerikoj 
koj Amerikoj Kovo 20 Bedarbių Yra 3,000,000

kad toj kam- 
būt išstatyti 

bedarbiams

MONTEVIDEO, Uruguay. 
— Lotyniškos Amerikos 
Darbo Unijų Federacijos 
Pildantis Komitetas, kurio 
centras čia randasi, išsiun
tinėjo /atsišaukimą į visos 
lotyniškoj Aifierikos darbi
ninkų organizacijas, pri
klausančias prie tos federa
cijos, ragindamas vesti kovą 
prieš bedarbę, o kovo 20 d. 
surengti milžiniškas demon
stracijas. Taipgi pageidau
ja, kad ir Jungtinių Valsti
jų Darbininkai dalyvautų 
toj kovoje.

Nurodoma, 
panijoj turi 
reikalavimai:
apdrauda kapitalistų ir val
džios iškasčiu; sutrumpinti 
darbo dieną iki septynių 
valandų; sumažinimas . be
darbiams randų, panaikini
mas taksų ir skolų; pradėti 
tokius viešus darbus, kurie 
suteiktų naudos darbinin
kams ir valstiečiams.

Kad tą agitaciją paskleis
ti plačiau, Lotyniškos Ame
rikos Darbo Unijų Federa
cija taipgi tuo klausimu at
sikreipė į Jungtim Valstijų 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gą, su kuria turi pasirašius 
“Solidarumo Paktą” 
prieš imperializmą.

'kovai

Numire Apsigavus 
rijoj

LISBON, Portugalija. —. 
Donna Maria Tavares turė
jo valstybės loterijos tikie- 
tą, bet jį iškeitė ant kito 
loterijos tikieto su didesniu 
numeriu. Gavęs jos pir
mesni tikietą laimėjo $250,- 
000. Ji iš pavydo tuo jaus 
numirė.

Lote-

ST. PETERSBURG, Fla. 
—Idant užslėpti faktus, jog 
Amerikoj yra labai didelis 
krizis, William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas, čia federacijos 
tarybos susirinkime pareiš
kė, kad dabar Amerikoj yra 
tik 3,000,000 bedarbių.

Tuo būdu Green nori pa
daryti išvedimą, jog Ameri
koj nėra didelio krizio ir 
kad Hooverio fašistinė ta
ryba (sudaryta iš stahibių 
kapitalistų) galėsianti iš
rišti krizio problemą.

Tikrenybėj Amerikoj be
darbių skaičius siekia arti 
5,000,000. Nęt toks gelto
nasis socialistas, kaip Dr. 
Laidler, kiek laiko atgal nu
rodė, kad racionalizacija 
(skubinimo sistema, /įvedi
mas patobulintos i mašineri
jos ir tt.) Jungt. Valstijose 
išmetė iš darbo suvirš 2,500,- 
000 darbininkų. O pasta
ruoju laiku apsireiškė dide
lis pramoninis krizis; daug 
darbininkų atleista iš dar
bo. Taigi, bedarbių skaičius 
daug didesnis, negu ponas 
Green aprokuoja.

Fedef aci j os • viršininkai 
čia suvažiavo pabaliovoti ir 
išdirbti- būdus; kaip pagel
bėti bosams algų nukapoji- 
mo kampanijoj, idant su
versti krizio sunkenybes 
ant darbininkų pečių. • Jie 
nesvarsto jokios programos 
del bedarbių; jie sutinka su 
Hooverio planu, kad darbi
ninkai būtų verčiami dar 
smarkiau dirbti; kad nebū
tų reikhlaujama pakelti al
gas ; kad abelnai algos bū
tų nukapojamos.

Komunistų Partijos pro
grama yra organizuoti be
darbius ir kovęti, kad be
darbiams būtų teikiama tin
kama pašelpa.Paryžius. — Tūkstantis 

spaustuvių darbininkų Ly
ons mieste, Francijoj, strei
kavo. Del to negali išeiti 
du kapitalistų dienraščiai, dejų) Renai distrikte, Bel-
Progress” ir “Lyons Repu- gijoj, antradienį sustreika- 

rėika- vo,i reikalaudami pakelti al-

Brussels, Belgija.— šeši 
tūkstančiai; tekstiliečių, (au-

jo nuo $2,000,000 (1924 m.) 
V. Paukštys, iki $12,000,000 (1928 m.).

it 

blicain.” Streikieriai 
lauj a pakelti algas. ■ gas. .

Darbininkai Visų Stilių, 
Vienykitės! Jūs .Nieko

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlainaėsit 

Pasaulį!

Metai XX, Dienraščio XII

Gastonijos Fašistai HOOVERIS NEGALI PANAIKINT KRIZIO, 
Sulaikė Saylors ą Po 

$10,000 Kaucijos SAKO PROFESORIUS CASSELL
CHARLOTTE, N. q. — 

, Gastonijos miesto advoka
tas Carpenter, Manville- 
Jenckes Kompanijos agen
tas, kuris smarkiai darba
vosi, kad pasiųsti septynis 
Gastonijos streiko yadus il
giems metams kalėjimo, tre
čiadienį patvarkė, kad C. D. 
Saylors, Nacionalčs Teksti
lės Darbininkų Unijos or
ganizatorius, būtų sulaiky
tas po $10,000 kaucijos. »

Saylors tapo suareštuotas 
antradienį, kaltinant jį an
tro laipsnio žmogžudystėj, 

i kuomet jis atvyko į teismą 
'apsiginti delei kaltinimo 
kreivoj prisiekoj.

Jis matė Carpenter ir 
Manville-Jenckes kompani
jos advokatą Bulwinkle va
dovaujant gangsterius, ku
rie buvo pasigriebę jį, Bell 
ir Lell ir išsivežę apmušė, 
ypač labai sumušė Lell. 
Saylors apie tai teisme pa
liudijo, kuomet ėjo tyrinėji
mas. Carpenter ir Bulwin
kle tvirtino ,kad jie nevado
vavę gangs tęrių-šaikos.JUa- 
bar fašistai padarė suokalbį 
prieš Saylors. Pirma ap
kaltino jį kreivoj prisiekoj, 
paskui suareštavo kaltinant 
žmogžudystėj, idant jis ne
turėtų progos teisme įrody
ti, kad jo liudijimas buvo 
teisingas. Kaltinamas žmog
žudystėj yra niekas dau
giau, kaip tik bjaurus suo
kalbis prieš Saylors. Jis 
kaltinamas dalyvavime už
mušime policijos viršininko 
Aderholt, birželio 7 d., 
1929 m., Gastonijoj, kada 
policija ir mušeikos buvo 
užpuolę ant streikierių ko
lonijos. Saylors net sargu 
nebuvo streikierių kolonijoj 
ir jis nedalyvavo susikirti
me su policija.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi vedi
mu jo bylos.

MacDonald Kalba Apie 
Laivynų “Sumažinimą”

LONDONAS.— Anglijos 
imperialistų tarnas Ramsay 
MacDonald, kaipo premje
ras, trečiadienį pareiškė, 
sąryšy su penkių valstybių 
laivyno konferencija Lon
done, kad Anglija patiek
sianti planą “sumažinti lai
vynų spėkas”. Jis taipgi 
pažymėjo, jog tas planas 
“nepakenks Anglijos impe
rijos saugumui.”

Tai pacifistinis blefas.
Imperialistams rengiantis 

prie karo reikia daug blo- 
finti apie “taiką”, nes tuo 
būdu jie gali nukreipti dar
bininkų domę nuo tikrojo 
dalyko; gali juos suvilioti.

MacDonaldo ir kitų impe
rialistų atstovų kalbos apie 
“laivynų spėkų sumažini
mą” yra tuščios kalbos.

Pramoninis Krizis Jungtinėse Valstijose Aštrina Krizį Vi
sam Pasauly; Vystosi Linkui Fašizmo

kaip jis rišasi su kapitaliz
mo pasauliniu krizių. Pa
matinės kapitalizmo kont- 
radikcijos (priešgynumai), 
kurios veda linkui krizio, 
veikia visu smarkumu vi-

NEW YORK.— Profeso
rius Gustav Cassell, žymus 
buržuazijos ekonomistas, 
biznio žurnale “Journal of 
Commerce” (sausip 8 d.) 
analizuoja dabartinę krizio
padėtį Jungtinėse .Valstijo- sam pasauly, 
se. Jis kritikuoja preziden- Kad apeiti tą krizį, Ame- 
to Hooverio planą del palai- rikos val&žia griebiasi faši- 
kymo “prosperity”— “gerų stinių priemonių. Stambie- 
laiku”. j ji kapitalistai sudaro" savo

Jis nurodo, kad Hooverio j tarybą ir diktuoja, ką val- 
taryba (suorganizuota iš džia turi daryti.
stambių kapitalistų) nega- niai Darbo Federacijos va
lės ištraukti Jungtinių Vai- dai, kapitalistai, preziden- 
stijų imperializmo iš krizio j tas Hooveris ir kiti valdi- 
pelkių. ninkai konferencijose Wa-

Sąryšy su besireiškiančiu shingtone išdirbo planus, 
dideliu krizių Jungtinėse kaip krizio naštą suversti 
Valstijose, profesorius Cas- ant darbininkų pečių: nuta- 
sell sako: .

Be jokios abejonės Euro
pa bus įvelta į krizį, kuris 
vystosi Amerikos bizny ir 
taip pat susidurs su sunke
nybėmis, su kuriomis dabar 
Amerika veda kovą.”

Dabartinis Amerikos ka
pitalizmo - -krizis- parodo,

Kad apeiti tą krizį, Ame

Reakci

rė griežtai kovoti prieš 
streikus, varyti algų nuka- 
pojimo kampaniją, spausti 
darbininkus skubiau dirbti.

Amerika susirišus su vi* 
su pasauliu. Pramoninis 
krizis Jungtinėse Valstijose 
padidina krizį visam pasau
ly

'A
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Kulkasvaidžiu Nušovė Savo
Buvusią Pačią ir Jos Vyrą skj 10 Metą Kalėjimo

Sovietai Pasmerkė Bessedov

ATLANTA, Gą.— , John 
Ernest Barnett, 34 metų 
amžiaus, kulkasvaidžiu nu
šovė savo buvusią pačią 
Doris E. Mason, 26 metų 
amžiaus, ir jos vyrą George 
Mason, 31 metų amžiaus. 
Paskui revolveriu pats nusi
šovė.

Mason su pačia važiavo 
automobiliu į darbą. Bar
nett savo automobiliu užva
žiavo priešais jo automobi
lio ir privertė juos pasisuk
ti į šoną ir sustoti; paskui 
iššokęs iš automobilio pasi
griebė kulkasvaidį ir palei
do šūvius į jų automobilį.

Jis savo paliktam raštely 
pažymi, jog nuo persiskyri
mo su pačia jis jos gailėjo
si ir pavydėjo, kam su kitu 
vyru gyvena.

Bulius Įsiveržė į Miesto 
Salę; Perdūrė Tris

•< SALAMANCA,. Ispanija. 
—Trečiadienį bulius iššoko 
iš arenos, išbėgo į gątvę, o 
paskui per duris įsiveržė į 
miesto salę. Įpuolė į atsto
vų susirinkimo kambarį. 
Perdūrė durų sargą, kuris 
bandė sulaikyti bulių. Su
daužęs veidrodžius ir iš- 
vartęs rakandus salėj vėl 
išbėgo į gatvę; puldamas į 
minią du asmeniu subadė.

Jaunas vyrąsj įlipo į lem
pos stulpą, išsitraukė iš ki- 
šeniaus britvą ir puolęs ant 
buliaus perpjovė jam gerk
lę; bulius žuvo.

MASKVA.— Trečiadienį
čia buvo surengtas teismas 
G. Bessedovskiui, kuris bu
vo patarėju Sovietų amba
sadoj Paryžiuj. Jis prašvil
pė suvirš $15,000. Čia teis
mas pasmerkė jį ant de
šimts metų į kalėjimą.

Bessedovskis dabar ran
dasi Paryžiuj ir rašo bur
žuazinėj spaudoj visokius, 
šmeižtus prieš Sovietų Są
jungą. Teisme buvo įrody
ta, kad Bessedpvskis be
dirbdamas ambasadoj pra- 
dėjo ištvirkauti; daug pini
gų praleisdavo girtuokliavi
mui ir baliavojimui su mer
gomis. Kuomet jam pri
siėjo išduoti atskaitą, jis 
negalėjo to padaryti. Del 
to pabėgo - iš ambasados. 
Dabar jis bando pasiteisin
ti,, jog jis pabėgęs iš amba
sados del to, kad nesutikęs 
su Sovietų politika.

Bessedovskiui. buvo su
teikta teisė prisiųsti savo 
advokatą iš Paryžiaus jį 
apginti, bet jis nesiuntė.

Bessedovskis dabar nega
lės sugrįžti Sovietų Sąjun- 
gon, jeigu jis norės išvengti 
bausmės.

Susitarė su Darbda’ lais 
Likviduoti Garmentiečių

Streiką
CLEVELAND, Ohio. — 

International Ladies Gar
ment Workers Unijos rė- 
formistiniai viršinink&i tre
čiadienį priėjo prie susitai
kymo su darbdaviai^ del 
likvidavimo 2,000 darbinin
kų stųeiko. Kokia sutartis 
padaryta, neskelbiama. *
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MtsAJ SfFHNSONAS IR ANDĖRŠONAS 1'!
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Keletas mėnesių atgaj ma- klai ėjo blogyn, ir, galų gale, 
tėme kapitalistų didlapiuose di-. išsivystė viduriavimas.
džiausį džiaugsmą, kad du žmo
nės gyveno ištisus metus vien tuojaus buvo sustabdytas 
mėsa, ir dar sudrūtėję.

