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Darbininkų Literatūros 
Draugijos Nariams

Jau buvo paskelbta, kas 
šiems metams yra išrinkta į 
ALDLD. Centro Komitetą. 
Komitetan yra išrinkta trys 
nauji draugai—Senas Vin
cas, V. Paukštys ir D. Šo- 
lomskas. Draugė J. Bon- 
dzi, kuri pereitais metais 
įėjo komitetan iš alternatų, 
taip pat išrinkta naujo ko
miteto sąstatan.

Iš senųjų CK narių pasi
liko L. Pruseika, I. Beeis ir 
P. Buknys.

Del visos eilės techniškų 
priežasčių CK susirinkimas, 
kuris turėjo įvykti šią sa
vaitę, nukeltas ant 18 die
nos sausio. Tai bus bend
ras susirinkimas visų naujo 
ir seno komiteto narių.

Draugijos darbas eina sa
vo vaga.
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ve $500,000, Sako Jo rali
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------ 7.. . MASKVA.- Maskvos Ko- 
PEIPING, Chinija.—Šiau- munįstų Partijos komitetas;.     WATERĖURY, Conn. — 

rinėj Chinijos daly užėjo; pn§me rezoliuciją, kurioj. Mary Damūlis, 19 metų am- 
dideli šalčiai, kokių nebuvo pareiškiama, kad ne 'tikižiaus mergina, numirė pe- 
per 60 metų. Aprokuojama, i buožės (kulokai) kaipo kla-’reitą pirmadienį, kaipo ra- 
kad 15,000 žmonių sušalo.. | są įurį būt likviduota, bet'diumu užsinuodijimo . auka. 

Gauta pranešimas iš Sui- taipgi turi būt likviduota ir! Ji apsinuodijo radiumu 
i rl 4 1 r 4* /-v v n n rl n.................. • i • • i • • • it — i 1 •. .1 1   1 . •.......................................i • i.

NUKAPOJO ALGAS 20 NUOŠIMČIUALBANY, N. Y.— C. J. 
Fėnnessey, kuris buvo blai
vybės vykinimo administra
torium šiame distrikte pen
ki metai atgal, susikrovė 
$500,000 bevykindamas blai
vybės įstatymą, tvirtino jo 
pati laike divorso bylos. Ji 
gavo divorsą. Taipgi teis-

Įvedus Skubinimo Sistemą, Mažiau Darbininku Padaro 
Daugiau Darbo; Komunistai Organizuoja Darbininkus

V

yuan distrikto, kuris randa- privatinių ]
j - daly Shansi Privatinė prekyba turi būt i vėj, kur ji ’buvo priversta o__  ____ ____________

. 'suseilinti šepetukus, radiu-įmas nusprendė, kad jos vy-
i m u sumirkytus, tepliojau t 
; laikrodžių ciferblatus.

Ji jau-ketvirta radiumo 
:auka šiame mieste. Užsi- 
i nuodijimas yra labai pavo- 1 • • *< a

vo vaga. Didžiumai kuopųV* šiaurinėj ' v. .
jau pasiųsta Seno Vinco Provincijos, kad tūkstančiai 
raštų pirmasai tomas. Eks. biednųjų žmonių nusilpusių 
pedicija bus baigta šią sa
vaitę. Kurios kuopos, per v . o A .
klaidą būtų negavusios tosI 
knygos, tuoj malonės pra-l 
nešti Centro sekretoriui.

Dalinant knygas sekan-! 
čiame kuopos susirinkime, . . 
malonėkite kviesti narius, |1 eivllI susalo, 
kad pasimokėtų už šiuos j 
metus. < 
simčs, tuo bus sveiKiau > r. j . r .
Draugijai ir mums patiems.' vYrai ir 41 moteris; didžiu-1 prisiek i ,. ad jis imsis gink- 
Mūsų obalsiu turi būti: mo-1 ma sitsal°- 'lo relkalui ateJus’ J1S teis’
kėkitės metų pradžioje! !

Taip pat pranešam vi-j 
soms kuopoms, kad pirma
sis šių metų leidinys jau 
atiduotas spaustuvei. Juo 
yra d. F? Vaišnoros Politi
nės Ekonomijos Pamatai. 
Šis veikalas parašytas po
puliaria kalba ir bus nau
dingas įdėlis į mūsų prole
tarinę literatūrą.

Drg. A. Matulevičius, 
Centro knygius, pasiuntė 
kuopoms • atviručių su at
vaizdu Sovietų lakūnų, šias 
atvirutes malonėkite kuo 
greičiausia išparduoti, o pi
nigus pasiųskite A. Matule
vičiui (46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.). Ligi šiol 
tik maža dalis kuopų teatsi- 
lygino. • Pasiskubinkite!

Apskričių ir kuopų valdy
bos ir pavieniai aktyviai na
riai šiuomi kviečiami pra
nešti Centrui apie apskričių 
ir kuopų stovį, duoti pata
rimų ir nurodymų ir kriti
kuoti, kas, jų nuomone, yra 
negera Draugijoje, apskri- 
čiuose ar kuopose. Į dar
bą stokime metų pradžioje.

Jeigu ta ar kita kuopa 
turi savo knygyne atlieka
mų knygų, tai praneškite 
apie tai Centran. Visus su
sirašinėjimus veskite su d. 
I. Beeis, 909 Pennsylvania 
AVe., Union Co., Union, N.

Įdelei stokos maisto, peršalo 
ir numirė. Fengchen mies-

panaikinta.

biznierių klasė, i dirbdama laikrodžių dirbtu-
4- i VAI IzilV* 11 ’V111I7O niUXTAPotn

Neduoda Pilietinių Popierų, 
Kam Atsisako nuo Ginklo I

Sashien mieste sušalo 2,000; 
Paotowchen mieste sušalo 
800.

Pranešama, kad 700 ka- to teismas ketvirtadienį at
sisakė suteikti . pilietybę 

Policija praneša, kad nuo Douglas Clyde Macintosh, 
Juo^gręičiau mokė- ’ Pere^° pirmadienio šiame j teologijos profesoriui Yale 
tuo bus sveikiau i mieste atrasta negyvi 167 Į Universitete, nesutikus jam

ras mokėtų jai po $100 į sa
vaitę pragyvenimui, 
jis užlaiko šaunias 
linksminimo” vietas.

Dabar 
“pasi-

NEW HAVEN, Conn. - 
Jungtinių Valstijų distrik- kūną, pereina j kaulus ir 

žmogus laipsniškai nyksta. 
Išsigydyti negalima.

Pasiuntė Du Trekus Maisto
Illinois Streikicriams

Žuvo Trys Mainieriai
HAZARD, Ky.— Ketvir-

Apie trys šimtai asmenų Įmui pareiškė, jog jo ištiki- tadienį trys mainieriai žu- 
. sušalo trijuose greta esa-!mybė pirmiausia yra dievo rvo ir yienas tapo sužeistas 
imuose miestuose: Ęankow,: valiai ir kad jis imsis gink-'Darb Fork Coal kompanijos 
i Wuchang ir Hanyang. Ke- lo tik tada, jeigu jo sąžinė 
j Ii desėtkai chinų darbinin- 
i kų tapo atrasta sušalusių 
ant gatvių Hankowo mies
te. Temperatūra buvo 
puolus žemiau zero. '

Kodėl Silpnėja Žmonių 
Veislė Civilizacijoj?

nu-

' ' Jeigu kaip kurių kuopų 
sekitetoriaį per* savo neap- 

i šižiūrejimą ar apsileidimą 
ir dabar dar veda susiraši
nėjimus su buvusiu Centro 

< sekretorium J. Aleksiu, tai 
U mes neatsakom už laiškų 

žuvimą. Visus susirašinėji- 
** mus veskite su d. I. Bečiu.

i Šiuo tarpu kuopos ir ap
skričiai yra kviečiami au
kauti Argentiniečių “Ryto
jui”, Agitacijos Fondui ir 
“Daily )Vorker’iui”.

ALDLD.
r■ >4

CK.

Bournemouth, Anglija.— 
Alfred Bates, kareivių plie
ninių kepurių išradėjas, nu
mirė čia ketvirtadienį.

Amerikos Eugenikos Drau
gijos susirinkime Town Hall 
Kliube, New Yorke, Daktaras 
Efl ward Wiggam, žymus gam- 
tamokslininkas, pareiškė, kad 
išlepimas, medicina ir higiena 
nuolat silpnina žmonių veislę 
civilizuotose šalyse; traukia 
žmones iš sveikesnių sodžiaus 
darbo ir gyvenimo sąlygų į 
miestus, j kenksmingus fabri
kus ir ofisus; pastato į tokias 
sąlygas, kad nėra kur sveikai 
atvirame ore pamankštinti sa
vo spėkų; švelniais “apdirb
tais” valgiais kutena gomurį, 
bet apiplėšia ir užnuodija 
kraują. Daktarai ir/ sveikatos 
departmental gi skleidžia pa
sitikėjimą vaistais ir siaurai 
suprantama higiena. Tuo bū
du, girdi, nusilpninti žmonės 
yra gyvi palaikomi, bet be 
energijos, be stiprumo ir be 
gyvenimo džiaugsmo, kuris 
buvo pas senovesnius sodžiaus 
gyventojus ir “laukiniai” gy
venančias tautas.

Be kitko, delei žmonių veis
lės pagerinimo tas daktaras 
stoja’ ir už išromijimą tokių 
asmenų, kuije visiškai netikę 
veisimui naujos kartos.

Kaip jis, taip ir tūli kiti 
kalbėtojai pastebėjo,' kad 
augštasis kolegijų mokslas sė
ja išgverimą ir veislės silpnė
jimą pas didelę didžiumą žmo
nių, baigusių augštėsnes mo
kyklas.

daleis.
Dabar jis apeliuos į Jung

tinių Valstijų apskričio teis
mą New Yorke. Jeigu ten 
bus distrikto teismo spren
dimas patvirtintas, tai vei
kiausia apeliuos į J. V. 
augščiaustą'teismą.

Macintosh gimė Škotijoj.

Išvyko Amerikos Delegaci
ja Į Laivynų Konferenciją

, kasykloj,. uolai užkritus 
(ant jų.

Išrado Lėktuvą, Kuris Veikia, 
Kaip Paukštis

»• 'J'

C. Rep.

Austrijoj 300,000 Bedarbių
VIENA, Austrija.— Aus

trijoj yra viso darbininkų 
1,200,000. Iš jų dabar be 
darbo randasi 300,000. Tai 
didelė bedarbė. Tai yra 
70,000 daugiau, negu buvo 
mėnuo laiko atgal ir 40,000 
daugiau, negu buvo suvirs 
metai laiko atgal. Bedarbė 
didėja.

NEW YORK.— Ketvirta
dienį laivu George Wash
ington išvyko Amerikos de
legacija į penkių valstybių 
laivynų konferenciją, 
įvyks Londone. 1

kuri

Suėmė Banko Kasierių 
Vagystę

Už

WHITE PLAINS, N. Y. 
—Thomas Edward Jarrell, 
vietos Plaza National Ban
ko kasierius, 26 metų am
žiaus, tapo suareštuotas už 
apvogimą banko ant $31,- 
000.

Per Dvyliką Metų Vyras 
Nekalbėjo Su Pačia

CHICAGO.— Moteris An
na Hudeck užvedė prieš sa
vo vyrą bylą reikalaudama 
divorso. ji savo skunde 
nurodo, Kad vytas į' ją nei 
žodžio nepratarė per dvyli
ką metų; ir del tokio vyro 
“žiaurumo” ji nebenorinti 
su juo ilgiaū gyventi.

Iš Paryžiaus praneša, 
kad jau Prancūzų ,lakūnas, 
karo metu vos nežuvęs, da
bar slaptai 'sukonstruktavo 
naują lėktuvo tipą, kuris 
yaronias visai silpno moto
ro h’ net kurį' laiką visai be 
motoro galės laikytis ore.

Išradėjas esąs Henry Le 
Maout. Jis savo aparatą 
jau bandęs ir žadąs netru
kus jį viešai parodyti. Prie 
jo lėktuvo yra pritaisyti 
lengvi .ir labai lengvai val
domi sparnai, todėl jis ir ga
li ilgai laikytis ore be mo
toro. Sparnai labai greit 
reaguoją į mažiausią per
mainą. 1 Kadangi lėktuvas 
labai lengvas, tai jam pa
kanką 4 arklių jėgos moto
ro.

Visas aparatas esąs 5 me
trų ilgio ir 3,6 mtr. aukštu
mo. O sveriąs visas ir su 
motoru—25 kilogramus.

• Išradėjas tvirtina, kad jo 
lėktuvas gale,s' nusileisti 
kiekvienoj aikštelėj, dides
nėj, kaip 9 kvadratiniai me
trai. ■ Nusileisdamas jis val- 
dysiąs sparnus,, kaip paukš
tis. Svarbiausia išradėjo 
mihtis ir buvusi Išrasti lėk- 
tuV^kuris veiktų panašiai, 
kaip paukštis.. •; :Į ; ;

CHICAGO, Ill.— Du tre
kai maisto, kurį surinko 
Tarptaut. Darbininkų Pa- 
šelpa, tapo trečiadienį pa
siųsta iš Chicagos streikuo
jantiems Illinois mainie- 
riams. 'Daugiau maisto bus 
pasiųsta. ;

Didelė mainierių delegaci
ja dalyvaus šelpimo konfe
rencijoj, kuri įvyks šian
dien, Peoples Auditorium, 
2457 Chicago Ave. Daly
vaus atstovai nuo daugelio 
Chicagos ir apielinkės dar
bininkų organizacijų.

Lašinių Byloj Vyr. Tribunolas 
Patvirtino Kariuomenės 

Teismo Sprendimą

KAUNAS.— Vyriausiojo 
tribunolo pirmininkas p. 
Krikščiukaitis, gruodžio 20 
d. paskelbė, kad vyriausia
sis tribunolas, apsvarstęs 
kariuomenės teismo spren
dimo vadinamoj lašinių by
loj kasacijos protestą ir ka- 
sacijos skundus, nusprendė 
kariuomenės teismo proku
roro kasacijos protestą ir 
nuteistųjų Felikso Mikšio, 
Eliziejaus Draugelio, Petro 
Josiuko, Bernardo Sakalau
sko, Sergijaus Josiuko, Juo
zo Bergo ir Jono Soblio ka
sacijos skundus atmesti.

Dabar kariuomenės teis
mo sprendimas šioje pagar
sėjusioje byloje, patvirtinus 
jį tuo būdu ir aukščiausiam 
teismui, įsigalioja jau ga
lutinai visiems nuteistier 
siems.

Planuoja Reparacijų Pasko
lą Vokietijai

HAGUE.— Čia reparaci
jų konferencijoj imperialis
tinių valstybių. atstovai dis^ 
kusuoja, kas atsitiks, jeigu 
Vokietija negalės išmokėti 
l$aro kontribucijų sulig 
Ybungo plano? Daromi,pla
nai suteikti Vokietijai pa
skolą $200,000,000.

