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Pirmas Lietuvių
15 Mėty Be Miego

BUDAPEST, Vengrija.— 
Birželio 24 d., 1915 metais, 
Paul Kern, vengras, mušty
nėse ant gatvės Chlebowice 
mieste, netoli Lembergo, 
Lenkijoj, tapo peršautas į 
galvą. Nuo to sužeidimo jis 
gavo keistą nervų ligą — 
nemiegojimą. Nuo to laiko 
nieku būdu negali užmigti. 
Per dieną jis dirba, o nakti
mis jis daugiau prabūna ka
vinėse skaitant laikraščius. 
Tik auštant jis biskį atsigu
la lovon ir užmerkia akis, 
kad jos pasilsėtų. Jis sako, 
jog jaučiasi pavargęs, jeigu 
nuolatos nenaudoja smege
nų. Šiaip atrodo sveikas ir 
smagus.

Berlyno ligoninės dakta
rai kviečia jį atvykti ir pa
siduoti jų bandymui išgydy
ti jį nuo nemiegojimo. Žy
mūs specialistai visokiais 
būdais jį gydė, bet nieko ne
gelbėjo. Kern žada vykti į 
Berlyną ir dar karta leisti 
daktarams bandyti jį pagy
dyti.

Kanibalizmas Chinijoj
SHANGHAJUS, Chinija. 

— George Andrews, misio
nierius, atvykęs iš Kansu 
provincijos, čia pasakojo 
Anglijos ir Amerikos misio
nieriams, kad Chinijoj bado 
paliestose provincijose pla
čiai praktikuojama kaniba
lizmas.

“Pranešimai apie kaniba
lizmą yra pilnai teisingi,” 
sakė jis. “Aš mačiau daug 
atsitikimų, kur išbadėję 
žmonės lavonus virė ir val
gė.

“Iš pradžios valdininkai 
draudė tai daryti; bet vė
liaus nedėjo jokių pastangų 
sustabdyti kanibalizmą. 
Vienas išbadėjęs žmogus, 
pašauktas į teismą kaltina
mas kanibalizme, pareiškė: 
“Kodėl aš turėčiau būti nu
baustas už valgymą tik to, 
ką šunys ėda?”

“Kadangi nesiranda pirkė
jų, tai vaikų pardavinėji
mas jau senai tapo sustab
dytas.”

Aprokuojama, kad bėgy 
aštuonių mėnesių Shensi 
provincijoj numirė 2,000,000 
žmonių iš bado. Už kelių 
mėnesių išmirs dar 2,000,- 

jog 
yra

000. Andrews sakė, 
dar baisesnė padėtis 
Kansų provincijoj.

Žuvo Du Mainieriai
DIXON, Ky. — Pereitą 

šeštadienį iš priežasties 
gaisro du mainieriai buvo 
užgriūti Carl Melton ang
lies kasykloj, netoli nuo čia. 
Trečiadienį tapo išimti jų 
lavbnai. Žuvę mainieriai 
buvo: Aaron Bridwell, 31 
metų amžiaus, ir Dorris 
Woods, 40 metų amžiaus.

Vokietija Budavoja 
Kreiserius

Berlynas. — Antradienį 
Wilhelmshafen laivyno prie
plaukoj paleista tamysten 
naujas Vokietijos kreiseris 
Koel. Tai jau penatas Vo
kietijos naujas 
pabudavotas nuo karo pa
baigos. Tie kreiseriai yra 
po 6,000 tonų. Apginkluoti 
penkių colių kanuolėmis.

kreiseris,

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart
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Už PaIo £ kX™ Gav°! Amerikos Liberalai Protestuoja Prieš
ATLANTIC CITY,. N. J. 

— Trečiadienį teisėjas W. 
H. Smathers pasmerkė Leo
nard Lutz, 30 metų amžiaus, 
30 metų sunkių darbų kalė
jimo už pagriebimą Chris
tine Brinton, 25 metų am
žiaus moters. Lutz teisme 
tvirtino, kad jis nieko bend
ro neturėjęs su ta moteria. 
Gi Brinton pasakojo, kad 
gegužės mėnesį, 1929 me
tais, šiame mieste restorane 
ji sutiko Lutz ir du kitus 
vyrus, ir su jais ir dviems 
kitom moterim aplankė ke
lis naktinius kliubus. Tos 
moterys prasišalino, o vy-' 
rai ją išsivežę automobiliu 
ir atėmę nuo jos deimantus 
vertės $2,000. Jie ją išmetė 
iš automobilio ant gatvės 
Philadelphijoj. Lutz tapo 
suareštuotas Philadelphijoj 
lapkričio 27 d.

Penkis Apkaltino Ella 
Wiggins Nužudyme,

Devynis Paliuosavo
GASTONIA, N. C.— Pen

ki iš keturiolikos mušeikų, 
kurie buvo suareštuoti są
ryšy su nužudymu darbinin
kės Ella May Wiggins rug
sėjo mėnesį,' tapo grand 
džiurės apkaltinti žmogžu
dystėj; devyni tapo paliuo- 
suoti.

Apkaltinti yra Fred Mor
row, Troy Jones, O. H. 
Lunsford, Lawrey Davis ir 
Horace Wheeler. Liudinin- 

ikai tvirtina, kad Wheeler 
jšovė į Wiggins.

Kadangi jie yra kompani
jų pakalikai, tai vargiai bus 
nubausti. Už kiek laiko at
sibus jų teismas. Nėra abe
jonės, kad kapitalistinis 
teismas juos arba išteisins 
arba labai lengvai nubaus 
del svieto akių. >

64 Kadetai, Atleisti iš Mili
tarinės Mokyklos

West. Point, N. Y
iš militarinės akademijos 
tapo atleista-1 64 studentai, 
kurie neišlaikė v egzapiinų. 
Jų itarpe yrą negras Alonzo 
Parham iš Chicagos. Jis bu
vo tik vienas negras 'toj 
mokykloj.

Bedarbė Pittsburghe
PITTSBURGH, Pa.— čia 

plieno kompanija, National 
Tube Company, pripažįsta, 
kad jos išdirbystė dirba tik 
ant 40 nuošimčių. Veik pu
sė darbininkų atleista iš 
darbo. Mažai tedirba J. V. 
Plieno Kompanijos išdirbys
tė. Westinghouse kompani
jos dirbtuvės labai mažai 
dirba. i

Bedarbė čia didelė, kaip 
ir kituose miestuose.!

Nuskendo švedų Laivas

Gibraltar. — Trečiadienį 
Švedijos laivas Adriatic nu
skendo susikūlęs su Italijos 
laivu Enrichetta už dvide
šimts mylių nuo čia iš prie
žasties dideles miglos.

Italijos laivas išgelbėjo 
skęstančio laivo narius. '

Persekiojimą Darbininkų Lietuvoj
NEW YORK.— Sausio 9 i se miestuose.

d. Tarptautinis Komitetas Į Po protestu pasirašo Ro- 
Del Politinių Kalinių (libe-iger N. Baldwin, žymus libe
ralų organizacija) pasiuntė ' ralas. J '
Lietuvos fašistinei valdžiai ■ Į tą komitetą įeina tokie 
protestą per jos atstovą B. įžymūs liberalai, kaip: advo- 
K. Balutį prieš persekiojimą į katas Clarence Darrow, pro- 
darbininkų del jų politinių į fesorius Jerome Davis, pro- 
pažiūrų. Protestuoja prieš'fesorius Felix Frakfurter, 
teisimą 150 darbininkų ko- 'rašytojas Norman Hapgood, 
munistų Panevėžy, prieš i advokatas A. Garfield Hays, 
persekiojimą ir teisimą dar-, profesorius Robert t M. 
bininkų Šiauliuose ir kituo-: Lovett ir eilė kitų.

