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Sėkminga Darbo Uniją 
Į * Vienybės Konferencija 

Chicagoj
Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

CHICAGO.— Sekmadienį 
čia atsibuvo Darbo Unijų 
Vienybės Lygos distrikto 
konferencija. Illinois strei
kuojanti mainieriai prisiun
tė dvyliką delegatų; 21 de
legatas buvo iš plieno ir me
talo pramonių. Buvo devy
ni negrai delegatai. Viso 
buvo 78 delegatai, atstovau
janti 45 organizacijas.

Konferencijoj buvo pla
čiai diskusuota apie Illinois 
mainierių streiką. Taipgi 
buvo svarstoma neorgani
zuotų organizavimas, bedar
bių organizavimas, kova 
prieš racionalizaciją, prieš 
algų kapojimą.

Konferencija su didele
ovacija pasveikino Freeman šalies. 
Thompson, Taylorville, Ill., | 
streikuojančių mainierių 
vadą. Taipgi pasiuntė pa
sveikinimus Henry Cor- 
bishley, mainierių vadui, ku
ris dabar sėdi kalėjime, ir 
farmų streikuojantiems 
darbininkams Imperial Val
ley, Cal.

Nedčldienių

--------- :-----------------------------r

Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Sandino Planuojąs Vėl Kovot 
Prieš Amerikos Marinus
MEXICO CITY.— Dr. Pe

dro Zepeda, atstovas Au
gustino Sandino Mexico Ci
ty, šeštadienį pranešė spau
dai, kad Sandino planuoja 
sugrįžti į Nicaragua ir vėl 
ten vadovauti sukilimą, jei
gu Jungtinių Valstijų mari
nai nebus ištraukti iš tos

Sovietu Orlaivis ir Šuny Patvados Vyksta 
Jieškoti Amerikos Dingusių Lakūnų

Pavienio Numerio Kaina 4' Metai XX, Dienraščio XII

Sak., Mgiia Nyksta, k-SOVIETAI PLANUOJA MILŽINIŠKĄ .
Blogos Gyvenimo bąlygos »

ŽEMĖS ŪKIO MIESTĄ PAVOLGeJ

Didelė Bedarbė N. Y 
Valstijoj

ALBANY, N. Y.— Sulig 
New Yorko valstijos darbo 
department© paskelbtų 
skaitlinių, dabartiniu laiku 
New Yorko valstijoj yra 
didžiausia bedarbė nuo 1920 
metų. Lapkričio mėnesį 
darbai sumažėjo ant 4 nuo
šimčių. Gi mėnuo pirma to 
sumažėjo ant 2 nuošimčių.

Kiekvienoj pramonėj dar
bai sumažėjo.

Kenčia nuo Nederliaus

' KOVARSKO valse., Uk- 
mergės apskr., buvo pri
skirtas prie nenukentėjusių' 
nuo 1928 metų nederliaus.' 
Tiesa, gyvenantieji pagal 
Šventąją upę gavo net ge
resnį derlių, kaip kitais me
tais, bet šiaurinė valsčiaus: 
dalis, kurios laukai slėni ly- į 
guma, kaip Mackeliškiai, i 
Veršeliai, Sodeliškiai, Ma-: 
želiai, Naujokai, Sirvidas, 
Dabutėliai ir k. nukentėjo 
nemažiau už Biržų apskritį.

Atėjus žiemai iš skurdo 
kilo ligos. Vien Mackeliš-; 
kių kaime nuo epidemijos ; 
mirė 16 vaikų, del blogos 
mitybost išgaišo 17 štukų! 
galvijų, daugybė avių ir 9

Jis pareiškę, kad Sandino 
pasekėjai turi nemažai gin
klų ir amunicijos Nicara- 
guoj ir pasirengę pradėti 
kovą prieš Amerikos gin
kluotas spėkas.

Sandino dabar gyvena 
Meksikoj ant farmos. Pir- 
miaus buvo pranešta, kad j 
Sandino gavęs $60,000 už 
perstojimą kariauti prieš 
Amerikos marinus. Bet tas 
nebuvo tikrai įrodyta. >

Piktadariai prieš Kalėdas 
Nušovė žmogų, Kad Pa

vogtų Lašinių Paltį

Višakiu Rūdoj naktį iš 23 
į 24 gruodžio nežinomi pik
tadariai šovė per langą į 
Antano Bacevičiaus butą, 
kuris pats tuo laiku vaka
rieniavo. Bacevičius užmu
štas, jo žmona sužeista į 
ranką. Po to šovusieji iš
kėlė langą, įsibrovė į butą 
ir paėmę lašiniū paltį ir 
duonos kepalą pasišalino. 
Jie dar nesusekti.

275 Darbininkai
Suareštuota Berlyne

BERLYNAS.—Sekmadie
nį įvyko komunistų susikir
timas su fašistais. Susidarė 
didelė darbininkų demon
stracija prieš fašistus piet
rytinėj Berlyno daly.

Socialdemokratų polici j a 
stojo į pagelbą fašistams. 
Brutališkai puolė darbinin
kus. Suareštavo 275 de
monstrantus.

Prasidėjęs Sukilimas 
Uruguay

Montevideo, Uruguay. —- 
ūkininkai prarado paskuti- Į Oia gauti nepatvirtinti pra
muš arklius. Būdami pri-1 nešimai sako, kad Rivera 
skirti prie nenukentėjusių i provincijoj, Uruguajųj, ne
iš niekur negavo jokios pa-į toli Brazilijos rubėžiaus, 

prasidėjęs sukilimas. Suki
limą vadovątlja Nepomuce- 
no Saravia, sūnus minusio 
generolo Aparicio SaVavia, 
kuris buvo vadu nacionalis
tų'partijos.

Tačiaus nacionalistų par
tija išleido pareiškimą, kad

šalpos ir daugeliui jų bado 
šmėkla žiūrėjo į akis. Pa
vasarį neįstengė įsigyti sėk
lų ir didelė dalis laukų liko 
neįdirbta ir neįsėta.

Nors šiemet geresnį der
lių gavo, bet jaVai pigūs ir 
daugelis už menką kainą
parduoda paskutinius grū-Į ji neremiapti jokio sukilimo.
dus, kad atsiteisus pernai j 
metais padarytas pragyve-! 
nimui skolas, nors atėjus 
pavasariui vėl reikės pirkti, 
o gal ir brangiau mokėti.
- Dar ilgus metus šios apy
linkės smulkiesiems ūkinin
kams atsilieps užpernykštis 
nederlius.

Pasikorė Kalėjimo
Boston. — Clarence Le- 

cours, 25 metų amžiaus, pa
sikorė Bostono kalėjime. 
Joseph P. Cohnolly, 21 me
tų, suareštuotas už girtuok
lystę, pasikorė . Cambridge 
kalėjime.

MASKVA. — Sekmadienį North jieškoti lakūnų, 
per radio čia gauta prane- 
širhas nuo Vrangelio Salos 
gubernatoriaus P. Minejevo, 
kad iš ten siunčiama ketu
rios šunų patvados linkui 
Cape North pagelbėti jieš
koti Amerikos dingusių 
kūnų Carl Ben Eiclson 
Earl Borland.

Gauta pranešimas 
Krasnojarsko, Sibiro, kad 
lakūnas V. Čuchnovskis 
tuojaus mano išlėkti į Cape

la
ir

Pradėjo Tyrinėti Wig
gins Nužudymą; Pa
šaukta 20 Liudininką
GASTONIA, N. C.— Pir

madienį čia darbdavių 
grand džiurė pradėjo tyri
nėti užmušiipą darbininkės 
Ella May Wiggins. Ją gau
ja mušeikų nušovė pereitą 
rugsėjo mėnesį, kuomet ji 
su kitais darbininkais va
žiavo troku iš Bessemer Ci
ty į Gastoniją dalyvauti 
darbininkų masiniam susi
rinkime.

Darbdavių agentas, Gas- 
tonijos miesto advokatas 
John G. Carpenter, įteikė 
apkaltinimo raštą prieš įta
riamus žmogžudystėj.

Amerikos laivas Nanuk, 
apsuptas ledų North Cape 
apielinkėj, Sibire, praneša, 
kad gavo daugiau informa
cijų, kokioj apielinkėj galė
jo nusileisti Amerikos la
kūnai. GaVo informacijų, 
kad Ekeatap upės srity or
laivis galėjo nusileisti. Te
nykščiai gyventojai pasako
ja, kuomet orlaivis ten skli
do lapkričio ' 9 d., pradėjo 
temti ir smarkiai 'Snigo.

Socialistas Snowden 
Spiria ' Vokietiją

Mokėt Kontribucijas
HAGUA.— Pereitą šešta

dienį čia reparacijų konfe
rencijoj Anglijos imperia
listų atstovas Philipp 
Snowden, iždo ministeris; 
socialistas, pareikalavo, kad 
Vokietijos delegacija grei
tai atsakytų; ar Vokietija 
sutinka mokėti karo kontri
bucijas sulig* Youngo plano. 
Jeigu ji nepriima Youngo 
plano,- tai turės mokėti su
lig Dawesi plano, reiškia, 
turės daugiau mokėti, negu 
reikalaujama sulig Youngo 
plano.

Kuomet Vokietijos atsto-
Dvidešimts liudininkų pa- vai atsakė,- jog jie tuoj aus

šaukta klausinėjimui.
Kaltinami žmogžudystėj 

yra: Yates Gamble, Fred T. 
Morrow, L. M. Sossoman, 
Troy Jones, O. H. Luns
ford, W. M. Borders, Low
ry Davis, W. H. Holbrook, 
E. F. Laney, Theodore Sims, 
Jack Carver, Horace Wheel
er, George Fowler ir L. H. 
Thompson. Visi jie tapo pa- 
liuosuoti po kaucija laike 
pradinio tyrinėjimo lapkri
čio mėnesį.

Visi jie yra darbdavių pa
kalikai.

’ Washington.— Preziden
tas Hooveris pirmadienį 
perdavė kongresui, savo 
paskirtos įstatymu tyrinėji
mo komisijos raportą blai
vybes klausimu. ' . ' '

178 Mainieriai žuvo Per 
Lapkričio Mėnesį

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Mainų Biuras pra
neša, kad per lapkričio mė
nesį kasyklose žuvo 178 dar
bininkai. Daugiausia gy
vasčių žuvo delei kompani
jų nepaisymo saugumo tai
syklių.

Londonas.— Bėgy dviejų 
pastarųjų savaičių Anglijoj 
bedarbių skaičius padidėjo 
ant 206,634. Dabar viso 
Anglijoj yra su virš pusant
ro miliono bedarbių.

negali duoti atsakymo, tai 
Snowden išdidžiai pareiškė:

“Aš maniau,-^ad jūs esate 
pilnai įgalioti .atstovai, tu
rinti galią daryti sprendi
mus. Aš neturiu noro pra
leisti visą kitą dalį savo gy
venimo Hagoj.”

N. Y. Valstija Praleis Apie 
Pusę Biliono Viešiems 

Darbams
ALBANY, N. Y.— Prane

šama, kad New Yorko vals
tijoj viešiems darbams šie
met bus išleista apie $500,- 
000,600. ; .

'■ Tokį optimistišką raportą 
jpąsiuntė New Yorko valsti
jos1 gubernatorius Rposevelt 
prezidentui/ Hooveriui, kad 
Ho'overis'dan Vis galėtų kal
bėti apie “gerus laikus” A- 
merikoj. > I •

Bet kol tie darbai prasi
dės; kol viskas bus prireng
ta, jėigu prie to valdininkai 
ištikrųjų rengsis, tūkstan
čiai bedarbių turės skursti, 
niekur darbo negalėdami 
gauti.

Amerika Turi Virš 3 Milio- 
/ nūs Mylių Kelių 

Washington.-— Aprokuo- 
jama, kad ?dabar viso pa
saulio '‘keliai , .siekia. 7,805,- 
629 mylias. Jungtinės Val
stijos 'turi 3,016,281 >L mylią 
kelių.

NEW YORK.— Charles 
N? Lathorp, sekretorius 
protestonų episkopalų baž
nyčios nacionalės tarybos, 
savo raporte nurodinėja, 
kad ten, kur mažos darbi
ninkų algos ir blogos gyve- 
nimo sąlygos, religija nyks
tanti. Esą, žmonės nesi
lanko į bažnyčią, negali pa
laikyti bažnyčių.

Jis pataria keletą būdų, 
kuriuos kunigai turėtų nau
doti, kad prisivilioti dau
giau parapijonų, kad gelbė
ti religiją nuo smukimo. 
Pataria susisiekti su darb
daviais ir reformistiniais 
darbo unijų vadais, kad per 
juos varyti propagandą tarp 
darbininkų, idant jie lanky
tų bažnyčias.

Suėmė už Dalinimą Komu
nistinių Atsišaukimų

Kaunas.—Šančiuose, gruo
džio 23 d., 14 vai., vienas 
kariškis pastebėjo, kad dvi 
kaž kokios merginos dalina 
“Drobės” darbininkams, na
mo beeinantiems, proklama
cijas. Kariškis jas sulaikė. 
Jos pasirodė Aleksandravi
čiūtė ir Bordonaitė. Pro
klamacijos buvo komunisti
nio turinio. Abi atiduotos 
kriminalinei policijai.

