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Darbininkai Visų

Vienykitės! Jūs 
Nepralaimesit, T
Retežius, o Išlaimesit

Pasaulį!
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Lenino Mirties Paminėjimas Įvyks Sausio 221, Madison S(i. Garden; lew Yorke. Vi Lietuviai Darbininkai, :^tes Masiniai DalyvaukKRISLAI
Connecticut
Remkite Partiją.
Vidurio Sriovė.
To Be or Not Ta Be. 
Prieš Vytautą.

Rašo L. Pruseika

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Kiek pernai turėjote narių 
Connecticut ALDLD apskrity? 
—klausiu d. Strižausko, apskri
čio organizatoriaus.

Atsako—315. Pasirodo, kad 
apskritys, palyginus su 1928 
m. nupuolė kokiais penkiais 
nariais.

Labai maža skaitlinė, bet ji 
ženklyva. Vis tik nupuolė ir 
gana! Tai maža pradžia dide
lės bėdos!

Draugai ir draugės, budėkite 
1930 metais! '

III ALDLD apskritys labai 
gerai padare, kad savo konfe
rencijoj parėmė finansiškai Ko
munistų Partiją.

Connecticut šiais metais bū
tinai reikia suorganizuoti ALD 
LD kuopas Danbury ir So. 
Manchester. Kas tuo pasirū
pins? Gal d. Paukštys užsuk
tų į Danbury ar gal d. Valaitis.

Tareila, žemantauskas ir kiti 
senų gadynių išnykę gyvi su
tvėrimai nori pravesti Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje savo 
liniją. Delei to jie, kartais, 
pataikauja mūsų sriovei. Jiem 
jokiu būdu negalima pasitikėti. 
Rinkimuose jie eis išvien su 
Gegužiu ir Žuku.

Darydama išvadą apie vidu
rinės sriovės darbuotę 1928 m. 
“Sandara” rašė: “Tėv. Mylėt. 
Dr-ja visai gyvybės neparodė... 
Taip-pat nepasireiškė prieš po
rą metų skambiu vardu įsistei
gusi Amerikos Liet. Tautinė 
Taryba...” >

Kalbėdama apie Tautinę San
darą ta pati “Sandara” rašė, 
kad nors 1928 m. buvo “sun
kiausi jos gyvenime,” tačiaus ji 
raminosi tuo, kad “idėjiniai pa
sireiškė žymiai ir vieningai.” 
' 1929 metais tautininkų ba
lansas dar prastesnis. Sanda
ros idėjiškumas pasireiškė su- 
fašistėjime. Sandaroj paėmė 
viršų Tūlio Sirvydo dvasia.

Tai kuo verčiasi vidurio srio- 
vė? Ogi tuo, kad socialistų dė
ka jie įsitvirtino Susivienijime. 
Be to Susivienijimo ji^ zero. 
Del jų klausimas apie diktatū
rą Susivienijime yra. to be or 
not to be. ,

‘‘Vienybė” ir Cleveland© ne
ūžaugos vėl kelia obalsį: lauk 
bolševikus-iš organizacijų!

Tą obalsį jie praktikavo 1925 
metais. Jį buvo iškėlusios 
“Naujienos,” kuomet’ jiem pa
sisekė Chicagos kriaučių lokale.

Būtina sąlyga šio obalsio pa
sisekimo jie numato visų srio- 
vių susivienijimą prieš bolševi
kus.’ Lengvai žiūrėti į šį fašis
tinių nevydonų šūkį negalima.

Mes turime mobilizuotis. Mes 
.turime kuo tampriausiai susi
rišti su savo šalininkais. Ben
dra padėtis Amerikoj (bedar
bės, krizis) kalba už mus. ,

Vieton pagerbimo .Vytauto, 
Newarko Palangos Juzės drau
gija rengs prakalbas apie Vy
tautą, kad žmonės patirtų tei
sybę apie tą apaštalą.
• Taip ir reikia. Brooklyn© 
Piliečių Kliubas (600 narių), 
Waterburio Piliečių 
(apie 500 narių) 
langos Juzė (a] 
griežtai atsisakė prisidėti 
patriotinių vytautininkų 
šiamų iškilmių.

Taip ir reikia.

Kliubas 
ewarko Pa- 
700 narių) 

prie 
ruo-

šeši Mainieriai žuvo

Paryžius.— Digne kasyk
loj ištiko eksplozija. Žuvo 
Šeši mainieriai, vienuolika 
sužeista.
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Areštai, Puolimas ant Komunistų Partijos Liet. Centro Biuras 
Komunisto Partijos Rengia Puikų Koncertų Brooklyne

Chester, ra
Vasario 2 d., sekmadienį, 

Labor Lyceum svetainėj, 
949 Willoughby Av., Brook
lyne, bus puikus parengi
mas.

Programa bus įvairi ir

CHESTER, Pa. — Čia 
darbdaviai ir valdžia pradė
jo pųblimą ant Komunistų 
Partijos ir darbininkų kai
riojo judėjimo, bijodami,
kad neišsivystytų kovingas žingeidi, susidedanti iš dai- 
darbininkų judėjimas. |nų, muzikos ir šokių. Pro-

George Carter, vienas iš gramo j bus: Rusų stygų or- 
Gastonijos streiko vadų, nu- kestra; rusiški šokiai; dai- 
teistas nuo 17 iki 20 metų nuos tik ką iš Sovietų Sa
kale jiman, čia tapo suareš
tuotas už kalbėjimą bedar
bių masiniam susirinkime.

jungos atvykus dainininkė; 
klasiški šokiai; akrobatai iš

Darbininkų Sporto Unijos; 
vienas geras dainininkas. 
Dainuos darbininkiški cho- 
rai. Po koncerto šokiai. 
Tikietų ksįina * $1.00 ir 75 
centai. Šokiams 50 centu.

Šį koncertų rengia Ameri
kos Komunįstų Partijos Lie
tuvių Centro Biuras. Visų 
darbininkų būtina priderys- 
’tė atsilankyti. Koncertas 
rengiamas naudai revoliuci
nio judėjimo Amerikoj.

--------- 1 "-r......................— ........... ..  ..... ...........

Tapo-sulaikytas po $10,000 Japonija ir Anglija Nesusi- 2000 Taksių šoferių Su-
kaucijos. Su juo kartu ta
po suareštuotas' Ray Peltz, 
Komunistų Partijos sekcijos 
organizatorius.

taiko del Karo Laivų ! streikavo Pittsburghe 
e ‘ - -—

Londonas. Premjeras

Pavienio Numerio Kaina 4'

Banditai Susprogdino 
i Algp Išmokėtoji] 

Automobilių
WILKES-BARRE, Pa.— 

Pirmadienį Glen Alden Coal 
Kompanijos algų mokėto
jai važiavo automobiliu iš
mokėti algas Truesdale ka
syklos darbininkams. Vežė
si $33,000. Už septynių mylių 
nuo čia automobilius tapo 
susprogdintas. Keturi asme
nys tapo užmušti, o du su
žeisti.

,Manoma, kad sprogdinimą 
užtaisė pradiniai banditai; 
labai daug dinamito suvar
tota. Trenksmas buvo labai 

i didelis — girdėjosi per ke-

KOMUNISTŲ PARTIJA ORGANIZUOJA 
BEDARBIUS KOVAI UŽ PAŠELPĄ

Bedarbių Armija Didėja Visuose Miestuose; 2,000 Bedarbiu 
Demonstravo j Miesto Salę Bostone

BOSTON, Mass.— Po Ko- 'žę karingai kovoti po D.. U. 
munistų Partijos ir Darbo Vienybės Lygos vadovybe 
Unijų Vienybės Lygos va- už pašelpą bedarbiams, 
dovybe įvyko masinis be- Kuomet bedarbių komite- 
darbių mitingas. Pradžioj tas nuėjo pas majorą įteik- . 
susirinko apie 200 darbiniu- ti reikalavimus, masė bedar- 
kų, bet susirinkimas smar-jbių klausė prakalbų prie 
kiai didėjo, taip kad mar-į miesto salės. Kalbėtojai, 
šuojant į miesto salę de- pasistoję ant miesto salės 
monstracijoj dalyvavo 2,000'laiptų, kalbėjo į 2,000 be- 
bedarbių. i darbių minią, išdėstydami

.'Darbo Unijų Vienybės Ly
gos išstatytus reikalavimus.

Policija bandė išardyti su- 
sirinkimą. bet nepavyko. Po -f 
to darbininkai vėl maršavo; 
šiito kartu maršavo per mie
sto centra. Kitas masinis 
mitingas įvyko ant Court
way ir Lowell gatvių.

’ Dkrbo Unijų Vienybės 
:Lyga šaukia didelį masinį .. 
mitingą sekantį ketvirtadie-

Susirinkimas prasidėjo po 
No. 22 Harrison Avė. Į 
susirinkimą atėjo daugiau
sia prieplaukoj ir prie na-i 
mų statymo dirbę darbinin
kai. Arti 50 negrų ėmė da- 
lyvumą demonstracijoj.

Susirinkime kalbėjo Edith 
Anderson nuo Darbo Unijų 
Vienybės Lygos ir Roy Ste
phens, Komunistų Partijos 
Distrikto organizatorius. 
Nutarta kovoti už pašelpą 
bedarbiams.

- Po to prasidėjo maršavi- 
mas į miesto salę . Prie 
miesto salės bedarbiai išrin
ko komitetą įteikti miesto 
majorui Curley bedarbių 
reikalavimus. Iš pradžios 
majoras bandė ignoruoti be
darbius, bet pagalios tapo 
priverstas pasirodyti ir ne
va prižadėjo “rūpintis šel
pimu” bedarbių.

Žinoma, tuomi jis nesuvi- darni milžiniškas bedarbių 
liojo bedarbių, kurie pasiry- demonstracijas.

Londonas. Premjeras Pittsburgh, Pa.— Sekma- Šimtai žmonių
iMacDonaldas ir Japonijos dienį *čia sustreikavo 2,000 gre^ai subėgo į eksplozijos 

dirbančiu Linigų banditai ne-
Yelldwdr Green kompanijo- J 
ąe. Jie kovoja prieš algų 
nukapojimą. Kompanijas 
samdo skebus ir deda pa
stangas sulaužyti streiką.

.v.-. : -aičlClJUIlčUUcUa 11 Jčtpuilljur* '

Apart to, policija užpuolė ■ delegacijos galva Reijįro taksių šoferių
Komunistų Partijos raštinę 
ir suareštavo J. Holmes, 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
narį.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi gyni
mu tų darbininkų.

Carter ir Peltz tapo su
areštuoti prie Fordo kompa
nijos dirbtuvės. Juos su
areštavo Fordo kompanijos 
policija. Darbdaviai labai 
siunta ant Carter už tai, 
kad jis yra vienas iš septy
nių Gastonijos streiko va
dų, ‘ kurie yra pasmerkti 
metams kalėjimo.

Policija padarė užpuoli
mą ant Komunistų Partijos 
sulig įsakymo policijos vir
šininko Vance.

Wakatsuki pirmadienį turė
jo trečią susirinkimą, kad 
kaip nors prieiti prie tuo- 
tarpinio susitarimo kreise
rių ir kitais laivyno klausi
mais, kurie bus paliesti lai
vyno konferencijoj- ir del 
kurių Japonija ir Anglija 
dar nėra susitąrųsios.

.-•a,, - i. .., : it. ■ • ‘ i .< i ; i:(; ■

Bedarbiai Maršavo j
Miesto .Salę St. Louis’e

Užsakys 70 Karinių 
Orlaivių

Kalėjimas Marei Dakus už 
Paleistuvišką “Valgyklą”

Washington. — Praneša
ma, kad greitu laiku ‘ bus 
duota užsakymas Keystone 
Aircraft Korporacijai, Bris
tol, Pa., pabudavoti 70 ka
rinių orlaivių armijai. Or
laiviai kainuos suvirs $2,- 
000,000. .

Kiekvienas orlaivis galės 
gabenti 2,000 ar daugiau 
svarų bombų.

•ST. LOUISA- Pirmadienį 
su virš’ 300 bedarbių marša- 
vo į miesto salę, reikalauda
mi bedarbiams pašelpos. Ke
letas bedarbių kalbėjo ir ta
po suareštuoti.

Bedarbiai maršuodami ne
šė plakatus su užrašais: 
“Šeši milionai bedarbių 
Jungtinėse Valstijose.” 
“Mes norime darbo arba‘pil
nos algos pašelpos bedar
biams.”

pasigriebė.
’ Sprogimas ištiko, kuomet 
automobilis važiavo per 
gelžkelį, kuris tai kompani
jai priklauso. Automobilis 
į šmotus subyrėjo, o popie
riniai pinigai tapo išsklai
dyti kaip'labai dideliam vė
jui pakilus., Tik keletas 
banknotų sudraskyta? ~ ..

Banditams nepavyko pa: 
sigriėbti pinigų. Eksplozi
jai ištikus vienas vagilius, 
bandė prisiartinti prie pini
gų, bet Sookil, sužeistas 
mainierys, puolė ant jo ir 
jis pabėgo. Banditai jieš- 
komi po visą apielinkę.

Vokietija Nusileido
Hagos Konferencijoj

Harrison Ave.
- -Komunistų - Partija ir < 
Darbo Unijų Vienybės Lyga 
organizuoja bedarbius įvai
riuose kituose miestuose: 
Detroit, Cleveland, Chicago, 
Buffalo, New York ir kitur. 
Bedarbių armija auga visoj

Bedarbiai gali išreikalau
ti atatinkamą pašelpą tik 
kovodami po Komunistų 
Partijos vadovybe, sudary-

Šimtui dienų į kalėjimą tapė 
nuteista tūla Marė Dakus, ku
ri laikė paleistuvišką “valgyk
lą” ant Trečios Avenue, New 
Yorke, 
ja .
bet jos bausmę teisėjas kol 
kas

Nužudė Sūnų ir Pats
* Nusižudė

Dallas, Tex.— Besiklausy
damas gramofono muzikos, 
mąstydamas; apie savo su
irusią 1 šeimyną,. B. - X, 
Adams, 28 metų 1 amžiaus, 
pašoko nuo kėdės, pasigrie
bė peilį, papjovė shvo trijų 
metų sūnų Billy, o pats per
sipjovė sau gerklę ir tuor 
jaus numirė. < ,

Viena jos “tamauto- 
’ taipgi pripažinta kalta,

suspendavo.

i

Reikalauja Tyrinėti New 
I Yorko Politikierių Graftą

, , .........
Albany, N. Y. — John 

Knight ir Joseph A. McGin- 
nies, republikonų vadai 
New Yofko valstijos- seime
ly, pranešė, kad jie patieks 
seimeliui sumanymą del ty
rinėjimo grafto New Yorko 
mieste. ■ • • • • ‘ ‘ •. 1

Žuvo Šeši Mainieriai
BIRMINGHAM, Ala. — 

Peerless-Cahaba kompani
jos kasykloj, kuri randasi 
už 40 mylių nuo čia, ištiko 
eksplozija; žuvo šeši mai
nieriai, keturi baltieji ir du 
negrai; ; Išlikę gyvi: mainie
riai pasakoja, kad eksplozi
ja ištiktis > nuo kibirkščių, 
kilusių iš mainierių pjūklo.

Hooveris Ragina Kongresą “Perbudavoti”
Blaivybės YykinimętMAe^jąH mij

Gazu Užtroško Trys Seniai
Trys burdingieriai, J. Ste

phenson, 60 metų amžiaus, 
Wm. Bremer, 63 metų, ir Gus 
Johnson, 60 metų, užtroško, 
kai vėjas pro truputį pravirą 
langą užpūtė gazinį pečių,— 
sako policijos raportas. Bet 
galimas daiktas, kad jie, ne- 
begaudami darbo, patys nusi
žudė. Gyveno po num. 46 
Dikeman St., Brooklyne.

Bakersfield, Calif.-— Cali- 
fornijoj aliejaus pramonėj 
tūkstančiai darbininkų at
leista iš darbo.

WASHINGTON.— Aplai- 
kęs raportą nuo paskirtos 
komisijos tyrinėjimui įsta
tymų vykinimo, prezidentas 
Hooveris pirmadienį pasiun
tė kongresui pranešimą, ra
gindamas perbudavoti blai
vybės įstatymo vykinimo 
mašineriją, vaduojantis ko
misijos patarimais. .