3 žuvo Fiiuo Gazo? Eksplo- 
nzijos

EASTON,, Pa.— čia mū
riniam name ant Canal gat
ves penktadienį ištiko gazo 
eksplozija. Trys asmenys 
žūvo; penki tapo labai su
žeisti.

Žuvo gazo kompanijos 
darbininkas ■ Earl Gadown,t 
kuris buvo pasiųstas- ton 
apielinkėn ' apžiūrėti, kur 
gazas veržiasi. į

NEW YORK.— Kapita-|“Kas bus toliaus”. “Gerie- 
listai įvairiose pramonėse i ji laikai” eina velniop. 1\ ;i 
nukapoja darbininkams ai- darbininkai turi daryti? 
gas. Prasidėjo nukapoji-, Kitos išeities nėra kaip tik 
mas darbininkų algų ir plie-: organizuotis ir kovoti už 
no pramonėj. darbo dienos sutrumpinimą,

Youngstown, Ohio, dist- už apdraudą bedarbiams, 
rikte, plieno kompanijos nu-1 Komunistų Partija veda tą 
kapoja algas visų kategori-! organizavimo kampaniją, 
jų darbininkams. Neku- i Darbininkai turi prisidėti 
riems darbininkams algos'prie to darbo, 
nukapotos iki 20 nuošim-1 
čių. .

Stambiųjų kapitalistų or
ganas “Journal of Com- ■ 
merce” (sausio 9 d.) rašo:;

“Plieno pramonėj neku- j 
rios kompanijos sumažino 
algas nuo tonų del nekuriu 
kategorijų darbininkų. Al- kiečių mokslininkas į tą 
gos nukapota net iki 20 nuo
šimčių/’

Sąryšy su algų nukapoji-

27 Metai Be Maisto
Kiek Laiko Kuris Gyvis 

Gali Išbūti Be Maisto?

BERLYNAS.—Vienas vo-

klausimą atsiliepia laikraš
tyje “Prometheus” šitaip: 
Yra viena kirmėlių rūšis, 

™ u o • v . - .kurios vieno mokslininkomu bosai praneša apie }ve- , stiklinėse keletą
dima. nenanrastn skubinto! StlMmcse, Keletą

.v mėnesių, kitos dargi visus 
1 metus išbuvo gyvos be mai- 
to. Ir destiliuotame vande
nyje šitie gyvūnai ištvėrė 
kelias savaites. Dargi jau
nikliai, vos ‘ išsiritę ir dar 
visai negavę maisto, išbuvo 
gyvi kelis mėnesius.
lės galinčios išbūti be mais
to daugiau kaip metus.

Labai įdomūs tie gyveliai, 
kurie apsidengę voku arba 
apmirę labai ilgai išbūva be 
maisto gyvi. Yra tokių gy- 
velių, kurie, apmirę ir su
džiūvę, išbūva gyvi per de
šimtį metų, o paskui atmir
kę vėl ima krutėti. Tokių 
gyvelių esti samanose arba 
trobų stogatakiuose. Tenai 
jie lyjant sušlampa, o pas
kui per ilgą laiką kartais 
visai išdžiūsta. Viena tokių 
gyvelių rūšis išbūvanti taip 
ligi penkiolikos metų.

Yra tokių kirminėlių, ku
rie gadina kviečius; tai jie 
apmirę išbūva ligi 27 metų 
be maisto.

Vienas mokslininkas kar
tą užmiršo įdėtas vagonėlin 
erkes. Po trejų metų jis 
atidarė vagonėlį ir erkes te
berado dar gyvas.

j Laukų šliužiai viename 
Komunistų Partijos Dis- rinkinyje išbuvo gyvį 15

dimą nepaprasto skubinimo I 
sistemos. Pranešimas is; 
Youngstown sako:

“Tokie patvarkymai (‘algų 
nukaposimas, ypatingai su
mažinimas atlyginimo dir
bantiems nuo šmotų—ant 
tonų) padaryta įvedus dar
bo taupinimo įtaisus ir nau
jus įrengimus prie darbo, 
kas pagelbsti darbininkams 
daugiau tonų, plieno paga
minti.”

Įvedus skubinimo siste
mos įtaisus su mažiau dar
bininkų bosai gali padaryti 
daugiau darbo. Darbinin
kams mažiau atlygina.

Tą daro ir kitų pramonių 
savininkai. Kapitalistai vi
soj šaly pradeda vykinti 
gyveniman programą, kurią 
išdirbo kapitalistai, suva
žiavę prezidento Hooverio 
sušauktose konferencijose 
Washingtone del “biznio pa
gerinimo” Amerikoj. Jie 
suvažiavę nutarė varyti vi
soj šaly kampaniją už algų 
nukapojimą; įvesti dar 
bjauresnę skubinimo siste
mą, kad tuo būdu krizio 
naštą suversti ant darbinin
kų pečių; kad kapitalistų 
pelnas nenukentėtų, )

Var-
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7,645 Pėdų Gilumo Kasykla triktas suorganizavo tris metų, paskui jie 
Pietinėj Afrikoj

WASHINGTON.— Ame
rikoj giliausia kasykla yra 
Calumet-Hecla vario kasyk
la Michigan valstijoj.

Giliausios kasyklos ran
dasi Azijoj ir Afrikoj. Ko
lar: aukso kasykla Indijoj 
yra 6,400 pėdų gilumo.

Pietinėj Amerikoj yra 
aukso kasykla 6,920 pėdų 
gilumo.

Transvaal distrikte, pieti
nėj Afrikoj, viena aukso ka
sykla yra 7,645 pėdų gilu
mo.

dirbtuvių kuopeles Youngs
town plieno distrikte, kur 
darbininkams algos nukapo- 
jamos. Dedamos pastan
gos nuorganizuoti darbinin
kus kovai prieš algų nuka- 
pojimą. •

Youngstown plieno gamy
ba nupuolė iki 38 nuošim
čių. ' Tūkstančiai darbinin
kų išmesta iš darbo. Neku- 
rie darbininkai vėl priima
mi į darbą nukapotomis al
gomis.

Bedarbė, algų nukapoji- 
mas, skubinimo sistema ver
čia darbininkus galvoti:

c/ • A •* • j * i, r < •

čia sušlapo ir tuojaūs vėl 
atgijo.

žinoma, jog meška, ppš- 
rus ir halėse žiemą miega, 
visai nieko neėda. Kadan
gi jų kūnai nejuda ir.ne
daug teišduoda šilumos, tai 
jis suvartoja visai mažai 
maisto. Budėdami gyviai 
kvėpuoja daug tankiau, to
dėl jų kūno dalelės susivar- 
toja daug .greičiau; vaikš
čiojant raumens suvartoja 
daug kūno jėgų, ir joms at
naujinti reikia maisto. To
dėl toki gyviai be maisto 
negali labai ilgai Išbūti.

1 o

Šį Vakarą "Daily Workerio” Šešių Mėty Sukaktuvių Paminėjimas, Mecca Temple Svetainėje, 133 W. 55th St., New Yorke. Bus Puiki Programa »<•; / f
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EKONOMINE IR POLITINE VELNIAVA
GRINIAUS VERKSMAI

Pakulinis eks-prezidentas K. Grinius rauda
Jerefrlijošiaus balsu apie nelaimingą trimetį (1926-1929). 
ko.’ 7 
išsise
Jai užlaikyti per metus išeina 15 milionų litų. K. Grinius, pasi
remdamas “Mūsų Kalendoriaus” žiniomis, sako, kad 1919 m. 
Lietuvoj buvo 19,000 valdininkų, o dabar jų esą 26,000. ,

Kaip su visuotinu pradiniu mokymu, kurį žadėjo įvesti dar, 
liaudininkai su krikščionimis? Pradinių mokyklų yra, 2,400, 
mokytojų 3,700, mokinių 140,000. O kiek turėtų būti, jeigu iš- 
•tikrųjų apimti visą priaugantį jaunimą? Nemažiau, kaip 6,000 
mokytojų ir nemažiau, kaip 350,000 mokinių.

Koks jau tas švietimas toks, bet ir to nėra. Iš viso p. Gri
nius nusiteikęs labai pesimistiškai. O juk ne kas kita, kaip tas 
lepšė ir jo valdžia atidavė kraštą trimečio diktatoriams, kad jie 
žmones smaugtų, šalies turtus vogtų ir “už literatūros laikymą 
baustų mirtimi.”

Liet, žiniose”
Sa- 

■“Tai metai pilietinio apsnūdimo, apsileidimo ir energijos 
pimp,” Girdi, policijos daugiau,( negu buvo caro laibais,

Dir-

APIE SODŽIŲ
Prieš naujus metu? klerikalų “Rytas” rašė apie provincijos 

-nusistatymą: “Iš daugelio provincijos vietų ateina žinių, kad 
ūkininkai labai skundžiasi sunkiu ekonominiu būviu. Javai pi
gūs, beveik pusdykiai ręikia parduoti, bet ir tų niekas nenori 
pirkti. Seniau kiek geriau ėjo mėsos prekyba, tačiaus pasta
ruoju laiku ir ji pradėjo kristi. O kas bus, kai vokiečiai pakels 
muitus ant irAportuojamų iš Lietuvos pieno produktų?”

Jei valstiečiai rėkia, tai ką jau kalbėt apie darbininkus,
bamos žemės, kaip paduoda fašistinis “Aidas”, Lietuvoj yra 4 
milionai hektarų. - 1 
pasiskolinti 30 milibnų litų—tai bus aštuoni litai ant hektaro. 
Bet juk jeigu ir gavo kiek paskolų, tai gavo stambūs žemdirbiai, 
o ne mažiukai.

Biednas valstietis, negaudamas paskolos iš žemės banko, turi 
kreipties į privačius lupikus, o tuomet mokėk nuo 18 iki 25 nuo- 
šimčiu! '

Fašistinių šunsnukių politika yra tokia: stiprinti buožes ir 
dvarponius. Jau įėjo gallon naujas įstatymas, kad nusavinant 
dvarponio žemę savininkui galį likties 150 hektarų (pirmiau bu
vo tik 80 hektani). Tai yla 'kursas už buęžynus. 2,000 dvarų 
dar Visai neišdalinta. Dabar jau jie nebus išdalinti.

vai juodajaii “Vjęnybei”, į kad 
Varniuose belikę tik penki liaų? 
dininkai. Matote, kaip; taisoši. 
Greitai ir tuos penkine paleis, 
kaip paleido Pajaujį ir jo šali
ninkus.

Iš kokios tešlos sutverti liau- 1 
dininkai, galima spręsti ne tik’ 
iš kauniškio, bet ir iš vilniškio 
liaudininkų tipo. Jie sakosi ko-,, 
voją su klerikalizmu. Kaune 
jie truputį akėja klerikalus, 
kad labiau įtikus fašistams. 
Matykite, kokie mes geri, vely 
tarkitės su mumis!

O Vilnijoj, kur pasidėkavo- 
jant Alseikos tipo “pirmei
viams”, klerikalai pačiupo į sa
vo rankas kone visą lietuvišką 
veikimą ir organizacijas, neva 
pirmeiviškas “Vilniaus žodis” 
(eina vietoj mirusios, “Vilniaus 
Šviesos”) rašo delei Švento Ka
zimiero Draugijos veikimo: “iš 
širdies ■ galima palinkėti,, kad 
jų globėjas jiems padėtų.” 1

Matot, kaip jie tiki į; šven
tą Kazimierą.! Tai tokie did
vyriai, matote, turės Vilnių iš-1 
Huosuoti! Kad . jie kur supelė
tų! Argi galima stėbėties, kad 
ir liaudininkai ir fašistai ir 
krikščionys visi tiki į šventą 
Vytautą apaštalą, kurio sakra- 
mentalės cnatos turi sujungti 
visą tautą pasiryžime pastatyti 
Prisikėlimo Bažnyčią!

Bet gana bus apie smetonlai- 
žių partnerius liaudininkus. 
Kaip su socialistais? Prisipa- 
žinsime, kad neskaitome jų 
“Darbo Balso,” nes Brooklyne 
jo niekas negauna. Kaune le
galizavo socialdemokratų parti
ją ir, kaip teisingai buvo pa
stebėta “Vilny”, ji tą teisę ne
iškovojo. Jai dovanojo tą tei
sę Lietuvos darbo žmonių bude
liai, nes ji nekensminga, nes ji, 
pagaliaus, net naudinga, kaipoPernai iš žemės ūkio banko žemdirbiai gavo specialjstį kovai prieš b’o]ševiz.

PIRMIEJI TRUSTAI
Pereitą vasarą Lietuvoj pabrango tūli produktai pasekmėje 

pakeltų muitų (cukrus ir kas kita). Dabar pabrangs degtukai 
ir tabakas, nes susikūrė degtukų trustas, kurį kontroliuoja šve
dų kapitalas, ir tabako trustas, kurį, veikiausia, kontroliuos žy
dai kapitalistai. Iš švedų fašistai tikisi gauti riebią 'paskolą. 
Apie ją jau ir Tūbelis kalbėjo.

Odos pramonė, kaip pripažįsta fašist. “Aidas” smarkiai su
krito, nes nėra rinkų eksportici. Kur veši, kad niekas neperka! 
Gi liaudininkų “Liet, žinios” bara visuomenę, kad ši lietuviškų 
prekių neperka, o pramonininkus bara už tai, kad jie nesirekla- 
muoja. Pamatinė priežastis, kad eksportuoti beveik nėra kur, 
o naminė rinka labai susiplojo del biednuotnenės didėja/nčio var
go. To tai nemato liaudininkiški fašistai!

Bet palaukite kas bus, kuomet vėliau ar anksčiau pasibaigs 
miško eksportas? Kol kas dar miškų gali kirsti, bet miškų ūkis 
vedama parazitiškai, kur iškerta, ten neatželdinama. Be ta, 
kaip nesenai nurodė d. Mickevičius-Kapsukas Maskvos “Prav- 
doje”, (rašydamas apie Finliandiją) Sovietų Sąjunga virsta di
džiausiu miškų eksportierium. Iš Finliandijos ji jau atėmė tū
las užsienio rinkas. Finliandijoj jau pasireiškė aštrus sienojų 
eksporto krizis. O kas bus su mažiuke Lietuva?