Bizniškas mėsos trusto bur-I^P vos i kelias dienas atsiPei’ 
bulas taip ir pasiliko burbulu. | 7 * „ . . ,,, , : v Stefensonas i pirmas dešim-Moksliniai ir teisingesni zur-'. ,. J 1. , .... • ....__ . iti dienų prarado keturis sva-nalai ta visai nepripažįsta mok-1 4 . 1... / . 4 'rus ir pusę.shniu tyrinėjimu. • <<XT r \ ,i Negana to, Stefensonui daf

štai, “Good Health” žurna- išsivystė vidurių užkietėjimas; 
las už rugpjūčio mėnesį 1929'pas jį kilo noras kitokio mais- 
metų, kurį redaguoja ir leidžia įto, būtent, veršiuko smegenų i 
medicinos daktaras John Har-; ir lašinių, kas ir buvo suteikta 
vey Kellogg, Battle Creek, | jam kelis sykius valgyti.
Mich.; “Health Culture”, kuri' ‘‘Taip gi ir nuo šio maisto į 
redaguoja taipgi medicinos dak-;dvi dienas jis pradėjo sirgti: 
taras Elmer Lee, už gruodžio i širdis pykti, ir viduriuoti.
mėnesį 1929 m., New Yorke,' “Daugiaus nebuvo iki pabai- 
visai ką kitą atranda. 'gos metų keičiamas maištas,

Visų pirma, Stefensonas ir Į apart liesos ir riebios sbh'iaišjr-
Andersonaę buvo po griežta ■ tos' mėšos. ’ ’
(Johns Hopkins universiteto ; Andersonas ne tiek daug' nu- 
profesor. dr. Lieb’o ir Bellevue kentėjo nemalonumo, ■ vidurių

Jiedu nemalimo ir užkietėjimo.
egzaminavo tankiai Stefensoną j Stefensonas buvo susirgęs ir 
ir Andersoną, ir kiekvieną die-'influenza ir išgulėjo dvi dienas 
ną veždavo į Prospect Parką, 
Brooklyne, bėgioti.

Bet minėtų žurnalų leidėjai, 
daktarai John H. Kellogg ir

DARBININKŲ KALEN
DORIUS 1930 METAMS, 
išleido Spaudos b-vė “Ryto
jus”, Argentinoje. Redaga
vo Redakcinė Komisija, 96 
puslapių knyga, nedidelio 
formato. Nors, kaina pa
čiam leidinyj nepažymėta, 
tačiaus iš “Rytojuj” tilpu- 
sio pranešimo matėme, kad 
70 centavų už kopiją (J. V. 
pinigais bus apie 30 centų). 
Turinys, be kalendorinio ir 
statistinio skyriaus, suside
da iš sekamų ' straipsnių- 
straipsnęlių: 1) Būdai Su
radimui Darbo; 2) Kaip 
atsikviesti iš Lietuvos šei
mynos? 3) Bendra Apžval
ga Argentinos Respublikos 
Provincijų; 4) Kas Liepia
ma X dievo įsakymų? 5) 
Kaip kas supranta tėvynės 
meilę? 6) Klasiniai susipra
tęs ir švaresnioji publika; 
7) Mieste (vaizdelis); 8).
Argentinos laikraščiai lietu
vių kalba; 9) Lietuvių Dar
bininkų Organizacijos Ar
gentinoj; 10) Kruvinas Ry
tas; 11) Prisiminus Savuo
sius; 12) Kaip Šviestis, ir 
kt. Be to telpa keletas eilė
raščių ir atvaizdų.

Atsižiūrint į mūsų drau
gų rytojiečių literatines pa
jėgas ir technikinius bei fi
nansinius trūkumus, reikia 
pripažinti, kad šis jų leidi
nys (Kalendorius) yra ge
ras. Tai pirmas lietuvių 
kalba metraštis Argentino
je. Daug dalykų į kalendo
rių įdėta pačių elementarių, 
bet jie būtini, nes metrašJ 
čiu naudosis 'daugiausiai- tie> 
ką tik nesenai1 atvyko iš 
Lietuvos. Todėl gerai pa
daryta, įdedant juos. Mūms1 
tačiaus išrodo, kad redakci
nė komisija padarė klaidą i

Tai patiriame iš Sovietų Są
jungos didžiosios spaudos 
(“Pravda”, “Izviestija”), 
tatai matome ir ,įš “Raudo2 
no jo Artojo”, Baltarusijos 
lietuvių valstiečių ir darbi
ninkų organo.

Antai Baltarusijoj vienas 
lietuvių kaimas (Sofeiskas) 
įkūrė savo kolektyvą “Nau
jas Gyvenimas”. Šiemet pa
sirodo, kad jo pirmininkas 
Bartašius išeikyoję$( 400 ko
lektyvo rublių, šis klausi
mas 1 pirmiausiai iškeltas 
spaudoje (pačiam “Raudo
najam, Artojuj). į Pareika
laujama . kupveikiausiai Bar- 
tašiaus darbelius ištirti ir, 
aišku, jį atatinkamai nu
bausti. Tas1 palojo, kad 
iškarto tai šen,( tai ten at
siras ne vienas Bartašius, 
kuris bandys ; pasiglemžti 
kolektyvo pinigų arba daik
tų, bet savikritika, spauda 
ir visa 'darbininkų ir vals
tiečių visuomenė be pasi
gailėjimo tokius pasmerks, 
taip, kad jau kiti to neda
rys.

Antra, kai kurie valstie
čiai pirm eisiant ,į kolekty
vus, bando parduoti savo 
daiktus — ūkio inventorių, 
etc.—ir tik tuomet stoti ko- 
lektyvan. Tai taipgi yra la
bai bloga tendencija ir 
prieš tai kovojama.

Be abejojimo,,,fšitie ir ki
ti keblumai sudarys, didelių 
apsunkinimų vykdymui so
cializmo kaime,1 ’bet jie per- 
galifri-i. Džiugingiaųsia tas, 
kaip praneša ^‘Paųdo'nasis 
Artojas”, kad .a (f

- Dabartiniu laiku-jau'dauge
lis milionų valstięčių: gerai,su
pranta stambaus žemės ūkio 

.naudingumą. Todėl taip spar
čiai visose Sov. Sąjungos vie
tose eina didelių žemės ūkių 
organizavimas. Smulkūs val
stiečių ūkiai ded'&ši į kolekty
vus, ’sudarydami ‘milžiniškus 
kelių dešimtų tūkstančių hakt. 
ūkius, tikrus žemės ūkio pro
duktų fabrikus. '

šiemet Sov. Baltarusijoj bus 
kolektyvizuoti ištisi rajonai ir 
visa Mogiliovo-apygarda.

Visi socializmo priešai, 
kurie dabar loja ant komu
nistų, pranašaudami di
džiausius nepasisekimus So
vietų vyriausybei su kolek
tyvizacija kaime, didžiai nu
sivils, kaip jau nesykį yra 
padarę. '

-—m-—R-——-—

“AugšČiausias Atlygins”
Kunigai Kudirka su Ma

tulaičiu išsiuntinėjo “Drau
go” skaitytojams laiškelius, 
kuriuose prašoma aukų 
(dienos uždarbio)—Marijo
nų kolegijai steigti. Tarpe 
kitko laiške sakoma:

J z , •

Amerikos Lietuviams bernai
čiams būtinai yra reikalinga 
Kolegija. Tą reikalą pripa
žįsta visa Amerika. ■

Gerb.i Tamsta, parodyk s sa
vo gerą lietuvišką širdį aukš
tojo mokslo jįstaigai-Kolegijai, 
paaukok VIENOS DIENOS 
UŽDARBĮ. Tamstai gausiai 
Aukščiausias atlygins. Tėvai 
Marijonai Jus atsimins savo 
maldose.
Vadinasi, minėta kolegija 

steigiama perėjimui “tėvų 
marijonų”. Kunigai juo
kus daro iš savęs ir savo 
kolegų skelbdami, kad to
kios kolegijos reikalingumą 
“pripažįsta visa Amerika”. 
Be pačių lietuviškų kunigų, 
retas kuris kitas asmuo ir 
žino, kad tokis dalykas, kai 
lietuviški marijonai, randa
si Amerikoje. Planuojama 
kolegija bus dar 
juodvarnijos 
kurio išėję “

Per desetką metų nuo šios dienos bedarbė bus didžiau
sias .vargas Jungtinėms Valstijoms, sakoi Amebikoš Eko
nominė Sąjunga ir Amerikos Apskaitliaviiiių (Statisti
kų): (Susivienijimas.

Tokią išvadą padarė tos dvi kapitalistines orgąnižaci- 
jos po ilgų svarstymų Washiilgtone, apie ką prinešė 
New Ybiko “Times” (gruodžio 29 d. 1929. m.).

Robert B.' Warren, bankininkas ir vienas iš buržuazi
nių žinovų, po ilgoko tyrinėjimo ir apmąstymo, pareiš
kia, kad per kokius dešimt metų šioje šalyje tęsis chro
niškas nedarbas.

New Yorko Universiteto profesorius Marcus Nadler, 
sutikdamas su tomis nuomonėmis, nurodo, kad po pa
saulinio karo Europoj taipgi išsivystė spartus, masinis 
tavorų dirbimas. Tais tavorais lieka užverstos senojo 
pasaulio rinkos, Europoj, Azijoj, Afrikoj; tuom yra vis 
labiau siaurinama užsienio rinka amerikoniškiems pro
duktams. Bet tuo pačiu laiku Amerikoj skubotas, masi
nis tavorų gaminimas dar didesniais šuoliais pašoko pir
myn. Viso to pasekmė—tai milžiniška bedarbė, kokios 
dar niekad pirm karo nėra Buvę Europoj. Auganti gi 
Amerikos bedarbė sumuš visus pirmesnius nedarbo re- 
koitduš šioje šalyje.

Pramoniškai išsivysčiusios Europos šalys, kaip jau mi
nėta, neturi kur pelningai parduot savo dirbinių pervir
šio.’ O čia dar Amerikos fabrikantai, varydami įnirtu- nai” bus panaudoti išnau- 
sias biznio lenktynes, lenda Europos pramonininkams už ... .......... “ ............
akiį/ galvatrūkčiais grūsdami savo tavorus į Europą ir 
visas' kitas.pasaulio rinkas.

Kad Europos kapitalistams užkirst kelią su jų tavo
rais į Amerikos rinką, tai šios šalies valdytojai sumanė 
augščiausius muitus prieš iš užsienių įvežamus tavoYus. 
O Kad atsilaikyt prieš tvanišką Amerikos tavorų plauki
mą; į europines rinkas, tai Europos kapitalistai rengiasi 
kuc aiigšciausia muitų siena apsitverti nuo įvežimų iš 
iSmbrikoŠ. I ‘ •:;1’ • < • ; r * '.-J/ jte'

Francijos seimui paduo^..,, muitų įstatymo sumany
mas prieš amerikinius tavorus gali tarnauti kaip pavyz
dys! to, kur link eina ir įvairios kitos europinės šalys. 
Tame sumanyme reikalaujama, kad muitai nuo įvežamų 
iš Amerikos automobilių būtų pakelti dar 90 procentų. 
Pribėkime prie to ligšiolinius 45 procentų muitus, tai su
sidarys 135 procentai muitų ant amerikinių automobi
lių? Tai reiškia, kad muitai 35-kiais nuošimčiais dau
giau Regu kitą tiek viršytų pradiniai nustatytą parduo
damąją automobilio vertę.

Automobilių pramonė yra viena iš pačių svarbiausių 
Apie riko je; jinai normaliais laikais sunaudoja daugybę 

į pheaio ir kitokio metalo, odos, audeklo ir įvairių kitų da- 
į tykų- Nuo automobilių pramonės šiuo laiku priklauso 
[.-gerbūvis visos eilės kitų pramonių. Bet paskutinėmis 
į savaitėmis automobilių gamyba Amerikoj visai nupuo- 
į lusi nuo kojų.
Į ‘ Vilties “saulę” delei amerikinių automobilių šios šalies 
^ fabrikantai iki šiol matydavo Europoj, kur tikėjosi vis 

z diiugiau jų iškišti. Bet tą saulę, kaip matome, temdę 
su manytieji dar negirdėto dydžio europiniai muitai.

Ne dyvai todėl, kad vos tik Amerikos automobilių fa- 
■ tyrtkantai išgirdo apie Prancūzų sumanymą pakelti 90 

nuošimčiais muitus prieš amerikinius automobilius, — 
ttiojjaus subruzdo protestuoti ir ėmė svilinti telegrafo 

.. jrieląs, bemušdami reikalavimus Washington© valdžiai, 
kad užtartų Amerikos biznio reikalus Francijoj ir kituo- 

*se Europos kraštuose.
Net prieš Amerikos kviečius ir kitus žemės ūkio produktus 

^na‘muitų kova. Kad uždaryt kviečių “dumpinimą” .iš Ame- 
nuo pernai pavasario žymiai pakėlė muitus prieš ameri- 

kihiįs .grūdus Vokietija, Francija, Italija, Lenkija ir Portuga- 
r apie ką su dideliu neramumu praųeša Jungtinių Valstijų 
Pakiliai jos žemdirbinis komisionierius Lloyd V. Steer, kuris 
Jjiabar randasi Berlyne.

Ainerikos plieno ir geležies pramonė' šiuo laiku nėiųa nei pu- 
normaliai, vos apie 40 iiuošimčių bekruta. Statybos dar- 

didmiesčiuose nupuolė žemiau trečdalio; Chicagoj jie teina 
^tiktai 23-mis nuošimčiais.