A.D.F. Viršininkai Svar
sto Bedarbes Klausimą

—S------------------

ST. PETERSBURG, Fla. 
— Pirmadienį čia Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kai (pildančioji taryba) 
pradėjo svarstyti bedarbės 
klausimą, vaikų darbo klau
simą ir indžionkšinų klau
simą.

Federacijos prezidentas 
Green pripažįsta, kad dabar 
yra Jungtinėse Valstijose 
3,000,000 bedarbių, ir bedar
bė vis didėja. Labai daug 
darbininkų išmesta iš darbo 
įvedant naujas mašinas, įve
dant skubinimo sistemą.

Federacijos viršininkai 
pripažįsta, kad bedarbės 
klausimas yra labai svar
bus. Bet bedarbiai nieko 
gero negali laukti iš parsi
davėlių kapitalistams.

Roma.— Italija labai ne
patenkinta delei Franci jos 
ir Jugoslavijos laivynų arti
mų ryšių.

Sovietų Prekyba

Maskva.— Skaitlinės 
vietų užsienio prekybos

Žemesnėj Daly Volgos Provinciją Jau Kolektivizuota 72 
Nuošimčiai Ūkią; Aštri Kova su Kulokais

gyvenimo namus, bendras 
virtuves, vaikų priežiūras, 
mokyklas ir tt.

Maskvos Agrikultūros 
Akademija steigia žemesnėj 
Pavolgės daly milžinišką 
500,000 akrų kolektyvą, va
dinamą Budenovic, ir pla
nuoja pirmą žemės ūkio 
miestą su 50,000 gyventojų. 
Tame ūkininkų mieste bus 
įsteigta maisto dirbtuvės:.

MASKVA.— Pranešama, 
kad žemesnėj daly Volgos 
provincijų su sausio 1 d. 
kolektivizuota 72 nuošim
čiai žemės ūkių. Ta dalis 

! apima vokiečių autonominę 
respubliką Volgos srity.

Kol tas tapo atsiekta, rei
kėjo vesti aštrią kovą prieš 
kūlokus (stambius ūkinin
kus), kurie priešinosi ūkių 
kolektivizavimui. Dabar di
delė masė valstiečių prade-j sūrio, konservuotų vaisių, 
da permatyti, kad yra di- skerdykla, dirbtuvės taisy- 
desnė nauda sujungus ma- mui ūkio mašinerijos ir 
žus ūkius į didelius, kolek-! įrankių.

ityviai apdirbamus ūkius.! Ten gyvenimas bus bėii- 
Už tai jie dabar jungia nejdras. Bus įsteigta milži- 
tik mažus ūkius į didelius, ■ niška virtuvė, kuri maistu 
kolektyvius ūkius, bet taip-1 aprūpins visą miestą, bus 
gi jungia j komunas palai-' bendros maudynės, ligoni- 
desnės formos kooperatyviš-, nės, vaikų auklėjimo namai, 
kus ūkius. Steigia bendrus j mokyklos.

Pasikorė, Nenorėdamas, 
kad Išdeportuoty

AUBURN, N. Y.— Neno
rėdamas,-kad jį atgal išde- 
portuotų į Vengriją, Ignatz 
Koos, vengras, pasikorė čia 
Cayuga apskričio kalėjime 
pereitą šeštadienį. Jis bu
vo suareštuotas už nelega- 
lišką įvažiavimą į šią šalį.

Imigracijos viršininkai jį
suareštavo pereitą vasarą kad Italija turinti teisę tu- 
greitai po to, kaip jis slaptai. rėti laivyną, lygų Anglijos 
atvyko į šią šalį iš Kanados, laivynui, tik jos ekonominė

Italai Reikalauja Lygaus 
Laivyno su Franęiįą
ROMA, Italija.— “Foglio 

Dordini,” Italijos fašistų 
partijos oficialis organas, 
pirmadienio laidoj pareiškė, 
jog Italija negali išsižadėti 
reikalavimo, kad jos laivy
nas būtų lygus Franci jos 
laivynui.

Laikraštis prie to pažymi,

Tautų Lygos Sesija ltu'ėti tok!
padėtis nedaleidžianti jai

Prasidėjo Tas parodo, kad taip va
dinama laivynų “apribavi- 
mo” konferencija Londone 
bus tikrenybėj laivynų bu- 
davojimo konferencija.

20 ŽUVO NUSKENDUS 
LAIVUI "

Geneva, Šveicarija.—Pir
madienį čia prasidėjo 58 im
perialistų Tautų Lygos sesi
ja. Pastatyta ginkluota 
sargyba, kad anti-fašistai 
nepadarytų užpuolimo ant
Italijos fašistų delegacijos. ■ --------

Lenkijos užsienio reikalų' LONDONAS.— Anglijos 
ministeriui Zaleskiui pirmi-; laivų traukimo laivas St. 
ninkaujant, atidarius sesiją Genny nuskendo sekmadie- 
pagerbta buvęs Vokietijos • nio naktį už 30 mylių į* šiau- 
užsienio reikalų ministeris; rius nuo Ushant šviesos. 
Stresemann, kuris nesenai I Žuvo 20 įgulos narių, penki 
numirė.

Išdeportavo Tris Chinus 
Darbininkus

So- 
pa- 

rodo, kad per pirmą bertai- 
nį viso eksportas siekė 
$110,400,000; importai siekė 
$101, 650,000. Eksportas ir 
importas 22 nuošimčiais, di
desnis, negu pereitais me
tais per tą patį petiodą.

Havana, Cuba.—Trys chi- 
nai darbininkai, kurie buvo 
išlaikyti čia tris mėnesius 
po areštu, tapo išdeportuo- 
ti į Chiniją į budelio Chiang 
Kai-sheko rankas.

Tie trys radikalai darbi
ninkai yra Kee Chang, 
Fang Tsu ir Kuan Kuan.

Rio De Janeiro, Brazilija. 
— šeštadienį septyni vyrai 
ir trys moterys tapo griau
stinio užtrenkti Sao Paulo 
valstijoj.

tapo išgelbėti. Laivas nu
skendo iš priežasties didelės 
audros.

Laivas plaukė į Gibraltar, 
kur randasi Anglijos kari
niai laivai.

Taipgi keletas asmenų žu
vo ant sausžemio iš priežas
ties didelės audros.

. žuvo Du Vaikai

Šiomis dienomis Jeruka- 
niškio kaime (Liubavo vai., 
Mariampolės apskr.) pra
džios mokyklos mokinių bū
relis čiužinėjo ant Čerkaus- 
ko ežero, kuris nesenai bu
vo užšalęs. ĮIūžus ledi i du 
vaikai paskendo.

I¥

Lenino Mirties Paminėjimas Įvyks Sausio 22 d., Madison Sq. Garden, New Yorke. Visi Lietuviai Darbininkai, Organizuokitės Masiniai Dalyvauti
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DARBININKŲ 
KALENDORIUS 
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H -^ušektą^ papsėjusio tfrbį 
Vėkatoriaus Azefm'šnipihėjifrfas^ 
1909.

Iš LAIKRAŠČIŲ ’Nepertraukiama į Darbo

PHILADELPHIA, PA

‘ Kapsukų 
(išleido A.

Visas Totorių Kraštas 
Bus Kolektyvizuotas

KIEK IŠLEIDOM KNYGŲ 
PEREITAIS METAIS?

pradėjome dien
— tai mūsų prie 

plauko —

tuos 
Kodėl

Vilnis” brošiūrėlę apie
Olšauską. Tarptautinio

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

pinigai bits?
tiem tikslam.
čiaus jie tyli,

Pergyvenus
šešerius
Workerio

Philadelphijos jaunuoliai ko
munistai ir jaunuęliai pionie
riai (Y. C. L. ir Y. Pioneers) 
šiemet iškilmingiausiai minės 
Karolio Liebknecto mirties su
kaktuves.

Lietuviška darbininkiška vi
suomenė iki šių laikų 'mažai 
kreipė' domės į tarptautinius 

" 2 ‘ s. Tai
apgailėtinas, lyg ir nacionalis, 
nusistatymas. Reikia nepamir
šti, .kad bile tarptautinio pa
rengimo programa visuomet 
esti turiningesnė, 'kaip mūsų, 
lietuviško. •. Kad ir K. Lieb- 
knechto mirties minėjimo ap- 
yaikščiojimas, rengiamas jau
nuolių, labai vertas atlankyti. 
Jame pamatysime, kaip kyla 
susipratusių jaunuolių' skaičius, 
kuomet lietuviškų veik neturi
me.

Parengimas įvyks pūtnyčioj, 
17 d. sausio, 8 vai. vakare, 
Elks Auditorium, 16th ir Fitz
water Sts. Programa susidės 
iš kalbų John Harvey, Lindell 
Woodard, E. Gardos ir R. Sho- 
han. Revoliucinis šokis. .N. 
Chilkovsky ir lošis “Defend 
the Soviet Union.” Įžanga tik

"a ' pati , “Vilnis’ 
Gorkio “Motiną’ 

■: Andriulio verti

jau šešerius me,-voje išleistą D-ro J. šliupo kny
gą apie higieną. Kas ta per 
knyga, mums neteko matyti.

“Naujienos” nieko neišleido. 
“Keleivis,” jeigu neklystame, 
taip pat nieko neišleido, jei ne
skaityti prastai apdirbto kalen
doriaus. , r

Iš .viršuj talpinamo surašo ir 
be komentarų galima suprasti, 
kuri sriovė dirba kultūrinį dar-

taryba ' persekioja kiekvie
ną komupista bei šiaip pa
žangesnį darbininką?
> Kasojau kas, bet Vitaitis 
turėtų" tau^ti iš gedąs prisi
minęs žodį tolerantiškumas,' 
o ne nusi,duoti jo užtarėju.

Iškėlimąs ' apie Vytautą 
mažiausio faktelio šiandien iyį?n/Jim 
fašistam yra peilis 4)0 kak 
lu, nes gadįna jų biznį.

ku mases 
din to jas ir 
—išgyvavo

Kriaučių . unijos organas 
Darbas” rašo:

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

'Kitas didelės svarbos tarp
tautinis parengimas, tai N. Le
nino mirties minėjimas, kuris 
įvyks sausio 24 d., Broadway 
Arena, Broad ir Christian Sts., 
8 vai. vakare. Tą rengia Ko
munistų Partija šio miesto, 
šiuos parengimus privalome 
lankyti kiekvienas sąmoningas 
darbininkas. / M; S.

United Statos, per year... .$6.00 
Brooklyn, N. Y., per year..$8.00 
Foreign countries, per year.$8.00 
Canada and Brazil, per year.$6.00

i ' Aiškus dalykds,. kad. tokią į M 
forma darbininkų naudai galit 
mą tik SSRS, ' kur diktatūrai 
yra ’proletdfiato rankose. Būrį 
žuazinėšfe ršalyše, kur kapitalai 
tai f įveda nepertraukiamą day’i 
bo savaitę, tenai jie iš darhij 
ninku reikalaujat ,f per savaip 
septynių .darbo dienų. Ir Lie? 
tuVoj tokią nepertraukiantį 
darbo savaitę, kaip dabar įve
da SSRS, darbininkai turės tik 
tuomet, kada laimės proletarinė 
fevoliųcija -Lietuvoj.

Kuomet 
raštį leisti 
šai — visokio 
šaukė ir rėkė, kąd dienraš
tis negyyuos,,; kad renkami 

sunaudoti ki- 
Šiandien ta- 
it paspringę. 

pirmuosius 
metus —.“Daily 
ateitis užtikrin

ta labiau, negu kada, nes 
kasdien vis naujų ir naujų 
darbininkų stoja į komunis
tines eiles. Be to, Komunis
tų Partija, kurios ęentrali- 
niu organu1 jis yra, apsiva
liusi nuo frakcionizmo, tvir
tėja ir didėja.

Per šituos šešerius metus 
“Daily Workeris” buvo ne
pavaduojamu ginklu darbi- .^evoliucinius parengimus 
ninku kovose prieš kapita
listus. Ateityje tas ginklas 
bus reikalingesnis, nes kla
sių kovos aštrėja. '

Todėl skaitykit ir platin
ki! “Daily Workerį”!

“Po pernykščių 1400 metų 
buvo atkeliavusi daugybė mel- 

/ džionių į Parusnį žemaičių 
krikštyti ir vergti, tarp kitų 
du garsiu viešpačiu Geldrijos 
Lotaringijos, su kuriais susi
nėrę kryžeiviai teriojo ugnia 
ir kardu nuo vienos pusės že
maičius, nuo antros, Vytautas 
su Ragainės komendantu taip- 
pat vertė į peleną paskuojus 
namus jau kirsdami svietą, 

r jau vergdami.”
Vadinasi, čia parodoma, 

kad Vytautas, kurį fašistai 
ir. -kunigai garbina, kaipo 
didfryrį ir net šventąjį, bu
vo Lietuvos žmonių didžiau
sias neprieteliui, žudytojas, 
teribnas; Romos bernas.