S. L A. NOMINACIJŲ PASEKMES

4,978 
3,047

4,666
2,950

4,964
2,974

Fašistai neoficialiai paskelbė SLA Pildomosios Tarybos 
balsavimo pasekmes. Sulig to paskelbimo nominacijų 
pasekmėj esą"tokios:

Į Prezidentus 
Fašistų ir socialfašistų kandidatas S. Gegužis ...

| Darbininkų kandidatas M. Bacevičius....................
Į Vice,Prezidentus 

Fašistų ir social-fašistų kand. A. Mikalauskas ... 
Ųarbininkų kand. P. J. Petronis .. .......... ................

Į Sekretorius 
Fašistų ir social-fašistų kand. P. Jurgeliutė ...........
Darbininkų kand. E. N. Jeskevičiūtė ........ .‘..........

Į Iždininkus 
Fašistų ir social-fašistii kand. K. Gugis .............. .

Darbininkų kand. B. Salaveičikas ............................
Fašistų kand. J. Tareila ............. .............

Į Daktarus Kvotėjus 
Fašistų ir social-fašistų kand. Dr. E. G. Klimas ... 4,871 
Darbininkų kand. Dr. M. Palevičius..........................2,930

Į Iždo Globėjus 
Fašistų ir social-fašistų kand. M. A. Raginskas 
Fašistų ir social-fašistų kand. J. Januškevičius 
Darbininkų kand. L. J. Joneikis ........................
Darbininkų kand. D. G. Jusius..........................
Social-fašistų kand. D. G. Stungis....... . ..........
Fašistų kand. M. Rugis ..  ......................■..........

3,990
2,862

960

4,352
2,945
2,855

Fašistų kand. M. Rugis .. ....................... ■........... ,. 659
Fašistai ir social-fašistai cthbar šauks, kad jų kandida

tai “daug daugiau” gavo- balsų, negu bolševikų (darbi
ninkų). Jie tuomi bandys įrodinėti, būk jų įtaka Susi
vienijime Lietuvių Amerikoj yra didelė. _ į

Bet SLA. nariai darbininkai turi nepamiršti to fakto, 
kad fašistai ir social-fašistai visose kuopose, kurias tik 
jie pilniausią valdo, darė visokias suktybes balsavime, 
kad tik paduoti kuodaugiausia balsų už savo kandidatus. 
Jie balsavo ir už tuos narius, kurie neatėjo į susirinkimą. 
Jie padavė balsus už suspenduotus narius. Tokiu būdu' 
jie sudarė nemažai balsų. Jeigu jie nebūtų tos suktybės 
naudoję, tai klausimas, kiek fašistų ir social-fašistų kan
didatai būtų gavę balsų. 1

Reikia priminti, kad bolševikai ir pažangieji darbinin-. 
kai šiose nominacijose nesidarbavo kaip reikia: daugelis 
net neatėjo į’ susirinkimus balsuoti.

Šios noihinadijos neparodo bolševikų darbininkų - srio- 
vėš silpnumą Susivienijime. Jos tačiaus parodo, kad .'fa-į 
šistai ir social-fašistai' pavieniai yra; silpni ir jįe tik gali 
sudaryti daūgumą balsų (žinoma, sukant/ visokiais bū
dais) susivieniję, sudarę bendrą frontą prieš darbininkus.

Darbininkai turi gerai rengtis prie Pildomosios Tary
bos narių balsavimo. Turį būtinai dalyvauti susirinki
muose, turi raginti visus kitus darbininkus balsuoti už 
bolševikų kandidatus. Kuris darbininkas balsuoja už fa
šistų ir social-fašistų kandidatus, tas remia savo aršiau
sius priešus. , I

1 •

Londonas. — Viscount 
Bridgeman, buvęs- pirmas 
Anglijos admiralystės lor- 
daš, pasmerkė MacDonaldo 
valdžios sumanymjį, kad 
Anglijos kreiserių . skaičius 
būtų sumažintas nuo 70 iki 
50. Jis sakoL Anglija nieku 
būdu negali sumažinti > krei
serių skaičių. ; ;

1,600 Darbininką Atleista iš 
Darbo Patersone

PATERSON, N. J.— Ne
senai orlaivių kompanija, 
Wright Aeronautical Cor
poration, atleido čia iš dar
bo 1,600 darbininkų. Kom
panija vietoj nekuriu atleis
tų vyrų darbininkų ima mo
teris ir moka po $14 į sa
vaitę. Vyrams mokėjo po 
50c į valandą^

Samoa Salos Gyventoją Su
kilimas Prieš [Naująją 

Zelandiją
APIA, Samoa.— Gruodžio 

28 d. Samoa salos gyvento
jai keliose vietose sukilo 
prieš Naujosios Zelandijos 
valdžios priespaudą.

Šią savaitę atvyko dau
giau militarinių spėkų iš 
Naujosios Zelandijos mal
šinti sukilimą.

Pranešama, kad sukilėliai, 
nariai Mau organizacijos, 
pasitraukė į miškus, atvy
kus daugiau militarinių spė
kų iš Naujosios Zelandijos. 
Npo sukilėlių atimta devyni 
laiveliai, kurie buvo arti va
karinio pakraščio.

New Brunswick, N. J. — 
A. Kasinnakis, 40 metų am
žiaus, tapo nuteistas ant 
viso amžiaus kalėjiman už 
nužudymą William Geibel, 
24 metų, laike muštynių lap
kričio mėnesį.

Anglija Stosianti Už Panaiki
nimą Didžiąją Karo Laivą
LONDONAS. — Anglijos 

imperialistų atstovas, prem
jeras MacDonald, trečiadie
nį pranešė, kad penkių val
stybių laivynų konferencijoj 
Anglija duosianti pasiūly
mą, idant visuose pasaulio 
laivynuose būtų panaikinta 
didieji kariniai, laivai, ir 
kad šiuo tarpu .būtų sudary
ta sutartis atidėti jų pakei
timą naujasniais karo lai
vais. - j

Imperialistų atstovai viso
kių kalbų turi pirma tos 
konferencijos. Bet kuomet 
konferencija prasidės (sau
sio 21 d.), tai aiškiai pasi
rodys, kad imperialistai ne
turi jokio tikslo sumažinti 
laivynų spėkas, bet daro vi
sokius planus, kaip sudrū- 
tjnti laivynus, būdavo j ant 
tinkamesniuš karo laivus. 
Jįe gali sutikti mažesnės 
vertes laivus panaikinti.vB'et 
vietoj jų budavos naujos rū
šies karo laivus, submari- 
nus, kreiserius ir tt.

10 Metų Nuo Blaivybes 
Įstatymo Įvedimo

* Washington.-— Užvakar, 
sausio 15 d., suėjo 10 m. nuo 
to laiko, kaip šioj šaly įėjo 
galion blaivybės įstatymas.