■ SVIETAS BeGA Iš LIETUVOS
Klerikalų “Vilniaus Rytojuj” randame sėkamų davinių: 1928 

/. metais iš Lietuvos iškeliavo užsienin devyni tfrkstaričiai žmonių. 
Gi 1929 metais iki pirmos dienos ^lapkričio iš Lietuvos emigra- 

•b vo apie 10,000 žmonių. O kur dar mętų galas?
Brazilijoj, Argentinoj, Canadoj pilna -mūsų žmonių. Plačia 

t •- arovįe emigracija teka net Pietų Afrikon!
a A .. . POLITINIAM FRONTE
/.-t

į; Šiuo x tarpu su kunigine partija fašistai apsipykę. Vyskupai 
& Vfctei .Išleido “ganytojišką' gromatą”. Jie nori uždėti bažnytinę 

ctnzdrą ant bdrŽUazihės spaudos, šakių apskrity pralota Glšaūs* 
■r-ko partijos agentai poteriauja, kad dievas grąžintų razumą 
R'-*'tiems, kurie “persekioja bažnyčią”.
L, ' O kas kankiniai? Kuomet lašinių byloje buvo nuteisti Drau- 
fe: getia, Mikšys iy Josiukas, tai “Rytas” suriko, kad “tie katalikų 

kenčia už Kristaus bažnyčią!”
R mes galime nuraminti Olšausko partijos didvyrius: Tai 

nesusipratimas! Olšauskas bus liuosas, kaip ir Purickis.
K tvirtini a i krikščionys bus liuosi, taip kaip ir pagarsėjęs Vailo

ką, Norkus ir kiti sunkaus ir lengvo -svorio aferistai.
>Čiaus, kol-kas, liaudininkų partija yra sugulovė fašistinės 
tįios. Toks pakulinis pVogresistas, kaip Grinius gali verk
iu, kad Smetonos trimetis nebuvo naudingas tėvynei, bet jo- 
fyfrtija eina P vien su fašistais. Ką Jonas Vileišis išdrįso 
lįr padaryti, tą kiti daro neoficialiai, tylomis. Delei to ir į 
Etines savivaldybes smetongalviai įsileido liaudininkus, kaipo 
rtjją partiją, duodami krikščionims trečiąją vietą. Mat, 
[atrinkai cacos. Jie susipranta. Net senis Sirvydas rašo sa-

^.1X1

mą.
* ’ > ■ , • •

Plečkaitininkų Vilniuj lei
džiamas “Pirmyn” duoda re
ceptą, kaip grąžinti Lietuvoj 
demokratiją. Lai, girdi, dabar
tinė Kauno valdžia' priima Vo
kietijos socialdemokratų propo
ziciją ir iš geros; valios grąžina 
demokratiją, tuomet viskas bus 
gerai. Ji, ta Vokietijos social
demokratija, yra labai galinga 
ir Smetona turėtų prieš ją pri
klaupti. Kuomet plečkaitinės 
provokacijos žymiai prisidėjo 
prie to, kad sustiprinus kruvi
nąją Kauno valdžią, tai sekamu 
žingsniu turi būti apeliacijai į... 
Vokietijos socialdemokratiją!

Tik jau ir “kovotojai” tie so- 
cial-fašistai!

\ O Tuo Tarpu—
Nesant Voldemaro ir pasi

traukus vidaus reikalų ministe- 
riui Musteikiui, buržuazinė opo
zicija buvo belaukusi širdies 
diktatūros ir normalės politinės 
būklės. . Širdies diktatūros vy- 
kintojum turėjo būti Alytaus 
uriadnikas, kuris dabar paėmė 
savo žinion vidaus reikalų mi
nisteriją. Pirštu- prikišamai, 
sakė, bus seimas ir demokrati
ja.

O vieton to: viskas po seno
vei! Aravičiui atvykus iš Aly
taus į Kauną, tuoj buvo pa
skelbta, -kad vyriausiu valdžios 
rūpesčiu šiuo laiku turi būti 
steigimas naujų kalėjimų. Gir
di, tie kalėjimai taip prisikim- 
šę> Utenoj 'jati pastatę naują 
“modernišką” kalėjimą. Tuo j 
pfadės statyti Rokišky i/ Bif-' 
žuose.

šiaip jau—areštai, bylos, ka
torginės pabaudos del revoliu- 
čionierių. * .

Kol buvb Voldemaras^ tai sei
mą žadėdavo “‘gal pavasarį, gal 
rudenį.” Dabar vedama ta li
nija, kad jeigu bus seimas, tai 
kopija dabartinių scavivaldybių.1 
Bent kiek demokratinių rinki
mų nebus* Nesenai įvykę rin
kimai Kauno universiteto stu
dentų atstovybės, kuriuose fa
šistinė “Neo-Lituanijos” korpo
racija smarkiai prakišo, paro
dė, kad smetonlaižių įtaka men
kėja. Todėl, jeigu jie eis prie 
seimo, tai eis taip, kaip caro 
valdžia ėjo dumon ir su pagel- 
ba visokių machinacijų sudarys 
ką tai panašaus į dabartinę 
valstybės, tarybą. “Aido” žo
džiais tariaht, toks seimas “bus 
sudarytas iš autoritetingų poli
tikos ir visuomenės gyvenimo 
ž noviį.” -Akurat tokių, kaip 
Smetonienė ir Tūbelienė!

‘ J Ir už šitas eiles, kaip sa- 
’ ■ ko aprašymas, buvo “triuk- 

SLA. organe “Tėvynėje” šmingiausiū delnų plojimu
i eikvojama skiltys vietos fa- 
šistų-klerikalų propagandai 
už paminėjimą Vytauto ju- 
bilėjaus. Nesenai buvo įdė
ta fašistinič konsulo1 atsi
šaukimas, o . pastarajam 
(num. 2) spausdinama ka
žin kokio komiteto atsišau
kimas, kuris* rašo, kad; są
ryšy j su tuo ’jUbilėjaus ap- 
yąikščiojimu,' būsią siūiičia- 
ma į Lietuvą,, (pąs fašistinę 
Smetonos Kruvinojo < val
džią amebikiečių • delegaci
jai. Be to nutarta ■ ’

Lietuvių bažnyčiose i įrengt 
speciales pamaldas ■ už žuvu
sius del Lietuvos laisvės.
Taigi matome, kad komi-’ 

tetas ir visas tas. “judėji
mas” del suruošimo Vytau
to jubilėjaus rinks iš Ame
rikos lietuvių ' darbininkų 
pinigus ir už juos pirkdinės 
mišias (duos kunigams), o 
kas liks—siųs keletą kuni
gų, ir kitokių buržuazijos 
pašlemėkų į Lietuvą pas 
Smetoną Kruvinąjį pasiklo- 
nioti jam.

Tų pinigų prasyti ateis į 
daugelį- ypatingai pašalpi- 
nių organizacijų, ragindami 
prisidėti jas prie to darbo. 
Bet susipratę darbininkai 

jturi stovėti ant sargybos: 
neleisti fašistams įtraukti į 
savo bučių jokios organiza
cijos.

! 'p | '

O SLA. kuopos' ir. pavie
niai nariai turėtų fpareikšti 
savo protestus prieš “Tėvy- 
ries” :

Ir Mišias Užpirks
M 

nulydėta ir Karužiškiui pa- 
dękavota. Kuris atydžiai 
perskaitys tasias “eiles” — 
pamatys, kad tai nesąmonė, 
beprasmiški žodžiai. Tam
sūs parapijonys ir jų orga
nas tačiaus mato juose tik
rą poeziją. O jų pats “dva
sios vadas” net pasididžiuo
damas deklamuoja.

, i Tas parodo tą dvasinį 
skurdą, kuris viešpatauja 
tarpe klerikalų.

1 ■ b . 7

0 Bet Jie Visgi
Dar Gyvuoja

Brooklyno fašistinis juod- 
lapis šaukia “visus lietu
vius” prie “bendro tikslo”:

Iššluoti bolševizmą iš lietu
vių gyvenimo! išvalyti jo įta
ką iš SLA. ir visų kitų orga
nizacijų, ir užkirst kelią tai 
“piktai ligai” lietuvių kūne!

Esą naujus metus “pra
dėjom jau gerais laimėji
mais šioj kovoj ”> Kurie 
turi šiek tiek atminties, ži
no, kad tas pats fašistlapis 
ir pereitais metais panašiu 
tonu bliovė, sakydamas, kad 
bolševizmas lietuvių tarpe 
jau sumuštas; jis reikia tik 
užbaigti. Po metų laiko ta
čiaus jis vėl mato reikalo 
pripažinti, kad ta idėja ir 
veikimas turi didelę įtaką 
lietuviuose darbininkuose.

Kalbėdamas apie Lietuvą,
redakciją1- už davimą lsisai juodlapis surįnka: 

vietos monarc!hištinei‘ir fa- Lietuvos reikaluose padary- 
šistinei' agitacijai ;* už rėmi
mą darbinįnkams , pražūtin
gos propagandas. t

Patriotas—“Poetas”
' . ’ • »

So. Bostono špitolninkų 
gazieta aprašo, kaip Cleve- 
lando (Collinwood priemies
čio) parapijonys prįėmė sa
vo kunigą Karužiškį. Pa
starasis “čiaaugįs” ir tik ne
senai pramokęs lietuvių kal
bos, bet jis “didelis patrio
tas”. Surengtam jam ban- 
kiete pasigyręs savo patrio
tizmu, Karužiškis suriko:

“Ir su augščiausio pagalba 
laikysiuos to visko ką 
jums išpažinau, nes—

Aš ant vis lietuvis!
Už lietuvių gimtą kraštą 
Galvą duot paaukot 
Akių rasą, kraujo lašą”.

. I . ’

čia

kim rezoliuciją, palikti Lietu
vą—Lietuvai.
Šis parodo fašistų tikruo

sius tikslus. Jie nori pasi
griebti darbininkų išauklė
tas organizacijas į savo juo
dus nagus ir jas naudoti sa
viem interesam. Bet Lietu
voje šiuo tarpu siaučia fa
šistai, persekioja darbinin
kų judėjimą. Juos “Vieny
bės” vienminčiai remia ir 
jų “idealus” vykdo gyveni- 
man čia. Todėl, kad neat
sirastų drąsuolių, kurie pa
reikštų savo protestą prieš 
žudymą ir kankinimąjLietu- 
vos darbininkų, prieš baisų 
terorą; kuris šiuo tarpu 
viešpatauja Lietuvoje, tai 
fašistai ir sako: “padary
kim rezoliuciją nesikišti į 
Lietuvos reikalus”.

Neišdegs ne viena iš tų 
“rezoliucijų”, įkurias pada
rė fašistai: nėužkariaus jie
darbininkiškų organizacijų i tilpdavo. 
Ameyikoję l i iiį Jnėghlės ap- Vakarienes komisija 
saugoti Smetonos' Kruvino- džiaugiasi ' 'suorganizavusi 
jo ir jo klikos nuo ameri- grupę gerų gaspadinių ir 

sutaisiusi šaunią programą. 
Nesivėlinkite įsigyti 
rienės tikietų.

'■ !.!U±±

KAIP GAUMA SUPRAST TOKIUS RASTU®'!
“Tėvynės” num. 51 žinio

je “Amerikos Komunistai 
Demonstruoja” plačiai ant 
pirmo puslapio aprašyta 
įvykis . tų demonstracijų, 
bet negalima suprasti, ir 
padaryti išvadą, kadangi 
“policijai einant savo parei-1šiandieną gal nežino, už ką 
gas, įsikišo keliatas aršių i ją tos bobos “spardė,” nes 
komunistinių bobelių”, ku-? nematė nei jų “benerių” ir 
rios pradėjo policistus ko- nežino, kad ten buvo demon- 
liot,- “traukt nuo arklių, pil- stracija, kadangi “gerai ap- 

irtas, kulta, keli apspardyti” ir 
žinoma, įerzino policiją, ir Į kad juos viršininkai nėkal- 
ji “pažiaurėjo” ir privalėjo tintų už tarpe savęs 

naktinius stik- kūlimą, tai jie turi pristaty
ti kaltininkus. 1 Žinoni&; 
New York’e žmonių netrūk
sta, bet svarba išrinkti sil£-' 
nesriius už tas “išnykusias 1 
bobas,” nes pirma buvo ąrip* ( 
arklių, tai galėjo pabėgtu , 
Na, ir surinko 14-ką, ir kai-, 
po didvyriai juos atvedė į , 
stotį. O tie išnykę demon
strantai, kaip bičių spiečius, 
“persimetė in Union 
Square, bet šioje vietoj ne-; 
rimo neįvyko...” Taigi, kas 
gali tikėti tokiom “ži- 

patinką 
“Tėvy- 
antgal- 
Vitaitis 

yra “geras redaktorius,”; 
nes “duoda velnių” komuni
stams. Bet kurie skaito ir 
nori matyti teisingas žinias, 
o gauna tokias malimalie- 
nes, tai mato, kad tam re
daktoriui jau “nobody 
home.” i ;

J. J. Gerdauskas. , 
Red. Pastaba. — “Tėvy

nės” redaktoriai tiksliai su
fabrikavo tą žinią, kad sy- 

boba kiu pašiepus ir pasmerkus 
poliemoną ant arklio sėdintį komunistus. Bet ta daryda- 
paima už kalnieriąus, nu- mi, jie patys pasistatė dur- 
traukia ir pilvą suspardė, nių ir niekšgalių rolėj. •

Ir tai tik tą syk pažiaurėjo, 
nes pasakė “look out, boba.” 
Išgirdusios ašarines bom
bas, bobos pasidarė»tokios 
bailios, kad nepasakė nė ko 
jos ten buvo susirinkusios—• 
‘išnyko,’ o policija ir dar

,'į-, „

vus spardyt ir mušt”,

panaudot “ 
lūs”. (Kas tie per gink
lai?) Ir kada pasigirdo 
gandai apie “ašarines bom
bas” (žinoma, -ne iš polici
jos, nes jei policija žinotų 
apie tokius dalykus kaip 
ašarinės bombos, tai su sa
vim nešiotųsi ir kaip bobos 
užpuolė, būtų atsigynę), ta
da “demonstrantai išnyko” 
nei “prakalbos nepasaką”, 
neparodę benerių.”

Skaityk, kaip nori minėtą 
raštą ir gali tik padaryti; 
vieną išvadą, tai tą, 1__
minėtoji “žinia” taip sufa
brikuota, kad parodo, jogei 
didelė demonstracija yra to 
laikraščio redaktoriaus ma
kaulėj.

Susirinko minia iš apie 
600 žmonių, bet iš viso raš
to niekur nėra parodyta, iš 
ko ta minia galėjo išrodyti 
kaipo .“komunistirlio ele
mento”, nes juk ji “nepasie
kė savo tikslo ir benerių ne
parodė” ir pribuvus polici
jai “bobos juos nuo arklių 
nutraukė ir pilvus suspar
dė.” Įsivaizdinkite,

kad n.iom”?.
tiems, ka 
nes,” tik 
vius ir

a

Gal tas 
neskaito 
peržiūri 

žino, kad

DRAUGU ŽINIAI
Rašo P. Buknys

“Laisvės” bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks; 
26 d. sausio (January). Po 
suvažiavimui, vakare, bus? 
vakarienė ir puiki progra
ma.

