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Baisi Lietuvių Padėtis 
F' Brazilijoj

!j SAO PAULO.— Praneša
ma, kad lietuvių emigrantų 
būklė Brazilijoj yra labai 
sunki. Tačiau, blogiausioj 
padėty yra “Nuova Lithua- 
nijos” kolonijos kolonistai. 
Pirmiausia, kolonija yra 900 
kilometrų nuo Sao Paulo.

- Siūlę pirkti ten žemę agen
tai vilioja žmones ir tuo, 
kad, esą, ant jų perkamos 
žemės auga miškas. Pratę 
Lietuvoj branginti mišką, 
lietuviai, matyti, tikėdamie
si pardavę mišką išsiversti, 
noriai ėmė tuos sklypus. 
Žemė kolonijoj viena blo
giausių. visos Brazilijos. 
Gyvulių ūkininkai neturi 
galimumo laikyti: kiaulės 

L dvesia, o mulams l>ei kar- 
> vėms laikyti nėra ganyklų.

Ūkininkai, prakasę tarpu- 
kelmiuose žemę, sodina ku
kurūzus, prieš tai sudeginę 
esantį mišką. Tačiau ir tų 
pačių kukurūzų parduoti 
neturi galimumų: per toli 
ir per mažai moka.t Nuo 
artimiausios geležinkelio 
stotieš—50 kilometrų nepa
prastai blogo kelio. Oras 
pilnas kenksmingi; vabz
džių, jokio pašalinio uždar
bio kolonistai neturi. Vie
tos administracija nepapra
stai blogąi elgiasi su lietu
viais. Apgauti, nuskurdę, 
dvejus metus sunkiai dirbę, 
nustoję paskutinio skatiko, 
žmonės bėga, palikdami sa
vo žemę. Sudaryti “pirki
mo” kontraktai neduoda jo
kio galimumo suteikti kolo
nistams teisinės pagalbos. 
Žemės savininko Machado 
agentas Kiršteinas, kuris 
suviliojo žmones pirkti tą 
žemę, bijosi be ginkluotų 
prilydovų ir pasirodyti ko
lonistams. Eina gandai, kad 
Machado savo šią žemę yra 
jau 11 kartų pardavęs.

Sovietai Išleis $1,990,000,000 Statybai;
Padare Kontraktą su Amerikine Finna

NEW YORK.— Pereitą 
ketvirtadienį Saul G. Bron 
iš Amtorg, ’Sovietų biznio 
organizacijos New Yorke, 
atstovaudamas Sovietų Są
jungos Augščiausią Ekono
minę Tarybą, pasirašė su
tartį su Albert Kahn archi
tektūros kompanija (iš De
troit) delei teikimo patari
mų Sovietų valdžiai archi
tektūroj ir inžinierystėj. 
Albert Kahn pats atstovavo 
savo kompaniją.

Sąryšy su tos sutarties 
pasirašymu pranešama, kad 
šiemet Sovietų valdžia pra
leis $1,900,000,000 statybai.

Sovietų valdžia planuoja 
pabudavoti keturias dideles 
automobilių, trokų ir moto-< Lektūros 

, rinių dviračių dirbtuves ir 
devynias dirbtuves gamini
mui traktorių ir žemės ūkio 
įrankių.

Pereitais metais Kahn 
firma prižiūrėjo budavoji-

ma traktorių dirbtuvės Sta
lingrade, pietinėj Rusijoj, 
prie Volgos upes. Ta dirb
tuvė jau veik užbaigta sta
tyti. Į jos budavojimą ir 
įtaisymą įdėta apie $30,000,- 
000 kapitalo.

Kahn yra plačiai žino
mas, kaipo supi anuoto j as 
nekuriu didžiausiu automo- v v
bilių dirbtuvių pasauly, 
kaip tai Fordo, Packard, 
Hudson ir kitų Michigan 
valstijoj.

Sulig dabar padarytos su
tarties, Moritz Kahn greitu 
laiku vyks į Sovietų Sąjun
gą su dvidešimts penkiais 
pagelbininkais suorganizuo
ti planų braižymo biuro,‘ku
ris apims apie 4,500 archi- 

ir inžinierystės 
planų dirbėjų; didžiuma jų 
bus surinkta Sovietų Są
jungoj. Biuras bus po va
dovyste B. E. Barskio, So
vietų Statybos Komisijos 
prezidento.

Verčia Vokietiją Paaiškinti, 
Kaip Išmokės Kontribucijas:

HAGUE.— Henri Che
ron, franci jos finansų mi- 
nisteris, ir Philip Snowden, 
Anglijos iždo ministefis, 
šeštadienį čia reparacijos 
konferencijoj del vykinimo 
Youngo plano, įsakė Vokie
tijos delegacijai patiekti 
aiškų pareiškimą, ką Vokie
tija mano daryti kas liečia 
atmokėjimą’ karo kontribu
cijų, kurios jai uždėtos su
lig Youngo plano.

Dr. Julius -Curtins, Vo
kietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, delegacijos galva, 
atsakė, kad tuojaus priruoš 
raštišką pasiūlymą, kurį 
konferencijos atstovai galės 
svarstyti.

Nankingo Valdžia Nori Atme
sti Sutartį su Sovietais <

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Nankingo valdžios užsie
nio , reikalų ministeris Dr. 
C. T. Wang išleido pareiš
kimą, kad Chabarovske, Si
bire, Sovietų-Chinų derybų 
konferencijoj buvo disku- 
suojami tokie klausimai, ku
rių, Nankingo valdžios su
pratimu, konferencija netu
rėjo diskusuoti, ir del to 
Nankingo valdžia dabar ne
sutinkanti su padaryta pra
dine sutartimi Chabarovs
ke. Nankingo valdžia no
rinti tą sutartį atmesti. Ta
čiaus manoma, kad Sovietai 
su tuo nesutiks. ' .

Mongolai, kurie buvo užė
mę Hailar miestą ir įsteigę 
Sovietų valdžią, pasitraukė.

REIKALAUJA GRIEŽTESNIU PRIEMO
NIŲ VYKINI FEDERALIUS ĮSTATYMUS

Hooverio Sudaryta Tyrinėjimo Komisija Sako, įstatymą 
Vykinimo Mašinerija Esanti “Silpna” ‘

mu. Sako, policija, teismai 
ir kalėjimai reikalinga “to
bulinti”, kad įstatymai bū
tų griežčiau vykinami.

Tuo pačiu sykiu preži- 
dentris Hooveris pranešė,

Garmentiečiai Užgyrė 
Sutartį

Streikieriy Kova 
Korėjoj

TOKIO, Japonija.— čia 
gauta pranešimas, kad Fu- 
san mieste, Korėjoj, 1,000 
tekstilės darbininkų (audė
jų) išėjo į streiką prieš 
Chosen kompaniją. Streikie- 
riams pikietuojant dirbtuvę 
įvyko smarkus susikirtimas 
su policija.

Pranešimas sako, kad 
streikieriai įsiveržę į dirb
tuvę išvyti streiklaužius, su
daužę mašineriją. Streiko 
vadai suareštuoti.

Korėja yra po Japonijos 
imperialistų letena.

Sovietai Uždarė 450
Religiniu Įstaigų

••j' » ••>'*.....7*""" 'l *

MASKVA.— Vesdama ko
vą prieš religinius burtus,

CLEVELAND, Ohio. — 
2000 moteriškų drabužių 
siuvėjų, kurie buvo išėję į 
streiką pereitą antradienį, 
penktadienį užgyrė sutartį, 
kurią padarė International 
Ladies Garment Workers 
Unijos reformistiniai vadai 
su darbdaviais.

Atėmė 180 Automobilių 
Nuo Butlegerių

ST. ALBANS, V t.— Mui
tines viršininkai Vermont 
valstijoj atėmė nuo butlege- 
riu 180 automobiliu ir už
griebė 186,000 bonkų degti
nės 1929 metais. Viso buvo 
suareštuota 3,000 asmenų 
už laužymą blaivybės įsta
tymo.

žuvo ,Nuo JEksplozijos

PHIEADELPHIA, Pa. 
Charles ' W. Hallowell, •

Sovietų valdžia uždarė 450 amžiaiis>; darbininkas

“Velnio Apsėstosios” 
Paslaptis

Mary Pickford Gaudavo 
Po $10,800 į Savaitę
LOS ANGELES, Calif.— 

Ketvirtadienį čia testamen
tų peržiūrėjimo teisme bu
vo tardoma pagarsėjusi 
krutarnų paveikslų aktorė 
Mary Pickford sąryšy su 
jos motinos palikta nuosa
vybe. Jos motina numirė 
kovo mėnesį, 1928 metais. !

Mary Pickford protesta
vo prieš uždėjimą paveldėji
mo taksų ant jos motinos 
nuosavybės iki $38,284 ap
art $52,000, kuriuos valstija 
jau iškolektavo.

Apart kitų dalykų, Mary
Pickford paliudijo, kad 19171 tarimą pakelti šoferiams 
metais’ ji susitaupė $420,000. taksas, pakeliant kairias ant 
iš $560,000 algos, kurią ji važinėjimo. .
gavp. , Tuojaus po karo, 
1919 metais, jų uždirbo po 
$10,800 į savaitę'. 1920 me
tais ji pati pradėjo gaminti 
k rūta mus paveikslus.

Ji pasakojo, kad ji mokė
jo savo motinai $26,000 al
gos 1916 metais ir po $52,- 
000 į metus 1917 ir 1918 me- 
tąiš. Paklausta, ką jos mo
tina už tą algą dirbdavo, ji 
atsakė: •

y “O, ji prižiūrėjo mūsų 
asmenines išlaidas, aukas ‘ir 
išmokėdavo bilas. Vaikai, 
Jack ir Lottie, gyveno-su- ja 
ir ji buvo šeimynos galva. 
Jos ’patarnavimas buvo 
bai apvertinamas.”

PARYŽIAUS TAKSIŲ ŠO
FERIAI SUSTREIKAVO

PARYŽIUS.— Penktadie
nį čia taksių šoferiai pa
skelbė streiką, protestuoda
mi prieš miesto tarybos nu-

Iš , ,6,890 priklausančių 
prie unijos šoferių į streiką 
išėjo 6,807.. /

Darbininkai sako, kad pri
keliant kainas ant važinėji
mo kompanijos gaus dides
nius pelnus, bet šoferiai nu
kentės—gaus mažiau dova
nų (tipsų).

Rockefeller is Išreikalavo 
Prašalinti Gelžkelį Nuo 

Jo Nuosavybes

la-

Švedijoj šjltas Oras
STOCKHOLM, Švedija.— 

Švedijoj taipgi šiltas oras. 
.Sniego veik visai nėra. Tai 
‘šilčiausia žiema į 140 metų.

TARRYTOWN, N. Y. — 
Rockefellerių “šeimyna per 
20 metų vedė ’kovą, kad 
New York Central Gelžke- 
lis būtų prašalintas nuo jų 
nuosavybės PocantlCo Hills. 
Tam tikslui senis Rockefel- 
leris ir jo sūnus išleido $5,- 
000,000. Pagalios kompani- 
ja sutiko gelžkelį perkelti’ 
kiton vieton. v 1 ’ ‘ 1

religinių įstaigų, bažnyčių, 
cerkvių, sinagogų, kliošto- 
rių 1929 metais. Aprokilo
jama, kad dar yra 50,000 
visokių bažnyčių Sovietų 
Sąjungoj. Atimtos bažny
čios tapo paverstos į mo- 
kyląs, poilsio namus, kliu- 
bus, ligonines, knygynus ar* 
ba muzėjus.

Didelės katedros, kaip šv. 
Izaoko katedra Leningrade, 
kuri kainavo pastatyti $11,- 
000,000, ir Kazano katedra, 
taipgi Leningrade, viena iš 
brangiausių katedrų Rusi
joj, ir “atpirkėjo” bažnyčia 
Maskvoj, kuri kainavo pa
statyti $7,000,000, tapo pa
verstos į muzėjus...

penktadienį numirė nuo 
žaizdų, kurias jis' apturėjo 
ištikus eksplozijai ir gaisrui 
Globe teatre. Jo drabužiai 
užsidegė, kuomet eksploda- 
vo gazolino tanka. Du kiti 
asmenys apdegė; randasi li
goninėj.
Y Dabar tyrinėjama eksplo
zijos priežastis.

Išrado Taupią, Šiltą Krosnį

Įžymus danas, daugelio 
dalykų išradėjas, Dr. Dale- 
nas, išrado labai patogią ir 
naudingą krosnį. Išrastoji 
krosnis yra nedidelė, pritai
kyta virtuvės ir namų šil
dymo reikalams. Ji labai 
mažai: kuro suvartoja, bet 
daug šilumos duoda ir, ilgai 
šilumą laiko. Išrastoji kro
snis duodanti > apie 90 nuoš. 
suvartoto Rūro šilumos,,kai 
tuo' tarpu' 'geriausios kros
nys* tegali i duoti. apie -tree? 
dalį nurodytoj ;kiekio ;šilur 
mos.; Krosnis (taip įtaisyta, 
kad gali kūrentis, dieną i ir 
naktį, šilumą pati; regu
liuoja pagal nustatytą Jaip- 
snįi iBe _ kita ko, krosny 
nuolat yra karšto vandens. 
Uždarius krosnį, šiluma jo- 

miau zero suramino gyvenoje laikosi ištisą parą. -Die- 
tojus. Mandma, kad iš1 ną ir naktį degdama, ši kro- 
priežasties didelio šalčio 
vanduo upėj nebekils.

GRESIA POTVYNIS

' SWANTON; Vt.^- Neku- 
rie' šio miestelio gyventojai 
jau buvo* prisirengę apleisti 
savo namus pėnktridieriį, bi2- 
jodami potvinio.1 / Vanduo 
smarkiai kyla - Missisquoi 
Upėj, iškilo augščiau, 1 riegu 
1927 metais, kuoriiėt1 didele, 
dalis Vermont valstijos bu-1 
vo vandens apsemta.

Tačiaus temperatūros nu
puolimas iki 10 laipsnių že-

snis sudegina apie 4 kilog
ramus anglių.

VILNIUS.— Nesenai bu
vo pranešta, kad Vilniuj, 
Totorių gatvėj, rasta mer
gina, kuri šiaip atrodo ir 
jaučiasi visiškai sveika, bet 
kartais ją suima nepapras
tas priepuolis: labai išsipu
čia pilvas, paskui tas susi
traukia, o išauga nepapras
tai didelės krūtys. Priepuo
lio metu mergina netenka 
sąmonės ir keistai šaukia.

Šis dalykas sukėlė nepa
prasto susidomėjimo ir To
torių gatvėj turėjo dežuruo- 
ti keli policininkai, kad iš
skirstyti minias ateinančių 
pamatyti “velnio apsėstą-

-

Gydytojams ligą ištyrus, 
pasirodė, kad tai aštri iste
rijos forma.

Ta proga vienas gydyto
jas net paskelbė laikysiąs 
paskaitą apie , isteriją. Ši 
liga greičiausiai ir esanti 
visų padavimų ąpie “velnio 
apsėstus” Laltininkė. Del 
jos daug žmonių viduram
žiuose buvę net ant laužo 

: sudeginta.
Taip pat netjesa, kad tai 

tik motęrų liga, kaip- tik ja 
gali visi susirgti—maži, di
deli, moterys ir vyrai, 
priežastis dažniausia 
sunkūs pergyvenimai, 
didelis susijaudinimas.