PENKI DARBININKAI UŽMUŠTA, ' 
DVIDEŠIMTS SUŽEISTA VOKIETIJOJ

Didelės Darbininką Demonstracijos Įvyko Paminėjimui 
Liebknechto ir Luxemburg Nužudymo

BERLYNAS.— TreČiadie- J Socialdemokratų policija 
nį įvairiuose Vokietijos mie- j buvo uždraudus dai’binin- 
stuose įvyko didelės darbi- kams demonstruoti gatvė- 
ninkų demonstracijos pami-'mis, bet darbininkai nepaisė 
nėjimui vienuolikos metų su- uždraudimo.
kaktuvių nuo to laiko, kaip 1 Keliose vietose įvyko suSi- 
buržuazija ir socialdemo- kirtimas su policija.
kratai nužudė Vokietijos desėtkai darbininkų- 
darbininkų ištikimus vadus, suareštuotą.
Karolį Liebknechtą ir Rožę ; Magdeburg mieste 
Luxemburg. 'demonstracijos įvyko
' Tūkstančiai 

dalyvavo 
Berlyne.
įvyko trijuose Berlyno dis-: 
triktuose: turčių apgyven- 
toj vakarinėj miesto daly,. 
šiaurrytinėj miesto daly ir: 
pagarsėjusiam (nuo perei
tos Pirmos Gegužės) Wed
ding distrikte šiaurinėj mie
sto daly.

Keli 
tapo

laike 
susi- 

darbininkų kirtimas su policija. Sužėi- 
demonstracijose sta vienas policistas ir kele- 
Demonstracijos tas darbininkų.

Chemnitz mieste, Hart
mannsdorf distrikte, keli 
tūkstančiai darbininkų da
lyvavo demonstracijoj. Po
licija » brutališkai užpuolė 
demonstrantus. Penkis dar
bininkus nušovė, apie dvide
šimts sužeidė^

Komunistai Užgriebė
Miestą Chinijoj

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Čia gauta pranešimas, 
kad Hainan Saloj komunis
tai užgriebė svarbų prie
plaukos miestą Hoibow. 
Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų karinis laivas 
MacLeigh plaukia ten kriu- 
šint komunistų sukilimą, po 
priedanga “apsaugojimo” 
penkiolikos amerikonų, ku
rie randasi tame mieste.

Vidutinis žmogaus Amžius 
Būsią 70 Metų

Philadelphia, Pa. — Dr. 
Lee K. Frankel, vice prezi
dentas New Yorko gyvas
ties apdraudos kompanijos, 
čia kalbėdamas pareiškė, 
jog trumpu laiku žmogaus 
amžius pasiilgins. Dabar 
vidutiniai žmogus gyvena 
56 metus. Frankel mano, kuojama, kad dabaru New 
kad netrukus žmonės gy
vens vidutiniai 70 metų. 
Esą, žmogaus amžius pasi
ilgins pasidėkavojant medi
cinos progresui.

“Bėgy pastarųjų 50 metų 
medicinos mokslas pažengė 
daugiau, negu pirmiaus bė
gy 5,000 metų,” pareiškė 
jis.

Už Dvi čierkas Munšaino 
Gavo Du Metus Kalėjimo

Richmond, Va.— Frank 
Ross, restorano, savininkas 
iš Elm Grove, W. Virginia, 
už pardavimą dviejų čierkų 
munšaino tapo nuteistas 
dviem metam sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Jis apeliavo 
čia į Jungtinių Valstijų ap
skričio apeliacijos teismą. 
Šis teismas patvirtino že
mesnio teismo nupsprendį.

Darbininkai Vifcų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

40 Vaiką Apakino 
Daktarai Graikijoj

ATHENS, Graikija. —.' 
Akių ligoninėj, Kesarion, 
netoli nuo čia, daktarai per 
neatsargumą nuodingais ' 
vaistais apakino 40 vaikų.

Vaikai buvo nugabenti li
goninėn apžiūrėti jų akis. 
Daktarai per klaidą vietoj 
akių plovimo^ vaistų panau
dojo nuodingus vaistus ir 
vaikai apako.

Del to pasireiškė čia dide
lis gyventojų sujudimas. 
Sveikatos ministerija davė 
įsakymus patraukti atsako
mybėn visus akių daktarus, 
kurie yra atsakomingi del 
vaikučių apakinimo.

500,000 Bedarbių 
New Yorko Valstijoj

ALBANY, N. Y.— Apro- 
lojama. lead dabar * New 

Yorko valstijoj bedarbių - 
skaičius siekia 500,000. Vi
so New Yorko valstijoj į vai-, 
riose 'pramonėse diri ančių 
darbininku yra apie 4,000,- 
000.

Bedarbių Susikirtimai Su 
Policija Tęsiasi Worms,

' Vokietijoj
Worms, Vokietija.— Ant

radienį laike bedarbių masi
nės demonstracijos įvyko 
susikirtimas su policija, 
kuomet policija brutališkai 
užpuolė bedarbius ir bandė 
išardyti demonstraciją.

Demonstracija ir susikir
timas su, policija vėl pasi
kartojo ant rytojaus. Poli
cija šaudė į demonstrąntus. 
Vienas darbininkas tapo 
peršautas į galvą.. Kelioli
ka sužeista. Keletas poli- 
cistų taipgi sužeista.
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VYTAUTAS, JO GARBINTOJAI
IR MŪSŲ UŽDAVINIAI

U ! ■ ‘ Social-fašištai Tarp Kūjo ir Priekalo <
yakąr dienos “Laisvoje” me^ nurodėme, kokiais'sudė

timis’klerikalai ir fašistai garbina Vytautą. Taipgi iš
kaleni ,faktų (iš Simano Daukanto ir Dr. St. Matulaičio, 
istorijų, etc.) parodymui .tikro j o .veido to “didvyrio” ir 
jo “šventųjų cnatų.” Pravartu šiandien bus pakalbėti, 
kaip į Vytautą žiūri. “mūs” socialistai (social-fašistai),.

Jie atsidūrė tarpe kūjo'h* priekalo.. Iš vienos pusės jie 
nedrįsta išeiti prieš klerikalus ir atvirus fašistus (“Vie
nybę)? “Tėvynę)” “Dirvą,” etc), nes tas gali pakenkti jų 
bendram frontui SLA. prieš komunistus. Iš antros, eiti 
atvirai ir garbinti Vytautą, tai reikštų parodyti galutiną 
savd-sufašistėjimą, kąs;galėtų pakenkti jų bizniui apgau- 

, dinėti kad ir mažą dalį darbininkų, kurie iki šįol dar duo
dasi apgaudinėti. Tad jie bando padaryti ir vilką sotų 
ir ožką čieląf

“Keleivio” numery j pirmam (1930 m.) tūlas ^Perkūno 
Ainis” rašo: z

Kad tautininkai Vytautą garbina, tai dalykas visai supranta
mas? Reakcininkai visuomet garbina savo tautos “didvyrius,” 
nes -jie ir patįs nori tokiais “didvyriais” būti, (garbindami mi
rusius valdonus, jie nori įkalti liaudžiai tokią nuotaiką, kad ji 
ir juos garbintų.

> . Bet darbo žmonės, kurie nekenčia jokios priespaudos, tironus 
garbinti neprivalo.

Esą, Vytautas surengė skerdynes žemaičiams. Pasi
kvietė lenkti dvarponių kareivius ir su jais ugnimi ir kar- 

•du naikina nelaiminguosius. Skerdynės pažiūrėti “buvo 
atvažiavusi ir Jogailos pati Jadvyga, ir Vilniaus lenkų 
pralotas Maciej, ir daugybė lenkų ‘diduomenės.’ Visi 
šitie Lietuvos jpriešai žiūrėjo, kaip Vytautas “krikštija”šitie Lietuvos priešai žiūrėje
.savo žemaičiui ir plojo jam.