Paskaitę tatai “Vienybes/’ 
atsibrašant redaktoriai, 
pradėjo visa gerkle šaukti,

Ne Prūseiką Koliokit,
Bet Daukantą

Kriaučių organas “Dar
bas” pastarajam savo nu- 
męryj paėmė keletą ištrau
kų ' iš parašytos Simano 
Daukanto “Lietuvos Istori
jos” -apie Vytautą. Viena 
ištraukų sako: •

“Raudonasis Artojas” pra
neša, kad

Nesenai pasibaigusi Tatarių 
jos Cik’o sesija nutarė 1930 
m._ pavasarį kolektyvizuoti vi
są Tatarijos kraštą. Dabar 
jati /kolektyvizuota 22.5 ūkių 
nuįsįmčįai. Sesija paskelbė 
rungtynes tarp kantonų, rajo- 

• nų' ir valsčių—kas geriau pra
ves pavasario sėjos kampam*

Pereitą šeštadienį “Daily 
Workeris” išėjo dvigubai 
padidintas. Tai buvo sese- 
rių metų sukaktuvių jubilė- 
jinis numeris. Telpa daug 
gerų straipsnių ir nemažai 
pasveikinimų nuo revoliuci
nių darbininkų.

Dienraščio šešerių metų 
gyvavimas buvo erškėčiuo
tas: visuomet nedatekliai, 
vis trūkumai. Tačiau plie
ninis revoliucinio proleta
riato pasiryžimas palaikyti 
savo dienraštį anglų kalba 
nugalėjo visus sunkumus ir 
skerspaines ir mūs komuni
stinio žodžio nešėjas į ang-j 
liškai kalbančias darbinin-

- švietėjas, ža- 
organizuotojas nepakrikusiems, nariams Lietu

Amerikos lietuviams nedaug 
išleista knygų pereitąis metais'. 
Kiek mes prisimenam, tai išėjo 
sekamos knygos:

V. Mickevičiaus 
“Caro Kalėjimuos” 

[L. D. L. D.) ; Seno Vinco Rąs
tų tomas pirmas (išleido ta pa
ti A. L. D. L. D.). U H

Lietuvių Darbininkių husi
tas Amerikoje išleido Vį 

i Mickevičiaus Kapsuko1 “Dafbik 
ninkėš ir Poniutės.” . J : J i H 

! “Vilnis” išleido šaunią , D-ro 
J. Kaškiaučiąuš knygą-prieš ali 
koholizmą. 
išleido M. 
(Krakaičio 
me j.

I Pabaigoje pereitų metų pą- 
I baigta rašyti ir per “Laisvę” 
'išėjo Miko 'Rasodos “Sliake- 
ri'S.” ši apysaka tuoj pasirodys 
knygos formoje (32Q puslapių). 
Tai bus pirmutinė apysaka, ku
rioj autorius riša lietuvių atei
vių psichologiją su svarbiau
siais momentais revoliucinio ju
dėjimo.

“Laisvė” pereitais metais taip 
pat išleido brošiūrėlę apie Troc
kį, o 
kum
Darbininkų Apsigynimas išleido 
brošiūrėlę apie Sacco ir Van
zetti. Be to, “Laisvė” išleido 

i gana turiningą ir gerokai ap- 
! dirbta kalendorių.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
pereitais metais nepajėgė nei 
vienos knygos išleisti. Jinai 
pajėgė tik nupirkti savo dar

Siuvėjų unijos lietuvių sky
riaus organas “Darbas” 26 
nr.s įžanginiam editoriale biau- 
Fiai įžeidžia Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto garbingą 
vardą. Na, Lietuvos didvyrį 
Imlioja Pruseika, kuris yra 
Įkrfševikas.
^Taigi, už Simano Daukan- 

raštus,"vietiniai fašistu- 
įL kaltina d. Prūseiką. Jie 
Mityd$mi net to nesupran- 

tuos . faktus apie 
iškelia ne bolševi- 

■tepjllseika, ale Daukan- 
Krtkurį patys fašistai vadu

SUBSCRIPTION RATES:
United States, six months... $3,00 
Brooklyn, N. Y., six months.$4.00 
Foreign countries," six months.$4.00 
Canada and Brazil, six mo..$3.00

SSRS ’nuo 1 spalio įvedama 
nepertraukiama darbo ša Vaite. 
Ją ne iš karto lįyįda.r j Ją įveda 
povaliai, palaipsniui, nes del 
klausimo sudėtingunio ją ne 
taip lengva įvesti. Valstybės 
ir visuomenės įstaigose- daug 
lengviau įvest, bet' daug sun
kiau fabrikuose ir kitose įmo
nėse, kur prisieina kitaip 'ga
mybos tvarka statyti1. linkme 
nepertraukiamos savaitės* esmę. 
Jei prisižiūrėti > Lietuvos buržu- 
ązinių laikraščiui - *tai1 h i eko ne
suprasi. Vieni rašo taip, l kiti 
kitaip. Vieni rašo,.. [kad dabar 
SSR Sąjungos darbininkams 
prisieis dirbti ištisą savaitę, ir 
visai neturėš jie poilsio, o kiti 
rąšo, kad savaitėj dirbs tik 4 
dienas ir'tuo būdu1 darbininkai 
turės mažesnius uždarbius. Ir 
.vieni ir kiti 'mbluoja, kad nu
gąsdintų Lietuvos .darbininkus. 
Ir vįenų ir kitų neteisybė,

Iš tikrųjų gi kitaip yra. Vie
ton 7 * dienų savaitės, įvedama 
5 dienų savaitė. Kiekvienas 
darbininkas ir tarnautojas dir
ba -4 dienas' ir penktą ilsis. Bet 
ne visi kartu ilsis1. Kasdien dir
ba keturios penktos dalys visų 
darbininkų, o viena penktoji 
visų darbininkų ilsis. Tokiu 
būdu per visas penkias dienas 
eis darbas, bet kiekvienas dar
bininkas ir tarnautojas, kaip 
anksčiau pasakiau, kas penktą 
dieną turės laisvą nuo darbo 
dieną. Vadinasi, pas jį vieton 
52 sekmadienių ir apie 10 šven
čiu, bus 72 dienos laisvos nuo 
.darbo. Be to, pasilieka į me
tus dar 5 dienos, kada sustos 
visi darbai, išskyrus būtiniau
sių, kurių sustabdymas negali
mas, k. a. gelžkelio, laivų, ligo
ninių, telegrafo, kanalizacijos, 
elektros ir kai kurių kitų įmo
nių. Tos šveptes—22 gausio 
(1905 metų Peterburgo darbi
ninkų sušaudymas)., 1 įr 2 ge- 
,gužėš (darbininkų kovos šven
tė) ir 7 ir 8 lapkričio (Spalių 
revoliucijos sukaktuvės). Viso
se kitose revoliucinėse šventėse 
darbai eis, įr darbininkai šven
čia tik vakarais. Kas del Tiky
binių švenčių, tai jomis darbai 
eina, kaip ir paprastomis die
nomis. Be to darbininkai ir 
tarnautojai į metūg gauna 2—-4 
savaites atostogų.

Prie tokios tvarkos darbinin
kai per metus, dirba maž* daug 
tiek pat valandų, kaip ir, se
niau, jų uždarbiai nesumažėjo, 
o sparčiau galės didėt, nes pati 
gamyba bus geriau 'pastatyta. 
Be to pačiose įmonėse/ net jas 
nepadidinus, bus galima pakelt 
darbininkų skaičių, neš įmonės 
dirbs ilgiau. Jos dirbs visą sa
vaitę be pertraukos. Seniau į 
metus dirbdavo apie 300 dienų, 
o dabar dirbs 360 dienų.

Darbininkai' pilnai pritaria 
nepertraukiamai darbo savaitei, 
nes prie naujos tvarkos darbas 
palenggvės. Seniau darbinin
kas šešias dienas dirbo ir tik 
septintoj galėjo pasilsėt, o da
bar jis dirbs Ąik keturias die
nas ir penktoj galės pasilsėt, 
vadinas* mažiau huvargs ir ge
riau pasilsės. Ir darbininkui 
geriau ir jo darbas bus našes
nis.

Jau Kastantas Norkus Vėl 
“įstaigos Vedėjas” 

f t I i * * ’ t

Argentinos socialistų lape
lis praneša, kad Buenos Ai
res mieste susiorganizavo 
“lietuviška laivyno agentu- Workerio” Numeris 
ra,” kurios steigėju-yra tū
las Jokūbaitis, o vedėju

kviečiamas būti Kastantas
Norkus.

iBe,.Jokūbaičio, kaip $hko 
lapelis, prie įstaigos prisi- 
deįa "ir amerikietis F. J. 
Bagočius. Taigi Norkus 
(dabar jis jau socialistų va
das!) vėl galės pabizniavoti 
ir jis tamsūnėlių pasilupti 
pesų. Bet kur jis bėgs iš 
Argentinos?

Apie Tolerantiškumą z
“Tėvynės? redaktorius Vi

taitis labai: įpėgstą taukšti 
apie tolerantiškumus, de
mokratijas ir kitus galus. 
Pastarajam to laikraščio 
numery j jis sueikvoja visą 
špaltą laikraščio vietos 
apie “amerikonų tole
rantiškumą,” kuris pasireiš
kęs, kuomet nesenai vienas 
teisėjas (fašistas Sabatino) 
Brooklyne iškoliojo komuni
stus jaunuolius, už ką pas
kui jį laikraščiai kritikąvo 
ir smerkė. Vitaitis tatai 
rokuoja esant labai dideliu 
tolerantiškumu. Bet . jeigu 
jam tolerancija taip prie 
širdies, tai kodėl Vitaitis su 
ja nesu^ipažįstą ? Kodėl jis 

niekina ir bjauroja 
pačius komunistus?

“Tėvynė” šiandien 
tapo paversta į komunistų 
koliojimo ir ąpmelavjmo la
pą? Kodėl visą Vitaičių 
garbinamoji fašistinė pild.

■ IT

Taipgi vie-

neva

l !

Kaip 
prieš

už visą .komisiją 
Tuomet Žiugžda 

pradėjo tvirtinti,

Tėvynė”—Sandros Organas. |kišo visokių savo pastabų pa

reitų metų Hartforde, 
i įvyksta sandariečių 
ikonferencijukė. čia

apie
j klausimą.

. Antradienis, Sausio 14,1930.

NEWARK, N. U

Kąip daug SLA. organas kal
ba prieš komunistus, visi žino- 
'ine., Rėkia, klykia, kad komu
nistai norį “užkariaut SLA.”

Bet ve, gruodžio mėnesy pe- 
Conn., 

partijos 
kalbėta, 

j čiauškėta prieš komunistus, pla- 
įnuota kaip laikyti SLA. pasi
grobus po savo partijos dikta
tūra, kad Susivienijimas būtų 
lietuviškų šovinistų įrankiu. Ir 

j th įvykį SLA. organas “Tėvy- 
jnę” sveikina editorialu, “svar
būs nutarimai”.

Tai begėdiškas naudojimas 
SLA . organo svetimai partijai. 
SLA. nariai turi nešti protes
tus prieš tokį pavergimą Su
sivienijimo gerovės ■ sandariečių i 
partijai. Negana to, tas bėgė- į 
dis rašo, 
čiai kalbėjo, kad . Susivieniji-

^tabelių diskreditavimui SLA. | 
darbuotojo. Vienoje tų “pa
stabų” .tas redaktorėlis išsikal
ba sekančiai: “Gali būt svei-. 
kas kaipo žmogus, bet labai ne
sveikas kaipo lietuvis”.

Matote, čia išduota visa pa
slaptis. Iki šiol SLA. organas 
ir Pild. Taryba niekad nebuvo 
prisipažinę, kad narių neprii
ma del politinių įsitikinimų. 
Dabar bus aišku dokumentaliai. 
Ką tai reiškia, nesveiki
kaipo lietuviai” ? čia kalba i 
eina apie nepriimtus į Susivie- Į 
nij/imą narius, kurie turi visus' 
liudijimus, jog fiziškai esą svei
ki. Vadinasi, jie nepriimti tik 
todėl, kad negarbina Lietuvos! 
fašizmą, kad netiki į Sandaros ■ 
partiją. Kitokia “lietuvybės |

Imas pasiliktų ir toliau laisvas to, ka rašo pati redakcija prieš mos ir kad sekretoriui reikia _ j • •. _ i _ .. a _ _ i - m . u . . . _ . . ! J.. * o r 2  j  •.. i _ • j _

Sausio 2 d. įvyko S.L.A. 245 
kuopos susirinkimas. Narių su
sirinko labai mažai. Naujai 
išrinkta kuopos valdyba turėjo 
užimti vietas, bet į susirinki
mą atėjo tik pirmininkas ir 
protokolų raštininkas, o visi 
kiti neatsilankė. Tai peiktinas 
dalykas, kad taip greitai apsi
leidžia.

Susirinkime naujų tarimų 
nebuvo. Knygų peržiūrėjimo 
komisijos vienas narys prane
šė, kad jis vienas peržiūrėjęs: 
knygas, nes kiti komisijos na
riai neatsilankę ir knygos esą 

j geroj tvarkoj. Kilo ;diskusiT ’ 
įjos, kad tokis raportas nepri-, 
imtinas, nes viena, nepasako^ i 
kiek kuopa turi narių, kiek >. 

į turto, kiek narių randasi su 
spenduotų ir t. t.