Jos 
esti 
per

Bucharest, Rumunija. — 
Pranešama, kad Rumunijos 
valdžia padarė kontraktą 
su David M. Oltarsh, Ine., 
'New ’ Yorko' inžipierystės 
firma, ant $100,000,000 pa- 
būdavoti valdžios tarnauto
jams namus ' čiri ir kituose 
miestuosė. c L p • i

, Paryžius, Francija.-^Skai- 
tant sulig gyventojų, Fran
ci ja dabar turi-daugiau au
kso, negu bilę kita šalis. 
Francijt turi > $40 vertės 
aukso ant kiekvieno gyven
tojo. Jungtinėse Valstijose 
ant kiekvieno gyventojo iš? 
eina po $37.50* > < j 4

Ant Uolos Užėjo Laivas

NEW LONDON, Conn.— 
Anksti penktadienio rytą iš 
priežasties .didelės miglos 
tavorinis laivas Edward 
Luckenbach, užėjo ant uo
los netoli Block Island. Du 
laivai pribuvo pagelbon, bet 
negalėjo prisiartinti.:

lis

WASHINGTON.— Apie 
septyni mėnesiai atgal pre
zidentas Hooveris nuskyrė 
komisiją tyrinėjimui šalies 
įstatymų ir įstatymų vyki
nimo. Ta komisija dabar 
paruošė raportą iš savo vei-Jkad jis tuojaus patieks ken
kimo. gresui specifiškas rekomen-

Amerikos valdžiai einant į dacijas delei abelno įstaty- 
linkui fašizmo, pradedama i njų griežtesnio vykinimo. 
daugiau rūpintis, kaip i krizini didėjant, Ameri- 
griežčiau vykinti įstatymus. | kos kapitalistai x numato, 
Po priedanga griežtesnio ; kad šaly gali ’ prasidėti di- 
vykinimo blaivybės įstaty- j dėlės darbininkų kovos. Už 
mo Hooveris nuskyrė komi- Į tai išanksto rengiasi $uda- 
siją tyrinėti abelną įstaty-i ryti tvirtą įstatymų vykinį- 
mų vykinimą, kad paskui j mo mašineriją, kad slopinti 
būtų galima pravesti griež- j kiekvieną darbininkų pasi- 
tesnes priemones vykinimui i priešinimą, kad griežčiau- 
visų įstatymų, ypatingai tų šiai vykinti kiekvieną įsta- 
įstatymų, kurie labiausia tymą prieš darbin. Po prie- 
paliečia darbininkus: strei- į dąnga griežtesnio vykinimo 
kus, darbininkų . susirinki- ■ blaivybės įstat., kapitajistrii 
mus, demonstracijas ir tt. • planuoja suorganizuoti tvir-

Komisijos pirmininkas tą mašineriją griežtam vy- 
George W. Wickersham kinimui ypatingai tų įstaty- 
penktadienį pareiškė, jog ta imu, kurie ką nors bendra 
komisija suradus,' kad visoj 
šaly įstatymų vykinimo ma- 
iinerija^esanti nepakanka-jcionalizacija, algų nukapo- 
ma, kad reikalinga tvirtes
nės, griežtesnės jėgos vy-,........  t _ , __
kinti įstatymus, pradedant I tai rengiasi kiekvieną dar- 
nuo blaivybės įstatymo iribininkų išstojimą sukriušin- 
baigiant imigracijos įstaty-

turi su darbininkų kovomis 
už geresnį gyvenimą. Ra-

j imas, bedarbė stumia dar- 
ibininkus į kovą. Kapitrilis-

ti

Prašalino Komunistą iš 
Lenkijos Seimo

yr ’ ■ f y ■

6,000 Mainierių Marša- 
vo Išvyti Skebus

VARSA VA.— M. Rosiak, 
komunistas atstovas Lenki
jos seime, penktadienį pa
reikalavo, kad jam būtų 
leista kalbėti, bet fašistiniai 
seimo viršininkai neleido 
jam kalbėti. Nepaisant to, 
Rosiak atsistojo ir pradėjo 
skaityti savo prakalbą. Tuo
jaus tapo pašaukta sargy-; ka užpuolė . maršuotojūs; 
ba ir Rosiak prašalintas iš 1 1
seimo salės. Reakciniai sei- maršuoti linkui kasyklos, 
mo atstovai nutarė, jį neį- Vadams įskkė, kad jie jsa- 
leisti seiman per mėnesį lai- T 
ko ir už tą laiką jis negaus atgal, 
algos arti $125.

\

SYDNEY, Australia. — 
Apie 6,000 mainierių mar
ša vo į Rothbury kasyklą iš
vyti streiklaužius. Ten mai- 
nieriams išėjus į z streiką 
valdžia paėmė operuoti ka
syklą streiklaužiais.

Už penkių mylių nuo ka
syklos didelė policijos spė-

pareiškė, kad jiems neleis 
maršuoti linkui kasyklos.

kytų mainieriamš grįžti 
Mainieriai paklausė 

vadų ir nebemaršavo.
, ' ’ 2__________________ __ w ‘ . V

L z ,
Nuteisė 4 Policistus

PITTSBURGH.— čia fe- 
deraliame teisme penktadie
nį tapo nuteisti du buvę' po
licijos viršininkai ir du bu
vę policistai del butlegerys- 
tės.

John F. Brennan, buvęs 
McKeesport policijos virši
ninkas, tapo nuteistas 18 
mėnesių į Atlanta kalėjimą. 
Charles L. Bergstedt, Ver
sailles policijos viršininkas/ 
tapo. nuteistas metams ir 
vienai dienai į Atlanta ka
lėjimą.

Jie priklausė prie butle
gerių šaikos, kuri veikė 
McKeesport, netoli nuo čia.

Francijoj Teatrai Negali 
Išsilaikyti Del Taksų

PARYŽIUS.—Jeigu Fran
ci jos valdžia nesutiks nu- 
mušt taksas, Francijos te
atrų manadžeriai sako, jog 
reikės teatrus uždaryti. Jie 
grasina uždaryti , teatrus 
sausio 25 d., jeigu valdžia 
nereformuos taksų. Užsi
darius teatrams būtų atleis
ta iš .darbo 10,000 žmonių, 
aktorių ir kitokių darbinin
kų.

Lisbon, Portugalija. — 
Pęnktadienį rezignavo Por
tugalijos kabinėtas.

Sheffield, Anglija.— Čia 
užsidarė Cammed Laird 
Kompanijos plieno išdirbys- 
tė. Tūkstantis darbininkų 
išmesta iš darbo. Šiame di- 
strikte jau yra suvirš 31,- 
000 bedarbiu. '



' •■*.
Ww

Puslapis Ahtraš
y

i r: A

Pirmadienis, Sausio 13, 1980*f '

LITHl AMAN DAILY LAISVE
Published by : k '

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
. Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N, Y.

MDSP D AREAS BRAZIU JOI
/ AR G DIDŽIUMA JAU PASISAKĖ?

SUBSCRIPTION RATES:'
United: States, per year... .$6.00 '[

- Brooklyn, N. Y., per year. .$8.00 I 
Foreign cphiitries, per year.$8.00 \ 
Canada and Brazil, per year.$6.00

United States, six months.. .$3.00 
Brooklyn,'N. Y., six months.$4.00 
Foreign cduntries, six months.$4.00 
Canada and Brazil, six mo..$3.00

Entered as secohd class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

ŠNIPŲ IR STREIKLAUŽIU MINISTERIJA
Skaudus tai iš darbininkų pasityčiojimas, kad Wa

shington© valdžia turi “darbq” ministerį ir “darbo” ko- 
misįonįerius, o atskirų valstijų vyriausybės taipo pat lai-. 

« ko augštai apmokamus valdininkus, pabirmavotus tuo 
į “darinninkišku” varju. ,

Visi tie “darbiniai” ministerial ir komisionieriai yra 
tikriausi kapitalistų įrankiai prieš darbininkus; jie yra, 
vyriausi valdiškos šnipijados orgąnizuotojaf priep. kai
riuosius darbo žmones; jie yra tiesioginiai fąbpkantų 
patarėjai, ir pagelbininkai prieš streikięriųs; tai jų pa

tvarkymu daugiausia yra komunistų areštuojama ir kai
riųjų ateivių deportuojama iš Amerikos į .nasrus fašisti
nių .vąlclžių Italijos, Vengrijos, Jugoslavijos ir kitų. ;

Pirmiau dar, rodos, kiek gėdydavosi tokios savo rolės 
-Amerikos “darbo” ministerija ir dangštydavosi; pasku
tiniais gi laikais jau mažiau atsargumo te varto ja, gana 
atvirai parodydama saVo fašistinę fizionomiją.

Visais pernai metais iš Washington© “darbo” ministe
rijos ejo'spausdinti ir rašyti fabrikantams patvarkymai, 
kad vytų laukan iš dirbtuvių kairesnius darbininkus. 
Pagamino blankas su klausimais: ar tu esi Amerikos pi
lietis? Kada atvažiavai į Jungtines Valstijas? kokioms 
organizacijoms priklausai? ir tt. x

Toš'blankos tai koštuvai, per kuriuos Amerikos val
džią stengėsi padėt kapitalistams apsivalyt nuo klasiniai j 
sąmoningų darbininkų.

Kur komunistų vadovaujami darbininkai laimėjo sti’ei-

Mes, amerikiečiai, pusėtinai 
daug % rūpinamės Argentinos 
draugų reikalais. Mes šiuo tar
pu rūpinamės surinkti užtenka
mai pinigų, kad “Rytojus” ga
lėtų įsigyti linotype (raidėm 
statyti mašiną)., Tą darbą, ži
noma, mes turėsime varyti pir
myn.

Tačiaus jau laikas būtų at-; 
kreipti daigiau domės į mūsų 
išeiviją, Brazilijoj. ■ -

Kuomet pereitą pavasarį aš.,
rašiau f‘Laisvėje” apie bendrą1 dabai iri labai, reikia_ gerų, dar- 
padėjimą Brazilijoj, apie šalies bininkiškų knygų
politinę ir ekonominę ipadėtį, bai apsidžiaugė, gavę’[ pirmą 
tai apie lietuvių išeivių ju’dėji- knygų siuntinį dš ALDLD. Pas

būti. Matyt, .kad • dar reikės 
smarkiai pakovoti su įvairiais 
gaivalais, kurie tramdo progre
są. Mūstj draugai turi veikti 
sutartinai ir energiškai ir už
vis daugiausia saugoties viso
kių prisiplakėlių, kurie nusi
duoda esą pirmeiviais ir sakosi 
net prigulėję prie Lietuvos Ko
miui, Partijos. , “ .

Iš visos eilės laiškų, kuriuos 
gavau pastaromis savaiterųis, 
aiškįai matyties, kad Brazilijoj,

Draugai la-
politinę

----- kalauti iš individual© pasį- 
kad permainos ALDLČ. veiki-1 d™?. Partij0S^k 
mo programoj būtina. Pasikal
bėjus su nariais, ypač provin
cijose, negali prieiti prie kitos 
išvados.

Dalį to plano ir d. Pruseika 
užgiria. Jis mato reikalą ap
valyti tūlas mūsų kuopas nuo 
negeistino elemento, ką aš jau 
senai nurodinėjau. Pas mus 
atsiranda negeistino elemento. 
O reiškiantis šfhy kriziui, 
grieštėjant klasių kovai, tas ele
mentas juo labiau ims kenkti 
mūsii veikimui. Viduj organi
zacijos jis daugiau gali pakenk
ti negu iš lauko. »

O jeigu nesiimsime kokių ge- 
reisnių būdų gilinimui nariuose 
ir abelnai darbininkuose klasi
nės sąmones, atsiras pas mus 
ir daugiau negeistino elemento.

Kaip dabar yra—mes išlei
džiame daug knygų, du dien
raščiu, mėnėsinį žurnalą, daug 
prirašome, 1 bet praktikiniam 
agitacijos vedimui, mokinimui- 
si, organizavimui mažai energi- 
jo ir lėšų pašvenčiame. O kas 
gi nežino, kad nepakanka pasi
skaityti apie savo reikalus, apie 
savo idėjas, dažnai reikia pa
imti žmogų už rankos, atvesti 
prie darbo, pasakyti, kad tai jo i

Drg. L. Pruseika, “Laisves” 
nr. 2, rašydamas apie ALDLD., 
tarp kita ko 'sako:

“Nors Draugijos nariai di
dele didžiuma pasisakė prieš 
drg. Andrulio planą, kad leisti 
kuo mažiausia knygų, o dau
giau pinigų leisti bendrai agi
tacijai, tačiaus tai neginčytina, 
kad praeityje, o tuo labiau atei
ty, mes kreipėme ir kreipsime 
domės į tai, kad nevien tik 
knygas leidus.”

Reikia pasakyti, kad d. Pru
seika nevisai teisingai persta- 

s to ir patį tą taip vadinamą ma
no i planą; .ir narių atsinešimą 
į t£i. • ! ;

Pirma,; aš tame plane nesiū
liau, kad juo mažiausia knygų 
'leisti.Aš manau, jog reiktų 

: apie trečdalis pinigų, iki šiol 
skiriamų knygų leidimui, leisti 
bendrai agitacijai, ypač gilini
mui nariuose klasinės šąmonės. 
O trečdalis tai juk -ne juo ma
žiausia.

, ne tiesa, kad didelė 
dauguma narių nusistatė prieš 
tą planą. Didžiausias mūsų 
Draugijos apskritis — pirmas 
apskritis,—Chicagos ir apielin- 
kės, savo pastaroj konferenci
joj svarstė tai ir priėmė. Pitts- 
burgho-Clevelando apskričio, 
kuris irgi didelis, konferencija 
taipjau svarstė ir užgyrė tą 
planą vieno apskričio konferen
cija pasisakė prieš.

Kur gi čia ta “didelė didžiu- 
pasisakiusių prieš?

Ach, beje, ALDLD. 1 kp., po 
to,’ kada d. Pruseika agitavo 
prieš tą planą, pasisakė daugu
ma balsų prieš. Bet jeigu d.

kad

aktyviškumams Partijos ir 
revoliucinės klasės.

Darbininkų klasei discipli
nuoto avangardo klausimas 
yra klausimu pergalės arba 
pralaimėjimo; Scott Nea- 
ringui atspausdinimas vie
nos brošiūros arba knygos, 
kurią atsisakė spausdinti 
autoritetiškiausia įstaiga, 
kaipo nemarksistinę, yra 
svarbesniu klausimu už to- * 
liausią pažangųjį darbinin
kų klasės avangardą.

Savo rezignacijoj, iš Dar^&^ 
bininkų Mokyklos Veik. Ko->" 
miteto, Scott Nearingas da
ro išvedimą, kad * 25 metų.. 
darbo kaipo revoliucionie- i 
riaus, jam pakanka. Jis ne- / 
žino, kad proletarinis revd- 
liucionierius dirba idėjai vi-^ 
suomet, bet ne tam tikrą'’ 
laikotarpį. Tikrojo proleta
rinio kovotojo' veikimas tę
siasi iki jis fiziškai ir poli
tiniai nebegali.