£ Jungtinių Valstijų Federalio Rezervo bankai iš/ visų pramo-■ J r. ’ <
Centrų duoda žinias, kurios diena iš dienos informuoja, kad 

dalykai eina blogyn ir blogyn. \ I p
įį Amerikos Ekonominė Sąjunga ir An\erikos Statistikų Susi- 

nijimas numato, kad iš nuolatinės sekamo “desėtko metų” 
bės galės išsivystyti platus darbininkų judėjimas, verčian- 
esti pensijas bedarbiams. .
tas pensijas ir už įvairią kitą socialę apdraudą (vaisty

ta.it fabrikantų lėšomis) iki šiol tekovoja vien Amerikos Ko- 
Taip ir toliaus jinai liks tik vięna klasinė 

Jirinkų organizacija, kuri vadovaus proletariato kovai už 
jfctmas bedarbiams pensijas ir už pačių darbininkų kontrolę 
|| pensijų fondų.
O įktffe palys buržuaziniai ekonomistai pranašauja dešimties 

bedarbės krizius, tai nereikia įsivaizduot, būk paskui rei-
, kcfciu tai būdu patys savaime pasitaisys. Nes tikrenybė- 

os taip ir kitų viso pasaulio šalių kapitalizmas įžen-
Ocotarpį neišbrendamų krizių. Išeities i^ tų krizių Jmpe- 

jięškos per naujus karus, per bendrą .karą prieš

vienas 
fabrikas, iš 

tėvai mari jo-

do to jų klasės mulkinti dar
bininkus.

“AugšČiausias atlygins”, 
sako kunigai. 'Bet jie tam 
patys netiki. Jeigu jie tikė
tų, tai atsimintųf sekamą: 
darbininkai, dirbą fabrikuo
se vos< pragyvena, iš savo 
sįrumnos * algos, kuomet ku
nigai tūkstančius ir šimtus 
tūkstančių dolerių laiko 'sii- 
sikrovę bankuose, nieko ne
dirbdami. Jeigu kunigai ti
kėtų, kad jiems “augščiau: 
sias atlygins”, tai ažuot lai
kius tuos pinigus bankuose 
—atiduotų šitai kolegijai. 
Bet jie to nedarė ir neda
rys, nes žino, kad jokis 
aukščiausias jiems neatly
gins.

Kiek tiek mąstanti kata
likai neduos nė cento šitiem 
ubagam.

Ūkio Kolektyvizacija
Ir Keblumai

Sunkus ir didelis darbas 
kolektyvizuoti milijonus So
vietų Sąjungos valstiečių.

Sausio 5 . d.’. S., L. A. 57-tos 
kuopos susirinkime buvo skai
tytas laiškas nuo S.L.A. 318-toX 
kuopos, kuriuo kreipiamasi ’, 
kad bendrai visoš trys vieti
nės (318, 35,8 ir 57) kuopos 
rengtumėm prakalbas genėra- 
liam organizatoriui (tam spe
cialiam komunistų ėdikui1) A.į 
Žukui/ kuris būs čia vasario 1 
ir 2-rą dieną. Vadinasi, ir Vėl 
57-tos kuopos atskilėliai jieš-

ko bendrumo pas 57-tą kuopą, 
iš kur nepersenar pabėgo. Laiš
ke išlygas stato, kad būtų po 
tris atstovus išjkįekyįenps. kuo
pos.’ Reikia 7 pasakyti, Įkad 
pirmosios dvi; kiičįUš! yra' ben
dras fašistinių pplitikierių bū
relis, o didžiulė 57-ta kuopa, 
Mrinti{ narįų, priy|lo<
eiti ,su trimis atstovais pas še
šis- fašistus ir šokti' fašistinį 
kiiinrpakojį žuko? pasitikimui. 
Ar dar galt būt* kai- kur bėlo- 
giškesnių sutvėrimų, kaip kad 
mūsų fašistai ? ( ,

, 57/tos kuopos susirinkimas 
nutarė/nerengti speęiąliai pra
kalbų, Žukui,, nes jokius ^nau
dos čia jis nepadarys, ries tri
jų kuopų vietiniai organizato
riai pilnai tą darbą atlieka. O 
jei Žukas nori* kalbėti ir turi 
ką pasakyti, tai tyiis priimtas

Sovietų Sąjungą, o paskui tarp 
savęs delei viešpatavimo pa
saulyje. ' - •

Prie tų £i tragedijų Ameri
kos darbininkai turi būt išank- 57-tos kuopos mėnesiniame su- 
sto prisirengę. Geriausias ; 
prisirengimas—visiems rašytis 
į Komunistų Partiją ir visame 
kame dirbti jos vadovybėje; 
kad,ištikus imperialistiniam 
karui, galima būtų stoti į tiks
liu ir . laimėjimą žadantį ptoĮe- 
tariato karą delei buržuazijos 
nugriovimo ir darbininkų ir 
dirbančiųjų farm erių Valdžius 
įsteigimo.

gi siririkime, kuris kaip tik tą pa
tįs/či^ dieną, įvyksta,'t. y., vasa-

rio 2 d., 2-rą vai. po pietų; 
Reiškia, bus išvengta bereika
lingų išlaidų kuopai ir žmo
nėms, o Žukas vištiek pat ga
lės gauti gerų patarimų, nuro
dymų dar ir pageį'bą ; iš 57-tos 
kp., kur galinga sutverti S. L. 
A. kuopas ir t. t

/ > <■ M ■ 1
Narys.

lovoje. Andersonas gi sirgo 
plaučių įdegimu (pneumonia).

Todėl, jeigu mėsa būtų tokis 
sveikas ir geras maistas žmo- 

Elmer Lee sako, kad tai buvęs j gaus organizmui, tai Stefenso- 
ne mokslinis, bet^ komercionalis Į nas ir jo draugas Andersonas 
tyrinėjimas ir neteisingas laik-j 
raščių skelbimas, kas pasitarna7 
vo' mėsos trustui, kuris už tai 
daug pinigų išmokėjo: 
fensonui ir Andersonui.

Dr. J. H. Kellogg’as 
“žmonės mano, kad Stefenso
nas ir Andersonas per tą visą 
laiką valgė liesą mėsą, kaip tai, 
jautieną, avieną ir kiaulieną; 
labai apsirinka taip manydami. 
Jiedu gyveno beveik riebia mė
sa. Proporcija buvo pusė sva
ro riebios mėsos ir kelios unci
jos liesos; tai buvo jų kasdie
ninis valgis.
“Po' išbandymui maišyto mais

to, Stefensonui buvo pasiūlyta, 
ka'd jis maitintųsi vien tik liesa 
mėsa. Bet Stefensonas atsisa
kė, pareikšdhmaš savo prastus 
patyrimus ; ir ligą, ( po šaltus 
šiaurės ‘ kraštus važinėjant . ir 
valgant liesą mėsą, kas tuomet 
buvo padarę jį ligoniu.

- i “Bet gi Stefensonas sutiko 
apleis'dama tą taip svarbų. bandyti per keturias dienas ir 
------- m------------- .• , kaip valgyti vien liesą mėsą.”

Antrą dieną Stefensonas pra- kur kas mažiau 'valgyti mėsds, 
dėjo vemti ir pavojingai su
sirgo, taip kad turėjo būtinai 
permainyti maistą

gyvenimo klausimą, 
revoliucinis (komunistinis) 
judėjimas. Apie, jį nesiran
da jokio straipsnelio. O tas 
yra svarbiausias- klausimas, būtų jisai maitinęsis liesa mė-
Nieko nėra apie Argentinos |sa per mėnesį laiko, tai būtų

Stefensono ir Andersono pri- 
‘ ‘ ' ’ : “Ste-

ifensonas iš pradžios buvo še- 
įriamas vien tik liesa mėsa, kad 
į patirti, kaip veikia liesa mėsa 
į žmogaus sistemą. Stefenso
nas pareiškė, kad jis susirg
tas į kelias dienas, spren
džiant iš pereitų savo patyri
mų.

“Tas išbandymas buvo nusta
tytas keturioms dienoms; o 
antrą dieną vakare Stefenso
nas pajuto koktumą, širdies py- 
kimą ir pradėjo vemti, taip kad 
išsivystė didelis nemalonumas, 
“letargiškas” miegas ir silpnu
mas per kojų kelius, ką jis bu
vo jau ir piripiaus patyręs.

“Antrą gi diėną visi ligos žen-

Komunistų Partijos praeitį nuvažiavęs į kapus, 
ir dabartį, nieko nesiranda ... r .
bendrai apie visą revoliuci- žiūrėtojas Dr. Lieb sako:

. ✓ • • • t . 'i^ncnnnc ic nrarlaina nirnį (politinį ir ekonominį) 
darbininkų judėjimą Pietų 
Amerikoj. Tas reikėjo. Gal 
draugai sakys, kad neįdėjo 
del stokos vietos. Mums iš
rodo, kad buvo galima ap
leisti kitus rašinėlius, be
dievybės' klausimu, pav., o. 
įdėti minėtu klausimu.

Sekamais metais, be abe
jojimo, dd. rytojiečiai bus 
pasimokinę ,ir tą klaidą pa
taisys. Dabargi •; nuo savęs 
patariame kiekvieųąm dar
bininkui įsigyti šį “Ryto
jau” Kalendorių, o sužino-

būtų ne sirgę, bet sudrūtėję 
laike tų bandymų. Bet išėjo 
priešingai: vienas pavojingai 
susirgo influenza, vėmė, nuo ko-, 
jų . nupuolė, užpuolė viduriavi
mas, nupuolė į trumpą laiką 4 
svarus pusę svorio. Vėliaus vi
durių užkietėjimas pasireiškė 
taip, kad visokių nelaimių, tu
rėjo. .. j

O Andersonas taipgi neišliko 
nesirgęs; jį irgi pačiupinėjo 
plaučių uždegimas (pneumonia) 
ir vidurių nenormalumas. Bet 
daktaras Lieb praleido dar ne
pažymėdamas kelis labai svar
bius dalykus: kaip dirbo ju
dviejų inkstai ir kokios) sudė
ties buvo jųdviejų šlapumas, ir > 
kiek buvo šlapume rūgšties. > |

Kodėl Andersonas ir $tefen- 
sojnas pasidavę tam vien mė^o$ 
eksperimentui.?. Todėl, ,kad jiįį 
du gavo už tai gerai užmokėti. 
O kodėl mėsos trustas tą darė1?

Mėsos biznis buvo pradėjęs 
smukti, nes iš dąugįau apsi
švietusių žmonių^ vieni pradėjo

____ ) 

o kiti visai sustojo mėsą valgę; 
Mėsos trustas dejuoja, kad 40 
nuoš. valgyklose sustojo vartoję 
mėsą, o privatiškuose butuose 
jos naudojimas sumažėjo 
nuošimčių.

Tai čia reikia kas nors 
ryti. Ir štai mėsos trustas 
sišaukia garsius žmones: Ste- 
fensoną ir Andersoną, Dr. Lie- 
bą iš Johns Hopkins Universite
to ir Bellevue ligoninės, New 
Yorke, ir Amerikos Medicinos 
Associacijos žurnalą į pagelbą, 
kad apdumti žmonėms akis; 
kad mėsa esąs geras maistas ir 
kad žmonės nesustotų ir toliaus 
ją valgę. Ir, su pagelba tų 
garsių žmonių ir tų įstaigų, 
Amerikoj didžiuma gyventojų 
liko suvilti ir ant toliaus dar 
pasiliks mėsos šalininkais, ir 
nors mėsos trustui daug tąs vi
sas eksperimentas kaštavo, į bet 
už tai htsiim$ tycletiopat 1

tiną. Veikiausiai, kaduvė-i 
liau kalendoriaus turės par
davimui ir “Laisvės” admi
nistracija.

Sovietų Ryžių Trasias
TAŠKENTAS, Sov. Są

junga.—Sovietų valdžia su
darė ryžių trustą su $4,000,- 
000 kapitalu, kad padidinti 
ryžių derlių iki 1,400,000 
tonų į metus.

DARBININKŲ, 
KALENDORIUS

Sausio 10: _ -
—Šiauliuose sušaudytas sukiL 

limonadas Bagdanavičius’, 1863.
i‘ phskelbtaš Sdvietiriė 
a, 1918.

L D. S.A. Ketvirto Rajono Konferencija
< ' f i i ■ * • ♦ ’ « k i • ■ - • • * ** • • V

'Gruodžio 29 d. įvyko L. D. 
$. A. IV Rajono konferencija, 
Šęr'anton, ePa.|' ■ ?• į Į . <’ ■ * Į
1 Kbhfėrencijdj dalyvavo Cen
tro Pild. Komiteto atstovė 
drg.> Paukštienė. > t , ;

Org. E. Kasparienė, atida
rius konferenciją, 'pakvietė 
drg. Paukštienę pakalbėti.

Drg. Paukštienė pažymėjo 
mūsų organizacijos trūkumus 
ir pateikė atęities veikimo pla
nus. Taipgi nesigailėjo vėjo 
del mūsų nerangumo. • Bet 
mes jos pastaba neįsižeidėme, 
nes jaučiamės kaltos.

Mandatų komisija raporta
vo, kad konferencijoj randasi 
12 dėle'gačių nuo šešių kt^bpų.

Kuopų raportuose’ pasfrodė, 
kad permažai domės kreipia
ma į organizavimo jaunuolių 
ir platinimą- niėfeif litJratūros. 
Kūopų iždai labai gerai stovi, 
bėt narįiį skaičiumi vietoj pa
augti, biskį nupuolė.