Pataria perorganizuoti 
federalių teismų struktūrą, 
kad jie nebūtų taip užgrūs
ti kriminališkomis bylomis; 
konsoliduoti įvairius orga
nus, kurie užsiihia prižiūrė
jimu, kad per rubežių nebū
tų šmūgeliuojama degtinė) 
narkotikai, svetimšaliai; ir

įvairios prekės; ;• < -i f .. ■ ,
Hooverist reikąlauja, kad 

būtų i subudavotd 11 -^atsakanti 
m ašineri j a griežtam vy kini- 
mui 'nei tik blaivybės: įsta
tymo, bet ir kitų federalių 
įstatymų. Esą,- surasta 
daug “silpnumų” vykinime 
įstatymų.

Darbininkų sąlygoms blo
gėjant, besiplečiant ; darbi- 
nirikųčkovai prieš . valdan
čiąją) klasę, valdžios: orga
nai' Lūpihasi ■ sudaryti nauj ą, 
veikmingesnę sistemą vyki- 
nimuif kapitalistinių > įstaty
mų prieŠi darbihinkus. Blai
vybės įstatynio vykinimas 
naudojama kaipo priedanga.

HAGUE.— Dr. Hjalmar 
Schact, galva Vokietijos val
stybės banko, atvykęs čia 
pirmądienį tuojaus nuvyko 
pas ^Jackson E. Reynolds, 
New Yorko First National 
Banko prezidentą, kuris 
yra galva bankų ekspertų, 
suplanavusių įstatus Tarp
tautinio Banko, konferenci
joj Baden-Ęaden,. Vokieti
joj, ir įteikė jam laišką, pa
reikšdamas, kad kaipo gal
va Reichsbanko (valstybės 
banko) jis negali sutikti, 
kad; tą^ptautinis «baiįkas bū
tų įštdigtas, Kaip dabar su- 
fląnųotąfe> iSąkė; kad jis 

asirąšė Y du Ago * planą, bet 
tiek padaryta kenksmingų 
pakeitimų Vokietijai tame 
plane Baden-Baden konfe
rencijoj ir kitur, kad net jo 
garbė ‘verčianti jį sulaikyti 
tolimesnę eigą linkui steigi
mo tokio banko.

Antradienį jis pasitarė su 
kelių imperialistinių šalių 
atstovais ir nariais tarptau
tinio banko komiteto ir; pa
galios nusileido; sutiko su 
patvarkymu del įsteigimo 
tokio banko.

Londonas.— Šiomis dieno
mis Europoj žuvo 42 žmo
nės, įvykus įvairioms neląi- 
mėms , iš priežasties didelės 
audros,u h i c’ ?

8,000 Farniu Darbininkų 
Tebestreikuoja Califomijoj

Didžiuma Darbininką Be -- 
Darbo Pontiac, Mich.

PONTIAC, Mich.— šiame 
automobilių pramonės cent
re didžiuma darbininkų be 
darbo. O tiems, kurie dar 
dirba, algos nukapojamos, 
bet ir tie darbininkai dirba 
tik po kelias dienas į savai-

BRAWLEY, Cal.—Aštuo- 
ni tūkstančiai farmų darbi
ninkų dar tebestreikuoja 
Imperial Valley srity. Di
džiuma jų filipiniečiai ir 
meksikiečiai.

S.tręiko vadai areštuoja- tę. 
mi, kad .streiką sulaužyti. 
Darbo Unijų. Vienybės Ly- šauktam susirinkime daly- 
gos organizatoriai, Frank vavo suvirs 500 bedarbių. 
Waldron, ( Hamiguchi ir H# “ 
Harvey, suąreštuoti ir čia 
ląikęmi “tyrinėjimui.”, / 

į Dar 5,000 agrikultūros 
.darbininkų rengiasi strei
kuoti.

Komunistų Partijos su

Darbininkai stoja į Komu- i 
nistų Partija. Tikimasi čia 
gauti nemažai naujų narių.

Philadelphia, Pa
žuvo Du Plėšikai ir Vienas 

Detektyvas
Komunistų Partijos Lietu

vių Frakcijos Nariams 
šeštadienį, sausio 18 d.> 

bus labai svarbus Komunis
tų Partijos lietuvių frakci-

Chięago, UI.— Anksti ant
radienio rytą įvyko susišau
dymas tarp plėšikų ir de- jos susirinkimas, Lietuvių 
tektyvų. Žuvo du plėšikai 
ir vienas detektyvas.

Trys plėšikai įsiveržė į 
Harry Sucherman apart
ment ą. Pajutęs plėšikus, 
Sūchermano, brolis pašaukė 
policiją.

. Bėgdami plėšikai pataikę 
į būrį policistų ir detektyvų. 
Vienas plėšikas tapo sugau
tas. ' A V ' A ’ ’

Liaudies Name, 8 Fair
mount Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi partijos 
nariai būtinai turite daly
vauti. Susirinkime dalyvaus / 
Centro Biuro atstovas drt*. 4 
R. Mizara.' Taipgi bus at- i 
stovai iš Partijos Distrikto, 
drg. Gardin ir kitas.
Frakcijos Sekr. A. G dkus.

(12-13)'
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APŽVALGA' PARTIJOS KAMPELIS

Bostono'

phijos

100

valst.) 2

nors

WATERBURY, CONN
BALTIMORE, MD

reika-

GRAND RAPIDS, MICH.

soc

K. Jenkeliūnienė.

Luxemburg, 1919

LIETUVIŲ VALSTIEČIŲ 
JAUNIMO MOKYKLA

idzia; yra 
abar dar

350
200

*KVota. 
į į j 400 
Į Y,000

■vieną
nau-

gruodžio m. 17 d

lyvąukįtė rišime įvairių klau- 
siipŲ. • jkįirių ‘ negalėsįtfiė 
supranti,f tai bus rūkytojas; 
kuris viską tinkamai ‘.išaiškins,

čia |š
vietos aukštesnieji valdi antradieniui 

gruodžio mėn 
nauji. Partijai nariai 
itie!tjk|pta nįi^tąljyta! 5470

, Dillon, S. C
nio naktį penki asmenys žu
vo, o šeštas tapo mirtinai 
sužeistas susikūlus dviem 
automobiliam už septynių 
hiybų, nuo čia.

Kaip Fašistai Šventė i
So laimėjimo Sukaktuves

•. < • , ’ ’i ; ; fj'.s ■
■“Lietuvos' Žinios” (leidi- 

nyj Už gr. 27 d., 1929) įdė
jo sekamą korespondenciją 
iš Kretingos:- i«

Karolio Požėlos
Laiškas Tėvams

rūtas bendrai su A. L. D. L. D. 
III Apskričiu ir kad laike va
jaus, apart gavimo narių į or
ganizaciją, turi kuopos steng
tis platinti literatūrą, ypatin- 
gaix brošiūrą “Lietuvos Darbi
ninkės ir Poniutės.” Del Sekan
čios vasaros nutarta rengti vėl 
tris piknikus bendrai su A. L. 
D. L. D. III Apskričiu- 
darbininkiškos spaudos 
dai, antrą apskričiams arba, 
geriau sakant, darbininkiš
kiems reikalams. Į rajono val
dybą sekantiems metams iš
rinkta darbščios drauges: orgv 
M. Vilkaitė, prot.* .sek,r. M. 
Vaitonaitę, fm. ąekr, M^-Stri-. 
žauskįenė,- ižd. PUkaųąkifl? 
nė ir knyge B. Ąlišonįųtė.

Eidamas po .fašistinių šau
tuvu, Lietuvos Komunistų 
Partijos vadas ir veikėjas 
Karolis Požėla, kaip d. fc 
Mątiilhityte pranešk “Rąud. 
Artojųj,” - parašė segamą 
laiškėlį 'Savo< tėvams:

VISI 
ninkąi, kad paišinėtų šią isto- 
■rišką dieną, vakare susirinko 
arbatėlės išgerti į “Versal” 
Viešbutį.
■ į įBet arbatėlė buvo atmiešta 
tokiai jstipria . “esencija,” kad

) Mokyklos darbo pi 
sunki . Daug ko iij < 
trūksta. Mokykla mėturi vislj 
jai reikalingų vadovėlių, įvai- 

įrankių ir

žinau, kad jums bus 
Vieno tik 
neverkite 
kelia, ku-

šųrhsti-išėjimo iš vieąbuči( 
Vi$| į naktį pavargėliai ’ieskoj

tėti. . Tą 
todėl griebiasi 
vimoęh 1

Kdnsaso • ’ 
Dakotų 
Seattlės 
Califomijos 
Connecticut 
South (Pietų

bi, kad k'olektyViškų ūkių 
idėja ląbAi šįRVČiai apima 
biednųosiu^. , ir, . yiduti.nįųš 
valstiečius, ( po tvįsą SSSR. 
Nors buožės ((stiprūs ūki
ninkai) 'tam priešinasi; ta- 
čiaus' jie bus ': sutriuškinti, 
iies jų, ’ paįyginRmąi, ’ labai 
mažai tesiranda. ’ . . ( '

Toliaus, eita prie konferen
cijos dienotvarkio. Čion vi
sas- smulkmenas neminėsiu, tik 
pažymėsiu svarbesnius tari
mus bei raportus/ Jš rajono 
komiteto raportų pasirodė,- kad 
daugiausia darbavosi sekreto
rė drg. M. Vaitonaitė. Ji iš
davė raportą iš savo darbuo
tės be i kuopų stovio. Kuo
pos pereitais pietąis veikė ne
blogai, bfit, abelnai imąnt, ra
jonas pę.p.aąųg'o nei kuopomis, 
nei iia;rėmis. Sekretorė prane
šė, kad iš pereitų metų pikni
kų .rengimo bendrai <su A. L. 
D. L.'D. lŪ Apskričiu dar ko- 
piisįjoą .pi|nų .raportų mepriren- 
ge, pat prąpe^/ kad ąbięm 
apškričiam liko gražaus pelno,

Pittsburgho 
Clevėlando 
Detroitp!

kuris reikalingas stiprinimui 
darbininkiško judėjimo. Taip 
pat ši konferencija padarė, ir 
gerus tarimus. Nutarė, kad 
kuopos turi stengtis eiti dau
giau į tarptautinį veikimą, 
gelbėti visame kame Komuhis- 
tų Partijai auklėti jaunuolius 
revoliucinėj dvasioj, traukiant 
į Jaunųjų Komunistų Lygą bei 
į pionierių grupes. Laike L. 
D. S. A. vajaus kovo mėnesį,

Kaip matome,- tūli distrik- 
tai labai smarkiai pasivarę 
pirmyn ir, sulyg savo kvo
ta, jau pasiekę pusę (Phila- 
delphijos distriktas), bet tū
li tai visiškai mažai arba 
nieko nėra padarę.

Daily Workeriui prenume
ratorių (per visus distrik-

Kunigai Organizuojasi
Klerikaltį; ‘‘br^U^aš” įpra-? 

neša, kad nėseiiai' įvykusio
je' New Yorke ličtuv-ių ku
nigų konferencijoj tapo aL 
gaivinta. “Lietuvių Kunigų 
Vienybė.” Taš parodo,(jog 
kunigai nesnaudžia: organi
zuojasi ir ruošiasi ginti sa
vo beimančias pozicijas. t Ąr 
jie ką laimės?-—kitas klau
simas. Šiuo tarpu, kuomet 
šalies ekonominis' krizis čĮi- 
cėja, jĮjeįdarbė plečiasi, var
gas tarpe darbininkų ma
sių ,sauj kelią skina,’ tąi i# 
1: etųviai darbininkai parapb 
j onyš pradės daugiau krū-1

fę Lietuvos varguomenę 
’ašistai žino, kad jų vieš 

patavimo dienos suskaity 
tos; kąd nebetoli ta valai! 
da, kuomet jiems reikės at 
siskaityti su liaudimi—revo 
bucinių darbininkų ir vai 
stiečių valia — todėl 
dabar gerai pasilaka.

mokyklą
12 d. sausio, JL.

D. svetainėj, 105.7 
Hamilton Ave. Prasideda pd- 
mękos' 7:30' vaj. vąkarąis ir 
tęsis per visą žieminį sezoną 
nedelRįepi^s, Todėl, draugai, 
ir įlrąugęs, ‘visi atsilankykite

Jeigu Norkus gali būti 
socialistų vadu Argentinoje, 
tai. kodėl pūnašūs ir ^dar 
geresni” tipai'' nėg’Mi būti 

įaįįstų yęįkėjais pų- 
j La, (Platos .— Montevį-

“Mano brangieji tėveliai, se
sutės ir broliukas! Aš: greitai 
mirštu 
labai labai skaudu!
prašau—neverkite, 
del manęs. ' Aš tą 
riuo ėjau, pasirinkaū savo 
ru įr nesigailiu, kad tokiu 
liu ėjau.”

15 d. gruodžio čia įvyko L. 
D. S. A. VIII Rajono metinė 

i konferencija. Kadangi šis ra
jonas nėra skaitlingas kuopo
mis, tai ir konferencija nega
lėjo būti skaitiinga. Delega
tes prisiuntė visos keturios 
kuopos ir buvo pora broliškų 

j delegačių, nuo* A. L. D. L. D. 
III Apskričio ir keletas paša
linių. ši konferencija buvo 
tuom skirtinga* nuo kitų, kad 
dalyvavo nuo L. D. S. A. cen
tro P. K. atstovė drg. Jeske- 
vičiutė. Konferencijai prasi
dėjus, Jeskevičiūtė išdavė pla- 
'tų raportą iš organizacijos 
stovio, paliesdama visus trū
kumus; aiškino, kaip juos ga
lima prašalint, kad plačiau 
užinteresuoti naujai prisirašiu
sias drauges mūsų organizaci
jos uždaviniais ir išjudint vie
netas prie didesnio veikimo. 
O ypatingai daug domės krei
pė' į tarptautinį veikimą, ku- 
rįs pas mus iki. šiol buvo dar 
visai apleistas. ?Taip pat aiš
kino, kad mes, turįme stengtis 
įtraukti < daugįąus čia gimusių 
jaunuolių J orgapizįąciją. Pra
kalba, užsitęsė apie valandą ir 
:pusę 'ir bųyb ‘ labai interesin
ga. > Tik gaila,’kad, 'aparPdeJ 
legačių, ‘ mūsų : kitos - vietinės1 
draugės patingėjo ateiti, jau 
nekalbant apie neatsilankymą 
draugių iš .kitų .kolonijų,- nors 
tai ir buvo raginama per “Lai-

per
penkmečio^ planas 
anksčiau išpildytas
Mogiliovo apygardoj yra orga 
nizuota į kolchozus virš 3( 
nuošimčių žertiės. ’Toliau ko 
lektyvų organizavimas eis dai 
sparčiau. ‘ ! . ; . :

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

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me męre information.- , 
‘Name ..................į............................................... ;
Address ............................ .. ............... City .................  i '
Oc.cupcition ................................... .;...................z. . Age......................

■ < Jšpildę šitą bląnką, siųskite į Komunistu Partiją, 43 EąsP 
•135th. St., N,ew York, N. Y.

Kaip Eina Partijos ’ Vajus tus) gauta tiktai 189 (tame 
Del Nąujų Narių Gavimo? skaičiuj neįeina 800 kopijų, 

I-'/ ,' . i.p-i. • kurias kasdien parduoda
Detroito distriktas). Dirb
tuvių kuopelių suorganizuo
ta 24; fabrikų laikraštėlių 
išleista 19-ka.

Per tą laiką, beje, negrų 
darbininku į Partiją gauta 
273.

Jau pusė vajaus mėnesio 
praėjo, bet pusės naujų na
rių dar negavome. Kiek
vienas darbininkas ir dar
bininkė, ar jis yra Partijos 
narys, ar tik simpatizato- 
rius, turi pagalvoti; 'kodėl? 
Kiekvienas turi prisidėti 
prįė to didelio darbo. ' * H 

Kuomet darbininkų mą- 
sėš į ko vingė j a, kuomet kri
zis didėja, kuomet iš kapi
talistinės pusės ant darbi
ninkų puolimai vis dažnėja, 
tai darbininkų klasė turi tu
rėti galingą vadą, savo Par
tiją, kuri galėtų vadovauti 
ir ginti proletariato intere
sus.