Matomosios aštrėjančios 
vieta, jo pareigos, jis turi tai i kovos palieka tokius ele- 
daryti. ! mentus kaip Scott Nearin-

Turime vieną keliaujantį or- gas ir numeta juos į revo- 
ganizatorių, kuris užsiima ■ liucijos atmatas. Nearingo 
praktikimu organizavimo dar-1 nemarksistinis supratimas 
bu. Toh gražu tas darbas nei-j i id?i • atsiduoti Ra-‘ 
na planingai, bet veiklesni:neleiazia. atsmuoti sa 
draugai vis labiau pradeda įver-1 pasiaukojusiain veikl- 
tinti organizatorių. Pittsburgo mui, kurio dabartinis mo- 
apielinkė laukia d. žaldoko su- ■ mentas reikalauja. Jis pats 
grįžtant, reikalauja organizato-; prisipažįsta, jog tos parei- 
riaus, mums po Illmojų, India-: g0S Rurjas šis perijodas UŽ- 
ną ir kitur, reikalinga tokis ke- . . , Komnni<,tn part;
liaujantis žmogus. ’ Antracito ! ?eaa anL KomuniStų raiU- 
distrikte reikalinga. Ir visurjJ0S nar1^ ^ra ?a.sta’ kun0S
kitur reikalingas. jis negali panešti. i < •

Sistematingas agitacijos ap-: Proletarinis revoliucionie- 
švietos darbas apimtų kėliau- rįus neskaito tokių uždavi- \ 
rinčio organizatoriaus darbą hjnių našta, bet skaito tatai 
dar daugiau, čia turėtų būti , T / . . ... s
aiškinama teorija ir mokinama : Patarnavimu, kuųjlS
pritaikyti ją praktikom Ir! entuziastiškai, llliosnoriš*; < 
mūsų organizacijos jau gali tai kai'priima į'Savo ir S&VO ■ 
įvesti, tik tūli draugai labai ne- klasėŠ ' principus, 
rangus. Ypatingai centruose 
matosi nerangumo. Tūli drau-

I

juos jau kilo sumanymas įsteig? 
ti ęontralinį knygyną Sao. Pau-i 
lo, mieste. • • i•

’ Iš savo pusęs mes jiems pa
dėsime, kiek tik galėsime. Siu
sime knygų daug ir silsime jų 
greitai. Siusime taip-pat i 
įvairių brošiūrų.

Iš savo 'pusės mes patartume 
braziliečiams visuomet infor
muoti ALDLD. C.K. ir mūsų 
spaudą apie tai, ką jie veikia 
ir ką jie planuoja- veikti. Nė
ra taip-pat abejonės, kad Sao 
Paulo draugams reikia veikti 
artymiausiame susipratime ‘ ir 
kontakte su Argentinos drau
gais. Jiem ten ' arčiau ir jų i 
veikimo sąlygos kiek tiek pa- į ma 

nais jau pradeda darbuoties jr | našios.
| mūsij draugai bei simpatikai. 
Jie jau pradeda kovą sų atža- 

----.-3 įr jvaįraus p]auko 
socialistais”, kurių ten yra ne

maža, nes emigracija iš Lietu
vos visų pirmiausia plaukia 

Šiuo tarpu Brazili-

mą aš tik'trumpai prisiminiau. 
Tuomet dar ■ mes Amerikoje 
neturėjome jokių ryšių su ,mū- 
"sų idėjos dradgais ir pritarė
jais toje šalyje, tuomet mes ne- 
susirašinėjome su jais. Apie 
visą lietuvišką judėjimą spren
dėme tik iš laikdaščių “Garsas” 
ir, “Brazilijos Lietuvis”. Bet 
tuomet abudu tuodu laikraščiu 
darė gešeftmacheriško įspūdžio. 
Aišku buvo, kad Brazilijoj ant 
pirmo smuiko griežė įvairūs 
avantiūristai, fašistiniai agen
tai ir šiaip jau visokio plauko 
maklioriai, kurie rūpinosi “tau
tą kelti”, o dar daugiau rūpi
nosi savo

Nuo to laiko dalykų 
Brazilijoj žymiai pagerėjo. Te-

kišeniaus reikalais.
stovis

ką Ir> privertė fabrikantą pasirašyti sutartį, Washingto- ^apeiviaisii .1 i t* • • i •• j • • v* t ii • i • i i socialistąHo “darbo” ministerija tuojaus siunčia darbdaviui įsaky- 
ihą, kad laužytų sutartį ir nįeko bendra neturėtų su 
^raudonųjų” organizacijomis. 'Brazilijon. U... Z_

Tai pagal tos ministerijos patvarkymą ir keli desėtkai j°j priskaitoma apri 40,000 lie- 
čėvęrykų dirbtuvių Brooklyne ir New Yorke paskelbė tuvilh kurių didelė didžiuma 
lok^į^ą prieš kairiąją Nepriklausomą Čeverykų Darbi-i ^yvena Sao laul° ir apiehnkė- 
ninkų Uniją, kuri, komunistų vadovybėje, buvo šauniai se’ 
laimėjusi tuzinus streikų vieną po kitam. Per tą lokaur Pabaigoje pereitų metų Sao 
tą labnkantai paskutinėmis savaitėmis išgujo į gatvę Paulo įsikūrė kuopa Amerikoj

ninku Uniją, kuri, komunistei vadovybėje, buvo šauniai

visus minimbs unijos narius. Teismai gi išdavė indžionk- 
šinus, kad unijos nariams* .Hevalia būtų nei prisiartint 
prieitų darbaviečių. v

Po to kai pereitą peųktadienį pora šimių darbininkų iš 
kėlė demonstraciją prieš Elmore Shoe Kompanijos dirb
tuve Brooklyne,’ kur policija daugeliui suskaldėygalvas 
ir keturis areštavo, tame skaičiuje ir lietuvį draugą Juo- 
?ą Eiduką,—tai Elmore Kompanijos prezidentas Abra
hamSolomon davė policijai šitokį pareiškimą:

“AŠ gavau laišką iš Washington© ‘darbo’ ministerijos, 
kuri mus persergėjo neiti į jokias derybas su komunisti
nėmis darbininkų organizacijomis.” ’

Sausio 11 d. New Yorko “World” paskelbė manifestą 
Amerikos “darbo” ^ministerijos ‘Taikos’ Kpmisionieriaus 
Charles G. Wood’o prieš' čeverykų dirbtuvių pikietnin- 
kus ir demonstrantus,—kad tai nesą “darbininkų daly
kas, Lbet grynai komunistų”; ir tęsia: . ‘

. “Tai nėra darbininkų ginčas, kaip kad paprastai dar
bininkų ginčai yra suprantami, ir jis nieko bendro netu
ri su teisėtu (legaliu) darbo unijų judėjimu... ir nėra 
jokio gero pagrindo reikalaut, kad tokiam judėjimui bū
tų duodama laįsvė, arba kad jis būtų pakenčiamas. Joks 
darbdavis negali eiti į derybas su tokiais elementais.”

O kadangi pastaraisiais laikais viem tiktai ‘/tokie ele
mentai”, komunistai, kairieji* vadovauja visoms tikroms 

-darbininkų kovoms (mainieriams, audėjams, n^etalis- 
tams, siuvėjams, valgyklų darbininkams ih kitiems), — 
tai Washingtono “darbo” ministerijos kampanija yra 
atkreipta prieš visą kovingą Amerikos darbininkų judė
jimą abelnai. ".'’Hvi < į

Kad tai tiesa; matonjeiš paties Amerikos ^IJai’bo Fe
deracijos prezidento Wm. Gręeno Viešo atsiliepimo į au
dyklų savininkus Pietinėse valstijose:“ - > •

"“Jeigu norite, kad- pas jus nebūtų streikų, tai prisi
imkite mūsų uniją.”

Tuo žvilgsniu Darbo Federacija <sm jos sociahstaujan- 
Čiaii Hoffmanais, pusmenševikiais Mustčmis ir kitais 
atlieka tą pačią misiją, kaip ir “darbo” ministerija ir 
fabfikantai.-

Kiekvieną šiandie darbininkų kovą Amerikos valdonai 
už kovą lygiai prieš save, kaip ir prieš fabrikantą, 

[vienas dabar streikas reiškia tiesioginį susidūrimą 
^asistuojančiomis valdžios jėgomis, kurioms talkauja 

lt geltonieji Darbo Federacijos vadai ir “Sočialistų” par- 
lyderiai, parūpindami’ ‘galvažudžius ir mušeikas 
fctreikierius., . z

• / Bet tokia dalykų eisena savaime muša tą ligšiolinį blo- 
■iiL būk Amerikos valdžia esanti “teisinga ir lygi visiems 
-piliečiams”; tokie reiškiniai bėklimpstant kapitalizmui į 
Skilesnį krizį, diena iš dienos vis storiau pabrėžia faktą, 

po Amerikos “demokratijos” avies kailiu slepiasi ka- 
diktatūros vilkas.

Taip aiškėjant klasinio skirtumo linijai tarp darbiniu- 
.‘M ’iš vienos pusės, ir kapitalistų su jų valdžia, iš aht- 

pusės, juo sparčiau ’kairėj ą darbininkų judėjimas, 
WatjMfimas, kad jis nęgali pasitikėti nieku kitu, kaip tik 
įaį&feh darbininkų klasės jėgomis, kurių priekyje stovi

didelė didžiuma

h’ Antra,

Galop dar štai kas reikia pri
durti: Lietuvos fašistinė val
džia kreipia nemaža domės. į 
Braziliją. J 
agentą-konsulą. Nesenai vai-' 
džios įsakymu Brazilijoj lankė
si tūlas Daukantas, kuris i išbu
vo ten kelius plėnęsius. Apie 
savo misiją jisai davė slaptą 
raportą vidaus reikalų ministe
rijai. Aišku,-kad Kauno fašisL 
tai bando uždėti' -savo kontrolę 
ant Brazilijos' liet? gyvenimo, 
'ba'ndo steigti ten mokyklas ir 
'tt.- Tokidi pad^cidi edcerčt’- mū-1 

draugų darbas1' tuo sun
kesnis, tuo painesnis^ Aišku 
taip pat,) kad įvairūs žvalgybi
ninkai, vieši ’’ ir apsimaskavę, 
veikia išeivių, tarpe. Jie skūn-

l' Pruseika ir ten kalbėjo, 
Ji jau turi ten savo įas pianas siūlo “juo mažiausia

Liėtuyių Dąrbininkų L^iteratū-y 
ros Draugijos. Kiek anksčiau 
įsikūrė kuopa Raudonosios Pa- 
gelbos. Dedama pastangų už- 
megsti ryšiai, su komunistiniu 
tos šalies judėjimu. Paminejp 
mui 12 metų Sovietų Sąjungos -r »mūsu darbuotojus, 
sukaktuvių pirmu kartu Brazi-1 jie dar he tik‘ skel.spainiu,
lijoj pasirodė lietuviški atsišau
kimai." Prasidėjo aukų rinki
mas Lietuvos politiniams kali
niams. Smarkiau pradėta gų tarpe turi būti geležinė vie- 
skleisti mūsų pakraipos laikraš- nybė, kad jie galėtų pasekmin- 
čiai—argentiniečių “Rytojus” ir gaį kovoti prieš įvairaus plau- 
europiečių '“Bals,as”.

Tuo pačiu kartu prasidėjo 
aštresnė kova Susivienijime 
Lietuvių Brazilijoj ir šiek tiek 
pagerėjo Susivienijimo orga
nas “Garsas”. Tame laikrašty 
jau galima įmatyti ’ šiek-tiek 
užuojautos mūsų judėjimui, 
hors kol-kas “Garsas” dar toli 
gražu nėra tokis, kokis turėtų

bet ir provokacijų.
Šiose aplinkybėse mūsų d'rau-

ko reakcionierius ir gešeftma- 
cherius bei šmugelninkus. M'es 
turime šviesti minias, kovoti už 
įtakų mūsų idėjų plačiose mi
niose. Mes turime turėti Bra
zilijoje savo laikraštį, kuris bū
tų pilnoje mūsų kontrolėje ir 
kuris galėtų sulošti rolę kolek- 
tyvio organizatoriaus.

L. Pruseika.■ /* ' I

knygų leisti”, tai nenuostabu} 
kad nariai pasisakė prieš. La
bai galimas daiktas, jog jei d. 
Pruseika būtų kalbėjęs už, 
dauguma būtų stoję už.

žinau viename labai svarbia
me mitinge, Brooklyne, kur d. 
Prusėika dalyvavo, tas planas 
svarstytas ir dauguma balsų 
priliptas, x Berods ,;.ir pats d. 
Pruseika nebaj^ąyę prieš.

’ 1 Man nevisai aišku ir tas, ko
dėl d. Pruseika jau kelintu kar
tu rašo, kad dauguma narių 
priešingi tam. Atrodo, kad jis 
nori save ar kitus^ įtikinti.

Teisybė, dalis ALDLD. Pild. 
Komiteto priešingi tam, bet, 
man rodos, jie bus priešingi bi
le naujam žygiui organizacijoj. 
Pas daugelį mūsų* draugų yra 
perdaug konservatyvumo. Prie 
bile 
gūs. 
kad 
visi 
nybėj, jie kalba ne iš patyrimo, 
bet tik manydami, kad nariai 
bus priešingi. O dažnai būva 
taip, jog eiliniai nariai daug 
greičiau priima ką nors naujo, 
gero.

Važinėdamas po įvairias ko
lonijas aš juo labiau įsitikinu,

ko naujo jie labai neran-
Ūž vis blogiausia tas, 

jie kalba už kitus. Girdi, 
bus tam priešingi. Tikre-

Tą viską suėmus, A. J. V. ;
matosi neiangumo. iuii arau- Komunistu Partijos Centro 
gai mano, kad mes turime lai- .. . v r • • A
kytis įsikibę senų metodų, se-L ’ XT “ • —•*” ----
nų veikimo būdų. Jiems rodos, j Scott Nearingą iš Partijos 
kaip tik imsimės ko naujo, tuo- ■ narių sąrašo. *• *
jau ir žlugs viskas.

Mūsų prakalbos, ypatingai 1 
provincijose, dažnai susirenka I 
pusė publikos jaunų žmonių. į 
Jaunimo organizavimas yra' 
mums viena pačių svarbiųjų: 
problemų, čia reikia kas nors i 
daryti. Vietos draugams rei- • __
kalinga pagelba. Atvykus vie-1 pusė tuzino fašistų šalininkų, 
na prakalbą pasakyti daug ką; bet vienas iš tų yra tai buvęs . 
nepadarysi. 'kuopos pirmininkas J. Naujo- ‘

Mūs centrai būtinai turi su-1 kas. Tasai žmogus ne tik ne
rasti būdus geresniam veikimui, 'moka susirinkimo tvarką ves- į 
didesniam klasinės sąmonės 1 ti, bet nesupranta S. L. A. kon- 
plėtimui.

Komitetas nutaria nuimti •

DETROIT, MICH.
Buvusio S. L. A. 200 Kp. 