į nas narys negali knygas per
ui,-: -- v. - 'žiūrėti irj nesveikata' nėra žinoma. % j ydSU cibytL

, kad ta partija “pla-! Bet pavartykite toliau “Tėvy-1 pašoko ir
nes” 52 num. puslapius, jau be:kad knygos labai gerai veda- —.   f —. y ‘ V'k'l A0 11* l.” O /J o z'blr x-4/^4- lit i Ir- '
komunistus, “jūs rasite prikimš-1 duoti $35 į metus ir lai dirba, 
ta šmeižimų prieš komunistus1 Vienok, susirinkimas atmetė 
iš visų kolonijų. i tą t raportą įr liepė peržiūrėti

i knygas iki /sekamo susirinki- SLA. reikaluose, aprašant j n’w
Kilo diskusijų ir del proto

kolo taisymo. Mat, gruodžio 
mėnesio susirinkime buvo pa
siūlyta surengti Žukui prakal
bas, bet didžiuma narių atme
tė; paskui buvo pasiūlyta su
rengti paskaitą sveikatos klau

psimu ir tas didžiumos narių at- 
iganas bernauja sandariečių su- žia komunistus SLA. darbuoto-! rnes1ta; /uv,° Paskirta komisi- 
j smukusiai partijukei. Bet ten Jus. žinia iš 50-tos SLA. kuo- b.a oU’ skaity]nU1’ ^et nei- 
pat jie niekinančiai paduoda pOs susirinkimo, Binghamton, i Į'asytaP1'0/0^0!^- Pareika- 
žinias apie komunistų demon- n. Y.,—agitacija prieš komu-1 aYus.’ Rac butl? .pr1otoko asJ??’ 
straciją. Dabar imame kitą;nistus. Grand' Rapids, Mich., !ta!?ytas’ P™d*J<>

m.sla:«>-u. ‘"V“:
į gi privertė protokolą taisyti.

~ į Pasirodo, kad mūsų fašistuo-, 
"įjantimes elementams kas ne- 

; patinka, to ir į protokolą nę- 
į užrašo. Nariai turėtų skaitlin- 

" ,giau lankytis į susirinkimus ir
Isuvaldyti tuos ponus, kad jie , 
savotiškai nesielgtų. Taipgi 
nariai turėtų žiūrėti,, kad i£-

nuo partijų kontrolės”.
Taip kalbėti gali tik ignoran- 

tas, 'kuris nieko nenusimano,
bent /kokį visuomeninį Į SLA. reikaluose, aprašantį 

Kas kontroliuoja S. j VII , apskričio konferenciją, 
L.A. dabar, kad ne partijos kli-; šmeižiama komunistai, o ypa- 
ka? Kam bernauja SLA. or-j tingai d. žaldokas. Korespon- 
ganas, kad ne Sandarai, tauti-j dencija “iš SLA. 63 kp. susirin- 
ninkų partijai. į kimo,” Burnside, III., niekinama
^<Bepartyvum■(LS,,— Buržuazijai ;l<omunlstai SLA. naiiai, kad jie 

Bernavimas į pakritikavo Pild. Tarybą. Mil
waukee, Wis., aprašymas kilo

jau nurodėme, kad SLA. or-'pos susirinkimo.' čia vėl šmei->

Dabar imame 
“Tėvynė” :

“New Yorke ofisuose 
dirbančios merginos 
nuo 13 iki 14 dolerių 4 ocivcn- iciio. > 

tę.” Gi “kambarys ir tris kar-1 net SLA. 
tus į dieną pavalgyti 

| $14.69 į savaitę.” 
jgiau, negu uždirba.
i Vadinasi, ir Tie vėpleliai pa*-Į 
duodą'- fdktus,'i kad n tūkstančiai: 
jaunų merginų turi' parsidavi- . 
nėti save ant gatvės, kad šiaip 

j taip palaikius ir pridengus sa- 
I vo gyvybę. Bet kokia tų “po
nu” išvada? Ka tos merginos 
turi daryti, kad pagerinus sa
vo būvį, “Tėvynės” redaktorius 
nežino, jis tyli, dejuoja. Mat, 
čia darbininkų reikalai, tai jau 
“sure” “Tėvynė” bepartyviška, 
o tai gera buržuazijai, 
gi' “Tėvynė” protestuos 
tokias gyvenimo sąlygas, kaip 
jinai gins tų darbininkių mer
ginų reikalus, kad jinai skel
bia “ištikimybę Jungtinėm 
Valstijom (kapitalizmo išnau
dojimui) .

Negana to, kad SLA. orga
nas laikosi “neutraliteto” tarpe 
begėdiškai darbininkus išnau
dojančio kapitalizmo ir tų dar
bininkių, kurios nei ant valgio 
ir kambario negali užsidirbti. 
Jis niekina Komunistų Parti
ją, kuomet pastaroji organizuo
ja darbininkus del pašalinimo 
tokių nepakenčiamų gyvenimo 
sąlygų.

Tai ve kokia linija SLA. or
gano: Kuomet “Tėvynė” kalba 
apie nepakenčiamą darbininkių 
merginų išnaudojimą,—ji “neu- 
trališka”. O tai reiškia, kad 
jinai palaiko tokį išnaudojimą, 
bernauja kapitalizmui. Kuo
met komunistai kovoja prieš 
tokį išnaudojimą, už geresnes 
gyvenimo Sąlygas, tai “T.” ko
voja ant visų keturių prieš ko
munistus. Well, tai toks jau 
“J. V. ištikimybės principas.”

Aiškiai Pasisakė
Iki šiol da Vis “Tėvynė 

dangstosi “nepartinumu”.. ži
noma, tai gryniausias melas. 
Pereitų metų “T.” num. 52 jau 
aiškiai pasisakoma ir partyvu- 
mas, tai pažanga!

SLA. darbuotojas S. Jasiu
lionis įrašė į Susivienijimą 47 
narius laike konkurso. Ką jis 
už tai gavo?

Tik apšmeišti. Į 52 nhmerį 
“Tėvynės”, Jasiulionis parašė 
atsakymą, kad apsiginti nuo 

I šmeižiko. Na, ir tą atsakymą 
Susivienijimo organe negalėjo 
Tatalpinti, tas, • atsiprašant, 
-“redaktorius” be kišimo savo 
nosies į SLA. reikalus. Jis pri-

agitacija prieš komu 
Grand Rapids, Mich, 

rašo, kad SLA. 60-tos kp. korespondenci 
ir kitur į ja,—niekina komunistus, kad;' 
uždirba į pasipriešino garbinimui monar-';

i į savai-! cho. EasthamptOn, Mass., čia i 
__ ____ 312 kp. pirmininką r 

kainuoja į niekina organe, kad jisai susi- į ‘ 
Tai dau- : pratusioms darbininkams sim- 1' 

patizuoja. Detroit, Mich., ži-r 
' j nios abelno turinio, neliečiant /

7- [SLA. reikalų. !r čia SLA. or
ganas duoda pirmą vietą šmei-U-inktieji viršininkai pildytų sar 
žimui komunistu dienraščiu, norn;<yoc 
veikėjų ir pet menininkų, ži-. g l A. Narys.’’,
nios iš Amsterdam, N. Y., pir- į 
miausia puola komunistus. Dar ' • '............ ..... . .... ' _______
prie tos visos tulžies, kuria ap- į 
taškyti visi “Tėvynės” i 
piai, įdėta ir specialis šlamštas 
komunistų • niekinimui, 
“SLA. narių tribūnoj”.
Vaizduokitės, kad tik viename 

“Tėvynės” numeryje tiek šlam
što prieš komunistus prikimšta. 
Tai kur to šlamšto jau tas, ne
va skelbtas “nepartyvumas”? 
Ir tos visos šmeižtų žinios, ko
respondencijos ir “straipsniai” 
sukimšta be jokių pastabų, be 
redakcijos komentarų. Tai reiš
kia, kad redakcija jas deda kai
po tikrenybę, jinai su jomis su
tinka ir už jas atsako.

SLA. nariai negali ilgiau ty
lėti. SLA. organas 'turi būt 
apvalytas nuo tokio šlamšto. 
Susivienijime priklauso visokio ■ 
įsitikinimo narių, tad jo orga- i Tokie žmonės buvo Partijoj 
nas neturi teisės pašvęsti arti tik del karjeros. Jie nesiduoda 
visą laikraštį niekinimui kitos didžiumos nuosprendžiui, 
dalies narių ir jų įsitikinimų.

Renegatų Kalba
Toį^s jau renegatų likimas. 

Ką pirma jie budavojo, dabar 
griauja. Ypatingai tame ge
rai pasižymi grupė Lovestono 
sekėjų,. išmestų iš Amerikos 
Komunistų Partijos.

pusią- i Ant pirmo puslapio savo ga- 
‘zietos jie skelbia kampaniją'už 
[savaitraštį. Ką jie kalba? Ko
de! jiem reikalingas savaitraš
tis? Suprantama, ne todėl, 
kad gręsia karo pavojus, kad 
organizuot darbininkus, kad 
kovot prieš kapitalizmą, prieš 
darbininkų išdavikus, ne. Jie, 
tie niekšeliai, net savo kampa- 

inijoj skelbia kovą Komunistų 
Partijai, jos vadams, Komunis
tų ' Internacionalui. Kuomet 
Komunistų Partija didvyriškai 
grumiasi masėse, kuomet ken
čia kapitalizmo žaizdas, tai tie • 
išdavikai, dar vadindamiesi ko
munistais, skelbia kovą Komu
nistų Partijai. Jiem nerūpi'ko- 
va prieš imperializmą, už dąr- 
bininkų reikalus. \

Jiė 
išbėgo, jie puola Partiją iš vis'ų ' 
pusių, lyg tos žiurkės, kramtyti. ’ 
Tuo būdu mūsų Partija, visi 
josios nariai turime imtis di
desnio darbo, turime įtraukti 
daugiau naujų narių į Partiją: 
Taip mes nugalėsime visus 
oportunistinius nukrypimus.

’ Sodietis.

u

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

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

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

Neužmirškite pasiimti šėrus ir pribūti laiku. Be 
Šerų njebus įleidžiami suvažiavimam i..•>

j. NaHvajk’a, Direktorių Sekr.
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With the Yeung Workers

Southern Textile Youth Orga
nizer Kidnapped And Jica+en

Brutally beaten by the mill j 
thugs and gangsters and then: 
left on a swamp road, Elbert ■ 
Totherow, 18 year old South-, 
ern textile youth organizer,! 
kidnapped in Lumberton, N. C. [ 
on January 2nd, finally 
gained consciousness and 

, ceeded ir making his way 
safety.

Totherow and Summey who 
had come to Lumberton to or
ganize the miserably underpaid 
and 
were 
cially 
damn

re
su c- 

to

org- 
their 
their

■O

own
Brooklyn Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Išpildyme koncertines 
dalyvauja šie artistai:

K. Menkeliūniūte, F.
O. Kaitkauskiūtė, V.

programos

Puslapis Trečias 1 
■.........—rr . aai

exploited textile slaves 
met by a gang of spe- 
hired thugs. “You god 
Reds, get out of town.”

But the militant textile
anizers disregarded 
threats and went about 
business.

The superintendent of the • 
mill in Lumberton then went to j 
the owner of the hotel and de-1 
manded that they be permitted ; 
to enter the room of Totherow ; 
and Summey and “get them.”I 
Fearing the fight that might! 
result the owner refused but! 
permitted the gunmen of the1 
mill owners’ to stay all night' 
in the lobby of the hotel.

In the morning when To-; 
therow 1 
he was jerked into a big carį ,
and taken for “a ride.” Taken persecution by the bosses and | from a hall where a dance of 
to the outskirts of the town 
Totherow was ., clubbed by the'terror the bosses are trying to

...... v.« mv I Vtm, -

where he remained for a long The American

Stankūnas, 
Zaveckas 

(smuikininkas), E. Valatkiūtė (šo
kikė), Aido ir Lyros Chorai.

Reikia pažymėti, kad O. Kat
kauskiūtė, iš Hartford, Conn., ne
senai sugrįžo iš Lietuvos, kur ji 
dainavo valstybinėj operoj. Paskui 

, lankėsi Italijoj. Tai nėra abejo
nės, kad dainavime turi, padariusi 
didelę pažangą. O kn.jp žinote, ji 
ir pirma žavėjančiai dainuodavo.

Puse pelno eis Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui.

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
gausite tikrai profesionalę pagel

tą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
Sercdomis ir Ketvergais: 

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

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- 

' ri 
1 o

Įžanga 50c, 75c ir $1.00
O. Katkauskiūtė

Po Koncerto Šokiai prie Elenos Retikevičiūtes Šaunios Orkestras
F. Stankūnas
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went for his baggage, y°un£ workers because of their: the attempts of the police to. JOIN THE YOUNG 
jerked into a big car militancy were singled out for | drive out Negro young workers I ! ; Užtroško Dti Našlaičiai

COMMUNIST LEAGUE - - - - - -
'GYDUOLĖ, KURI

their agents. Thru arrests and

thugs and then left on the road, dampen the lighting spirit of 
i young workers.

period of time until he regain-! Especially at present, when the 
[bosses are preparing for war, 

in their 
owners will not stop us from struggles against the milibariza- 
organizing the textile young tion Plans of the bosses, meet 
workers into the NATIONAL, the ever greater repression on 
TEXTILE WORKERS UNION, j th^Tar^ of capitalist state; 
and strengthening the union in 
every textile mill town .of the 
South,” were the words of To
therow when he reported to the 
Southern Textile headquarters. 
The workers see in the Nation
al Textile Workers Union the 
real fighting union of the work
ers—and in every city of theiarnon^ the masses 
South despite these brutal me
thods of terror, the union is 
growing.

