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KRISLAI
Dainininkų Pasirėdymas.
Netinkamos Dainos.
Progresas į Atbulą Pusę.
Naujų Metų “ūpas.”

Rašo J. N.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų l)ienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs. Nieko 
Nepralaimčsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

“Vilnies” Menininkų skyriuj 
jau tilpo trys rašinėliai, ku
riuose kalbama, kokiais rūbais 
turi rėdytis dainininkai eidami 
ant estrados. Juose patys dai
nininkai nurodė, kad publika 
geriau myli gražesniuose rūbuo
se dainininkus, negu prastuose, 
čia jie turi labai, labai daug 
teisybės!

Apsirėdymo klausimas, galiu 
drąsiai sakyti,* pasiliks neišriš
tas. Dalykas va kame: kas už
sidėjo brangesnę drapaną, tam 
primetama pamėgdžiojimas pro
fesionališkų buržujų; kas apsi
rėdė paprasčiau, tam sakoma— 
perdaug proletariškai, skarma
lais dangstosi. . . s
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Močiutė Bloor Vyksta Pas 
Streikuojančius Farmų 

Darbininkus
NEW YORK.— Darbinin

kų kovotoja, močiutė Ella 
Reeve Bloor, vyksta į Cali- 
forniją pas streikuojančius 
agrikultūros darbininkus 
Imperial Valley srity pagel- 

i bėti jiems vesti kovą. Ten 
darbiniu-Mūsų dainininkai lig šiam lai- streikuoja 8,000

kui dar nepasirodė persirėdę, ku; apie 5)000 darbininku 
kad reikėtų rašyt, pastabas O d pasirengę išeiti i
kas išėjo ant estrados panašus ? 1
kad reikėtų rašyti pastabas. O

streiką.
Ten vykdama Bloor kalbės 

kaip jį pasitiko publikos akys | įvairiuose miestuose pietinė
se valstijose.

į kokią “cacą lialią,” tas dau
giau taip nesirėdys, nes žino, į

ir koki buvo atbalsiai po to.
Nenorėčiau sutikti, kad dai

nininko yra tik vienas idealas— 
rėdytis, kaip kad tūlas daino- 
rius rašė. Jeigu jau taip, tai 
jo gyvenimas tuštesnis už pačią 
tuštumą. ..

Naujas Būdas Gydymui 
Nuomariu Sergančių

Atydžiai skaičiau pastabas i , nnrTJTTQTTP M V 
del dainuojamų dainų. Man la-! LE, i.
bai patiko, kur buvo kritikuo-' Rochester ligoninėj Dr. 
jama daina: “Trys sesutės ant. Irvine McQuarrie pradėjo 
kalnelio, niovė kelines nuo ber-; naudoti naują būdą gydy- 
nelio.’ mni eoreroniinmnrin

Koki trys mėnesiai atgal pats 
rengiausi rašyti kritiką, kuomet 
išgirdau vaikų chorelį dainuo
jant:
“Maukit, maukit viršutines, tik 

pąlikit apatines;
Viršutines del gražumo, apati

nes del meilumo..
, 1 Ką gi tie vaikai žino, ku
rioms kelinėms priklauso męilu- 
mas? Tą girtų bernų ir mergų 
blevyzgą reikia visai nušluot 
nuo dainų “litanijos”!

ALDLD. Antro Apskričio 
konferencijos raporte pasirodė, 
kad 1928 metais “Laisvės^’ va
jaus mėnesyj apskričio ribose 
buvo gauta naujų’5skaitytojų 43. 
Gi 1929 m. tik 18. Progresas 
į atbulą pusę... Veik diduma 
kuopų visai vajuj nedalyvavo. 
Apsileidome darbe.

Skaičiau vienam laikraštpa- 
laikyj, kur buvo linkėta, kad 
žmonės gyventų ištisus metus 
nauju metu ūdų. Tai būtų tie
siog bausmė, jeigu reikėtų žiū
rėti, kaip prisirišę blokines 
prie koiu vaikščiodami gatvė
mis barškina, kiti senus puodus 
daužo.

Gydymui. sukrekusių nervų 
reikėtų turėti ligonbutį ant kiek
vieno1 tampo, nes ir virviniai 
nervai pradėtų siusti sykiu su 
naujų metų ūpu...

mui sergančių nuomariu.
Ligoninėj randasi grupė 

vaikučių, kurie keli mėne
siai atgal sirgo nuomariu ii- 
buvo daktarų pripažinti j 
nepagydomais. Dabar tie 
vaikučiai atrodo sveiki.

Gydymas yra labai papra
stas. Nedubdama ligoniams 
vandens —-nei gerti, nei su 
maistu. Manoma, kad per- 
didelis šlapumas smegenų 
audinių, yra dalina priežas
tis nuomario ligos. Kuomet 
sergantiems neduodama 
vandens, nuomario apsireiš
kimas pradeda retėti, sako 
daktarai. Jie sako, kad tas 
gydymo būdas dar tik ban
domas, dar nėra pilnai iš
tirta, ar^ juomi*galima visai 
išgydyti sergančius nuoma
rio liga.

Sovietų Radio Operuotojas 
Kalbėjosi su Byrdu
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Dalyvauti Lenino Mirties Paminėjime
Lenino mirties paminėji

mas rengiamas Madisbn 
Square Garden, New Yorke, 
trečiadienio vakarą, sausio 
22 d. Įvairios darbininkų 
organizacijos rengiasi masi
niai dalyvauti.

Nepriklausomos Čeverykų 
Darbininkų Unijos pildan
čioji taryba išleidp atsišau
kimą į savo narius, raginda
ma juos masiniai demon
struoti* į Madison Square 
Garden. *

Darbininkų Dramatiška 
Taryba, Darbininkų Šokikų 
Grupė, Darbininkų Labora
torijos Teatras, Darbininkų 
Sporto Unija, žydų choras 
Freiheit dalyvaus perstaty
me labai įdomaus spektak
lio “The Belt Goes Red.” Vi
sos tos organizacijos dabar 
laiko praktikas, darbuojasi,

Vokietijos Bedarbiai
Kovoja su Policija

WORMS, Vokietija.—Ant
radienį čia miesto aikštėj 
įvyko didelis bedarbių susi
rinkimas. Policija brutališ- 
kai užpuolė susirinkusius 
darbininkus. Laike susikir
timo sužeista penki policis- 
tai ir keletas darbininkų.

Suareštuota keletas darbi
ninkų, jų tarpe Oscar Mul
ler, Prūsijos seimo narys 
komunistas.

Iš Gemblerystes Franci j a 
Pelnija $8,500,000

Didumo kiną Kovojančius Illinois Mainierius

Birmingham, Alą.— Sen- 
tinfas mąinierys mirė nuo 
sužeięlimo eksnloziioi. kuri 
•ištiko Strayen kasykloj.

Philadelphia, Pa
Komunistu Partijos Lietu

vių Frakcijos Nariams 
šeštadienį, sausio 18 d., 

bus labai svarbus Komunis
tų Partijos lietuvių frakci
jos susirinkimas, Lietuvių 
Liaudies Name, 8 Fair
mount Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi partijos 
nariai būtinai turite daly
vauti. Susirinkime dalyvaus 
Centro Biuro atstovas drg. 
R. Mizara. Taipgi bus at
stovai iš Partijos Distrikto, 
drg. Gardin ir kitas.
Frakcijos Sekr. A. Galkus.

MASKVA.—) Ivan Kren- 
kel, vyriausias Sovietų Są
jungos radio operuotojas 
Franz Joseph Žemėj (šiau
rinio poliaus krašte), prane
ša, kad gruodžio 1 d. suvirš 
valandą laiko jis kalbėjosi 
per radio su Byrdu, kuris 
randasi su savo ekspedicija 
pietinio poliaus'krašte. «. 

. r Krenkel, būdama^ ant pa
saulio “viršaus,” kalbėjosi 
su Byrdu, esančiu pasaulio 
“apačioj,” vienas nuo kito 
už 15,000 mylių tolumo. Ra
dio stotis Franz Joseph Že
mėj yra toliausia į šiaurius 
radio stotis pasauly.

Krenkel savo pranešime, 
kurį patalpino “Izviestija” 
antradienio laidoj,, sako, 
kad Byrdas prašė žinių 
apie dingusius Amerikos 
lakūnus šiauriniam Sibi'rę 
ir kalbėjo apie oro sąlygas 
pietinio poliaus krašte. 
Krenkel jam pranešė, kokis 
oras yra šiąurinjo poliaus 
krašte, ir pasikeitė pasvei
kinimais su Byrdo ekspedi
cijos nariais.

Paryžius.— Aprobuojama, 
kad įvairios gemblerystės 
įstaigos 1929 metais Fran- 
■cijos valdžiai davė pelno 
$8,500,000.

1 Sovietai Suareštavo 50

Tula,. Sovietų Sąjunga. — 
Penkiasdešimts darbininkų, 
dirbančių čia' miesto val
džios finansiniam depart-? 
mente, tapo suareštuoti už 
kyšių ėmimą ir taksų suk-' 
tybes. Jų tarpe yra' vienuot 
lika koftiuhistų. :Jie bus aš
triai nubausti. •

Minneapolis, Minn.— Min- 
nesotos Universitetas su
spendavo ant metų laiko 
studentą H. Salisbury už 
rūkymą knygyne. Naujai 
išleistas patvarkymas drau
džia rūkyti universiteto 
knygyne.

Washington. — Praneša
ma, kad pereitais met. ant 
pirmos klases gelžkelių per 
lapkričio mėnesį dirbo veik 
trys nuošimčiai darbininkų 
mažiau, negu per lapkričio 
mėnesį 1927 metais. 1 1

kad perstatymas išeitų pui
kiai. Tai bus pirmas tokis 
didelis ir įdomus perstaty
mas, -suruoštas revoliucinių 
darbininkų' organizacijų.

Šis masinis mitingas bus 
darbininkų demonstracija 
prieš imperialistų rengimąsi 
prie karo. Amerikos impe
rialistai pasiuntė savo dele
gaciją į penkių valstybių 
konferenciją, kuri • greitu 
laiku prasidės Londone. Toj 
konferencijoj imperialistai 
svarbiausia svarstys, kaip 
prisiruošti prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Paslėpi
mui savo karinių planų jie 
kaina apie laivynų “apriba-■ 
vimą.” x '

Šiame Lenino mirties pa
minėjimo mitinge New Yor- 
ko darbininkai pareikš savo 
protestą prieš imperialistų 
rengimąsi prie karo.

LONDONAS.—Septynias- 
dešimts septyni Anglijos 
parlamento atstovai, Darbo 
Partijos nariai, antradienį 
išleido pareiškimą, kuriame 
jie ragina penkių valstybių 
laivynų kęnfesenciją nutar
ti panaikinti visus karinius 
laivus, didesnius kaip 10,- 
000 tonų.

Tai tik pacifistinės pro
pagandos burbulas. Tie ka
pitalistų agentai labai gerai 
žino, kad ta konferencija 
nieko panašaus nedarys. Ta 
konferencija bus ginklavi
mosi, o ne laivynų mažini
mo ^konferencija. 1

rinko maistą Chicagoj ir 
apielinkėj. Nemažai paau
kojo Waukegan, Illinois, 
Darbininkų Kooperatyvas.

Aukų rinkimas (tag day) 
streikuojantiems t Illinois 
mainieriams bus sausio 18 
ir 19 d. / L

Per Langą Nušovė
Savo Pačios Meilužį

Nepavyko Sulošti
Nebylio Rolę Teisme

SAN FRANCISCO, Cal.— 
Čia prie teisėjo George J. 
Steiber buvo teisiamas Ęd 
Quinn, suareštuotas už va
gystę. Kuomet jis tapo su
areštuotas, jis nudavė ne
bylį; taip pat ir teisme lošė 
nebylio rolę: mosikavo ran
komis, paišeliu rašinėjo pa
siaiškinimus. Teisėjas jo 
pasigailėjo.

“Jis kaltas, bet aš nėno- 
riu pasiųsti nebylio į kalė
jimą,” teisėjas pareiškė še-Į 
rifui.

Quipn, nenugirdęs gerai, 
ką teisėjas išsireiškė apie 
kalėjimą, persigandęs pra
kalbėjo, " užklausdamas:

“Ką jūs sakėte apie kalė
jimą?”

“Trisdęšimts dienų,” atsa
kė teisėjas.'

Tūkstantis Studentų 
n Suareštuota Korėjoj

. SEOUL, Korėja— Iš priė- 
žasties studentų streiko try- 
likoj kolegijų ir augštesnių 
mokyklų, »trečiadienį 1000 
studentų tapo suareštuota, 
jų tarpe 250 merginų. 
Streikas paliečia 10,000 stu
dentų.

Studentai sustreikavo iš
reiškimui simpatijos del 900, 
sūareštudtų studentų perei
tą niėnesį.

Japonijos imperialistai 
persekioja korėjiečius, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu 
išeina prieš jų uždėtą jun-

Paryžius.
giasi greitu laikij pakelti di
desnius muitus ant įgabena
mų automobilių ir automo7 

u bilių dalių. Amerika tam 
* I labai priešinga. <, < i

• Franci j a ren-

HOPKINSVILLE, Ky. — 
Pirmadienio vakarą Ware 
Carney parėjo namo ir per 
langą pamatė savo pačią sė
dint prie lango su Finis 
Brown, '28 metų amžiaus 
vyru,, su kuriuo 'ji slaptai 
palaikė meiliškus. 
Carney išsitraukė 
ir paleido tris 
Brown.

Brown 'tuojaus 
Carney , tapo suareštuotas 
už žmogžudystę. Brown 
buvo > vedęs.

ryšius, 
revolverį 
šūvius į

numirė.