Pirmininko Sorkės

šioje kuopoje randasi apie

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senam Laisviečiui, Benld, 

Iii. — Tokius klausiaus, kas 
dirbo baliuje—narė ar ne na
rė, galima išrišti kuopų susi
rinkimuose. Per laikraštį gali 
tik bereikalingų ginčų sukelti. 
Tddelį korespondencijos netal- 
pil 
p*

DARBmNia} •<
KALEX GOHIL'S

—*

PARTIJOS KAMPELIS

istitucijos taisyklių. Bet kiek
viename susirinkime bando sa

lve statyti augštu žmogum ir
. . . v t j | žinovu , S. L. A. teisių. Vįsįl k

paieigas, kurias uždeda re-'kuopos susirinkimai, J. N. ve- J 
voliucija ant revoliucionie-1 darni, atrodė sorkės—maiša- "**' 
riaus. - pienė. '

( Prieš užimant urėdą S.
Scott Nearingas niekuo-. a. 200-kuopos valdyboj 1929 j 

met nėra buvęs marksistas.1 metais sausio mėnesi,-pirm. J. '

f1

Lwutt

Scott Nearirigąs Pašalintais 
iŠ Aihietilį^J Komunistų

, Jųųgtiniif Valstijų Komu-į 
Kol 

Tšlrii® ||j<amą pa4 
[rei^kiųią, thė^ilįitį Scott 
'NearingO'.Yyšiįs Ž sfc.. Parti-' 
Įja: ‘ ’C

Amf Jiįdgt-j 
:Kištų Partijos 
aplaikė .laišką J 
Ne.ąringon kaž^dfečiąU 
narystę Partijoj. Jame 'Nea
ringas nurodo, kad jiė pa
ruošė rankraštį /istorinis ir 
ekonominis giminingumas 
(correlation) tarpę senovės,; 
klasikihio ir moderninio' 

į,Šisai rank-

Cį

ntro Ko-5

• 1. Liąutis spausdinti rank-’
. raštį. To • aš nęnorėČiau pa- 

■ jdaryti, , nes aš tikiu, kaęl jis 
({turi svarbių istorinių .sintezių, 
i; (iki riN i fUv i ųępaskelbtų.
į! 2. Spaūsdinti rankraštį b,e 
f'Partijos sutikimo ir. žinios. 
LTsfe1 g^ali' privesti prie 'naujų 
gPaHijbj’ kivirčių, ktirių jžtu

Sausio 43; jž - <
—Išėjo pirmasis “Daily Woy- 

kerio” numeris Chicagdje, 19^’4.
.... ... i, ............... 

Amerikos Komunistų ’Parti
ja. O kad
mas demohstraėijaė• iii įkilus 
vięšus išėjiftius darbininkai 
kas kartas labiau ' įvertina, 
tatai rbdd kad ir tokie 
“fakteliai”, jog vis dažniau 
stoja ^liepartijinįai demon
strantai į-.Komunistų Par
tiją. ' Panašiai buvo ir už- 
pereitą penktadienį, • kuo
met iš būrio areštuotų de- 
rionstrantų šeši t įsirašė* į 
Partiją pačiame kalėjime.

klasikihio 
imperializmo’
raštis buvęs įteiktas Mas-, 
kvoį e tūlai ; ąųf ėntingai 
marksistinei - įštaigai, kuri 
jį atmetusi. Atmetamas, sa
ko- ' Nearingas,’ pAstat© jį 
prieš sekamas galimybes:

Tačiads ■ joj© pasidąvimas 
'Partijos direktyvoms ir dis
ciplinai galėjo padaryti 
jį naudingų proletarinei 
revoliucijai. Bet jis tfokš-' 
ta pasilikti tiktai “priete- 
lium”. Nė jokis Komunistų 
Partijos narys negali būti 
tik paprastu “prietelium” 
revoliucijos; jis turi būti 
aktyviu kareiviu joje. Kad 
būti prietelium revoliucinės 
darbininkų klasės, reikalin
ga stovėti kovotoju jos ei
lėse. Kad būti prietelium 

jis ir.ant Partijos, tai reikia stovėti 
tbliaus, kaip praeityje, pa- kareiviu -jos.eilėse. Išlau- 
laikysiąs Partijos principus kyj Partijps eilių, “priete- 

_•__ •_ •__ _____ 1 _ 9y i _ • _

< Partijos sutikimo

PaHijdj kivirčių, 
turime perdaug.

3. Pasitraukti iš Partijos 
atspaušdihti rankraštį.”

;į Scott Nearingas pasisa
ko Centro Komitetui, kad 
jis nusisprendė eiti “tre
čiuoju kėliu”- ir pasitraukti 
iš Partijos, nors, “

ir

ir remsiąs josios darbą.”
i Šis pranešimas, sykiu su 

rezignacijos l^škais, ku
riuos. Nearingas pasiuntė 
eilei proletarinių revoliuci
nių or^ariižacijų, parodo, 
kaip Nė’aringo typo intelek
tualai mažai gali išlaikyti

, “priete- 
lius” nustoja buvęs pozity
viu faktorium pusėje dar
bininku-klasės ir revoliuci
nėse kovose, ir, tuo būdu, 
stiprina proletariato priešą, 
buržuaziją.-

RevoliUcinė darbininkų 
klasės partija negali pasi-

N: šti savo Šalininkais pasiun
tė Pild. Tarybai skundą ant 
išrinkto Ed. Šepučio, fin. sekr., 
ir ižd. A. šedžio. Kuopos-na
riai labai; pasipiktino aut taip-, 
nepamatuoto skundo ir atšiŠA-’ 
kė rinkti'kitas ypatas; taipgi 
nesirado nei kas palaiko tin. 
sekr. vietą. Taip ir pasiliko 
per dešimtį mėnesių. Nors 
tame laikotarpyj J. N. kelda
vo visokias sorkes, bet nariai 
atakavo jo nesąmones.

Lapkričio 3 d., 1920 niv J 
pirm. J. N., dar neatidaręs su?' 
sirinkimo, pradėjo .skaitytį 
nuosprendį P. T., kad Ed. Še
putis ne tik negali eiti kp. fin. 
sekr. pareigas, bet jis lieka iš
brauktas iš S. L. A. narių tat- 
po, o ižd. A. šedis netenka 
savo urėdo ir lieka suspenduo
tas ant vienų metų.

Perskaičius Pild. Tarybos 
nuosprendį, reikėjo jį priimti 
ir išrinkti komisiją perėmimui 
iš finansų sekretoriaus ,ir iždi
ninko turto ir dokumentą. 
Taipgi išrinktas laikinas fįh. 
sekretorius ir iždininkasi.

(Pabaiga ant pbM.’3) * * * i *
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irmadienis, Sausio 13, 1930 Puslapis Trečias ’

WATERBURY, CONN. Narių , šysirinlcd nėmaž ii, jbetilykai, kas tik ne sulyg J. N.

Įvykusios vakarienes ir pelno
ne yisį.' Išduotas raportas nuo muzikos, viskas po gruodžio 

> menesio susirinkimui buvo S.
Prolet. Meno Sąjungos Reikalai

PROTOKOLAS 10-taa Choras turės užsimokėti 
jimą ir metines duokles Į 
trą.

Įsto-
Cen-

metinės konferencijos, kuri;
Įvyko 15 d. gruodžio, 1929 m.,! 

iJL. P. Kliubo svetainėj, 376 >
Iroadway, So. Boston, Mass. Apskričio veikimo, pažymė- 

Konferenciją atidarė org. J.[damas, kurie darbai atlikti ir 
Grybas 11-tą vai. dieną. Per-■ kuriuos dar reikės atlikti. Or- 
skaitė dienotvarkį, pasiūlyda- ganizatoriaus raportas priim- 
mas delegatams priimti. Die-|tas< RapOrtuoja fin. sekr. J. 
notvarkis priimta, kaip buvo ą Mineikiūtė. Tš finansų ra

gi s Syta. Padaryta delegatų i pOrto paaiškėjo, kad pinigų 
došaukis. Pasirodė, kadįyra ižde virš dviejų šimtų de

legatus, yra prisiuntę devyni ■ |erių< Raportas priimtas. Ižd. 
orai sekančiai. LaisvėsĮj^[ Budrikis su sekretorės ra- 

ras iš So. Bostono, Mass.,, pOrtu sutiko. Raportavo Ap- 
legatus; Liet. Lavin. Ra-;skricio dirigentas Edw. J. Sug- 
Įghoras iš Norwood, 4 de- ar> kad operetė “Pepita

Aido Choras iš Wor- gera pasisekimą, nes jau sep- 
cester, 3 del.; Liuosybės Dailėsįtyni chorai yra pasiėmę 
Ratelio Choras iš Montello 5 
del.; Laisvės Choras iš Haver
hill 2 del.; Aido Choras iš 
Hudson 1 del.; Liaudies Cho
ras iš Lawrence 1 del.; Jau
nuomenės Choras iš W. Lynn

) 3 deL; Lyros Choras iš Stough-

Komiteto Raportai
Raportuoja org. J. Grybas

turi

mo
kintis; nekurie chorai pakarto
ja antrą sykį sulošdami. Ra
portas priimtas.

Chorų delegatų raportai 
(del sutaupinimo vietos laik
raštyje čia pažymėsiu chorų

Jąunųomenės Choro delega 
tai Atėjo į antrą sesiją 2:15 
vai. po pietų.

Paimtas apkalbėjimui klau
simas rengimo operečių kitose 
kolonijose. Po plataus apkal
bėjimo nutarta, kad chorai ir 
kitos organizacijos, norinčios 
surengti operetę ar šiaip kokį 
perstatymą, ir kad išvengti ne
susipratimų tarpe A. L. P. M. 
S. II Apskričio chorų, tai turi 
atsiklausti vietinio choro, ar 
jis sutinka (žinoma, jei cho
ras priklauso prie A. į. P. M. 
S. H Apskričio; nepriklausan
čių prie Sąjungos nėra reikalo 
klausti).

Apkalbėta prelekcijų rengi- 
;mo klausimas. Po plataus ap
kalbėjimo nutarta prelekcijas 
proletarinio meno klausime 
rengti, pakviečiant prelegentą 
drg. L. Prūseiką iš New Yor- 
ko. Rengimą sutvarkys ap-j vadus, 
skričio komitetas.

Apkalbėta pikniko komisi
jos apsileidimas. Komisija, 
kuri buvo iš Liaudies Choro, 
nepridavė nei finansų, nei ra-

Gastonijos streikieiių gelbė- liko apie 20 dolerių. Svarsty- L. A. Centro Sekr. pranešta ir

v\Viso nuo devynių chorų 25 
delegatai. Suteikta sprendžia- 

« mas balsas Apskričio Komite- 
• to nariams, tai viso suąidarė

stovį, išmesdamas ilgus rapor-Į porto konferencijai. Po apkal
tus iš chorų veikimo.—sekr. J.; bėjimo nutarta Įgalioti drg. A.

Zelionį ir V. Kralikauską, kad 
pikniko komisijos darbą greit 

tvarkyti ir pasekmes 
Apskričio komitetui.
sumanymai apskričio

G.). Aido Choras iš Worces
ter, Mass., narių turi 54 ; ižde 
pinigų $.365.00. Choro veiki- 

Laisvės Choraskonferencijos dalyvių 32. Kon-|ypas didelis.
ferencijos prezidiumas ,‘išrink-i S°* Boston, Mass., narių tū
tas sekantis: pirmininkas J. J.*r* 42; v/d« jRinson-
Bakšys, pagelbininkas A. Ze- choro veikimas didelis.
lonis, sekr. J. Grybas. Įneši- sybės Dailės Ratelio Choras iš 
mų sutvarkymui bei rezoliuci- Montello, Mass., narių turi 48;. 
jų komisija: P. Kubiliūnas, L. ižde $337.09. Choro j
Zelson ir V. Kralikauskas. veikimas didelis. Liet. Lavi-, 

Skaitytas protokolas 9-tos ni^osi Ratelio Choras iš Nor-|
konferencijos ir priimtas. i wood, Mass., narių turi 35; pi- 

Skaitytas Apskričio komitetoiWM iž^de $150.00; choro veiki- 
vieno posėdžio protokolas ir mas didelis. Liaudies Choras 
priimtas Lawrence, Mass., narių tu-

Skaitvtas laiškas nuo A. L.į™ ^0; pinigų ižde $100.00. 
,^P. M. S. C. B. Sekr. d. Krakai-!Choro veikimas didelis. Aido

Čio. Laiškas priimtas. j Choras iš Hudson, Mass., na-
Apkalbėta. J a u n u o menės!r^ ^5 ; ižde pinigų $50;

Choro iš W. Lynn, Mass., pri-į^01’0 veikimas vidutinis. Lais- 
ėmimas Į A. L. P. M. S., nes v^s Choras iš Haverhill, 
Jaunuomenės Choras dar nėra|^ass-’ narių turi 20; pinigų iž- 

; choro veikimas 
•didelis. Lyros Choras ' iš

lonis, sekr. J. Grybas.

pinigų ižde $105.00;
Liuo-

. Choro
Liet. Lavi-

Įstojęs Į A. L. P. M. S. centrą, [^e $500.00;
Bet Jaunuomenės Choro dele- didelis.
gatai paaiškino, kad jų choras Stoughton, Mass., (dar jaunu- 

ir į'centrą. Tai tls> nar1^ turi 34;. pinigų iz- 
nutarė Jaunuo-^e $80.00; veikimas vidutinis, 
priimti Į II Ap-I Jaunuomenės Choras iš W. 
proletarinį cho-|LVnn’ Mass-> <nari^ ir turtas 

i nepažymėta), bet taip yra ži
noma, kad narių turi virš 40 

Viso A.
A.L.P.m7 Š.TlAp'skntf 'Pu L- p' M- s- 11 Apskritis narių 

kacj turi 328; turto visų chorų sy- 
Pirma 
valan-

tuoj aus Įstos 
konferencija 
<menės Chorą 
skritį, kaipo 
rą. z

Apkalbėta pHėmimas Lyro.
f' Choro iš Stoughton, Mass., Į Įr ^eral stovi.

apkalbėjimo paaiškėjo,
Lyros Choras yra atgaivintas iš
seniau gyvavusio Labdarybės seslja uzc‘aryta 12:30 
Choro, kuris pirmiaus prigulė- dieną.
jo prie A. L. P. M. S. H Apsk
ričio. Todėl Lyros Chorą nu
tarta priimti į Apskritį be įsto
jimo mdkesties.

kiu sudėjus $1,797.09.

Antrą sesiją atidarė pirm.

Norwoodo L. L. R.

prisiųstų
Nauji 

naudai.
Įnešta

Choro, kad senas tarimas būtų 
i atšauktas, kur ,'yra pasakyta, 
Ikad II Apskritys metinių kon
certų nerengs. Turėtų būti 

■rengiami apskričio koncertai.
Po apkalbėjimo, Įnešimas at
mestas.

Norwood, kad 
mų kiekvieno 
būtų rengiami 
kai visų chorų 
ną pasidalins 
lygią dalį,
bėjimo, Įnešimas atmestas.

Nutarta II Apskričio pikui- kojo.

. R. Choro iš 
vieton rengia- 

choro pikilikų, 
tik trys pikni- 
bendrai ir pel- 
visi chorai po

Po plataus apkal-

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.D
Optometras 

Optikas
Norintieji tinkamai 

Javo akims akinius, 
šiuo antrašu:

jimui komitetas buvo surengęs 
14 d. gruodžio vakarienę. Ko
miteto susirinkime buvo nutar
ta, kad rengimo komisija pa
vaikščiotų per biznierius ir pa
rinktų daiktų, kad galima būtų 
padaryti daugiau pelno. Ko
misijai pasidarbavus, surinkta 
iš biznierių nemažai įvairių 
daiktų ir todėl vakarienės su
rengimui pasidarė mažai iš- 
kaščių, reikėjo tik už svetainę 
užmokėti ir šiaip už mažmo
žius. Į. vakarienę susirinko 
nemažai vietinių ir iš apielin- 
kių. Kadangi draugė Jeskevi- 
čiūtė buvo atvažiavus į VIII 
Rajono konferenciją, tai daly
vavo vakarienėj ir pasakė ge
rą prakalbą, kviesdama visus 
organizuotis ir gelbėti streiko 

nuteistus (ilgiems me
tams Į kalėjimą. Kalbėjo B. 
Rasimavičiūtė, choro vedėja, 
kviesdama jaunimą prisidėti 
prie choro. Svečiai suaukojo 
17 dolerių su centais. Nuo va
karienės irgi nemažai pelno 
liks.