The young workers 
where must now see 
the bosses and their 
ment, police, courts, are out to--------------------
crush the growing militancy į i 0 . it • a • .
of the working class and the Labor Sports Union Agamsi 
movement towards organiza-1 
tion. Young workers stand i 
with your class. Begin your 
organization now. 7 
shop committees in your facto
ry. Build the new union of the 

. workers!

ed consciousness. į
“These methods of the mill ithe young workers 

owners will not stop us from struggle:

the Labor Sports Union was 
conducted.

Every young worker belongs 
in the ranks of the 
Sports Union. 
Sport organize 
bosses’ sport 
winning the 
working class 
organizations 
workers’ sports!

Labor
Build workers’ 

itions—-.smash the 
organizations by 
majority of the 
youth in these 

to the side of

Everywhere the Young Com
munist League leads the strug
gles of the young workers: in 
Illinois, in the South, in New 
York, in Detroit—hundreds of 
cities in the United States. No 
struggle/, no task is too small 
for the Young Communist

1 The Youth Conference of the į ________ :------
ILD decided to build up a spe- D .«■«. j
cial apparatus from top to bot-; Dllllulllg 1116 LCa^UC III 
tom to recruit young workers i 
into the organization. Youth 
Committees will be established 
in all districts and locals, to 

i direct and carry on the work 
of young 

workers in order to recruit the 
youth into the L L. D. and 
fight in defense of the class- [ 
war prisoners and against the '

the Illinois Coal Fields
every struggle of the

every-
clearly terror of the bosses 

govern- government.

Jn 
young workers the best ele
ments must be won for the 
Young Communist League. So, 
in the Illinois coal fields the1 
Young Communist League 1 

I only aims 1 
[fighting miners into the youth

Užtroško du vaikai, našiai-: 
čiai, kurie buvo globoje Marės Į 
Schultzienės, Ozone Parke, j 
Queense. Pusgalvis jos sūnus, j 
21 metų amžiaus, besikrapšty-j 
damas skiepe, kaip tai uždegė’ 
popieras, ir kilo gaisras, ku-[ 
rio dūmais du svetimi vaikai-! 
burdingieriai mirtinai užtroš-! 
ko, ir jis pats taip pritroŠko,

i League if it represents the in-! kad reikėjo daktaro pagelbos 
terests of the young workers, [jj atgaivinti.
Everywhere more and more, 
young workers are joining the į 
League recognizing in it the 
true leader of the toiling 
youth. You, young workers! 
who read this column belong; 
in the ranks of the Young Com-j 

Th at is th e |------- .munist League, įminsi juuiigue not1 . • „ ,, P. . .. j
tos organize the Plac,e for al, flSht'nK /°ul’8'

- •• (workers. Fill out.the follow-1
and the application card today,'section of the National Miners; h . .7/ . ... .

I Union, but is out to build 
strong units of the Young Com
munist League which can lead

(the young miners not <
Race Discriirinatlon I against the bosses in their ( 

 I struggles for their economic de-1 
Bosses’ sports not only aim (mands but win them for the

send it to us and we will assign 
you to the unit of your city: 
Young Communist League, 43

. lE. 125th St., New York City, only! ’

Build the t0) prevent the growing militan-1 general struggle of the working

L L D. Mobilizes for 
Struggle Against Terror

cy of the toiling youth in its; class against the entire capital
struggles against capitalist ex- i ls*r system.
ploitation but is an important
factor in the militarization 
schemes of the bosses and is

The growth of the League in 
the Southern Illinois coal 
fields is clearly expressed in a

used to foster race prejudice report from the District Organ- . . . - . Irrzxv.

PLATINKITE

Iš IR Į

LIETUVĄ
\ PER HAMBURGĄ
GERIAUSIAIS LAIVAIS:

NEW YORK, ALBERT BALLIN, 
HAMBURG, DEUTSCHLAND, 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND,

ST. LOUIS, MILWAUKEE
Nepalyginamas švarumas (ir 
patarnavimas visose klesose.

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopulcri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Me „U 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

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
Telefonas—Riverside 2229. 

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Ieškokite “Gold Medal’*

HAARLEM

TAI TIE ŠVELNŪS

21 CIGARAI^-
VARDU

At the Fourth National Con
vention of the International 
Labor Defense held in Pitts- 

, burgh, Pa., on December 29, 
30, 31st, a special national 
youth conference was held at
tended by 25 youth'delegates 
coming from all parts of the 
country. This youth conference 
was the first serious attempt 
to mobilize the young workers 

x on a nation-wide scale for a 
campaign to recruit the masses 
of young workers into the In
ternational Labor Defense and 
for struggle against the grow

ling terror of the capitalist class 
•^Fand its government.

-The National Youth Confer
ence of the L L. D. reviewed 
the position of the young work
ers in industry pointing out 

Kthat the young workers were 
being involved more and more 
into industry and due to the 
miserable conditions prevailing 
m the mills and mines (speed
up. wage cuts, long hours, etc.) 
■ire in the front rank of all 
struggled against the bosses. 
The Youth, Conference gave 
special mention to such class 
battles 
no is <

Gastonia, Sjo. Illi- 
strike where the

thus dividing the ranks of the 
working class.

The most recent outrageous 
act pf discrimination, against 
Negro athletes was committed 

,by the U. S. Lawn Tennis As
sociation in barring two young 

iNegro tennis stars from the 
i National Junior Indoor Tennis 
•Tournament. This association 
is part of the Amateur Athelet- 
ic Un'ion which is directly con

trolled by the U. S. War De- 
■ partment thru its representa
tives on the Executive Commit
tee. Thus, as an out and out 
bosses organization it aims to 
keep the ranks of the working 

[class divided by continuing and 
encouraging racial prejudice, 
Jim Crowism, etc.

Only the Labor Sports Union, 
the only real workers’ amateur 
sports organization fights 
against discrimination of Negro 
athletes and stands for full po
litical, economic and social 
equality for the Negro race. 
This is the position of the La
bor Sports Union: a solid front 
of the working youth against 
capitalist sports. To show its 
solidarity with the Negro work
ers, white members of the La
bor Sports Union and the 
Young Communist League in 
Cleveland, for instance, fought

izer of Chicago: “The influ- 
lence of the League in Southern 
(Illinois has increased tremen
dously. At this time we have

----- APPLICATION BLANK------
Į want to join the Young Com

munist League.

Name -----------------------------------

Address ----- ----------- ---------------

City ------------------------- State—
Age-----Occupation-------------------

Read the YOUNG WORKER
already established four units send for a sample copy. Oi 
in Springfield, Eldorado, Col-. s"bs,cribe and get Jt regularly
linsville, Ziegler. I just re
ceived a report from them to 
the effect that they issue a 
challe.nge to the other units in 
the District in connection with 
the membership drive. They 
pledge themselves to get at 
least ten new members, one 
mine nucleus, one factory nu
cleus in a lead factory and one ; 
in a dress factory, etc.” *

at $1 a year. No young work
er can do without this fight
ing paper ‘of the wording 
youth.

NEW YORKO Į KAUNĄ 
IR ATGAL

(Pridėjus $5 S. V. jeigu 
Taksus). Trečia klcsa.

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis vatomis.

Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

IŠ

Write While You Fight
Young workers toiling in 

the factories, mills and mines 
of capitalism—this is your 
column. Write to it about 
the conditions you work un
der, your wages, the long 
hours, the slave drivers in 
your factory. Make this a 
column of the young workers 
—by writing for it yourself. 
Let us have one of your 
articles for the next issue. 
Send the article to the Young 
Communist League, 43 East 
125 Street, New York City,

5 Dienos Per Vandenyną 
PER CHERBOURG’Ą—6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 
veikt pradės huo kovo men., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą
Patogus ir tiesus susipešimas su bile Europos 

šalimi. Reguliariai išplaukimai kiekvieną sa
vaitę populiariais Lloyd laivais.

Del sugrįžimo liū- 
dymų ir kitų infor- 

. macijų atsiklauskit 
savo vietinio agen
to arba

57 BROADWAY 
'• NEW YORK

NORTH
GER/AAN

LLOYD
■IICIIIB '.aiiaiii

MENDEI.0
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
j vidurių užkietėjimo, skilvio , nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū

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

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

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport, N. T.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama 

PARAŠĖ SENAS VINCAS

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygutė Turi 82 Puslapius Kaina 40 Centų.

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

3240 Thomas St. Chicago, Illinois

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

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



Parašė V. Zazubrin Verte D. M. šolomskas

(Tąsa)
Raudonieji tylomis pasikėlė ir nubėgo.

• Juos sutiko raiti komandantai ir komisa
rai. Sužibėjo revolveriai. Eilės sustojo 
Atsisuko vėl į baltuosius. Baltieji ___
jau apie 30 žingsnių nuo raudonųjų. Su
stojo. KvėpaVo sunkiai. Raudonųjų ko
votojų durtuvai kaip siena, kovotojai dau
gumoj jaunuoliai. Baltieji net iškaito. Už 
minutės bus baisu, puolimas, kova, mir
tis... Baranovskis gu 
prie žemės ir galvojo:

—Širdis tai mašina. Štai ji plaka—tak !...•!
S tak!... tak!... :

bėga per gyslas po visą kūną. I
durtuvą suvarys į minkštą kūną,—mąstė įsiliejo ant žolės, 
jis,—ir kaip vandenio dūdos atsidarys gys- ’ 
los, upeliais išbėgs ant žolės raudonas, 
karštas kraujas.

—Draugai, pirmyn! Ura!—ir smarku
sis arklys komisaro paspaustais šporais šo
ko priekin. Raudonieji kovotojai su bliz
gančiais durtuvais puolėsi ant baltųjų. Bal-

* tieji leidosi visu greitumu bėgti atgal. *Jų 
komandantas Baranovskis taipgi bė’go, 
kiek drūtas. Jis bėgo tartum praktikų lau
ke, bėgo kareiviai, ir palei juos šniokšdamas 
kiek drūtas kapitonas, komandantas baltų
jų bataliono. Baranovskis net nusijuokė., .

x Iš užpakalio girdėjosi kulkų birzgimas, ku- 
rios pasivydavo bėgančiuosius tai šen, 
ten, ir griausmingas balsas:

—Raudonoji raitarija, pirmyn!... 
tųjų gaujos bėga! Raitarija, pirmyn!

Tūkstančiai kojų 
Raudonieji sustojo, 
pildė kulkų giedojimu, 
kaip kurie iš jų patraukdavo visu kūnu ir j 
griūdavo kniūpšti. Griūdami dejavo, šau
kė:

—Broliai, broliai sužeidė!... Nepaliki
te!... Sanitarus!... Sanitarus!...

Sužeistuosius surinkti nebuvo kada. Bal
tųjų komandantai pašoko ant gatavai lai
komų arklių, ir puolė ant bėgančiųjų.

—Sustokite!... Sustokite!... Sustoki
te!...—Ir nagaikomis pradėjo kapoti ka
reivius per galvas, veidus, kur papuolė. Na- 
gaikos švilpė ore. Baltieji sustojo, sugulė. 
Prasidėjo šaudymasis.

A.'

B.

Į Seno Vinco Prakalby PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

—Zui-zui-žui-zui!... —kaip lietus pylė 
kuįkasvaidžių kulkos.

—Dzui!... Dzui!... Dzuii!...—zvimbė 
šautuvų .kulkos. Mirtis, kaip sparnuota 

buvo giminė, skrajojo po eiles, plėšdama iš jų gy
vastis, o oras tratėjo, dundėjo. Mirtis kaip 
plieniniais nagais draskė žmones. Vienam 
tartum giliai į krūtinę įleidžia savo nagus, 
—tas griebiasi rankomis už žaizdos, nulei
džia galvą, per burną eina jam kruvinos

Su 15 d. sausio prasideda 
drg. Seno Vinco prakalbų mar
šrutas A. L. D. L. D. X Ap
skrityje.

Sausio 15 d., Muskegon, 
Mich., 487 Southern Avė., va
kare.

Sausio 16 d., Hart, Mich., 
pas ūkininką Joe Kapasky, R. 
2.

RUMFORDį ME.
- Puikus teatras bus subatoj, 18 sau

sio, šv. Roko svetainėj, 
tas labai 
Mirties.”
Kviečiame visus atsilankyti_ ir pa
matyti

Bus suloš- 
gražus veikalas “Trokštu 

Pradžia 7 vai. vakare.

tą gražų- veikalą^ Rengėjai.
11-12

Sausio 17 d., Scottville,
Mich., pas ūkininką/ F. Žuką,

DETROIT, MICH.