Pernai, laike vakarienes 
buvo išsireikšta, kad skait
lingai draugam lankantis į 
mūsų vakarienes , “Lais
vės” svetaine pasidarė per- 
ankšta ir reikės didinti. 
Smagu pranešti, jog svetai
ne jau padidinta. Išimtos 
visos platformos, kurios bu
vo svetainės pasieniuose ir 
kambarys pasidarė arti ket
virtadaliu didesnis. Apie 50 
ypatų / daugiau dabar tilps 
prie stalų, negu kad pirma

Skaitykite Draugų Laiškus:
Slagle, W. Va. 

Dec. 12., 1929
Laisvė”,

Brooklyn, N. Y. ,
i Gerb. Draugai:

šiuomi siunčiu $5.00; $3.00 
atnaujinimui prenumeratos ir 
$2.00 aukoju “Laisvės” reika
lams.

- Draugiškai,
P. Chesser, 

tokiai draugų užuo- 
kaip augščiau tilpu- 

“Lai$-

Ačiū 
jautai, 
šio laiško autorius, 
ve” turi progos gerinti sa
vo mašineriją tinkames- 
niam patarnavimui darbi
ninkų organizacijoms.

lyaiwes” 4

Mūsų Nusistatymas
. < t . ‘"'(-į : - >t ■ i •» ; - •

Ūki kaklo įbridę, į,ekonominį 
raištą,. amžinai paskendę politi
niam avantiūrizme, amžinai rie- 
dėmięsi; savo (bb’pet del .yąlsty-, 
binio abrako, lietuviški . didvy
riai, betgi,, bendromis ųastam. 
gomis Įgelia, didelį koncertą ^pie 
Vytauto -šlovę iij.laukįa, JmiP 
manos, am^rikp'piskų .,dolerių, 
šie metai jiems•-‘‘Vytauto me
tai”. • ' / ' ;; ; f 1

Jei - Vytautas -.geras bude
liams, kurie net buržuazinę Lie
tuvos demokratiją /pasiraugė, 
tai darbininkai žmonės turi ži
noti, iš kokios- medžiagos tas 
kunigaikštis buvo sutvertas. Jei 
Vytauto vardu nori c padabinti 
fašistinę anarchiją, jeigu fal
sifikuotam vytautinėm legen
dom nori sustiprinti tą režimą, 
kuris daug bjauresnis' už reži
mą MuraVjovo Koriko, tai pas 
mus vienas tegali būti nusista
tymas: penkiolikto ir dvidešim
to amžiaus parazitus-—visus ■ is
torijos sąšlavynanh v

• L'Lį Pi’iis'eikli.

kiečių darbininkų protestų. 
Priešingai, jie patys negalė
tų hė tiek pasilaikyti, kiek 
pasilaiko, jei ne būrelis so- 
cial-fašistų ir liberalų, .ku
rie jiem visais galais pade
da. >' i

DARBININKU
KALENDORIUS

Sausio 11:
—Mirė astronomas 

Galilėjus, 1641.
Sausio 12: *

—-Rinkimuose į reichstagą 
Vokietijos soc.-dem. gavo 4i/g 
miliono balsu. iūfA 1 ’ ‘

Gallic jo

vaka-

“Laisvė” nusipirko dar 
vieną naują labai svarbią 
mašiną vadinamą: Miller 
Saw-Trimmer.

Ta mašina, su vigais 'įtai
symais kaštuoja arti $500.
Ji pjausto metalą ir medį, sunkiai laike

Užbaigus Dienraščio
•. Vajų

Draugai, netikėtai 
tais likausi laimėtojų t antros
dovanoj < dėka dahgėlio ap
sileidimui. * . *

Jeigu “Laisvės” . tvąrkytęjai 
skiria už tai dovanas, ir aš vie
ną jy gavau, tęi aš ją biskį 
susmulkinsipH malonėkit seka
mai padalyti:

Agitacijos fondui .... $5.00
'"Rytojaus” lindtypui .. 5.00
Liet. pol. kaliniams ... 5.00 jį 
“Laisvės-” mašinų fon. 5*00
Tai

šiais me-

i

■ ■ • < f -

H .* Z1 f i 'a

vartojamą prie spaudos 
darbų. Tokių metalo ir 
medžio kavalkų patrumpi
nimų, nulyginimų, suleidi- 
mų prie spaudos darbų yra 
labai daug. Įsigijus tą ma
šiną daug pasigreitino dar
bas prie įvairių spaudos

ir bus užbaigta.
M. Philadelphietis.

ne gražus padalini- 
Dfaugas M. dirbo , 
___ j vajaus, .gavo ) 

virš pusę šimto naujų skai- / 
tytojų ir savo uždirbtą do- \ 
vaną , .aukoja darbiųihkiš- L 
kiem reikalam, d O tūĮcstan- •. 
č:ai kitų draugų negavo nė 
vieno skaitytojaus savo. 
dienraščiui Jr neprimeta nė id 
po rubliuką aukų savo’

m as?

(Pabaiga anti pusk 3)



KODĖL KIEKVIENAS DARBININKAS TURĖTŲ STOTI Į 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

kapitalistinė spauda už- 
tokis karas “neįmano- 

tuo daugiau mes galime žinoti, jog tai yra

!>O!.EM1KAIR KRITIKA
1 '-----U--- , ’

i ' ' ? I.
WORCESTER, MASS.

Atsišaukimas į Detroito ir Jo 
Priemiesčių Lietuvius 

Darbininkus
(Pabaiga) pasauly. Juo dažniau

Įstodami į Komunistų Partiją, jūs ne tik su-'tikrina pasauliui, kad 
krutinsite Amerikos darbininkų klasę, bet taip-'rnas,

pagelbėsite Sovietų Sąjungos darbininkams kaip tik tas, apie ką imperialistai daugiausia 
jų milžiniškam darbe—socializmo kūryboj. Tuo mano, 
pačiu sykiu jūs budavosite spėką, kuri tik viena
gali ginti Sovietų Sąjungą nuo imperialistinio kričio 11 d. po priedanga pacifistinių ir huma- 
karo—spėką tarptautinės organizuotos darbiniu- nitarinių frazių, 
kų klasės.

Pavojus Imperialistinio Karo

Prezidento Hooverio prakalba, pasakyta lap-

buvo mobilizacijos prakalba 
kaip tik už tokį karą. Jos tikroji prasmė buvo 
ita, kad kapitalistų klasė aiškiai užėmė KARO 
kelią, kaipo vienatinį kelią, kurį ji mato bandy-

Karo pavojus yra didžiausias grasinimas visų mui išrišti savo kliūčių, 
šalių darbininkų klasei. Pirmiausia gręsia pa
vojus imperialistinio karo prieš Sovietų Sąjun
gą. Jeigu kapitalistai galėtų sunaikinti Sovietų | 
Sąjungą, pasaulinės darbininkų klasės tvirtovę, 
tuomet jie jaustųsi, kad lengvai gali sumušti 
kiekvieną atskirą bile kurios šalies darbininkų 
klasę, kuri neturi valdžios spėkos savo rankose.

* *rIž tai visų šalių darbininkai turi kovoti visais
’imais būdais ii’ visomis priemonėmis, kad nu- 

^lėti imperialistus ir apginti Sovietų Sąjungą. 
Ši kova prieš imperialistinį karą yra pirmoji 
Komunistų Partijos užduotis.

Tuo pačiu sykiu vis labiau ir labiau artinasi 
karas tarp pačių imperialistinių valstybių. Tą 

-j pripažįsta net patys imperialistai, kurie slepia 
tą pavojų nuo darbininkų savo plačia propagan
da apie “taiką”. Bet nuolatos jie visu smarku
mu rengiasi prie karo.

Apie karą tarp dviejų svarbiausių imperialis
tinių lenktyniuotojų, tarp Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos, vis daugiau ir daugiau kalbama visam

Komunistų Partija ragina kiekvieną darbinin
ką stoti į savo eiles, pirmiausia delei kovos prieš 
'gręsiantį imperialistinį karą. Darbininkai su
vienytomis ‘spėkomis turi pareikšti, kad jie ne
remia imperialistų; jie turi rengtis kovai prieš 
ruošimą tokio karo; jie turi organizuoti masini 
pasipriešinimą karo skelbimui; ir kuomet karas 
ateis, turi paversti tokį karą į karą sunaikini* 
mui imperializmo, nuvertimui kapitalistų klasės 
galios ir įsteigimui Darbininkų Valdžios Jungti
nėse Valstijose.

Darbininkai! Stokite, į kova prieš skubinimo 
sistemą, prieš algų nukapojimą, prieš kapitalis
tinę racionalizaciją ir priespaudą!

Budavokite darbininkų klasės kovos organiza- J 
cijas, kovingas Darbo Unijas.

Kovokite prieš gręsiantį imperialistinį karą! 
Stokite ginti Sovietų Sąjungą!

Stokite į Komunistų Partiją, Sekciją Komu
nistų Internacionalo!

Dirbtinas Atsakymas
■ ■ I : • ■

Draugas I. Urmonas “Lais
vės” 1-mame num. duoda atsa
kymą su nuostaba, “kad tai 
pirmu kartu matąs taip išdrįs
tantį save kritikuoti.” Jei Ur
monas teisingai į dalykus žiū
rėtų, tai nereikėtų nei nuosta- 
bauti, nei dirbtinai primetimo 
korespondentui “save kritikos” 
rašyti. Juk nieko sau drąsa ir 
Urmono nebūtus dalykus ra- 

{syti. Jis sako : “L. S. ir D. B. 
draugijos susirinkime pats ko- 
respondeųtas pradėjo (mano 
pabraukta) agituoti, kad nega
lima prisidėti prie T. D. A.” ir 
t. t. Kadangi minėta draugija 
priguli prie T. D. A., tai tik 
buvo kalbama nauja ; J. Luko 
sugestija, būtent, kad draugi
ją mokėtų po 1c nuo kiekvie
no nario kas mėnesis ir kada 
buvo išsikalbėję 7 nariai tuo 
klausimu, visi kalbėjo nurodi- 

į nedarni keblumą tokio patvar-i^ - 
kymo, apart Luko, kuris siūlė, 'šiandien.
kad neimti nuo narių centų į | Koki vaistą siūlo mums bo- 
draugijos židą, tik iš draugi-|saį šitoj bedarbių situacijoj ir 
jos iždo išimti tokią sumą pi-j ekonominiam krizini? Algų 

darbo pagreitini-

Visom Lietuvių Darbininkiš
kom Organizacijom: A. L. 
D. L. D., L. D. S. A., S. L. 
A., A. P. L. A. ir kitom.

šiandien prieš mus stovi se- 
rioziška bedarbių problema 
kaip Detroite, taip ir visoj ša
lyj. Detroite ir jo apielinkė- 
je tūkstančiai šeimynų, bedar
bės paliestų, badauja. Bedar
bė ir dabartinis ekonominis 
krizis yra tai kapitalizmo vai
sius. Darbininkai, verčiami į 
darbo*skubinimo (“speed-up”) 
sistemos, buvo priversti paga
minti produktų perviršį trum
pam. laike ir už mažas algas. 
Nę dėlto turime bedarbę, kad 
darbininkai turi užtektinai 
maisto, drabužių ir kitų gyve
nimo reikmenų. Priešingai, 
niekados darbininkai nebuvo1 
taip blogai aprūpinti, kaip j

Galit Gaut 
Ant Išmokėjimo

RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES— 
Remington Portable galit pirkt 
ant lengvo išmokėjimo: iki 5 
dol. mėnesiui. Jau laikas kiek
vienam įsigyti taip reikalingą 
dalyką. Rašyt mašinėle galima 
daug greičiaus, negu plunksna; 
ilgai nepavargsti, raštas visiem 
įskaitomas. Yra visi lietuviški 
akcentai. Klauskit platesnio pa
aiškinimo laišku ar asmeniai.

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave, 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO' VALANDOS: 

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

JI

DRAUGU ŽINIAI

mo

Mass.

ruoti dienraštį. Toks pro
tavimas yra grynai buržu- 

i azinis. Juo darbininkas 
! blogesnėse ekonominėse są
lygose, tuo labiau jis turi 
rūpintis nuvertimu buržua
zinės diktatūros.

bus, o blaivininkai užtėmi jo ir 
pagavo.

Ignas Miliauskas, kuris per
eitą vasarą stogais/ bėgo nuo 
blaivininkų ir krisdamas nusi
laužė koją, ilgą laiką buvo li
goninėj. Dabar vaikštinėja 
ant kriukių, nes koja negyja. 
Valdžia jo karčiamą uždarė.

Iš priežasties susivėlini- 
mo prirengti spaudai Dar
bininkų Kalendorių, kai ku
rių kolonijų draugų pasvei
kinimus nespėjome įdėti į 
metraštį. Labai apgailes-

(Pabaiga nuo pusi. 2)
.sos reikalų gynimui. Kokia

'•tai nelygybė ir mūsiškių 
tarpe.
Tiems, Kurie Bijosi

kesčių
Worcester,

Dec. 15, 1929
Dear Friends:

Please don’t stop my paper
, I have seven children and only j taujame, kad taip atsitiko 
get $18.00 myself but I help' atsiprašome visų, kurių 
how much I can. I sent six! f* .* • v
dollars for my paper and 1: pasveiklttmai netilpo.
dollar for International Labor
Defense and don’t 
paper any time.

Yours truly,

stop m y BALTIMORE, MD.
Gruodžio 28 d. čia, lietuvią 

svetainėj, kokia tai bendrovė 
to your garsįno> ka(j rodys krutamas 

party. I will help you and if. paveikslus ir bus koncertas, 
you want me to belong I will. krutamu paveikslų nero- 

Tūli bėga 'iŠ Komu-dė, tik koncertinė dalis buvo, 
nlstų Partijos, šaukdami,*Paskui žmonės rūgojo, kad už- 
kad peraugštos mokestys. Isimokėjo įžangą ir nieko ge- 
Gi čia drg. M—is kalba ro nebuvo- >
visai skirtingu tonu nuo tų, G1.uodž’io’ 2Š ’d.'pakliuvo į 

r kūne bėga IS judėjimo del ■ blaivininkų rankas Bronius Mi- 
grašio. Daug yra tokių “L.”lliauskas, kurį blaivininkai jau 
skaitytojų, kurie su mažom'senokai gaudo. Pirmiau jis 
šeimynom ir gauna didės->vis laimingai pabėgdavo, bet 
nes algas, negu po $18 į ?!. svkMal,>. P^iuvo. Teisy- 
savaitę, bet skundžiasi ne-jbet nub^ęs kitOn pusėn gat- 
turj pinigų užsiprenume-. vės norėjo sužinoti, kas čia

I want to belong

Tūli bėga ' iš

M—is.