Turiu pasakyti, kad ne visi ti,

(Pabaiga 5-tame pusi.)

DETROIT,, MICH.
(Pabaiga nuo pusi. 2)

Gruodžio 1 d., 1929 m., 
s'ibuvo S. L. A. 200 kp. prieš-? 
metinis susirinkimas. Susirin
kęs didelis būrys narių laukė, 
kada prasidės susirinkimas, 

ibet pirm, kaip nėr, taip nėr.
Turėjo užimti pirm, pagalbi
ninkas vietą. Pirm, pribuvo 
puse valandos vėliaus.

Užėmus pirm. J. N. vietą, 
vėl prasidėjo sorkės. Pir
miausia pradėjo kibti prie na
rių, kad tas ir tas suspenduo
tas ir neturi balso. Priėjus 
prie nominacijų S. L. A. Cent
ro, komiteto, pirm, vėl pradėjo 
kabinėtis prie narių, kad kol į 
visi neužsimokės, negali bal
suoti ; tai vėl kimba prie fin. 
sekr. J. Galinsko, kad sekr. 
turi iš knygos visus perskaity- 

! , kiek katras narys skolin- 
biznieriai prisidėjo prie strei-[gas. išrodė, kad čia kas tai 
kierių gelbėjimo, kai kurie daroma, kad tik susirinkimą il- 
griežtai atsisakė ką nors duo-'gjau užvilkus.
ti, o kiti žadėjo, bet nieko ne-j Baigiantis susirinkimui, pil
davę, reiškia, tik pasijuokė iš mininkas J. N. pareiškė, kad 

Darbininkai ture-[įvykus klaida, jis pamiršęs 
blanką namie, ant kurios turi 
būt surašyta ir išsiųsta i S. L. 
A. Centrą visi nominacijos var
dai. Tad pirm. J. N. prižada 
skaitymo balsų komisijai at
mokėti lėšas už nuvažiavimą 
pas jį Į stubą ir ten sudarys 
užbaigą nominacijos blankų. 
Bet nariai gerai žinojo, kas 
per žmogysta J. N. ir del ko 
jis taip darė, todėl 200 kp. 
komitetas ir balotų komisija 

ir laukė, 
kol bus atvežta reikalinga 
blanka, nors reikėjo laukti 
apie 2 vai. Jeigu balotų ko
misija būtų davusi save už no
sies vedžioti, tai tada pats J. 
N. būtų davęs skundą, kad ne
legaliai balotai buvo skaityta 
ir išsiųsta. Nes progresyviai

komisijos. j
tų žinoti tik-tuos, kurie remia 
darbininkiškus reikalus. Juk 
biznieriai, didžiumoj, čia gy
vena iš darbininkų, vienok at
siranda 
atsisako 
reikalus.

T. D.
ačiū drg. Visockiui, kuris labai 
daug dirbo del labo šios vaka
rienės surengimo, nes vaikščio
jo pas biznierius ir t. t.; taipgi 
draugei Vaitonaitei, kuri daug | pasiliko svetainėje i 
dirbo šiuo klausimu ir draugei 
Krakauskienei, kuri savo 
muose viską pagamino il
siems tiems, kurie ką nors

tokių, kurie griežtai 
paremti darbininkų

-ta kuopa taria

Šie biznieriai aukojo del

at-

su nebūtais priedais apie na- 
irių ir komiteto nenusilenkimą 
! prieš J. N. Apart kit ko, fa
line laiške sako, kad “A, šedis 
į nuo birželio m., 1929 metui 
j nemokėjęs mokesčių ir jis nuoi 
Įgruoažio 1 d. išbrauktas.” To- 
liaus sako, kad kuopos fin.; 
sekr. J. Galinskas negali būti ■ 
kuopos sekretorium, jeigu jis j 
suranda, kad A. šedis yra už-; 
si mok ėjęs mokesčius it nesu- 

.spenduotas. Taipgi Centro 
sekr. užgiria J. N. pareiškimą, 
kad 18 narių negalėjo balsuo
ti. Ir daugelis kitokių gązdi- 
nimų ir nesąmonių prirašyta.

Po tam skaito fin. sekr. J. 
Galinskas laišką nuo S. L. A. 
Centro sekr. P.. Jurgeliūtės, 
kuriame sako, kad A. šedžio 
pašelpos ir mokesčių klausi
me pasirodė, kad A. šedis yra 

Iteisus su mokesčiais Centrui, ir, 
I pas mus per neapsižiūrėjimą' 
Įvyko klaida. Todėl A. še-i 
džiui išmokėsime pašelpą. At
siprašom už visus padarytus 
nemalonumus. Tas parodo, 
kad J. N. tik vaduojasi S. L. 
A. Centro sekr. padiktavimu, 
o ne savo protu.

S. L. A. 200 kp. nariai ne
šė nepakenčiamą jungą nuo 
tokio betvarkio pirm. Bet, 
pagaliaus, išėjo iš savo urėdo. 
Dabar užima pirm, vietą Pra
nas Stakvilavičius. Iš visko 
atrodo, turėsime sumaningą ir 
darbštų pirmininką. Nežinau, 
ką dabar darys buvęs pirm. J. 
N. ? Tur būt pradės tverti 
naują sorkininkų kuopą.

Senas Narys.

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

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

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

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

na- 
vi- 
au-

kas rengti (metinis) Worces
ter, Mass. 1
sis Aido Choras. ,
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Centro Biuro reikaluose (iš stokes^ D. McGrath, J. Ta- daugiaus, negu senieji kandi-

Surengimu rūpin- karienės Įvairių daiktų.
V. Radžiūnas, J. Žukauskas, .

K. Strikulis, V. Januškevičius,[ kandidatai gavo du trečdaliu
V* 4 X f A CV , U CV U AU U 0 , A X JIUIIUA'

mošaitis, J. Baltrušis, J. Jakša, dataii. ' ','1
L. Jamele, B. Maršalka, A. i Sausio 5 d. š. m. Įvyko S.L.A. 
Vaičaitienė, S. Kratavičius, F. 20(Y kp. metinis susirinkimas. 
Podvaraitis, J. Stanevičius, N. Nespėjus pereiti pirmesnius 
Janušis, J. Petraitis, L, Liau- reikalus, čion pirm. J. N. išsi-

Krugelis, Rivers traukė iš 1 
Co. ir Colonial anot jo—“laiškas nuo P. T.

ir duoda užrašų raštininkui 
kaityti. Iš laiško pasirodė vi-

A. narių susirinkimas, si reikalingi ar nereikalingi da-:

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

KAINOS PRIEINAMOS.

Telefonas—Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit išpildo

ma; persiuntimas apmokama.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kra

itine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

Pinigus siųsk čekiu arba money , 
orderiu, nesiųskit pinigų papra'stam 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Giljet i toad. Spencerport, N. Y.

centro sekr. laiško) :
Nutarta parsitraukei naujos 

menininkų konstitucijos 20 
egz. ir išsiuntinėti II Apskri
čio chorams po 2 egz.

Nutarta, kad kiekvienas A.
L. P. M. S. II Apskričio cho
ras turi užsiprenumeruoti or
ganą “Vilnį.”

Pilnai pritaria, kad A. L. 
Į P. M. S. seimas Įvyktų sykiu 
___ _____ II Apskri
tys nutarė pasiųsti tris delega
tus.

Nutarta C. B. sekretorių tei-
1 painformuoti, kokias 

dainas dainuoja II Apskričio 
chorai. Painformuos konfe
rencijos sekretorius J. Grybas.

Nutarta sekančią A. L. P.
M. S. II Apskričio konferenci
ją laikyti So. Boston, Mass.

Išrinkta A. L. P. M. S. 
Apskričio valdyba; org. 
Grybas, prot. sekr. E. Zurbai- 
tė, fin. sekr. J. A. Mineikiūtė, 
ižd. M. Budrikis; sporto ko
mitetas : pirm. J. J. Bakšys,, 

, pagelb. A. Kižas, sekr. D. Vai
telis; dirigentu nominuoti, ir 
bus referendumu vienas jų 
rinkta šie: Edw. J. Sugar, 
Jablonskiūtė-Meškienė, Ig. 
Perminąs, M. Pauliukaitis 
M. K. Bolys. ■ ■ ‘

Konferencija uždaryta 4:45K 
po pietų per pirmininką 
Bakšį.
Konf. Sekretorius, <

J. Grybas.
S. Jei protokolas būtų 
kur netaip užrašyta arba

danskis, M. 
Said Bottle 
Balbung Co.

Sausio 1d.
T. D

Maršalka,

buvo sušauktas

4-

TAI TIE ŠVELNŪS

kišenės d’ikta laišką, f If A R A I 
“laiškas n.m P T” LlUHRHi

VARDU

MENDELO
Kuriu Jūs Pageidavote

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

Tik -Lyros,J- i- Bakšys 1:30 vai po pie- gu s 'L \ seimu 
j tų. Padarytas delegatų var- 
!došaukis; nepribuvo tik Jau- 
Inuomenės Choro < delegatai. 
Raportaš iš sporto komiteto . 
veikimo. Raportuoja E. Bud-j®1^?^1 
rikaitė: Atlaikyta viena kon
ferencija sporto klausime, ku- 
'ri silpnai pavyko, nes tik trys 
chorai konferencijoj dalyvavo. 
Abelnai sportas dar silpnai 
veikia, nes iš 9 chorų tik trys 
turi savo sportininkų grupes, 
būtent, Montello, Norwood ir; 
Worcester. Raportas priimtas.

ir

prisitaikyti 
kreipkitės

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel., Stuyvesant 0177

RUSSIAN ART RESTAURANT
181 Second Ave., Cor. 12th St.t New York City

Rusiški Valgiai Rusiška Atmosfera
ŠOKIAI—RUSIŠKA BALALAIKŲ ORKESTRĄ 

Rusų Iškilminga Muzikališka Programa Kiekvieną Vakarą 
Užkandžiai—Pietūs—Vakarienes—Staltiesės Veltui 

Specialiai pritaikymai bankietams ir grupėms
ZINAIDA, NICOLINA, gerai žinoma radio dainininkė, dainuoja 

Paulina valandomis WABC stotyje.
ELENA KAZANOVA dainuoja “Aplink Samovarą” valandomis.
PAUL HOKEN, klasiškų Šokių šokėjas.
MISHA MARKOFF dainuoja čigonų dainas prie gitaros. 
IR KITI.

vai.

La

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ

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

II

is- 
M. 
C. 
ir

kaip
ir visai kaip kas praleista, tai 
visas pastabas ir pataisymus 
prisiusite žemiau telpančiu 
antrašu. Taipgi, jei kas nori 
gauti operetę “Pepitą” ar dai
nų sąsiuvinį “Proletarų Ai
das,” tai kreipkitės šiuo antra
šu: J. Grybas, 44 Chapel Ct., 
Norwood, Mass. .

Geneva, Šveicarija.-Penk
tadienį suėjo dešimts metų 
kaip gyvuoja imperialistų 
Tautų Lyga.

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

HAARLEM

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

Juos Išdirba

■ STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

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

New York

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama

PARAŠĖ SENAS VINCAS

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygute Turi 82 Puslapius Kaina 40 Centų.

Reikalaukite pas A. L. P. Meno Sąjungos Sekretorių
P. KRĄKAITIS

3240 Thomas St. Chicago, Illinois

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Varpas Bakęry,. 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Saviųinka^ Tel., Stagg 5938

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



Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M.xšolomskas

Lehigh Valley Coal Co. sa
vo darbininkams davė gera 
kalėdų “dovana',’’ nes su. 24

(Tąsa)
—Fornuška, o tu ar nesibijai su broliu 

mūšyj susitikti?
—Ko bijotis?—juokdamasis Foma tarė. 

—Ponas oficieriaų, kokis jis man brolis? 
Priešas jis priešu ir yra ir nei nepastebėsi, 
kaip mūšyj jį užmuši.

—Fornuška, o mano brolis taipgi yra ar
mijoj pas raudonuosius.

—Ot, abu mes vienodi. Reiškia brolis 
prieš brolį.

Sugulė. Ilgai Baranovskis negalėjo už
migti. Vis galvojo apie tai, kad jo brolis 
Kolia yra Raudonojoj Armijoj. Irgi tokis 
geras, tokis malonus ar jis galėtų būti prie
šu. ..

—Foma,—kumštelėjęs į šoną jam, tarė, 
—o gal rytoj mes mūšyj susitiksime su 
broliu ?

—A? Ką? Kaip?—pagaliaus susigriebęs 
atsakė,—visko gali būti.

Jau rytus dengė raudonoji žara, kaip 
Baranovskis pradėjo užmigdinėti. Jam 
pradėjo sapnuotis, kad jis mūšyj susitiko 
su savo broliu;

—Priešai!... Broliai priešai!... Brolis 
prieš brolį!

šalin Karas
Rytą pulkas stojo į mūšio pozicijas. Ofi

cieras Baranovskis su savo kuopa stovėjo 
dešiniajame sparne. Pulkas užimdinėjo 
nedidelį mišką. Kaip 10 valandą ryto Rau
donoji Armija visu frontu pradėjo puolimą 
ant N-skos divizijos. Puolimas vedamas 
buvo povaliai, nedrąsiai, atsargiai čiupinė
jo priešą, stengėsi surasti baltųjų silpnus 
punktus. Iš raudonųjų pusės veikė leng
voji artilerija, siųsdama šrapnelius. Puo
limo pėstininkų eilės buvo toli, šaudė re
tai, perbėgdavo lygumas ištisomis grupė
mis. Tais momentais baltieji tankiau šau
dė ir leido darban kulkasvaidžius. Bara
novskis sėdėjo miške prie nedidelio kelmo 
ir klausėsi, kaip ėjo mūšis. Lengvas vėja- 
lis pūtė ir kulkų švilpimas ypatingai buvo 
muzikalis. Jis visai nei neatrodė, kad tai 
kulkų birzgimas. Kulkos lėkė retai, ir jų 
balsas buvo panašus j kokių tai mažų 
paukštelių skrendimą viršuj ^galvos. Kar
tais jos lėkė po vieną, o kartais grupėmis. 
Baranovskis klausėsi ir juokėsi. Pagaliaus 
patsai pastebėjo savo juoką ir įkirto:

—Štai ji, mirtis, kartais dainuodama, 
gali ateiti. Taip gali numirti nei nesupras
damas, besišaipydamas. Pataikintų toji 
dainorka į galvą ir gana. Liktų nuo gyve
nusio žmogaus kas? Tik kelios eilutės 

.sekančiame laikraščio numeryj ir viskas. 
Kad štai tokis ir tokis oficieras krito mū
šyj tada ir prie tokio ir tokio sodžiaus ir 
viskas.

Raudonųjų puolančios eilės puolė po va
liai, bet nuolatos artinosi vis arčiau ir ar
čiau. Šaudymas tankėjo. Tankiai ir ner
vingai pradėjo tratėti kulkasvaidžiai. Pra
dėjo veikti baltųjų artilerija. Kanuolių 
kulkos staugdamos ir ošdamos lėkė per 
baltųjų pėstininkų galvas ir sproginėjo 
aYit puolančių raudonųjų eilių. Raudonoji 
artilerija atsake. Prasidėjo kanuolių mū
šis. Pėstininkai juokėsi. Juokdamiesi kal
bėjo :

—Ačiū tau viešpatie, artilerija su artile
rija susikabino. Lai viena antrai laužo 
šonkaulius. Lai tik mūs neliestų.

Motovylov vaikštinėjo iš užpakalio savo 
pėstininkų kuopos ir skaitliavo artilerijos 
šūvius.