Brown

A. D. F. Viršininkai Kalba 
Apie Trumpesnę Darbo 

Savaitę

ST. PETERSBURGH, Fla. 
Kadangi pastaruoju laiku 
Jungtinėse Valstijose yra 
didelė bedarbė, tai tuo klau
simu susirūpino ir Ameri
kos Darbo Federacijos vir
šininkai, susirūpino ne tiek 
darbininkams , pagelbėti, 
kiek pagelbėti kapitalis
tams palaikyti šaly “ramy
bę” — sulaikyti darbininkus 
nuo . kov^s prieš kapitalisti
nę sistemą.

Federacijos prezidentas 
Green pareiškę:

“Mes nemanome, kad būtų 
reikalinga dirbti daugiau 
kaip aštuonias valandas į 
dieną augštai technikoj iš
vystytose pramonėje. Laip-' 
sniškas sutrumpinimas dar
bo dienos ir darbo savaitės 
čia diskusuojamas, ir rokuo- 
jama, kad visuotina aštuo- 
nių. valandų darbo diena ir 
penkių dienų darbo savaitė 
yra vienatinis išrišimas be
darbės problemos.”

Tik per kovą darbininkai 
gali priversti kapitalistus 
sutrumpinti darbo valandas. 
Bet reakciniai federacijos 
vadai tam prieęipgi. Taigi, 
jų kalbos apie darbo dienos 
sutrumpinimą nieko nereiš
kia*.

PITTSBURGH, Pa.—Na-; 
cionalės Mainierių Unijos j 
nacionalę raštinė, 119 Fede-j 
ral St., N. S. Pittsburgh, | 
pirmadienį aplaikė sekamą j 
pasveikinimo kablegramą 
nuo Mainierių Tarptautinio 
Propagandos Komiteto:

“Mainierių Tarptautinis 
Propagandos ir 
Komitetas sveikina didvy-! 
rišką Illinois mainierių ko
vą prieš susijungusias spė-' 
kas valstijos valdžios, bosų, t 
Fishwick ir Lewis, fašisti-1 
nius agentus, del įvedimo * 
unijinių sąlygų ir subuda- Prieš Cliff Saylors, Gasto- 
vojimo galingos revoliucinės ; nijos tekstilės darbininką, 
unijos. Mainierių Tarptau-1 buvo sudarytas suokalbis 
tinis Pi-Opagandos Komite- i apkaltinti jų žmogžudystėj 
tas sužadins pasaulio revo-i sąryšy su užmušimu polici- 

rėmi- jos viršininko Aderholt lai- • 
i ke policijos ir mušeikų už-, 
puolimo ant streikierių ko

lonijos. Tarptautinis Dar- 
į bininkų Apsigynimas vedė

JLciULlIllb pi .| « v J •„> H

veikimo ranaikino Žmogžudys-
tės Kaltinimą Prieš

Saylors
CHARLOTTE, N. C. —

bucinius mainierius 
mui jūsų kovos.

“Slutsky, Sekretorius.” |
Atsišaukia į Negrus

Clinton, Ind.— Nacionalės jo bylą. . Saylors antradienį 
Mainierių Unijos vice pre- tapo paliuosuotas. Kaltini- 
zidentas William A. Boyce, i mas žmogžudystėj tapo pa- 
negras mąinierys, antradie
nį išleido specialį atsišauki
mą į negrus mainierius, ra
gindamas juos stoti į Nacio- 
nalę Mainierių Uniją. Jis 
savo atsišaukime sako:

“Aš noriu, kad eiliniai 
mainieriai žinotų, kokios rū
šies uniją mes budavojame; 
mes budavojame klasiniai 
sąmoningą uniją, be skirtu
mo tikėjimo, spalvos, tau
tybės; mes ją budavojame 
ant klasinio pagrindo. Mūsų 
unija taip turi būt vedama, 
jeigu mes norime suo^įgani- 
zuoti šios šalies mainierius. 
Mūsų linija yra teisinga; 
mes turime tą liniją sekti, 
o kitaip mums nepavyks su- 
budavoti uniją, kuri rūpin
tųsi mainieriais šioj gady
nėj. 1

“Mes atsišaukiame į neg' 
rus mainierius visose < 
tinėse Valstijose ir raginam 
stoti j Nacionalę Mainierių 
Uniją; pagelbėkite mums 
laimėti kovą. 

a

anglies kasėjų dirba pieti
nių valstijų anglies kasyklo
se, West Virginijoj, Ken
tucky, Alabama ir Tennes
see; dalis tų negrų tapo ten 

,nuvaryti del diskriminaci
jos, kurią prieš juos vedė 
senbji mainierių unija— 
United Mine Workers of 
America. Todėl mes turime 
pasiųsti negrus organizato
rius į tą teritoriją, kad 
įtraukti juos į Nacionalę 
Mainierių Uniją, tuo būdu 
sustabdydami gaminimą 
skebinės anglies.”

Daugiau Maisto Pasiųsta
Chicago.— Pirmadienį’ iš 

čia išvyko’ antras trekas 
su maistu į Illinois mainie
rių streiko sritį. Tarptauti
nė Darbininkų Pašėlpa su-

naikintas delei stokos įrody
mų. Valdžia nesurado liu
dininkų, kurie galėtų įrody
ti, kad jis dalyvavo susikir
time su policija.

Prieš Saylors’ą dar yra 
sufabrikuotas vienas kalti
nimas. Jis kaltinamas krei
voj prisiekoj. Kuomet sai
ką mušeikų buvo pasigriebę 
jį ir du kitus Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos organizatorius, tai po to 
vedant tyrinėjimą Saylors 
paliudijo,, kad mušeikoms 
vadovavo Gastonijos miesto 
prokuroras Carpenter ir Vi 
Manville-Jenckes kompani
jos advokatas Bulwinkle. 
Tie asmenys sako, jog jie 
nevadovavę mušeikų gaujos. 
Saylors bus tardomas.

jung- Mokytoja Kaltinama
Užnuodijime 10 Vaikų
NEW YORK. — Pearl / 

Topper, 27 metų amžiaus/ 
mokytoja, antradienio vakaį 
ra tapo suareštuota kaipo 
pabėgusi nuo teismo iš Ber- . 
gen apskričio, N. J. '

Pereitą savaitę Bergen 
apskričio grand d£iurė ap
kaltino ją užnuodijime de
šimts vaikų rugpjūčio mė
nesį, pereitais metais. Sa
koma, kad ji dirbo vasari
nėj vaikų kempėj, įsteigtoj 
Mary Hillard Association. 
Susipykus ten su nekuriais 
asmenimis, ji grasinus at
keršyti. Vaikų valgis buvo 
užnuodytas. Vaikai susir
go, po to ji prasišalinus.

Arti 60 nuošimčių negrų Topper, 27 metų amžiaus/

’Columbus, Ga.—- Trečia
dienį blaivybės agentai Čia 
suareštavo 52 asmenis, kal
tinamus laužyme blaivybes 
įstatymo.

'.-Jt
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KAS BUVO TAS LIETUVOS
ŠVENTASIS“ VYTAUTAS?

Lietuvos ir Amerikos lietuviai fašistai; kunigai'ir ’ jų 
bernai didžiausiu įtūžimu ėmė garbinti ^idįjį Liętuyos 
kunigaikštį Vytautą. Jie sumanė paminėti 500 metų su
kaktuves nuo to monarcho mirties sutraukimu į savo bu
čių kiek galint daugiausiai įvairių organizacijų ir pavie
nių lietuvių darbininkų ir jų apiplėšimu’pinigiškai. 'Mū
sų dienrdštis jau senai perspėjo darbininkus neklaušyti 
tų “geradejų” ir nesiduoti save apgauti įvairiais patrio
tiniais ,šūkiais, nes tas eis naudon ne darbininkam, ale 
fašistam. Daugelis darbininkų organizacijų (netgi gry
nai bepartyviškų) atsisakė pasiduoti save įsikinkyti fa
šistų ir klerikalų vežiman. Prie daugelio tie gaivalai dar 
lys, bandydami pasivilioti. Todėl mes matome reikalo 
daugiau tuo klausimu parašyti, kad nušvietus lietuviams 
darbininkams garbinamojo Vytauto darbelius.

Kandidatas į šventuosius
Dar 1925 metais “Kibirkštis” rašė, kad Lietuvos kuni

gai turi permažai savo tautos šventųjų. Jiems reikia 
daugiau jų pasigamint. Vienu iš busimųjų šventųjų bū
siąs’Vytautas, kadangi jis
nemaža Lietuvoj valstiečių kraujo praliejo; ne kartą Lietuvą 
kryžeiviams buvo pardavęs. Už tokius nuopelnus į šventuosius 
reikštų iškelti. Kadangi ir dabar Lietuvos vyskupai ir kunigai 
mėgina parduot Lietuvą ir Lenkijai, ir Anglijai, ir Rymo popie
žiui, tai Vytautas pilnai į šventuosius tinka. Jis jau turi savo 
bažnyčią Kaune, tenai ir jo paveikslas; kabo. Jis jau paskirtas 
3-jo pėstininkų pulko patronu. Dar truputį palauksim ir popie
žius kanonizuos jį. Popiežiai jau dideli praktikai kelt į šventuo
sius visokius paleistuvius, kraugerius, išnaudotojus ir kitus žmo
nių engejūš.’ ' :

f < “Apaštalo Darbus Dirbo”
Jeigu 1925 metais šitas mūs draugų >kitįirkštiečių į tvir

tinimą^ kai kam išrodė nevykusi^ pranašyste, tai šian
dien jis virto kuone faktu. Nūnaį’Vyt&Utį1 kįfrtifehD jau 
kitaip nevadina, kaip Vytautu-Aleksandru (Pastarąjį 
jam davė lenkų kunigai Krokuvoj 1386W.).' Štai parei
tų lūetų pabaigoj Lietuvos vyskupai .susirenka į konfe
renciją, kurioje, Kauno arkivyskupo įsakymu, tampa su
dalytas bažnytiųis komitetas Vytautui pagerbti. Jo už
daviniu būsią:

.. įbažnytiškai pagerbti Apaštalo darbą dirbusį Lietuvoje Did.
B Kunigaikštį: 1. skiriamu laiku pamaldomis už jo vėlę, literatūros 
į,į ir dailės leidiniais etc., 2. Tose bažnyčiose, kurios buvo D. L. 
; Kun. Vytauto Aleksandro funduotos ar bent pastatydintos, pa- 
L dirbti paminklėlius.

e Vadinasi, kunigai ir vyskupai jau pripažįsta, kad.Vy- 
I tautas dirbo “Apaštalo darbą” ir todėl už jį bus meldžia- 
I masi.
R, “Bažnyčių Statytojas^
į Už ką gi kunigai su vyskupais aušins savo “šventas 

burneles” besimelsdami už Vytautą-Aleksandrą? Ne be
> reikalo! Ogi už tai, kad Vytautas ugnimi ir kardu vertė 
r j krikščionišką tikybą žemaičius ir statė jiems bažnyčias.
» Jei ne Vytauto duosni ranka, ir jo pastatytos bažnyčios, gal 
k ir vėl .būtų kalnuose susiliepsnojusi šventoji ugnis, kurią senojo 
»•< tikėjimo kunigai vis dar slėpė neįžengiamose giriose ar pelkėse. 
B- Kokios didelės svarbos (aišku, Romai.—“L.” Red.) turėjo baž- 
K nyčia apylinkės gyventojams, rojo tai, kad kur tik jų trūko, ten 
B tik labai vėlai žmonės atsižadėjo senojo ir pažino tikrąjį tikėji- 
K mą. ^(“Draugas” už sausio 6 d., 1930).
K/ ’ /
K Ir toliau tam pačiam straipsny nurodomą, kad tik vie- 
■\nais 1416 metais buvo pastatyta penkiolika ^Lietuvoje 
K 'bažnyčių. O vėliau dar visą eilę. Taip; kad iš viso Vy- 
K- tautas “savo lėšomis” pastatė apie puskapį naujų katali- 
»kų bažnyčių Lietuvoje—lizdų tamsybės, pajungimo ir iŠ- 

naudojimo Lietuvos varguomenėb. (Sies tikim, kad dd.
Kukaity to j ai neapsigaus skaitydami “savomis lėšomis.” 

lėšas davė Vytautas, bet tai ne iš savo kišeniauš, ale 
E- išplėšęs iš Lietuvos darbo žmonių.) ., .
B- Taigi Lietuvos ir Amerikos klerikalai turi už ką gar- 
■ trinti Vytautą; jie turi už ką padaryti jį ir šventuoju. Jis 
■Lpraskynė jiems kelią prie tų lobių, kuriuos šiandien tie 
Įppftfazitai turi susikrovę.
K. “Draugas” Vytautą kitaip ir nevadina, kaip “Bažnyčių 
K/fltatytoju.” O So. Bostono “Darbininkas” Vytautą skai- 
Kto “didžiausiu asmeniu Lietuvos istorijoj.”

Fašistai Garbintojai

O Smetona Kruvinasis ' veimusiai,’ galanda nagus1 
sėstis ant sosto ir būti “Vytautu Antruoju.”