Tuo'.pačiu klausimu rašo ir “Naujienios” (už gr. mėn.
i d^ 192&). Grigaitis tąipgi saĮco, kad Vytautui rūpėjo

as, iškilti augščiau ■ už
gl'9

pasiekti tik savo ašmenjškas;,
Ž Esą, tą

..,^ikšlą turėdamas prieš savo akis, jisai „per visą ąąvo am
žių kariavo, nepaisydamas šu kuo ir prieš ką, darė slaptas ir 
atviras sutartis, apgaudinėjo, žudė, veidrųainiavo, žeminosi, ir. 
nesigailėjo tam vienam savo tikslui aukoti viską — ne tik laisvę 
ir kraują savo krašto žmonių/ bet ir savo giminių, draugtj ir(z
bet savo vaikų gyvastis. . i • "

Be to, pasak Grigaičio, ' ’ ' u
Vytautas padėjo kryžuočiams net Malšinti žemaičius, kuomet 

jie -buvo sukilę ir bandė nuversti svetimos vergijos jungą! Su 
. • jo pagelba kryžuočiai įvedė baudžiavą laisviems Žemaitijos gy- 
£ ventojams! i

Veidmainiai!
Kaip matome, menševikai išrodytų gan žmoniškais, 

jei jie, pasakę šitaip apie Vytautą, to laikytųsi ir vėliau 
neimtų jį garbinti. Tačiaus, kaip-šuo neiškenčia nestau
gęs, taip menševikai neveidmainiavę. Nemanykit, kad 
jie savo žodžio laikėsi! Didžiai klystute, manydami, kad 
jie nepadėtų fašistams ir kunigams garbinti žemaičių 
“krikštytoją” Vytautą (Aleksandrą šventąjį)!

Nepraėjus nė mėnesiui laiko nuo pasirodymo minėtos 
Grigo deklaracijos, kaip štai tose pačiose “Naujienose” 
(už sausio mėn. 10 d. š. m.) skaitome:

DLK. Vytautas buvo lietuvių tautos jėgų vieny tojas. Savo uo
liais darbais ir jėgomis iškėlė Lietuvos vardą aukščiau,- kitų Eu- 

< ropos tautų.
* • ■ * • . ** i '(t

U'- Ir todėl, būtų At? >3■-’< ft t■' J3t A ■ ; /. .daugiau nei peiktina, Jei mes, Amerikos lietuviai Vytauto
aihiaj (ai, ai, ai!—“L.” Red.} ...nesusiburtume.į..viehą bendrą 
darbį minėti tą didžiulę tautišką šventę 500 m. musų DLK. Vy
tauto mirties sukaktuvėms^ ' ^>00 i į t

Kviečiama rinkti atstovai į ‘koAierėhėrją, įvykstančią 
Brooklyne, kurią šaukia fašistai sų lįupigąis sausio 19 

. d. ii-'po atsišaukimu pasirašo trys fašistai (A. B.' Stri
maitis, Trečiokas ir kunigas LekašiuS). 1

Didesnės veidmąinybės ir niekšiškumo ųž lietuviškus 
menševiktis berods niekas ir nesugalvotų! Vienoj vietoj 
jie krykštauja apie Vytautą kaipo niekadėją, nenaudėlį, 
Lietuvos liaudies neprietelių, o atsivertę—šaukia savo 
pasekėjus tą patį Vytautą garbinti!

Tąi typiškas šimtaprocentinis menšęvizmas!
Ir taip mes matome: kunigai su fašistais garbina Vy

tautą, kaipo didvyrį ir jam apvaikščiojimūs daro; SOčial- 
• fašistai menševikai Vytautą “kritikuoja,” bet tolydžio 
> prisideda prie fašistų ir klerikalų garbinime jo. Jie pa- 
f qeda aniem mulkinti darbininkus. Visi sudarė bendrą 
| ifrotftą. Visi bandys įtraukti į tąjį bjaurų dai’bą liėtu- 

vių darbininkų organizacijas. Visi stengiasi išmelžti iš 
jų darbininkų dolerių.
Br Fašistai planuoja turėti tąm tikrą “tautinę” dieiią, ku-

' ■

Bus duodama programa visoj Amerikoj; /
ĮP? b) Siųsti į Lietuvą Amerikos Lietuvių yardu delegacjjas;

įteikti Lietuvai (per Smetoną KrUvįųąjį.—“L.” Red.) am- 
mlpirną^ dovaną DLK. Vytauto jubilėjaus atminčiai, taip 

“Laisvės Varpo”;
/

ŽIAURĖJA IR MOBILIZUOJASI
Imkime visus Lietuvos gy

ventojus ,ir trečia tiek jų 
skaičių padauginkime, tai 
bus tiek, kiek šiuo laiku;Ą- 
meV&'oJė yha bedavlbių —- 
beveik š’ėši milioriai. Šimtai 
thkstaftčių) galutinai išbai
gę Savo menkus sutaupy- 
mus, jau nebeturi kur gal
vos priglausti ir /faktinhi 
badauja.. *

O Jungtinių Valstijų ka
pitalistai ir jų , valdžia kaip 
atsiliepia į darbo minių var
gų? Jie planuoja ir leidžia 
vis griežtesnius klasinius sa
vo įstatymus, kad pasmaugt 
platesnį ir smarkesnį darbi
ninkų judėjimų, kuris, įvjfc- 
tosi iš dabartinio kapitaliz
mo krizip su ,jo masinėmis 
bedarbėmis.. .

' Tai1 vienintelė ligšiolihė 
“pagelba” iš viso to, ką A- 
merikos vyriausybės pilio
riai ir kapitalistai žadėjo 
bedarbiams po Wall Stryto 
šėi;ų subliuškimui.

'New Yorkb valstijos sei
mui šiomis dienomis paduo
ta visas pustuzinis sumany
mų, kurie stačiai . yra at
kreipti prieš kovojančius už 
būklę darbininkus ir tuo 
pačiu laiku ruošia Ameriką 
karui prieš Sovietų Sąjungą 
ir susikibimui su imperialis
tinėmis valstybėmis..

Coughlino sumanymas 
(teismams taip praplatina 
pirmininkaujančio teisėjo ir 
valdžios advokato (proku
roro) galią, kad jie yra pą- 
dūromi dalim prisiekusiųjų 
posėdininkų (džiurės). Tei
sėjas ir prokuroras, sulig

to, galėtą- (įįžiuręL duoti tie
sioginius’ patVahkymus,' ką 
posedininkai turi manyti ir 
kokį nuosprendį jie privalo 
išnėšti , prieš kaltinamuo
sius. Jeigu teisiamasis dar
bininkas atsisako pats teis
me kalbėti, 1 nenorėdamas 
būt supainiotas šuleriškais 
teismo, vedėjų klausimais, ir 
visą savo bylą palieka pasi
tikimam advokatui, — tai 
valdžios advokatas gali pri
kergti kaltinamajam visus 
savo išmislus, ktiip “tikrus” 
jo nusikaltimo įrodymus.

Visi ligšioliniai buržuazi
jos teismai prieš kovojan
čius darbininkus, supranta
ma, buvo vedami neatsižvel
giant į jokį teisingumą, bet 
pildant tik kapitalistų valią, 
išliejaijt žiaurų kerštą, ant 
klasiniai protaujančių ir 
veikiančių darbininkų klases 
nariu. Tačiaus būdavo lai
komasi tam tikrų, kad ir 
paviršutinių, “bešališkumo” 
ceremonijų. Dabar gi žada
ma ir jos pasiųsti į gurbą.