Todėl turime žiūrėti, idant 
šis vajus būtų pasiektas pil
niausiai: kad gautum pen- 
kius tūkstančius naujų Ko
munistų Partijai narių iki 
vasario mėnesio 10 d.

s \ yldiriąsi, fašistinio per
versmo sukaktuvių paminė
jimą (Lietuvos kraugeriai 
aplaistė degtine, šampanu 
if kitokiais gėrimais. Lakė, 
kaip padūkę! Ir kodėl gi 
jie' nelaks, per trejerius me- 
tuse lupę, išnaudoję ir ver-

Komunistų j Į Partijos va
jus del naujų nąrių gavimo 
jau įpusėjo — kas liečia lai
kų — tačiaus nariais dar 
neįpusčta, nors gauta jų ne
mažai. Iš visė iki pereitam 

gauta (nuo 
I R.) ,4378 

kuo-

Dideliuose kolchozuose dar- 
.bihinkų gyvenimas daug nesi
skirs nuo miestų gyvenimo.

■ Tam tikru žvilgsniu dideliuo
se kolektyvuose įgyventi buš 
geriau, negu miestuose. •

Net kapitalistinių laikraš
čių korespondentai, dpsjlan-

’ Aį L. . D. L, D, 66 kuopa ren- 
ifei .pašitiktį svečia. .Mat,, 
pas mus žadą, atsilankyti Se- 
ilJs1 •‘VJįnc^į 19 ir 20( d. sausio. 
iJ-! pasakyti gesa ' .prakalbą.* 

’Mėh turime, pasidarbuoti, kad 
kūd ..daugiausiai sutraukus 
publikos.} \ ‘ ‘ w .
''' GirRėjąų, kad šiomis pra
kalbomis s.usįinteresavę nę tik 
Vietos, bet ir apielinkių lietu
viai darlpminkai, todėl visi tų- 
H dalyvauti šiose prakalbose,

Taipgi, turiu ^pranešti, kad 
minima kuopa nutarė . įsteigti 
tarptautinę mokyklą, kuri 
prasidėj

riebis bandymams 
tt. Mokinių bendrabučiai; per- 
ankštųs. Trūksta Rąug įvairių 
smulkmenų, kurios; blogai atsi-į 
liepia’į visą mokyklos darbą ir 
mokinių ūpą.

Mokyklos administracija kai? 
ta, kad iki šiol antrieji langai 
mokyklos name neįdėti, pečiai 
nesutvarkyti, daugelis durų be 
rankenų (rankenos senai nu
pirktos ir nežinia kodėl guli nu
mestos ūkio vedėjo kambary), 
(mokykla blogai aprūpinta švie
sa (lempos be' stiklų, jos tik 
nuodija-orą). Tuos visus trū
kumus administracija privalo 
neatidėliojant prašalinti.*

Kiek blogiau su maistu. Sti
pendijos kiekvienam mokiniui 
yra, skiriama 8 rub. mėnesiui. 
Į šį dalyką reikia atkreipti švie
timo komisariato dėmesį.

1 ’ Mękiniai leidžia sieninį laik
raštį; “Komunų’kūrėjai, kurio 
išėjo jau trys numeriai.

J i\ t1 ’ ] } ■ ; i , ' ' t

. , Mokiniai privalo gilinti savo 
tarpe kolektyvizmą,, kolektyviai 
punaudodaftii gj'aunąmiįs iš na- 
mų .prpdpktus.' )|z :

• Netrukus ‘ bus 1 įrengtas • !rher- 
gaitėms naujas bendrabutis, 
tūėmet mokykloj bus kiek liuo- 
siau. ; , ; ! ; . t ■ j

Sekanti konferehcija ;bus 
ląikįoma New Haven; CoiYfi.'

Iš rajono iždo išaukota 
$150, sekančiai: Agitacijos 
Fondui $.60; Argentinos “Ry
tojui” «$15; Tarpt. Darbininkui 
Apsigynimui $15; Priešfasisti- 
niam Fondui $5; “Daily Woi> 
keriui” $25; Komunistų Par
tijai $10; “Laisvei” $10 ir- 
“Vilniai” $10.

Po konferencijai' 12 kuopos 
draūgės buvo parengę delega
tėms vakarienę.

Konferencijos Korespondentė,

Drg. P. V. r Žalpis rašo 
Raijdoųąjąm Artojuj”: ..

Pereitą (lapkričio) mėnesį 
susiorganizavo., kolektyvas Mo
giliovo ' apygardoj^ ’ cėrikbvo 
rajone dš ! 2,136 valstiečių i šeb 
mų qu žemė; plotu 25 tukst. 
ha. Kolektyvas apima pus
ketvirto • ‘sfelsbviėtbf*’ Pa'stard- 
mis; dienpmi$,f Klimųvipi.ų rajo
ne susiorganizavo/kolchozas iš 
30' tūks't: ha.’ ’ štai' kokie ko
lektyvai reikia; (Organizuoti,' n 
ne maži giminių kolektyvai, 
kurie paskui' bijosi įsileisti 
“svetimų” žrųonių?

Jei tokiu tempubis organi- 
zavimasi į kolektyvus, , visa 
Baltarusija bus kolektyvizuota 

21/2-3 metus.’ Vadinas, 
bus daug

A. L. D. L. D. 25 kuopa lai
kė savo metinį susirinkimą 26 
d. sausio, 1930 m. (Korespon
dencija gauta 10 d. sausio^— 
Red.) Pirmininkaujant drg. 
P. ęiaveckui, buvo pirmiausia 
aptarta kuopos reikalai ir pa
baigoj eita prie', kuopos, val
dybos rinkimų. Visa kuopos 
valdyba išrinkta nauja: ,;org. 
Paserpskis, prot. rašt. Lopeta, 
fin. rašt. P. Kupris, kasierium 
K. Mikoląitis, knygiųm M.’Juš- 
kauskas, knygų kontrolės .ko
misija—AStanis ir F. S. Kli
šis. . .

Prie’ kuopos prisirašė du 
liauji nariąii Kuopa nutarė 
užsisakyti 50 egz. knygos 
“Sliakęrig”’ kurią greitai ža
dą išleisti “Laisvė.” ,,

Drgi J.; Balsys gavd iš Vo
kietijos.-laišką, kuriame prašo
ma” amerikiečių pasiųsti, jiems 
k h y g ų • jp asi s k aity m uj. -Kuopa 
suliko žpąsiųsti gėlėtą knygųi 
Taipgi .^kuopai, nufarė surengti 
balių ir ipelnąi paskirti4ęh Ar-i 
lgentįno& “Rytoyaiis.”1. Baliaus 
'suaugimui ! išrinktai i Ji < Balsys 
ir F. • S. KlišisuJ Nutarta -pa
kviesti ir moterų kuopą, kad^ 
prisidėtų , pęie : surengimo < ito 
baliaus, i > -i. . i r > gi i

Naujai) j^iunki ,̂ yai(lyiią(. tu
rėtu l,pasidarau otų .!Aaįf >g^VUS 
daugiau naujų nagių į kuopų. 
Mes tdrime pasiįarbuoti, kąd 
kuopą , padarius nors šimtine.

' ■ -f . ■

Kp. Koresp. F. Klishis.

Vagys ir Židikai—Socialistai
Argentinos “Rytojuj” įtal

pinta korespondencija iš 
Montevideo (Uruguajaus 
sostinės), kurioj rašytojas 
nurodo: \ •

Kas ką pavogė, kas ką iš
plėšė, kas kitokiais būdais Lie
tuvoje šuleriavo, tai čia atbė- 

> gę visi socialistais tapo. Ne 
vien Buenos Airėje jų priviso 
kai mėšle 'kirmėlių, bet ir čia 
jų yra. Ir dar kokių?. . .

Šiemet bus pradėtas statyti 
naujas mokyklos nąmas. Na
mas bus dviejų aukštų, su įvai
riais patogumais. Namo pasta
tymas kainuos su viršum 60 ■ 
tūkstančiu rubliu.Q C

Dymanovos lietuvių, valstie
čių jaunimo mokykla kol kas 
yra vienintelė, kuri ruošia iš j 
lietuvių kaimo biednuomenės ir i 
vidutinių valstiečių jaunimo' 
naujus kolektyvų statytojus ir 
prirengia jaunimą kitoms že
mės ūkio specialybėms.

Į tos mokyklos darbą reikia 
kreipti kuo daugiausia domės.

Dymanovos lietuvių valstie- 1 
čių jaunimo . mokykla privalo 
išsivystyt į proletarinės kultū
ros branduolį, kuris ruoš mūsų 
kolektyviam žemes ūkiui 
lingus darbininkus.

' “Raudonasis Artojas” savo 
ųųnų 49 (1929 m.) rašo:
>’-Mokykla pradėjo darbą 
dviem mėnesiais vėliau paskir
to laiko. Mat, mokyklos namas 
nebuvo laiku įrengtas. Dabar 
yra mokykloj 36 mokiniai. So- 
cialis mokinių sąstatas gerai 
parinktas. Mokinių tarpe yra 
16 komjaunuolių ir 7 pionie
riai. i Kad -išpildžius mokslo 
programą, padidintas pamokų 
skaičius. Nors daug mokinių 
j>ra neganėtinai pasiruošę, pas 
vįsųs matosi noras ar ■ pasiryžir 
mas. ; . ; i .. ; ? ■ i- j

George Bernard Shaw, vienas iš stambiausių!Anglijos 
rašytojų, užklaustas, ką jis mano apie nusiginklavimo 
konferencijas, atsakė, jog kiekviena iki šiol buvusį inipe- 
rialisjtų nusiginklavimo konferencija patarnavo, kaip 
žingsnis į dar didesnį ginklavimąsi. Jis nors ir socialise 
tu skaitosi, pripažino ir pabrėžė, kad tik Sovietų Sąjun-; 
ga iš visų pasaulio valstybių padarė sąžiningus pąslO-Į 
mus nusiginklavimui arba tikram ginkluotės apribpjįm ijJ 
Bet imperialistai, užsismaukdami kepures antiakių IfMuĮ 
sų, pašlemėkiškai atmetė sovietinius pasiūlytrpūįs; į i H ’ H ;

Dabartiniu laiku. Londone eina; naujas ^jrįųsi^inkįavi- 
mo” vėidmainysčių jopiarkas. Kiekviena fštaįrhbidji vals
tybė reikalauja sau pripažintos teisės tiek ginkluotis ant 
jūrų, ant sausumos ir ore, kad turėt ilgesnes jr’aštresnes 
kariškhš iltis prieš savo “drauges,”—tuo pačiu laiku Re
klamuodamos apie palaikymą pasaulyje taikos. • t į

Atvįriausio susispyrimo dabartinėje L'orfdono konfe
rencijoje pasirodo tai tarp Francijos ir Italijos.

Sujig Washingtono “nusiginklavimo” konferencijbs, 
Italijai buvo pripažinta teisė turėti tiek ir tokių karo 
laivų, kaip ir Francijai. Dabar Francija pareiškia, kad 
niekad nesutiksianti stovėti ant lygaus laipsnio su Itali
ja. O Italija sako, mes nei vienos pėdos nepasitrauksime 
atgal nuo reikalavimo laivynų lygybės su Francija; o-jei
gu del to prisieis pakrikti “nusiginklavimo” konferenci
jai, tai ma ją velniai!. Jeigu Italija, girdi, būtų turtin
gesnė, tai mes reikalautume lygybės ne tik su Francija, 
bet-įsisteigtume laivyną, kuris neužsileistų Anglijos karo 
laivynui.

Francijos laivynas jau dabar viršija Italijos laivyną 
300,000 tonų, o toliau jis žada dar daugiau pralenkti Ita
lijos jūrų pajėgas. ' \

Francija turi dideles ir gamtiniais turtais gausingas 
kolonijas Afrikoj, kurios arčiausia ir tiesiausia pasiekia
mos pex Viduržemių Jūrą, o Italija yra tos jūros pusiau- 
salis. Trečią dalį savo kariuomenės Francija laiko Afri
kos kolonijose, kad slopint nuolat bruzdančias ir kylan
čias prieš Francija afrikinių kolonijų minias. • •

Italijos kolonijos Afrikoje yra menkos ir beveik.nenatu 
dingos; ir jinai jau ne kartą išsireiškė, kad bent -dalis 

ervėsta Italijai. Be’t,

gali būti nei kalbos. Toks klausimas tarp kapitalistinių 
valstybių tegali išsiristi tiktai per karą, t • t' ti i

Viduržeminė Jūra Anglijai yra svarbiausias vandens 
kelias į “angliškas” Afrikos kolonijas ir pro Suezo kana, 
lą į Indiją ir abelnai į Aziją. Anglija kontroliuoja-abu
du to$ jūros galus, Gibraltaro sąsmaugą ir Suezo kana
lą; taipgi turi galingą karo laivyno stotį Maltos saloje.

Anglijai, todėl, taipgi rūpi ginčas tarp Francijos ir 
Italijos karo laivynų drūtinimo Viduržeminėje Jūroje.

Kadangi Fbancija yra galingiausias Anglijaį kaimynas 
Europoj, tai Anglų imperialistai daugiau paturi Italijos 
pusę, toje prasmėje, kad Francūzai turėtų mažint savo 
karo laivyną linkui Italijos laipsnio.

iBent Anglija yra rimčiausias Jungtinėms Valstijoms 
imperialistinis oponentas, nežiūrint visą “nobažnų” kal- 

apie Anglijos ir Amerikos tautinę giminystę. • Todėl 
. /Amerikos diplomatai ratą suka taip, kad ir Francūzai ir 
/-Italai" laikytų drūtus laivynus Viduržeminėje Jūroje.

* Mat; šitokiame atsitikime Anglija taipgi būtų priversta 
B toje jflroje laikyti labai stambias kariško laivyno spėkas; 
K tad mažiau karo laivų Anglija galėtų paleisti į Atlantiko 
E ir Pacifiko vandenynus, prieš Jungtines Valstijas. Ame- 
K rjka, vadinasi, kreipia dalyką ton pusėn, kad būsimame 
E: imperialistiniame kare Anglijai liktų silpnesnės laivyno 
E pajėgos prieš Ameriką. . '
E Japonija reikalauja sau dešimčia procentų proporcio- 
įr naliai didesnio laivyno, nekaip pirmiaus buvo nustatyta.

Ir 4aip kiekviena imperialistinė valstybė kiekvienoj 
“nusiginklavimo” konferencijoj manevruoja' prieš numa
tomus savo oponentus gręsiančiame naujame pasaulinia
me kare.

Ir |ik begalvis bei politinis žulikas' tegali pasakoti/ būk i 
per panašias konferencijas bus prieita prie pastovios san
taikoj. Nes karas yra reguliarė įstaiga kapitalizmo, 
ypač igi dabartinio imperialistinio kapitalizmo.

dingos; ir jinai jau ne kartą,.išsirė 
“francūziškų” kolonijų tūrėtų $ūt p 
suprantama, apie jokį kolodijų perleidimą gražiuoju ne-

t*.

inierių Išnaudojimas

' BRADLEY, OHIO ja, kodėl jam taip padaryta, 
bet visur gauna tą patį atsaky
mą, kad tavo anglys buvo ne
švarios. O jeigu ląapdo dap 
šiurkštesnį žodį pratarti, tai 
bosai ir iš darbo išveja. <

Rodosi darbininkai turėtų 
jau susiprasti, kad \reikia or
ganizuotis ir kovoti už darbi- 

| ninku būvio pagerinimą, bet 
; pabandyk prisiminti apie uni
jos organizavimą, tai žiūrėk,

. Tai ve kaip vargsta; mūsų 
Ar jie kada ‘-nors 

susipras ir pradės rūpintis sa
vo būvio pagerinimu ar taip ir 
pasiliks kompanijos vergais, 
sunku pasakyti; ’

Bradley Mąinierys.