Gruodžio 28 d. pakliuvo į

Pastaruoju laiku pas mus 
j piktadarystės žymiai padidėjo. 
Sausio 4 d. vienas piktadaris 
užpuolė kostumierišką kriau
čių ir jį užmušė siuvykloj. Po
licija piktadarį jieško. '

Vienas juddukas užpuolė 
porelę—vaikiną ir persiskyru
sią moterį, kuri turėjo ketverių 
metų vaikutį, automobiliuje. 
Įšokęs į automobilių, liepė vai
kinui . važiuoti ten, kur jis 
lieps. Privažiavus prie girai
tės į tamsią vietą, liepė vai
kinui eiti į giraitę. Kuomet 
tas pradėjo eiti, tai paleido į 
jį kelis šūvius ir ant vietos už
mušė. Paskui išžagino tą mo
terį. Ką jis toliau būtų da
ręs, nežinia, bet tuo tarpu at
važiavo kitas automobilius, tai 
juodukas leidosi bėgti. Mote
rį nuvežė į ligoninę, o policija 
padarė ablavą ir tą piktadarį 
sugavo. Kuomet jis pamatė 
policiją, tai į ją pradėjo šau
dyti.

Piktadaris pasirodė buvęs 
pasaulinio karo kareivis, sužei
stas, viena koja ir iš valdžios 
gaudavo pašelpą.

‘ Lietuviškas Skaptukas.

inigų, kiek draugijoje narių, numušimą, c ' ‘ ‘
kas savaime aišku, kad nukal- ma (speed-up) ir ilgesnes dar- 
bėjo žemiau kritikos, ir karš- bo valandas dirbantiems, 
tesni ginčai pasireiškė, tai aš, ■ 
kalbėdamas, tik dariau išva- jų biznierių Hooverio konfe-l 
dą, kad nepasilikus tuščių gin- rencijoj ir patvirtinta Ameri-i 
čių, šakydamas : atjaučiant kos Darbo Federacijos ' prezi- į 
svarbą ir reikalingumą pini- dento Green. ' 
gų T.. D. A., geriausia bus, 
kad susirinkimas sumestumėm 
aukų varde delegatų atsilan
kymo, o prigulėjimą pasilaiky- 
kim neaprubežiuota mokestim, 
ką susirinkimas pritarė ir taip 
nutarė. Tai kam dar Urmo
nui rašyti tokis atsakymas? Ir 
neva mano kokia tai kaltė, 
skaitykite Luko koresponden
ciją “Laisvės” 300 num., kuri 
nieko panašaus su teisybe ne
turi.

Kas link kad T.D.A. 13-tos 
kuopos susirinkimė pirminin
kaujant, jei prašiau sėstis, tai 
ne tada, kada delegatų atsi- 
kreipimą pas jdrą,ųgįjps aiški- 
nifną darė Stankus, bet (tada, 
kai sakė, kad nępaisąu pirm- 
sėdžio.

Delei liežuvip revoliucionie
rių, turiu Urmonui paaiškinti, 
kad turiu intyje tuos, kurie 
labai radilkališkai nukalba, 
bet nei apie ešinįp ( ?—Red.) 
darbo neįstengia dirbti, o ką 

 

jau norėti apie pasišventimą 
veikimui, kad neštų 
abelnam darbininkų 
mui.

A. L. D. L. D. 11-tos

______ __________ Tai
yra programa išdirbta didžių-j

naudą 
judeji-

Kp.
Koresp.

MONTREAL, CANADA

Telefonai: So. Boston 1GG2—1373

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUMIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir nedėliomis pagal ■ sutartį.
799 Bank Št. (virš Banko)

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

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

r

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

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiaųsio patarnavi
mo

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

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

Tai ’yra pro- i 
grama, kurią proponuoja mū-I 
sų majoras Lodge ir Marteli iš i 
Detroito Darbo Federacijos1 
skyriaus. Pastarasis Fordo j 
apgavingas “algų pakėlimas7 
yra dalis šio 
statyti 
miausio

Kaip 
ti šitą 
Mes neturime, apsigauti bosų 
žadėjimais su> jų apgavingais 
planais del visuomeniškų įstai
gų statymo,; apie kurias mums 
yra pastaruoju laiku kalba-; 
ma. Tokių, namų yra ir da-| 
bar tuščių. Nelaukime nieko 
iš kapitalistų ir jų labdaringų 
organizacijų : “ C o m m ū nity 
Fund” ir t. t. Vien tik darbi
ninkų vienybė, bedarbių ir dir
bančiųjų, privers kapitalistus 
atkreipti atydą į darbininkų 
reikalus, ši kova turi sujung
ti visus darbininkus, bedarbius 
ir dirbančius, baltuosius ir ne
grus, moteris darbininkes ir 
jaunuosius darbininkus. Mes 
turime organizuotai kovoti už: 
I Darbą arba algas; bedar
biams pašelpą išmokamą darb
davių ir jų valdžios per admi
nistraciją darbininkiškų orga
nizacijų. Nemokėjimą randos 
nedirbantiems;' II Kovą prieš 
“speed-up,” algų kapojimą ir 
už septynių valandų darbo die
ną; III Organizavimą neorga
nizuotų; dirbtuvių komitetus; 
IV Suvienijimą visų darbinin
kų į kovingas amatines unijas 
ir Amatinių Unijų Vienybės 
Lygą (T. U. U. L.) ; V Prieš 
Amerikos Darbo Federaciją, 
kuri yra bosų agentas; VI 
Prieš imperialistinį karą ir 
prisirengimą prie jo; VII Už 
apgynimą Sovietų Sąjungos— 
darbininkų tėvynės.

Ant šitos programos pama
tų yra šaukiama visi Detroito, 
Hamtramcko ir kitų priemies- 
čjų darbininkiškų organizacijų 
ir unijų skyrių konferencija 
delei ,-suorganizavimo pastovio 
bedarbių komiteto (Unem
ployed Council). Konferencija 
įvyks pėtnyčioj, sausio 17 d., 
7:30 vai. vakare, Unijos 
Centre, 3872 Woodward Ave.

Konferenciją šaukia laikinas 
bedarbių komitetas sąryšyj su 
Amatinių Unijų Vienybės Ly
ga ir Automobilių Pramonės 
Unija.

užsimojimo pa- 
darbininkus ant že- 
gyvenimo laipsnio.

darbininkai turi sutik- 
bedarbių problemą?

ir geriausių pirkinių, kreipki
tės pas, mus.

332 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

tai TIE ŠVELNŪS

VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
juos tabakų. Vidurys vien 

tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

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

■stebuklingų žolių vertas, tūkstančio •« 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri* ° 
žmogui rejškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs* 

; nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 
j imtas. Jeigū tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo- 

i nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
1 kalnas. Taigi jeigu jauties esąs, 
j apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
i greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
j bile vieųos žemiau pažymėtų ligų ir 
i atgąųt skvo sveikatą.
i Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skąudėjimo po krtt- ' 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kit* 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisi* 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas lięas.

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

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport, N.PLATINKITE “LAISVĘm.

UŽ DIEVA IR TĖVYNĘ
m

DAILY © W0RKERI0 Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Kaina 40 Centų.Knygute Turi 82 Puslapius

ŠEŠIŲ METU SUKAKTUVIŲ APVAIKŠČIOJIMAS
O

Simfoniška Orkestrą Be Konduktoriaus
Apart kitų numerių, grieš “Stanka Razin,” Aleksandro Glazunovo

MECCA TEMPLE
130 W. 56th Street Įžanga 75c, $1 ir $1.50

ŠIANDIEN, SAUSIO (JAN.) 11, 1930
Pagelbekite išbudavoti DAILY WORKERI masiniu dienraščiu
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AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

NACHM BENDITSKY, Celistas 
DORSHA, Žymus Šokikas

Už tat draugas neį- 
tuomi. Jeigu gausi- 
antrašą, atsakysime

TAYLOR GORDON, Garsus Baritonas 
grupėje Negrų dainų »

Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama
PARAŠĖ SENAS VINCAS

Reikalaukite pas A. L. P. Meno. Sąjungos Sekretorių
‘ P. KRAKAITIS

3240 Thomas St. Chicago, Illinois

Padėka Mūsų Rėmėjams 
Į “Laisvės” No. 288 1929 

tilpusį atsišaukimą kas link pa
rėmimo mūsų A.L.D.L.D. 137 
kuopos skaityklos, atsiliepė su 
stambiomis aukomis, prisiun- 
čiant (paaukojant) knygų delei 
mūsų skaityklos sekanti drau
gai : drg. J. Zubrickas iš Rock
ford paaukojo 14 knygų, ver
tės apie $15; drg. J. Wizbor iš 
Elizabeth paaukojo 60 knygų, 
vertės apie $25; drg. Ig. Kar
pavičius iš Buffalo paaukojo 17 
knygų, vertės apie $20; drg. 
H. E. Sliesoriunienė iš Los An
geles paaukojo 4 knygas, ver
tės $5.50; drg. John Dečkus' iš 
Koch, Mont; 'paaukojo 3 kny
gas, vertės $5; drg. G. Andrew 
iš MontreM’o paaukojo 20 kny
gų, vertės—$12; drg: A. Sher- 
petis iš Montreal© . paaukojo 
knygų vertės apie $15. Ir vie
nas draugas iš Washington pa
aukojo dvi knygas vertės $3, 
bet drg. neprisiuntus laiško, per 
mūsų ar pašto netikslingumus 
žuvo antrašas. Tuo būdu pa
starasis draugas negavo nei 
laiško, pranešančio apie gautas 
knygas, 
sižeiskite 
me jūsų 
laišku.

Visiems viršminėtiems asme
nims, už paaukotas mūsų skai
tyklai knygas, varde A.L.D.L. 
D. 137 kuopos narių tariu Šir
dingiausi ačiū.

Draugiškai, ‘ < 
Košt. Kilikevich,

ALDLD. 137! kp. knygius.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

:.ii :MiQiiic»iic»iiGiiicinciiicmGiiiGiiioiiieiiiBiiit;inGiiiiciiiciiicmcmciiicitiGiiiGmeiiiciiiBiiiBmbiiiūiiiBiiieu'.čnipiiinniEiiiniii

George Powers, 
T. U. U. L. Sekr.

Philip Raymond,
Auto Workers’ Unijos Sekr.

Alfred E. Goetz,
Bedarbių Laikino Kom. Sekr.

Prierašas:—Visos darbinin
kiškos organizacijos turi pasi
rūpint, kad būtų atstovauja
mos šioj konferencijoj. ; Jei 
nėra išrinkti atstovai, tai val
dybos nariai gali atstovauti.

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

New York

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



r Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Sausio 11, 19.
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrid Vertė D. M. šolomskas ‘

SKAITYKITE! PAJIEŠKOJIMAI LIETUVAITE FOTOFRAFISTE

Jis linksmas ir oficierius pasitiko kaip* sa
vo senus pažįstamus, juokais:

—Ha-ha-ha!—juokėsi jis,—tai sakote, 
kad pas raudonuosius jūs pakliuvo te?... 
He-he-he!... Oh, jūs vaikučiai, vaikučiai, 
jaunuoliai. Sėdėjote jūs užpakalyj ir nie
ko nežinojote. Negirdėjote jūs ten, kad 
mūsų N-kaja divizija liuosnorių kovoja po 
raudona vėliava prieš raudonuosius, nes ji 
organizuota per eserus ir menševikus ir 
kovoja už Steigiamąjį Seimą, už revoliuci
ją. He-he-he!...—juokėsi jis.

Oficieriai veidus ištiesė nuo nusistebėji
mo ir tik vienas iš jų Ivanov juokėsi. O 
pulkininkas vis juokėsi: •

—Ha-ha-ha!... Kapitonas,—kreipėsi jis 
pas načalninką štabo,—pažiūrėk į šiuos 
jaunuolius. A!... Tik pamatė raudoną 
skarmalą kaip ir nusigando. Ha-ha-ha! 
Ot/koki jie! Vaikai dar. Ot, mūsų ofi
cieriai, Kerenskio šalininkai, visai kas kita. 
He-he-he.—Pagaliaus patraukęs kelis dū
mus iš.angliškos pypkės, jis tarė:—Na, bet 
juokai ’į šalį. Aš perspėju jus, kad mūsų 
divizija skiriasi nuo kitų ir savo sudėčia ir 
disciplina. Nes ji daugiausiai susideda iš 
darbininkų, suprantate! Bet jau mūšiuose, 
tai geriausi jūsų draugai...

Tą pat dieną oficieriai atsidūrė pulke 
tarpe kareivių. Kareiviai juos pasitiko 
karštai. Apsupo kietu lanku. Klausinėjo, 
kaip eina reikalai užpakalyj fronto, ar grei
tai ateis galingos spėkos talkininkų. Ant 
savo spėkų jie nesirėmė. Skundėsi, kad ki
ti pulkai, o ypatingai po prievarta mobili
zuoti sibiriokai nuolatos nesimuša Mūšiuo
se su raudonaisiais, pasiduoda ir todėl ir 
N-kai divizijai reikia trauktis atgal.

—Mes mušamės, mušamės, puolame, ve
jame raudonuosius,—kalbėjo rudabarzdis 
kareivis,—o žiūrėk sibiriokai, niekšai, bė
ga tai viename tai kitame tavo sparne ir 
priverčia mus trauktis.
’ —Komandantų pas mus taipgi per maža, 
-♦-kalbėjo paoficierius.—Štai, pas mus kuo
pomis komanduoja feldfebeliai ir paoficie- 
riai. , O ką jie gali? Tik jau ne tiek, kiek 
tikrasis oficieras. Mokslas daug reiškia, 
dabar mes džiaugiamės jūs sulaukę...

Jaunasis, be ūsų permiakas Foma laukė 
savo oficierio Baranovskio prie ugnies. 
Baranovskis atėjo smagus, gyvas.

—Na, kaip gyveni Fomuška?—garsiai 
riktelėjo ir atsisėdo prie ugnies. Foma at
sikėlė ir saliutavo.

—O sėskis, sėskis, ką ten—tarė oficie-

(Tąsa)
Vieną dieną prieš išvažiavimą oficierių 

į frontą, priėmė juos diktatorius Kolčakas.
. Priėmė juos prie namo, kurį laikė diktato

rius kaipo savo buveinę ant krašto upės 
Irtyš. Oficieriai stovėjo eilėmis. Kolča
kas, apsirengęs į anglų (britų) uniformą, 
su rusų kryžium “Georgija” ant kriūtinės 
ir admirolo antpetimis, atėjo ramiai. Su
rauktas veidas, kuprota nosia, atkišta bar
zda, išsiskutęs.