Žiaurėjančios kapitalisti
nės teisdarystės pavyzdys 
paskutiniais mėnesiais New 
Yorko valstijoj yra kasdie
ninis naudojimas įstatų 
600-j o paragrafo, sulig ku
rio ’šimtai darbininkų liko 
įkalinta “už teisino panieki
nimą.” ( “Paniekinimas” gi 
buvo tame/ kad streikięriai, 
nepaisydami indžionkšinų, 
tęsė 'pikietavimą užstreikuo- 
tų darbaviečių.

Nusenusieji) supelėjusieji 
įstatai prieš darbifiinkūs 
yi’a iškasiriėpami’ iš archyvu {

ir vartojami prieš darbinin
kus. Įvairiose valstijose, 
apart senųjų “prieš-sindika- 
listinių” įstatymų yra kepa
mi nauji,, dar griežtesni.

Jungtinių Valstijų kon
grese priklota įnešimų įsta
tymams delei geresnio atei- 
vybės sužiūrėjimo ir sek- 
mingesnib blaivybės vykdy
mo; bet . po priedanga šių 
nekaltų ' vardų slepiasi de- 
sėtfcai įstatymiškų ilčių, ku
riomis buržuazija taikosi 
kirsti į pašonę kylančiam 
darbininkų judėjimui.

. J.» » v i .1

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS
Reikia Dažniau Daryti
NAUMIESTIS.— Spalių Re

voliucijos 12-kos metų sukaktur. 
ves minint linų apdirbimo dirb
tuvėj buvo suruoštas bendras 
visų darbininkų mitingas. Mi
tingas darbininkams labai pati-, 
ko ir jie vienas antram vėliau 
su pasididžiavimu pasakojo apie 
savo mitingą ir reiškė pageida

čiai eina ir Amerikos kapi
talo paskubintas rengimasis 
imperialistiniam karui, per 
•kurį norima atliuosubti na
minį k'rižį, pasiglemžiant 
naujus .pasaulio plotus ir už
sienio rinkas. Tuo tikslu 
jaunimo militarizacija (ka- 
reivinimas) varomas dar 
negirdėtu šioj šalyj smarku
mu. Tatai liudija, kad ir 
dabar New Yorko valstijos 
seimui patiektas sumany
mas, — kad visi 'viešųjų 
mokyklų vaikai ir mergai
tės, nuo 10 iki 18 metų am
žiaus, būtu mokinami kariš- 
ko muštro kasdieną bent po 
pusę valandos, ir kad jie de
lei kariškos mankštos būtu 
apnerti tam tikromis uni
formomis, kurias parūpins 
Valstija, bet vaikų tėvai bus 
priversti mokėt po $10 už 
kiekvieną uniformą.

Padėtis tokia. Iš vienos 
pusės, bedarbė džiovina gy
vybės sultis milionams dar- 
'bininkų; fabrikantai, pasi
naudodami bedarbiu armi
jomis, be atodairos kapoja 
uždarbius dar tebedirbant 
tiems ir kas kartas despo- 
tiškįau paplaka prie darbo; 
o kad nuslopint proletaria
to bruzdėjimą, apsirūpina 
naujais inkvizitoriškais įsta
tymais. Iš įantros gi pusės, 
besimobilizub'dama 
imperialistinė šios 
buržuazija, stato po šautu
vu milionus jaunuolių mo
kyklose.

Spauda, ypač radio kas
dieną skamba deklamacijo
mis prieš komunistus ir šiaip 
kairesnius darbininkus, ko
vai prieš kuriuos yra sukur- 

_ ti ir tam tikri fondai.
garbinimo monarchistų. Visoj eilėj organizacijų jie dar*' j^a y įacĮ įurį daryti A-

' • i > ;. > ‘ .r )l ' 1 • ■ • '• 1 •

d) Vienaip J Red.} ’surengtitdainosssventę;- ui:
e) Lietuvių bažnyčiose įrengti špeciales pamaldas už žuvusius 

del Lietuvos laisvės. (“Naujienos-’’ už saus. 10. d,)
4 _ t ♦ ’ ' . » i ‘ ' I ‘ I . 1 1 . 1 ’ . j

Męs j-au esame nurodę, kad fašistai-klerikalai-social- 
fašistai mano su šituo jubilėju,m> feuš|iprijiti savo , spėkas, 
įtraukiant ’savo kilposna keletą tų1 organizacijų, kurios 
su jais iki šiol nėjo; Vytautas, reikia pripažinti, iki šiol 
tarpe daugumos lietuvių (net ir darbininkų) buvo laiko
mas “didvyrių” todėl, kad apie jį nebuvo "iškelta žinių; 
mažai buvo aiškinama mūs spaudoje ir'kiįur ja “nuopel
nai.” Bet šiuo tarpu daugeliui akys atsidirys.y

Susipratusių Darbininką Pareiga
Su džiaugsmu galime konstatuoti tą faktą, kad fašis- 

tams-klerikalkms-social-fašistams tasai ’apgaudinėjimo 
darbas nevyksta. Jau visoj eilėj, kaip sakėme, organiza
cijų jie nusvilo nagus, nes pastarosios atsisakė dėtis prie

karui, 
šalies

nusvils nagus.
Kiekvieno lietuvio darbininko pareiga stoti į kovą 

prieš monarchizmo garbinimus; prieš tuos/kurie padeda 
garbintojams!

Savo kovai privalome naudoti sekamus būdus:
1. Daboti, kad nė viena darbininkų, organizacijai—ne

žiūrint ar tai bus politinė, ekonominė, dailės ar apšvietos 
-—nebūtų įtraukta į Vytauto garbintojų komitetą.

2. Saugokime, kąd nė viena organizacija nepąaukotų
nė viend cento tiems, ką garbina Vytautą, 
f 3, Kiekvieno ^pažangaus ir stisipratusio lietuvio dar
bininko parėijga atsistoti organizacijų susirinkimuose 
ir ten išaišHiMį Hąriams tikruosius Vytauto darbelius ir 
tolydžio ųųųiįas^tioti tuos, kurie garbina Vytautą: fašis
tus, kleriMųę:. Ir '^ocial-fašutus, pjudančius gtirbinto- 
• ’ ■ £ > * * t > *■ ’ , ’ ' ' ' -F ;; •> - \
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|4.;; Kur galima—suruošti mąsįnia^ mitingai ir į
j ulės .pakviesti kalbėtojus išaiškinti darbininkams’ Vytau
to^ hole Lietuvos istorijoj./ ;l<('
J5. Avisos tos organizacijos ir kliubai, kurie nešioja 

DtK. Vytauto vardą—turėtų stengtis kuoveikialisiai ap- 
siVhlyti niio jo. Šieiiįėt t^mkifebųi geriausia proga; šie
met heikalinga pradėti griežta kovą prieš visokius kuni
gaikščius ir jų vardus. Žinant Vytautą tikrąjį, jo par-' 
daVikiškus darbuš; turint 'prieš akis tuos fašistų ir ku
nigų garbinimus, khgj^ali pažangi!■ organizacija, kuri sa
ve . vadinasi dafbiįiinkiška, nešioti vardą kunigaikščių ir 
netgi “švehtųjų” itionarchų ?! Jeigu pakeitimas negali
ama padaryt grėihuMi jis benk Teikia pradėti. Apie tai i ,A.; 
turi būti iškelta susirinkimuose, spaudoje ir plačiau kai-' Communist Party U. S. A. 
baina. L <43 East 12.5th Street,

6.. Remti darbininkų organizacijas, darbininkišką iNew 
spaudą. Stiprihti Amerikos Komunistų Partiją, kovoto- 1 " ' '1 .....
ją už darbininku reikalus; vienatinę revoliucinę darbi
ninkų or'gtinizaciją Afoerikpję. ,

Šalin iš darbininkų tarpo Vytautų garbintojai ir jų 
pakalikai! k s i U n * ; i

Šalin įvairūs monarchistai ir jtį garbintojai!
Lai gyvuoja revoliucinė proletariato solidarybė ir kova 

Prieš Išnaudotojus’ .:;. j. s: ; ;:

merikos darbininkų klasė? 
Jai prieš akis stovi erškė
čiuotas kelias. Bet ji nenu
leis rankų. Jinai, su Komu
nistų Partija priešakyje, 
panaudos šį kapitalizmo kri- 
zio laikotarpį, kaipo progą 
per, masinį veikimą kirsti 
smūgius į pačias šaknis 
viešpatavimui žiaurėjan- 
čios imperialistinės’ buržua
zijos Jungtinėse Valstijose.