čia mainieriai nesvietiškai
IMnaudojami. Kasyklose ang-

nešvari, todėl nuo mainie- 
reikalaujam i, kad anglis

^atskirtų nuo visų nešvarumų.
grO jeigu tik randa anglyse kiek i . nro-n movima tai žiūrėk 

$R»varumo, tai is darbininko ^acĮ ^au jr daių;ų neišrankiotų.
Atlda/bio atskaito. Todėl kai'

; darbininkai dirba ir ti-]mainieriai.
fc&f&pti pilną uždarbį, bet

gauna, tai žiūri, kad
Rifelis labai atskaityta už
r .Svadinamus nešvarumus.

ii$as bėgioja, klausinė-

,;V '*y i
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Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Brooklyn, N. Y

įžanga 50c, 75c ir $1.00

if

TAI TIE ŠVELNŪS
Vladas.

labai
Bus ir muzi-

Rengėjai.
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ZAVE'CKAS, Smuikininkas

KONSTANCIJA 
MENK ELI UN FOTE

A 
y

Tas 
privertė * juoduosius kitokių 

(Pabaiga 5-tame pusi.)
redaktorius, narys Ko

munistų Partijos Centro Komi
teto; Dewey Nowell, iš Ameri-

porą turi, o kur 
Kitų narių neteko 
matyti, bet yra 

nesnaus. Na, o

J 

:• v)

U

skaičius, sesutę Anelę ir brolį 
Visi gyvena 2417 

Jo te

Jucio dirbtuve, kaip girdėti, 
daugiau darbo iši 

kitų parengimų, tai dabar! New Yorko. Buvo rašyta, kad * 
mums kaimynai turi atsilygin-j pereitais metais kas tai įsigavo 
ti.

Trečiadienis, Sausio 15, 1930 ?, i

SKAUDUS RAPORTAS

įrodinėt,
trūku-atsakanti,

Tik tiek
“raportas
Rašant tokią pa-

išvogsi pluoštą 
neminėsi tuos ar

rapor-

kovos 
straipsnių

Draugės iš L. D. S. A. 18 kp., 
kuri randasi Hartford, Conn., 
skaitė susirinkime mano paskai
tą “Apie Politinius Kalinius” ir 
pastebėjo, kad paskaita panaši. 
labiau į raportą. Esą, “joje 

mrpermažai agitatyviškumo ir nu- 
“ rodymų apie kovos būdus.“

Nė nemėginsiu čia 
jog paskaita 
mų joje yra.

• pasakyt, kad
• tu” "pasilieka, 

skaitą negi 
skaitlinių ir
kitus kovoje žuvusius ar kentė
jusius darbininkų klasės dar- 
buotojus. O pratęsiant agita- 
cijos punktus, pati paskaita 
perdaug, ilga pasidarytų.

Agitacija vedama ir 
būdai nurodoma
srtaipsniaie ■ kasdieną darbinin
kų laikraščiuose. ;

Draugės pastebėjo^ kad pa
skaita skamba raportiškai. Bet 
kokis tas raportas? į šį klau
simą, tur būt, tik tie žmonės I 
tinkamai atsakytų, apie kuriuos 
raportuojama; tai yra, politi
niai kaliniai arba žmonės, ku- j 
rie kentėjo.

Mano nuomone, klausantis | 
tokio raporto, žmogaus širdis 
savaime turi sukelt entuziastiš
ką agitaciją, entuziastišką pa
siryžimą ir neapykantą prieš 
darbininkų klasės budelius.

Klausantis panašių raportų, 
m^ turime atpalaiduot savo 
jausmus nuo surambėjusio mū
sų kasdieninio gyvenimo ir min
timis įeiti j padėtį tų žmonių, 
apie 
Jiems sveikata, 
gyvybė buvo brangi, kaip irlg 
kiekvienam iš mūsų. Jie nore- j 

*• jo gyvent. <

Puslapis Trečias

iiioiiianiauii

Po Koncerto Šokiai prie Elenos 
Retikevičiūtės Šaunios Orkestros
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Brooklyn Labor Lyceum

Išpildyme koncertinės '-programos 
dalyvauja šie- artistai:

K. Mcnkeliūniūte, F. Stankūnas, 
Katkauskiūtč, V. Zaveckas 

(smuikininkas); E. Valatkiūte (šo
kikė), Aido ir Lyros Chorai. , ,f

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 kaip žinote, ji 
ir pirma žavėjančiai dainuodavo.

Puse pelno eis Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui.

o

o"

kuriuos raportuojama., “speed-up”;
gyvenimas ir j kapitalistinį terorą ir prie-

Vo,r' Spaucją. imperialistinį karą
„• prisirengimą prie jo;

Jie ir jų artimieji ; imperialistinį slopinimą darbi-
kentėjo ir kenčia karčią šird- i ninku Haiti, Chinijoį ir kitose
peršą to materialio tikslo neat-1 kolonialėse šalyse, 
siekę. 1

Deja, tie žmonės buvo ir yra 
nepalyginamai geresni už mus. 
Jie, nepaisydami savo ypatis- 
kos laimės, metėsi į kovą už vi
sos žmonijos gerbūvį, už paliuo- 
savimą iš vergijos. Todėl, kuo
met mums tenka panašių ra- Įžanga 25c ypatai. 
portų ar prakalbų klausykis,, < Kalbėtojai: Wm. F. Dunne, 
tai turime ištart pasipiktinimo Gastonijos kovų vadds, “Labor 
bei paniekos žodį pri š krūvi- Unity

Kova prieš: darbo skubumą)kiškamė Aido Chore, žodžiu 
algų kapojimą; | sakant, jeigu šitam jaunuoliui 

būtų buvę lemta sulaukti nors 
pusamžio, tai gal jis daug būtų 
ką del darbininkų pasidarbavęs. 
Bet nelemta liga ir mirtis jį 
nuskynė, tartum tą gėlę, dar 
neapražydusią.

Velionis Jonas paliko didelia-Apvaikščiojant Lenino mir
tį, sekite Lenino Partiją, sto-|me nuliūdime tėvus P..ir A. Au
kite į Komunistų Partiją.

Apvaikščiojimas atsibus 19 Bronių.
d. sausio, 2 vai. po pietų, Redein Avė, Detroite.
Danceland Auditorium, Wood_ vukai progresyviai, skaito “Lai- 
war ir Forest.

Įžanga 25c ypatai.

nūs fašistinius budelius, kurie 
kankina, kalėjimuos pūdo ir žu
do darbininkus vien tik už jų | can ' Negw Labor ’ Congress; 
politinius įsitikinimus. | Leo Thompson, Jaunųjų Ko-

Juk yra gaila žmogaus, ži-; rnunistų Lygos organizatorius;
nant, kad jis kenčia arba gy-! moteris kalbėtoja; pionierių 
vasties nustoja visai nekaltai, kalbėtojas. Pirmininkaus Jack 
Tai ar reikia dar didesnės agi- Stachel, K. P. VII Distrikto 
tacijos, kad paskatintų • mus organizatorius.
prie didesnio veikimo, prie dė- kališka programa.
jimosi į Komunistų Partiją?!

K. S. Lietuvaitė.
Bedarbiai gali gauti įžan- 

| gos tikietus veltui, atsikrei- 
! piant į bedarbių susirinkimą 
per Detroito Bedarbių Komi
tetą.

Rengia Komunistų Partija 
j ir Jaunųjų Komunistų Lyga.

Detroito Išnaudojamos Masės į
Minės Lenino Mirties Su

kaktuves Sausio 19 d.

DETROIT, MICH

;svę” ir priguli prie darbininkiš
kų draugijų. Sesutė Anele tūlą 
laiką mokino A..ž.sV. D-lės vai
kučius ir; yra gabi pianistė.

Prie drg. Jono grabo buvo 
daug gražių gėlių vainikų. 
Ypatingai po gražų vainiką at
siuntė Aido Choras, ir draugių 
ir draugų būrelis. Joną paly
dėti susirinko virš 20(5 draugų 
ir draugių ir virš . 50 automobi
lių palydėjo į Woodmare ka
pus.

Išleidžiant iš stubos trumpai 
kalbėjo drg. Metelionis, o pas 
duobę gražią prakalbėlę pasakė 
drg. J. Vilkelis. Visiems gaila 
tokio protingo ir gabaus pirm 
laiko mirusio jaunuolio Jono 
Anskaičic! \

Laidotuvėse Dalyvavęs.

TROY, N. Y
DETROIT, MICH

Leninas mirė šeši metai at- 
gal, bet principai, už kuriuos 
jis kovojo, šiandieną apima di
desnes mases, negu kada nors 
pirmiau. Bolševizmas plėto
jasi visose šalyse, visose dar- 
bininkų klasės draugijose, vi-

ZjT' sose dirbtuvėse ir biednųjų ū- 
kininkų tarpe. 1 L_ ___ , .
minėdamos, pavergtos Detroi- . -, , . ...
to masės kartu demonstruos ir. augštesnę mokyklą lanKįs. 
prieš buržuazijos užsimojimą Vienok jis neužsikrėtė ta; ame- 
pablogint jau , ir. tąip blogas rikoniška “demokratija,” kaip

Mirė Jonas Anskaitis
Gruodžio, 28 d., Maybury 

džiovininkų ligoninėj, mirė džio
vos liga jaunas, 23 metų vaiki
nas, Jonas Anskaitis. Velionis 
Jonas buvo rimtas, gabus ir di-

ir

Po

Lenino mirtį’ heliai mokslą mylintis jaunuo- 
Jis biivo Amerikoj augęs

pablogint jau .ir, tąip blogas ruoniška -demokratija,” kaip 
darbininkų sąlygas. ‘ 1 kad net daugu_rnos^dikalų tėvų

Leninizmas reiškia visų pa--va^a^ yra nuėję/vėjop... Drg. 
vergtųjų susijungimą po viena |J°nas susirgo vosY19 metų jau-, 
darbininkų vėliava ir kovojimą nuo^s sir8° ar^i ketverius 
kartu už tų pavergtųjų reika-*111®^8; Nors tai buvo dar vi
lus. Pagal leninizmą, Detroi- sa* jaunas, bet jis pažinojo 
te' Lenino mirties sukaktuvės1 svarbą darbininkiškos apšvie- 
apvaikščios visi revoliuciniai tai ir studijavo daugiausia 
darbininkai: baltieji, negrai,,darbininkiško turinio litęratū- 

i J amerikiečiai ir ateiviai, mote- rQ* mylimiausios knygos 
rys darbininkės ir jaunieji buvo, tai K. Markso, F. Engel- 
darbininkai, taipgi ir darbinin. so, N. Lenino ir kitų tikrų dar- 
kų vaikai. Lenino mirtį minė- bininkų klasės vadų raštai. Ve
damos, pavergtos masės iškels,Honis Jonas studijavo ir religi- 

sekančius obalsius: iją; buvo susipažinęs su visų
Septynių valandų darbo die-1 žymesnių laisvamanių raštais ir

Ką Mes Veikiame
Nors nedidelis miestukas 

nedaug lietuvių, bet mūsų kai
mynams ir didesniems mies
tams turime pranešti, kad yra 
pradėtas didelis darbas,
drg. Prūseikos lankymosi, su
siorganizavo A. L. D. L. D. 
238 kuopai’• >Pagal'mūs kolo
niją, tai galime pasigirti, kad 
į tokį trumpą laiką jau .turime 
virš 20 narių. Bet kad pasi
rodyti svietui, tai. reikia ką 
nors veikti. Kad kitaip dar 
negalėjome pasirodyti, tai pa
sirodysime sekantai. Tėmykit 
visi kaimynai “Laisvės” skai
tytojai ir praneškite savo pa
žįstamiems,. kad mes, A. L. D. 
L.' D. 238 kuopa, rengiame 
puikų pirmutinį koncertą ir 
balių ant siibatos, vasario 1 
d., Owls Hall, 418 Federal St. 
Koncertinė programa 'bus vie
na iš puikiausių, nes dainuos 
viena lietuvių geriausia daini
ninkė—M. 
Brooklyno.
gabi pianistė Gudzinskaitė iš 
Schenectady. Taipgi dalyvaus 
ir visų mylimas literatas L. 
Prūseika. Tai galima pasigirti, 
kad programa bus puiki ir 
kiekvienas mūsų apielinkės lie
tuvis turėtų dalyvauti. Taip
gi bus puikus balius—-šokiai 
prie geros orkesfros. 
visi nariai turėtų gerai 
darbuoti pardavinėjime

česnavičiūtė iš
Jai akompanuos

na pats buvo nesvyruojantis bedie-
Penkių (iiemi darbo savaitė, vis. Tokiu ir mirė. Taipgi Jo- 
Pilna alga bedarbiams.
Pasinė, sociali ir politinė

nas buvo talentuotas ir jau ge
rai pasilavinęs smuikorius, ku- 

lygybS negram darbininkam, iris ne sykį mūsų darbininkiškų 
Sovietų Sąjungos apgyni-;draugijų koncertuose, parengi

muose programose dalyvavo, 
įsteigimas darbininkų val-'T>mnpai pirm susirgimo, Jonas 

iOS. I priklausė ir dainavo dafbinin-

Sovietų Są j u ngos 
mas. i Mūsų 

pąsi- 
tikie-

s)!»W»S

CASTON R0PSEV1CH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge* 

I ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
! o gausite tikrai profesionalę pagel-gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

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

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

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

Vienas darbininkas norėjo 
iš vagonų prisipilti maišą 
anglių ir apšildyti savo kam
barius. Sargas jį pagavo. Tei
sme aiškinosi, kad jau keli mė
nesiai nedirba, stuboj vaikai 
šala. Bet teisėjas ironiškai 
pareiškė, kad jį pasiunčia ant 
trijų mėnesių j apšildytą vie-

“ne košer” darbininkus.
O kaip angliškiems straips-j 

niams pradėjo dalinai simpa
tizuoti ir anglai su francūzais, 
tai tas bosams įvarė kylį pa
šonėm Iš pradžių laikydama
sis tyliau, tyriau, kas dėsis. 
Bet neilgai trukus juodieji su
prato, kad toji tyla jiems irgi 

tą, kur jis galės visus šalčius | baisi,'tuo labiau, kad ji pasek- 
praleisti. mingiau atkreipta prieš juos.

Lietuviškas Skaptukas. [Pradėjus jiems ataką ant viso 
-:- darbininkiško pasaulio,

Kriaučių dirbtuvėse darbai tai yra, ir ant manęs, aš pa- 
, _ Kai kurios; smarkinau ir kontr-ataką, ku-

apieliųkių miestai; .kaip Alba-i dirbtuvės pradeda dirbti, bet ri davė gerų pasekmių, 
ny, Ąipstęrdam , ir mažesni.!dar menkai. 
Taip ir , gerai, nes. troyiečiai| 
per tiek metų dalyvavo ant negauna 

"į parengimų, tai

tų iškalno. Kam pateks čam-i 
pionatas? Kol kas stovi aug- 
ščiausiai pardavime tikietų F. 
Petraitis. Jis man pasakojo, 
kad ką buvo paėmęs 50 tikie
tų, tai tik 
dar balius? 
tuom tarpu 
vilties, kad
Kapočius su Narbutą? Manau, 
kad savo žodį išpildys,: Brow
ningio kriaučių mažiausia 100 
suorganizuos bei tikietus par-j 
duos. Schenectady žada visasI 
dalyvaut. Neatsiliks ir kiti j dar silpnai eina.

įrauksime.
------------ >

BALTIMORE, MD
Čia dažnai įvyksta 

graudžių atsitikimų. Sausio 7 
d. senelis 68 metų amžiaus, 
niekur negalėdamas gauti dar
bo, nuėjo į skiepą ir ten nusi
šovė. Jo moteris pasakojo, 
kad pastaruoju laiku jis.labai 
nervavosi, kad niekur negali 
gauti darbo. Ir tas darosi 
turtingiausioj pasauly šalyj.

Pereitais metais “Laisvėje” 
rašiau, kad kompanija jau du 
sykiu kėlė mokestį už važinė
jimą gatvekarįais. Pipnu sy
kiu pakėlė iki septynių ir pu
sės cento. Vėliaus tuomi ne
pasitenkino ir pakėlė iki de
šimties centų, o jeigu kurie 
perka sykiu keturius tikietus, 
tai atiduoda už 35 centus. 
Miesto gyventojai, ypač bied- 
nuomenė, pradėjo bruzdėti 
prieš tokį kompanijos pasiel
gimą. Tuomet1 miesto vaidy
ba, deL svieto-akių, neva už
vedė prieš. gatvekarių kompa
niją bylą. Bet tas buvo daro
ma tik todėl, kad žmones nu
raminti iri pasirodyti) 'kad' ir 
mes stojame už žmonių rei
kalus.- i - ■ ; > •
' Sausio 6 d. įvyko tarpe mie

sto ir gatvekarių kompanijos 
byla ir kompanija laimėjo. 
Dabar jau kompanija skelbia, 
kad neduos nei keturių iikietų 
už 35 centus, bet kiekvienas 
turės mokėti po 10 centų, ir 
galimas daiktas, kad dar rei
kėsią pakelti iki 12 centų.