Keletas svarbių tarimų liko
si padaryta, kaip tai: įsteigi
mas; mokyklėlės, jaunuolių or
ganizavimas į pionierius ir 
Jaunųjų Lygos grupes, suren
gimas prakalbų ar diskusijų 
religijos klausimu kiekvienoj 
kuopoj ir surengimą prakal
bų maršruto agitacijds mėnė- 
sį. 1

Rajonas nutarė skirti dvi doC 
vanas $5.00 ir $3.00 už gavi
mą daugiausia “Darbininkių 
Balsui” skaitytojų laike agi
tacijos mėnesio.

Paaukota iš iždo $15.00; pi
nigai paskirti sekančiai: Tarp
tautiniu! Darbininkų Apsigyni
mui $5,00, Agitacijos Fondui 
$5.00 ir Illinois mainieriairis 
$5.00.

'UžbkigUs k o n f e r e n ciją,z 
Scrantono draugės surengė va- 
karienę.

M. D. S

vaistyta.it


Puslapis Trečias 1

įgfc-.
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KODĖL KIEKVIENAS DARBININKAS TURĖTU STOTI Į 
KOMUNISTU PARTIJĄ

Bran- 
pama-

sekci-

Ji buvo priversta kovoti prieš ir išmesti mažą 
grupę buvusių vadų, persiėmusių trockizmo įta
ka, tai yra atsitolinusių nuo teisingos proleta
rinės linijos. Tuo būdu mūsų Partija apsivalė 
nuo Cannon, Abern, Schachtman, oportunistų, 
kurie dangstosi “kairiomis” frazėmis.

Mūsų Partija taipgi turėjo kovoti ir išmesti 
grupę dešiniojo sparno oportunistų, kuriems va
dovavo Lovestone, Pepper, Gitlow ir Wolfe. Tie 
elementai persiėmę smulkiosios buržuazijos idė
jomis, kovojo prieš vystymąsi darbininkų klasės 
kovos Jungtinėse Valstijose, prieš kovingas dar
bo unijas ir prieš socialistinės statybos progra
mą Sovietų Sąjungoj. Jie susivienijo su tarp
tautiniais oportunistiniais elementais.

Tai yra tikrosios revoliucinės Partijos išban
dymas, kad galėjus apsaugoti savo politinę lini
ją nuo visų tokių oportunistinių elementų. Mū
sų Partija parodė, kad su pagelba Komunistų 
Internacionalo, vadovaujantis Lenino išdirbta 
taktika ir metodais, pajėgia nugalėti visas bur^

(Tąsa)
Partijoj darbininkai yra organizuoti pirmiau

sia pamatu savo dirbtuvių, į Dirbtuvių 
duolius arba Dirbtuvių Grupes. Tai yra 
tinis Partijos vienetas.

Skirtingi branduoliai (vienetai) arba
jos grupės yra suvienyta į sekciją. Sekcijos yra 
suvienytos į distriktus, apimančius didelius pra
moninius plotus. Visi distriktai šalyje yra su
jungti į A. J. V. Komunistų Partiją, kuri yra 
sekcija Komunistų Internacionalo. į .

Organizacijos sistema paremta demokratinio 
centralizmo principu. Tai yra, augštesnieji Par
tijos komitetai būna renkami ir remiasi žemes
niais vienetais ir. būna atsakomingi prieš kon
vencijas ir kongresus, kurie susidaro iš atstovų 
nuo tų žemesniųjų vienetų; tuo pačiu sykiu va
dovaujantiems komitetams suteikiama didelė ga
lia ir atsakomybės teisės, tuo būdu 'užtikrinant 
didžiausią veikimo vienybę visoj partijoj ir 
augščiausią laipsnį partijos disciplinos.

Savo veikime visose kitose organizacijose Ko- žuazines įtakas viduje Partijos ir vesti Partiją 
munistų Partijos nariai visada laikosi vieno nu
sistatymo, kurį jie išdirba Partijos frakcijose, 
susidedančiose iš visų Partijos narių 
sančių tam tikroj organizacijoj.
tijos nariai nepakenkia vienas kito veikimui, bet 
išvysto pilniausią galimą spėką vykinimui to 
no nusistatymo.

Tuo' būdu kovojama už visos darbininkų 
sės reikalus; rūpinamasi visos darbininkų 
sės reikalais.

KANADOS GIRIOS GIRUŽES rai nesivaduoja mediko idėja, Kiek Amerikoj Sunaudoja' 
bet atlieka savo darbą tik, 
taip sakant, del žmonių1 akių. į 

Bendrai imant, darbininkas, I 
dirbdamas miške, geriau nesi-

ma Muilo
Chicago.— čia Amerikos 

dirbdamas miške, geriau nesi-!™uillĮ išdilbėjų - konvendA 
jaučia, kaip kalinys, gal tik joj buvo pranešta, kad per’ 
toks skirtumas, kad pastarieji1 
šviesos neturi, o šie išnaudoja 
visa diena.

Tik tas negalima pamiršti, 
kad per žiemą išdirbęs darbi
ninkas daugiau nič nieko ne
uždirba, kaip kelionės lėšas iš 
kur atvažiavo, o kartais ir to 
ne. Paulius Stukas.

Už giružės teka upė, 
Prie jos kempė puiki...

Labai dažnai tenka išgirsti 
lietuvius dainuojant liūdnai 
giružę ir tą apšarmojusią 
kempę. Kartais tenka ir spau
doj pastebėti apie atskirų vie
tų girios vargus ir džiaugsmus. 
Tegu bus leista ir man prisi
dėti prie jūsų, draugai, ir kar
tu1 šis bei tas pasakyti apie 
kempę.

Vieno aš jūsų teprašau, ką 
praleistų mano buka plunksna 
nepalietus apie kempę, kad 
jūs papildytumėt pilnutėliai.

Kempė
i Tas vienas žodelis, kempe, 
rodos, tiek daug pasako ir jo
je kas gyveno, tuojaus brisi-, 
mena apšarmojusias sienas, 

j pilnas dratū priraizgytas, ant 
kurių džiūsta apie pečių su
džiauti /skarmalai, nuo kurių 
garuoja švankūs garai, o apie 
šviesą susirinkę kempės gy
ventojai jieško jiems nepagei
daujamų ir taip nekenčiamų 
gyvių, kartas nuo 
pamiršdami pasekti 
gyvenimo nuotikių. 
lempos atsisėdęs 
draugui ar draugei 
siskųsdamas savo 
padėčia. Kitame kampe, ant kus šiokiom sąlygom : į mėne- 
narų, lošia kortas arba lopolsį mokama 40-50 dol., taip sa
kelines, marškinius ar šiaip kant, iki “finish,” bet vos kiek 
ką. Kai kas skaito laikraštį pabūva, tuojaus sumažina, 
ar knygą ir kartas nuo karto bet jeigu kurį atleidžia nuo 
surikdamas: “Keep out of the darbo, tai duoda po $1 į die- 
light!” Dar kaip kas dainuo-, na ir viskas. Be to, atskaito 
ja, o viduryje kempės stovi daktarui į mėnesį $1, paštui, 
galąstuvas ir apie jį apstojęs už antklodes ir kitokių atskai- 
būrelis vyrų su kirviais laukia tymų netrūksta. Kas dar svar- 
savo eilės, kad galėtų pasiga-jbu, kad galėtų atsikratyti dar- 
ląsti kirvį. [binįnkus, tuojaus padaro taip:

T. . . . [mėnesinis darbas baigiasi, jeiKai kas 'plauna savo dra-:norj nuo šmot dirbti tai H 
panas salia kempes Labai re-būti k . tai ž kad 4-r^ a. ▼ -v» I a rJ i I ax a< z-« -*-■» ' i i

Ii uždirbti ant mais- 
Aš pats su savo drg. A.

su piela, o kiti su arkliais ir 
kitokiais įrankiais. žiūrėk, 
kas per judėjimas tenai: bosai 
ir formanai tik šaukia: “Hurry 
up.”

Skiedros tikšta, medžiai vir
sta, pielos žvanga ir taįp per 
kiaurą dieną vyrai prakaituoti, 
nežiūrint žiemos kieto šalčio, 
visi pluša bemaž vienmarški
niai. Dirba per kiaurą dieną 
—dažnai be pietų. Mat, kai 
kuriose kempėse pietų never
da, o įdeda “lunch,” kuris su
šąlą į jaučio ragą—nori-ne- 
nori, turi likti nevalgęs, nes 
jokiu būdu neįkąsi sušalusios 
duonos, nei mėsos.

Tai tokie pietūs esti prie ug
nies. žinoma, yra dar ir ki
taip : kaip kur atneša šiltą 

. maistą, o kaip kur eina į kem
pės virtuvę valgyti.

Po pietų prasideda vėl tas 
darbas, kurį dirbo ir prieš 
piet. Bet svarbu, kad tas dar
bas nepaprastas, ale varomas, 
kaip blogiausias gyvulys. Ark
lį geriau pasigaili, negu žmo
gų. Arklį, mat, reikia pirkti, 
o darbininkai, alkani būdami, 
patys siūlosi ir kuris kiek jau 

I nusilpo ar nebegali su kitais • • v • • v •

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

metus Amerikoj sunaudoja' 
ma trys bilionai svarų mui 
lo.

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų Hava- < 
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU .

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas 
o

sulig revoliucines linijos.
Ir tas sudaro dar vieną priežastį, kodėl kiek- 

•priklau- v*enas darbininkas turėtų stoti j Komunistui Par- 
Tuo būdu Par-^iją-

Besiartinimas Didžiųjų Klasių Kovų
Jungtinėse Valstijose mes įžengiame į perio

dą bebręstančių didžiųjų kovų tarp darbininkų 
dasės ir. buržuazijos. »

Kapitalistų klasė įvelta į eilę priešginybių, 
sudarančių problemas, kurias jie bando išrišti 
abiau išnalidojant darbininkus, 
našinas, čiulpiant kraują ir prakaitą iš darbi- 
linkų klasės—besirengiant prie naujų imperia- 
istinių karų užkariavimui naujų marketų.

Kapitalistų skubinimo sistema (racionalizaci
ja), kuri padaro darbininkams gyvenimą nepa
kenčiamu ir del kurios susidaro milionai bedar
bių, gali būt sumušta tik vedant aštriausias ko- 
v^as. Ir tik tvirta Komunistų Partija,gali tokias 
kovas suorganizuoti ir vadovauti.

Jūsų užduotis jungtis su visais kitais revo
liuciniais darbininkais, kad sudrūtinti Komunis- I t .
ų Partiją delei vedimo tų kovų.

Gelbėkime Budavoti Socializmą Sovietų 
Sąjungoj

Buvusios caristinės imperijos teritorijoj dabąr 
/ra pirmutinė darbininkij valdžia—Socialistiniu 
Sovietinių Respublikų Sujunda. . ,

čia gyveniman vykinama programa Komunis
tų Internacionalo, Komunistų Partijos, kur dar
bininkų klasė yra galioj. Per proletarinę dik
tatūrą, per 'Sovietų galią, po vadovybe Komu
nistų Partijos darbininkų klasė Sovietų Sąjun
goj sėkmingai budavoja socialistinę sistemą.

Tikrai nuostabūs rezultatai jau padaryti eko
nominiam Sovietų Sąjungos atbudavojime socia
listiniu pamatu; tas parodo, kad tik komunisti
ne programa, tik darbininkų klasei paėmus ga
lią galima pilnai vystyti žmonijos spėkas ir įs
teigti pasauly gerą tvarką, kurioj visko žmo
nėms užtektų.

Sovietų Sąjunga atplėšė nuo kapitalizmo šeš
tadalį viso pasaulio ir ten budavoja socialistinę 
Iraugiją.

Tai štai del ko Sovietų Sąjunga yra viso pa
saulio darbininkų klasės tvirtovė. Tai yra tik 
vienatinė šalis, kuri priklauso darbininkams, o 
ne kapitalistams. Tai yra pasaulio darbininkų 
klasės tėvynė. Tai yra nuopelnas darbininkų kla
sės po vadovybe Komunistų Partijos.

(Daugiau bus)

vie-

kla- 
kla-

karto ne
pasakų iš 
Prie kitos!
kits rašo bėgti, tuoj aus išvejamas, girdi 
laišką, Be-----nenori dirbti.

varginga Iš rudens vilioja darbinin-

Kodel Jūs Turite Stoti į Komunistų Partiją
Jeigu jūs esate sąmoningas darbininkas, ži

nantis reikalingumą kovoti prieš kapitalizmą 
ir kapitalistinę valstybę, tai jūs turite patapti 
nariu Komunistų Partijos. Patapti nariu, reiš
kia būti aktyviu nariu, nes neaktyviams na
riams ne vieta Komunistų Partijoj.

Išlauk Komunistų Partijos jūsų veikimas yra 
tik pavienio atsiskyrusio individual© veikimas; 
arba jeigu jus esate narys kovingosios darbo 
unijos, tai jūs veikiate tik apribotoj daly darbi
ninkų klasės. Bet kuomet jūs įstojate į Komu
nistų Partiją, jūs sujungiate savo veikimą su 
didesniu darbininkų klasės veikimu, kuris ple
čiasi po visą pasaulį ir apima kiekvieną proble
mą, paliečiančią darbininkų klasę.

Tik patampant Komunistų1 Partijos nariu jūs 
galite geriausia pasitarnauti“ darbininkų klasei. 
Tik kaipo Partijos narys jūs tikrai galite sėk
mingai kovoti prieš darbininkų klasės priešus.

Kaip Partija Apsivalo
Komunistų Partija nuolatos išegzaminuoja sa

ve, savo narius, savo vadus, programą ir veiki
mą, kad užtikrinti, idant viskas supultų su dar
bininkų klasės interesais. Nuolatos 
nuo elementų, kurie atsitolina nuo 
klasės interesų.