Amerikos fašistai ir jų pakalikai tūravoja viską, ką iš- 
tauškia Kauno smetoniniai. Andai “Sandara”. net prie 
tokios nesąmonės priėjo, kad pareiškė: “neužmirškim, 
kad jeigu ne Vytauto pasidarbavimas, gal šiandien Lie
tuvos visai nebūtų,” Kuomet žmonės prie tokių absur
dų prieina, tai su jais net neverta pradėti diskusuoti. 
x Panašiai tauškia ir kiti fašistų laikraščiai,

I

Tikrasai Vytauto Veidas
Ne kartą esame minėję, 'kad ‘Vytautas buvo paprastas 

monarchas, su uzurpatoriniais palinkimais, didelėmis am
bicijomis į Lietuvos karalius ir drauge su visais žiauru
mais ir baisenybėmis linkui Lietuvos liaudies. Kad pa-, 
siekti malonių pas Romos papą, Vytautas nesigailėjo iš
žudyti tūkstančius žemaičių, versdamas juos į “krikštą 
šventą.” Jis “krikštijo” juos aštriausiu ginklu. Jis bu
vo artimas sėbras Lenkijos šlėktų. Jis buvo baudžiavos 
įvedėjas į Žemaitiją. Simanas Daukantas, kurį Ameri
kos ir Lietuvos patriotai vadina geriausiu Lietuvos isto7 
riku, savo “Lietuvos'Istorijoj1,” puslp. 223 (persispausdi
nami iš ‘“Kibirkšties” num. 11, 1925) sekamai rašo apie 
tą garsųjį Vytautą:

i

Ęo pernykščių 1400 metų buvo atkeliavusi daugybė .meldžio- 
nių: į Parusnį žemaičių krikštyti ir vergti, tarp kitų1 du garsiu 
viešpačiu Geldrijos Lotaringijos, su kuriais susinėrę kryžeiviai 
terįojo ugnia> ir kardu nuo vienos pusės žemaičius, nuo antros, 
Vytautas su Ragainės komendantu taip pat vertė į peleną pas- 
kuojus namus jau kirsdami svietą, jau vergdami, 

i f
Ūž. tokius Vytauto “šventojo” darbelius, sako Daukan

tas* Teutonų (Vokiečių) didysis mistras savo laiške Vo
kietijos imperatoriui štai ką rašė:

Taip pat antroje pusėje to krašto (Žemaitijos) Vytautas su 
Ragainės komendotu lygia dalia teriojo su galinga kariauna, tarp 
gyventojų, kuriuos užmušė, kuriuos sugavo, m&ms išdavė (su
prask, išdavė kryžiokams) ir stipriai su mumis sandarą sau
goja.

Delei savo garbės, delei savo privatiškos naudos, tasai 
kruvinasis kunigaikštis terioja' žemaičius galabindamas 
ir išduodamas juos teutonams!

žemaičiai Kilo—Vytautas Juos Skerde
Tačiaus, nemanykit, kad žemaičiai tylėjo. Jie kilo, 

kaip šiandien kad kyla pavergti žmonės prieš “savus” ir 
svetimus spaudėjus ir persekiotojus. Kuomet kartą že
maičiai sukilo prieš vokiečius (teutonus), tai pastarieji 
vėl ne ką kitą, kaip tik Vytautą, pasikvietė į pagelbą 
juos žudyti ir persekioti. Apie tai Daukantas (puslp.

NIEKŠAI

bau- 
vi- 

bau- 
nei 

Svy-

žodis “niekšas” yra populia- 
riškas, ir labai dažnai jį visi 
pavartoja bile kuriai ypatai. 
Taipgi visi žinome jo reikšmę, 
kad tai reiškia: nenaudėlis, iš
tvirkėlis, niekam nenaudingas, 
ir tt. Bet tuom pat kartu mes 
nežinome, kad žodis niekšas yra 
didelis ir istorinis, vartojamas 
visose kalbose ir todėl jis turi 
savas ypatybes, pamatą. Ar 
tai skirtingos rūšies žmonės? 
Prancūzų ir anglų kalbose niek
šas, vartojamas net nuo 12-to 
šimtmečio, nuo vergų ir 
džiavos laikų: “Viliantis, 
lains,” tai tam tikros rūšies 
džiaurtinkai, kurie netiko 
prie ponų nei prie vergų,
ruokliai, abejotojai, tarpininkai 
'tarp laisvės ir vergijos. Apie 
juos istorija gana daug kalba, 
kaipo apie tam tikrą klasę, ku
rie būdami tokiais pat vergais/ 
baudžįąuninkais, bet nesiskaitė 
su vergais.

Su pramonės, civilizacijos 
augimu, keitėsi surėdymas, 
žmonių patvarkymai, ir kartu 
keitėsi kitokios rūšies niekšai.

žiūrinėdami po istorijos 'la
pus, galime surasti labai daug, 
ir iki šių d|enų, t. y. dvidešim
to šimtmečio niekšų.

Ar tie niekšai, gyvenanti per 
visą žmonių istoriją, yrą pavel
dėję, ar persidayus kartą nuo 
kartos? Kitaip sakant: ar vis 
tų pačių niekšų veislė maišosi, 
egzistuoja tarp žmonių, ar nau
ji išsigimsta? Tai ne rrtan jipie 
tai spręsti. Bet kad nuo žilos 
senovės iki šių dienų jų visų 
niekšystė supuola vienodai, tai 
prirodymų yra aiškių.

Jie neturi tikslo, nusistaty
mo, sriovės, partijos, kaip sa
koma: žmonės be nugarkaulio.

Mes darome klaidą, kuomet 
savo priešus vadiname niekšais. 
Nepaisant kas jis nebūtų, ar 
tai fašistas, ar f asistuojantis 
socialistas, liberališkas ar kon- 
servatyvis tautininkas, jei tik 
jis turi įsitikinimus, nusistaty
mus kokiai nors sriovei ar

į žemaičiai vienus kryžeivius nugalėjo, kitus išviję , laukan ir 
Čįename akymojyj tarėsi, liuosa'is esą. Bet tuojau vis kitaip din
gosi: tuojau 'patš Vytautas, kas galėjo viltiesi, atėjo į talką že
maičių drausti.; Lygia dalia lenkai atleido jiems kariauną, su 
kuriais patys kryžeiviai 'pasitikę atgrįžo į žemaičiui ir taip visi 
trys susinešę kariavo iš vieno rūsčius žemaičius, kurie nei tokia | sektai, ir jis stoja už ją, gina
galybe nenusiminę mite suitegniai, išgrožę kraujo latakus, už pagaly išga ę, jis mano, a 
savo huosybę išguro. Jr taip nekantrybe^svieto išvaišino gar-, Ra(] tuomet
bmgą tautą is tautų skaitliaus is sios pasaulės išpaišę Vytautas. '

Apie tą patį žemaičių ^krikštą” ir jų žutį^iną dr. St. 
Matulaitis “Lietuvių Tautos Istorijoj” (pušlp. 95) nuro
do, kad Vytautui “paliepus, sudaužė stabmeldžių (žemai
čių—Red.) dievaičius, iškirto šventuosius medžius. Su
varę žmones būriais, apkrikštijo juos katalikais.” Toliau:

žemaičiai -buvo apkrikštyti 1413 metais. 1417 m. buvo įsteig
ta pirmoji vyskupija Medininkuose, kuriuos dabar Varniais va
dina. Metams praėjus, žemaičiai, stabmeldžių kunigų pakurs
tyti, sukilo, išmušė ar. išvaikė didžiojo kunigaikščio paliktus, val
dininkus ir katalikų kunigus, sudegino bažnyčias ir vėl grįžo 
prie senojo tikėjimo.

Tuomet prasidėjo žemaičių skerdynes. Vytautas pir
miausiai pasiuntė kariuomenę, kuri nemažai? išžudė že
maičių ir 60 jų vadų. Matydamas, kad'kariuomenė nie
ko nelaimės, Vytautas pats pribuvo ir pats vadovavo ka
riuomenei, mėsinėj ančiai kiekvieną, kuris tik ėjo prieš 
kunigus ir ponus! Galop, 1421 metais, “Vytautas susta
tė tąm tikrą raštą apie galutiną krikščionybės įvedimą 
Žemaitijoj.” *

Na, argi nevertą už tai Vytautą šventuoju padaryti? 
Argi fašistams jis nėra didelis asmuo? Juk jis vokiečių^ 
priespaudai pasipriešinusius žemaičius mokėjų žudyti ne
prasčiau, kaip Smetohns Kruvinojo saiką žudo Lietuvos 
darbininkų veikėjui Jis trėmė tuos, kurie to; pries ku
nigus ir dėvarpohiuk!; „Ar; gi mepąnhšiai dmĮp šiū■ di0-: 
nų. Smetonos Kr u virio jo “didvyrjąi!” ? J į 4 į ] į;

I f ■? ' *' * * i **■ ' * ‘ ff J '■ i Jį!'i 't < *< c ‘t

Ar bent viępąs šieK tiek protaująs darbipiįkąs gali sa
kyti, kad “Vytautas^ bųybf didvyris” ? Ar ben|-vieii.aš do
ras darbininkas! gali dėtis prie'to žmoghus, jųB-ilėjaiis mi-, 
nčjimo? ■ ■ ■ H t ■ / A/f/J uV" ■

* X Rytoj aus numery j bus: “Vytautas, jo gį^bintojąi ir 
mūs uždaviniai?’) . L '» •,

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!

STAMBI AUKA

sūs, bet jie auga ir augs, pako
lei kokia katastrofa juos nu
šluos, ar’ progresyvis judėjimas 
pradės kovą su jais, ir tuomet 
jie priversti bus eiti į vienus 
ar kitus apkasus. Viduryj sto
vėti ir purvais drabstyti į abi 
puses nebus galima.

Nuo Red.— Drg. K. F. R. 
•perdaug abstrakčiai, atitrauk
tai nuo tikrovės, šį klausimą 
riša. Gyvenimo išmatų, niek
šų, ar kaip juos pavadintum, 
buvo ir tebėra, bet tai ne ši
taip reikia juos charakterizuo
ti.

nių 
mo. 
ris

Apskričio metinėj konferenci
joj draugas S. Venckiaučius iš. 
Cambridge, Mass., padavė 
man $20.00 ir pareiškė: “Aš 
aukoju dvidešimts dolerių ir 
paskirstau sekančiai: $5 “Lai
svei,” $5 “Daily Workeriui,” 
$5 Gastonijos streikieriams ir 
$5 jums, kaipo pašelpą jūsų 
sunkiame gyvenime. Pasiųski
te juos (tuos pinigus) kaipo 
yra paskirstyti.”

Aš, žinoma, paspaudžiau 
draugo S. Venckiaučiaus i de
šinę širdingai paačiuodamas 
jam už taip stambią auką ne 
tik man, bet ir viršminėtoms 
darbininkiškoms į s t a i g oms. 
Bet kadangi iki šiol aš tą dar
bą nebuvau atlikęs del tam 
tikrų, be galo šiurkščių, mano 
gyvenimo aplinkybių, tai/da
bar jau pasiunčiau pažymė-

Niekšas, nedorėlis, niekadė- 
yra padaras klasinės žmo- 
sistemos, klasinio gyveni-
Todel tas pats asmuo, ku- toms įstaigoms po penkinę ir

i.

‘ Lietuvos fašistai ir jiems artimi garbina Vytautą kai-' 
“karžygį,” '“kaipo Lietuvos išvaduotoją nuo Lenkų,” 

laipo didžiausį tų laikų Europos karo vadą ir politiką, 
įįkiu jis, aišku, niekuomet nebuvo. Fašistai tatai daro 
Ho tikslu, idant pateisinus savo dabartinius ibjbūrius 
■rbūs linkui darbininkių judėjimo. Jie—fašistai—sako- 
E Žiūrėkit, ko/d mes geri patriotai: mes garbinam Vy- 

kaipo didelį Lietuvos gelbėtoją, parodydami, kad 
ĮRnęc i/ntyš jo darbus tęsiame, tad jūs ir mus garbinki*-
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jis ją mes ir pasirinks kitą, 
kuri pagal jo supratimą pasiro
dys geriausia. Su tokiais žmo
nėmis kalbėti, ginčytis visuo
met galima ir smagu, naudin
ga (?—Red), kadangi jie turi 
sriovę, kurią gina. Kitaip sa
kant naudinga ginčytis su ki
tos sriovės žmogum, priešu. Bet 
bloga ginčytis su žmogum, ku
ris neturi sriovės, nugarkaulio, 
kuris viską niekina. Mes gerai 
žinome, kad nėra nieko tokio 
ant žemės paviršiaus, nei visa
toj, ką negalima būtų kritikuo
ti, peikti, kur nebūtų 
ydų. Todėl lengviausias 
viską peikti, niekinti, 
nieką neužsistoti. Su 
žmogumi ginčytis

blogų 
būdas 
ir už 
tokiu 

negalima,
nes jis be nugarkaulio, niekšas.

Jungtinėse Valstijose labai 
daug tokių niekšų yra, ir gal 
būt daugiausia tarp lietuvių. 

, Kartais jie pagavę kokį ūpą 
pristoja į kokią organizaciją, 
ar chorą, bet tuoj ir vėl išeina 
(arba juos išmeta), kaipo nie- 
kiptojaiT spjaudyto jai ant or
ganizacijos, prie kurios jie. pa- 
ty$ priguli.

; įsakyti, kad toki žmonės yra 
silpnapročiai, nepakenkia dar
bininkų judėjimui, progresui — 

< negalima. Jie maišosi tarp 
tamsių, ir mažai susipratusių 
dąrbininkų ir savo belogiška 
be faktų kalba, niekad nenu
stoja kalbėję, niekinę. Išjuok
ti išniekinti bile ką. labai leng
va. O su tuom jie daug tamsių 
žmonių sulaiko nuo organizaci
jų, Kartais jie patys net nesi
gėdi pasisakyti, ,kad jie abso
liutiškai nieko neskaito, ir, va, 
toki žmonės su laūkiniu prota
vimu, bando ką nors pasakoti, 
geriau sakant, vapalioti, nei pa
tys nežinodami, ką.

Reikia pasakyti, kad tos rū
šies žmonių vis daugiau ir dau
giau randasi. Neginčijamas 
faktas, kad jie dabartiniu lai
kotarpiu auga, jeigu ne visose 
kolonijose taip žymiai, tai gal 
ti|< todėl, kad kitur netąip drą-

darbininkų klasei gali būt 
niekšas, kapitalistams gali bū- 
jti geriausiu žmogum. Tik la
bai retuose atsitikimuose gali 
pasitaikyti kokis asmuo, kuris 
bus niekšu kapitalistam ir dar
bininkam sykiu. Paprastai, kas 
išnaudotojų klasei geras, tas 
darbininkam blogas, niekšas, ir 
priešingai. Drg. R. sako: “Mes 
darome klaidą, kuomet savo 
priešus vadiname niekšais”. Vi
sokių yra priešų, šnipas, pro
vokatorius, streiklaužys ir tam 
panašus tipas darbininkams 
yra niekšas ir tokiu mes jį 
krikštijame: tokius vejame iš 
savo tarpo. Bet darbininkai, 
kurie per savo tamsumą nesu
sipratimą yra parapijonais, ar
ba nariais politinių organizaci
jų, kurios 
reikalus, 
aukos 
vistiek 
klasės 
liausiu 
vo pusėn ir padaryti susipiia- 
tusiais darbininkais.