—Bak-bak!... Bak-bak!... Bak-bak!... 
Bak-bak!... —šąudė baltieji. Motovylov 
skaitliavo ant pirštų ir už trumpo laiko 
girdėjo, kaip ant raudonųjų:

Puf!... Puf!... Puf! Puf!—trūkinėjo 
kanuolių šūviai.

Oficierius ištiesdavo pirštus ir juokėsi 
Šaukdamas:
.—Ar girdite, vaikai, kaip mūsiškiai ver

čia? Visi šūviai sprogo. Geri Anglijos 
prezentai (dovanos). Tai, tai ne komunis
tiniai prie 8-iti valandų darbo pagaminti.

Motovylov kodėl tai buvo įsitikinęs, kad 
Sovietų respublikoj ir dabar visi dirba tik 
po 8 valandas. Jis manė, kad net raudonie
ji kovotojai karo linijoj išbūva ne ilgiau, 
kaip tik astuonias valandas.

s —<Bak!... Bak!... Bak! Bak!—atsaki
nėjo raudonoji artilerijos batarėja.

—Puf!..-. Puf!... Bo... Bo...—du 
sprogo ir du tik nukrito raudonųjų šovi
niai.

—Aha, prastai draugams,—juokdamasis

rėkavo Motovylov,—tik du sprogo. Pras
tai draugams, prastai.

—Bak!... Bak!... Bak! Bak!—netikė
tai iš kairios pradėjo veikti kita baltųjų 
batarėja, ir iš užpakalio sunkusis mortiri- 
nis šūvis kriokė:

—Bu-u-uk!—storai kriokė per galvas 
lėkdamas 6-ių colių šovinys. Ten už upės 
griausmingai sprogo ant raudonųjų. Rau- 
rlonoji batarėja nutilo. Baltieji iš džiaugs
mo rėkė:

—Aha, karšta raudoniems draugams! 
Negardžios anglų dovanos!

O tuom kartu raudonoji batarėja, ku
rios būvio vietą apčiupinėjo baltieji, grei
tai persikeldinę j o į naują poziciją. Po va
liai, bet nuolatos raudoni šauliai vis šliau
žė artyn ir artyn prie priešo. Baltieji ati
darė baisiai tankią ugnį. Baranovskis sė
dėjo už kelmo ir žiūrėjo į nugarą prieš jį 
sėdinčio kareivio. Jam rodėsi, kad desėt- 
kais kūjų namų statytojai kala į geležinį 
stogą—mūšis vis ėjo.—Trak! Grak!... 
Trak!... Grak!...—nuolatos kalė. Kūnas 
nerviškai trūkčiojo. Burnoj troškimas. 
Širdis bijančiai, netvarkiai plakė. Bara
novskis patraukė kelis gurkšnius iš bon- 
kos. Vanduo buvo šiltas, atsidavė purvu. 
Oficieras susiraukė. Jo kareiviai ramiai 
gulėjo eilėje. Vieni rūkė, gulėdami augš- 
telninki, kiti saldžiai snaudė, o kiti patylo
mis kalbėjosi.

—Štai, ką nori daryk, Jonai, nors bai
liu mane vadink, kaip nori—kalbėjo ruda
barzdis kareivis,—o aš negaliu būti ramus 
mūšyje. Nors jau ne pirmą kartą, o nega
liu. Širdis šala. Akyse vis vaidinasi mo
teris ir vaikučiai. Vis manau—užmuš. 
Oh, kaip aš bijau, Jonai. Vis dar pagyven
ti norisi.'

—Nieko Petrovič, tas tik iki pirmo šū
vio, o ten viską pamiršti—atsakinėjo ant
ras.

—Kas tiesa, tai tiesa. Kaip pradeda tra
tėti, viskas aplinkui tauškėti, tai pamiršti. 
Ir taip laike mūšio aš jau nieko, .negalvoju.

■ diena gruodžio uždarė visas 
savo kasyklas ant neapr'ibuo- 
to laiko. Mainieriai vaikščio
ja be darbo ir “džiaugiasi” ka
lėdų dovana. Nors kitų kom
panijų kasyklos dirba pilną 
laiką, bet darbas jokiu būdu 
negalima gauti. Bedarbių 
randasi gana daug, Geri lai
kai, ar ne ?

16 sausio čionai kalbės žymi 
lietuvių kalbėtoja1 drg. Mažei
kienė iš Clevelando. Mūsų 
kolonijoj senai jau prakalbos 
buvo, 
kartą 
tainė. 
k ąre.

todėl ' manoma, kad šį 
bus kupina Eagles sve-

Pradžia 7:30 vai. va-
Ne pamirškit!
h: t

A. L. D?L. D. 17-tdj kuopoj 
Seno Vinco raštai jau namie. 
Graži, didelė knyga. Visi na
riai dalyvauki! sekančiame 
kuopos susirinkime, kuris įvyks 
sausio 19. d. ir atsiimkit jums 
prigulinčia knyga, kuria skai
tydami kiekvienas būsite pa
tenkinti.

Lyros Choras pastaruoju lai-j 
ku, taip sakant, “bizi.” Moki
nasi operetę “Kova už Idėjas.” 
Turėtų būt dedamos pastangos 
įtraukt d augi aus jaunimo į 
chorą. Tie tėvai gali didžiuo
tis, kurių sūnūs ir dukterys da
lyvauja Lyros Chore.

A. L. D. L. D. 17-tos Kp. 
Korespondentas.

BALTIMORE, MD.
Sausio 3 d. čia sudegė Bino 

Ohio kompanijos didele dirb
tuvė. žinoma, kompanija ne
turės nuostolių, nes jos viskas 
apdrausta. Bet darbininkai 
turės ilgai būti be darbo, kol 
dirbtuvę pataisysi 
sakyti, kad... pirma

=S5 ....... „■

kiekvięną ' dieną , atleidžia. 
Mat, naujai priimtiems neno
ri daugiau mokėti, kaip 28 
centus į valandą. Senesni dar
bininkai gauna«daugiau, kaip 
kuriems moka ir po 45 centus 
į valandą, bet tokių mažai ran
dasi. čia darbai sunkūs, rei
kia dirbti nuo 10 iki 13 valan
dų į dieną. Teisybė, kaip ku
rie turi ne taip jau blogus 
darbus, bet tokių mažai ran
dasi. Kiti dirba sunkiai, per 
visą dieną šlapi. Jeigu tik 
kuris darbininkas nepaklausė 
boso arba prieš jį žodį ištarė, 
tuojaus tą išveja iš darbo. 
■Darbo sąlygos stačiai nepaken
čiamos.

Kriaučių darbai prieš kalė
das sumažėjo. ^Pirmiau kriau- 
čiai. neva buvo iškovoję algų 
.pakėlimą dešimčia nuošimčių, 
bet tas pakėlimas neilgai, tęsė
si, kai kurie tik po keletą sa
vaičių gavo, o paskui vėl nu
mušė.

žinoma, jeigu Amalgameitų 
unijos lyderiai būtų tinkamai 
viską tvarkę, tai nebūtų tokių 
apsireiškimų, kad vieną savai
tę pakelia, o kitą vėl numu
ša.

Varšavos Studentas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Vietos Darbininkų-Komunistų Par
tijos kuopos susirinkimas įvyks se- 
redoj, 15 d. sausio, M. Mažeikos sve
tainėj, 8-tą vai. vakare. Tai bus 
svarbus diskusinis lavinimosi susi
rinkimas, kuriame visi šios kuopos 
nariai privalote būtinai dalyvauti.

Komitetas.
(10-11)

PAJIEŠKOJIMAI LIETUVAITĖ
PAJIEŠKAU savo giminaičio Antano

Kmieliausko, seniau gyveno Pitts
burgh© apielinkėj, vėliau Chicago j. 
Dabar jau keli metai nežinau kur 
randasi. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti arba kas žinote, pra- 
neškit. Mary Sarpolus, Box 103, 
Wanamie, Pa. (10-11)

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 BARANAUSKŲ 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 Paveikslus

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg,

Public Square •
WILKES-BARRE, PA. (J ’

LIETUVIS GRABORIUS

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABO RI US* UNDERTAKER

laidoja numirusius ant 
Norintieji Kėliausio pa
žemy kainą, nuliūdimo 

Pas mane

Išbalzamuoja ir 
visokių kapinių, 
tarnavimo ir u 
valandoje Šaukitės pas mane, 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuO- 
geriuusiose vietose ir u?, žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

ŠIŲ METŲ MADOS

P O R N! Al
v

CLEVELAND, OHIO
Juokų vakarą ir tikrus lietuviškus 

šokius rengia L. D. S. A. 24-ta Kuo
pa nedėlioję, 19 d. sausio (January), 
1930, Grdinos Svetainėj, 6021 St. 
Clair Ave., Cleveland, Ohio. Durys 
atdaros 4-tą vai. \ Programa prasidės 
5-tą vai. vakaro. Gerbiamieji ir ger
biamosios! šis vakaras bus įdomiau
sias iš visų buvusių parengimų, nes 
programa susidės iš daugelio juokin
gų yeikaliukų, monologų, dialogų ir 
t. p. Iš keliolikos dalių programos 
čia kelias paminėsime: iš Lietuvos 
atsilankys Užkabinskienė, iš Plungės 
Vladas ir Senmergė iš Špicburgo, 
taipgi ir kitokių juokų bus įvalias. 
Taipgi bus ir rimti} dalykų, kaip tai 
“Gyvenimas ir Viltis” ir kitų vaizde

lių. Bus gardžių lietuviškų valgių ir 
' saldžių gėrimų. Įžangos tikietai iš- 
anksto perkant 40c, pas duris 50c. 

išdirbi- Įsigykite tikietus sau ir savo drau
gams, o tikrai nesigailėsite.—Širdin
gai visus užkviečia Rengėjos.

(10-12)

Išparduodami Dabar

Reikia , pa- 
kalėdij ta

ii taip idiKe mūšio as jau nieKQ, negalvoju. di^tįVe j buvo visus dar- 
Kaip mes ejome j atūką pO Žluginu, t£ii Lininkus iarleidus vienai savai-
man -po kojomis pakliuvo raudonasis su
žeistasis. Jaunuolis jis buvo, tiesiog kūdi
kis. Guli jis taip ir skaudžiai dejuoja, o 
akys pilnos ašarų. Biskį sujudo mano šir
dis. Sūnus jis man galėtų būti. Tikrai 
jaunuolis. Veikiausiai jis ten ir mirė.

—Rudabarzdis atsiduso. Kuopa neveikė. 
Buvo laikoma slaptybėj nuo raudonųjų. 
Mūšio prisiartinimas kankino jauną oficie- 
rą Baranovskį. šaltis krėtė jo kūną, tai 
vėl karštis. Diena buvo aiški, vėsoka, o 
oficieriui rodėsi, kad be galo karšta, kaip 
prieš audrą. Pribuvo ir Foma su sriubos 
puodeliu.

—Pons oficieridu, pietauti reikia. Dar 
mūsų eilė veikiausiai ne greitai bus,—tarė 
Foma stovėdamas visai ramus. Tas prida
vė ir oficierui drąsos... Valgė ir valgis bu
vo gardus. O kulkos ūžė.

Prijojo pasiuntinys su prisakymu prie 
komandanto bataliono. Oficieras greitai 
perskaitė paliepimą ant nedidelio šmotelio 
popieros, tylomis linkterėjo galvą. Karei
viai eilėje nerimavo. Miegantieji pabudo. 
Su nekantrumu žiūrėjo į komandanta.. Vi
si jautė, kad karinis prisakymas duotas.

—Oh, tu, viešpatie, kada gi viskas tas 
baigsis!—kalbėjo storasis paoficierius.— 
Karas su Vokietija per tris metus, o čia 
jau vėl antras metas! O yra tokių, kurie 
sėdi užpakalyj ir parako neuosto. Oh!...

—Tuojaus puolimas tur būti prasidės?— 
paklausė jaunas sibiriokas pas Blagodatno- 
vą. Vos kelios dienos kaip armijoj esant.

—Na-a-a. Atrodo, kad taip. Oh, pražū
tų yiskas...

Zvodnas nusišluostė rankove ašaras— 
reiškia, namie tuojaus būsiu; štai mūsų 
miestelis; ten matosi...

—Taip, būsi, jeigu raudonuosius sumuši
me.

Visi kareiviai sukilo, kiekvienas turėjo 
savo ypatiškus reikalus. Baranovskis ra
gino juos greičiau.

—Greičiau, greičiau, vaikučiai... laikas 
nelaukia.

Kuopa, eilėje kaip gyvatė, šliaužė pamiš
kiu. Poziciją tinkamą pasirinko Baranovs
kis. Puolanti raudonieji, papuolė po aštria 
jo kuopos ugnimi. Raudonieji susvyravo. 
Jų eilės kiek susimaišė. Kaip kurie leido
si bėgti atgal. Kaip elektros sriove perėjo’ 
per baltųjų kuopą ir visi jie puolė ant rau
donųjų su riksmu—Ura!... Ura!...

tei iš darbo,, nes reikėjo kp~ 
skaitliuoti, kiek per visus me
tus pelno padarė.

Baltimorėj cukraus 
m o kompanija kiekvieną dieną 
priima naujų darbininkų ir b’

^noMus

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
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!

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS >!
■ ' S . . (LIETUSIŲ MACOCHAS)

Praloto Olšausko, lęurųs nuteigtas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teręsąvo. Apįe, ją norėjo žirloti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų 'Spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijom}. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla
taus, sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskiepę, savo' meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista'brošiūra, kurios kaina tik 15c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. . Dr. Karkiančius, 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 lietuviąkos kalbo.s.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—godžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiūntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

l .•

’ Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš
’ “LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyčk Street, Brooklyn, N. Y.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fomišiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.MACYS BROS. FURNITURE CO

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

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

RUSIŠKA . PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and T urkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vąkare 60c; po 6 vai. vakare 78c.
PVTD A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ — »LaIKA y ^egojimas per visą naktj ant įį) CeUtūl 

trečių lubų, onngam kambaryj —
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI

ATDARA • 
DIENA IR 

NAKTJ

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

U t ar ninkais

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 Morrell Street, tarpe Cook ir Debcvoise Sts.

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



įti tlXTS VB Puslapis PenHas

MONTREAL, CANADA

Iš Mūsų Veikimo
l *

Mqntreale gyvenanti, silpsta.Mes, 
kapitalo vergai, kardais trupu

mas silpnokas, tai bene bus ta
me priežastis, kad kuopos 
veikimas suverstas ant keleto 
narių sprando, kuriems kar- 

į tais pavargus, veikimas nu- 
Daugelį narių negali

ma atšaukti į susirinkimą. Tuo

PATERSON, N. J
JUOZAS KAVALIAUSKAS

tį prišnūstame” ar pavargsta- būdu jie nepažįsta net veikimo 
me su savu veikimu; bet k ar- reikšmę šioje draugijoje. U_ 
tais puolamės ir smarkiau prie draugų apsileidimą reikia 
organizacinio darbo. Dabarti- papeikimas, 
iriu laiku, galima sakyti, kaip '
tik toks laikotarpis, kuriame i gįos draugijos nariai! Visuo- 
Veikimas yra augštesniame meį stengkimės sekti kuopos 
laipsnyje ir pas mus.