LtMAlll LCLO, 1\U V Cl, . • i - >✓ v * v i 1 • 1 1
dom knin nriUltnq putos: antrą, griebė uz seno, išlupo didelę 
Al L- | v/ IXCtJLjJ JJL 1XYCX1UCAO 11 1 • -v • . - • • • n -v•J 1 1 skylę, per kurią išsivertė visi viduriai. Ki

tą, kaip galingu kumščiu drožė per galvą, 
■ir iš jos liko tik raudonas gabalas. Kitam 

ir kraujas, kaip vanduo, vėl kietai užmynė ant kojos, subarškėjo 
Štai tuo jaus kaulai, trūko gyslos ir kraujas upeliais pa- 

. Didelis ugninis kamuo
lys krito palui oficierių, trūko su baisiu

o,

A. L. D. L. D. 52 kuopos susirin- 
i kūnas bus nedėlioj, 19 sausio, drau- 
i gijų svetainėj, 4637 W. Vernon High- 

kaip buvoiv/ay» 10 val- pyte- visi nariai naiy- 
( . i . ii Ivaukit šiame susirinkime, yra svar-lai piaKaibOSi^ių reikalų. Bus išduodami raportai 

.Re, kur j iš viso meto veikimo. Atsiveskit ir. 
svetaine iuauH narių. Manorrie, kad šiame su- 

‘ sirinkime gausite ir naują knygą Se
no Vinco Raštus. Tat visi atsilan- 

Sekr. V. J. Geraltauskas.
11-13

buvo'way,.10 ,val- rvte:
• iro nlz i L coovvin oiioi

trenksmu, perplėšė kareiviui pilvą, ištėške \sįustu
kraują, pakėlė augštai lavoną ir trenkė jį pilnus kuopurapo’iįus" . n• • • 1 • * t • j —

Sausio 18 d 
mums pranešta, 
įvyks Custer ar Scottville, kur! 
bus galima gauti i 
Apie tai rengėjai jau bus pra-'; 
nešę apielinkės lietuviams. kykit.

Sausio 19 d. įvyks apskri- / 
čio konferencija Grand Rap
ids, Michigan, Lietuvos Sū-j 
nų ir Dukterų Draugijos sve-j 
tainėj, 1057 Hamilton Avc.j A.
10 vai. ryte. ™siri >

Visom kuopom jau yra is-į pietų. __
siuntinėti paraginimai, kad pri-i parašytu knyga. Sekr. K. Joneliūnas.

i delegatus ir priduotų!

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 veikaliukų, 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 rimtų 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. 
Įsigykite tikietus sau ir savo drau
gams, o tikrai nesigailėsite.—širdin
gai visus užkviečia Rengėjos.

(10-12)

LIETUVIS GRABORIUS

AKRON, OHIO
L. D. L: D. 59 kuopos metinis 
likimas įvyks sausio 19 d., 772

St. Pradžia 1 vai. po 
Bus jau atsiųsta Seno Vinco

11-12

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

ant ofięierio. Baranovskis greitai nustū
mė lavoną ir, nežiūrėdamas, atsitraukė į 
šalį. Per visą pievą nuo pirmos linijos su 
žeistieji ėjo šlubuodami, svyruodami į už-1 
pakalį, kitus nešė ant neštuvų sanitarai, 

[paskui juos ant žolės liko pėdsakai kraujo, 
|o jų žali drabužiai jau buvo margi nuo 
kraujo. Dejavimai sužeistųjų žmonių su- Mich?, 
simaišė su kulkų ir bombų sprogimais. 

ITrenksmas, riksmas, staugimas, kaukimas
> ant pirmosios mūšio linijos. I

20 d., Grand Rapids 
1057 Hamilton Ave.Mich., 

i vakare.
Sausio 

iMich., 
i bažnyčios svetainėj, ant- Hess1
St.

Sausio 22 d., 
, Rusų Svetainėj, 9219 

Russell St. Pradžia 7:30 vai.

21 
lenku c

I vakare.
Sausio

CLIFFSIDE, N. J.
Vietos Darbininkų-Komunistų Par

tijos kuopos susirinkimas įvyks se- 
ReprigŪlmingOS vedoj, 15 d. sausio, M. Mažeikos sve-

• ’’ itainėj, 8-tą vai. vakare. Tai bus
.svarbus diskusinis lavinimosi susi
rinkimas, kuriame visi šios kuopos 

Hamtramck, nariai privalote būtinai dalyvauti.
Komitetas.

(10-11)

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Saginaw

do, Ohio, į
’ Mirtis tankiai savo nagus taip toli kyščiojo, I Union' Hali, 278 Logrange SI. | 

ikad toli už pirmosios linijos pasivydavo su- Pradžia 7:30 vai. vakaro.
pm žeistuosius, bei sanitarus, kartu pagriebda- 1 Saus.10 25 d., Detroit, Mich., Į

i- C vo iiios su neštuvais ir siržeistaibiais įv diaugijų svetainėj, 46o7 VAvo juos su neštuvais ir sužeistaisiais ir 
sunkiai trypė’ žemę, [blokšdavo į žemę negyvais. Iš žmonių lik- 

Lihq ’nrne ni-ici' davosi tik mėsa ir kaulai. O žmones vis 
Baltieji vis bėgo, }Sn}S0^ ir g;

" I issigelbejimo. Saude, bėgiojo
Ibaksus su patronais, persinešelinėjo iš vie
nų tranšėjų į kitas. Baranovskis, baltųjų 
oficieras, žinojo, jog tai kova dviejų pa
saulių, seno ir naujo. Naujas puola senąjį, 
kad sunaikinus. O senasis puola naują. 
Oficieras manė,-kad kitaip ir būti negali, 
ir kad toj kovoj būtinai reikia išlikti gy
vam. O mirtis vis tik rasdavo net ir giliai 
pasislėpusius į žemę. Ji iškasdavo ir už
mušdavo, trynė juos, kaip skruzdės, draskė 
juos, taškė mūsas po lauką, laistė raudonu

Prasidėjo šaudymasis. Baltieji sužeistieji j
laike bėgimo dabar pakliuvo tarpe dviejų^ Baranovskio nnnty;
kulkų lytaus—.baltųjų ir raudonųjų. Į juos' 
niekas nekreipė atydos. Jie gulėjo ant že-• .
mes, baisiai dejavo, prašė pageltos, aima-!ne3v?at]?s P1(įvos? ....
navo. Kaip kurie iš ju stengėsi iššliaužti imasis nci sav0 kuopos. Prie kiekvieno 
iš po kulkų lietaus, bet kulkos greitai su-R™ artimesnio sprogimo jo kūnas visas

i drebėjo. Baltieji- kovojo, priešinosi kaip 
padūkę. Raudonieji puolė su dideliausia 
energija, kad padarius galą kapitalistiniam 
išnaudojimo pasauliui.

—Ne, kad ir velnias čia neišmuš mus,— 
kalbėjo Baranovskis.

j Vernon 
i vakare.

Highway, 7:30 val.l

. Kaulai. U žmones VISI Užbaigęs maršrutą Michi- 
lliau į Žemę, Jieskodami gan valstijoj, drg. Senas Vin- 

valkiojojcas važiuos į Kanadą. Gavau ■ 
pranešimą iš Windsoro, kadį 
ten jam yra rengiamos p rakai-! 
bos, bet draugai nepranešei 

|nei laiko nei vietos. Tikiuosi,! 
kad rengėjai gerai prakalbas | 
išgarsins tarpe vietos lietuvių.;

Visur, kur tik yra rengia-1 
mos prakalbos drg. Senam; 

.Vincui, rengėjai turi stengtis,! 
kad būtų visi tos apielinkės 
lietuviai sutraukti i jas. Taip
gi dar kartą turiu priminti, 
kad prakalbose būtų platina
ma mūsų literatūra ir kalbi
nami nariai į mūsų organiza
cijas. L. Jonikas,

A.7 D.L.D. X Apskr. Sekr.!

maišėsi, galvoj tar
tum dešimtys plaktukų kale’, akyse viskas 
į paraudonavo. Kartais jis negalėjo matyti 

ant kurios svarbiausis

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” ' KAINA AMERIKOJE:

Metams ................. $2.00
6 mėnesiams............ $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 0, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
. tuom pat remia Lietuvos dar

bininką spaudą ir padeda jų 
kovai priež fašistų valdžią.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

LIETUVAITE FOTOFRAFISTE

Studiją atdara kiekvieną 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikshis

GRABORi US-UNDEKT

Bell Phone,

ant 
imk 

nuliūdimo' 
Tas mane*

Išbalzamuoja ii 
visokių kapinių, 
tarnavimo ir u 
valandoje šaukitės pas 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo-' 
geriausiose vietose i

laidoja numirusius 
tieji geriausio 

kainą, 
mane.

u?, žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

MARGARETA VALI
Room 32, Weitzcncorn Bldg 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

7545

sekdavo jų judėjimą, ir jie truktelėję ra
miai išsitiesdavo ant žemės. Kaip kurie 
stengėsi paslėpti nors galvą už kalnelio, 
neramiai sukinėjosi jieškodami pasislėpimo, 

. ir staigiai apvirsdavo augštelninki, rankas 
plačiai išplėšdavo ir nurimdavo. Iš abiejų 
pusių pradėjo veikti artilerija.
'draskė lauką.. Kareiviai, sunkiai kvėpuo
dami, knisosi, gilyn į žemę. Veidai storai 

'.apsidengė žemėmis ir purvais ir pasidarė 
stori, juodi. Kovos laukas pasidarė pana
šus į milžinišką, baisiai dūzgiantį fabriką 
su tūkstančiais juodų darbininkų. Staug
dami atlėkdavo kanuolių šoviniai ant pėsti
ninkų eilių ir trūkdavo viršuj jų galvų sė
dami mirtį. Šoviniai trūkdavo į nesuskai
tomas daugybes dalių. Jie viską naikino ligoninę dni, 
ant savo kelio,, draskė mėsas, laužė kaulus, baigus šią kankynę, 
arė žemę, jieškodami ten pasislėpusių. Ba
ranovskis gulėjo užpakalyj savo kuopos 
kietai sukandęs dantis, plačiai išplėtęs akis. 
jVisas jo kūnas drebėjo. Protestuodamas 
rėkė, kad jis dar nori gyventi, kad jam

Kulkos —Ne ant sibiriečių raudonieji pakliuvo.
-______ i “d van erai PApsigaus “draugai.’’

Tuom kartu jaunam, diktam Kulaginui 
peršovė petį. Jis, paduodamas Šautuvą ir 
patronus savo draugui, sako:

—Na, žiūrėk, Pivovarov, kad iš ligoninės 
aš tiesiog galėčia į namus pakliūti. Drą
siai,- prieteliau, ir už mane mušk raudonuo
sius.

—Laimingas tu,—kalbėjo Pivovarov,—į 
atsilsėsi. Oh, kad greičiau

—Suprantama, suprantama, kad reikia 
baigti. Prispauskite raudonuosius, pulki
te, sunaikinkite.

Baltųjų eilės, nors kapojamos kulkomis, 
bet kovojo pasiutusiai. Raudonieji puolė ir

baisus tas kovos laukas, kur mirtis taip puolė. Mūšis ėjo per visą dieną. Ugnis
„ Y J • i .-v J- •« I y t-■»/»-» Ttn Irn Ivi mu iv *1 zaviešpatauja.

: —iBu-ž-žz!... Buk!... Puk!...—trūki 
nėjo kanuolių šoviniai.

silpnėjo tik prie vakaro. Baltieji pradėjo 
i tvarkytis, drūtintis.
I (Tąsa bus)

įgai, privalo išrinkti delegatus į sigynimas rengia bazarą, ku- 
| arba 'jų valdybos turi atsto- 
ivauti šioj konferencijoj 

Sekret. G: Flick.
ry- j

te, svetainėj 226 W. Superior
Ave., kambarys 306, yra šau
kiama konferencija

CLEVELAND, OHIO
Kas ir Kur įvyksta 

Sausio 26 d., 10-tą vai.

Sausio 30 dv 8-tą vai. va- 
Sovietų kare, svetainėj Grdina, 6021 

Sąjungos Draugų. Į kopferen- St. Clair Ave., .šaukiamas ge- 
ciją kviečiami visų draugijų ineralis susirinkimas visų Tarp
ikei kuopų, kurios tik simpati
zuoja ’šiai įstaigai, delegatai. 
Konferencijoj bus išduotas ra- 
§ ortas ir finansinė apyskaita 

i surinktų pinigų traktorių 
pirkimui del Sovietų Sąjungos.

Visos organizacijos, kurios 
!tik simpatizuoja Sovietų Sąjun-

tautinio Darbininkų Apsigyni
mo narių, šiame mitinge bus 
išduotas raportas iš konvenci
jos, įvykusios Pittsburgh, Pa. 
Taipgi bus daug ir kitų svarbių 
reikalų, kuriuos šiame mitin
ge turėsime išrišti.

Tarptautinis Darbininkų Ap_

•ris įvyks 15 ir 16 d. kovo, sve
tainėj Grdina, 6021 SR Clair 
j Ave. Visos organizacijos ir 
kuopos turi išrinkti delagatus 
del surengimo šio bazaro.

. Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo anglų skyrius rengia 
balių, kuris įvyks 8 d. vasario, 
Sachsenheim Hali, 1400 E. 
55th St. Pradžia vakare. Vi
sas pelnas bus^ skiriamas palai
kymui distrikto raštinės. Kvie- 
čiarfie visus ir visas dalyvau
ti.

Rengėjai.

NUPIGINTA KAINA!

PARAŠĖ A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymejimus 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 pasauli, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bot svietas to nepastebėjęs.

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

Siųskite užsakymus brošiūros

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai ' pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą 
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas.

ra-
- , . . . . . . . , . Šioj

knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos. /.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius .jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose .audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyclc Street, Brooklyn, N. Y.
un

PARLOR ■— BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatėm kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fornišiai garantuojami. 
Galima pirkti ir lengvomis išmokėsi imis.