Negalima sutikti su d. R., 
kad smagu ir “naudinga gin
čytis su kitos' sriovės žmogum, 
priešu”. Jei tasai priešas nė
ra sąmoningas, jei sakysim, 
darbininkas bus krikdemiškų, 
fašistiškų arba social-fašistiš- 
kų pažvalgų, tuomet su tokiu 
naudinga (nors gali būti ne
smagu) pasiginčyti ir net rei
kia pasiginčyti. Bet ginęytis 
su biznierium, fabrikantu, ku- _____  ________ _ ___
nigu arba kitokiu darbininkų užvažiavome pas jus, »drauge, 
išnaudotoju, esamu skirtingų j ne vien užsipulti ant jūs; jus 
pažvalgų—ne tik negali būti 
smagu, bet ir naudos nėra: juk 
jo susipratusiu darbininku ne
padarysi; jis revoliucinio darb. 
judėjimo nekenčia sąmoningai, 
nes tas 
smarkiai pakenkti, ne pagelbė- tis.
ti. Su tokiu ginčytis reikia ta- lį geros sausai sudarytos mė- 
da, kuomet girdi darbininkų Į sos. Mano Moteris kaip ne

dirba visai, jau dvylikta sa
vaitė eina; tas darbas/kurį ji 
dirbo, apsistojo ant neapribuo- 
to laiko. O gal ir visai susto
jo? Todėl šitų draugių palik
ta mums auka yra be galo 
brangi dovana šiandieniniame 
mūsų gyvenime. b./

Mes ačiuojame širdingiaasiai 
jums, atsilankiusieji draugai, 
ir suteikę mums taip brangią 
dovaną. O ką aš be galo bran
ginu, tai tą, kad šitie svečiai

neigist darbininkų 
yra ne niekšai, ale 

tamsumo.
gerbiame

narius ir 
pastangų

Tokius mes 
kaipo savo 

dedame dide- 
patraukti sa-

judėjimas jam gali

būrys: tas gali nnmaskuoti jį 
ir pagelbėt atidaryti darbinin
kam akis.

HARTFORD, CONN.

Sausio 10 d. Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija buvo su
rengus M. X. Mockui prakal
bas. Kalbėjo apie religiją, 
žmonių buvo pilna svetainė ir

sau pasilieku penkius dolerius, 
už kuriuos širdingai ačiuoju 
draugui S. Venckiaučiui. Taip
gi varde viršminėtų darbinin
kiškų įstaigų tariu jums, drau
ge, didelį ačiū!

Aš rokuoju stambia auka, 
nes darbo žmogui nelengva 
yra tai sutaupyti, 
draugas 
dešimts 
kad tas 
jautimą 
kam judėjimui.
ir savo idėjos draugui, pateku
siam nelaimėn.

, Antra Auka
Gruodžio 27 d., 1929 m., at

silankė pas mus brangūs sve
čiai, būtent d. K. Barčienė, d. 
K. Zinskienė ir draugai Kvit- 
kauskai iš Cambridge, Mas^ 
Reiškia, visi keturi iš Bostono f 
apielinkės. Draugė K. Barčie
nė, rodos, jau antrą sykį mus 

į atlankė. Šiaip mes labai re- ' 
tai kada turime svečių iš to- 
liaus, todėl šitie svečiai buvo 
mums branginami. Po keleto 
pašnekėsiu mažesnės vertės, 
priėjome prie / darbininkiško: 
judėjimo liečiančių klausi
mų. čia, žinoma, apsistojome 
plačiau. Ir štai gaunu > nuo: > 

|dd. K. Barčienės ir K. Zinš- 
■ kienęs tiek ir tiek vėjo už su
mažinimą veikimo iš mano pu
sės. Priėmiau viską maloniai. 

I Ir žadėjau pasitaisyti. Savo 
: žadėjimą pildysiu. Draugė 
K. Barčienė toliaus sako: “Mes

Ir jeigu 
aukojo ant syk^dvi- 
dolerių, tai reiškia, 
draugas turi gilų at- 
pagelbėti darbininkiš- 

O podraug

išbarti, bet mes norime taipgi 
ir pagelbėti jūsų gyvenime.” 
Ir šios dvi draugės pridavė 
mano draugėj, Karsonienei, 
$20.00. Kokiu būdu tęs aukos 
sudarytos, aš nedrįsau teirau- 

Taipgi pridavė visą ritu-

prakalba visi buvo užganėdiri-.sukėlė pas mane geresnį ūpą; 
ti. Pabaigus kalbėt, Mockus suteikė man daugiau energijos 
paklausė, ar norėtų, kad dar jr paskatino prie smarkesnio 
jam kada būtų surengtos pra-’veikimo. Aš be galo trokštu, 
kalbos; kurie nori, kad iškel- kad ir kitur, .kur įvyksta drątį- 
tų po ranką. Visi iškėlė. Pa- gų draugiški pasitarimai—pa
sirodo, kad dar tokių prakal-Įsikalbėjimai, suteiktų drau- 
bų daugiau būtų surengta, nes į gams dalyviams gerą ūpą prie 
Hartforde niekas religijos daug smarkesnio veikimo ant 
klausime nieko neveikė, tai; naudos komunistiniam jtidėji- 
vietiniai dūšių ganytojai labai; muir • J. M. Karsonas. 
ramūs buvo.. Rodosi, reikėtų 
pradėt laužyt ledus, kad para
pijos avelės pradėtų verstis į 
žmones ir ^suprastu žmonijos 
reikalą, o ne atbuTkalnieria 
maklioriam biznį daryti/

Sausio 19 d.,x nedėlioj, 8 v. 
vakare, Komunistų Partija ir 
Jaunųjų Komunistų Lyga ren
gia masinį mitingą ir koncer
tą paminėjimui pasaulio revo
liucijos vado Lenino mirties. 
Bps geriausi kalbėtojai ir 
dąinuoš *Nęw Hąveno ir Hart
fordo ĮYeihęit chorai. Todėl 
kiekvieno susipratusio darbi
ninko ir idarbininkės pareiga 
dalyvauti tame apvaikščioji- 
me 19 d. sausio, 8 vai. vakare 
Lyric, Hall, Park St. k

Cąpe Town, Pietų Afrika.
— Čia gauta pranešimas iš 

kalnieriam Port Louis (Mauritius sa
loj), kad ryklės : sudraskė 
penkis žmones, kuomet jų 
motorinis laivelis apvirto 
Tamorino jūrų įlankoj.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Sausio 16:
-Penki Heųrino angliakasiai, 

_ ’ 1 1 *kaltinami Riaušėse, išteisinti, 
192&
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YOUNG PIONEERS COLUMN
Lenin, the Leader of the

Working Class
for

January 22, com-D On
’ rade Vladimir Ilyich Lenin, the 

great leader of the working 
class, died. As the leader of 
the working class, comrade Le
nin was also the leader of the 

/ workers’ children, and every 
workers child should follow in 
Lenin’s way.

Comrade Lenin was born in 
1870, the son of a superinten
dent of schools. When he was 
quite young, his brother, Alex
ander, was executed by the Czar 
because he fought for thefree- 
dom of the Russian people.

This made Comrade Lenin 
very angry; and.he vowed never
to give up the fight against 'the j 

all

His never-ceasing work
1 • the working class finally caused 

his death in 1924. Comrade
■ Lenin is dead, but the cause for 
which he gave his life livep.

Comrade Lenin said about the whuc .lilC 
the
“Organize the-

i was
Pioneers
to Lenin as the greatest leader 
of the workers.

Pioneers, follow in Lenin’s 
way! Organize the children!

.Pioneer Buro, and the Pioneers 
must all do ’their best to fill it.

The Negita .children are the 
most oppressed section ol? the 
workers’ children. 1 They 

[treated worse than the 
'children in the schools. 
:the teachers try to 
[ them from the other

The bosses tryi to 
__ ____ __ : Negro

are 
white 

And 
separate
children, 
separate 
workers

52 Children Die in Germany
52 children, part of a .large 

group of German people who 
left the Soviet Union because 
they were promised wonderful 
things in Germany, have 
in the barracks that the 
man bosses’ government 
provided for them.

These people are housed in [radęs, 
a very small place, all crowded 

because . the bosses can’t I 
give them decent places to live I

to fight them in. These children caught' 
[various diseases and died.

the Pioneers i ---- '— -------—

states are (holding ;big demon
strations of protest against the 
arrests of our comrades in Mex
ico. The workers’ children i 
must alsb join in these de-1 

1 monstrations, and show the1
bosses that they are not goingĮ

died
Gėr- 
have ' to stand by and let them arrest 

com-and torture our Mexican

Join the .Young Pioneers!
Young Pioneers of America

Name
Age
Address

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

State . .

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
| Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge- , 
iri
1 o

Dear Comrades;
I want to join the Young- 

Pioneers, and fight with you 
against the bosses. Please 
send me further information.working class children 

children.’ ’ 
greatly interested in the 

and the Pioneers look better.
That is why 

must pay special attention to ■ .t? « ? u a

j getting Negro children to join WOTKerS Uadei’S 
'the Pioneers. Every Pioneer I AlTestd in Mexic®
’must speax to any Negro child
ren that he knows, tell them ’ • ~~----

i about the Pioneers, and get [ The entire Central Committee 
them to join us. [of the Communist

i Negro, children, Join the [the Young 
For one month, the miners [Young Pioheers of America. -have 

of Illinois have been on strike,: Fight against race discrim-' City, 
led by the only fightipg union ination 7n the''schools! 
for the miners, the National i ' 
Miners Union.
, The strike has spread and j Pjone3rs (Jef Oil the 
has drawn m workers 1 rom j «...
other regions such as in Ken-1

ind their children because they Lip, 
Re know that if we will bo united,

; we will be able Endian Workers and
Peasants Rising in Revolt

Illinois Miners Fighting
Against Bosses’ Thugs

All-India Na- 
at Lahore, In- 

I in

been
This 

time as 
of Mexico,

and 
Co n i m uni st Leagų e 

arrested in Mexico 
was done at the 

the President- 
Ortiz Rubio,

bosses until the workers 
over the world were freed.

He was very active in 
.workers’ movement, and _ 
this he was many times exiled [ ^’^ ’ 
and thrown in prison. But all 
this did not break Lenin’s spir
it. It only made him fight the 
bosses harder.

When the Revolution broke 
out in Russia in March, 1917, 
comrade Lenin went back to 
Russia, and took up the fight, 
against the bosses and their 
agents, the Kerenskys, etc. He 
organized the workers and 
peasant into the Communist 
Party, and in November, 1917, : 
he led the working class to the 
final victory over the bosses, 
and to the establishment of a 
Soviet Government of workers 
and peasants!

Led by Lenin, the working 
class of the Soviet Union crush
ed the attempts of the bosses 
to crush the workers govern
ment. Then began the great 
task of building Socialism in 
the Soviet Union, so that the 
working class would 
the country, and 
bettei* place to live 
bosses’ country.

In 1919,’ Lenin _____ v. -1 i i • •
Communist International, which Pioneer Meirbership Drive 
is today the leader of millions _ 1___
of workers in their fight Pioneers, Recruit Negro Child 
against the bosses.

He also played a big part in

the 
for

develop 
make it/ a 

in than any

The Industrial Workers of į 
the World, once the leaders of i < 
the American workers, has I coming in about our member 
turned strike-breaker, and has’ship and Pioneer drive! What [ 
sent scabs to break the strike, i are you doing to make the drive1

But the bosses with all their ja success?
fake union can’t break
strike, because the militant you Pioneers don’t
miners realize that this is 'news, we can’t do it. 
their strike, and will fight with Has your Pioneer 
all their might to win. j challenged any other

The miners’ children, under.group?
the leadership of the Young Is Get busy, comrade.
Pioneers, are taking a very act- your Pioneer spirit! 
ive part in the strike. Every [ members to join the Pioneers! 
morning the children wake-up • Build new school
4 o’clock to go on the picket- [ Carry out our contract with 
line with their parents. This the Russian Pioneers!
shows that the Pioneers is the
only workei
zation that fights for their in-i ,  
terests.

H is the duty of every work- KiJ|
ers child to help the miners 
win the strike. It is the duty 
of every miners’ child to join 
the Young Pioneers and fight

‘ always for the working-class.
By Casey.

Thousands of Indian workers 
and peasants stormed the meet-i 

[ ing hall of the 
tional Congress, 

•din, crying, “Down with
'perialism,” and “Long live the 
i Revolution.”

These workers and peasants 
! want to take, up a real fight 
■against the bosses of Great 
[Britain, who are enslaving 
[them, i But the' leaders of the- 
j congress are just fakers, who : 
want the Indian bosses to rule 

ithe workers, instead of the j

Write to the “Corners”!
samfe 
:elect
was speakipg. to Hoover, leąrn- 

■ihg how best to oppress the 
Mexican workers and peasants.

Job illl the Drive! Communist Party and British bosses.
ithe Young Communist League I But the working class knows 
[are the leaders of the fight! that they will still be slaves 

Comrades, not much news is [against American
i which is the real ruler of 
jico.
Į That is why the bosses 
iordered the i 
jican comrades, and are tortur-j independence for the 
ling them with electricity. [workers, and for a 
Į The workers in the United | Government in India.

group i 
Pioneer

Why don’t you do it? 
Show 

Get new

We want to print 
the | a lot about the drive, but if 

insend

groups!

Make the membership and 
childrens organi- Young Pioneer Drive a success!

80 Workers’ Children
In ; Paisley, Scotland, 80 

-workers’ children were tramp- 
led to-death in a panic when 

[ a fire started in a moving 
' picture theatre.