—Ponai oficieriai, pasveikinu jumi su 
perėjimu į oficierių eiles,—išlėto pradėjo 
Kolčakas.—Pasitikiu, kad jūs pasirodysite 
vertais nešioti garbingų rusų oficierių 
mundieras. Jūs važiuojate į frontą. Ži
nokite, kad jūs einate muštis už atsteigi- 
mą vienos didelės Rusijos. Aš dar kartą 
pakartoju jums, kad neisiu keliu reakcijos, 
bet neisiu ir pražūtingu keliu partyvišku- 
mo, Mano uždavinys atsteigti vieną ga
lingą nedalinamąją Rusiją su valdžia... 
su valdžia, rinkta liaudies, šiame milži
niškame darbe tikiuosi iš jūsų paramos. 
Mūsų armija dabar yra sunkioj padėtyj. 
Ji traukiasi ir nemoka tatai atlikti. Trauk
tis, ponuliai, yra sunkiau, negu pulti. Aš 
tikiuosi, kad jūs, išbuvę mokyklose dau
giau metų, padėsite savo žinojimu, kuris 
jumyse, be abejo, yra. Aš pasitikiu jumis 
ponai. Pasistengkite.

Diktatorius pridėjo ranką prie kaktos 
ir, lengviai žingsniuodamas, dingo duryse 
“savo” namų. Aukso pagonai, baltos ku- 
kardos. susiūbavo:

—Pasirengę stengtis, jūsų vysokoprevos- 
koditelstvo!

Sargybinis atidarė duris ir išleido iš 
kiemo oficierius. Sargybinis paoficierius 
atydžiai apžiūrėjo vartus.

Brolis Prieš Brolį
—U-u-u!... U-u-u!.. .U-u-u!... staugė 

sunkios kanuolės. Oficieriai vežimais va
žiavo prie divizijos štabo. Oficiero Moto- 
vylov vežėjas prie kiekvieno šūvio nusigan
dęs dūsavo, aimanavo ir žegnojosi.

—Viešpatie, kokis baisumas!1 Kaip per
kūnas, lygiai kaip perkūnas! Oh, kokia 
spėka, viešpatie!... viešpatie!

Motovylov nusiminusiai kalbėjo į vežė
ju 
.s —Oh, tai mūsiškiai raudoniems snukius 
daužo.

Vežėjas primerktomis akimis žiūrėjo to- 
Vn:

—Kas ten žino, kur mūsų ir kur ne mū-' ras. 
siškiai. Pagal mane visi mūsiškiai, visi 
žmonės, visi krikščionys, visi rusai. Ir ko- Foma.—Štai jau ir bulves jums išviriau, 
del kariauname, tik dievas žino. Išgalvojo Gal jau norite valgyti?—Ir Foma pastatė 
kokius tai raudonus ir baltuosius ir mu- priešai Baranovskį puodelį su bulvėmis, 
šasi.

—Sibiras prakeiktas. Jiems visi lygūs, 
jiems visi savi! Dar nematė jie raudonų, 
tai ir kalba taip!... Svolačius!—piktai 
niurzgėjo sau po nosia Motovylov. Piktai 
įpjovė ir užsirūkę cigaretą.

Kelias buvo lygus, geras. Kaip juoda 
juosta tęsėsi per pievas, laukus ir ganyk
las. Derlius buvo geras. Javai puikiau
si. Motovylov žiūrėjo į plačius Sibiro lau
kus. ir prisimindinėjo tokius jau pat apie 
savo namus; namai čia skyrėsi, jie buvo 
dideli, šviesūs, dengti geležimi. Motovy
lov niekaip negalėjo suprasti, kodėl sibi
riečiai nors žmonės ir turtingi, stovinti ar
timai rusiškų dvarponių ir taip piktai nu
sistatę prieš baltuosius. Geri sibiriški ar
kliai greitai bėgo. Vežime ant šieno pa
ranku važiuoti... Ant krašto didelio eže
ro pasirodė miestelis.

—Štai ir ščučė,—tarė vežėjas.
. Motovylov tylėjo ir čiulpė cigaretą, Įva
žiavo į miestelį, apie dęšimtis įvairių veis
lių šunų lodami pasitiko. Už kelių gatvių Ikių raudonųjų “darbų” nežinąs (melavo).

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

PAJIEŠKAU sesers Petronės Paluc- 
kienės, seniau gyveno po No. 909 

Commonwealth Ave., Waukegan. Ill. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
praneškit sekam,U adresu: Domicėlė 
Rumšienė, kaimas Naujininkai, paš
tas Stakiai, aps. Raseiniai, Lithuania.

PAJIEŠKAU apsivedimui moters, 
sena ar jauna nedaro skirtumo, 

gali būt mergina, našlė ar gyvanaš
lė. 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)

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikaus

* * l . ‘ I
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, WeitzCTicorn Bldg., 

Public Square m

WILKES-BARRE, PA.

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS
• •• 1 i . ! ‘ ■ ■ i

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

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

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

WILKES-BARRE, PA.

—Nieko pons oficiere, šaipydamasis tarė

priešai Baranovskį puodelį su bulvėmis.
—Molodec Fomuška! Na, tai,valgykime 

kartu. Imk šaukštą.
Abu valgė, puodeli? tuojaus buvo tuščias.
—O kad taip dabar arbatos,—tarė Bara

novskis.
—Arbata gatava, pons oficiere.
—Na, broli, tu tikras sandėlis. ' Pas ta

ve visko yra.
—Aš ir uogų prie arbatos turiu, parin

kau—pridėjo Foma.,
Arbatą gėrė ir toliaus kalbėjosi.
—Ar tu, Fomuška, liuosnorys< armijoj?. 

—paklausė Baranovskis. .
—Suprantama, kad liuosnorys, pons ofi- 

cieriau. Pas mus visas fabrik'ąs> išėjo prieš 
raudonuosius niekšus, nes jie perdaug sku
to.

—Kaip skuto? ‘
—Paprastai, plėšima? tikrąs.: ’ Gyvūliufeį 

duoną, šieną, bites* vis ėmė, i’o medumi net 
ratus tepė, argi tai neskutimas?

Foma kalbėjo karštai, vis pažiūrėdamas 
į Baranovskį, manydamas, kad dar tas to-

apsistojo prie namo, ant kurio plevėsavo 
raudonoji vėliava. Oficieriai nusigando ir 
pažiūrėjo viens j antrą. Kolpakovas net 
iiubalo.

-^-Kas per velnias, juk jie mus pas rau
donuosius atvežė ?!

Per langą išsikišo didelė juoda barzda, 
perskirta į dvi dali, kudlota galva ir petys 
su pulkininko antpetimis. s

—Ne, ponai oficieriai, klystate. Ne pas 
raudonuosius, o pas baltuosius ir dar ko
kius.

Galva vėl įsitraukė. Per langą girdėjosi 
garsus juokas. Oficieriai lengviau atsidu
so ir ėjo į štabą persistatyti. Barzdotas' 
buvo pulkininkas Močalov, vadas divizijos.

—Tai tu del to ir armijon stojai liuosno- 
riu?

—Taip, Jr stojau. Argi galima jiems, 
žmogžudžiams, galią atiduoti, nes jie iš 
svieto išvarys. O mano brolis niekšas—ko
misaras,—piktai tarė Foma,—komisaras 
Petrograde tarnauja! Kaip jis sužinojo, 
kad aš nuėjau pas baltuosius, tai į namus 
parašė laišką, kuriame pareiškė, kad aš 
jam daugiau ne brolis, o priešas, klasinis 
priešas.
i Baranovskis prisiminė, kad jis prie Vol
gos paliko motiną ir 17-kos metų brolį, ku
ris dabar irgi yra Raudonojoj Armijoj, ir 
gal reikės su juomi susitikti mūšy  j.

(Tąsa bus)

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Shoentown, Port Carbon, Pa.
Sausio 21 d., antradienį Ki- 

rele vidaus svetainėj, Frack
ville, Pa.

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

’Sausio 23 d., ketvirtadienį, 
S. Maple Str., Mt. Carmel, Pa.

Visur prakalbos įvyks 7 vai. 
į vakare, 1 išskyrus Minersville,

trūkumus ir ką ateityje turime Pa., kur; prasidės 2 vai. po pię- 
veikti. Mūsų draugėms jos kai- tų.

• Gruodžio. 28 d. įvyko drau
giškas pasikalbėjimas, kuriam 
dalyvavo Centro Pild. Kom. 
atstovė drg. Paukštienė.

Drg. Paukštienė pasakė 
trumpa prakalbėlę, taipgi pa
žymėjo mūsų organizacijos

ba labai patikb.
Nors laiko visai trumpai bu

vo del sukvietimo šio susirin
kimo,

Rengiamos Prakalbos 
Sausio 24 d. Hazleton, Pa. 
Sausio 25 d. Freeland, Pa. 
Bet minėtos kolonijos, kolbet ’ ačiū draugėms už Bet minėtos kolonijos, kol 

pasidarbavimą jis buvb ’sek-1kas, svetainių antrašų neprida- 
—Jame dalyvavo apie ve.mingąs'.
30 draugių ir apie pustuzinis 
draugų.

McAdoo ir Coal Dale, Pa
Likosi pakelta kele- nors pakartotinai buvo ragina- 

tas svarbių klausimų, kaip tai mi, kad rengtų prakalba 
įsteigti lavinimosi mokyklėles, rengia ar ne’ iki šiol jokios ži-
jaunuolių palaikymą ir taip to
liau.

Tik viena beda mūsų drau- atlikti, 
gėms, tai trūkumas drąsos. 
Mes bijome atsikelti ir išreikš
ti savo nuomonę. Kodėl ? Ar
gi ištikrųjų mes neturime tiek 
proto, kiek vyrai (pagal pada
rytos pastabos) ? Ne, drau
gės, mūsų protas gerai veikia, 
tik mums trūksta lavinimosi. 
Gal kam mokyklėlė ne taip 
reikalinga, bet mūsų draugėms 
tai ištikrųjų reikalinga. Ir 
kuomet ji atsidarys,' būtinai 
kiekviena turime dalyvauti.

M. D. S.

Draugės Mažeikienės Frakai-

bet

nios nedavė. Tikiu, kad apskri
čio komitetas pasistengs tatai

ALDLD. sekr. K. Ručinskienė.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30-tos kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 12 d. sausio 
(January), Liet. Kliubo Name, 339 
E. 4th St., 10-tą vai. ryte. Visi na
riai ateikite, yra svarbių reikalų. 
Kurie turite perskaitytų atliekamų 
knygų, malonėkit atnešti.

Sekr. Kašarauskas.
, ----- )------------------

WILKES- BARRE, PA.
t Rnf v i a w TY r I A. L. D. L. D. 43-čios kuopos siisi- bll Maršrutas A, L. 1L L. jj. rinkimas bus nedėlioj, 12 sausio, B.

. .Poteliūne svetainėj, 53 Bank St. Pra-
IX Apskrityje

J t .į ) 1 j ■'

Sausio jl2i,į Sekmadienį, 
vai. ryte,-įvyks iĄLįjLD.

/<<•
tiku pasikalbėjimas Central 
Studijoj, 321 E. Centre Str., 
kuriame daįyvaus ir drg. Ma
žeikiene. 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., ketvirtadiehį, 
Eagle svetainėje, Lloyd Str., 
Shenandoah, Pa.

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

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

Sausio 20 d., pirmadienį, J. 
Mušinskę svetainėj, 3rd Str.,

i* • »■ i M -b ». ’ ’ j

10 
. nariu, .» J' ' r . * V > * '

Laisves’’ skaitytojų ir simpa- 
pasiįųtlbejimas

džia 9:30 vai. ryte. Visi nariai būti
nai ateikit laiku, nes bus refikama 
kuopos valdyba. Taipgi bus diskusi
jos, o mūsų visų pareiga. lavintis. 
Atsivėskit ir naujų narių.

Sekr. J. V. Stankevičius.
, ( (7-9)

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:

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229. 

Užsakymai laiškais greit išpildo-, 
ma; persiuntimas apmokama.

grabori ts-undertaker

Bell Phone, Poplar 7545

ant 
nu

laidoja numirusius 
Norintieji geriausio 
žemų kainų, nuliūdimo 

•• pas mane. Pas mane 
ant visokių kapinių kuo- 

■ ii' už žemų kainų.

Vernon Street

Išbalzamuoja ir 
visokių kapinių, 
tarnavimo ir už 
valandoje šaukit,' 
galite gauti lotus 
geriausiose vietos

1023 M t.
PHILADELPHIA, PAr

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

§O. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

Pristatonj kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

,LI Jk
B*

n i
/J į

ii
j K

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-mų ryto iki 9-m'ų vakaro

žl'-ll

RUSIŠKA PIRTIS'TURKIŠKA (
1

Flashing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare 7Rc. į 

rtvrrrtn i Antroj klasėj lašais išsimaudymas . g1 /iii iru j nia^uj laaaiD laumiautrynias O’> *• 
EX1KA ir miegojimas per visą naktj ant jį) CGIuCU 

trečių lubų, oringam kambaryj_
> M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IfiSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

U t arui n kais

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

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

<taėVIETOS ŽINIOSl«i

JUOZAS KAVALIAUSKAS
BRIDGEWATER, MASS.Pasibaigus pasauliniui karui, 

Francija ir Anglija nepaliuosa- 
vo Vokietijai priklausančią 
Reino sritį, joje paliko savo 
kariuomenę. Laikraščiai skel
bė, kad ta kariuomenė palie
kama tvarkos prižiūrėjimui ir, 
kaipo gvarantija, kad Vokieti
jos valdžia pildytų taikos su
tartis, po kuriomis pasirasė. nuv vų rvumn..

Tų dviejų šalių, pasivadinu- siliko Reino srityj 
šių demokratinėmis, karino- -
ntĮenė išbuvo Reino srityje de
šimtį metų. Ir tik nesenai ta
po iškraustyta.

Kada kariuomenė išsikraus
tė, tada paaiškėjo, kad ji Rei
no srityje paliko neblogą “de
mokratinį” derlių—p a s i 1 iko 
virš 15,(f00 taip vadinamų ne
legalių kūdikių, kuriuos Lietu
voj vadina “pavainikių vai
kais.”

Žinoma, kad tiek tų kūdikių 
asiliko, mes nesistebime ir su 

panieka nežiūrime nei į kūdi
kius, nei į jų motinas. Bet no
rime priminti tik tą, kaip į to
kius kūdikius žiūri pati buržu
azija.

viai nusikratė nuo tų kūdikių, 
kuriuos jie paliko Reino srity
je.

Anglijoj yra specialis įstaty
mas, kad jeigu nelegalis kūdi
kis gimė ne Anglijos valdomoj 
teritorijoj, tai prie jo tėvo nie
kas negali prikibti. 
Anglijos kareiviai 
nuo tų savo kūdikių, 

ie.
Dabar ta moterų 

džiaugiasi dar vienu 
punktu, tai pasižadėjimas ap- , _
sivesti. Nes kaip Francijoj, konferenciją, 
taip ir Anglijoj galima prie vy
riškio prikibti, jeigu jis žadė
jo su mergina apsivesti ir pas
kui savo prižado neišpildė. Ta 
draugijai renkanti dokumentus, 
o paskui jau “griebsianti” už 
pakarpos tuos kareivius, kurie 
turėjo ryšių su merginomis ir gali, 
moterimis.