A. L» D. L. D. 137-tos kuo- susirinkimų, kur būna svarsto- 
pos narių tarpe kas kart gali
ma matyti kylant energiją prie 
darbininkiško veikimo. Įvyku
siame 1929 m., gruodžio 29 d., 
metiniame narių susirinkime, 

■ f( svarstant įvairius kuopos rei- 
Į kalus, kilo narių tarpe pasiry- 
' ‘žimas įsteigti Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo kuo
pelę. šiuo, kAipo svarbiu klau-1 
simu, nariai labai susiįdomavę. i 
Išklausę viršminėtos organiza
cijos Montreal’o skyriaus sek
retorės agitatyvišką prakalbę-i .
lę, bei pranešimą, nutarėmir Dukterų Koresponden- 
steigti Tarpt. Darb. Apsig. Į ^as Paseno
kuopelė. Ir kad nekiltų truk-i Spauda, rodos, užima svai
dymų, išrinko tris gabesnius: biausia vietą gyvenime, bet ja 
narius, kaipo iniciatorius, ku-jne visi mokame naudotis. Gy- 
rie šaukia T. D. A. steigiamą Į venimas taipgi turi daug užda- 
susirinkimą sausio 19 d., 2-rą|vjnjy įr pareigų, bet mes, kaip 
vai. p. p., 12a Market Plr, St.1 Į<ada, imamies pareigų, o pas- 
Lawrence St. kui jų neatliekame. Taip yra

Čia kiekvieno protaujančio į su Toronto S. ir D. korespon- 
darbininko turi būti priedermė | dentu.
atsilankyti į minimą susirinki-- .
mą ir įstoti nariu. " i tų pėdsakai mūsų visuomeninio j Fmansų

. ’ gyvenimo spaudoje, bet

. Už 
tokį draugų apsileidimą reikia

Sąusio 2 d. įvyko Lietuvių j 
Neprigulmingo Pašelpos Kliu-1 
bo susirinkimas.
valdybos rinkimo ir buvusiam 
pirmininkui Jonikiui atsisa
kius, buvo perstatyti P. Sa- 
kat. ir-P. Jšrulevičius. Pasta
rasis f asistuojantis elementas

priėjus prie Vagouaiii Išėjus iš Rėliij

Taigi, draugai darbininkai, *r abelnai neremiantis darbi-
Visuo-

veikimo eigą. Nepraleiskime

ma mūsų draugijos bei visuo
meniniai reikalai. Veikdami 
bendrai mes galėsime daug 
daugiau suteikti naudos darbi
ninkų kovose su kapitalistais, 
po vadovybe Komunistų Par
tijos, kuri yra vienintelė darbo 
žmonių gynėja.

Jaunas Proletaras.

TORONTO, ONT., KANADA

“Subvė’ Sustojo Dvi Vai.
I. R. T. požeminio gelžkelio 

traukinio trys pirmieji vago
nai išėjo iš relių penktadienio 
vakare, ties Southern Boule
vard ir Jennings St., Bronxe; 
pasidarius “trumpai apyta
kai” elektros, nuo trečios, elek
trinėj relės prasidėjo gelžke
lio gaisras, kuris greit tapo už- 

• j gesintas. Nei vienas iš buvu- 
1 šių dešimtyje to traukinio va

gonų nesužeistas, nors buvo di
delio persigandimo ir sumiši- 

Traukinių judėjimas tąja 
' 1 i va

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO  J AS

kad- nuvogė 
lerių pinigų.

pusę miliono do-

ninkiško judėjimo. Ir ne tik 
neremia, bet ir dažnai pasity
čioja iš darbininkų, kurie dar
buojasi darbininkiškose orga
nizacijose.

Balsavimas buvo slaptas. 
Balsų suskaitymo komisija 
praneša, ka<^ tapo pirmininku 
išrinktas P. Sakat. Fašistiniai 
elementai sujudo, pradėjo sa
kyti, kad nėra tiek žmonių su
sirinkime, klek čia balsų pa
duota už abudu kandidatus, 
todėl rinkimai neteisingi. Pa
galiais, skaito, kiek susirinki
me dalyvauja narių ir skaito 
keli po kelis sykius, bet priei-' 
na prie tos pačios skaitlinės, i 
kad kiek balsų paduota, kiek 
ir susirinkime dalyvauja. To-! 
kiu būdu nieko kito neliko, I penkių. 7 ‘ ‘ '
kaip tik pripažinti rinkimus į Vo mokama po $5,000 metams; 
teisingais.

Sakatauskas yra visiems ži- miesto 
nomas kaipo rimtas ir darbš- bėriams pagelbininkams pakeL' 
tus darbininkų tarpe žmogus, i tų algą iki $10,000 į metus. | 
todėl reikia tikėtis, kad jis ir! Nepėrsenai majorui Walkeriui| 
čia dalykus tvarkys labai ge- pakėlė alga nuo $25,000 iki! 
rai. , $40,000. " _ .............. !

Protokolų sekretoriui^ tapo pasididino algas ir kiti augs-j 
O dabar da-;

žmonių sumo-

Išvogė Daug Snapso
Nežinia kas išplėšė 4,500 

galionų alkoholio iš sandėlio 
Waterfront Service Korpora
cijos, ties 19th St. ir Hamil
ton Aye., Brook lyne.

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: 1??,ystr?ne’ Mj£n<m9669 Bell, Oregon 5136

mo.
linija buvo apsistojęs dvi 
landas.

I (

Baisus Miesto Pinigu
Plėšimas Politikieriam

New Yorko iždo kontrolie
riaus pagelbininkai padauginti 
nuo buvusių trijų iki dabar 

. Pirmiaus jiems būda-

Buenos Aires, Argentina. 
— Argentinos liberališkas 
laikraštis La Prensa ata
kuoja Jungtines Valstijas 
delei imperialistinės politi
kos Haiti respublikoj; sako, 
Amerika nelegališkai pasi-

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

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

dabar paduota | sumanymas 
valdybai, kad kontro-

Panašiai grobikiškai j
ntu. | Protokolų sekretorium tapo pasididino algas
Išrinkome draugą, kad palik-1 išrinktas jaunuolis J. Bingel. Į tieji valdininkai.
pėdsakai mūsų visuomeninio ! Finansų sekretorius atsisako j romą plėšimas

. spaudoje, bet tas isavo vieton perstato Jarule-^kamų pinigų ir naudai trečia-
Nes kajntalo vergai, draugas tiek apsileido ar pase-iv^iųr kuris pirmininko rinki-: eilių politikierių,—tuo pačiu 

no, kad visai neseka gyvenimo, jniuose pralaimėjo. čia jau j laiku, kai desėtkai tūkstančiui
Kiek kartų buvo raginamas, i l<dnri. Bet paskui pasijunta ne j bedarbių New Yorke jau badu : 

kad ką parašytų arba nors at- sav2 b’ todėl pradeda, vaduojasi ir neturi nei kur gal-: 
remtų daromus užmetipius, ta-; Pašyti, Į<a(l jaunuolis Bingel į vos priglausti..
Čiau nič nieko nedarė, kodėl—;mainytųsi su juomi.^ Pastara-j 
nežinau?

Tai išeina, kad mūsų korės-1, . . - . ..
pondentas paseno ir jau atsili- ^os nariai pasiliko senieji, 
ko visa galva nuo gyveninio, 
nes užmiršo dirbti sau visuo
menės uždėtas pareigas. Jei 
jau tingi, tai geriau ant pečiaus 
tupėti ir apie senatvę rūpintis. 
Bet jei jau netingi, tai griebk 
plunksną ir viską atitaisyk, kad 
nereiktų raudonuoti prieš visuo
menę, kuri uždėjo tas pareigas.

jeigu nedalyvausime tokiose 
organizacijose, tai mūsų dar
bininkiškas veikimas bus vi
suomet suvaržytas ir persekio
jamas. Šios organizacijos 
svambiausias tikslas, tai mūsų 
kovotojus darbininkus bei jų 
vadus apginti nuo kapitalistų 
taisomų pinklių.

Meno srityje mūsų kuopa ir
gi žengia pirmyn. Dar nors 
nesenai susiorganizavo iš mū
sų kuopos keleto narių orkes
trą, bet kadangi visi orkestros 
nariai su dideliu pasirįžimu 
lavinasi, tai tikimės, kad ne
tolimoje ateityje mūsų kuopos r__
draugiška orkestrą pasidar-^Tai marš nuo pečiaus prie dar 
buos mūsų parengimuose. Nuo bo> 
savęs linkiu draugams geriau-' 
šio pasisekimo toje srityje" la
vintis'ir savo tikslo atsiekti; 
bendrai veikiant su mūsų kuo
pa.

Gruodžio 31 d. mūsų kuopa( 
šurengė šokių vakarą pasitiki-' 
mui naujų metų. Publikos at-) 
šilan k ė skaitlingai. Visi links- Į . . . , T . .
mai laiką leido, nes buvo pil-1 niIJ^0S1 laušimu. -ivy. ° 
nai patenkinti tokiu parengi- Aeh°s diskusijos. lik beda ta
rnu. Tarpe atsilankiusiųjų diauga.1’ ^Ulie Ien£;
buyo platinama darbininkiškos:vai vai’toja punksną, spaudai 
literatūros, kurią mūsų kuo-; nl^° aPie ^ai neparašo, 
pos valdyba turėjo užsisakius Lavinimąsi rengia bendrai 
iš “Vilnies”’] ir “Laisvės.” . . _ • ir k. D. S. A. 
{Naujus metus, patinkant drg.jvietinėj kuopos.

F,V. Zuperko pasakė įspūdingą: 1,^au®!° .va^aie. . ivy^° 
‘prakalbėlę. Pats šokių vaka- ^1®J<US^OS temoj : Kokją rolę 
ras baigėsi 2-rą vai. nakties, i °®ia Tarptautinis Darbininkų^ 
Atsilankiusieji labai gerame į ^Ps2£yn*P?aj i evoliucinė j ko- 
pasitenkinime skirstėsi dėkuo- v.°V Kadangi įsanksto is- 
dami mūsų kuopai už tokį pa-; rin^tas, prelegentas pasakyt 
rengimą* Tenka paminėti, i P įkalbą tuo klnusnriu nepn-
kad mūsų Draugijos paruoši- Tuv0’ tad prisiėjo kalbėt diafu- 
mai visuomet būna skaitlinges- 
ui publika ir niekuomet neiš
kyla jokių nemalonumų, peš
tynių , kas kitų organizacijų! 
parengimuose tantoiaf pasikar
toja, ypatingai pAs garbinto
jus dievo ir tėvynės. Pirmiaus

> ir į mūsų parengimus kartais 
atsilankydavo “svečių” kuni
go pašventintų ir saliūne pa
girdytų, kurie stengdavosi iš
kelti kokį nors nemalonumą 
atsilankiusiųjų tarpe. Bet 
vargšai, nerasdami sau įirita- 

; j rėjų, dabar jau neatsilanko 
Materialiu atžvilgiu Draugijai 

Ą’ Šitas paręngimas irgi gana ge
rai pavyko, nes 
apie $4Q.OO, kas 
ta darbo klasės 
kalams.

* Netolimoje ateityje .mūsų
> kuopa mano suruošti koncer- 

■ U, prie ko jau ruošiamasi. 
‘čRuoiimosi darbas vyksta ge
ltai.
\ Mals metais mūsų kuopa na-

skaičium irgi paaugus. Da- 
pilnai apsimokėjusių na- 

Bet sUlyg to
lo Skaičiaus narių, tai veiki- 
M0, mano supratimu, irgi tu- 
Itu būti didesnis. Kad veiki-

ar gerai?
Paulius Stukas.

GREAT NECK. N. Y

ko-j Great Neckas, nors maža
j lonija, vienok šią žiemą sukru
to smarkiai savitarpiniu lavi-

Lavinimąsi rengia bendrai

ty 
$

atliko pelno' 
bus sunaudo- 
švietimo rei-

lOty yra virš 70.

F. Klastauskas ir P. Bėčis pa
darė pradžią, nupiešė T. D. A; 

'atliktus svarbius darbus, ypač 
Gastonijos streikierių gelbėji
me ir gynime suareštuotų 
streiko vadų.

’Publikos šį sykį susirinko 
nemažas būrelis. Tai pagirti
na. Bet diskusijose- mažas skai
čius dalyvavo.
, Nors moterys sudarė apie 
trečdalį susirinkimo, bet ka
žin kodėl nedrįso išreikšti sa
vo mintis. Draugės moterys, 
turėkite daugiau savim pasiti
kėjimo, dalyvaukite diskusijo
se, riškite klausimus sykiu su 
vyrais. Tas mums pagelbės 
prasilavint ir suteiks drąsos. 
Juk nekurie ir draugai vyrai 
nepataiko taip jau į tašką, o 
vienok ima balsą, kalba, lavi
nasi. Tik tam tikslui lavini- 
mos-diskusijos rengiamos.

Sekanti lavinimosi tema pa
skirta : “Ką reiškia kalėdų ir 
naujų metų, šventės?” Pagei
daujama, kad atsilankytų visi 
“Laisvės” skaitytojai ir atsi
vestų savo pažįstamus. Die
na ir laikas bus paskelbta vė
liau per “Laisvę,” todėl tėmy- 
kite. / O. Gaškauskienė.

;&ss? '»S" s:? "K ffi ww» v®* s™
Darbai čia eina nepagirti

nai. Nors visos dirbtuvės dir
ba, bet bedarbių pulkai vaikš
tinėja nuo dirbtuvių prie dirb
tuvių ir negali darbo gauti. 
Nacionalė Unija pavasarį keti
na šaukti į streiką audėjus ir 
šilko dažytojus.

K-p-e. '
Nuo Red. —- Korespondenci

ją turėjome žymiai trumpinti, 
išmesdami visus asmeninio po
būdžio sakinius.

WATERBURY, CONN.
u

(Pabaiga nuo pusi. 3)
ta apie tuos septynius komunis
tus, kurie čia tapo suareštuo
ti. Nors jų byla tapo išmesta, 
bet advokatui reikia užmokėti 
šimtą dolerių. Tuo tarpu duo
ta tiktai 25 dol. Kadangi ka
sa tuščia, tai nutarta padaryti 
blankas ir tarpe pažįstamų 
parinkti <aukų, kad padengus 
iškaščius.

Draugui žemaičiui pusėtinai 
gerai sėkasi platinti šių- metų 
“Laisvės” išleistą kalendorių. 
Sakė, kad jau mažai pasiliko, 
kiek buvo užsisakius A. L. D. 
L. D. 28-ta kuopa. .Dabar pa-| 
rengimų nėra, tai reikia per 
stubas vaikštinėti su knygomis. 
Kurie norite gauti šių metų 
kalendorių, tai ateikite į kam
barius 774 Bank; St. bile vaka
rą ir galėsite gauti.

Beje, waterburieciai, kurie, 
pirko “Laisvės” išleistą kalen
dorių, klausinėja, kodėl nėra 
iš Waterburio komplimentų ? 
Rodosi nemažai buvo surinkta 
draugo Strižausko. Rinkėjai 
jaučiasi i nesmagiai, nes rink
dami aiškino, kad kiekvieno, 
kuris aukojo, bus pavardė ka
lendoriuje, o dabar nėra. Da
bar kai kurie gali manyti, kad 
rinkėjai patys tuos pinigus pa
silaikė, o neperdavė tem kur 
reikėjo. “Laisvės” administ
racija turėtų paaiškinti, kame 
dalykas. (

A. L. D. L. D. 28-tos kuopos 
susirinkimas įvyks 13 d. sausio. 
Visi nariai ir narės dalyvauki
te, nes bus delegatai sugrįžę iš 
III Apskričio konferencijos ir 
išduos raportus; taipgi turime 
ir kitų svarbių/'reikalų. Susi
rinkimai laikomi 774 Bank Št.