Bino Ohio kompanija atlei
dinėja darbininkus iš įvairių 
dirbtuvių. Kai kuriuos darbi
ninkus atleido dvi savaites pir
ma kalėdįį ir dabar nedirba. 
Kada kompanija pašauks dar
bininkus į; darbą, sunku pasa
kyti. Darbininkų/ p'adėtis sun
ki, nes darbo j nėra, o čia rei
kia gyventi, ,reikia .karųbąrius 
apšildyti.

|į jo dirbtuvę ir sugadino daug 
■darbo. Todėl firma, kurios 
j darbas buvo sugadintas, dabar 
i pasilaikė nemažai pinigų, ne-į 
užmokant už padarytą darbą. 
Kadangi jo dirbtuvė nedirba, 
tai daugelis darbininkų jau ki
tur darbus gavo, o.kurie kitur 
negavo, tai laukia, kada Ju
cio dirbtuvė pradės dirbti.

Gabrilavičiaus dirbtuvė pra
dėjo dirbti, bet darbininkai la
bai mažai gali uždirbti.

Draiginos dirbtuvė pradėjo 
dirbti, bet ir čia darbininkai 
skundžiasi, kad mažai gali už
dirbti.

Mažesnės dirbtuvės irgi silp
nai dirba, o kai kurios 
stovi uždarytos.

Bilų dirbtuvė jau trečia 
vaite uždaryta ir nežinia, 
da pradės dirbti.

CIGARAI^
VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir {vairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk" 
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties .esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nUo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligą ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietėjimo, skilvio n emali* 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pe&ą 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

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

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

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

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

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

L7Č

dar

Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Kaina 40 Centų.Knygutė Turi 82 Puslapius

IŠ KANADOS

sa
ka-

nesilanko į jo parengimus.
Dvaro Gaspadorius.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

PLATEN K IT 
“LAISVĘ”

Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama
PARAŠĖ SENAS VINCAS

“Laisve” ir “Vilnis” Išgąsdino 
Bosus ir Fašistus Miškų Gi

lumoj ; Eina Kova

Juos Išdirba

STANLEY PAUL.
1035 Spring Garden Street 

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

vwmywrwiinimini BlIIMMirffTTlW"

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

3240 Thomas St. Chicago, Illinois

• > s t

Sausio 5 d. čia kunigas buvo 
surengęs vakarienę. Bet rei
kia pasakyti, kad žmonių la
bai mažai atsilankė. Didžiu
moj buvo suėję apysenės mote, 
rys, o vyrų labai mažai buvo. 
Tuo tarpu iš vyrų tokiose va
karienėse daugiausia pelno ga
lima padaryti, todėl kunigas 
nepatenkintas, kad parapijo- 
nai

Kaip visur, taip ir čia, švys
telėjimas darbininkiškos švie
sos spindulių šukele pašėlimą 
darbo klasės draskūnams ir tų 
dviejų darbininkiškų laikraš
čių pasirodymas liko tiesiog 
nebepakenčiamas miško kem
pėj. Kad atsikratyti tos bai
mės bosams su fašistėliais, nuo 
teisingo supratimo darbo Ma
sių, jų spaudos ir revoliucinio 
judėjimo, nuspręsta prašalinti

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
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.



r Puslapis Ketvirtas

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Verte D. M. šolomskas

(Tąsa)
Raudonosios Armijos dalis suprato, kad 

ant tikrų senejo pasaulio gynėjų papuolė. 
Perkėlė savo ugnį ant kaimyniškos baltųjų 
divizijos, kuri buvo iš sibiriokų, iš po prie
varta mobilizuotų jaunuolių. Šios divizi
jos kareiviai prastai šaudė, retai, veik ne
padarydami blėdies puolančioms raudonų
jų eilėms. Augštas komisaras, apsivilkęs 
juodais kailiniais, pakėlė galvą ir pradėjo 
rėkti visa savą burna į baltuosius sibirio-
Ims:

! —Ei, draugai, nustokite šaudę! Argi 
mums reikia vieniem kitus žudyti ?! Argi 
mes ne darbo klasės broliai? Argi.mums 
reikalinga ši skerdynė? Už ką jūs ka- 
riaunate, draugai? Už tuos, kurie užpa
kalyj jūs stovi su nagaikomis.

Sibiriokai liovėsi šaudę, pakėlė galvas, 
pradėjo klausytis. x

—Tankiai šaudykite 1... Tankiai šaudy
kite!—isteriškai rėkė jų oficieras.

Sibiriokai tylėjo. Oficieras išsitraukė 
revolverį, ir pradėjo ant vietos šaudyti sa
vuosius kareivius. Kareivis iš kairios pu
sės prisidėjo šautuvą, šovė ir ant vietos pa
klojo savo komandantą.

—Draugai, eikite pas mus! Gana krau
jo! Vilkite savo komandantus, aukso ant- 
petininkus čia, mes jiems rasime vietą!— 
šaukė raudonieji. Komisaras pakilo ir tie
siog ėjo prie baltųjų. Paskui jį sekė rau
donieji kovotojai. Jaunas paoficierius iš 
baltųjų pusės šovė iš revolverio ir peršovė 
komisarui per rankovę. Sibiriokai pašoko 
po du, pagriebė savuosius oficierius už 
rankų ir vilko juos į raudonųjų pusę. Jau
nasis paoficierius sukosi, kojomis spardėsi, 
jo mundieras ant perdurtos krūtinės pa
raudonavo. Prasidėjo broliavimas. Didy
sis džiaugsmas apėmė visus. Karo nėra! 
Klausimas jau išrištas. Priešų nėra. Nėra 
ir mirties. Gyvenimas ima viršų. Šimtai 
ir šimtai kovotojų iš abiejų pusių susimai- 

,r še, juokėsi, apsikabinę bučiavosi ir su 
džiaugsmu pasuko į pusę N-skos divizijos, 
šaukdami:

—Draugai, eikite pas mus!... Gana 
kraujo!... šalin karas!...

Bet baltieji N-skos divizijos dar kiečiau 
suspaudė šautuvus. Kulkasvaidininkai 
kiekvienas užėmė savo vietas. O nauji 
raudonieji kovotojai ir buvę baltieji sibi
riokai ėjo artyn tankiomis grupėmis, krū
vomis. Baltųjų pusėj pasigirdo karo ko
manda:

—Pirmasis kulkasvaidis šauk!... Ant
ras !... Trečias!...

Ir visas pulkas po pirmosios komandos 
atidarė baisiausią ugnį. Sutratėjo kulka- 
svaidžiai. Kulkos lietumi pylė ant žmo- 
rilų, ėjusių prie jų, taipgi prie žmonių su 

,, brolišku pasveikinimu, pasiūlymu, taika. 
Nusigandusiai jie traukėsi atgal, bėgo, 
grūdo vieni kitus, griuvo, šaukė ir daugelis 
ant vietos mirė. Ugniniu upeliu pylėsi kul
kos, desėtkais krito kūnai, baisiai raitėsi ir 
dėjavo. Baranovskis, matydamas kaip šau- 

, do žmonės tuos, kurie ėjo su pasiūlymu 
taikos, stovėjo iš užpakalio savo kuopos ir 

* nežinojo, kas daryti. Gilumoje jo sielos 
kas tai įtikinančiai tvirtino, kad tokis pa- 

• sięlgimas iš baltųjų pusės tiesiog niekšystė, 
žvėriškumas, kad taip daryti yra neteisin-. 
gas pasielgimas, ir kartu vėl tartum kas 
kitas tvirtino:

—Na, gerai, nešaudyti juos? Tai ką ta
da jie su jumis, ponai oficieriai, padarytų? 
A?—Oficieras negalėjo surasti atsakymo 
ir nerviškai trynė delnu sau kaktą. Mūšis 

. . nutilo visai, ėjusieji feu pasiūlymu taikos 
buvo veik visi išmušti . Nedaugelis pateko 

; įxnelaisvę, ir tik nedidelė grupė paspėjo 
pereiti į savuosius apkasus. Tarpe belais- 

xvėn patekusių pakliuvo ir komandantas 
raudonosios kuopos. Jis baltųjų oficieriui 
Motovylovui pasisakė, jog buvęs oficierium 
caro armijoj. Motovylov, šaipydamasis, 
klausinėjo belaisvį oficierių:

-—Na, o ką jūs tuomi norite pasakyti? 
Ar jūs manote, kad tas jūsų pareiškimas 
pateisina tavo buvimą raudonųjų koman- 
ąantu ?

—Aš manau, kad jūs suprantate, jog aš 
turėjau tarnauti Raudonojoj Armijoj, nes 
buvau mobilizuotas, kaipo karinis specia
listas—gynėsi raudonųjų komandantas.

" Motovylov užsirūkė cigaretą ir iš lėto iš 
krepšio išėmė revolverį.

—Jeigu tu buvęs oficieras, tai dar blo
giau del tavęs. Jūs papildote didelę riiėk-

Šystę, eidami prieš Savo brolius oficierius. 
Jūs savo žinojimu pagelbėjo te Raudonąja! 
Armijai susidaryti. Ir tą mes tau niekados 
nedovanosime, ir tokį niekšą naikysime be 
pasigailėjimo. .

Belaisvio skruostai sujudo. Atsidarė 
burna. Bespėkiškai nusileido rankos. Iš
balo veidas ir griuvo jis ant žolės, plaukuo
se vis augo ir ;augo raudonoji žvaigždė. 
Baltųjų, oficierąs Motovylovas nuleido rūk
stantį revolverį. ' • ' \ ‘

Kiti belaisviui jau buvo išrengti ir glau
dėsi viens prie 'antro. Tik du kiniečiai, ne
kreipdami atydos, žiūrėjo per oficierių gal
vas.

—Tu, kas tokis?—dar karštu revolverio 
Vamzdžiu dūrė į krūtinę kiniečiui Motovy
lov.

—Mus sovietai paėmė.
—Kiek gauni?
Kinietis nesuprasdamas kraipė galvą.
—Kiek oficierių sušaudei, niekše?
Kinietis nesupranta. Motovylov labai 

užsimojo ir kirto kinietį per veidą. Grei
tai atsisuko prie kito ir dūrė į dantis. Vei
dai kiniečių vėl nurimo, akis laikė augštai, 
vieno Reidas kruvinas.

—Na, jūs, prakeikti sibiriokai, susilau
kėte.—Motovylov peržiūrinėjo eiles belais
vių.-—Tuo jaus aš jus sušaudysiu.

1 Belaisviai sujudo, susvyravo.
—Aš ne sibiriokas, pons oficieriau. Aš 

jau senai Raudonojoj Armijoj. Aš neturiu 
būti sušaudytas, aš noriu būti belaisvėje,— 
kalbėjo nuogas žmogus, rudais ūsais, da
rydamas žingsnį pirmyn.

—Aš tave ir neklausiu, nori tu, ar ne. 
Sušaudysiu ir tiek.

—Neturite tiesos. Aš esu jūsų belaisvis.
—Ei, zvodnas antrojo zvodo!
—Aš,—atsiliepė tas, pagyvenęs jau vy

ras paoficierius. . , ; ,
—Parodykite-štai tam svoločiui, kokias 

jis turi teises..
—Ar visus,' pons oficieriau, iškarto?— 

suprasdamas mintį jo paklausė paoficie
rius.

—Aišku, kaip apelsinus—visus iš karto!
Septyni kareiviai stovėjo priešais belais

vius. Sučiauškėjo zamkai. Trenkė trenks
mas. Vienas?kinietis sukniubo ant kojų. 
Jo ranka pateko į smegenis jau užmuštojo, 
draugo. Sumišęs pakelė ant delno dalį 
smegenų. Kraujas tekėjo per jo ranką aht 
žolės. Šalimais gulėjo jau sušaudyti rau
donarmiečiai ir kraujo žymės augo kaip 
aguonų žiedai. Kinietis svyravo. Jį pro
tas visai apleido. Jis juokėsi:

—Hi-hi-hi!
Štai, gyvatė dar gudravo ja, svyruoja, 

juokauja,—Ur paoficierius šautuvo kabliu 
suskaldė jam galvą... Nelaimingasis par
virto ant veido. Kraujas išsiliejo, žolė pa
raudonavo.

Sūnus prieš Tėvą
Augštas komisaras, išlikęs gyvas • nuo 

kulkų N-skos divizijos, sėdėjo už £talo ir 
klausinėjo baltųjų oficierių belaisvių:

—Jūsų pavardė ir tarnystes vieta?
—Oficierius Britousov.
—Kokios divizijos?
—Ketvirtos. Ufos šaulių, generolo Kor- 

nilovo.
—Kokio pulko ? - ' ’ ' j f i .
—Michailovskio 15-tp šaųliųU į ‘; 
Komisaras atsisuko ’į' taštininką.
—Draugas Klimov, paduokite man var

dų surašą prįešo 4-tos divizijos. oficierių.,’ 
Raštininkas padavė storoką ratikVaštį. Ko-, 
misaras pradėjo greita1! peržiūrinėti*.

—Tryliktas Ufiiųskas... 14-tas Ufims- 
kas... 15-tas pulkas Michailovskas, taip, 
ir yra. Pulko komandantas pulkininkas 
Egorov... Antro bataliono oficieras Syt- 
nikov... Trečio bataliono Kargašin... O 
jūs, kokio bataliono?

Oficieras stovėjo išbalęs. Kojos jo dre
bėjo, nugara linko. Jis baisiai stebėjosi, iš 
kur Raudonoji Armija taip žino apie baltų
jų net komandantus, smulkmenas.

—Aš komandantas antros kuopos, pir
mojo bataliono... /'

—Aha, taip ir yra. Na, Britousov, sako
te jūs vardas... Taip ir yra... Pilnai tei
singai Britousov Evgenyj Nikolajevič, ko
mandantas antros kuopos, teisingai—per
skaitė iš surašo komisaras.

Oficieras susvyravo visu kūnu, nes viską 
žino, ranka atsirėmė į^štalą, akimis įrėmė 
į komisarą.

(Tąsa bus)

'Į’ręciadienis, Sausio 15,1930

PASTABOS
Fašistas Vitaitis “Tėvynės” 

numi 51 kad jau posmuoja, tai 
posmuoja apie įvykusią New 
York ė ir Washingtone gruo
džio 14-tą dieną darbininkų 
demonstraciją. Kartais jis ma
to tik kelius šimtus demonst
rantų komunistų, tai vėl dide
les minias darbininkų demonst
ruojant. Kitam sakinyje vėl 

įsako, kad daugumą sudarė 
“aršių komunistinių bobelių.” 
Pasirodo, kad fašistui Vitaičiui 
dar daugiau įvarė kinkų drė- 
bėjimą tos demonstracijos, ne
gu patiems ! imperialistams 
pfieš žudymą nekaltų darbi
ninkų Haiti. Fašistui Vitaičiui 
būna linksmiau ant širdies, 
kuomet šimtais darbininkų iš- 
skerdžia Amerikos imperialis
tai Haiti ir : kitose respubliko
se. C) kad J. V. smaugia pa
vergtas tauteles ir terorizuoja 
jas, tai kiekvienas mato. Tik 
aklas Vitaitis negali matyti. 
Jis sako, kad J. V. buržuazinė 
valdžia nepersekioja darbinin
kų, nešaudo jų, viską nori 
kuo geriausia padaryti del 
darbininkų, nori įvykinti pa
saulinę taiką, išvengti nedar
bo krizį, išvengti karą Man- 
džūrijoje. “Yra sveiki ir pa
geidaujami gestai.” Kad A- 
merikos imperialistai ne tik 
smaugia savo šalyj darbinin
kus ir juos žudo, tatai jau ži
no ir piemenukai. Jie žino, 
kaip buvo šaudomi darbininkai 
Gastonijoj, Marione. Kiekvie
nas didesnis streikas yra puo
lamas policijos ir milicijos, ir 
šimtai areštuojami darbininkų. 
Bet fašistas Vitaitis sako, kad 
tas daroma del darbininkų ge
rovės.

Pasirodo, kad fašisto Vitai- 
čio smegenys galutinai sukliu
ro. Net ir sąmoningesniems 
tautininkams sarmata. skaityti, 
kuomet nesąmonėmis užpildy
ta “Tėvynė.”