198-200 GRAND STREET
.Driirtrs ir Bedford Avenues. Broo

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

4

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare S8c; po 6 vai. vakare 7K rf'uyrrin jį Antroj klasėj lašais išsimaudymas _ LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant Jį CCfllC 

trečių lubų, oringam kambaryj __
M. TEITELBAUM, Manadžeria

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujai 
sios rūšies'maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia jtaisyl 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu sulinio vandeniu ir mažesni 

. prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Į Trys gariniai kambariai delei iisiperimo: Rusiškas, Turkiškas 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kam 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavii 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Si 

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

-A
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Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
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NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vak 
per N. B- C. tinklą nuo vieno varudenyno iki kita.

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

“Ateities įvykiai
< meta savo 

šešėlius priešakyj”

hm/ \ A- / ■' 'v-***/* * ’ • .>

Mitingas Paminėjimui Lenino 
Mirties

[ Sausio 19 d., 1:30 vai. die-
s iią, Danceland Auditorium,) 

oodward, netoli Forest, į

zins nebun-/
tuo bucbl V

DBo Z B HS. no EAST I6th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Motai

VALANDOS: » A. M. iki 8 F.

Stati

rife

ems, Sausio 14, 1930
Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Beskaitant “Laisvę,” jau ke- 

> lintą kartą randame paragini- 
. mą daugiau rašinėti korespon- 
. dencijas apie darbų, padėtį ir 

ŽįSabelną darbininkų stovį. To- 
del prie šio tenka paminėti se- 

’ karnai.
Kiek tenka girdėti nuo abel- 

no darbininkų skaičiaus kal
bant, tat visi ramina viens ki
tą su geresne ateitim. Bet tuo 
tarpu galima spręsti, jog ant 
Žemiausio laipsnio randasi dar- 

neminint sve- 
nepažįstamų 
kiek žinoma 
tarpoj beveik 

o kurio

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

*aikykites~Venoi,:. . ...cn$Kite to ateities
t

y v _seseho

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEF.ONAI: T^,ys5?ne’ M’Ėno?G09 
Bell, Oregon 5136

f

bų padėtis. Nes 
timtaučių arba 
žmonių, bet tik 
iš mūsų lietuvių 
trečia dalis nedirba,
|r dirba, tai po tris bei keturias 
pienas į savaitę. Ir todėl pa
sirodo, kad kartais pragyveni
mas uždarbį perviršija. O 
da skaudžiau atsiliepia 
ninkams su šeimynomis.

Jau žinoma, visokios 
dirbtuvių darbininkai
džiasi su darbais, bet užvis la-| 
biau skundžiasi audėjai. Nors 
jų darbas yra skaitomas pra- 
lavintas, bet vėliausiu laiku 
tiek audinyčios silpnai tedirba, 
tik padaro tą vardą, jog 
uždaryta. žinoma apie
kestį netenka nei minėti, kaip 
mažai moka ir toliau dar dau
giau nukapojama.

Kiek tenka iš draugų ypa- 
tiškai girdėti 'apie uždarbius, 
tat audėjai vos tepadaro nuo; 
$10 iki $20 į savaitę.

Tai aiškiai kiekvienas
pranta, koks gali būti pragy- 

■ venimas iš to uždarbio! Tas 
■ T pats seka ir su dažauniomis, ■ 

' nors dalinai,, galima sakyti, ir j 
pilniau dirba, bet bedarbių 
galimą pamatyti prie kiekvie
nų dirbtuvės durų.

Na, o mums skaitant kito-. 
kios rūšies laikraščius, apart 
darbininkiškų pažiūrų, ypač iš j 
Lietuvos atėjusių, randame su 
gražiausiais straipsneliais apie 
lietuvių Amerikos būvį apra-i 
Šyta; ir podraug /paminima, i 
jog Amerikoj paprasčiausias 1 
darbininkas uždirba 45 centus į 
f valandą. Tikrenybėj toli 
gražu nuo to. . . žinoma, Lie
tuvoj darbininkai, paskaitę 
laikraščiuose apie tokią “ro
jaus šalį,” kraustosi kiti iš 
proto, nežinodami smulkmenų 
apie tai.

fe*

IŠVENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Vengkite išsipūtimo, eikit’ sveiko 
sprendimo taku į riebumą ir išvaizdą. 
Nepasiduokite virš - sauvalystei ga
dinti save moderniškos figūros kan
kinančia kontūrą. Bukite nuosaikus 
—bukit nuosaikus visais atžvilgiais, 
net ir rūkyme. Valgykite sveikai bet 
ne be nuosaikos—kada jūsų akys yra 
didesnes už skilvį siekites Lucky o 
ne valgio. 'Ateinanti nuotikiai meta 
savo šešėlius priešakiu. Vengkite to 
ateities šešėlio, vengdami virš-sau- 
valystės, tek jus išlaikysite tą patogią 
modernišką figūrą su jos patraukian
čiais prielankumais.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iii 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Vis? 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnioir pageriną 
skonį

1 5 ^OA^j

*Bukite nuosaikus! • * * Nestatykite j pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis vcrzlapčior.i 
juostomis, prigavikiškomis plyskelemis deiei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pa; 
merkia Medicinos profesijai Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų, gyduolių. Ec išmintinr- 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūra.; arba 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite I uc:n 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite nąujov;'

Iš Aidiečiu Pastogės: Ką 
Jie Daro ir Planuoja

I “skambinti,” vaidinti.
Prie choro senų metų valdys 

i bos darinkta S. Paražinskas, I 
X Antradienį, 7 d. sausio, bu- kaipo choro vice-pirmininkas.

ks didelis masinis mitingas!'0 Aido Choro metinis susi-šiaip visi paliko tie patys, t..i, 
paminėjimui Lenino mirties, rinkimas. Choristų ir chons- y»’a> pirmininku—V Dvariškis;

ame mitinge privalumas «« atsilankė nemažai. Tik ne- protokolų rastininke-Kairm-■ 
lekvieno darbininko ir darbi- žlnla <leI kokios priežasties;te; finansų rast.—Bonkevicius;. 

. įlinkės dalyvauti, nes Leninas Pradėjo eiti lenkčiui, kuris vė- iždininku — Vaitaitis; korės-; 
* buvo vienas žymiausių pašau- ^aa, aJ"e^ susirinkimam _ C z- pone en u . 1 .

Beje, nutarta sumažinti cho-; 
. ro rėmėjų metinę duoklę. Da-: 

bet daugiausia bar bus $3 metams ir negaus* 
veltui tikieto rudeniniam, tai 

i yra, metiniam parengimui.
Tad visi seni choro rėmėjai' 

' arba, kaip kiti vadina,—gar-i 
i bės nariai prašomi vėl prisidė
ti prie Aido Choro. Organiza-: 

'cijai narių niekad nėra per-' 
. . -..... .. Juo didesnis būrys!ii naudos. Aidieciai susnin-ic|rau -f rgmgju įuo yra c|au_ 

|kime buvo pilni pasitikėjimo, i;ul enel. ijos ir ,ėkl, dirbti 
!bile koki darbą!

Choro Korespondentas.

įe darbininkų vadų, po kuriojTnirškite tą vejinimosi būdą! , 
dovybė įsisteigė Sovietų Są- .šiame susirinkime nenutarta 
nga. Apart to, bus gerų n^e^° naujo, I 

Mbėtojų ir muzikalė progra-!kalbėta, ka’P senus tarimus is- 
ta. Įžanga tik 25 centai. i Pildyti, kad būtų harmoningas;

ir našus darbas.
Parodykime, kad mes čia va koncertas, po pat no-

biame savo vadą ir skaitlingai sja, kurio pusė pelno eis Tarp- 
minime jo mirties sukaktu-;tautiniam Darbininkų Apsigy-

- nimui, tad visi stengiasi dirbti,
^Bedarbiai gali gauti veltui>^r^t*,_Jka^ ^as^darbas du°tų 

tjkietus Detroito Bedarbių Ko
mitete, jeigu tik jie kreipsis, i

Lietuviai darbininkai ir dar- išklausyti programos, nes ji 
tūninkės, kurie skaito “Lais-jbus gera, turtinga ir skambi!

ne tik privalo patys da- Išrinkta komisija suvedimui 
vauti, bet turi pasidarbuoti, (tikrų iškaščių, kiek atsieitų sū
ri kuoplačiausiai išgarsinus I vaidinti “Kornevilio Varpus” 

^mitingą ir kuodaugiausiai • Philadelphijoj. Ii‘ jeigu tik
r Js&traukus darbininkų. bus prieinama, tai kada suba-

Rengpjai. tos popietį ir važiuosime ten Henry St.

įčinskui; toliaus dirbo pas p. pos ligos ir mirė. Paliko 2 
Lenkti, Greenpointėj, o perei- 

[tą vasarą nusipirko vėl vais
tinę Jersey City, kur po trum-

i John Tremak, 48 metų, 60 
., New Yorke, mirė • 

j sausio 9 d.; palaidotas sausio 
'll d. St. Michaels kapinėse.

Kastantas Šimkus, 38 metų, 
1231—2nd St., Jersey City, N. 
I J., mirė sausio 11 d.; bus pa-i 
į laidotas sausio 15 d., šv. Jono1 
'kapinėse. Pašarvotas ant pir- 
imų lubų virš Garšvos įstaigos. 
> Velionis buvo vaistininkas^ (ap- 
jtiekorius) ir daugeliui brbok- 
Įlyniečių pažįstamas. Tūlą lai
šką . darbavosi vaistinėj ant 
•Grand St. ir Union Avė., 
:Brooklyne; vęliaus turėjo sa- 

ildę sit;i blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 Eastlvo vaistinę Newarke, kurią. 
St.. New York, N. Y. • pardavė velioniui Vladui Les-

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

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information.
Name ............
Ąddrcus ..,

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesi laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, 
žiei ir puikiai

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepĮI” ,

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
j savo krautuvę kas menesis po kelioliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais pat; 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

mtu jų
Plačiai

sitraukia
parduoda.
giria 'ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jiį 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!John Naujokas

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood At., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skoių, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkčs biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj 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 vii iminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kilus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms," daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
2G7 Division Avenue. Brooklyn, N. Y.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoi 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, žarnų ir MėŠlažamės L’ffUi 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZI1YKA
Kraujo lityritnai, Laboratorijo* Bandymai

na ir mažą dukrelę.
Laidotuvių apeigom rūpinasi! 

graborius J. Garšva.

a pirkti vais-

-r a016 C BENE ST.. DETROIT, MICH.

K*s yri didžiausias žmogaus prieitu?—Salti*. Jis ne tik swhklaoslas lira* |v»ro, bet 
ir Į Era'*), paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plaZią Amerika pagar»ejnal®«

rT , . , _ . _ _ _ (Miltelius nuo Balčio) jokių nebijo. UiUrban’s Cold Powders 76c už bakbą apsiginkluok nuo MTO
amžino priešo l

— _ m » yra tai kannolB pricB kitą amžiną žmogau1'Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuri* žmogui pagamina daug rupe ų ir 
sunkių ligų. 25 centai už «krynut<.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, ROMEO PA TISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ
TEGALIME GAUTI PAS—

Siqsdaial pinltma 
bo Ravo adrenn, uJraSykitc 

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

• Brooklyn, N. Y.

AB, žemiau paslraBęg, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malvnėkit man pridurti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, au nurodymai*, kaip vartoU.

Vardo__ _

No..

Ificrtaa

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš 736 Lexington Ave. 4
Įsteigta 25. metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą np 
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiu g 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą k ną. I 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. | 
Klases dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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Puslapis Šeštas

VIETOS ŽINIOSA

Ši Vakarą Susirinkimas 
Narių 17 Kp. Tarptautinio j Kupinas Madison Square 
Darbininkų Apsigynimo j" " '

Mes jau sykį minėjome, jog! 
įprotyc laukti reguliarių orga-įj 
nizacijos susirinkimų garsini
mo per laikraštį, ar laukimas 
prisiunčiant laiškų bei į stubą 
nueinant pakviesti—yra tam į 
tikra liga tų kolonijų, kurios' 
turi ant vietos laikraščių. Nes 
reguliarį susirinkimą privalo 
kiekvienas narys atsiminti ir 
nelaukti pakvietimų bei garsi
nimų. Kurie laukia pakvieti
mų, tie, veikiausia, jaučiasi esą 
svečiais organizacijos, o ne na
riais.

Susirinkimas, kuris turėjo į- 
vykti pereitą trečiadienį, ne
įvyko delei mažai narių atsi
lankymo. Dargi tūli išrinkti 
valdybon ir tai pamiršo ateiti 
užimt savo pareigas. Tai ir 
parodo, kiek yra įpratę laukti, 
kad kas į ausį pasakytų bei 
per laikraštį praneštų, 
r ‘Delei svarbumo ir daugumo 
reikalų susirinkimas liko ati
dėtas, ir dabar šaukiamas šį' 
antradienį, 14 d. sausio, šian
dien vakare, “Laisvės” svetai
nėje. Visi nariai privalo būti. 
Atsiminkite, ši organizacija 
yra veikimo organizacija ir 
kovos, o ne labdarybės, kaip 
kas įsivaizdina sau ir pasiten
kina duoklių užsimokėjimu.

Todėl antradienį būkite visi
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo pa turėjo savo gražų vakarėlį.