L ; U •- - ‘ } i «•' 'Ui
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Mes Streiką Laimėjome
JURBARKAS.—plento 

darbininkai, spalio pradžioj, pa
sitarę ir matydami, kad kito ke
lio atremti -bjaurų darbdavio 
išnaudojimą nėra, paskelbėm 
streiką. Reikalavimus išstatėm 
tokius: 1) Tuoj užmokėti už iš
dirbtą laiką, 2) Pakelti darbo 
mokestį 2% ir 3) Ateityje už 
darbą mokėti kas savaitė. Darb-lvimo, kad tankiau toki mitingai 
davis išgirdęs mūsų reikalavi- į būtų ruošiami, 
mus pradėjo iš kailio nertis, I 
bet pajutęs mūsų tvirtą nusi- I 
statymą ir vienybę, tris dienas 
mums pastreikavus, mūsų rei
kalavimus patenkino. Dabar 
mes supratome, kad mūsų galia 
mūsų organizuotume ir vieny
bėje. l

Nepakenčiama Būklė
JURBARKAS.— Nuo Jurbar

ko į Smalininkus vedamas nau
jas plentas. Dirba apie 100 
darbininkų. Darbo diena — 
'nuo tamsos iki tamsos. Uždar
bis — 5-6 litai dienai. Moterų 
darbininkių uždarbis dar ma
žesnis. Uždirbtų centų laiku 
negalima gauti. Darbo vedėjas 
Šarėnas mokėdamas pinigus 
visuomet nuo kiekvieno darbi
ninko nusuka po kelis litus. Ki
tiems darbininkams per mėnesį 
laiko net už tris darbo dienas 
mokestį nusuko. Pragyvenimas 
čia brangus. Daugumas darbi
ninkų atvykę iš Utenos, Ukmer
gės apskričių. Jie neturi kur 
nakvoti. Buožės į butus nenori 
priimti, o kluonuose gulėti jau 
šalta, bet ir už pragulėjimą 
kluone buožė reikalauja mokėti 
2-3 litus į savaitę.

Sunkina Politkalinių Būklę
KAUNAS. — Administracija 1 

daro tolimesnius puolimus. Už
draudė dienos metu nuleisti na- ‘ 
rus ir atsigulti. Padarius kra
tą atėmė skustuvus ir knygoms
apdaryti įrankius. Po šventės ; if 
beleidžia ruošai tik 15 minutų. i • 
Šventės išvakarėse izoliavo į 5 
skyrių Lifšicą Aiz., šuriiauską 
Ant. ir AbramaviČiu. šventu 
mas 7 d. lapkričio ir po jo pro- - : 
testo badavimas praėjo'.be inci
dentų. Plakatų bei ženkliukų 
nelietė.

Drg. Grosmano ir Kitų 
Bylos Vyr. Tribunole

KAUNAS.— Spalio 19 d. fa
šistinis tribunolas nagrinėjo 
drg. Grosmano ir kitų apeliaci-i 
jas. Prokuroras žalkauskąs, 
matydamas, kad tribunolan su
sirinko daug žmonių bylos klau
syti, publiką pašalino, mat, bi
jojo viešumos. Prokuroras žal- 
kauskas savo kalboje begėdiškai 

l pylė pamazgas ant SSRS ir ypa
tingai, tyčiodamasis, kreipėsi į 
drg. Grosmaną, sakydamas, jūs 

'norėjote kalbėti prie publikos, 
mes jums šitą galimybę atėmėm, 

:— štai dabar tuščią salė — 
i kalbėkite! Drg. Grosmanas pa
reiškė, kad kadangi fašistinis 
tribunolas bijosi viešumos ir 
uždarė teismo duris, jis prieš 
tai protestuoja, ir todėl nuo 
jam neva suteikiamo žodžio at
sisako. Nekalbėjo į/ kiti dhalf- 
gai, kurie tik pora žodžių palie
tė kaltinamąją medžiagą.

. » t » i r T f* 3

Pažymėtina yra renegato JU- 
deliavičiaus kalba. Šitas rene- 

.. T gatas, kuris dar apygardos teis- 
Bte KOVOS Negalima Laimėti me nieilinosi prie teisėjų, čia 

KAZLŲ RŪDA.— Gelžkelio j ypatingai pasižymėjo. Savo il- 
valdyba turėjo išvežti 11,000 ga kalba jis begėdiškai prašės 
meterių malkų. Už meterio Teisėju' jį “kaipo nekaltą auką” 
malkų pristatymą Jr įkrovimą j išteisinti. Jis tribunolui “ati- 
geįžkelio valdyba siūlė darbiniu- j dengė savo širdį,” nurodė, kad 
kams mokėti po 1 litą. Darbi-, žmona badauja, vaikas badauja, 
ninkai atsisakė už tokį mokestį jjs “nekaltai” kankinamas, 
dirbti, bet nesiorganizavo. Dar-1kad jis tapo auka; auka ir vėl 
bininkai reikalavo už meterio i auka. Trūko dar, kad jis pa- 
malkų pristatymą iš miško ir .kartotų prokuroro pasakytą 
įkrovimą į vagoną mokėti po 1 įkalbą. Jis vedė fašistitųam 
litą 25 ^centus. Vertelga Plaka- ■ teismui, kad jis vertas pasigai- 
vičius paėmęs iš varžytinių pri- į įėjimo, ir fašistai jo pasigailėjo 

— paleido laisvėn.
Judeliavičius išgirdęs iš fašis

tinių teisėjų lūpų, kad jį ištei
sino, labai gražiai — ritieriškAi 

nusilenkė ir

Didelis Išnaudojimas
JURBARKAS. — Kušelevi-j 

čiaus batij dirbtuvėj dirba apie 
10 darbininkų. Darbas akordi- 
nis. Mokama nuo poros bačiu
kų 5-4 lifus, kitiems dar ma
žiau. Darbininkai didesnio at
lyginimo nereikalauja. Jiems 
trūksta vienybės. Jie tik rūpi
nasi darbdaviui įtikti. O darb
daviui to tik ir reikia.

statyti 1000 metelių malkų, su- i 
sidūrė su vietos darbininkų nu- j 
ąistatymu, kurie be 1 lit. 25 cnt. 
už malkų meterio pristatymą ir 
įkrovimą į vagoną stoti prie
darbo atsisakė. Tuomet gelžke- Jdems iki žemės 
lio valdyba paskelbė naujas var- padėkavojo.
žytines. Varžytinėse gelžkelio ■' Judeliavičius kadaise dirbo 
valdyba susidūrė su darbininkų darbininkų organizacijose, bet 
streiku, kurie atsisakė už pi-'dabar nuvažiavo renegato ke- 
gesnę kainą kaip 1 litas 25 cnt. ? lįais ir meilinasi prie fašistų, 
už mėterį dirbti. Tuomet gelž-'
kelio valdyba atgabeno iš Kau- > Darbininkai turi gerai įver- 
no streiklaužių, o vertelga Pla-' Unti tokio renegato laikymąsi 
kavičius parsivežė streiklaužių ! teisme, turį jo šalintis.
iš Jūros. StreikiaūŽių* pagelba i Verta pažymėti, kad vėžant 
gelžkelio valdybai pasisekė su-; Grosmana ir kitus draugus 
UH7.vt dnrhinini™ cirpilm H teismą -g teismQ gatvėselaužyt darbininkų streiką.