The children all rushed to a 
j single exit, and hundreds were 
I injured, and 80 killed. All this 

, - happened
organizing the "Young Commun- drive, we Pioneers have to get not, care

founded the

ren into the Y. P. A.
On a part of'our membership

ist International, the leader of 1000 Negro children into the 
the young workers and work-•[ Pioneers.
ers’ children. laid down by the National

workers’
This is the quota they can

because the bosses do 
for the lives of the 
children, as long as 
make profits from

imperialism, even though they are ruled by. 
Mex- the Indian bosses, and they are 

I going to fight, under the leader- 
.... have iship of the Gpmmunist Interna-

arrest of our Mex-[tional for complete freedom and 
and are tortur- j independence 

and

Comrades, wo want you 
all to write to the Corner. 

We want to know about your 
conditions in the .schools. We 
are only too glad to get let
ters, and we will print them 
in the Corners. Make your 
letters short and to the point. 
Write to the Young Pipneer 
Corner, 43 E. 125 St., N.Y.C.

smuikininkai, kreipkitės pas mane, 
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

Indian
Soviet

PAIN-EXPELLER
BEG.U.S.PAT.PFF. - ■

Grafonol-Ratliolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ /DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
, LIETUVIŠKA KRAUTUVE

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI
— ■ ■ ■ I 1 f-n..... Į-------- --- -—-ir--r- - .............

<■

DETROITO' LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS 
čia. randąs.i dvi. lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
8701 JO,S. ČaĮHI'AU AVĖ. ir ,5046 CHENE ST., DETROIT, M1CH.

1^1 
Milijonai | 
Jūsų |

| pačių žmonių kalba
ją nėra kito tiekio linitnento, ku- £

ris veiktą taip urnai, taip pa- $
V tenkinančiai kaip PAIN - EX- ujgį PELLERIS. Jie naudoja ji nuo į?
Įf Peršalimų, Skausmų, Krutinėję,
E Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli- Įa
R mo, Skaudamų Muskulų, Šustin- “
K gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- įį|

simušimų, Keumatiškų Skausmų. «jį Neuralgijos ir t. t. Ir greitai ji<T ■ 
susilaukia neįkainuojamos pa- g 

k galbos.
Tik persitikrinkite, kad gauna- Šį K te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis ?! 

H ant pakelio yra jūsų apsaugotoji!. 1 g* Savo turiniu brangi ir įdomi kny- T 
K putė yra įdedama su kiekviena « 

PAIN-EXPELLERIO bonka. «
Parsiduoda visose vaistinėse.

R Kaina 35 ir 70 centų bonka.

77) e Labom f o ries ©A
& F.Ad. RICHTER t; CO. 4 
Bį, BERRY ANO SOUTH FIFTH STS.

I BROOKLYN, N.V i , ?

GROBLEWSKI & GO., Plymouth, Pa.
Del šunvočių, žaizdų ir kitų skauduliu

MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio)
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo į dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

TAI TIE ŠVELNŪS

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

them.

■y <!1 u

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

1 stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
L dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
I žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
I kokios nors ligos bei vidurių suge

dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
I nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 
| imtas.z Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
į sinį kalną parodytum, tai jam malo

nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
7. kalnas. Taigi jeigu jauties esųs 
Ik apimtu kokių nors nesmagumų, tai 

greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

f IC A R AIVi VO Ji a 11 A mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisi- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

[ miestuose.
I Pinigus siųsk čekiu arba money 
' orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road. Spencerport. N. Y. 

/_______ __________________________________ _

VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

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

“LAISVĘ”

UŽ DIEVA IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama 
' ' / ■ PARAŠĖ SENAS VINCAS

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygute Turi 82 Puslapius Kaina 40 Centų.

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

3240 Thomas St. Chicago, Illinois

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

j_____
2

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. Mokytojam yra lietuvis, 
žymūs auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldiėniais 10 
iki 12 vai. ryte.



Ketvirfas

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

CLEVELANDO ŽINIOS MINERSVILLE, PA.

Lenino Mirties Paminėjimui 
Mitingas

Mažeikienės Prakalbos

(Tąsa)
—Klausykite,—lūpos jo išdžiūvo,—klau

sykite, kam dar visa toji komedija, klausi
nėjimai, visas tas tardymas? Aš senai 
jau pasirengęs—sušaudykite. Tiktai apie 
viėną maldauju, jeigu pas jumis yra nors 
lašelis atjautimo žmogui, kurį aplinkybės 
padarė jūsų priešu, tai netrukdykite ir ne
kankinkite, del dievo meilės. Užmuškite 
greičiau... *

Komisaras juokėsi. Britousov nuo balto 
pasidarė net juodas.

•j—Na, ko gi juokiatės? Aš jūsų ranko
se; Kankinkite, smaugkite, daugiau nuo 
jūs nieko juk ir laukti negalima. Džiaugki- 
tės kančiomis jūsų aukos.

Komisaras nustojo juokęsis.
—Palaukite, ko jūs taip nervuojaties. Ką 

jūs čia išgalvojate? Aš visai nesirengiu 
jumis sušaudyti.

—Ant galo tai niekšiškas darbas. Viena 
ranka pasirašyti del žmogaus mirties, o 
antra daryti draugiškus judėjimus. Tai 
priešinga žmoniškumui,—tarė baltasis ofi- 
cieras. Jam pritrūko oro.

' Molov atsikėlė, dideli jo juodi ūsai, nu
leistais galais darė jį rūsčiu,

—Na, prašau kiek gražiau. Pirmiaus 
patirkite viską kaip reikia, o jau tada de
juokite, verkite ar ką. Nemieruokite, pons 
oficieriau, baltųjų komandante, visus savo 
miera. Nemanykite, kad jeigu jūs baltieji 
šaudote visus komunistus, tai ir mes tatai 
darome su visais oficieriais. Štai jūs dabar 
turite geriausią progą persitikrinti ant sa
vo kailio, kad jau taip nėra. Mes jus pa
siųsime į užpakalį.' Aš turiu atvirai pasa
kyti, kad jus ten perleis per učyščių,” per 
tam tikrą mūsų skyrių, ir jeigu pasirodys, 
kad jusli lopos nėra suteptos krauju, kad 
jūs nedalyvavote baudžiamose ekspedicijo
se^ nešaudėte darbininkus ir valstiečius, 
tai tada jūs gausite visas teises Sovietų 
respublikos piliečio. Dar daugiau,-jūs bu- valdžią, tai ir gana,, kariauk kol iš pasku- 
site paimtas į tarnystę Raudonoj on Armi-įtinio buržujais dūšią išvarysi, laukan

jęs, paraudęs nuo cigarėto ugnies.
—Nieko, jie nemato. Aš pridengęs ži

nelių.
—Et, tu, žioply, del tavęs ir mums dar 

teks.
. —Niekis! KolčakaS[ dabar miega. Per 
dieną jam, oh, kiek dįvė! Ar žinai, kiek 
verstų juos vijome. t,

—Atrodo, kad neišsilaikys Kolčąkas?
Ilgas šinielius (ploščius), kiauri batai, 

kepurė sutrinta kaip blynas—tai jo apsi
rengimas. ..

—Suprantamas dalykas, kad neišsilaL 
kys. Galas buržujų pasauliui bus. . .

Bet Denikinas iš* pietų pasiutusiai 
mia. į
.—Po velnių!1 Ir generolą Denikiną 

grūsime į Juodas jūras arbatą gerti, 
jo sąjungininkus.

—Ah, kad greičiau draugai namo jau...
—Namo? Ah, po velnių! Eik ir dabar, 

atsisėsk prie najno, patik svečius. Ateis 
pas tave senoviniai ponai ir paglostys gal
vą. (

—O tu, ką, barzdyla, ponų žemę nori 
gauti ?

—Aš tai kas, mes visi kartu. Be žemės 
žūvame.

—Visi? Tai ne. Juk Kolčakas ir De
nikinas taipgi už žemę ir laisvę kariauna, 
tiktai del savęs, o ne del mūs. O mes tu
rime patys už save atsilaikyti. Patys dir
bantieji. Štai, kaip.

—Aš Kolčaką mačiau. Pirmu kartu, tai 
kaip jis pribuvo pas mus, tai 700 žmonių 
tiesiog ant vietos prie fabrikos sienos pa
statė. Sušaudė. Lai kas nori su juom gy
vena, o mes ne.

Durtuvas užsikabino, sužvangėjo.
—O, draugai, atsargi'au su durtuvais.
—Jeigu su Kolčakais sugyventi, tai kam 

dar revoliuciją daryti?
—Kartą jau nusprendėme sutverti savo

štu

nu

i

Nedėlioj, 19 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, 1000 .Walnut St., 
Moose Auditorijoj, įvyks Leni
no* mirties paminėjimas.

Vyriausiu kalbėto jum bus 
drg. Sam Darcey, direktorius 
Darbininkų .Mokyklos j New 
Yorke.

Šie chorai dalyves L lietu
vių Lyros Choras, Vengrų, žy
dų, rusų, ukrainų j]j slovakų. 
Taipgi Revoliucinėj j Pantomi
ma. r j f ; ? ’

Be paminėjimo didžiojo va
do revoliucijos, {ĮLehiną, bus 
demonstracija cįėyęląn’do su
sipratusių darfbįhhįįą • prieš: 
Amerikos ihJpąifįąjiĮt/ų • užma-: 
čias puolimui Sovietų Rusijos,; į 
demonstracija prieš; Qįlio -boj 
sų , įstatymą “Criniiųal j Sypdį-į 
•cąiišm”; demonstrachą už.. 7. 
valandų darbo dieną' įij 5» dię-į 
rių darbo savaitę; d.ėhįdrtsfra-i 
cija, kad valdžia rūpintųsi be
darbių užlaikymu; d'em o list ra
cija organizavimui neorgani
zuotų.

Čia susirinkę ir minėdami 
savo vadą, nutiesime kelią sa
vo bei mūsų šių metų darbuo
tei visuose viršminėtuose mūsų 
Partijos reikalavimuose.

Atsiveskime draugus, kai
mynus, su kuriais artimai gy
vename, dirbame. Supažindin
kime juos su Lenino Partija 
—darbininkų klasės vadu.

i S.

I
Sausio 19 d., 2 vai. po pie

ty, atsibus drg. !Z. Mažeikie
nės, iš Cleveland, Ohio, pra
kalbos. Drg. Mažeikienė pir
miau buvo gera kalbėtoja, o 
buvusi Sovietų Rusijoj ir fa
šistinėj Lietuvoj, daug naujo 
pasakys.

Įžanga dykai. Rengia A. L. 
D. L. D. IX Apskritys.

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

kimas bus nedėlioj, 19 sausfo, Labor 
Tėmple, ant 6-tos ir Washington 
gatvių. 
Visi 
v ra 
G.

Pradžia 1:30 vai. dieną, 
nariai malonėkit atsilankyti, 

daug svarbiu reikalų. Sekr. A. 
12-13

PATERSON, N. J.

Ukrainiečių Teatras
Saušio.19 d., 7 v. vFk., Opera 

House,; draugai ukrainiečiai 
suvaidins didelę dramą “Mati 
NaimiČka.” Nekurie aktoriai 
bus net iš Philadelphijos. Su- 
prąntąnt rusų ar lenkų kalbas, 
galimA pasekti ukrąinų kalbą, 
ir paremti.naujus darbininkiš7 
ku-s darbuotojus. Įžanga 50c. 
uHhutH .’:-
Lenino Atminčiai Prakalbos 

■ t - ( j su Programa
Sausio 26 d., 7 vai. vakare, 

darbininkų svetainėje, atsibus 
anglą kalboj prakalbos pasau
linės revoliucijos vado Lenino 
mirties sukaktuvių minėjimui, 
šenandorio gabiausi, šios apię- 
linkės mylimi, dainininkai dai
nuos atatinkamas daihas. Pau
lina Brindzei ukrainiškai dai
nuos. žiobukas ir šilkaičiūtė 
pagrajys laidotuvių maršą. 
Įžanga dovanai. Rengia Ko
munistų Partijos vienetas. 
Draugai iš apielinkės pribū
kite pagerbti Leniną ir apkal
bėti savo klasės reikalus.

Komunistas.

' DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D., 52 kuopos susirin

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

✓ 11-13

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

LIETUVAITĖ FOTOFRžfa
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija Atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg., 

Public Sqimn* s
WILKES-BARRE, FA.

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
G R A BO R HS- U NI) ERTA KER

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemų kainų, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ŠIŲ METŲ MADOS

jon, kur, jeigu norėsite, galėsite atiduoti 
savo žinojimą darbininkų’ir valstiečių nau
dai ir atsimokėti darbo liaudžiai už pir- 
mesnius savo netikusius tarnavimus.

Oficieras netikėjo nei vienam komisaro 
žodžiui. Jis valde save ir stovėjo su augš- 
tai iškelta galva.

r—Ar jūs jau pabaigėte?
—Baigiau,—atsakė komisaras Molov ir 

atsisėdo.
—Baigkite kaip pridera, paliepkite jūsų 

kiniečiams pastatyti mane greičiau prie 
sienos ir sušaudyti.

Komisaras Molov juokėsi.
—Kaip matyti, pons oficieriau, tai jums 

kiek proto stoka. Matyti, kad jūs neįti
kinsiu. Tuojaus aš jumis siunčiu į štabą 
divizijos. Klimov, paliepk, kad būtų du pa
lydovai.

Sekretorius išėjo.
—Dabar paskutinis klausimas. Pasaky

kite, ką jūs’ padarytumėte su manimi, kad 
aš, štai komisaras pulko, pirmiau buvęs te- 
kilų darbininkas Petrograde Vasilijus Mo
lov, komunistas, būčiau pakliuvęs pas jus?