į Lenino Dienoj Turi Būt

į Gardenas, Sausio 22 Dieną
Lenino mirties sukaktuvių 

paminėjimo mitingas, sausio 
22 d., Madison Square Garde- 

I ne, turi būt padarytas pasek
mingu. Kad jam paimta mil
žiniška Madison Square Gar
delio svetainė, tai yra nurody
mas, jog darbininkiškos publi
kos nebūtų galima sutalpinti 
į jokią kitą svetainę tokiai 
tūkstančių miniai, kuri susi
renka minėti Leniną ir gauti 
įkvėpimo revoliucinei kovai už 
leninizmo principų vykdymą 
gyvenime.

Bet Madison Square Garde
nas tą dieną turi būt ne tiktai 
pilnas, bet ir su dideliu kaupu.

Bus prakalbos, tiesiog į tik
slą mušančios, atsakančios į 
dienos klausimus, į tai, kaip| 
darbininkai turi organizuotis 
ir kovoti šiuo krizio laikmečiu 

. ir kaip mobilizuotis prieš ap- 
I čiuopiamai gręsiantį pavojų 
naujo imperialistinio karo.

Apart prakalbų, bus vaidi
nama scenos iš revoliucijos; 
parinktina muzika, dainos 
artistiški šokiai.

ves pereitą šeštadienį, Mecca 
Temple svetainėje, New Yor
ke, kur susirinko tarp penkių 
ir šešių tūkstančių žmonių. 
Koncertinė programa buvo la
bai gera, prakalbos pamoki
nančios. Publikoje vyravo pa
siryžimas ne tiktai palaikyti 
centralinį Komunistų Partijos 
organą, bet didinti jį ir platin
ti miniose.

Flowers paskutiniu laiku yra 
sukumščiavęs dešimtį smar
kiausių armijos ir milicijos 
boksininkų. Su Bensonu jis 
kausis už generolo Haskellio 
auksinį čampionato diržą, kurį 
dabar turi Bensonas, ir, vei
kiausia; nelengvas tai bus Bėn- 
sonui darbas apginti tą diržą, 
kad neatimtų juodaspalvis 

j “tigras.”
Įžangos tikietai—nuo 75 cen- 

I tų iki $1.65.

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
da pigi. Pardavimo priežastį suži
nosit ant vietos. Kreipkitės pas sa
vininką. J. A. Keršis, 1.118 Wash
ington St., comer St. George Ave., 
Norwood, Mass. (7-12)

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

17 kuopos susirinkime.
Sekretorius.

Taxi-Caby Biznis Būsiąs
Pervestas Vienai Kompanijai

Greitu laiku New Yorke ir 
Brdoklyne bus įvesta taxi ve
žėjams verstinos uniformos, 
vienodos visiems. Miesto val
dyba, be to, svarsto pervesti 
visą taxi-cab biznio teisę viė- 
nai kuriai kompanijai; už tai, 
sako, galima būtų gaut kokius 
$10,000,000 metams į miesto

Nauja Didžiausia Ligoninė 
Bus Statoma New Yorke

Nauja ir didžiausia ligoninė 
yra suplanuota statyt New 
Yorke; jinai užims beveik vi
są didelį bloką tarp East 70 
ir 71 gatvės. Ligoninės planus 
jau įteikė miesto Namų Staty
mo Biurui New York Hospital- 
Cornell College Associacija. Ji
nai turės bent tūkstantį slau
gių (norsių) ir tarnautojų ; ga
lės sutalpinti porą tūkstančių 
ligonių; turės garažą 250 au
tomobilių ; prie jos bus ir me
dicinos kolegija. Tai bus mo- 

, derniškiausiai įrengta ligoni- 
jnė visame šiandieniniame 
šaulyje, kaip sako josios 
misija.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos metinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, sausio 15 
d., “Laisves” svetainėj, 46 Ten, Eyck 
SE Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes turi
me > daug svarbių reikalu apkalbėti. 
Tie,' kurie mokestis užvilkę,, malonė
kite ‘užsimokėti, kad laike ligos ne
liktumėte suspenduoti. Sekr. 
Draugelis.

PRANEŠIMAS
Pranešu Brooklyno lietuviams, kad 

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

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yench-Yenciauskas

174 ROEBLING STREET 
BROOKLYN, N. Y.

, ! ' ! ; ‘ ' (7-18)

ir

Iš Lietuvią Darbininkių
1 Kuopos Vakarėlio

’ Pereitą sekmadienĮ, “Lais
vės” salėje, L. D. S. A. 1 kuo-

MA SPETH, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Svarbu s Susirink i m a s 

priežasties nepranešimo 
pereitą

J. A. 
11-12

Pasirandavoja
pa
ko-

“Muzikališkai Skambantis” 
Senis—Didelis Plėšikas

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

Sekr. Mickūnas. (8-11)

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subalomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS: . -....

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

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

Tel. Stagg 9938
56 Maujer MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)DR. MENDELOWITZN.
REAL ESTATE: Namai, Žemė

ANT PARDAVIMO NAMAI
Eąst New Yorke, 6 familijų, mū

rinis namas su maudyne, elektra, 
$7,500.00.

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

Maspeth, 2 šeimynom namas, 2 
karam garadžius.

Labai nrieiifamos prekės.
B. A. ZINIS

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

(7-12)

(6-11) Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Perdaug “muzikaliai skam

bėjo” 63 'metų amžiaus senis, 
kuris vadinasi John Miller ir 
dar keliais vardais. I Prava
žiuodamas “ližėje” policmanas 
sustabdė senį, kad patirti, ko
dėl jis eidamas taip skamba. 
Pasirodė, jog kišeniuose John 
Milleris turėjo du revolverius, 
įrankį atplėšimui durų, stiklo 
pjaustymui įtaisą, visą saują 
raktų, su kuriais galima atra
kinti tūkstančius įvairių už
raktų ; buvo pas jį ir kitų prie
monių, kuriomis paprastai nau
dojasi plėšikai.

Paėmus senį į Flushingo po
licijos stotį ir bekamantinė- 
jant, pasirodė, kad jis yra pa
daręs bent penkis desėtkus 
apiplėšimų Queens paviete. 
Daugiausia jis įsiverždavo į 
namus ir plėšdavo šeštadie
niais ir sekmadieniais.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

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

Notary 
Public

Prie smagios muzikos publikai 
■ pasišokus, turėta koncertėlis, 
į Levandauskutis puikiai pagra- 
jino smuiku ir fleita; jaunuolių 
stygų orkestrą, vadovaujama 

“'i pa
skambino keletą šmotų ir Aido 
Choro merginų sekstetas, vado
vaujamas šalinaitės, sklandžiai 
padainavo. Kalbant apie aidie- 
čių sekstetą, tenka pažymėti, 
kad jis dar jaunas, bet jau spė
jo susimokinti- keletą skambių 
dainelių ir todėl gali graliai 
pasirodyti su dainomis. įTik, 
mano manymu, mergaitėm rei- 

, daugiau 
entuziazmo, daugiau savim pa
sitikėjimo. Tuomet dar geriau

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

(7-12);

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA PHONE 
‘ Stagg 

5043

iždą. Apskaitoma, kad dabarbaugiau drąsos,
taxi-cabams Didžiajame New 
Yorke daugiau pinigų įplau
kia, negu požeminių gelžkelių seksis
kompanijoms. J Draugė Petrikienė pasakė

Pervedus vienai kompanijai, praka]b?t nurodydama Lietu-
taxi-cabų teisę, manoma, kad 
galėtų būt, sumažintas ir da
bartinis taxi-cabų skaičius, ku
ris siekia 70,000, perdaug už- 
grūdžia gatves, o belenkty- 
niuojant del kostumerių-va- 
žiūotojų, tris kartus j daugiau 
sužeidžia ir užmuša žmonių, 
nekaip privatiniai automobi
liai, imant proporcionaliai.

Automobilistas.
1

vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoje tikslus ir pasirįži- 
mus. Faktais prirodydama, 
kaip šiandien moterys darbi
ninkės tampa išvelkamos iš 
namų į fabrikus ir užimdinėja 
vyrų darbus, kalbėtoja kvie
tė jas organizuotis ir kovot už 
pagerinimą savo ir visos dar
bininkų klasės padėties.

žodžiu, vakarėlis buvo pui
kus ir skaitlingas publika.

R.

Jau Netoli 19 Sausio— 
Įsigykite Tikietus

Šį sekmadienį, 19 d. sausio 
(January), Labor Lyceum sve
tainėj, įvyks Aido Choro ren
giamas koncertas. Tikietai jau 
gatavi ir pardavinėjami, ku
riuos “Laisvėje” ir pas aidie- 
čius galima gauti. Tikietų kai
nos: $1, 75c ir 50c. Kam pas
kui vargintis save, jeigu gali
ma išanksto įsigyti tikietus?

Po koncertui šokiai 
penkių gerų muzikantų, 
džia 3:30 vai. po pietų.

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.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
* Tel., Stagg 3842

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARIJĄ ATLIEKA G EKAI IR PIGIAI

prie
Pra-

Horn 
gatves 
ir ki-

Unijos Lapeliai Tarp 
Automatą Darbininką

Pereitą sekmadienį 
and Hard art 14-tos 
automatinėj kafeterijoj
tose tos kompanijos kafeteri- 
jose buvo skleidžiama lapeliai, 
išleisti kairiosios Maisto Dar
bininkų Unijos. Tų kafeteri- 
jų vedėjai darė viską, kad ne
prileist dalintojų prie savo 
darbininkų ir tarnautojų, bet 
vis tik pavyko paskleist daug 
atsišaukimų, kad 
darbininkai, vieni iš labiausia 
išnaudojamų, dėtųsi į minimą 
uniją ir eitų kovon už geres- 
hėš mokesnio ir darbo sąly
gas. ’•

Iš Lietuvių Darb. Jaunuolių 
Kliubo Vakarėlio

Lietuvių Darbininkų Jaunuo_ 
lių Kliubo vakarėlis šeštadie
nį, “Laisvės” svetainėje, turėjo 
publikos vidutiniškai. Mat,

SPORTAS
BENSONAS KAUSIS SU 
“TIGRU” FLOWERSU

Eddie Bensonas (Dapkūnas),

automatų

PARAMOUNT TEATRAI
NEW YORK
Times Square

Sekretai ižgarbintos merginos pagalinus 
atidengti!

“GLORIFYING THE 
AMERICAN GIRL”

f Augštinimas AmerlkoniAkos Merginos) 
Paramount© puikus vlsa-kalbantls roman

sas, y pati Akai tvarkomas paties 
FLORENZ ZIEGFELD 

drebančiai akaiatus paveikslas su 
MARY EATON!

žavžjantis vaizdas su 
CANTOR. HELEN MORGAN, 

RUDY VaLLEE

BROOKLYN 
Flatbush at DeKalb

EDDIE

ftiurpulinga apysaka apie tai, kaip mergi
na kilo 15

N. Y.—RUDY
titkal I

HARRY
* fpadkkal L
Parana ounto

abiejuose
Linksminančios naujenybei abiejuose

tamsuolis ( garbingu 
žvaigždę!

VAJLLJEE pneirodys ypa-
R X C rf M A N pasirodys

KALBAMOS naujienos 
teatruose.

teatruos.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir 'CHIRURGAS

Specialistai del visų ligų ir operacijų: 
z Akių,

Naujausi
Ausų, Nosies ir Gerklčs. 
Diagnozo ir Gydymo Būdai.

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

127
(Tarpe

East 84th Street 
Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedaliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

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

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro • su 
amerikonifikais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

JONAS

'vsafb * *
O J:

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

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

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

------------------—............................. ........... .» 1. ! ■    

MALONAUS PASIMATYMO

šeštadienį visuomet mažiaus .Nacionalės Gvardijos ir Ameri- 
žmonių sueina, nekaip, šaky- kos armijos sunkiasvoris čam- 
sim, sekmadienį, nes savaitės pionas, kumščiuosis su vadina- 
paskutinės , dienos vakarais 
žmonės turi visokių savų rei
kalų. Bet vakarėlis reikia 
skaityti gana pavykusiu.

Programoj dalyvavo Aido 
Choro mergaičių sekstetas, 
smuikininkė Radžiūtė, sopra
no M. česnavičiūtė, vaikų Sty
gų Orkestrą, vadovaujama 
Zablackučio. Visi programos 
pildytojai savo roles pagirtinai 
atliko. Vienas jaunuolis iš 
Jaunųjų Komunistų Lygos pa
sakė tinkamą klasiniai darbi
ninkišką prakalbėlę.

Su tuo vakaru prasidėjo mū
sų vajus gavimui naujų narių; 
ir čia pat buvo padaryta ne
bloga pradžia, nes gauta ke
letas naujų narių j kliubą.

Kliubiete.

mu “jaunu į tigru” Flowersu, 
kuris* yra negras kareivis 369- 
to pėstininkų pulko. Kumšty
nės įvyks ateinančio šeštadienio 
vakare, sausio 18 d., 14th St. 
Infantry Armory, 1 8th Ave., 
tarp 14th if 15th Sts., Brook- 
lyne.

Pavykęs Daily Workerio 
Šešių Metų Minėjimas

Entuziastiškai New Yorko 
darbininkai paminėjo šešių 
jnetų Daily W orderio sukaktu-

DAINININKAI!
Jeigu jūs norite dainuoti gerai, 

naudokitės geriausia instrukcija, 
kokią tik galite prieiti.

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

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

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

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

Mokina buvęs operetiškos grupės 
Gypsy Vagabonds direktorius.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savinihkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu
> -

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.
• Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

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

TeL, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St,) 

BROOKLYN, N. Y.
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