Bet yra

Draugės Bondžinskaitė
Atsilankymas

Taigi ir 
atsikrato 
kurie pa-

Gruodžio 30 d. L.D.S. 30-ta 
kuopa surengė prakalbas bei 
pasikalbėjimą drg. Bondžins-

Londoso rankos ilgis. Per tą 
paleidimą kiėtai įtemptos .ran
kos tai Požėla, taip sakant, 
pats ant savęs ir užmetė Lon- 
dosą, ūmai,del to griūdamas ir 
smarkiai prisitrenkdamas. Tai 
šitaip išsiaiškina Londoso “lai-

kaitei, kuri šiuom tarpu buvo Komunistų Partijos centro or- 
atvykusi kaipo atstovė nuo gano.
Centro Pilei. Kom. į II Rajono

Kalbėjo temoje 
“Darbininkai ir Karas,” taip
gi palietė daug kitų klausimų, 
ypač kvietė moteris stotį į L. 
D. S. kuopą. Ir aiškino padė
tį Argentinos draugų ir prie 
progos paprašyta paaukoti Ar
gentinos “Rytojui” kiek kas iš- 

Aukojo sekamai: J. 
Šaltenis $5.00; A. Baginskas 

žmonių patarlė: $5.00; A. Bubinas $1.00; K. 
“Kol saulė užtekės, tai rasa j Tamulevičius, S. J. Kirslis, N. 
akis išės.” Lyginai taip bus ir,Tolivaišienė, A. Lapeikiūtė, Į 
su tos draugijos veikimu.1 Ch. Zinkus, J. Voveris, J. Ro-Z 
Pakol ji “rinks” dokumentus, vas, J. Kušleika ir P. Errnala- 
garsinsis, provosis, tai dauge- vičius po 50c. P 

Juk ji ne tik pasmer- lis tų motinų ir jų kūdikių nuo 
kia tokias motinas, bet ir į kū- bado kojas pakratys. 
dikius žiūri, kaip į šunyčius.
O visgi jos tvarkdariai—karei- rinkti ir jieškoti tarpe karei- 

• viai paliko Reino srityje tokį vių, kuris sulaužė savo priža- 
didelį derlių ir apie tai kapi
talistinė spauda tyli.

Kalbant apie tą “demokra
tinį” derlių, reikia ve ką pasa
kyti: tie kūdikiai pasiliko 
be tėvų, jų motinos be vyrų. 
Buržuazija kaip į kūdikius, 
taip ir į jų motinas žiūri su pa
nieka.

Moterų 
ja dabar 
buvusius 
nors kiek 
nelaimingiems kūdikiams. Bet 
kaip tą padarius?

Francijoj yra specialis įsta-' 
tymas, kuriuomi draudžiama 
jieškoti nelegali© kūdikio tė-> 
vą, jeigu jis pats geruoju ne- J.—Talpiname anksčiau gau- 
prisipažįsta. Vadinasi, tuo 
klausimu visi Francijos karei- me sunaudoti.

draugija 
įstatymų

4

Meti] Minėjimą Ši Vakarą!
Šį vakarą, 8:30 vai., New 

Yorko, 'Brooklyn© ir apielin- 
kės darbininkai paminės šešių 
metų sukaktuves nuo įsikūri-

,mo revoliucinio dienraščio ! mėjimas,” kurio nieks iš publi- 
“Daily Workerio,” Amerikos i kos, kaip tvirtina “Record,” 

. nepripažįsta Londosui.
Pasipiktinęs sporto rašyto

jas Lanse MacCurley sako, 
kad Pennsylvanijos valstijoj 
turėtų būt išleista įstatymai, 
uždraudžiant ristikams muštis, 
kaip kad darė Londos.

Tą patį ristynių vakarą Phi- 
Arenoje, kur buvo 
publikos, Juozas 

nugalėjo Charlie 
minučių ir 42 se- 

Philadelphijos spor-

čia reikėtų ne dokumentus

dus, bet griebti už pakarpos
Francijos ir Anglijos 1
ir priversti teikti paramą toms 
motinoms ir kūdikiams.

Bet kas tą padarys? Juk 
varnas varnui į akį nekirs.

Švenčioniškis.

4.

5.

G. BALČIAUSKAITĖ 
t

buržuazinė draugi-1 
neva rūpinasi, kad 
jų tėvus privertus 
teikti paramos tiems i

2.
3.

LIETUVIS GRABORIUS t
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Tūkstančiai darbo žmo
nių tuo tikslu susirinks į Mec
ca Temple svetainę, 133 West 
55th St., New Yorke, kur, ap
art geriausių kalbėtojų prakal
bų, bus ir koncertinė progra
ma, kurią išpildys pirmos rū
šies artistai.

Revoliucinius šokius šoks Dor_! 
ša su grupe savo šokikių; grieš! 
simfonijos orkestrą be konduk-Į 
toriaus; stambus baritonas) 
Taylor Gordon patieks visą ei-> 
lę negrų dainų.

Be atskirų muzikos gabalų, 
simfonijos orkestrą sugrieš iri 
revoliucinę garsų poema apie ' A 4
.“Stenką Razina,” kuris) kaip ^ŽELAI LABAI SEKASI 

Smulkių su- ^jlloma, buvo vadas valstiečių i * 
Viso sudaro | sukilimu prieš’ carinį despotiz- 

mą. ( . • • ■
“Daily Workeris” ;

i organas ko--padienį, sausio 14 d., vakare, 
Poniulės. Drg. i vejantiems Amerikos darbiniu-1104th Regiment Armory, Bal- 

Kiekvienas privalo, at
muš atsilanko ir visiems'silankyti į tą jo parengimą ir 

kalba patiko. Tik gaila, kad' palinkėti geros kloties, prade- 
nedaug žmonių atsilankė j d ant J am septintus metus 
prakalbas, ypač moterų. Kuo-! 
met kitur matome moteris pro-; 
gresuojant, tai pas mus atbu-i 
lai. Po prakalbų L. D. S. 30 
kp. narės turėjo pasikalbėji- 
mą su drg. Bondžinskaitė ♦ ir Union Avė. J ___ 1- l
gero įspūdžio į mus padarė. bus palaidota sausio "1T d)

50c.
rinkta $1.60.
$17.10. Pinigai perduoti drg.)
Bondžinskaitei del pasiuntimo.)

Parduota 3 kpygutės Lietu-! blausias spaudos 
vos Darb. ir

,,v. (Bondžinskaitė dar pirmu kart kams. valdžias ..........................

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Komunistui. McAdoo, Pa.— 

Apie S. L. A. 54-tos' kuopos 
susirinkimą ir Pild. Tarybos 
nominacijas jau buvo rašyta, 
todėl neapsimoka pakartoti.

Svečiui P-kui, Elizabeth, N.

tą. Atleiskite, kad negalėjo-

Pa
KONCERTAS TEATRAS - ŠOKIAI 
Sabalo.j, Sausio (January) 11 d, 1930 

VANDERVEER SVETAINĖJ, kampas 9th ir Washington Sts

6.

PROGRAMA:
Kvartetas vadovaujant J.
F. Rudolph.
Piano solo—E. Zaleckaitė. 
Duetas—N. ir J. F. Ru
dolph.
Solo — G. Balčiauskaitė, 
kontr-alto.
Solo—D. Stanton,, barito
nas. >
Duetas—N. Jozelskaitė ir
G. Balčiauskaitė.
Solo—-N. Jozelskaitė, 
ranas.

sop-

8.

9.
10.
11.

TELEFONAI: Kaštone, M^nOZJ9669 Bell, Oregon 5186

ladelphijos 
Ivirš 8,000
i Komaras 
|Foxą į 19 
j kundas.
I liniukai Komarą taipgi vadina 
“Juozu Bulium.”

Sp. Rep.

Baltimore, Md.—Karolis Po
žėla turės ristynes su suiikia- 

yra svar- svoriu vokiečiu C. Vogeliu ant- 
1 ” ‘ " L, vakare,

MIRTYS—LAIDOTUVES
Mary Juknis, 40 .metų, 99 

s., mirė sausio 9 d.; 
šv.

Nepagirtina ir apgailėtina, kad jono kapinėse.
(ne visos narės atsilankė. Kas; Harry Drokov, 4.5 metų, 
i per priežastis susidarė dangų-, 1222 E. 89th St., mirė sausio 
jmai mūsų narių bei draugių,) 7 d . bus palaidotas sausio 11 

nepajėgia nuveikti savo Alyvų kalno kapinėse.
Laidotuvių apeigomis rūpi

nasi graborius J. Garšva.
apsileidimo. Juk mums retail 
tokis susitikimas būna su drau- .■ lie 
gėmis, kurios plačiau susipa-j . 
žinę abelname darbininkų ju-) — 
dėjime.
mums
draugė
galime padidinti mūsų \ veiki-' 
mą ir 
pasikalbėjimo su drg. Bon-;
džinskaite mes gavome daug Perkirtę net jautį ir tai

1 medžiagos veikimui ir tą mes rt . a
faktiškai praktikuosime ir vy- Pats Londos neikiek nebūtų 
kinsime šiais metais. Labai 
gaila buvo kuomet mes. taip!

ti m orėje.
Požėla šiame mieste gauna 

didelio prielankumo iš laikraš
tininkų ir sportsmanų. Jis ga
na nustebino visus, kai kelios 
savaitės atgal per spaudą pa
šaukė bile kurį iš sunkiasvorių 
kumštininkų Amerikoj stot su 
juom į kovą, taip kad sykiu ir 
kumščiuotis ir ristis. Nors Po
žėla tą iššaukimą paskui dar 
viešai pakartojo, bet neatsira
do nei vieno, kuris išdrįstų at
sistot į tokį visapusiai vyrišką 
mūšį prieš Karolį Požėlą.

Baltimorės spaudoje Požėla 
yra vadinamas “lietuviuku tig
ru.”

Kaip tai įdomu j 
buvo išgirsti, kuomet, 

nurodė mums, kaip i

sustiprinti kuopą, 
su drg.

N. JOZELSKAITĖ-RUDOLPH

John Naujokas

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

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

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

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

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisieini 
vietiniams bei apielinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

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

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

Baltimorietis.

SOSTAS

Kranjo ištyrimai, Laboratorijoa Bandymai

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

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

Albany, N. Y.— Naujas 
New Yorko valstijos biu
džetas, kuris ,bus patiektas 
seimeliui sekama trečiadie
nį, sieks $311,000,000.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

(Tąsa nuo '6 pusi.)
Sako : “Tie , smūgiai

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

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

T86 Lexington Ave., tarpe 58Yh ir

Tęl. Stagg 6533

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

būtų 
ne sy

kį, bet penkis šešis sykius. Ir

gana muvu iyuvhiicv jliicd v tciip 
trumpai tegavome su drg. pa-rtaiP> 
sikalbėti', nes jau buvo vėlu 
ir reikėjo apleisti svetainę. 
Bet užtai mes su gerais norais 
ir energija išsiskirstėme pasi- 
ryžusios sustiprinti mūsų kuo
pelę narėmis ir abelnu veiki- 

imu.

Solo — G. Balčiauskaitė^ 
kontr-alto.
Sekstetas—Eastono grupė.
Piano solo—Mrs. Shillis. 
Pionieriai su dainomis.

Po koncertui seks “UOŠVE 
Į NAMUS—TYLOS NEBUS.” 
Tai komedija, kurią sulos ak
toriai iš Philadelphijos. Bus 
juokų iki ausų. Paskui šokiai.

Pradžia 7 valandą vakare.
Nesivėluokite, nes programa 
bus pradėta kaip garsinama..

Įžanga tik 50 centų.
Užkviečia KOMISIJA.

2ND AVENUf 
PLAYHOUSC

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

Kainos: Nuo 1*2 iki G vai.—25c, nuo 6 iki 12 vai.—35c
PIRMU KARTU TAIP ŽEMOM KAINOM

Gerhard Hauptman’o pasauliniai revoliucine drama

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

O. Kušleikienč.

TROY, N. Y

Sausio 2 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 238-tos kuopos susirinki
mas pas draugus Kiškius, kurie 
užlaiko valgyklą 1707 Broad
way,’ Watervliet, N. Y. Į su
sirinkimą atsilankė 17 narių. 
Smagu pažymėti, kad kuopoj 
priklauso šeimynos, kurių ir 
yaikai priguli prie kuopos, 
kaip tai Kiškių ir Greičių. To
kiu būdu kuopa turi 20 narių, 
nes priklauso keturi jaunuo
liai—du vaikinai ir dvi mergi
nos. Pas šiuos jaunuolius ma
tosi noro darbuotis tarpe lietu
vių darbininkų. Pavyzdžiui, 
Jonas Greičiukas darbuojasi 
komisijoj surengimui koncerto 
ir baliaus. Taipgi reikia pa
žymėti, kad kuopoj smarkiai 
darbuojasi F. Petraitis, kuopos 
iždininkas, ne tik komisijoj, 
bet ir naujų narių gavime. Jis 
nesigaili nei laiko, nei iškaš- 
čių nuvažiuoti į aplinkinius 
miestelius. Gerai [darbuojasi 
mūsų organizatorius V. Ker- 
šulis ir T. Kapočius. Todėl 
mes manome greitu laiku pra
lenkt ir didesnių kolonijų kuo
pas.

Dabar kuopa rengia koncer
tą ir balių 1 d. vasario, kuris 
įvyks 418 Federal St., Troy. 
Programos išpildymui užkvies
ta draugė M. česnavičiūtė. 
Komisija mano, kad pribus ir 
draugas L. Prūseika.

Kuopos Narys.

geriau išlaikęs tokius kirčius.... 
Ir Londos buvo nusilpnintas 

, kad turėjo graibstytis, 
idant atsilaikyt prieš Požėlą, 
nes Požėla su savo vikrumu, 
spartumu ir mokėjimu, kaip 
kokiu bizūnu, šokdino Londo- 
są. • Augštai oran iškėlė Lon- 
dosą; jis buvo bejėgis rankose 
to ristynių artisto, ir būtų ap
turėjęs tokį pritrenkimą, nuo 
kokio beveik joks ristikas ne
atsigriebia.”

Londos, Požėlai nematant, 
buvo įsikibęs į šniūrus, kaip 
kad “skęstantis griebiasi už 
bile kokio daikto,” tęsia “Rec
ord.” Priėjęs referas atplėšė 
Londoso ranką nuo šniūro, kur 
visomis spėkomis Londos buvo 
įsikabinęs, kuomet Požėla jau 
buvo jį iškėlęs, kiek leido

DAINININKAI!
Jeigu jūs norite dainubti gerai, 

naudokitės geriausia instrukcija, 
kokią tik galite prieiti.