Tai ne silpnumas, bet vienas iš
punktų, kad Komunistų Partija prašalina visus 
tuos vadus, kurie nepajėgia sekti teisingos dar
bininkų klasės linijos, linijos komunistinės poli
tikos. .Komunistų Partija neslepia tokių faktų 
nuo darbininkų klasės, bet priešingai, ji daro 
visus pakeitimus vadovybėj neslepiant to nuo 
visos darbininkų klasės ir visus tuos dalykus 
išaiškina darbininkams, kaipo svarbiausias dalis 
viso darbininkų klasės vystymosi linkui užkaria
vimo galios.

Mūsų Partija tik ką turėjo tokį apsivalymą.

pagreitinant

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja- 

l me, kaipo užsakymus (orderius).

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

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

ji apsivalo 
darbininkų

tvirčiausių
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. 1 I X • i i UUL1, O Kdlltas yra, kad atsigulęs spren-i • • ,
džia problemas, kada išeis iš / 
to kalėjimo, kurj pats sau pa- djrbau keturias di kir. 
sn-mko Ir dar rečiau rasi, tom kflrtus Rezultate> praž5 
kad tartus! bendrais ir darbo kontraktorius dar primokėti 
sąlygų klausimais. Tai tiek 
apie kempę. Dabar šnekter- 
sim apie darbą.
Darbas, Maistas, Atlyginimas būtų nelūžus, būtume uždirbę 

„ . ,. v. v, . [po 50c į diena. Nuvažiuoti įKaip tik laikrodis sucirskia; darbo vieta kainlloja ?2> grįžti 
6 valandą, tuojau lPasigirsta;taip pat> įai išdirbę po ketu. 
bulkuko'balsas: Get up, hur- rjas djenas privalėjom po $4.- 
ry up! Reikia keltis. Šuky- 50 primokgtij 0 iš kur?
la visi ir puolasi pne dratŲ, -psn +;kr«R ifaH j, s). k;_

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball. Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

ry up!

stumdydamiesi ir keikdami. 
Vienas pančiakų neranda, ant
ras pirštinių, trečias apmainė 
kito roberius ir tt. Po rytme
tinės panikos, apsitaiso visi, 
kas kuo turi ir kaip šilčiau. 
Kas spėjo apsitaisyti anksčiau, 
tas dar gauna akis prapraus- 
ti,z o kas ne, bėga taip, kaip 
atsikėlė, kad spėjus pavalgyti 
pusryčius. Po pusryčių, sku
binasi sukasi rūkyti sulig pirš
tu storumo “bankrutką” arba 
kemša, it nalivočių, pypkę. 
Taip ateina 7 valanda. Atei
na bosas ir visi sukrunta sa
vaime, bet bosas 1 visados pri
mena visiems, tarsi, rodyda
mas savo valdžią: “Ali '.to 
work.” Iš kempės visi išpleš
ka į mišką: kas su kirviu, kas

PHILADELPHIA, PA.
Smagus Sporto Mėgėjų Kliubo

BALIUS IR RISTYNES

$1, nes dirbant j atsitiko, kad 
piela lūžę. už,, kurią atskaitė 
$3. Tai išeina, kad toji piela

Esu tikras, kad jis ir su ki
tais taip daro, nes aišku kaip 
diena, jeigu gali naudotis iš 
to, kodėl nesinaudoti: bosas- 
kontraktorius sąžinės matu 
nieko nematuoja. Viskas yra 
paremta doleriu. Čia nieknie
kis, bet kartais pasakoja drau
gai dar bjauresnių dalykų.

Maistas vietom taip blogas, 
kad taip maitindamasis negali' 
daugiau tverti prie tokio sun
kaus darbo, kaip dvi savaites, 
ilgiausia du mėnesiu.

Susirgus, visai nesirūpinama 
ligoniu, dažnai atsitinka sužei
dimų ir gana sunkių, o mediv 
kalė pagelba visai neteikiama,' 
arba labai suvėlinta ir menka. 
Kompanijų nusamdyti dakta-

VASAROS BARGANAI .< , <
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapS- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.. .... -
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

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

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, bamė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 tūrkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

■itebūklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta? 
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 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąf 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų n 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligxj> 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečią 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika 
tą, panaikins minėtas ligas. .

Jeigu kenti nervų suirimą, galvoj 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus) 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai bXigas dalykas, bet mū
sų Neiyų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške, t

v M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
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Simfoniška Orkestrą Be Konduktoriaus
t • • _ V

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

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

MECCA TEMPLE
Įžanga 75c, $1 ir $1.50

SUBATOJ, SAUSIO (JAN.) 11, 1930
Pagelbėkite išbudavoti DAILY WORKERI masiniu dienraščiu

TAYLOR GORDON, Garsus Baritonas 
grupėje Negrų dainų
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NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave., Cor. 14th St.

New York

130 W. 56th Street

NACHM BENDITSKY, Celistas
DORSHA, Žymus Šokikas

't; iiiCiiiZliiCillCHIGIItClllCIIICIH

Subatoj

11 Sausio (January), 1930
Fraternal Aid Union Hall 

701 N. 8th St. & Fairmount Ave.
Pradžią 7:30 vai. vakare

Gerbiamoji Philadelphijos Visuomene! 
šiuomi mes užkviečiame visus lie

tuvius ir lietuvaites, senus ir jau
nus, atsilankyti ant šio nepaprasto 
baliaus. Nes bus “Balius Šokiai ir 
Ristynes,” visiems Philadelphiečiams 
žinomas Jonas Bagočius risis su 
K. O. (Reds) Willas, taipgi visiems 
gerai žinomas, risis už Philadelphi
jos Champijonatą iki pergalės, šo
kiams grieš Orkestrą John Banio, ir 
grieš visokitis lietuviškus ir ameri
koniškus šokius (Red Hot). Taipgi 
bus duodami praisai už geriausį pa
šokimą lietuviškos “Polka,” ir 
amerikoniško “Fox Trot.” Bus ge
riausių gėrimų ir užkandžių. Visi 
malonėkite atsilankyti, nes rengimo 
Komisija deda visas pastangas, kad 
atsilankius užganėdinti. Įžanga 50c 
ypatai su drapanų padėjimu, 25c vai
kams.
Kviečia Visus Rengimo KOMISIJA,

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

Ką manai daryti, 'pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

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

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas---- $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinčjimas 
(laisnius garantuojame)_____$25
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedeldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomska:

I (Tąsa)
—Aš manau, kad jeigu mes čia būtume 

- atvežę giljotiną (mašiną galvų kirtimui), 
tai rusų liaudis būtų įsižeidusi, būtų pa
maniusi, kad, ot, mes jai spėka norime 
įbrukti savotišką kultūrą. Liaudies pa
pročiai būtų išnevožyti. Bet mes nieko pa
našaus čia nedarome, kas neatatiktų rusų 
papročiams, dvasiai. Ar tiesa, ponas Po- 
lozove? ,

—Taip, taip veikimas užsienio kariuome
nės yra teisingas.

Polozovas nuolatos tiesiog žiūrėjo f ran- 
cūzui į akis. Po francūzo kojomis sukinė
josi jo šuo—kudlotas “pūdei,” sukinėjo uo
degą—kaip ir antras Polozovas.

Kuzmos Neznamovo kūną išėmė iš kil
pos. Kostas Žestikovas dūrė jam į smilki
nį kardu:

—Kad neatgy tų tas niekšas!...
Nuo kardo kraujus nušluostė į kelines ir 

pakartojo. t .

Iš kito kiemo atvedė sumuštą su pamėli- 
navusiu veidu moterį, čeko-slovakas ka
reivis, atvedęs ją, ką tai pasakė oficieriui. 
Oficieras išklausė ir mostelėjo ranka. Mo
terį privedė prie kartuvių. Kosto Žestiko- 
vo draugas—Nikolai Pestikov—irgi liuos- 
noris priėjo prie moteries. '

—Dabar jau mano eile ją palydėti,—nu
sijuokė jis į Kostą.

—Gali!... gali—tarė Kostas.
Nauja pora pakilo j orą. Visi baltieji 

akis įtempė į juos.
Neznamovą vis dar mušė, senai ji jau 

•\ neteko jausmų. Sukepusio kraujo šmotas 
nukrito francūzui oficieriui ant jo baltų 
apyedžiojimų mundieros. Prancūzas per
kreipė grynai nuskustą lūpą ir ilgu aštriu 
nagu numetė kraują ir skuto raudoną plėt- 
mą. ;Bet tas raudonas plėtmas vis augo ir 
augo. Išsitepė pirštą, apsisuko ir ėjo to- 

. lyn iš kiemo šaukdamas savo šunį:
—Trockį!... Trockį... eik šian!... 

Trockį... Trocki—eik .pas mane.
—Eik pas mane Trocki... Geras šunie.
Pūdei, sukdamas uodegą, šokinėdamas 

lydėjo savo poną.
'—Trocki!... Trocki!... Ar tu nepabėg

si į taigą pas savuosius? Ne?
’ Šuo trynėsi apie oficiero7 batus, suko 
uodegą.

—Na, einame, einame...
Gatve važiavo augšti žali vežimai, pri

krauti su kaupais valstiečių gerovės. Tai 
čeko-slovakų vežimai atvežė į miestelį kon
fiskuotą bolševikų ir jų simpatikų turtą. 
Medvežija miestelio gyventojai tylomis 
žiūrėjo į tuos vežimus. Iš kito galo mies
telio, valstiečių vežimai, grieždami ratais 
vežė sužeistuosius italus iš po miestelio 
PČelino, kur raudoni partizanai juos “pa- 

? v vaišino.”
Aš Jumis Pasitikiu

Jaunuolių baltųjų oficierių grupė, po iš
krausimo prakalbų ir pasimatymo su įvai
riais senais karininkais, generolais ir . pul
kininkais, važiavo į Uralo frontą prieš dar
bininkų Raudonąją Armiją.

Oficierių traukinis ėjo be sustojimų. Už 
kelių dienų jis jau buvo Novo-Nikolajev- 
ske. Čia jie atsidūrė tikroj lenkų karalys
tėj. (Talkininkų imperialistų ginklais ir 
pinigais 1918 m. buvo organizuota lenkų 
patriotų batalionai Sibire kovai prieš bol
ševikus, tie šlėktiški elementai ne tik bjau
riai kankindavo darbininkus, bet jie jautė
si Veik pilnais gaspadoriais ten, ir net lin
kui rusų baltųjų iš viršaus žiūrėjo, ką skai
tytojas matys iš šio aprašymo.—Vertėjas.) 
Lenkų konfederatka. Lenkai gusarai visi 
žvilga, žiba, baltos krūtinės, mėlynos ant 
kepurių juostos, balti ereliai. Šporų barš
kėjimas maišėsi su šnypštančia lenkų kal
ba. Lenkai oficierai ir kareiviai laikėsi iš
didžiai, gaspadoriškai. ••

Rusai balti jauni oficierai karštai saliu
tavo lenką—ūsuotą seną pulkininką. Pul
kininkas neatsakė, ignoravo.

—Gyvulys,—neišlaikęs tarė jaunas susų 
oficieras Baranovski.

Lenkas gusaras, barškydanias šporais, 
vilkdamas kreivą kardą ant ratuko; pra
ėjo arti rusų oficierių, atydžiai apžvelgė 
juos, skaudžiai numynė Baranovskiui koją. 
Baranovskis suriko:
1 —Gusar!... Paklausyk gusare!—suriko 
jis.—Kas per elgęsis? Ko jus, mokina?

Jūs ne tik neatiduodate pagarbą rusui ofi- 
cierui, bet net nesistengiate atsiprašyti jį, 
kad numynėte jam koją.

Gusaras sustojo, atsisuko prie kalbančia- 
jo, pamieravo jį paniekinančiu žvilgsniu.

—Co? Pagarbą? Ha-ha-ha!—ir( greitai 
apsisukęs žingsniavo toliaus, barškindamas 
šporais ir kardu.

—Jan, Jan, čekai! (Jonai, Jonai, palauk), 
—sulaikė jis sa^o draugą M. Oficieriai ma
te, kaip gusaras juokdamasis rodė į juos 
ir nugirdo žodžius:

—Ruskie bydlo!... Psiakrev!... Ruskie 
bydlo! (Rusai gyvuliai, šunies kraujas; 
rusai gyvuliai)...

Oficieriai pyko, net nuolatos patenkin
tas Motovilovas ir tai tarė:

—Velnias žino, kas tokio? Kaip laikosi 
.tie lenkai šlėktos. Ir pažiūrėkite, kaip jie 
aprengti! Kareiviai kaip oficieriai.

Traukinys vėl ėjo. Ant kelio rasdavo: 
lenkų, čeko-slovakų, rumunų, italų, serbų, 
francūzų, britų ir amerikonų pulkus ka
reivių. Oficieriai kalbėjo:

Prikvietė visokių į Rusiją ir mano, kad 
gerai padarė. O tie svečiai girtuokliauja, 
ėda už tris ir kraunasi sau turtus. Čia 
užpakalyj jų kiek nori, o fronte nerasi. 
Didvyriai valstiečius mušti ir moteris gė
dinti.