Viena žmogaus gyvybė už 
tūkstantį stirnų. 1929 m. me
džiojimo sezoną vien tik Penn. 
valstijoje eftiė< leidimus 400,- 
000. Nušauta 500 ('meškų, 
40,000 stirnų ir 43,000 mažes
nių gyvūnėlių. Vienas medžio
tojas likosi nušautas ant kiek
vieno tūkstančio stirnų. Ir 
Wilkes-Barre “Times Leader” 
sako, kad tai perbrangiai at
siėjo užmušimas stirnų. Bet 
priduria, kad Pėnn. valstijoj 
mažiau žuvo medžiotojų, pa
lyginus su kitomis valstijo
mis.

Praėjo mūsų spaudos ir A. 
L. D. L. D. vajus ir tylime. Ar 
padarėme pageidaujamas pa
sekmes; ar dirbome visose ko
lonijoje kaip pridera? Tyli
me. Taip neturėtų būti. Vie
ni kitus turėtumėm skaudžiai 
išbarti už neveikimą, už nesi
rūpinimą spaudos praplėtimu. 
Viena iš didesnių kolonijų, kur 
buvo žymus apsileidimas, tai 
kietųjų anglių industrija, ant- 

Įra Naujoji Anglija, trečia 
Pittsbųrghas. Šiose trijose 
kolonijose, kiekvienoj v atskirai, 
yra desėtkai tūkstančių lietu
vių darbininkų gyventojų, o 
mūsų spauda dar labai mažai 
prasiplatinus, o r g a n iz acijų 
kuopelėse neskaitlingos nariais, 
veikimas silpnai stumiasi. Ar 
yra tam apsileidimui rimta 
priežastis? , Ne. .paimsiu tik 
kietųjų angįių teritoriją—Wil- 
kes-Barrp iii;; jos .apylinkes. 
Argi nebuvo galima pasidar
buoti del špąudos ir gauti de
sėtkai naujų skaitytojų, naujų 
narių A. L. D. L. D. kuopos- 
na ? Atsakymas—taip. Tai 
kodėl nedirbta? O ,ve kodėl. 
(1) Neįvertina mūsų spaudos 
praplėtimo svarbos. (2) Jei 
vienas narys pasirūpino bent 
vieną skaitytoją gauti, tai jis 
greitai pavargo, kam kitas ne
dirba. Tas pats ir su narių 
gavimu. Ar mes, bolševikai, 
galime toleruoti toliaus taip ir 
dar vadinti save geru bolševi
ku, nieko nesirūpinus del or
ganizacijos ir spaudus? Aiš
ku, kad ne. Kuomet kiekvie
nas . Susipratęs darbininkas, 
mainierys,turėjo kųb d augiau
sia rūpintis praeitame* vajuje 
gauti kuo daugiausia skaityto
jų. Ateiiia marnierių streikas 
rugsėjo pirmą dieną, 1930 me

tų. O neturint plačiai praplė
stos spaudos, bus sunku ir 
streiką vesti, iškovoti geresnes 
darbo sąlygas ir didesnes al
gas. Jei nedirbome laike va
jaus, tai dabar dirbkite visi ir 
visos, kad kiekvienoje mainie- 
rio stub o j rastųsi “Laisvė” ir 
“Vilnis.” Tad kiekvieną va
landą, kiekvieną minutą su
naudokime platinimui spau
dos. Mūsų obalsis turi būti— 
gauti kelius šimtus naujų skai

tytojų per žiemą.
Dabar eina “Daily Worker” 

vajus, dirbkime del jo ir “Lai
svės.” Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas galėtų pagelbėti ir 
del :“Daily Worker,” <• gauda
mas be,nt vieną skaitytoją. 
“Daily Worker” yra vieninte
lis anglų kalbą, dienraštis, ku
ris girią diena .iŠ dienos darbi
ninkų reikalus ir .'skina1 kelią 
klasių kovoj...........

J. P.

* - •
.į.'.«'.iJkiiu.,s: 

CLEVELAND, OHIO
Juokų Vakarą ir tikrus, lietuviškus 

šokius jĮynfgia L. D. S. A.‘24-ta Kuo
pa nedSnoije, 19 d. sąusio (January), 
1930, Grdinos Svetainėj, 6021 St. 
Clair Ave., Cleveland, Ohio. Durys 
atdaros 4-tų vai. Programa prasidės 
5-tą vai. vakaro. Gerbiamieji ir ger
biamosios! i 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 pampinėsime: iš Lietuvos 
atsilankys Užkabinskienė, iš Plungės 
Vladas ir Senmergė iš Špicburgo, 
taipgi ir kitokių juokų bus įvalias. 
Taipgi bus x ir rimtų dalykų, kaip tai 
“Gyvenimas ir Viltis” ir kitų vaizde
lių. Bus gardžių lietuvišku valgių ir 
saldžių gėrimų- įžangos tikietai is- 
anksto perkant 40c, pas duris 50c. 
Įsigykite tikjetus sau ir savo drau
gams, o tikrai .nesigailėsite.—širdin
gai visus užkviečia Rengėjos.

(10-12)

LIETUVIS GRABORIUS

Bažnyčia Požemy

Iš Norvegijos sostines Os
lo praneša, kad du jauni vy
rukai, besidarbuodami lau
kuose netoli Tolemarko už
tiko požemy bažnyčią. At
rastoji bažnyčia įtaisyta di
deliame urve tarp uolų; gre
ta jos yra mažesnis urvas, 
kuriame tur būt buvo zo- 
kristija. Šioje bažnyčioje 
buvo laikomos pamaldos tuo 
metu, kuomet katalikų baž
nyčią persekiojo reformaci7 
jos įvedimo Skandinavijo
je šalininkai, ir katalikai 
buvo priversti nuo jų slaps
tytis.

Apie šią bažnyčią norve
gų tarpe užsiliko labai daug 
padavimų; padavimuose ji 
minima, kaip Bing-Bango 
šventykla; amžiams slen
kant bažnyčios vieta buvo 
užmiršta. >; : ,

H ■ > > i i <
PRANEŠIMAI I

IŠ KITUR
MINERŠVlLĖfe, PA. 

» • x ’ !
A. L. D. L. D. 14 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 19 sausio, Dar
bininkų Svetainėj,, ant 3 gatvės. 
Pradžia 7 vai., vakare. Visi nariai 
ateikit ir atsiveskit naujų narių. Šis 
bus metinis ir svarbus susirinkimas, 
turėsime išrinkti naują kuopos val
dybą. Taipgi gausit naują puikią 
knygą Seno Vinco Raštus.( Tat ne
pamirškit atsilankyt ir ‘mokesčius 
stengkitės užsimokėti. J. Zilionist 

12-13

PHILADELPHIA, PA.
Paminėjimas K. Liebknechfo Mirties

Vietos Jaunųjų Komunistų Lyga 
ir Jaunieji Pionieriai rengia iškilmin
gą paminėjimą Karolio Liebknechto 
mirties. Paminėjimas įvyks 17 d. 
sausio, 8 vai. vakare, Elks Audito
rium, 16th ir Fitzwater Sts. Bus 
labai įvairi programa, kurios dides
nę dalį išpildys patys jaunuoliai. 
Įžanga 25 centai. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjai. 12-13

SPRINGFIELD, ILL.
A. L. D. L. D. 7 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 19 sausio, Labor 
Temple, ant 6-tos ir Washington 
gatvių. Pradžia 1:30 vai. dieną. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, 
yra daug svarbių reikalų. Sekr. A. 
G. . 12-13

» i RUMFORD, ME.<
Puįkus teatras bus subatoj, 18 sau

sio, šv. Roko svetainėj, ,Bus suloš
tas labai gražus veikalas “Trokštu 
Mirties.” Pradžia 7 vai. vakare. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pa
matyti tą gražų veikalą. Rengėjai.

11-12

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopbs susirin

kimas bus nedėlioj, 19 sausio, drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vernon High
way, 10 vai. ryte. Visi nariai naly- 
Vaukit šianle susirinkime, yra svar
bių reikalų. Bus išduodami raportai 
iš viso meto veikimo. Atsiveskit ir 
naujų narių. Manome, kad šiame su
sirinkime gausite ir naują knygą Se
no Vinpo Raštus. Tat visi atsilan- 
kykit. Šekr. V. J. Geraltauskas.

11-13

AKRON, OHIO
A. L. D. L. D. 59 kuopos metinis 

susirinkinlas įvyks sausio 19 d., 772 
Raymond St. Pradžia 1 vai. po. 
pietų, i Bus jau atsiųsta Sęno Vinco’ 
parašyta knyga. Sekr. K. Jonėlifinas.i 

11’12'

Norintieji ge
riausio patais 
navimo ir- už 
žemą k a in 
nuliūdimo va
landoj ! šauki
tės pas:

A
W"

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

LIETUVAITĖ FOTOFRAFjiStž
Fotografuoju, Didinu ir Maltavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.
MARGARETA VALINČIUS

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
Public Square 

WILKES-BARRE, PA.

----------------------- ----- ------- ---- ,

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS •
GRABORI US-UNDERTAKEft-

ISbalz.amuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemų kainų, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Tas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNIŠIA
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and
KITCHEN SUITES

Pristfttoin kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro V
rrr

TURKIŠKARUSIŠKA

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Pąnedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

ATDARA 
DI&NA II

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki S vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare 7Ke.A Antroj klasėj lašais išsimaudymas ‘ «EXIK A ir ndegojimas per visą naktį ant 16/1(01 

trečių lubų, onngam kambaryj —
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusi|kai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia {taisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūru m vandeniu.
LAPUOTOS IfiSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kainbariai dėlei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didęfls, ėringas miegojimui kamba
rys; taip pat RĘSTO RANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ths Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y,
* Telefonas: Pulaski 1090 r



Trečiadienis, Sausio 15,19Š0A. L D. L D. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Konferencijos
Konferencija įvyko 5 d. sau

sio, New Britain, Conn. Kon
ferenciją atidarė organizato
rius J. Strižauskas. Pakol ko
misija pertikrino mandatus, 
buvo pakviesta keletas ' drau
gų pakalbėti. Nuo 11 kuopų 
buvo 28 delegatai, apskričio 

■ .-į- valdybos 4 nariai, nuo keturių 
chorų 8 delegatai ir nuo L. D. 
S. A. VIII .Rajond 21 delega- 

\ tės; viso su sprendžiamu bal
su susidarė-42 delegatai. Bu
vo ir kęį^^ svečių, .kuriems 
suteiktas patariamas balsas. 
Konferenciją buvo gyva ir en
tuziastiška. 1 Kiek teko išgirs
ti iš protokolų sekretoriaus ra
porto, tai (tuopos tarptautiniai 
neveikia, tiktai' viena 'kuopa 
priklauso prie T. D. A. Bet 
veik visos kuopos yra nemažai 
aukoję įvairiems darbininkiš

ki 'kiems reikalams, -išskyrus 
'* Union City kuopą, kuri nieko 

neveikė ir niekam neaukojp. 
Išrodo, kad tie draugai mano, 
jęg pas juos viskas gerai ir 

x todėl niekuo nesirūpina. Taip, 
draugai, negerai, mes turime 
veikti.

, Finansų sekretorius pranešė, 
kad Union City, Bristol ir Wal- 
ingforde kuopos dar 
mokfiję į apskritį, 
miestų kuopos tuojaus 
sumokėti J apskritį.

Antroj sesijęj buvo

neužsi- 
Minimų 
turi už-

Antroj sesijęj buvo atsilan- 
. kęs atstovas iš Komunistų 
‘ Partijoj, kuriam leista pakal
bėti apie jvairius darbininkiš
kus reikalus. Kalbėjo apie 
Komunistų Partijos reikšmę ir 
apie unijų reikalingumą ir jų

■ s

Puslapis Penktas P ■ ;

MES PATAIKOM

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

*1

roved Gold Medal Haarlem Qil Capsules.
> Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

^^arlemoil^C 75c k $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
tėse “Gold Medai" vardo ir kitų neimk.

tapo sumokėta

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

DR. Z|N8 nOEAST16thST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai

*. VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.

už “Laisvę," grąžins

PER 2 0 0 METŲ
Virš du šimtmečiu/^ I? I) A QGold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta  ̂J* fiU <V 11 kJ gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-

eai'šVbj:- i

$

O

Br;ightcno A. L. D, L. D, Kuo- Į šakas nuo kėlio didelėj ąikš-Įkyniiį.
’ - pos Vakaras

Naujų metų vakare vietinė 
A. L. D. L. D. kuopa buvo pa
rengusi teatrą ir šokius. So. 
Bostono teatrališko ratelio na
riai perstatė vieno veiksmo ko
mediją “Knarkia Paliepus.” 
Patsai vaidinimas išėjo gana, 
gerai. Susirinkusieji turėjo 
gardaus juoko.

Po teatrui prasidėjo links
mi šokiai, kurje traukėsi iki 
antrai valandai ryto. Svečių 
buvo gana geras būrys. Kuo
pai liks pelno, o tas gal pri
duos daugiau gyvybės ir pa
čiai kuopai. R.

skirtumą. Taipgi kalbėjo apie 
darbininkišką mokyklą, kuri 
įsteigta New Havene ir ragi
no, kad konferencija išrinktų 
keletą studentų į tą mokyk
lą. Apsvarsčius šį klausimą, 
palikta apskričio valdybai. 
Taigi, kurie norite lankyti mi
nimą mokyklą, tai kreipkitės 
pas apskričio valdybą.

Iš chorų atstovų raportų pa
sirodė, kad visi keturi chorai 
gyvubja- gerai it trilapio po 
40 narių. Linksmh, kad dar- į 
bjininkiški chorai auga jį* jauni-1 
irtas pradeda įvertinti ; jpos. I 
Vilijos Chora atstayįas. jaųriųo-■ 
lis Stoke žipgeidąujrtši čHo- 
rų dalykais ir ateityje iš jo priemonių griebtis, ir nu1Iicv- - -----, - —
gali būti geras darbininkų, d ir- tydamas^ galą dar|>pį; paliuo- tai daryti.

K KANADOS
(Pabaiga nuo pusi. 3)

nu m a-

tėj, o suf kitaiiš darbininkais pa
sitraukia šalin. Paskirtoj ke
lių metrų darbavietėj, iš užpa
kalio, po kelių kirčių, iš už 
medžių krūvos, kas; tai palei
do medį,i;slapta pakirstą, ' 
riksmo prieš griūnant. Medis, 
griuvęs ant mano galvos, vis
gi nespėjo užgulti, nes nespė
jus pabėgti, visgi spėjau pa
krypti laimingon pusėn ir me
dis nuzvimbė šąlin, už kokio 
metro kito nuo manęs.

Jaunas chuliganas francū- 
zas iškišo galvą iš už krūvos 
medžių ir žiūri, ar gerai pa-j 
taikė tam “prakeiktajam.”! 
Bet, nustebęs, paleido ironiš-1 
ką juoką, b sutikęs jį bosas, ■ 
tokiu pat juoku pasveikino. 

} Vėliaus išsireiškus, kad jų 
grumojjmiū ir teroras nesulai- 

i.kys darbininkiško judėjimo, o 
dar sukels didesnį ’ pasiprieši
nimą ir jėgas, sekė paleidimas 
iš darbo, neišdegus keršto pla
nams, o naujų nebegalint slap-

bbržuaZijai,! pasiųsiu 
“Laisvei” pinigus ir procentus.

Tegul šėlsta /juodąšimtija, 
tai jos žlugimo ženklas, ką 
turime pasitikti dar su dl-i 
desne kovos energija, džiaugs- 

be mu ir sustiprinta kova už_bū- 
vį.

Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją”?

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

voj -veikėjas.
Nutarta dėti visas pastan

gas, kad pagelbėjus Lietuvoj 
draugams, kurie kovoja prieš 
fašizmą. Nutarta paraginti A. 
L. D. L. D. centrą, kad jis iš
leistų lapelius prieš fašistų 
rengiamą apvaikščiojimą pa
minėjimui 500 meti] Vytauto 
sukaktuvių. Tokius lapelius 
kuopos plačiai paskleistų tar
pe lietuvių, gyvenančių Ame
rikoj. t Nutarta duoti “Lais
vės” direktoriams pastabą, 
kad pradėjus per. “Laisvę” lei
sti apysaką, leistųiki galui, 
bet nenutrauktų. Nutarta, kad 
kuopdse būtų varoma agitaci
ja už rašymąsi prie darbinin
kiškų chorų, ypatingai jaunuo
lių. Ypatingai kur kuopose 
yra jaunimo, kad jį paragintų 
rašytis prie chorų, o kur to
kių chorų nėra,, kad juos or
ganizuotų.