Britousov piktai primerkė akis.
J—Padarytume tą pat, ką jūs darote su 

■ visais oficienaįs. Suprantama, tik žvaigž-

ir barzdotis sunkiai atsiduso.-,. ..
* ; ■ « f n *. » u •

—Jau šešti metai, kaip kariauju.
—Nors šeši, tegul ir dvidešimts šeši bus, 

o karas baigtai negalima. Baigsime, ka
da visus ponus pribaigsime. Nustosi ko
vojęs, vėl bus blogiau, vėl tie šėtonai ant 
sprando užsirioglins. Čia nors už save ka
riaujame, kad daugiau jokių karų iiebebū-

... Sauęio 12 d. A. L. D. L. D. 
84 kuopos delegatus J. J. Dul- 
kį, E. Kinderą, J. K. Gilių, 
P. Sakatauską ir J. Strimilą, 
grįžtant iš A. L. D. L. D. 11 
Apskričio konferencijos, New
ark,: N. J., patiko nelaimė. Va
žiuojant drg^Strimilos auto-| 
mobiliųjų iv .slidžiu keliu,'pu? j 
sėtinai greitai Automobiliui į-; 
sibėgus, prįsięję ūmai sustab
dyti, kad išrengti pavojaus.; 
Tačiaus automobilius slydo, 
tbenke į pfię^aiš muš bėgantį 
a'utdinoBilių1 i!r,: tarsi perkūno 
trenktas’, apsivertė. Bet, o lai
mė, nei vienas iš mūsų nesu
žeistas; tik .drg. Sakalauskui, 
sėdėjusiam šalia automobiliaus 
valdytojo drg. Strimilos, tru
putį blauzdą- palenkė. Pat
sai ' ‘. ’klys” pusėtinai sau 
“nosį' ir “kojas” aplamdė. . .

Šią, žinutę rašau -begaliniai 
džiaugdamasis, kad viršminėti 
draugai, Patersono lietuvių ir 
darbininkiško judėjimo viršū
nės, laimingai išspruko iš po 

.Jo...
Draugai ir draugės, automo

bilių valdytojai, būkime atsar
gūs ir neleiskime “eržilui” 
pergreitai bėgti, ypatingai sli
džiu, aplytu keliu!

Delegatas.

—Tai tiesa. Jeigu ponai gautų galią, tai 
vėl su vokiečiais ar kitais karą pradėtų.

—Taip ir yra.
—Nusiminti, draugai, mums nėra -ko.

-r-x v • i • i v Hud. loopiunu isBuizujus, kunigus, geneiolus ii sauszemio •: automouiiinės giltinės dalgi 
admirolus reikia greičiau į bonką suvaryti. | 
Čia draugai mūsų reikalas aiškus—arba 
jie mus, arba mes juos. Taikos, negali bū
ti. Vilkai su avimis negali sugyventi. '

—Mano tęvas su buržujais nuėjo. Pa
klius jis mad. Nepaliksiu, bes Čia klasių 
karas, sunaikinimo karas. Kas kurį.

—Eh, .mielasis Spirka, ranka tavo nepa
kils ant tėvo.

—Nepakils, I i kaip tai,—aūgščiau galvą 
pakėlęs tarė Spirka.—Jeigu jis, tas senas 
velnias savo senuose metuose liųosnoriū nu- 

__  , _ _ ėjo, pas juos, pas priešus, tai ką aš ant jo 
’dės neišpjautume jum kūne ant rankų, kaip žiūrėčiau? ’ .............
jūs išpjaunate oficieriams antpetes. Vinis buk! 
taipgi nekaltume į pečius.

Tai būtų gerai, jeigu jūs su manim tą pakilo raketa. Ji darėsi vis aiškesnė,, ap- 
padarytumėte, ką aš su jumis,—linksmai Į švietė upę. Spirka lindo giliau j krūmus, 
tarė komisaras. Sargybiniai įėjo ir pasi-! Antroj pusėj stovėjo du oficieriai Pėhiri ir

1 ėmė oficierių. Molov pažiūrėjo į laikrodį'.Motovylov ir /pastarasis mosavo balta ske- 
ir pradėjo tiestis sau guolį; miego labai petaite, kalbėdamas: - ; -- 
norėjo...

-Už miestelio, kaip juosta per pievą tęsė
si raudonarmiečių linija. Už pusės versto 
nuo jos ant pat krašto upės Tobol gulėjo 
sargai. Tankūs rūkai dengė upę ir prie- 

v šus nuo priešų. Kaip pas baltuosius, taip 
ir raudonuosius buvo ramu ir pirmojoj li
nijoj. Tik toli užpakalyj, kaip pas vienūs, 
taip ir kitus degė ugnis. Kareiviai, buvu
sieji rezerve, šildėsi ir maistą gaminosi 
prie ugnių. Septyni raudonarmiečiai sar
gybiniai Minsko pulko> pakuždomis kalbė
josi, sėdėdami nedideliuose krūmuose. 
Spirka Chlebnikov tik 16-koS metų liuosno- 
ris, atsukęs nugarą linkui priešo, rūk$ ci- 
garetą;

—Ei, tu velnias žioplas, dasirūkysi, įgrūs 
tau kulką į nugarą. > •. ..

Veidas Chlebnikovo sausas, purvinas, su 
mažomis mėlynomis akimis. .*. Nedamiego-

Su {iuosnoriais kalba trumpa: 
ir gataya. Spirkos veidas; ųęt 

įraudo... Tuom kartu užpakalyj priešo

—Tuojąus aš raudonuosius apgausiu,'— 
ir garsiai suriko—Sveiki, ■ minskiečiai F

—Sveikas, sveikas, antpetininke,—atsa
kė vienas iš sargybinių.

—“Sveikas, sveikas”—pamėgdžiojo Mo- 
tovylov,—argi taip 1 kariškai atsakinėja? 
Ar nematote, kad sū ju'mis oficieriai kal
basi? *

—Sveikatos vėliname, pons oficieriau,— 
bendrai nusijuokę tarė raudonarmiečių 
sargyba.

—Na, taip tai tikrai. Matyti, kad* mins- 
kiečiai žmonės išmintingi.

-—Taip, taip, minąkiečiai veidu.į purvy
ną nekris... HsČ-ha-ha!...
’ —Na, suprantama, Minško pulkas, 27-ta 
divizija, visada prieš mus. Įdomu, kur 
randasi 26-toji divizija? Gal ir toji 
mus?

(Tąsa bus)

ATSIŠAUKIMAS Į KANADOS 
DRAUGUS

“Laisvės” num. 311, laido
je gruodžio 31 d., 192'9 ih., 
tilpo korespondencija iš Red 
Lake, Kanados, kurioje Mai- 
nierys pranašą, kad Havey 
Gold Cb. kasykloj tapb už
muštas1 Mdkbiaš Jūžokaš.

Kad.ahgi 1 Brbbldyhe gyvena' 
velionib Jazo-ko senelis tėvas 
Julius Jazokas, tai prašyčiau 
.korespondentą. .Mainierį ąrba 
kitus draugus pranešti smulk- 
j-fheniskiau; apie užmušimą Mi- 
kolo Jhžbko M tos konipahijos 
antrašą, kurioj jis dirbo. Pra
nešimą siųskite šiuo antrašu: 
Chas. Btmdonis, $3 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y., U, S.

Ūž suteigtas žinias tariu 
širdingą ačiū. . > :

Chas. Bundėn'is.

2,000,000 Badauja Chinijoj

Pekinas, Chinija.— Su virš 
2,000,000 žmonių badauja 
Shensi provincijos šiaurinėj 
daly. Tūkstančiai žmonių 
miršta kasdien nuo bądo ir 
šalčio. /

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.D.
irOptometras 

Optikas
t Norintieji tinkamai 
savo 1 akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

prisitaikyti 
kreipkitės

■ PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

REIKALINGAS partneris, turintis 
apie 2 ar 3 tūkstančius dolerių, į 

biznį restorano ir ice cream krau
tuvės krūvoje. Gali būti vyras arba 
moteris, biznio patyrimo nereikalau
ju. Biznis pirmos klesos, didelėj 
Brooklyno lietuvių apielinkėj. Atsi- 
šaukit laišku sekamiu adresu: Ice 
Cream Parlor, c-o “Laisvė,” 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 13-15

MONTREAL, CANADA
A. L. D. L. D. 137 kuopos valdy

ba kviečia atvykti j susirinkimą vi
sus narius ir prijaučiančius šiai 
draugijai draugus nedelioj, 19 sau
sio, 2 vai. po pietų, šėpoj susirinki
mų vietoj. Bus svarstoma daug 
svarbių klausimų ir daroma tarimų 
del įstojimo Į Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo Lygą—The Inter
nationa,! Labor Defense League. To
dėl meldžiame visus narius ir sim- 
patikus ateiti susirinkimam Kiek
vieno A. L. D. L. D. nario yra būti
na ir svarbi priedermė’ priklausyti 
prie Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Lygos dabar naujai tveria
mos lietuvių kuopeles Molitreale. 
Norvaiša.

Org.

WORCESTER, MASS.
J. Repšys aiškins, kaip apsi-Dr.

saugoti nuo ligų, nedėlioj, 19 sausio, 
Lietuvių Svetainėj, 29 • Endicott St., 
2:30 vai. po pietų. Tat kviečiame 
visus vietos lietuvius atsilankyti, 
gausite daug naudingų patarimų. 
Rengia bendrai A. L. D. L. D. 11 
kuopa ir L. D. S. A. 2 kuopa. 13-14

MINERSVILLE, PA.
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. f Taipgi gausit naują puiki# 
knygą Seno Vinco Raštus. Tat ne
pamirškit atsilankyt ir mokesčius 
stengiatės užsimokėti. J. Žilionis.

12-13

PHILADELPHIA, PA.
Paminėjimas K. Liebknechto Mirties

Vietos Jaunųjų Komunistų Lyga 
ir Jaunieji Pionieriai rengia iškilmin
gą paminėjimą Karolio Liebknechto 
mirties. Paminėjimas įvyks 17 d. 
saysio, 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. r 12-13

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

Kaina žemiausia — fornisiai garantuojami 
Galkna pirkti ir lengvomis išmokestimis.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpo Driggs ir Bedford Avenues,„Brooklyn, N. Y. I
Tel., Greenpoint 2372 I

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro j

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 7Se.
I7VTD X Antroj klasėj lašais ^išsimaudymas •.LAIKA h'miegojimas per visą' naktj ant Jį t etilai 

trečių lubų, onngam kambaryj_
M.' TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. _čia įtaisytą 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu Sulinio, vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI 'VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ 
r*"... . ■■■■-*■■*

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

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

Utarninkais
---------- :--------------------------■-------;----------------------------------• - .......................................

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

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

AS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
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POLEMIKA IR KRITIKA
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS

TELEFONAI: Kaštone, 9669
Bell, Oregon 5136

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

kreiptis prie manęs.

Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

Čia kaiį)

Jusu BAįMEs pIES1nv
1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

<1 E X1SW W " Puslapis ’Penktąs ;' T
FrypisĮ

JUOZAS. KAVALIAUSKAS
“Laisvės” Redakcijai.

Draugai: Čia prisiunčiu ko
respondencijos kopiją, kurią 
buvau pasiuntęs į “Tėvynę” 
lapkričio mėnesį, manydamas, 
kad tokiai žiniai bus vieta 

. ^‘Tėvynėj,” bet apsirikta.
> Kiek teko sužinoti, tai šią 
korespondenciją Vitaitis pri
siuntė žyvatui dar prieš lap
kričio 24 dieną. Lapkričio 24 
dieną S. L. A. VII Apskričio 
konferencijoj žyvatas glamžė 
laišką rankoje ir vis džiaugėsi, 
kad jis turi svarbų dokumen
tą ant manęs, kad aš būtent > 
demoralizuojąs S. L.. A. 30 
kuopą. Kuomet keli delegatai 

> reikalavo, kad skaitytų, tai jis 
neskaitė.

Kodėl netalpina šią mano i 
korespondenciją? Ve del ko : i 
Ten iškelta į viršų S. L. A. 
30 kuopos valdybos negeisti
nas elgėsis del S. L. A. nario 
Jono Grybo.

Jau trys mėnesiai laiko pra
bėgo, kaip dalyvavau S. L. A. 
30-tos kuopos susirinkime ir 
prašiau, kad išrinktų kuopa1 
komitetą, kuris atsišauktų į ki
tas kuopas del pagelbos Jonui 

* Grybai ir į Našlių ir Našlaičių 
f Fondą, bet, kol kas, dar tokio 

komiteto kuopa nerinko. Va
dinas, Žyvatas ir Zorckis skel
bia ligoniui kerštą, kam ligo
nis kitaip protauja, negu žy
vatas su Zorckiu.

Daugiau netenka kas pridė-; 
ti, lai patys skaitytojai ir S. L.' 
A. nariai sprendžia apie jų el
gimąsi. M. Žaldokas.

SCRANTON, PA. 
Nemalonus Elgęsis S. L. A. 30 

Kuopos - 
Einant S. L. A. VII Apskri

čio organizatoriaus pareigas, 
tenka gauti daug patyrimo, 
kaip tvarkosi kuopos ir jų rei
kalai. Reikia pasakyti, kad 
vietomis elgiamasi su nariais 
nemaloniai ir apsilenkiama su 
S. L. A. taisyklėmis. Apie vi
sus patyrimus ^eia nekalbėsiu, 
teks vėliau per organą “Tėvy
nę” pakalbėti apie esamus 
trūkumus.

Čia noriu primint vėliausiu^ 
"įvykius iš S. L. A. 30 kuopos. 
Jonas Grybas jau apie metai 

JA4iko, kaip serga nepagydoma 
ga, vėžiu. Viena, ligonis jau j 

nebejaunas, o prie to, visą jo 
sveikatą iščiulpė anglių savi
ninkai, kaip ir daugeliui kitų 
darbininkų. Kol jaunas esi, 
būni tinkamas išnaudotojams-;
* v X • ■ 1 • • visą spėką, nepadarai pagei-iš tavęs visais galimais budais daujamų pelnų> tuomet eik 
tavo sveikatą ir daro sau pel- sau, kur tau patinka. Tai at. 
DBS. Pasenai, praradai savo sitjko ir su Jonu Qrybu Jįs 

Į’dirbo kasyklose tol, kol galu- 
• tinai jį pasiguldė į lovą ne
laimingoji liga.