Oficieriai atvažiavo į Omską, Kolčako 
sostinę. Baltųjų Sibire sostinę. Trauki
nys sustojo. Čia bus išskirstyti, pinigai 
pas visus jau baigėsi ir oficieriai su nepa
tenkintais veidais vaikštinėjo. Pilnas mie
stas užsienio karinių spėkų. Ypatingai 
daug buvo japonų ir amerikiečių, o dau
giausiai oficierių. Japonai apsirengę į 
“kaki”, kepurės su raudonais apvalais ir 
auksine žvaigžde, laikėsi kaip užkariauto
jai, pergalėtojai. Amerikiečiai kas vaka
ras užpildydavo gatves ir begėdiškai siūlė 
savo “meilę” kiekvienai moterei ar mergi
nai pasirodžiusiai be vyro ant gatvės. \

Omskas.buvo pilnas rusų ir užsienio'ka
reivių, o taipgi ir pabėgėlių. Po miestą 
lakstė kariniai automobiliai po įvairiomis 
kitatautinėmis vėliavomis. Mokyklos bu
vo visos uždarytos. Jų namai paversti į 
kazermes arba vietas pabėgėliams. Mies
te kambarių stakavo ir vis augo skaičius 
pabėgėlių, kurie pribūdavo vežimais ir 
traukiniais. Jų buvo ne tik miesto centre, 
bet ir priemiesčiuose ir apielinkėse. Pabė
gėliai buvo visi iš turtingųjų tarpo: ofie- 
cierių šeimynos, činauninkai ir jų šeimy
nos, kunigiją, pirkliai, kupčiai, kapitalis
tai, spekuliantai, dvarponiai ir kulokai. 
Kolčako valdžia juos- globojo, bet daug gel
bėti, suprantama, negalėjo, nes negalėjo 
visus aprūpinti net kambariais ir jiems 
prisieidavo gyventi parkuose, sodnuose ir 
logeriuose. Kolčako, menševikų ir eserų 
spauda del to pradėjo garsiai rėkti:

—Štai, žiūrėkite, žiūrėkite, svyruokliai, 
ar matote kaip galingos bangos iš vakarų 
ritasi ir ritasi pabėgėlių. Tūkstančiai 
žmonių palikę gimtas vietas, nubiedninti, 
eina į rytus, eina su moterimis, vaikais. 
Kas gi juos verčia pasirinkti šį sunkų ke
lią? Ir tie pat išnaudotojų organai atsa
kydavo :

—“Užtarėjai visų dirbančiųjų—bolševi
kai. Kruvinasis komunistų teroras—štai 
kas Juos verčia. Argi liaudies masė neina 
su mumis? Tai nukankinta, apvogta liau
dis eina pas mus, eina, prašydama pas die
vą pergalės ant bolševikų mūsų armijai, 
kuri tik ir galės jiems grąžinti pirmesni 
gyvenimą... Kaip Maižius išvede iš Ai- 
gipto savo liaudį ir atvedė į pažadėtą že
mę, taip ir tu, garbingas admirole (Kolča- 
ke), išgelbės! tuos žmones, atvesi savo 
liaudį į kelią laimės ir geroves. Istoriškos 
dienos.”

Kolčakiniai,, rėkdami visa gerkle apie 
raudonąjį terorą, patys buvo tikrais žvė
rimis. Visa darbininkų klasė buvo prasi
kaltėliai, sekiojami ir saugojami. Į dar
bininkus žiūrėjo, kaip į par davikus, pasi
rengusius kiekvieną minutę pakelti sukili
mo vėMavą. Slaptoji policija maudėsi dar
bininkijos kraujuose, šaudė ir korė desėt- 
kais. Nepasitenkinimas vis augo ir augo 
darbininkų tarpe. Augo ir tvirtėjo revo
liucinė dvasia darbininkijos, nepasitenkini
mas, protestai nedavė ramybės Kolčakui. 
Oficieriai matė, kaip darbo minia su nea
pykanta į, juos atsineša, nepaisant perse
kiojimų.

{(Tąsa bus) .

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
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PAJIEŠKOJIMAI

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Jono d r-

ŠIŲ METŲ MADOS

būkite laiku.
Komisija.

ne

tie

MACYS BROS. FURNITURE CO

PITTSBURGH, PA

Rengėjai

trupiniai.
3, juokų

Banketas “Daily Workerio
Naudai '

gerb> Great Necko ir apielinkės vi
suomene, esate kviečiami atsilankyti 
į šias svarbias prakalbas. Svarbios 
todėl, kad pirmą sykį Great Necke 
yra rengiama taip svarbiais klau
simais.
Rengimo Komisija. (7-8)

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietą.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg.
Public .Square

WILKES-BARRE, PA.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Paulius Stukas.
--------------1............

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

1023 M t. Vernon Street 
. PHILADELPHIA, PA.

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

TORONTO, ONT., KANADA
-------

Velnio Pasibaidęs, Ant Avino 
Jos pas Šv. Joną

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

tints
sausio, Stravinsko svetainėj, 42 Ferry 
St.
ateikite,
valdybą ir delegatus į 12-to' Apskri
čio

Telefonas—Riverside 2229. ,
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma: persiuntimas apmokama.

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

2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
nes reikės- išrinkti! kuopos 

konferenciją.
Sekr. M. Stanislovaitienė.

(7-8)

£

Daug spaudoje teko matyti 
apie Kanados Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašelpinę Dr-ją, dau
giausia buvo juodinama ir pur
vinama, bet tokių nesąmonių 
dar nebuvo. Jei ką darė dr- 
jps priešai, tai jiems atleista, 
tačiaus negalima praleisti to-: 
kie prasižengimai iš valdybos 
narių.

Draugijos vice-pirmininkas, 
J. Jokubynas, kuris1 dabar yra 
nominuotas į pirmininkus, ve 
ką daro.

Savo leidžiamame laikraš
tėlyje Nr. 2 deda aprašymą 
apie minėtą dr-ją ir rašo, būk 
draugijoje esančios kokios ten 
sriovės ir, žinoma, tos daran
čios varžytines, ko visai nė
ra, jei bent tamstos suprati
mu ?

Jei S. ir D. dr-joje taip ne
gera, tai Jokubynas sujieškojo 
kitą dr-ją ir ją į padanges iš
kėlė, būtent: katalikų šv. Jono 
pašelpinę dr-ją.

Savo leidžiamame lapelyje 
No. 3 išgiria visokiais būdais 
tą dr-ją, visai užmiršęs, kad 
jis yra nominuotas į S. ir D. 
d r-jos pirmininkus.

Tai išeina, kad Jokubynas 
nori būti geriau šv. 
jos pirmininku, o no

Bet tas tai dar tik
Savo lapelio No.

skyriuj, deda karikatūrą se
kančios formos: (1) Jauna 
mergaitė, vaizduojanti S.L.A., 
patekus į velnio nagus, o tas 
velnias esąs komunistas. (2) 
Prie mergaitės yra šuo, vaiz
duojąs visuomenę, kuris esąs 
jos sargas (iar komunistai nė
ra visuomenės nariai?). Tą 
šunį su jiešmu badantis pilie
tis, tai esanti spauda (gal jū
sų leidžiamas lapelis, o gal 
bendradarbiai?).

Bet, matomai, ponas Joku
bynas velnio šešėlio pats bi
jo, tai ažuot dėjęs velniui tai
komus ragais/ uždėjo avino. 
Išeina, kad,y fjone Jokubynai, 
manai ant to avino nujoti kur 
nors? Gal pas p. Danielių ant 
“pakūtos” už kritiką ? Ką 
viską pirmiau suvertei jam, 
dabar manai sušvelninti, gal 
labai gailiesi savo darbų ?

Tai reiškia, ' sulyginai, kad 
S. ir D. draugija turi panašius 
tikslu su S: L. A., o jos na
riai yra visi komunistai ir, ži
noma, manai, avinai. Ar 
tiesa, ponuli ?

Ir tuo pačiu tikies, kad
avinai taip greit įsimylės tams
tą ir išrinks pirmininku, o jau 
paskui josi ant jų pas šv. Jo
ną; tenai ne tik pirmininkau
si, bet būsi pilnu šeimininku- 
diktatorium. žinoma, tada 
galėsi bliauti, kaip tinkamas, 
tai dar daugiau galėsi su savo 
kompanija išburnoti apie drau
gijos netikslumus.

Išeina, Kad turit daugiau 
tuščios garbės, o ne darbo ini
ciatyvos visuomeniniame gyve
nime.

Tikiesi, kad visi bus apgau
ti, o jau jums bus liuosas ke
lias ir laisvai galėsi pasibaidęs 
velnio, sėsti ant avino ir joti 
pas šventą Joną. ...

Tai gražumas svajonės, 
ncį.?. . .

Draugės Mažeikienės Frakai- prie vietinio Pihečių KUubof Todėl, 

by Maršrutas A. L. D. L. D
IX Apskrityje

Sausio 12., sekmadienį, 
vai. ryte, įvyks ALDLD.. narių, 
“Laisvės” skaitytojų ir simpa
tikų pasikalbėjimas Centrai 
Studijoj, 321 E. Centre Str., 
kuriame dalyvaus ir drg. Ma
žeikienė. Prakalbos įvyks tą 
pačią dieną, 7 vai. vakare, Nor- 
kevičiaus svetainėje, W. Maha- 
noy Str., Mahanoy City.

Sausio 13 d., pirmadienį, P. 
B. Beilis svetainėje, 502 E. 
Union Str., Tamaqua, Pa.

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

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

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

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

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

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

Saulio 23 d., ketvirtadienį, 
S. 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, Ta. 
Bet minėtos kolonijos, kol 

kas, svetainių antrašų neprida- 
vė..

McAdoo ir Coal Dale, Pa., 
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. Rušinskienč.

PAJIEŠKAU apsivedimui moters, 
sena ar jauna nedaro skirtumo, 

gali būt mergina, našlė ar gyvanaš
le. Pageidaujama liuosa nuo religi
nių prietarų ir klasiniai sąmoninga 
darbininkė. Esu 37 metų amžiaus, 
turiu superintendento darbą, prie 
kurio reikalinga ir moteriškės pagel- 
ba. JOE BARANAUSKI, 115 Mon
roe St., Brooklyn, N. Y. Ant pirmų 
lubų. Rašykite arba ypatiškai atsi
kreipkite. Tel. 5002 Decatur.

. • -(8-10)

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
Nedėlioj, 12-tą d. sausio, įvyks 

Lietuvių kalbos gramatikos pamokos 
po nurn. 206 So. Main St. Kviečiam 
visus atsilankyti, kurie nori lavintis. 
Pamokos prasidės 6:30 vai. vakare. 
Visi

WILKES- 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 vai. ryte. Visi nariai būti
nai ateikit laiku, nes bus renkama 
kuopos valdyba. Taipgi bus diskusi
jos, o mūsų visų pareiga kivintis. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. V. Stankevičius.
(7-9)

GREAT NECK, N. Y.
Svarbias prakalbas rengia Great 

Necko Lietuvių Piliečių Kliubas ne
dėlioję, 12 d. sausio (January), 1930; 
pradžia 6:30 vai. vakare, B. Strauko 

'svetainėje, 136 Steaboat Road, Great
ai<}Neck, N. Y. Toma:, (a) šios šalies 

iBedarbe; (b) Svarba Darbininkams 
Prigulėti prie Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo. Kalbės du žymūs kalbėtojai.

Gerbiama visuomene! Kaip visiems 
yra žinoma, kad šiandieną ši<)je ša
lyje siaučia bedarbe. ‘ Kadangi be
darbė paliečia darbininkus, tai pačių 
darbininkų pareiga yra žinoti delko 
bedarbe įvyksta ir kaip ją panaikin- 

n ti. • Taipgi bus plačiai aiškinama

Sausio 12 d., 7:30 vai. va
kare, svetainėje Labor Ly
ceum, 35 Miller St., rengia
mas didelis banketas “Daily 
Workerio” naudai. Tai bus 
paminėjimas vienintelio anglų 
kalba komunistinio dienraščio 
šešerių metų sukaktuvių nuo 
įsisteigimo Jungtinėse Valsti
jose.

Visų vietos ir apielinkių lie
tuvių darbininkų ir darbinin
kių pareiga dalyvauti všiame 
parengime ir tuomi paremti 
dienraštį.

Taipgi bus žingeidi ir pro
grama. Įžailga labai pigi, tik 
35 centai.

PLAUKŲ 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:

įMIIe SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street

New York City

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

198-200 GRAND STREET
Tarpd'Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.

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

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare S’Oc; po 6 vai. vakare 7 A c. 

rVTD A Antroj klasėj lašais išsimaudymas _ i*LAIKA įr miegojimas per visą nalftj ant Jį Centai 
trečių lubų, onngam kambaryj_

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Uta minkai s nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojinlosi .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
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GRAND RAPIDS, MICH

Kaimynas.

ELIZABETH, N. J

savo

DR. Z

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA

DETROIT, MICH.

Vardai

MIRTYS—LAIDOTUVES

Bus gera mu- 
ir daug įvairaus smagu-

turi stiprų 
tenoro balsą ir su 

būti geras daininin-

AB, žemiau pasiraBęi, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man priiiyati 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, iu nubodymaii, kaip vartoti.

Tęsė Gudaitis pa- 
solo pianu, taipgi

Dvasinių žvilgsniu žiūrint, 
koncertas buvo sėkmingas; 
kiek duos pelno apskričiui, dar 
negalima žinoti.

Lietuvių Atletų Kliubas
Sekantį sekmadienį, 

kambariuose, 168 Marcy Ave., j
L. Atletu'tus aš nemanau daug ką rašy-

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

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

V7 U A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
Į fv 11. Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

Al/Al" gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
vTvJIjL/ geniams gelbėjo, padaryta ma- 

medal Js

tikrąsias ir neimkite K?
Vaistinėse trijų V "

Ieškokite "Gold Medai" vardo kekvienoje dėžutėje.

Stata

I 
f r

Laisvos Vestuvės
j Gruodžio 26 d. apsivedė Jo

nas Rasikas su Marijond Nemu- 
naičiute. šliūbą ėmė civiliai. 
Paskiau, prie pietų, besišneku

čiuodami sumanė ir politinius 
kalinius sušelpti.