Nuo “te.” Red. Kode! strei
kuojantieji -darbininkai leido 
streiklaužius stoti prie darbd? 
Kodėl su streiklaužiais nebuvo 
vedarpa griežta kova? Be to, 
reikėjo parašyti apie 'pačio 
streiko eigą, ir jo vadovybę.

prie automobilio susirinkdavo 
daug žmonių (jie buvo vežami 
4 kartus, nes tribunolo posėdis 
buvo sū pertrauka), kuriuos 
policija stengėsi išvaikyt. Ypač 
daug žmbhių buvo susirinkę 
S1/-, vai. vakarė, kuomet po 
sprendimo juos vežė atgal į 
kalėjimą.

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partiją!
. L .... Vėliava

SALAMIESTIS.— Rugpjūčio 
pirmą dieną prie vieškelio ant 

(telefono vielos .buvo iškelta rau
dona vėliava. Ji iškAbOjb visą

I, thė tnld^hsigned, want to join the Communist Party. Send dieną, žmonės važiuodami Vieš- ' l '• ii' 4*' ' . 1 « • e « f 'y •me mdTe information 
Name .r..'. ...s . >, ...

< ri' u , 
Addrešy . ..; $.. .
Occupation .......... 

' f t i 1

Iš¥>iidę šitą blahką, •siųskite į Komunistų Partiją, 43 East 
J2R1) New York) N. Y. > ■ ; f ; • . ; | ■ /■ ,; .

City
....... .  Age

keliu matė ją ir sakė, kad Užei
na komunistai. Saulei nusilei
dus vėliava buvo nuimta. Nu
ėmė miestuko vargonininkas 
Jonkauskas ir Einoris. Tą die
ną buvo išplatinti atsišaukimai 
darbininkų kiemuose ir butuose.

^Baigas” j . <

' -M i.

U'

HHmM
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KR0K0D1LIUI PAŠARO

Kas Kam

PATARIMAS VYRAMS
audrą mes

BINGHAMTON, N. Y o

Tūli iš susirinkusiųjų pradė-
F. Dunne

• Į nių, ir nebus matyti iš po baltoį t * ** * • ' 'k vv * x x et V4 c V . * 1 * cl 1A U X>1Y VI C V V \J 4 XY * 11 v 1 k)

įbrusloto diržo bei aprūdijusios laikraštyj“ pastebėti apie tokį 
r< . ■» 1 r 4- -exx rt r. 1 L. 1 A   „ X _ _ ’ \ 1 • J 1 ' T • « • 1 1*1dr kitokį kunigą ir dar dakta

rą, tai aš vis manydavau, kad 
toks kunigas-daktaras moka

Kun. K—dis.
Aš esu dangaus agentas,

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškai greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

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

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

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

ausio 19 d., 2 
pietų, Danceland 

svet., Wood- 
Įžanga 25c

dainos ir

Kun. P—kus.
Aš taip pat dievulio tarnas,—
Toli siekia juodas skvarnas;

Užtat nuo laikų senų, 
Kaip peniukšlis, gyvenu.

‘“Laisvei” aš'iškėliau bylą
■ Užu klebonijos tylą,— 

Gaspadinę kutenu: 
Nekliudykit—nu-nu-nu!

sakties. Tas labai negražu.
Šias taisykles tūrėtų1 įsitėmy- 

jti visi, kurie perkasi, samdosi

CASTON ROPSEVICH ‘
Baigęs Phila. Muzikos Konservatorijų

kalas-komedija.

vilios iš jos du šimtu 
žiuos Amerikon; o ją 
užrišęs virve duris.
Po teatro šokiai.

Kviečia

mes norėsime, taip padarysi
me.”

Taip, jiems jau ne sykį bu-
— Į vo pastebėta, kad jie su narių

4

jft

-te. . *. u A z * 5 .'i t b i j

Puslapis Trečiai * i

KROKO DILI U S
Satyros ir Humoro Meisteris

Aš—smetonlaižis fašistas,
Toiletų specialistas,—

Daug patyriau, daug mačiau
Tuoj įlendu, kur šilčiau.

Pasigirt aš čia jums drįstu,
Kad buvau net soęialistu:

Tiek aš sudrumsčiau van- i 
dens.<.

Kaip jie be manęs gyvens?

•Net iš krajaus pargabentas, 
Kvailius pragaru baidau, 
Kerpu buriutes ir jau.

j Mulkio amatą pažįstu,— 
Siūlau dangaus karalystę;

Skirstau vilną nuo šerių— 
Vyną saldųji geriu!

Kur didingai sužibės 1 
Švyturys mūsų garbės.

Pažangieji jūs pirmeiviai,
I Markso-Lenino kareiviai,

Darbą tęskite tolyn, 
Drąsiai ženkite pirmyn!

I«T__ y£ ”

i Jei greičiau būt norim laisvi, 
Susiburkim apie “Laisvę,”

Kad pasiektų ji visus, 
žertų spindulius šviesos!

■ “Laisvė” ant sargybos stovi,
■Kad pakiltų mūs gerovė:

Ei, sukruskime, draugai, 
Tai kentėt nebreiks ilgai.

K—tis.

ar skolinasi lietuviu sėnovę pri
menančius liemėninius* švarkus.

Ekspertas.

šnabždomis; sako: “Kaip jūs

V—tis.
Ašiai—^tautiškas veikėjas— 
Susivienymo griovėjas;

Kas ne mūsiškų akių,
Tuoj laukan tokį braukiu. 

Pildomas mūs komitetas 
Juk ant to tik ir padėtas,

Kad būt mūs visa galia— 
Sauvaliavimo valia!

.Aš—kazionas menševikas,
; Kapitalo talkininkas, 

Darbininkus klaidinu 
Renegatišku švinu.

i Nuo kujol-bingolio garo
Plikėj minkšta pasidaro: 

Kaip šikšnosparnis, skraidau, 
Kur tik sau naudos matau. . .

“gydyti” tik šavo kišenius'huo _________ _ ____ __
“džiovos” apsirgimų; bet, viery- norite, taip balsuokite, o kaip 
kit manim, aš taip manydamas 
labai klydau.

Štai man pakliuvo į rankas i 
šv. Pranciškaus “Varpelis” • 1 
mėnesinis laikraštukas, leidžia- Į valid nesiskaito.

1 J ' Į

Po susirinkimui ėjo smarkios 
diskusijos. Rakalių partijos 
rėmėjams tur būt i)' už ausų 
šlapia pasidarė, kuomet jų 
drėbtieji į progresyvę sriovę 

i purvai grįžo jiem atgal.
A 7 |

ne tik nusimano apie kišeninę | - :-
bet jie gerai supran- į . T T !