J, Strižauskas.

BOSTONO IR APIELINKES NAUJIENOS
1

(“Laisvės” jjiuro Pranešimai) . Benly, kuris sudąįnavo pora’ 
Gruodžio 15 d. Čia atsibuvo! dainų. Jis .yra gepas ir visų 
. Bostono Laisvės Choro■ mylimas dainininkai.

margumynų vakaras, suside-1 p0 to sekė mandolinų 'or- 
cHntis iš dainų, muzikos ir ko- keslra Didžiuma orkestros/ 
meduos Vienas is musų turų girdsjaU) susideda iš al- 
apswesn. Programų atidarė p ie kurios priulaus0 ir 
patsai Laisves Choras, šūdai- 'lietuviai. Kaipo mandoli- 
nuodamas keturias dainas. orkestra> reikia pasakyti,' 
Apie patj chorą retkia paša- k*d dar įrmu kiu teko 
kyti, kad dainuoja gana ge- b t man či girdėti taip 
rai; choras tun bur; gerų dai- ai išsilavinuaią> kuri su. 
mnmkų su gana gerais bag grajino gapa sunkių operų ka. 
s'"’ valkus. Patartina, kad minė-

Po chorui soprano solo su-ita orkestrą daugiau pasirody- 
dainavo porą dainų A. Micke-įtų mūsų parengimuose. Visi, 
viČiūtė. šią mūsų jauną artis- kurie tik turėjo progą ją iš- 
tę man tenka kelintą sykį gir- girsti, gėrėjosi ir sveikino gau- 
dėti, todėl prie šios progos no-'singais aplodismentais.
riu štai ką pastebėti. A.Mic-i p<) traukos buv0 suvai. 
kevičiute turi gana gerą baisa £ , ...
ir, daugiau palavinus jį, būtų dmta vieno akto komedija 
puiki žvaigždė mūsų daininin-1 “Vien^s \s musų tuu apsives-

$arpe. i*1- Losimas išėjo neblogai.
" Trečias‘sugriežė smuiko so-!žinoma’ bQtll buv^ daug 

Si ai m iriau, jeigu aktoriai, bent
bėti, kad Kiškis yra vienas iš; kurie butų mokėję geriau 
rįtų mūsų lietuvių smuikiniu-! vo ro es’ z
kų, talentingas ir gabus, ko-1 Paskui sekė visa eilė daini- 
kių retai tarpe lietuvių gali-'ninku, dalyvavusių pirmoj da- 

IR^ihe rasti. lyj programos. Didžiumai dai-
Po Kiškiui sudainavo porą) nininkų akompanavo pianuTL 

dainų draugė Reinold, kuri Niukiūtė, žinoma mūsų jauna*, 
yra'gana gera soprano ir tan- bet gabi pianistė. Kadangi 
kiai palinksmina ftnUs mūsų programa buvo gana ilga ir 
darengimuose. įvairi, susirink^ svečiai buvo

‘ Po to sekė baritonas R. ( pąlnai, užganėdinti.* ■

S
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“Laisves” Bendrovės Šėrininkų Atydai!
Sekmadienį, 26 d. sausio, 1930- m., “Laisves” Name, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., įvyks “Laisves” 
spaudos Bendroves metinis dalininkų (šėrininkų) su
važiavimas. Prądžią 10 valandą ryte.

Kaip kas metai, taip šį metą ilgų paraginimų ne- 
, rašom, nes žiųom, kad “Laisvės” šėrininkai gerai 

supranta savo dienraščio reikalus ir atsilankys svar
styti bėgamus klausimus, surištus su spaudos geri
nimų Ir tobulinimu.

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

Neužmirškite pasiimti serus ir pribūti laiku. Be 
iėrų nebus įleidžiami suvažiavimam .

J. Nalivaika, Direktorių Sekr,

Isuojant, greitai pasmarkinau 
ir kontr-ataką.

Baigiantis “Laisvės” prenu
meratai, įdaviau bosui pasiųsti 
del atnaujinimo dienraščio $6, 
kurie buvo sulaikyti ir atgal 
negrąžinami. Mat, tuom bo
sai manė, kad dienraštis man| 
sustos ėjęs. Bet apsiriko. Už-j 
klausta “Laisvės” administra-i 
cija atsako, kad pinigus nega-| 

■vo, bet dienraštį siuntinės ir 
, ant <toliau, tikėdama pinigus 
gauti (kuriuos, žinoma, ir 
gaus, dar su priedais). Juo- 

- skūriu tarpe kilo riksmas-— 
kam šis siunčiu spaudai pini
gas, o: neperku iš kempes 
krautuves visokių,- tam sykiui 
horoikalingų, dalybų, už ku
riuos reikia sumbkėti, d,u ir 
tris sykius brangiau,įkas eina 
jų kišeniun.; ir pats apsieinu 
prastai, nuo ko suęitaupo cen
tai rėmimui darbininkiško ju
dėjimo.

Bosų-fašistų šaika matyda
ma, kad tas nieko negelbsti, 
sumanė ' kitus ’ kovos būdus, 
kad pats pabėgčiau iŠ -darbo, 
negaunant paliuosavimui prie-i 
■« * * 1 VV •« A i K d 1 , • . _ . 1

. Stojant į darbą, buvo užtiki 
rjnta algos (be kontrakto) 
$40 į mėnesį, bet paleidžiant 
temokėjo tik po $30. Tai bjau
ri darbdavių apgavystė, kuri 
.turi sukelti pasibjaurėjimą 
darbininkuose ir kovą prieš iš- 

l.naųdotojus. Bet sykiu teko 
I patirti, kad bosų šnipeliams ir 
i pataikūnams 
pilna norma.

! Pasiskųsti už tą niekam ne
gali, neturėdamas kontrakto. 
Tavęs neužtars kapitalistine 
valdžia, nes ji yra tavo mirti-i 
nas priešas. Pasirodo, kad ra-j 
dikalams, su pagelba visokių! 
provokatorių, yra ruošiama į-: 
vairi medžiaga sudarymui po
litinių ir kriminalių bylų, kad 
bile laiku juos būtų galima iš
braukti iš darbininkiško judė
jimo.

Ekonominis ir politinis boi
kotas (trukdymas lit. ir tt.) | 
neatšaldys darbininkų nuo rė-j 
mimo savo spaudos pinigais,! 
raštais ir viskuom, o dar la-j 
biau paskatins kovon prieš vi-Į 
są kapitalistinį surėdymą.

Apleidant senąją darba- 
.vietę, keliaujant naujon, darb- 

jtkbių.' * 'Staiga*prakiuro*stoT davys pareiškė, j,Qg pinigus, 
įas: ^pt^ajioJoVo^ varį- įduotus 
Ya vanduo., užtaisius d a- ne jis, bet stoties ofisas, kas 
finai, tapo Vėliaufe apdraskytas 
mano čemodanas, mėginant vi
dui kratą padaryti b,e jokio 
“leidimo.” Bet, kam nors/pa
simaišius iš pašalinių, tas ne
įvyko. Bosui pranešus, jis pa
reiškė, kas galėjo tai padary
ti ir buvo pietų laiku kem
pėj. Kad apsisaugoti nuo bo
sų palaikomų chuliganų-plėši- 
kų, visiems pareiškiau, kad 
jokia kempės “degloji kiaulė” 
savo purvinu snukiu be “war
ranto” ir mano žinios nedrįstų 
daryti kratą ir “areštus” mano 
čemodane, kuris tuomet sprogs 
ir suardys nemandagų “deg
losios snukį.” ,Va jei! Kas tai 
pasidarė. . . Tąs “prakeikta
sis” tur būt užtaisė bombą če
modane, kuriomis' sprogdino 
kalną darbavietėj, ar kitokią 
“paškustvą” užfiksino. Tuo
jaus plėšikai slapta atsiveda 
.bosus, apžiūri ir suranda, kad 
tas “prakeiktasis” . apgavo 
juos visus, įvarydamas baimę; 
kad nieko panašaus te'n nesi
mato. Bet, del visko, reik a- 
bęjoti, nes gaji kas nors ir bū
ti užtaisytatodėl, matyt, chu
liganams buvo nepatarta dau
giau kišti snukį į čemodaną ir 
suteiktos kitos informacijos.

Vieną dieną iš būrio darbi- 
,niūkų bosas įsako man kirsti:

aišku, kad bus negrąžinta, bet 
užgriebta kitai kompanijai at
lyginti už troką vežant į dar
bą, ko iš kitų nebuvo iškojek- 
tuota, kaipo jų tarnų.

Pasiliuosavęs neužilgo iš šių 
bjaurių aplinkybių, nepaisyda
mas visų varžymų, kaipo atsa-(

—v-----
“Raudonasis Artojas” -Yra 

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo. -naujų metų' pradėjo1 eiti du 

. - kartų per sayaitę.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos

■ ęigą, Jiapdies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 

“žemės ūkio kolektyvizaciją ir . 
kultūrinės revoliucijos kelius.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
supažindina savo skaitytojus su 
revoliuciniais įvykiais- visame 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
selkorų ir darbkorų (darbinin
kų ir valstiečių korespondentų) 
pagalba plačiai nušviečia darbi- 
ninku, kaimo biednuomenės ir 
vidutinių valstiečių gyvenimą, ir 
jų dalyvavimą Sovietų Sąjungos 

socialistinėj statyboj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse Šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams ‘‘Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj,' Brazilijoj/ Ūruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,”- 

—bus goriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Suvienytoje Valstijose’ galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” ę “Darbiiiipkių Balsą” arba 
siųstu tiesiog J pinigus ‘'‘Raudo- • 

*(iajam. Artojui.’’

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
KAINUOJA METAMS? ' :

Sovietų Sąjuhgoji 1 r. 80 k.
Užsienyje............... ...2 dpi.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minslf, UI. K. Marksa 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

TELEFONAI: Keystone, M^fl9669 
Bell, Oregon 5136

Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salia, ®61 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt cigarus, kad I 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarq parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už pepkių blokų ant syk po saujas pasiinaą; nea 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi!”

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

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

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

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

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

John Naujokas

■ J
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SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

i Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gai- 

( vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligi}, 
( Galvos Skapdėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 

Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 

- Skaudėjimo* Jeigu jūš' ėsate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

. PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
X-Spinduliai, Kraujo (Styrimai, Laboratorijos Bandymai

Kas yra didžiausias žmogaus pricias?—Salti*. Ji* ne tik ssnkiausias liga* Jvaro, bat 
ir j graby paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačiu Ameriką pagarsėjusiu*

YT1 , _ _ _ (Milteliu* nuo žalčio) ’jokių šalčių nebijo. UIUrban s Cold Powders 76° už b»ks« apsiginkluok nuo *»▼© amžino priešo!

TT , T - ?ra tai ^unuolė prieš kitq amžiną žmogaus priešą—vidu-Ul’bO LaX Labs r*u užkietėjimą—kuris Žmogui pagamina daug rūpesčių ir 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę

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

SAUNUOLIaF AUGA-SVEIKI IR 
STIPRŪS VALGYDAMIVARPO

TS. o "t‘nut O
Siųsdaial pinigus 

su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. ;URBAN’S PHARMACY 

t51 Metropolitan Avė.,
■ ; ■ , Brooklyn, N. Y.'

VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man prieiti 
URBAN S COLD 1’OWDERS ir URBOLA, su nurodymai!, kaip vartoti.

Ad No. 65
Dėl išblyškusių, liesiu, 

silpnų žmonių
Išblyškę, sudžiūvę, silpni žmonės 

džiaugsis sužinoję apie Nuga-Tone— 
vaistus, ’kurie pagamina užtektinai 
riebaus, sveikatą teikiančio kraujo. 
Šis puikus preparatas paŠahnh iŠ kū
no nuodingas atmatas, pasidariusias 
delei konstipacijas ir kurios yra kal
tos už daugelį kitų ligų ir nesmagu
mų. Nuga-Tone atgaivina ir sustip
rina organus, priduoda jums geresnį 
apetitą, nugali nevirškinimą, gasus, 
išpūstus vidurius, palengvina inkstų 
ir pūslės įdegimą, ar panašias ligas, 
paeinančias nuo netinkamo vidurių 
valymosi.

Po to, kaip jūs priimkite Nuga- 
Tone tik kelias dienas, jūs pasijausite 
geriau, jūsų miegas pasidarys poil- 
singesnis ir atgaivinantis, atsikėlęs 
ryte jausitės stipresnis ir energiškes- 
nis. Jūs galite pirkti Nuga-Tone .kur 
tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu 
jūsų pardavėjas neturi jų stake, pa
prašykite jį’ užsakyti jums iš savo 
džiaberlo.

Vardai

kliesU* -

__St or AveX

SUU

A. M. Balchunas, (Savininkas
Varpąs, Bakery,, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. ¥;

Tel., Stagg 6938

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLĄ su reputacija

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
*. ĮSjimsle iš 736 Lexington Ave.

Įsteigta, 25^ metai. Būk neprigulmingas. Ičmok karų amatą ir pra
dek kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins j*us vaiiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą ka 
Specialus kla^čs moterims. Leidimas ir užgančdįnimas užtil 
klasSs ^ienomis ir vakarais.

p’** *. < ■ ‘4

Uzganediniqms, Leidimąs ir Dąrbas Užtikrintas
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VIETOS ŽINIOS

(12-13)

56 Matijer
N.

(6-11)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
T

visiem be skirtumo.

rykų Darbininkų Unijos, Kąį- paaiškino apie Vytauto patrio- 
fiasiuvių Unijos ir kiti pnslun- tiškumą, kokiu būdu jis pa-

MALONAUS PASIMATYMO

pažįstate mus, mes pažįstame

a. j • ••• i i n* i* t sūneliai r o Kens ani syK' su>Nusinuodijo, kad Motina Jos jaSi ir rėkia, kad jie jokiu bu

Puslapis šeštas

Notary 
Public

garsėjo daugiau už kitus kara
laičius, kam jis ddugiaušia pa
sitarnavo ir, kad tapti Lietu-

Jinai pasirinko kalėji- 
šešis kitus atrado “kal-

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

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

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

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, biznis ’Įdirbtas. Gera pro
ga pigiai pirkti. Kreipkitės po numį. 
72 Columbus St., Brooklyn, N. Y. 

; 12-14

Aido merginų sekstete 
irgi rengiasi pasirouj “ 
vime, nes to reikalauja 
čių unaraš,. garbę.

Programą uždarys

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havėmeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y. ,
WALANDOS: ,

Nuo 9 ryte iki S po. pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand 'Avenue, 
Maspeth, L. T.

Tel., Juniper 6776.

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
ANT PARDAVUSIO NAMAI

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

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

Maspeth, 2 šeimynom namas, 2 
karam garadžius.

Labai nrieinamos prekes.
B. A. ZINIS

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

(7-12) Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENjHAUER 

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 
patenįčinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS it CHIRURGAS

SPORTAS

PARSIDUODA .čeverykų .štoras,? ge
roj vietoj, apgyventa vispkibmis 

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, 1118 Wash
ington St., corner St. George Ave., 
Norwood, Mass, (7-12)

SUSIRINKIMAI
■ H
’ ' ' BROOKLYN, N. Y.

Šri Jurgio Draugijos metinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, sa'usio lf> 
d., ’‘‘Laisvės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes turi
me daug svarbių reikalų apkalbėti. 
Tie, kurie mokestis užvilkę, malonė
kite užsimokėti, kad laike ligos ne
liktumėte suspenduoti. Sekr. J. A. 
Draugelis. . 11-12

416 Metropolitan Avpnue 
(Arti Maicy Avenue) 1 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

.Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai Will- 
iamsburghe, 3-4, su maudyne ir elek
tra, $18-$24. Atsišaukite: B. A. 
Z1NIS, 121 Union Ave. Telephones: 
Stagg 8383, Jamaica 7394.

(7-12)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

I
 DARBININKŲ ĮSTAIGA

Šalęs del Balių, Koncertų, Banį- ( 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

SpeėlaliBt«« dėl v i šų ligų ir ’operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklėj.;

Naujausi Diagnozo ir Gfydytao būdai.