Kuopų Narė M. K.

Trumpą .Kalėjimo Bausmę i
Buvęs sekretorius padėjėjas 1 

bankinės Bancitaly Korpora-

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
'su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ................. <$2.00
6 menesiams............ $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”; Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudų ir padeda jų 
kovai priea fašistų valdžią.

J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
i savo krautuvę kas mėnesis po keliolik* 

parsitraukia.

M.
Mass.
šimtų jų

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SKAS iš 
sitraukia 
parduoda. . .
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

SHENANDOAH, P A., tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

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

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

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

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

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRAUTHUANIAN AGENCY .
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

skyriai:
'BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

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 Mėšlažamės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Ręurpatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau* 
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškus 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kruti jo Ilty rimai. Lakota torijoi Bandymai^-Spinduliai,

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite piūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400

- kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Baluž^itį.

( MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

’ / AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių,na

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

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

Už $4,000 CASH \ •
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchęstery. Randos įeina

DSL Z i MS no EAST I6ih SI. N. t
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS:1 9 A. M. iki 8 P.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti ? . Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.,1 \

. SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
das yr« didžiausias žmogaus pricias?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligss 

ir j grat»į paguldo. Bet tie, kurie vartoja ps pločij Ameriką pagarsėjome*
TT1 , , XMiltciius nuo žalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 7Bc už baksi* opsiginkiuok nuo gavo 

amžino priešo!

TT . v - yra tai kanuolo prieš kitą amžiną žmogaus prielą—-yWu-Urbo Lax Tabs rių užkietčjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpeačių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPATtšKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

- -------------------- —................................................ 4--------------------------

Siųsdai;:! plnlgruB 
nu savo adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

Až, žemiau pasirašę!, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip

Vardas ____

No..™___

tfiettaa

prlliijMl

St. or

Stats

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuoinet pasitark su mumis, 
gausi £eriausį patarimą, nes mes tiė tik perkam, parduodam, bet 
mainom biznius, faunas ir namus.

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

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

ir 
ir

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus 
taisyti’ visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

ir
ir pra



■■■■

Puslapis šeštais

Imperialistai Ardo Negrų da pigi. Pardavimo priežastį suži
nosit ant vietos. Kreipkitės pas sa
vininkų. J, Ą. Keršis, 1118 Ayash- 
ington Si., corner St. George Ave., 
Norwood, Mass. (7-12)

Pirmadienis, Sausio 13,1930

kos iŠ policijos stoties,

tasrantais.

virš demonstrantų galvų, grū ba pranešė valdžiai, kad 1928 Tel. Stagg 9938
56 Maujer DR. MENDELOWITZ

(6-11)

Nudėjo Kaltinamų Keturių įMoraną™!

Žmonių Užmušėjų

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVAISRANDAVOJIMAI

pa-

Telephone: Stagg 4409

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

SPORTAS

ra Padaryta iš

kitko, 
korės-

Notary 
Public

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Diagnoze ir Gydymo būdai.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams, f , ,
231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
264 Front St„ G Brooklyn, N. Y.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

vai. 
tik

PHONE 
Stagg 
5043

PAOLINO SUMUŠĖ
VON PORATĄ

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

127
(Tarpe

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

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

tyros ir geriausios.
Mes taip pat turime žolių ir gerų gandelį gyduolių. 

Kiekvienų kartų reikalaujant, kreipkitės:

PARSIDUODA čeverykų storas, ge
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-

Pirmesnioji jos 
, kad tais 

turėjo gryno pelno

iamsburghe, 3-4, su maudyne ir elek
tra, $18-$24. Atsišaukite: B. A.

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

East 84th Street
Park ir I^xington Avės.)

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

Nedėliomia 10 A. M. iki ) P. M.

Šarkiui pavojingesnis oponen
tas, negu, anglų čampionas 
Phil Scott. • .■

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus Susirinkimas . 

priežasties nepraneš) mo dien

iu speciales pamokas 
ir tiems, kurie nori pagerint savo 

Atei-

T.š
raštyje pereitų antradieni neįvyko 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
17-tos kuopos susirinkimas. Todėl 
šauksime ekstra susirinkimų sekantį 
antradienį, 14 d. sausio, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyne. Pradžia 8-tų valandų vakare. 
Visi nariai ir nares dalyvaukite.

Sekr. Mickūnas. (8-11)

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, 
po No. 124 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. i ■ (9-10)

Specialistai del visų Ilgų ir operacijų: 
Akių, 

Naująuui

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diū-gnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet.
Ketvergaii ir subatomis iki 6 
Penktadieniais ir aekmadieniaii 
suiyg sutarties.

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

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

modamas šauti į minią; ir tikjm< gryno pe)no tiktai $4,525,- 
, “pataisydama” raportą 

Kas tuomi norima prigauti?

AIDO CHORO KONCERTAS
Įvyks Nedėlioj, 19 Sausio (January), 1930

LABOR LYCEUM SVETAINĖJ, BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 3:30 Valandą Po Pietų

Pitkin sakyti prakalbas. Be 
lyra kursai darbininkam 
Į pondentams, taipgi ir redakto- 
jriams laikraštukų, kurie lei-jse. 
jdžiami specialiai įvairių dirb-, bendra

Stagg 8383, Jamaica 7394.
(7-12)

Ta našlė buvo didelė šykš- ZINIS, 121 Union Ave. Telephones: 
tuolė. Nors banke turėjo 
$15,00Q, bet gyveno iš masonų 
labdarybės, kaip paskutinė 
vargelė.

M

V I F T O 7 I N I O Komunalj Gyvenimų Afrikoj' * V/ kJF JLfl 1 11 1 8^ Pietinės Afrikos politikie-

Demonstrantu Smarkus IKur Galima Pataisyt 
Mūšis su Policija Brooklyne Anglišką Ištarmę

Penktadienio rytą, sudariusi 
demonstraciją s t r e i k uojan-. New Yorke, dabar pradėtuose 
tiems čeverykų darbininkams j pavasarinio pusmečio kursuo
ju jų pritarėjams, įvyko kova se turi 
tarp už puolančios policijos 
besiginančių darbininkų, prie-. ištarmę anglų kalboje, 
šakyje Elmore Shoe Kompani- viai mokinami ir anglų kalba 
jos dirbtuvės, 1958 
Avė., Brooklyne.

Desėtkus demonstrantų mė-j 
lynsiūliai buožėmis smarkiai, 
apkūlė; daibininkai gynėsi, il:tuviu darbininkams, 
vienį’, policmaną pusėtinai pa-; ‘ .________
čiiipiuėjo, atimdami iš jo netį 
lazdą, kulią paskui jie naudo- K j Atskaitas Kfastuoja 
JO, kaip apsigynimo įrankp Be / J
jo, teko dar ir kitiems trims į United Cigars Kompanija

. J Vyriausybė žada tyrinėt, 
mėlynsiūliai kįek įstikro pelno padarė Un- 

dviem atvejais pasišaukė tai- ited cigar Stores Kompanija 
kos iš policijos stoties, nega- 1928 metais. P‘ 
lėdami apsidirbti su demonst- valdyba raportavo, 
----------- Pagaliaus, vienas po- metais turėjo n“ 
licmanas paleido šūvius Į orą $8,352,762; bet naujoji valdy-

tvarkdariams.”
Čia buvusieji

rius, Anglų pataikūnas gene
rolas Jan Chr. Smuts savo 
prakalboj Town Hall New 
Yorke perspėjo baltojo pasau
lio kapitalistus, kad jie nęat- 

,'imtų paskutinių teisių iš Afri- 
Workers School, Union Sq., Įkos negrų. Nes kada jie taip 

negrus “civilizuos,’’tai Afrikos 
juodspalvių masės taps bolše
vikais ir per revoliuciją šluos 
laukan savo angliškus, francū- 
ziškus, belgiškus ir kitus im
perialistinius “globotojus.”

Generolas Smuts sako, kad 
Afrikos negrai iki šiol turėjo 
neblogą savo tvarką sodžiuo- 

Visa žemė pas juos buvo 
. nuosavybė visos gen

atės; taip pat didžiuma galvi
jų 'priklausė visiems bendrai, 
i Kiekviena gentė valdėsi per 
savo seniūnų tarybą, kurios 
priešakyj stovėjo vyriausias 
vadas.

taip su dideliu vargu demonst- 609, 
rantai buvo išsklaidyti.

Demonstruodami jie daina
vo revoliucines dainas.

Keturis iš demonstrantu are-' z i
stavo. Vienas jų, Jacob Tie-; 
ber, kuris atėmęs lazdą iš po- 
licmano, pastatytas po $5,000..... . ,. ...

-l-r • 1 kriminalistas, sveriantis tik 130kaucijos iki teismo; kitiems , ’ , . .
3 skirta po $2,500 kaucijos aYari’ buvo “as aut°bm°‘ 
kiekvienam. Ju tarpe yra ir "'-V negyvas ketunom.skul- 
lietuvis drg. Juozas Eidukasj“, Persautas Hobokene, 
kuno gyvenimo vieta paduo- , . . , . - ,
dama po num. 1572 Remsen'v0 trauk?amas teisman uz ke- 
Ave., Brooklyne. įtunas atskiras žmogžudystes;

i jo kaičia atrodė neabejotina;
Tarptautinis Darbininkų Ap.itačiaus per papirkimus ir ki- 

sigynimas ves jų bylas, kaip kokias gudrybes jis vis išsisuk- 
kad jis ir abelnai veda visas davo nuo bausmės. Dabar, 
darbininkų klasinės kovos by-i sprendžiama, jį nudėjo koks 
las. 'keršijantis jo buvęs sėbras.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

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)

PRANEŠIMAS
Pranešu Brooklyno lietuviams, kad 

aš savo barzdaskutyklų perkėliau iš 
651 Driggs Ave. į *174 Roebling St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y. Mel
džiu savo kosturrterius ir abehiai lie
tuvius atsilankyti ir persitikrinti mū
sų patarnavimu naujoj vietoj'.

PRIENŲ BARKER SHOP
Anthony Yench-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET 
i > • BROOKLYN, N. Y.

>'J ’ ,“(7-18)

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKĖ J. MARčIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

susirinkimas įvyks pirmadieni, 13 d. 
skusiq (January), 1930 m., pas drg. 
Kalakauskienę, 61-39 Perry Ave., 8-' 
tų via), vakare. •, Drauges, visos būti
nai dalyvaukite,: nes bus, renkamu 
nauja kuofios valdyba.

Org. N. Greyiškiūtū, (9-10)
Baltoji “civilizacija” geruo

sius negrų papročius ir ramų 
gamtini, sveiką gyvenimą tarp 
negrų naikina ir nieko geres
nio jiems neduoda, o sėja skur
dą ir neramumą, sako net 
imperialistinis generolas.

--------------------------------}■— . ............... A. . -- ---------- --- -i-

Pasirandavoja 
BEKERNĖ

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Už Senės Pasmaugimą 
Vaikas Gavo Pataisos Namus

Nuteisė į pataisos namus iki 
> amžiaus Eddie 

13 metų berniuką, 
kad jis pasmaugęs seną magi- 
ko Heweso našlę, gyvenusią 

Harry Veasey, menko ūgio!po num. 300 West 17th St., 
New Yorke, name, kurio džia- 
nitorius buvo to vaiko tėvas. 
Vaikas pas ją radęs tiktai $3, 
kuriuos su savo draugais pra
lošęs bei saldainiams tuojaus 
išleidęs.

Nors laike arešto vaikas bu
vo prisipažinęs, bet dabar teis
me užsigynė, ir jo tėvas dėsiąs 
visas pastangas, kad ištraukt 1 PASIRANDAVOJA kambariai Will- 
sūnų iš pataisos namo.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
ANT PARDAVIMO NAMAI

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

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

Maspeth, 2 šeimynom namas, 2 j 
karam garadžius.

Labai nrieinarnos prekės.
B. A. ZINIS

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

(7-12)

Tek, Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS i
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
i f 1 •

' DAKTARAS ir CHIRURGAS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Eunice Valatkiūte (Šokikė)
Išpildyme koncertinės programos dalyvauja šie artistai:

K. Menkeliūniūtė, F. Stankūnas, O. Katkauskiūtė, V Zaveckas 
( ai 1111 ikininkas), E. Valatkiūte (šokikė), Aido ir Lyros chorai. 
Dar yra užkviestas tenoras iš Baltimorės, bet atsakymo ne-

taikia pažymėti, kad O. Katkauskiūtė, iš Hartford, Conn., 
etoai sugrįžo iš Lietuvos, kur ji dainavo ten valstybinėj ope- 
, Paskui lankėsi Italijoj, tai nėra abejonės, kad dainavime 
i padariusi didelį progresą, o kaip žinote, ji ir pirma sim- 
iškai dainuodavo.
Pusė pelno eis Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui 

PO KONCERTUI SMAGIAUSI ŠOKIAI 
etikevičiaus Orkestrą fžanga 50c, 75c ir $1.00 

Kviečia AIDO CHORAS.

Valia Inspektoriui Turėt 
Revolveris, bet ne Šaudyt

New Yorko miesto sveikatos 
valdiškas inspektorius Charles 
Dinsmore nuo smarkaus kalėdų 
vakaro dar tebesėdi kalėjime, 
negauduamas parankos (be
los) $1,500. Tą vakara Dins
more, susiginčijęs su kitu vy
ru, vienoje Third Ave. valgy
kloje. liepė jam užsidaryt ar
moniką. o kad ne. tai šausiąs; 
aš, girdi, esu valdininkas, ir 
jūs turite mane pagerbti.

Areštavus inspektorių, jam 
buvo naaiškinta. jog kaipo val
dininkas. jis turi teisę nešiotis 
revolveri, bet iam nieks neda
vė teisės šaudvti delei savoj 
unoro” apgynimo.

Ispanas Paolino Uzcudun di
dele didžiuma' punktų laimė
jo kumštynes prieš sunkiasvo
rį norvegą boksininką' Vori Po- 
ratą, pereitą penktadienį, Ma
dison Square Gardene, New 
Yorke. O juk daugelis manė, 
kad Von Poratas galėtų būt

Pirmas Revoliucinis Sovietų ; i 
Veikalas Amerikoniškoje 

Scenoje

RED RUST
(RAUDONA RŪDA)

Drama dviejuose aktuose iš šių 
dienų Sovietų Rusijos

Vaidina Kirchon ir Uspenskij.
Sielų žavėjanti scena . ’

Sveika savikritika iš jaunuolių 
gyvenimo Rusijoje.

“Gilus žmogaus jausmų doku
mentas.”—rašė World.

“Sujudinantis pasveiksiąs iš že
mes, apie kurių amerikonai daug 
girdi, o mažai žino.”—Times.

MARTIN BECK THEATRE
302 West 45th St., New York 

Pradžia 8:50 vai. vakare.
Ketvirtadieniais ir ; šeštadieniais 
2:40 vai. 800 gerų sėdynių, iįžan- 
ga $1.00.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
ki us paveikslus 
Įvairiomis spa 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

JONAS

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

pažįstate mus, mes pažįstame

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryti 

' Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų >

/ , • • V I

Šiais vaistais neužtraukia,papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrųžint naturąlį vidurių malimų 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksipingaų,: ir galimai duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems.' Kai
na ......................................... j. . . 60c, per paštų 65c.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Te!., Greeppoint 2017-2560-3514

~ ■ T

Iškirpkit šį skelbimų ir prisiųskit kartu su užsakymu

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

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

J. ir O. VAIGĮNIS
2J4 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

S

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

' BROOKLYN, N. Y.
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