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

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

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

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

Mokina buvęs operetiškps grupes 
Gypsy Vagabonds direktorius.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchimag, Savinirika s

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
• GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽBYRĄ 
X-SpinduHai,

Kas yra didžiausias žmogau* pricias?—Baltis. Jis ne tik šankiausias liras Jvaro, bst 
ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką pagarsėjusias

~ (Miltelius nuo Šalčio) jokių šalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders 7&c už bxk^ apsiginkluok nuo mto amžino priešo I
__ _ — m v yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą-—yidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių 

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

TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Ava, 

Brooklyn, N. Y,

>nas

A6. žemiau pasirašę*. siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, bu nurodymais, kaip vartoti.

Vardai

No—

ilieitu

St. or At*.

Stata

,____  59th Sts., New York City
_ . , , / '■ ĮSjhnas iš 736 Lexington Ave. ' , .
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir 
dEk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ii 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klases moterims. Leidimas ir užganedinimas ■ užtikrintas. 
Klases dienomis ir vakarais.

Užganędinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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VIETOS ŽINIOS
Prigautu Darbininkų Šturmas 
Prieš Darbu Agentūrą

Reliance Employment Ag
ency (darbų suradimo agentū
ra), Ne\y Yorke, paėmė nuo 
150 darbo jieškančių pinigus, 
užtikrindama darbus; bet nei 
vienas iš jų negavo darbo.

kad toks ir toks žmogus pri
statys “štofo,” už kurį užmo
kėkite tokią bei tokią sumą pi
nigų.

Paskui atveža bačkas bei 
bonkas vandens ir paima pini
gus, kaip už šampaną 
bei degtinę.

gyvas šokių, dainų ir komedi
jos vaizdelis ant steidžiaus 
“Streets of Bombay.”

Bob West su Elsie Thomp
son griežia sykiu didžiaisiais 
vargonais.

Antradienį, magaryčioms, 
bus duota dar senesnis geras 
Wallace . Reid’o judiSį “The 
Love Special.”

MASPETH, N. Y.
L. D. S. A. 91-mds kuopos metinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 13 d» 
sausio (January), 1930 m., pas drg. 
Kalakauskienę, 61-39 Perry Ave., 8- 
tą vai. vakare. ~ 
nai dalyvaukite, 
nauja

Drauges, visos buti
nes 

kuopos valdyba.
Org. N. Greviškiūtė. (9-10) 

-------- f__i---------
C. BROOKLYN, N. Y.

L. D. L. D. 24-tos kuopos

bus renkama

PARSIDUODA kendžių, ice cream ir, 
stationery Storas. Prie Storo yra 

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

1-10

vyną SPORTAS
LONDOS VISAI 
NENUGALĖJO POŽĖLOSLa«‘irink»lgrutl' žm°nių bQr.y?’ Mušeika Detektyvas su susirinkę ties agentūra, prade- . J

jo šturmuoti ir grasint, koi po-1 Perpjauta Gerkle 
, licija juos išsklaidė. Bet iri 
policija jautėsi priversta areš-j 
tuot prigavikus agentūros vir-1 segusį, su 
šininkus. i rado policmanas padaužą de- XT

Netikta bet ir visos kitos aktyvą Johną Garvey, ties Newar ko.laikraščių.Ne tik ta, bet visos Kitos Broadway New Yorke ta, kad Požėla atsilaikęs pries

Apie Požėlos paskutines ris- 
Itynęs su Londosu Philadelphi-Svetimam automobilyj atsi- -

* ' perpjauta gerkle i J°J tilpa ne tlkras; pranešimas,
paremtas informacijomis ii

Pasaky

privatinės darbų sujieškojimo 
agentūros nuolat apsuk 
bininkus.

a dar- Garvey būdavo organizuoto- Džinų Lonaosą, <
jas mušeikų ir skebų prieš_^^.sebunc^as' 
įstreikierius. Į jokius, policijos 
klausimus Garvey beduoda at- 

įsakymų. Jis nuvežtas į ligo-Nedėlios Vakare
__ , , . t įninę ir susiūta jam zaizda.Nedėlios vakare, rytoj, L.į Matyt> jam ,gerk]ę.

D. S. A. pirma “°Pa re?®ia koks sėbras gerigsteris. linksmą vakarėlį. Moterų kuo-l- - -- - - ..... -
pa visuomet pasistengia su-j 
rengti šaunius vakarėlius, tad 
ir šį kart atsilankiusieji nebus 
suvilti.

Programa bus įdomi ir įvai
ri. Kas girdėjo Naujų Metų 
vakare dainuojant per radio 
Aido Choro merginų sikstetą, 
visi jų dainomis gėrėjosi; jos 
gana tankiai per radio publi
ką savo dainomis linksmina, 
gi šiame vakarėlyje matysit 
jas asmeniškai, ir galėsite pa
sigrožėti ' jų puikiomis dainų į 
melodijomis.

Dainuos ir baritonas Viš- Avenue.

Matyt, jam ’gerklę' perrėžė 
. Jis bi- 

|jo kalbėt, kad neišsiduotų su 
į kriminaliais darbais savo ir sa
viškės šaikos.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“RAUDONA RŪDIS”

“Red Rust” (lįetuviškai, 
“Raudona Rūdis”) yra Sovie
tuose pagamintas judamasis 
paveikslas, kuris dabar rodo
mas New Yorke, Martin Beck 
Theatre, 45th St., ties 6th

Jame ypač vaizduojama jau
noji Sovietų gentkartė.

Tai nėra koks vienpusiškas 
veikalas. Jame yra apsčiai ir 

melodijomis kiekvienam jaus-isavikritikos. Sovietai neša sa
mus švelniai pakutena. Juoslvo šalį ant savo pečių, kurda- 
kartą girdėjus, norisi pasiklau-jmi naują gyvenimą socialisti- 
Syti ir daugiaus. |niais pagrindais. Kas tingi-

Smuikininkas E. LeVanda ir i niauja, kas trukdo tą darbą, 
pianistas J. Dirgenčius. Šie;per apsileidimą, išlepimą ar- 
jaunuoliai savo muzikaliais ga-|ba iš piktos valios, tokis yra 
bumais yra gerai pasižymėję. ‘Stropiai kritikuojamas bei dis

ciplinuojamas.
“Raudona Rūdis” 

m a 3 aktų, 7 scenų.

niauskas iš Bayonnės, N. J.
Jaunuolių Kanklių orkestrą 

grieš vadovybėj Zablackučio. 
Šie jaunuoliai žavėjančiomis

bumais yra gerai pasižymėję.
Šokiams grieš orkestrą,,,su- 

sidędanti iš . penkių kavalkų; 
o gaspadinės parūpins skanių 
“sendvičių,” namieje keptų 
keiksų ir minkštų gėrimų. Ne- 
siveluokite. Pradžia 4 :30 vai. 
vakare; įvyks “Laisvės 
tainėje
Ipoterims 35c.

Kviečia Rengėjos.

sve-
Įžanga vyrams 50c,

Klastuoja Mirties Popieras, 
Kad Gaut Apdraudą

Sveikatos Departme nto 
Brooklyniškis Biuras gavo su- 
klastuotą paliudijimą (certifi- 
katą), būk miręs tūlas James 
Hamįl; ant paliudijimo sufab
rikuotas parašas Dr. Alexand- 
dro Kocho.

Sakoma, kad kas nors tuo 
būdu stengėsi pasiglemžti sve
timus apdraudos (insurance) 
pinigus.

19-tą Dieną Sausio— 
Koncertas ir Šokiai

Pirmas šiais 1930 metais, 
koncertas, kurį rengia Aido I 
Choras, įvyks 19 d . sausio 
(January), Labor Lyceum sve
tainėje. Bilietai—$1.00, 75c 
ir 50 c*

•Pradžia 3:30 vai. po pietų. 
Programa bus nenuobodi, nes 
geri -artistai dalyvaus. Pusė 
pelno nuo šio koncerto eis 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui. Visi vietos ir apie- 
linkių darbininkai ir darbinin
kės, esate prašomi atsilankyti 
i tą koncertą ir paremti savo 
centais nurodytą tikslą. ■ ** «

Už Vandenį Vietoj Šnapso 
Užmokėjo $100,000

New Yorke areštavo Alber
tą Glasserį ir Edwardą Seni
ną, kad keliems asmenims už 
$100.000 pardavė vandenį vie
toj degtinės. Tai buvo banki
ninkų ir kitų turčių šeimynos, 
kurios sumokėjo tuos pinigus.

žulikai virtojo tokį “trik- 
są.” Kada turčius sėda į lai-

važiuot į Europą, žulikas 
muša telegramą jo šeimynai,

yra dra-
Svk.

Glorify- 
’ (Ame.

Florenz Ziegfeldo ‘ 
ing the American Girl, 
rikietės Mergaitės Pagarbini
mas), garsinis judis su kalbo
mis, šokiais ir dainomis, pra
dėtas rodyti pereitą penktadie
nį Brooklyn© Paramount The
atre, tęsis iki ateinančiam 
penktadieniui. Tai yra gra
žus romantiškas dalykas. Ju- 
džio spalvos įvairios, tokios 
kaip jos yra matomos gyveni
me ir gamtoje. Pamatinė is
torija apie aktorę, kuri norėjo 
pakilti į garbę ant Broadway, 
ir kiek vargi,i jinai turėjo iš
kentėti. Vyriausias roles lo
šia Mary Eaton, Helen Mor
gan, Eddie Cantor, Rudy Val
lee ir Dan Healy, visi talentin
gi aktoriai.

Duodama Harry Richmano

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

Sekr. M. Beal.

PARSIDUODA restoranas pine sub
way stoties ii* prie fabrikų. Dau

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

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus Susirinkimas 

priežasties nėpranešimo

skai- 
metų

(8-9)

dien
raštyje pereitą antradienį neįvyko 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
17-tos kuopos susirinkimas. Todėl 
šauksime ekstra susirinkimą sekantį 
antradienį, 14 d. sausio, “Laisvės’’ 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyne. Pradžia 8-tą valandą vakare. 
Viki nariai ir nares dalyvaukite.

Sekr. Mickūnas. (8-11)
Džimį Londosą, graiką, tiktai 

. Da
bar N. S. iš Philadelphijos rar 
šo, kad “dar prie tų minučių 
turėjo būt pridėta viena va
landa, tai bus tikriau.

“Aš pats esu buvęs tenai, ir 
mačiau, kaip jiedu ritosi. Po
žėla būtų lengvai nugalėjęs 
Londosą, kad Londos būtų ri- 
tęsis sulig taisyklių, kaip kad 
reikalaujama kituose miestuo
se. Bet čia, Philadelphijoj, 
tai buvo paties Londoso tiesos, 
ir jam nieks nieko nesakė ir 
nestabdė, nors publika ant jo 
rėkė, kaip ant vilko. Požėla 
buvo Londosą taip nualsinęs, 
kad už kelių minučių būtų jį 
paguldęs. Bet Londos panau
dojo negražią gudrybę. Jis įsi
traukė į kampą ir laikėsi už 
šniūrų, o Požėla buvo jį iškė
lęs iki krūtinės, ir metė Lon
dosą, nieko nepamanydamas, 
kad tas laikosi už šniūrų. Tai 
paskui, kai Londos pasileido, 
tad Požėla prarado balansą 
(lygsvarą) ir griūdamas ant 
savęs užsitempė tą mešką; ir po No. 
virsdamas Požėla labai susi- N- Y: 
trenkė, kur nebeturėjo spėkos PARSIDUODA čeverykų Storas, ge- 
beišsiristi. Tai ot prisiunčiu 
jums iškarpą iš dviejų Phila
delphijos laikraščiu, 
do” ir “Daily News,” 
še? apie tas imtynes, 
rių matysite, jog aš 
kau.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
ANT PARDAVIMO NAMAI

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

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

Maspeth, 2 šeimynom namas, 
karam garadžius.

Labai nrieinamos prekės.
B. A. ZINIS

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

(7-12)

2

IŠRANDAVOJIMAI
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)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 'saldainių krautuvė, 

geroj vietoj, prie didelės mokyklos. 
Gera proga labai pigiai pirkti. Kreip
kitės pas A. Pakalniškį bile laiku, 
išskyrus nuo 1 iki 3:30 vai. po pietų, 

. 124 Roebling St., Brooklyn,
N. Y. (9-10)

“Recor- 
kurie ra- 
ir iš ku- 
tiesą sa-

“Su pagarba,
N. S.”

Apart N. S. minėtos gudry
bės iš Londoso pusės, Philadel- 
phijos “Recordas” rašo, jog 
Londos trankė Požėlą dešiniais 
ir kairiais kumščiais į .šonus 
kaklo ir į. kitas jautriausias 
vietas.

(Pabaiga 5-tame pusi.)

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

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.

Yra ir trys 
Parsiduoda 
Kreipkitės

(5-9)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
SUSIRINKIMAI

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIŲ DOMEI

Pirmadienio vakare, 8-tą va
landą, “Laisvės’*" svetainėje, 
įvyksta svarbus “L.” B. direk
torių susirinkimas, kuriame tu
ri dalyvauti visi direktoriai.

J. Nalivaika, Sekr.
(9-19)

Jaunuju Darbininkų Kliubo Balius Su 
Programa

ĮVYKS ŠI VAKARA, “LAISVES” SVETAINĖJ, 6 VAL.
Edna Rogers - Radžiūte 

duos 'keletą smuiko so-, 
ly.

Aido Choro Merginų 
Sikstetas.

Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės Stygų Or
kestrą.

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Margaret E. ČesnaviČiūte, 
palinksmins n a u jomis 
dainomis.

Prakalbos Jono Jurkevi
čiaus ir kito jaunuolio 
iš Jaunųjų Komunistų 
Lygos.
Šiamė 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 
skiepijimo 
apšvietos 
me'..

Įžanga

prie 
darbininkiškos 

lietuvių jauni-

50c Ypatai

Nufotografuoją ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1460

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

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 abelnai lie
tuvius atsilankyti ir persitikrinti mū
sų patarnavimu naujoj vietoj.

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yench-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET
BROOKLYN, N. Y.

. : . ' : (7-18)

Pasirandavoja

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

56
N.

Maujer

(6-11)

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistu* del visų ligų ir operacijų: 
Akių,...........................

Naupausi
Ausų, Nosies Ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

127
(Tarpe

East 84th Street 
Park ir Lexington Ave*.) 

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

Nedaliomis 10 A. M. iki J P. M.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, JL Y. ’

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių! ir Neturi Savyje Jokių 
., Chemikalų

t ; X ' 1
Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ii’ pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vanaėniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na . . ...............................................60c, per paštą 65c.

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

LORIMER RESTAURANT'
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite !

SAVININKĖ J. MARčIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street 

(PrieSais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y. S

VALANDOS:
10-12 prieJ piet; 2-8 po piet.
Ketvergai* ir subatomia iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniai* tik 
aulyg sutarties.

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. L

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE
Stagg
5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKA ir P. SIAURĮ

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

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

pažįstate mus, mes pažįstameJūs L . _ .
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

į • f J. ir O. VAIGINIS 
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
' (Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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