127 East 84th Street 
(Tarpe Tark ir Lexington Avės.) 
v ’ ^EW YORK CITY ' ' *

VALANDOS: 10-12 JA. M.; 6-8 P. M. 
Nedėliomis 10 A. M. J P. M.

GRABORIUS
UNDERTAKERJ Į ( •■ V' ' .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir ląidoją numirusius 
ant visokių kapinių,* parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
Krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Ave^ Brooklyn, N. Y. 
264 Front StA C. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Pranešu Brooklyno lietuviams, kad 

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

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yench-Yenčiausk^s

• ii j

174 ROEBLING STREET
‘ BROOKLYN, N. Y. į’, '' '' ;‘ 1 ' kis)

-Jį 
------------------------------- ,------- ----------

Pasirandavoja

Kova Valgyklos Streikieriy Central Brooklyn© Kliubas 
su Būriais Policijos

'*150 valgyklos streikierių ir 
jiem pritariančių darbininkų 
suruošė pirmadienį demonstra
ciją* prieš Monroe Kafeteriją, 
13 W. 27th St., New Yorke.I. 
Nes ta kafeterija, permainiusi j 
savo varda, panaikino ir sutar-.Į ? -
tį, kurią pirmiau buvo privers-' - - 
ta padaryti su kairiąja Mais- ..
to Darbininkų Unija. Lvmvu-. . _ .... , _ , . ., . . ____ .simokes, ir tokiu budu skai-strantus užpuolė pohemanas /. . .. . ;<1 ii j ii i C1US narių pasidaugins, šiameAI. Herdwell su kafeterijos . . . . ^ 1 . . .r / , ,T TZ ,v . t- u susirinkime, taipgi perstatytavedėju J. Kovalcuku. J.s ban. ' « kandida-
d« areštuoti kai kamuos de-,^ ba; ' f. 
irtionstrantus, bet kiti arestuo-: ‘ .
jiamūš draugus išplėšė iš joj Finansiniai kliubas irgi sto- 
riagų. Tuomet Herdwell pasi- vi neblogai.' Pereitais metais 
šaukė visus policijos rezervus' atmokėta suvirš Septyni šim- 
iŠ artimos policijos stoties, tai dolerių šėrininkams, kurie' 
Laike kovos iš Herdwellio bu- buvo prisidėję prie įsigijimo 
vo ištrauktas “blekdžekis,”'kliubui nuosavo namo, 
kuriuo jis daužė streikierius, i Kadangi dabartinė kliubo 
ir jam pačiam tuo blekdžekiu 'valdyba gerai darbuojasi, tai 
užvažiuota per galvą, kad pa-'palikta ta pati ir sekantiem 
ragautų pats savo vaisto. metam, išskyrus vieną, kuris 
, Kovai beeinant, nukentėjo Į atsisakė. Atsisakiusio vieton 
ir kafeterijos langai. Galų I išrinktas Ribokas, taipgi veik- 
gale, aštuoni demonstrantai: lūs narys. Linkėtina valdy- 
buvo areštuoti, o likusieji iš-fbai, kad šiais metais irgi gerai 
blaškyti. Vienai demonstran- 
tei teisėjas skyrė $5 pabaudos 
arba eit vienai dienai į kalė
jimą, 
mą. 
tais,” bet suspendavo bausmę. 
Vieną gi laiko tolesniam teis
mui, būk tai už langų daužy-1 prisidėti 
mą. - 

StreiklAužiški vadukai- 
merikos Darbo Federacijos daug triukšmo, 
veikė išvien su policija prieš nas iš draugų padavė įnešimą, 
demonstrantus.

Didžiuma narių mato, kad ne 
bolševikai lermą kelia, bet jie 
patys tatai daro ir paskui nori 
bolševikam primesti.

Kliubiečiai gerai .padarė, 
neprisidėdami prie to apvaikš
čiojimo. Kliubietis.

Gerai Pasielgė su Vytautu Ar Jau Rengiamės prie 
šeštadienį, sausio 11 d., Lie- Aide Choro Koncerto?

tuvių Neprigulmingas Kliubas, I
J Central Brooklyne, laikė savo 

^metinį susirinkimą. Iš komite- 
•■to raportų pasirodė, kad kliu

bas pusėtinai gerai stovi. Na- 
(rių, pilnai užsimokėjusių, yra 
i 220, bet manoma, kad dauge- 

Demon-'^s’ ^ur’e užvilkę mokestis, pa- 
policmanas 
kafeterijos

darbuotųsi.
Po Smarkių Ginčų, Nutarta 
Nesidėt prie Vytauto 
Jubilėjaus

Buvo skaitytas laiškas nuo 
tūlo komiteto su užkvietimu 

■‘-■j prie apvaikščiojimo 
! Vytauto 500 metų jubilėjaus. 

A-j šis laiškas sukėlė pusėtinai 
Kaip, tik vie-

įvairios Unijos Ketina in 
Corpore Dalyvaut Lenino 
Mirties Minėjimo Mitinge

Ištisi skyriai kairiosios A- 
malgameitų Maisto Darbinin
kų Unijos, Independent čeve-

kad laišką atmesti, taip greit 
i keletas tautininkėlių,'kurie ne
gali pakęsti nuomonės kitaip 

i protaujančių draugų, pradėjo 
: lermą kelti ir vadinti įnešėjus
Maskvos Agentais. Jie bandė1 

[įtikinti narius, kad Vytautas
buvo labai garsus visoj Euro
poj ir kad buvo didelis patrio
tas. Tuomet įnešėjas trumpai

Trečiadienis, Sausio 15,1930 <

te pasižadėjimus, kad jie “in 
corpore” dalyvaus Lenino mir
ties paminėjimo milžiniškame 
mitinge, kuris bus Madison vos kunigaikščiu/jis susivieni- 
Square GArdene, New Yorke, jo su kryžiokais, užpuolė ant 
sausio 22 d. vakare. Lietuvos ir daugelį nekaltų
> Taip turėtų daryti ir lietu-. Lietuvos gyventojų išžudė.1— 
vių darbininkiškos organizaci-. Įnešėjas nurodė, kad mūsų pri
jos. ^įdėjimas prie to apvaikščioji-

Be kitų klausimų, tame mi- mo parodytų, kad mes prisi- 
tinge bus nušviesta ir reikšmė! dedame prie garbinimo kara- 
dabartinės vadinamos “nusi-llių, kuomet jau ir dauginus at- 
ginklavimo” konferencijos, po- silikusios tautos savus karalius 
sėdžiaujančios Londone, ir kas ne tik šluoja nuo sostų, bet 
daryti akivaizdoje besiartinan- tiesiog išveja juos, kur pipirai 
£i© imperialistinio karo.

[Koncertinė programos dalis 
bus puiki.

auga. O prisidedant prie ap
vaikščiojimo, dar mes turėsi
me ir dalį išlaidų padengti, 

i kurios pasidarys jo surengime 
ir siuntime atstovų Lietuvon. 

Tada Vyt. jub. šalininkai vėl 
pradėjo girtis, kad mes esame 

“Burtininkas" Eli Fritz gy-1 Lietuviai ir kaipo tokie turime 
rėsi, kad galįs už $50 prikelti Pridėti, nes visos lietuviškos 
žmogų iš numirusių, viena or8anlzae|j°s prisidės, ar 
policistė kreipėsi prie jo irimes nonme af ,ne> lr mums 
davė $1 rankpinigių, kad at-lb;us. sa™ata.’nePr,31d5- 
gaivintų kokią, ten mirusią y-! 
patą. Kaip tik jis priėmė1 
rankpinigius, tapo areštuotas. 
Už pinigų viliojimą tokiomis 
prigavystėmis jis jau pirmiau 
du, kartu sėdėjo kalėjime.

Burtininkas, Kuris Žadėjo 
Prikelt iš Numirusių..:

Isime. Vienas iš jų net pasi- 
i žadėjo išlaidas iŠ savo kiše- 
niaus apmokėti, kad tik prisi- 
dėtum'e prie to apvaikščiojimo.

Eita prie balsavimo. Nubal
suojama, kad neprisidėti.! Va
je, koks riksmas, koks lęrmas 
sukelta! • Po kelis ant syk sto-

Nėnriėmė Į Namus
Pauline Bergmanaitė nusi

nuodijo Public Baths maudy- 
ant A ve.. A, New Yor

ke, todėl, kad jos motina atsi
sakė ją priimti į savo namus, 
—kaip kad matyt iš nusižu- 
džiusios mergaitės palikto 
telio.

raš-

Tarp-

Konferencija Shifrino- 
Mineolos Byloms

Newyorkinis skyrius 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo' šaukia visas darbininkiš
kas organizacijas išrinkti ir 
prisiųsti savo delegatus į kon
ferenciją delei apsigynimo 
bylų drg. Shifrino ir Mineo- 
los, L. I., streikierių. Konfe
rencija bus ateinantį sekAia- 
dienį, sausio 19 d., Irving Pla
za Svetainėje, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke.

du nesutiks su tuom, kad mar
šalka nemoka balsų skaityti, 
kad negerai suskaitė. Na,, o, 
reikia žinoti, kad maršalka 
nėra bolševikas; jis tik. šiaip 
padorus darbininkas ir katali
kas. į . ' , : .

Kad nenuoramas patenkin
ti, pirmininkas bando paskirti 
kitus balsų skaitytojus. Tuo
met vėl pradėjo rėkaut .ant 
pirmininko: “Tu su savo bur- 
dingieriais nori vėl bolševikų 
pusę palaikyti!.” .

Galų gale, vis tiek paskirta 
jiem pasitiksimi balsų skaitytp- 
jai. Ir kas pasirodė? Nagi, 
apvaikščiojimo ( šalininkų i bal
sai sumažėjo dar dviem. Ta
da—ne ką padarysi, turėjo nu
siraminti. \

Taigi, nežiūrint, kaip jie 
bandė narius įtikiiįti, kad tię 
bolševikai nori naruis' tarp sa
vęs sppjudįnti ,if pąskųi $a,ty| 
iŠ to. pasinaudoti^ -.nepasisekę,

Ateinantį sekmadienį, 19 d. 
sausio, Laboy, Lyceum svetai
nėj, bus pirmutinis 1930 metų 
koncertas, kurio neprivalėtų 
apleisti nei vienas dailę mylin
tis žmogus; nei vienas, ku
riam bent šiek tiek apeina 
darbininkų judėjimo reikalas.

Programos išpildyme daly
vaują O. Katkauskįūtė. Tai 
dainininkė, kurios dainavimo 
Negirdėjome i jau- buš ‘k’etūri 
metai: * Gi jos ne tik dainavi
mą, bet ir ant estrados gražų 
užsilaikymą žmonės gerai at
simena. Ją myli vyrai ir mer
ginos—visiems patinka. Apie 
jos dainavimą reikia sakyti, 
kad jis bus gražesnis, nes ji 
šį visą laikotarpį mokinosi, o 
kas mokinasi, tas visgi eina 
augštyn, bet ne žemyn.

Toliaus, Menkeliūniūtė ir 
Stankūnas-dar šį sezoną mums 
nedainavo. Jie tik ką sugrįžę 
iš vakarinių valstijų, kur jie 
sėkmingai koncertavo; tad nė
ra abejonės, jog jiems ir čia 
seksis. Prie to dar, Menkeliū
niūtė su Stankūnu sudainuos 
kokią porą duetų.

Paskui. V. Zaveckas visai 
talentingai smuikuoja; jo grie
žiamų melodijų balsai judina 
jausmus, primena jaunystę.

Mūsų programa dar nesibai
gia. Šoks jauna ir graži šo
kikė E. Valatkiūtė. O jos šo
kis visiems gnybteli į pašonę, 
kur paskui įpintis galvoj ba
ladojasi : kad tai aš mokėčiau 
taip dailiai, ritmiškai judėti.

Atidarant programą, dai
nuos pats . Aido Choras dvi 
naujas dainas., Mūsų mokyto
ja šaknaitę sako, kad jos iš
eis dailiai ir publikai patiks.

Viduryj programos, dainuos 
tas. Jqs 

rengiasi pasirodyti daina- 
‘ . choris-

Lyros 
Choras^ vadovaujant Eremi- 
nui. Lyrięčiai taipgi taiso sa
vo “dūdas,” kad uždėjus pro
gramai tinkamą “ąmenj.”

Kaip matote, mūsų progra
mą turtinga dailės žvilgsniu, 
o kas svarbiausia, tai kad pu
se pelno bus atiduota Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui.

Po koncertui šokiai. Grieš 
Retikevičiūtės šešių muzikan
tų orkestrą. Įžanga 50c, 75c 
ir ;'$1. Tik prašome nesivė- 
luoti.

Kviečia AIDO CHORAS.

Tunney’ui Padarė Operaciją
Buvusiam pasaulio kumšti

ninkų čampiąnui Gene Tun
ney’ui, Medikaliame Centre, 
New Yorke, padaryta opera
cija: išimta “akmuo” iš inks
to. Tas’ akmuo dalinai buvo 
užtvenkęs kanalą tarp inksto 
ir pūsles.

Iš PIRMADIENIO RISTYNIŲ ’
7Įst Regiment Armory, New, 

Yorke, pirmadienio , vakare, 
rusas Kirilenko parito italą 
Mike Rdmanb į 36 minutes 25 
sekundas.1 Graikas Londos pa
tiesė stambesnį už save italą 
Stoccą į 25 minutes ir 5' se
kundas. Stocca svėrė 225 
svarus, o Londoš 195 sv.; bū
damas nedidelis, Londos atro
dė prieš jį kaip vaikas*.

Georgę Įlagen išėjo lygio
mis su ‘ Gino k Garibaldi, nors 
rpąn rodęsi, įc'ad; G;ariŲąldi bū
tų nugalėjęs Hageną, jeigu 
būtų ristynės ėjusios iki per
galės. • , < j > • > >

Hans Steinke paguldė Tomą 
Drack į 4 minutes ir 45 sekun
das. 1 Jim McMillen į 15 mi
nučių ir !49 sekundas paklojo 
Jack Washburną. i Jiedu smar
kiai trankėsi; buvo priėję net 

muštynių.; : J-US.; .

1/

■ 1 TELEPHONE,' STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
: LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliif, Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergaia ir subatomia dki 0 vai. 
Penktadieniais ir aekmadieniaia tik 
sulyg sutarties.

l LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

Svarbus A. L. D. L. D. 185 
Kuopos Susirinkimas

Sausio 16 d., 8 vai. vakare, 
svetainėj 218 Van ,Sicklen 
Avė.,; įvyks A. L. D. L. D. 185 
kuopos svarbus susirinkimas. 
Visi nariai turite dalyvauti, 
nes žinote, kad mes rengia
mės prie surengimo pramogos 
ir darbo yra daug. Taipgi 
šiame susirinkime jau galėsi
me gauti ir pereitų metų pas
kutinį leidinį—Seno Vinco raš
tus. Bus ir kitokių 'reikalų, 
kuriuos būtinai reikės atlikti.

LORIMER RESTAURANT!!
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite !

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

A. VELIČKĄ ir
Telephone: Stagg 4409

GERAI IR PIGIAI

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

VIDURIAI UžMT 
! ■ : i’*.1' .. . . i' . -

, Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 
Grynų Žolių ir Neturi SaVyje Jokių

. ’ .>3 j <■ 1 Chemikalų ' ‘
į Šiais, paistais įneužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu-
' rius ir ^pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių1 malimą, i 

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- 1 
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios. ( ’ -

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių.
■ 1 Kiekvieną kartą reikalaujaiįtji krelpiritąs: z. i į ,

KUNDROTO APTIEKA
P. Ji KUNDROTĄ, Skvininkas

fe 1 L ■ ■ ■ f' ' ■ ’ ' .

i, 229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kapip. N. ,4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860-3514

. ’' ■ h-.. v i , | J*'

IškįrpŲt šį, skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
P. SIAURĮ

Jūs _ 
jus, bet 'jau Sępai matėmėsi. Būtų 
linksma; pasimatyti. f

I^urie dar nepažįstate mūsų, tai 
deL pažinties, užeikite, o būsite ma
loniai ' priimti.flF -f > T| p į ;

’ J. ir O. VAIGINIS
214 PeiTy ZAvenue, Maspeth, N. Y.

Tel,, 0783 Stagg

J. LeVANDA 
(Levandauskas) 

GRABORIUS 
(Undertaker)

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