Jaunavedžiai J. Rasikas ir M. 
Rasikienė-Nemunaičiutė aukavo 
po dolerį—$2.00; tėvas—Tadas 

* Rasikas $1.00, motina Marijona 
Rasikienė $1.00, F. Nemunaitis, 
merginos tėvas, $1.00, A. Kar- 

. pavičius $1.00, M. Rupšys $1.- 
00, K. Karolių šeimyna $1.00, 
A. A. Varnas 50c, M. Varnienė 
50c, A. VArnas 50c, V. Rasikas 
50c ir M. Karpavičienė 50c. Vi
so $10.50.

T. Rasikų šeimyna viena iš 
pavyzdingiausių vietos lietuvių 
kolonijoje. Nėra tokio darbi
ninkų judėjime reikalo, kurį 
jie nebūtų parėmę kiek išgali 
ne tik pinigais, bet ir intensyviu 
darbu. Jie" literatūrą platina, 
jie daugiausiai tikietų išpar- 

► duoda įvairiems darbininkų pa
rengimams; jie abu visuomet 
rūpinasi organizacijose sumany- 

t mus pravesti darbininkų judė
jimą stiprinančius, žmonės ne
vartojanti jokių svaiginančių 
gėrimų, visuomet blaivai pro
taujanti ir mandagūs.

Labai pavyzdingai—darbinin
kiškoj dvasioj tris sūnus užau
gino ir universiteto apšvietą 
davė.

Drgų Rasikų darbus minėda
mas, neturiu mierio jiems pa
gyros ar asmeninę garbę teikti, 
neš jie ne del garbės darbuoja
si. Paminėjau tik todėl, kad 
daugelis malonėtų draugų Rasi
kų garbingoje padėtyje rastis, 
bet nesuranda kaip.

Vestuvėse slirinkti pinigai 
pasiųsti Tarptautiniam Apsi
gynimui, kuris rūpinasi šelpimu 
politinių kalinių.

Varde politinių kalinių taria
me širdingą ačiū aukotojams ir į 
linkime laimingo gyvenimo jau
navedžiams.

■e LAISVE Puslapis Penktas

MŪSŲ NAUJAS NAMAS

' MŪSIJ UŽSIENIŲ SKYRIUS
Šisai skyrius yra reprezentuojamas geriausių ban

kų visose civilizuoto pasaulio šalyse ir turi išimtinus 
patogumus:

Siuntime pinigų money orderiais ir draftais, 
Perleidimuose pinigų kablegrama,
Išdavime keliauninkų čekių ir kredito laiškų, 
Pirkimuose ir pardavimuose užsienių money orderių, 
Prirengime “Power of Attorneys,” “Bills of Sale,” ir kitokių le- 
gališkų dokumentų ir iškolektavimu pinigų, 
Pardavinėjime laivakorčių,
Prirengime affidavitų ir kitokių legališkų popierų reikalingų del 
atvežimo imigrantų iš senosios šalies,
Išgavime pasportų, vizų ir sugrįžimo permitų (leidimų) del tų, 
kurie važiuoja į savo seną šalį, 
Mes kalbame jūsų kalba.

• FIRST NATIONAL BANK
COR. WYOMING AVE. AND SPRUCE STREET

NEAR STATE THEATRE
SCRANTON, PA.

Del jūsų, patogumo, tas sky
rius yra atdaras dienomis 
nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. 
vakare. Subatomis nuo 9 v. 
ryte iki 12 vai. dieną ir nuo 

i 8 vai. vakare.

skyrius yra ant 
ėčių lubų, Room 318. 
ikite eleveiteri namo

koridoriuje.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IK BALZAMUOTOJ AS

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

kreiptis prie manęs.

143S South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: J^stone, MtYL9669 Bell. Oregon 5186

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

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

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

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

tii-1»
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John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood AvM 

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

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

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

sius savo maloniu balsu. Jo 
dainos visiems patiko, nes buvo 
iššauktas kelis sykius. Drg. 
Skiparis, taipgi iš Bayonnės, ir
gi sudainavo porą dainelių. 
Draugė Labanauskaite, nesenai 
atvažiavus iš Lietuvos, sudaina
vo keletą dainelių. Drg. Laba
nauskaitė tiesiog užžavėjo susi
rinkusius savo dainelėmis. Pir
mu atveju sudainavo dainą “Ka
linys.” šioji daina sujudino 
susirinkusius, nes tai yra at
vaizdas Lietuvos Varnių kalėji
mo, iš kur Lietuvos fašistai ge- 

; darbininkus

L. D. P. Kliubas kiekvienais 
metais rengė draugišką vaka
rienę naujuose metuose. Taip 
pat ir šiemet buvo surengęs va
karienę L. D. P. Kliube. Sve
čių bei draugų susirinko pusėti
nas būrys, didžiumoj jaunimas. 
Buvo svečių iš Bayonnės ir Lin- 
deno, bet draugai newarkieciai 
niekad nepasirodo pas mus.

Vakarienė, galima sakyt, bu
vo puiki ir visi buvo patenkin- 

' ti. Laike vakarienės buvo ir ____  ____
programa, kurį susidėjo iš dai-' riausius Lietuvos 
nų, muzikos ir prakalbų. Drau-j siunčia ant sušaudymo bei kar- 

. gai kalbėjo trumpai ir beveik tuvių. Antru atveju drg. La- 
. daugiausia palietė dailę, ragino' banauskaitė sudainavo kelias 

jaunimą, kad prisidėtų prie 
Bangos Choro, kuris, rodosi, 
apie pora ar trys mėn. kaip su
sitvėrė. Draugų kalbėtojų ne
minėjau vardų, bet dainininkų 
suminėsiu. Drg. Višniauskas iš 
Bayonnės sudainavo keletą dai
nelių, linksmindamas susirinku-

daineles labai juokingas. Tiek 
prijuokino susirinkusius, kad 
net pilvus susiėmę juokėsi. La
biausia prijuokino dainelė “Ma
no Pypkė.” Draugė Labanaus
kaitė turi gražų skambantį alto 
balsą, ji su laiku gali būt gera 
dainininkė. Svečiai draugę

Labanauskaitę. pasveikino griau
smingu rankų plojimu.

Draugas Pakalniškis irgi su- 
l dainavo kelias daineles. Drg. 
j Pakalniškis irgi buvo iššauktas 
kelis sykius. Jis, užbaigdamas 
programą, sudainavo labai juo
kingą dainą “Kunigėliai Kava
lieriai,” svečiai turėjo gardaus 
juoko. Draugas Pakalniškis yra 
jaunas vaikinas, 
skambantį 
laiku gali 
kas.

VIETOS ŽINIOS gabumų vądęyaųti,, ,į,įk tam' 
chorui reikėtų keleto suaugu- 

, siu gerų balsų; bet choras,, su- 
j lig savo sąstato, sudainavo ge- 
I rai.
j Apart chorų, dainavo čes- 
j navičiūtė, Menkeliūniūtė ir 
Stankūnas. Apie šiuos solis-

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nuąilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių/* Kvėpuojamų jų. 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 naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
'pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kraujo ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

2ND AVENUf .
PLAYHOUSE

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

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

Gerhard Hauptman’o pasauliniai revoliucinė drama

THE WEAVERS (AUDĖJAI)
Kuri r&lo smarkią ataką ant stambių žemvaldžių ir fabrikantų, 
devynioliktame šimtmetyje Vokietijoje. Nufilmuota panašiame 
pavidale, kaip “Potemkin,” su PAUL WAGNER ir WILHELM 
DtETERLE. RODOMA VISĄ ŠIĄ SAVAITĘ

Draugė 
skambino 
akomponavo pianu dainininkam. įmo* 
Draugė Gudaitis gabi pianistė, 
ji tankiai dalyvauja įvairiuose 
parengimuose/

Draugas Poškus, kaipo pirmi
ninkas to vakaro, varde L. D. 
P. Kliubo ačiavo gąspadinei 
draugei Krutienei už pagamini
mą taip gardžių valgių ir už 
tokį didelį pasidarbavimą kliu- 
bui. Taipgi varde kliubo ačia- 

' vo ir prie stalų patarnautojoms 
draugėms Makutėnienei, šera- 
lienei, Bieliauskienei ir Vaičiū
nienei. Taipgi ačiavo svečiam 
už skaitlingą atsilankymą.

K. V. Valeras.
i

A. P. L. "A. 47-tos Kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sausio (January) 12 d., 1930 
m., nedalioj, 10-tą vai. ryte, 
Draugijų Svetainėj, 4637 W. 
Vernon Highway.

Nariai bei narės! Pradeda
mi su naujais metais, A. P. L. 
A. 47-tos Kuopos susirinkimai 
privalo būti skaitlingi; jūsų 
pareiga dalyvauti juose ir kal
binti naujus narius įstoti—pri
sirašyti į A. P. L. A.

J. Povilaitis.
8-10)

Athens, Graikija.— Grai
kijos valdžia paskelbė nele- 
gale revoliucinę Darbo Urii-» 
jų Eėdefaciją delei komuni- 
štines pbopagahdbs.

Brooklyn, N. Y
Kliubas turės šokius. Prasidės 
3-čią vai. po pietų ir tęsis iki 
9-tai vai. vakare.

Kliubas kviečia jaunimą da
lyvauti pirmuose šokiuose sa
voje svetainėje.
zika

ti, nes jau jie publikai yra ge
rai žinomi, kaipo, geriausi mū
sų dainininkai, ir kuris jų ge
riausiai patiko dalyvavusiai 
publikai, tai tikrai ji pati te
gali ir spręsti. Aš tik galiu 
tiek pasakyti, kad publika en
tuziastiškai juosius priėmė.

Apart dainų, buvo šokikė 
Olga Babrauska. žiūrint su
lig publikos atsinešimo, tai ji 
darė gerą įspūdį savo šokiais; 
taipgi smuikininkė, Ona Stal- 
mokiūtė, puikiai pagriežė ant 
smuiko ir matyti, kad ji su 

Koncertas buvo 4 d. sausio'smuiku gerai susigyvenusi.
šių metų, Newarke, N. J. Kon
certas būtų buvęs visais žvilg
sniais geras, jeigu ne stoka 
vietos publikai; Veik didžiu
mai žmonių prisiėjo stovėti per 
visą programą, o tokia padė
tis sudaro tam tikrą nesmagu
mą, kaip programos pildyto- 
jams, taip ir pačiai publikai. 
Bet išvengti to nebuvo gali
ma. !

Programos išpildyme daly
vavo penki chorai: Lyra ir 
Banga, vadovaujami O- Ere- 
mino, Aidas it Sietynas, vado
vaujami šalinaitės ir Laisvės 
Choras, vedamas jaunos mer
ginos, draugės M. Jinks.

Apie senuosius chorus aš 
čia ir nenoriu daug ką minė
ti, nes tie chorai, kada pasi
stengia, visada sudainuoja ge
rai, ką padarė ir šiame kon
certe.

Reikėtų tarti keletą žodžių 
apie Bangos ir Laisvės chorus. 
Choras Banga nuo savo šusi- 
organizavimo turėjo viso labo 
dešimts pamokų, bet-klausan
tis dainuojant, tai reikia jo 
amžį pailginti keletą kartų; 
jis turi gerų sav$ tarpe daini
ninkų, tikvreikėtų daugiau jau
no elemento. Choras Laišvė 
yra biskutį senesnis, bet hlo- 
kytoja—•jauniąųšia iš visų _______ _c
chorų, ir matyti, turi gerų su-|nosi grabbriuš J. Garšva.

Iš A. L. Proletmeno Sąjungos 
III Apskričio Koncerto

Einant prie pabaigos kon
certo, buvo perstatytas N. J. 
valstijos Komunistų Partijos 
sub-distrikto organiz. draugas 
Flaiani, kuris trumpai pakal
bėjo apie, dabartinę streikų 
padėtį. Aukų surinkta $30.86 
streikuojančių reikalams. Ai
do Choras užbaigė 'koncertą, 
sudainuodamas Internaciona-

Daniel Laukaitis, 3 metų, 48 
Marcy Ave., mirė 4 d. sausio; 
palaidotas 7 d. sausio, šv. Tre
jybės kapuose.

Stella Rabsan, 6 mėnesių, 
306 Livonia Ave., mirė 5 d. 
sausio, palaidota 6 d. sausio 
Alyvų kalno kapuose. Tony 
Rizgy, 36 mėtų, mirė Detroite, 
Mičh., 4 d. sausio, palaidotas 
Brooklyne § d. sausio, šv. Tre
jybės kapuose.
, James Gili, 40 , metų, 82 
Union Avė., mirė 5 d. sausio; 
palaidotas 9 d. sausio National 
kapuose, • ;

Laidotuvių apeigomis rūpi-

K-Spindulial,

I NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

Kas yr* didžiausias žmogaus priežaa?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas |yaro, bet 
ir į grab) paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačiu Ameriką pagarsėjusius

_ (Miltelius nuo Balčio) jokių Balčiu nebijo. U* Urban s Cold Powders 760 až buksi* apsiginkluok nuo »*▼<> amžino priešo I
- yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus prlefią—vidu- Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

sunkių ligų. 26 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEORATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

No.—.-.

tfieitai

Slyndaiai pinigus 
su navo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

nas

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO school

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas is 736 Lexington A vėl
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra- 
dėk kelią į pasišekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
SpecialSs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dibnoriiis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



SUSIRINKIMAI

VIETOS ŽINIOS

D. S. A. 1-mos kuo-

valandą po3:30

S. J.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
IŠRANDAVOJIMAITHE WEAVERS” ' Tel. Stagg 9938

56 Maujer DR. MENDELOWITZN.
(6-11)

PARDAVIMAI

J. L-tis

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

visiem" be skirtumo.

Rengimo Komisija.

P. SIAURI

DARIJĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

F. Abek.

MALONAUS PASIMATYMO
Pradžia 6-tą vai. vakare.