Apie trys mėnesiai laiko 
: tam atgal man teko jį atlan- 
! kyti ir trumpą valandėlę pasi
kalbėti. Jis nedrąsiai, tarsi 

i bijodamas, darė pasiskundimą, 
kad visą pašelpą jau išėmęs 
iš S. L. A. ir iš njekur dau- 

__________________________ giau negaunąs pašelpos'. Gy- 
269-73 Second Street, Elizabeth, N. J. dytojas Ūž dyką nelankąs, nei- 
Durys atdaros nudo 6-tos vai. vakare ^i vaistų gali gauti. Poliaus 

“Visi mane 
neatlanko.” 
Paklausiau,

TEATRAS
TRIJŲ DALIŲ KOMEDIJA

“AMERIKA PIRTYJE”
RENGIA L. D. P. K LIUBAS

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 19
LIETUVIŲ LAISVĖS SVETAINĖJ

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
yirš-sauvalystes

vyrai kurie laikytumeties tvar
kiai ir tinkamai . . . jus moterys 
kurios geidžiate kankintis del prie
lankumų tikrai moderniškos figūros 
—kada stengiatės padaryt save per 
daug gražiom užsidekite Lucky 
vietoj to. Bukit nuosaikus — bukit 
nuosaikus visais atžvilgiais net ir 
rūkyme. Valgykit sveikai bet ne be 
nuosaikūs — kada jūsų akys yra 
didesnes už jūsų skilvį užsidekite 
Lucky vietoj valgyt. Ateinanti nuo
takiai meta savo šešėlius priešakiu. 
Vengkite to ateities šešėlio, tik per 
išvengimą virš-sauvalystės jus pa
laikysite prielankią jaunystės figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTJŠD.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

‘It’s toasted"
s f ' I

^Bukite nuosaikus! . . . Neptatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomjs plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą , kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite ,Lucky", tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujdvišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobaąę; Co., Mfrs.

kur daugiaus negalima gau
ti.” Kad išimta pašelpa, tai 
aišku, bet ’argi nežino 'Zorc
kis, kad galima sušelpti ligopį 
ir kitokiais būdais? Galima 
gauti iš Našlių ir Našlaičių 
Fondo kiek pagelbos, reikalin
ga padaryti atsišaukimas į 
kuopas šio apskričio, o kuopos 
ateis vienokiu ar kitokiu 
du nariui į pagelbą.

bū-

įnešimą, kad būtų išrinkta ko
misija iš trijų narių, kitas na
rys patvirtina.. F. žyvatas vėl 
kalba: “čia jokių komisijų 
nereikia, -kuomet reikalauja 
agentas iš kitur, jis mus ne
gali priversti duoti pašelpą. 
Neduosime, ir kas mus privers 
duoti?” Dar pasiprašęs bal
są padariau pastabą, kad kuo
pa gali neduoti pašelpos ir ne- 

bet

John Naujokas

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, saiininkas Restauracijos ir salės, 961 

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

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

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

. . .^. daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 

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

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkiles į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuoa 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, 
vosvaigio, • Skilvioj, Žarnų ir Mėšlažarnčs LijUb 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų,1 Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu, jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų

1 ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atyd’os Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ 
Kraujo ištyrimai, Lahoratorijoi Bandymai^-Spinduliai,

BK. ZB HS 110EAST16MT.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.VALANDOS > 9 A. M. iki 8 P.

DETROIT, MICH.
LENINO MIRTIES 

PAMINĖJIMAS 
Nedėlioj; sausio 19 d-, 2 

vai. po pietų, 
Auditorium svet 
ward ir .Forest, 
ypatai.

Revoliucines 
muzika.

Kalbės: Wm.
Labor Unity
Dewey Nowell, negras, uš 
American Negro Labor 
Congress; Leo Thompson, 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
organizatorius; moteris iš 
Komunistų Partijos VII Dis- 
trikto moterų skyriaus.

Pirmininkaus Jack Sta- 
chel, VII Distrikto organi
zatorius.
. Rengia Komunistų Parti

ja ir Jaunųjų Komunistų 
Lyga. > (13-14)

Danceland
Wood-

Įžapga 25c

dainos ir

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausiai žmogaus prieias?—Šaltis. Jis ne tik lankiausias ligas 

ir i grab* paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką pagarsėjusius
, (Miltelius nuo žalčio) jokių šalčių nebijo. Ui

Urban s Cold Powders už p?Jiooik nuo “T0
yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priežą—-yidu- 

(Tl’hO LaX Tabs Hų užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rupeaėlų ir 
■unkių ligų. 25 centai už ikrynutą.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEdl’ATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

Lapkričio 5 dieną teko da- į sirūpinti ligonio likimu, 
lyvauti S. L. A. 30 kuopos su- yra priedermė kaip kuopos, 
sirinkime. Kilus klausimui! ^aip kiekvieno nario rūpintis
sušelpti nelaimėm, patekusius i suteikti pagelbą patekus na- 
narius, skaityta laiškas nuo' ^1U1 i nelaimę. Kuopa nerin- 
Paltanavičiaus, kuris ątsišau- i <0 komisijos, pavedė valdybai, 
kia pagelbos į kuopą. Kuopa į Tokis pasielgimas F. žyvato 
nutarė paaukoti $5. Bet apie i ir Zorckio neduos naudos del 
Joną Grybą neprisimena nie- S. L. A. abelnai ir kuopos. To- 
kasf Pasiprašęs balso, per- kis griežtas nusistatymas prieš 
statau dalyką Jono Grybo, ypatą ir kartu kerštas ligoniui, 
kad jo pašelpa yra išimta'iš kad jis buvo skirtingų politi

nių įsitikinimų, negu žyvatas 
ir Įžorckis, yra žala S. L. A.

S.L.A. VII Apskr. Org., 
M. Žaldokas.

, F. Dunne, 
redaktorius;

was

AŠ, žemiau paiirašęi, eiuhflu VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit mani prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDJEJtS ir URBOLA, su nurodymai!, kaip vartoti.

Vardai .__ ______________ _______________________

ligonis pareiškė:
, niekas 

Ir vėl nutilo.
kaip tai? Juk

, kuopa turi ligonių lankytojus 
ir jie atlanko, ar ne? “Et,’’ 
sako jis, “kol pašelpa dar tu
rėjau gauti, ir tai nelankė,

Lošimas prasidės 7-tą vai. I • i ]
Kviečiame Elizabetho ir apielinkes apleido, 

lietuvius skaitlingai atsilankyti, nes i 
bus perstatytas labai juokingas vei- 

V.-jkalas-komedija. Matysite, kaip
kriaučius Vincas apgaus Agotą, iš-; 
vilios iŠ jos du šimtu rublių ir išva- ! 
žiuos Amerikon; o ją 
užrišęs virve duris.v . i rejau ganu, ir tai neianKe,
Po teatro šokia;, kąnga 50c., kai pridera. S. L. A. 30 kuo-

Kviečia RENGĖJAI. , . n i •

paliks pirtyj S. L. A., kad jis negauna jo
kios pašelpos, o jam būtinai 
reikalinga. Paprašiau, kad S. L. 
A. 30 kuopa išrinktų komisi-

Siųsdaiai pinigui 
nu «avo adresu, užrašykite: 

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

■ Brooklyn, N. ¥.Į pos sekretorius Zorckis viso . '
atlankė kokius trisvkartus, o j ją, kuri galės atsišaukti į VII

I lankytojų iš 30 kuopos buvo j Apskričio kuopas ir į N. ir N. 
vienas draugas, kuris pas ma-! Fondą. Tuomi galės suteikti 

i ne gyvena, tai ir viskas., 7 
dabar jis yra tuo lankytoju.” 
Tą patį patvirtino ir Grybie
nė. Kadangi ligoniui reikalin
ga pašelpa iš kur nors gauti, 
patariau Grybienei atsikreipti 
pas kuopos valdybą, kad pa
sirūpintų suteikti šiokią tokią 
pašelpą arba atsišauktų į ki- 

’ tas kuopas ir į Našlių ir Naš- 
Rusų-Ukrainų operos1 laičių Fondą. Bet po trijų 

Par,nk" i menesių gavau pranešimą, kad 
ANNA PETRENKO, colaraturo so- S. L. A. 30 kuopos valdyba 

nesirūpina. Lapkričio 5 d.
o ^JANAVIČIŪTE, ly- • nuVyka^ pa8 ligonį. Ligonis 
VlšNIAUSKAS, barito- vėl pakaltojo, kad iš kuopos 

; jokių lankytojų nėra, išskyrus 
Grybienė aiškino se- 
‘Zorckis, £> .L. A. 30 

! kuopos sekretorius, ;, pasakė, 
i kad 
imta

. ELIZABETH, N. J.
Vienas iš įspūdingiausių šiame 

SezoneKONCERTŲ
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų

Partijos Miesto Pild. Komitetas

T Subatoj, Sausio (Jau.) 18
UKRAINŲ TAUTIŠKAM NAME

214 Fulton Sheet
įžanga 50c Pradžia 7 vai. vak.

Šio svarbaus koncerto dalyviai:
V. DILOFF. Rusų-Ukrainų operos1 laičių Fondą.

Dainuos naujasbasso.
tas <1.

prano,
MARGA BET

viskas s<
ANTANAS

naa.
Mes, rengdami šį koncertą, turime 
vilties, kai1 lietuviai < 
skaitlingai at&jląnkys i ši 
ir parems mus finansiškai.

Išgirsite vieną iš geriausių kon
certų, koki* Eliza bet he buvo.

RENGIMO KOMISIJA, i

rią, vurnne innm)
darbininkai ; naml;

j parengimą karnai:

pašelpos negausi, jau. iš- 
visa jo pašelpa ir iš nie- pos puses.

1

Ir j pagelbą nelaimėn patekusiam. 
Bet F. žyvatas išvadino mane 
agentu.z Būtent: “Kas tave 
prašė kištis į mūsų kuopos rei
kalus? Mums nereikia agen
tų, nereikia patarėjų iš Wil- 
kes-Barrių, fcčia ne tavo daly
kas. Tu esi S. L. A. VII. Ap
skričio organizatorius, ■ tai or
ganizuok kuopas, o nekišk no
sies, kur tau\ nepriklauso.” 
Aiškiną Grybienė, Lad ji/ ke- 
Iftis kartus kreipusis prie Zorc, 
kio reikale pašelpos, bet atsa
kymas buvęs, kad pašelpos Be
galima gauti, o už ligą pašelT 
pa jau išmokėtą. Kalbą Sta
nį onis, Kubilius ir Tamulionie- 
nė, visi nurodo, kad pašelpa 
reikalinga, bet nebuvo kreip
ta gana domės į ligonį iš kuo- 

Kubilius padaro

"Laisves” Bendrovės Šėrininky Atydai!
Sekmadienį, 26 d. sausio, 1930 m., “Laisvės” Name, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., įvyks “Laisvės” 
spaudos Bendrovės metinis dalįninkų (šėrininkų) su
važiavimas. Pradžia 10 valandą ryte. \

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

Todėl, kas tik turite atliekamą laiką, visi stengki- 
tės būti suvažiavime. Jeigu kas negalėsite dalyvauti 

. asmeniškai, turite sumanymų spaudos naudaiwprL 
siųskite laišku; suvažiavimas mielai ims svarstymui! 
• Neužmirškite pasiimti Šerus ir pribūti laiku. Ęe 
serų nebus įleidžiami suvažiavimam

- t ' J. NalivaikJa, Direktorių Sekr.
I ..... ! ■■■■■■■r.... ■■■■— ........... ■ ■ . ''.'II. JU. JI ĮIįiiįįįi Ri i 14 UiiiibwiiwiwWwwr
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No____

Klėstai

59th Sts., New York City

Stata

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

. PĘONE VOLUNTEER 2177-M74

MOKYKLA SU REPUTACIJA
/

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir
r įėjimas iš 786 Lexington Ave. .

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmfngas. Tšmok karų amatą ir p ■ 
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių: išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klasės, moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

/ \ Klasės dienomis ir vakarais. , ' t \\
Užgąnedinimąs, Leidimas ir Darbas Užtikrintas 4

a

t



Puslapis šeštas Ketvirtad., Sausio 16, 1930
..........................  .-Į-1---1

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

“Laisvės” Šėrininką i Kiek Dulkių Buvo New 
Suvažiavimas ir Vakarienė iYorko Ore 1929 Metais

New Yorko Meteorologinė 
Observatorija skelbia raportą, 
kad pernykščiai miesto oro ty
rinėjimai parodė, jog kiekvie
noje kubiško oro pėdoje mies
te 1929 metais vidutiniai bu
vo 38,508 dulkių- dalelės. Ma
žiausia dulkių buvo rugpjūčio 
mėnesį, o daugiausia—kovo 
mėnesį.

26 d. sausio (Jan.) bus 
svarbus įvykis mūsų gyveni
me. Įvyksta “Laisvės” bend
rovės šėrininkų suvažiavimas, 
kuris prasidės 10 vai. ryte ir 
tęsis iki 5 vai. vakare. Nuo 
6 vai. gi prasidės šokiai, o 
7:30 vaL bus skani vakarienė.

Negana, kad svetainėj vie
ta, pertaisymais, jau padidinta 
ir svečių prie stalų bus galima 
susodinti arti 200, bet ir krės 
lai bus nauji, ir vakarienė Į 
daug geresnė, negu kitais me
tais. , _

Linksma ir tai, kad šioje va
karienėje dalyvaus svečių ir 
iš tolimesnių kolonijų. Mano
me, kad bus iš Bostono, Phi- 
ladelphijos, Waterburio ir ki
tų, artimesnių, miestų. čia 
bus svarbu dalyvauti ir todėl, 
kad susipažinti su veikliau
siais mūsų judėjime draugais 
iš arti ir toli.

Komisija džiaugiasi suda
rius puikią koncertinę progra
mą iš dainų, prakalbų ir ki
tokių pamarginimų.