TeL, 0783 Stagg

ir vardu streike nuken- 
tariame širdingiausią

Notary 
Public

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite !

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

Balčiūnas, 
Kom. Narys

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

734 Grand Street
BROOKLYN, N. .Y

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

vai. 
tik

PHONE
Stagg 
5043

Margaret E. česnavičiūtė, 
palinksminsi n a u jomis 
dainomis.

Edna Rogers - Radžiūtė 
duos keletą smuiko so-

Prakalbos Jono Jurkevi
čiaus ir kito jaunuolio 
iš Jaunųjų Komunistų 
Lygos.

Aido Choro Merginų 
Sikstetas.

že-
ir

patį 
Mi- 
Se-

skai- 
metų

(8-9)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Pradžia 
pietų.

127
(Tarpo

lietuvius darbininkus, kad iš 
savo organizacijų išrinktu de
legatus į augščiau žymėtą kon
ferenciją.

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PLATINKITE “LAISVU”

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

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

tyros ir geriausios. '
• I

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

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

107 Uniorį Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. V algius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.

Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės Stygų Or
kestrą.

PARSIDUODA restoranas prie sub
way stoties ir prie fabrikų. Dau

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

PARSIDUODA kendžių, ice-creeim ir 
stationery štoras. Prie štoro yra 

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

1-10

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistai del visų Ilgų ir operacijų: 
Akių,

Naujausi

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
geroj vietoj, prie didelės mokyklos. 

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

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

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

Nedėliomia 10 A. M. iki J P. M.

SAVININKĖ 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, 
kambariai gyvenimui, 
labai prieinama kaina.
6-tą vai. vakare po num. 449 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
ANT PARDAVIMO NAMAI

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

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

Maspeth, 2 šeimynom namas, 2 
karam garadžius.

Labai prieinamos prekes.
B. A. ZINIS

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

(7-12) Geroj vietoj, biznis įdirb
tas per daug metų. Kreip
kitės po No.
St., Brooklyn, 
Stagg 6339.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

, Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki* 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u h paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir s u d a r o su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS

PARSIDUODA čeverykų štoras, ge
roj vietoj, apgyventa visokiomis 

tautomis, daugiausia lietuviais, ir tik i 
vienas visame mieste toks lietuvių j 
štoras yra. Biznis įdirbtas per 15 
metų, biznis eina labai gerai. Ran- j 
da pigi. Pardavimo priežastį suži- j 
nosit ant vietos. Kreipkitės pas sa-1 
vininką. J. A. Keršis, 1118 Wash- I 
ington St., corner St. George Ave., 
Norwood, Mass. (7-12)

GRABORIUS
(Undertaker)

Pasirandavoja

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. /^f. 4-tos gat. Teh, Greenpoint 2017-2360-3514 

l'I J
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartų su užsakymu

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

(7-12)

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

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS
Pcrkraustome namų rakandus 

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

J. LeVANDA
(Levandauskas)

PRANEŠIMAS
Pranešu Brooklyno lietuviams, kad 

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

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yench-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET
BROOKLYN, N. Y.; ' • 

< . ' ' (7-18)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Keindrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių - 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natural} 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.

C. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24-tos kuopos susi

rinkimas bus panedėlį, 13 d. sausio 
(January), Gervės svetainėj, 85 Hud
son Ave., 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. At- 
siveskit ir pašalinius, nes bus 
tomą paskaita apie Rusijos 5 
plana.

Sek r. M. Beal.
--------------------- -

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus Susirinkimas

Tš priežasties nepranešimo

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
17-tos kuopos susirinkimas. Todėl 
šauksime ekstra susirinkimą sekantį 
antradienį, 14 d. sausio, “Laisves” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyne. Pradžia 8-tą valandą vakare. 
Visi nariai ir narės dalyvaukite.

Sekr. Mickūnas. (8-11)

Puslapis šeštas

Edna Rogers-Radžiūtė

Penktadien., Sausio 10, 1930
i

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

dien- 
smuikininko,! raštyje pereitą antradieni neįvyko 

I Tn vnf n iiiinin TYn viii n iii Vn A nei o* v n i m n

Įžanga: $1.00,

Yra ir trys 
Parsiduoda 
Kreipkitės

(5-9)

m

Streikieriams Pagelba 
Būtinai Reikalinga

Brooklyne keliose vietose 
įtaisyta streikierių maitinimo 
punktai. Darbininkų Tarptau
tinė Pagelba įtaisė tuos mai
tinimo punktus, kur čeverykų 
dirbimo streikuojanti darbi
ninkai gauna veltui valgyt.

Teko atsilankyt į porą to
kių vietų Brooklyne ir kalbė
tis su streikieriais. Darbinin
kai streikuoja jau 14 savaičių 
ir daugiau; yra ir gana suvar
gusių. Daugelio streikierių 
šeimynos randasi blogoj padė
tyj, taip kad ir moterims su 
vaikais prisieina duot valgyt.

Visi darbininkai pagal savo 
išgalę turėtų aukot Darbinin
kų Tarptautiniai Pagelbai, 
kuri šelpia streikierius. Ypa
tingai darbininkiškos organiza
cijos, kurių ižduose yra pini
gų, turėtų kreipt daugiau do
mės į tą reikalą.
* Nekuriose vietose darbda

viai yra išėmę indžionkšinus, 
ir palei tokias dirbtuves dar
bininkams nevalia pikietuot. 
Streikierių areštai įvyksta kas
dien.

Darbininkai ir darbininkės 
būtinai turėtų plačiau kalbėt 
apie streikuojančius čeverykų 
dirbėjus; ne tik kalbėt, bet 
dėt pastangų, kad kuo dau
giausia sukelt pinigų paramai 
streikierių.

I Kas Darbavosi Pramogai 
Gastoniečių Naudai

Nors biskį užvilktas daly
kas, bet vertas pažymėti, nes 
daugelis draugių ir draugų pa
dirbėjo; taipgi neatsiliko ir 
jaunuoliai. Parengimą fuošė 
keturios L. D. S. A. kuopos, 
pos.

Nuo L.
pos per drg. Levanienę su
rinkta į barą sekamos dova
nos, kurias davė: J. Seleckięnė 
15 baksiukų krekių ir wax po- 
pieros, d. Balčiūnienė duoną ir 
4 pajus; Mr. Zuzas, bučeris, 
2 svaru virto kumpio; Mrs. 
Zakarauskienė 2 salotas ir 2 
sv. obuolių; drg. M. Livanienė 
12 orindžių, drg. Mikalauskie
nė arbatos, O. Slakuvienė 2 
keiksu, d. Jeskevičiūtė keiksą 
ir namie darytų saldainių, d. 
Depsienė kopūstus; d. Kava
liauskienė, dainininkės Lilijos 
Kavaliauskiūtės motina, $1.50; 
nuo L. D. S. A. 91-mos kuopos 
drg. Cibulskienė $1.00, d. Za- 
blackienė $1.00, d. Kalakaus- 
kienė $1.00; drg. Zablackiūtė 
baksą krekių; nuo L. D. S. A. 
111 kuop. 5 baksus rusiškų 
kendžių, d. Raibužiūtė krekių; 
Ridgewoodo 132 kp. $5.00 ir 
d. Blažienė namie keptų ro- 
žiukių.

Daug padėjo dirbti tą 
vakarą dd. Kazakevičius,

1 kalauskienė, Cibulskienė, 
ileckienė, Depsienė, Levanienė, 
’Zablackiūtė, Butkienė, Čiuber- 
kienė, Levanas.

Jaunuoliai, kurie dirbo ček- 
ruimyj surinko $7.50—tai M. 
Sinkevičiūtė, A. Depsiūtė, J. 
Seleckis, A. Mantuškiūtė. Pro
gramą išpildė Lyros Choras, 
smuikininkė Ziziūtė iš Hack-

Darbininką Tarptautinio 1 
Šelpimo Konferencija

Lietuviai darbininkai! Jum 
yrą žinoma, kad Brooklyne, 
Nąw Yorke ir Bostone batsiu
viai streikuoja. Jau mėnuo 
laiko, kaip suvirs 16,000 mink
štosios anglies kasėjų streikuo- ensack, dainininkas Višniaus- 
ja.L Be to, mažesnių streikų kas iš Ęayonnės.( Pirmininką? 
yra keliolika, apie kuriuos del 
vietos , taupymo neminėsim. " 
. Kad išbadėjusjems streikie
riams teikti paramą, reikia 
Xiacionale plotme šelpimas su
kurti. » Yra tam reikalui įsi
kūrusi Darbininkų Tarptauti
nio šelpimo organizacija. Šio
ji organizacija šaukia Brook
lyno darbininkų organizacijų i 
plačią konferenciją 2 d. vasa
rio; 688 Broadway, Brooklyne, 
10-tą vai. ryte.

Laiškai jau yra išsiuntinė
ta ir lietuvių organizacijom.

vo ir pasakė prakalbėlę d. Jes- 
kevičiūtė. Tas pare.ngimas; ^a-r 
ve pelnė Gastonijos streikierių 
naudai $56.34.

Visiems, kurie parėmė šį pa
rengimą, vardu L. D. ’S. A. 
kuopų 
tėjusių 
ačiū.

Aidas ir Lyra Dainuos 
Sausio 19-tą Dieną

Kur mes girdėsim dainuo
jant Aido ir Lyros chorus? 6 
tai 19 d . sausio (January), 
sekmadienį, Labor Lyceum sve
tainėje, Aido rengiamam kon
certe. Abudu mūsų didieji 
chorai rengiasi gerai pasirody
ti su dainavimu, nes Šalinaitė 
ir Ereminas, chorų mokytojai, 
rūpestingai mokina chorus.

Be solistų ir ;
da bus E. Valatkiūtė, kuri yra 
talentinga šokikė klasiškų šo
kių srityje. Jinai šį sykį įvai
riau pašoks, negu anais me
tais, kada mes ją matėme šo
kant parengimuose.

Po koncertui bus šokiai 
prie Elenos Retikevičiūtės mu
zikos, susidedančios iš penkių 
muzikantų. 
75c ir 50c

“Audėjai” Rodomi The 2nd 
Ave. Playhouse

Gerhard Hauptmann’o vei
kalas “Audėjai” lošė svarbią 
rolę pasaulio revoliucijos isto
rijoj. Socialio vystymosi isto
rija yra niekas daugiau, kaip 
tik istorija klasių kovos, sako 
Karolis Marksas, į Komunistų 
Manifeste. Ta kova yra tei
singai atvaizdinta šiame artis
tiškame Gebhard Hauptman
n’o filmų 'paveiksle “Audė
jai.” Šis paveisklas patrau
kia žmogaus atydą nuo pra
džios iki pabaigai. Wilhelm 
Diterle “Audėjuose” lošia Ge- 
ger rolę, kaipo audėjų vado. 
Diterle yra vienas iš žymiau
sių vokiečių aktorių ir narys 
Vokietijos Komunistų Partijos. 
Biednystė ir turtai, begaliniai 
darbininkų trūkumai ir augš- 
tesniųjų klasių lėbavimai aiš
kiai parodomi šiame paveiks
le. Kova už geresnį gyveni
mą darbininkų klasei sukelia 
mūsų geismą dalyvauti toje 
kovoje. “Audėjai” bus rodo
mi visą savaitę Second Avenue 
Playhouse, 133 Second Ave., 
Corner 8th St.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Jaunyjų Darbininku Kliubo Balius Su 
Programa

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
Telephone: Stagg 4400

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir

Iš Susirinkimo Jaunųjų 
Darbininkę Kliubo

Pirmadienį įvyko J. D. Kliu
bo einamų reikalų susirinki
mas. Prisieina atžymėti, kad 
šis susirinkimas Kliubo gyve
nime yra turiningas. Viena, 
kad jis buvo skaitlingas, o ant
ra daug tvarkesnis už kitus 
susirinkimus. Be to, kliubie- 
čiai apsitarė mesti savo veiki
mo energiją į tris frontus: į 
naujų, narių verbavimą, į dar
bininkišką sportą ir į apšvieta. 
, Su Kliubo parengimu, kuris 
bus ateinantį šeštadienį- “Lai
svės” svetainėj, pradės vajų 
už naujų narių gavimą. Va
jus tęsis iki 11 d. vasario.

Antra, Kliubas iš pašalies 
nugįrdęs, jog Naujosios Ang
lijos jaunuoliai yra nutarę 
kviesti į basket ball ir base 
bąli rungtynes J. D. Kliubą 
“Laįsvės” piknike. Tuo susi
rūpinę, nusitarė greit mokin
tis basket ball’o.

Trečias ir, manau, svarbiau
sias KŲubo augimo požymis, 
tai nutarimas pasiųsti du Kliu
bo nariu, Misevičiūtę ir Bon- 
kevičių į Darbininkų Sporto 
Unijos pamokas, kurios tuoj 
prasidės ir tęsis tris mėnesius.

Kursas vienam studentui lė
nuos $12.00. Nesant pinigų 
ižde, nutarta atsikreipti į ki
tas darbininkų orgąnizacijas, 
kad pagelbėtų kursų lankyme.

F. Abek.

o

Įvyks Sekantį šeštadienį

Sausio (January) 11
“LAISVES” SVETAINĖJ

46 Ten Eyck Street
Brooklyn, N. Y.

Šiame parengime priva
lo dalyvauti visas darbi
ninkiškasis lietuvių jauni
mas, nes Jaunuolių Kliu- 
bas rūpinasi darbininkiš
ka apšvieta, tat kas re
mia Kliubą ir kas jame 
priguli, prisideda prie 
skiepijimo darbininkiškos 
apšvietos lietuvių jauni-

■ ?ihe.?
i įžanga 50c Ypatai

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

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

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