Įžanga į tą svarbų parengi
mą tik $1.50. Išanksto pasi
rūpinkite įsigyti tikietus.

Čeveryky Darbininkai,
buš Nepraleiskite; Šio 

Svarbaus Mitingo

Automato Kafeterija Esą Tas

šiandien, 7 vai. vakare, 
verykų darbininkai susirinks į 
didelį mitingą Amalgamated 
Temple svetainėje, 21 Arion 
PI., Brooklyne. Visi lietuviai 
šiaučiai, kaip organizuoti, taip 
ir neorganizuoti, yra kviečia
mi ir raginami atsilankyti į šį 
mitingą, kurį šaukia kairioji 
Independent Shoe 
Unija.

Mitingas turės 
kas daryt, kuomet 
lat ir vis begėdiškiau kapoja 
uždarbius ir uždarinėja dirb
tuvių duris nuo unijistų.

Apart kitų kalbėtojų, sakys 
prakalbas Fred Biedenkapp, 
generalis vedėjas Nepriklauso
mosios čeverykų Darbininkų 
Unijos, ir Steve Alexanderson, 
jos pirmininkas.

Ypač bus daroma ir gvil-

ce-

Workers

nuspręsti, 
bosai nuo-

fY o 17 • • A *1 17 |JV‘ * UUo Geli Olllct U gviil-rat Kaip ir Amerikos Valdžia narna planai, kaip sėkmingiau
1 organizuot dar neorganizuotus 
darbininkus čeverykų pramo
nės. t

Ne vien šiaučiai, bet ir kitų 
4LU" darbų žmonės gali atsilankyt 
£ ir daug naudingo išgirst apie

Kada du darbininkai, St. 
Konthusky ir An. Parginos, 
buvo areštuoti už lapelių sklei-! 
dimą Horn and Hardart auto-’ 
matinėje kafeterijoje, l.. 
14-tos gatvės, New Yorke, tei
sėjas August Dryer tiesiog 
efcsplodavo, šaukdamas, kad 
“buntavoti” automatų darbi
ninkus, raginti juos dėtis į u- 
niją—tai esą kova prieš pa- 

. Čia Amerikos valdžią! Areš
tuotieji gi teisme išdėstė ne
žmoniškai ilgas darbo valan
das, begėdiškai žemą darbo 
mokesnį, o dar didesnį skriau-i

tuos erkes bosus ir apie 
prieš juos.

kovac

Priklausančioms prie 
Sąryšio Draugijoms

Tos organizacijos, kurios 
priklayso p'yie; Didžiojo New 
Yorko Darbinfnkiškų Organi
zacijų '■ Sąryšio! -.ir, tos, kurios 

dimą juodukų darbininkų ir: pageidautų prisidėti, yra^kvie- 
moterų darbininkių. <,___ ,
gręsia bent 60 dienų kalėji-i 
mo. - ' j

Užvakar keturi valgyklų 
darbininkai tapo nuteisti užsi- 
mokėt po $100 pabaudos ar
ba atsėdėt po 60 dienų kalėji
mu už tai, kad jie dalyvavo 
pikiete laike pereito pavasario 
streiko. Tada gegužės mėnesį 
buvo areštuota 121 valgyklų 
darbininkų pikietininkas. 21 
iš ju buvo nuteista po 60 die
nų Į kalėjimą, kur sėdėjo de
vynias dienas. Paskui, pasi
darbavus Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui, jie buvo 
naliuosuoti delei apieliacijos 
bylos.

Dabar valgyklų bosai peri 
sau palankius teisėjus žada| 
atnaujinti bylas prieš visus j 
tuos 121 pikietuotojus ir pa
sodinti juos bent porai mėne
sių kalėjimai). Bet kai ku
riems gręsia net dviejų metų 
kalėjimo bausmė.

UžVakar liko areštuoti ke
turi nariai kairiosios Valgyklų 
Darbininkų Unijos, kurie da
lyvavo demonstracijoj prieš 
streiklaužišką Monroe kafete- 
riją New Yorke. Keturi lai
komi po $500 kaucija iki teis
mo; o vienam, Morrisui Bae- 
rui, uždėta $1,000 kaucija. 
Prieš jį bosai padarė suokalbį, 
būk jis išmušęs, kafeterijos lan
gą, kuomet policija užpuolė 
ulkietininkus-demonstrantus, o 
šie gynėsi.

Jiems1 čiamos į metinę Sąryšio konf., 
— kuri įvyks šį sekmadienį, “Lai

svės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne. Pradžia 10 
vai. ryte.

t Sąryšio konferencija įvykta 
kartą į metus. Metinėj kon
ferencijoj išrenkama valdyba, 
kuriai pavedama tvarkyti da
lykus per ištisus metus.

Ši konferencija yra žvarbi 
tuo, kad, išklausius raportų, 
bus nutiesta nauja linija šių 
metų darbuotei. Tad visos 
draugijos yra kviečiamos daly
vauti ir jų atstovai turi ateiti 
laiku.

į Sąryšio Valdyba.

Parodoie Tiktai Ikos 
Moteriškos Suknelės

Moteriškų suknelių pavasa
rinių madų parodoje Astor 
Kotelyje, New Yorke, nėra nei 
vienos trumpos suknelės. Va
dinasi, sugrįžta ilgų' “dresiu” 
mada moterims. Nauja biznio 
gudrybė, kad mestų senąsias 
dar geras sukneles, o pirktųsi 
naujas, ilgesnes.

“Bobos, Bobos”- 
Vyrams Pavojus

Nepe^rsenaĮ Mąspetho Lyros 
Choras buvo surengęs metinį 
koncertą. Tuom kart lietuviš
ki fašistai iš “Vienybės” pa
stogės, pasivadinę Brooklyno 
Lietuvių Benas, surengė tą pa
čią dieną neva koncertą pa
kenkti Lyrai. Na, ir ką jie 
atsiekė? Ogi save ant juoko 
pasistatė ir į “skylę” įlindo.

Pasiilgęs Pačios ir Vaikų
Jacob N. Kalmchako, dar

bininkas, negalėdamas susitau- 
pyt pinigų delei pačios ir vai
kų parsitraukime iš Lenkijos 
į Ameriką, pasikabino ant vir
vės ir dar persišovė, taip kad 
tik rai nusižudyt. Jis gyveno 
po num. 126 E. 3rd St., New 
Yorke. *

rengiasi iš visų spėkų, kad 
pasekmingai perstatyti opere
tę “tfepita” arba “Jankių Mi- 
lionierius,” 16 d. vasario, 
Brooklyn Labor Lyceum sve
tainėj, tai tūli seni choro na
riai ignoruoja, nors jie už tai 
balsavę. Ne tik kad. jie aplei
do chorą tokiame svarbiame 
mornepte, kada jau reikia vei
kalas lošti, bet stengiasi kiek

drūti atkalbinėti merginas. Ii* 
kada bent kuris paklausia: 
Kodėl jūs taip darote ir nei
nate dainuoti? Tai atsako: 
Gevalt, ten pas jus “bobos,” vi
sas komitetas iš bobų. Kitas 
rėkia gvoltu, kad del jo '“bo- Į AveTĮvyks"^ L. ILL. d"185 
bos nedavė tikietą j Lais- ];Uopos svarbus susirinkimas, 
ves koncertą. Vienas neva vigi ,iariai tu,.ite da] ,ti 
progresyvus s a b o t a z u oj a | no<Į žinote> kad mes rengia.

i mes prie surengimo pramogos 
I ir darbo yra daug. Taipgi 
i šiame susirinkime jau galėsi- 
! me gauti ir pereitų metų pas- 
i Rūtinį leidinį—Seno Vinco raš
ytus. Bus ir kitokių reikalų, 
kuriuos būtinai reikės atlikti.

Sausio 16 d., 8 vai. vakare, 
svetainėj 218.' Van' Sicklen

Be kitų Brooklyrio Para
mount© įvairumų, šią savaitę 
bus teatro priemenėje ir “žai
biškai greita” piešėja Doro
thy Dwin, kuri ūmai nubraižo 
ateinančių žmonių paveikslus, 
žinoma, tokiu, kurie jai meta
si į akį. ' JCK.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

° J i neschorą už tai, kad turi kokį tai;rn-c 
nesusipratimą su Ch. KauliniuĮ 
ar kuo kitu. Tai vis choras! 
“kaltas”! Dėlto ir nelanko,' 
pamokų.

Dar vienas turi paėmęs ir 
rolę “Pepitoj,” bet nesilanko; 
mat, jam perprasta... Ir tie 
žmonės jaučiasi, kad chorui 
“užduosią” smūgį. '

Ei, jūs, “vyrai”—bobos! /
Aš priminiau, kiek mūsų 

choro praeitam koncertui 
kenkė” minėtas benas ir 
jie turėjo “pelno,” kitiem 
bę kasdami; . tai tiek- 
jūs, “bobos,” mum pakenksite, 
“streikuodami.”

Geriausias receptas, tai kuo 
pirmiausiai praktikai susirin
kit ir kaip dainavome, taip ir 
toliaus sėkmingai dainuosime. 
Aš kalbu iš patyrimo, kad 
kiekvienas choras bei kitokia 
organizacija turėjo, turi ir tu
rės įvairios rūšies sabotažnin- 
kų. Bot jos ir jie (chorai) 
kaip gyvavo, taip gyvuoja.

' Tad dar kartą kviečiu visus 
“streikierius” ne tik pačius at
eiti į susirinkimus ir prakti
kas, bet dar naujų dainininkų 
atsivesti.

Būkite vyrais!
Mylintis Chorą.

Kodėl Taip Iškriko 
“Aidoblistai”?

(12-13)

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
pa

klek 
duo- 
pat

KAS DEDASI UŽ SCENŲ
.Rudy Vallee su savo Con

necticut Yankees šį penktadiė- 
nį sugrįžta į Brooklyno Para
mount Teatrą,, dailiame vaiz
delyje “Mode^ and j IModelš,” 
kur dalyvauja ' tokie puikūs 
šokikai, šokikės, dainininkai ir 
muzikai, kaip Fred Evans 
su savo šokikėmis, Montrosė ir 
Reynolds, Chester Fredericks, 
Duffin, Draper ir kt.

Rodoma kalbantysis judis 
“Behind the Make-up,” iš ak
torių gyvenimo, su jų maino
momis meilėmis, minčių vagy
stėmis ir kitokiais nuotikiais, 
kas dedasi už scenos; ko pa
prastai publika nemato ir tu- 

apie 
tik-

jog, 
ja

PRANEŠIMAS
Pranešu Brooklyno lietuviams, kad 

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

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yėnch-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET 
BROOKLYN, N. Y.

(7-18)

Pasirandavoja

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

56
N.

Maujer

(6-11) ■

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.

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

f Y-Spmdidių Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

vai, 
tik

• Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street;
(Williamsburg Bridge Plaza) .

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Nors “aidoblistų” (I. W. 
W.) organizacija šiais laikais 
beveik galutinai iškrikus, ta- 
čiaus pas daugelį dar yra at
minties apie ją. Kodėl “ai- 
doblistams” taip nesiseka? Tą 
klausimą nuodugniai išdėstys 
drg. Harrison George, šį sek
madienį, sausio 19 d., Work
ers Forume, Workers School 
svetainėje, Union. Sq;, New 
Yorke. Pradžia 8 vai. vaka
re.

Jis yra buvęs “aidoblistų” 
laikraščio redaktorius, dabar 
gi—narys Amerikos Komunis
tų Partijos Centro Pildomojo 
Komiteto. '
(

Per L W. W. yra perėję 
šimtai tūkstančių narių; jos
nariai yra pasižymėję praei- ■ 
tyje narsiomis kovomis; jinai 
pagrįsta industriniais pama
tais. Bet jos pries-politinis nu
sistatymas pasirodė esąs tos 
unijos duobkasiu. -

Nėra abejonės, kad dauge
lis sueis pasiklausyt minimos 
paskaitos tuo įdomiu klausi
mu. Įžanga 25 centai.' ,

ri skirtingą supratimą 
aktorių profesiją, nekaip 
reny beje yra.

Galima būtų pastebėt, 
atsiradus kalbantiems

Į džiams, jau ir perdaug priviso 
tų veikahukų apie sušutusias 
smulkmenas iš teatrininkų, 
kabaretų ir mūnšainierių gy
venimo ir jų prietikių. Abel
nai pasakius, tai yra pigios, 
nenaudingos rūšies, “dvasinis” 
tavoras, nors pats lošimas pa
prastai būna'geras. Tokiais 
įspūdžiais daugelis žiūrovų, 
ypač jaunuolių, kas kart vis 
daugiau “gyvena,” strapalio- 
dami, vėjavaikiaudami ir ma
nydami, kad jie esą labai 
“smart.”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, biznis. įdirbtas. I Gera pro
ga pigiai pirkti. Kreipkitės po num. 
72 Columbus St., Brooklyn, N. Y.

‘ 12-14

--------- ---------------------------------------------------------------------------------- j

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Aye.
Tel., Stagg 3842

Lietuvos- darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais) ę

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

“BALSO” KAINA AMERIKOJE: t
i Metams ................. $2.00

6 mėnesiams............ $1.00
Adresas užsisakyt “Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininką spaudą ir padeda ją 
kovai prieš fašistą valdžią.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAUORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir s u <1 ą r o su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

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

STOKES

Tol., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER ‘ 

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistą* del visų ligų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. 

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.
i i •
127 East 84th Street 

(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 
NEW YORK CITY

VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. U. 
Nedėliosią 10 A. M. iki J P. M.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABQRIUS 
(UNDERTAKER)

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

viduriai užkietėję
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu- 
. * .rius ir, pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą.

Nereikia virint, o tik sumaišyt su vanaeiiiti ir užsigert 
ejnant j»ult. Visiškai nekehksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na i. . . ■ .•................................. 60c, per paštą 65c.

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

tyros ir geriausios.
' t '

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsam^o au- 
tornobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau Senai mątėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Aati Grand St.)

mNmb
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