“o-imta.ri-m dėmes”! A> L’ D* L‘ D< H«<>POS SUSI-
i rinkimas įvyko 9 d. sausio, 
i Narių i susirinkimą atsilankė p I c • c... , .. . . . i nedaug. Mano nuomone, rei-

nuo < n ai ne no. seno, >e ketu susirinkimus laikyti trum- 
dievo motmos imtąsias de-1 p(JS‘ iug> Q.p0 susirinkimui tu. 

'rėti kokias nors' diskusijas ar- Vargo Vada,, ba t).umpą paskaitėlę. . Tada 
-------------- -------Į susirinkimai būtų įdomesni.

' Ir šian Eina ir Ten Bėga, Bet
i Nabagas Kerenskis ir šian 1 lapio įdėtas paveikslėli;. 
Įėjo ir ten bėgė, pagalios atsidū- 
; re Londone pas savo draugus, 
į ponus socialistus, kad gauti 
įjuos į talką kėlimui protestų 
i bangos prieš darbininkų vai
zdžios skaudų kirtį savo viduji
niams priešams: įvairaus plan-1 “džiovą,” 1 
; ko kontrrevoliucionieriams, ku-. i’’ aPie "L
>rių ne vienas gavo net įšauti.Įl1’ tu man esant doros ir čysta-! 
; Todėl Kerenskiui pagailo savo tos mokytojais, lysk ir egzami 1 
'draugų ir jis tikėjosi gauti į 
ipagelbą Anglijos kazionuosjus.
i socialistus, kad kelti

•mas Kaune, kur ant vieno pus-! 
dievo ■ 

motinos,” po kuriuo telpa se
kantis parašas--:' “Visa esi graži, 
Marija, ir gimtosios dėmės nė
ra tavyje.” šis pasakymas kal
ba pats už save, kad kunigai !

i 1 ‘ ’ I I . *■ <i šaukšte vandens ir paskahdyti ; 
I visus bolševikus. Bet.. . O, ne- j 
,laimė! Nors ir kazioni Arjgli-i 
Įjos socialistai, bet atsisakę iš-' 
j tiesti pagelbos ranką savo drau-: 
Į'gui. Viskas ką Kerenskis ra-; 
do užuojautos, tai .torių “Morn- ' 
ing Post,” kur viso labo ponas | 
Kerenskis, net apsiašarojęs' su-1 

gerbiamas, ne tiktai čionai Ame-'suko: “Shall we shake 
' rikoj. augštosios visuomenės, bet I with Anti-Christ?’’ 
,jisai dar primena ir lietuviui Well, jeigu jau ponas Ke.rens- 
senovę: kas gi nežino, kad se-jkis negavo pagelbos iš Anglijos 
novės lietuviai dėvėjo ilgas lie- kazionų socialistų, tai ar jau ir 
menines sermėgas, skrandas ar mūs lietuviškas Kautskio anū- 

: trinyčius? i kas su savo draugučiais negalė-
Tik čia prie liemeninio žipono|tų pagelbėti? O gal ir pavyk

ėjau biskį kitaip suderinama tu-;tų šaukšte vandens sugauti 
iii pridėčkai: Liethvoj nešiodavo j 
prie liemeninių žiponu augštus i 

ičiabatus, kurių aulai būdavo nu-j 
‘ . čia gi 

aunasi žemais, lakerinės škūros,
1 čeverykais. Tik, susimildami, 
i ne rudos ar geltonos skūros, bet 
juodos. Pančiakom taip pat ne- 

' siaukite rudom ar raudonom,
■ bet irgi juodom, žiūrėkite, kad
kelinės nebūtų augščiau kaule

lių, bet iki valiai ilgos. Nesi
veržkite tokiu keliniu diržu, bet , ,

i nešiokite petnešas: tada nei ke- Į sk^Rytojams tas būt daug
■ lines nesmuks, kurių liemuo pa-' ^emziau. (
; prastai ilgesnis, negu šiaip keli- į Tai Biskį ^Daktarai’'

> Kada man tekdavo kpr nor

Jeigu kurie vyrai norite eida- 
' mi į žymesnę pramogą gražiau 
pasipuoštį, taip, sakant, kad jus 

įgalėtų , išskirti, lyg gulbes iš 
i žąsų tarpo, ir apsivelkate lie- 
imeniniu žiponu, tai žiūrėkite, 
'kad tuo' save neišstatytiimėte 
:ant pajuokos. Liemenims žipo- 
. nas yra gražus aprėdalas: jisai

M—nas.
Turiu vardą socjalisto, 

i Tai dažnai lyg ir paklystu:
Nusikniaukiu elektros,
Mat, esu galvos kytros. 

Aš politikoj, kaip klaunas, 
Skerečiojuos, nors neb’jaunas,— 1 tepti barsuko taukais.

Užtat gaunu pinigų, 
Tai man sotu ir smagu!

ELIZABETH, N. J.

TEATRAS
TRIJŲ DALIŲ KOMEDIJA '

“AMERIKA PIRTYJE”
RENGIA L. D. P. K LIUBA S

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 19 jD—gasP—ka.
LIETUVIŲ laisvės SVETAINĖJ i Až, draugai, tam ir kvėpuoju, 
269-73 Second Street, Elizabeth, N. J. Kad jus vest keliu tikruoju— 
Durys atdaros nudo 6-tos vai. vakare 

Lošimas prasidės 7-tą vai.
Kviečiame Elizabetho ir apielinkės ■ 

bus perstatytas labai juokingas vei- į 
kalas-komedija. Matysite, kaip j 
kriaučius Vincas apgaus Agotą, iš- ' 

rubliu ir išva- , 
paliks P-tyje,|D_gasB_ba 
įžanga 5Oc.: Aš’ draugai, parodyt trokštu 
RENGĖJAI. * Komunizmo didį bokštą,

A-eL-De-eL-De keliu— 
Aš ir dirbu, kiek galiu. 

-Skiepyt sąmonė klasinė, 
lietuvius skaitlingai atsilankyti, nes I Rengti pilka darbo minia, 

Kad įgijus sau tiesų, 
Kur visiems būtų šviesu!

Teko . nugirsti, kad Aušros 
' Choras rengia didelį koncer- 

S. L. A. 50 Kuopos “Viešpa-Uą 25 d. sausio. Choras pasi- 
čių” Traicė Į rodys su naujausiomis daino-

1 . . • mis. Dainuos ne tik choras,
hands i S. L. A. 50 kuopos mitin-'^ę^ jr duetai, kvartetai ir tt. 

ge, laikytame 7 d. sausio, at-!p0 koncertui bus šokiai pTie 
sirado laiškas, kviečiąs S. L. | geros muzikos.
A. kuopą prisidėti prie ap-Į . ’ * Kritikaitis.
vaikščiojimo Lietuvos nėpri-i 

| klausomybės 16 d. vasario.! 
i Po laišku pasirašę Sandaros Į 
i kuopos atstovas, ir negyvo kū-l 
ino “L. S. S. 33 k p.” atstovas. 
' Prisidėjimo klausimas leistas 
•balsuoti. Kaip visuomet, taip 
■ ir šiame susirinkime pirminin- 
į kas paskyrė vieną ypatą iš 
j “traicės” skaitymui balsų. Q

šaukšte 
“velioribą”?

Tas Būt žingaidžiau
“Garse” sakoma: “Kodėl mo

ters nekenčia šuns, šuo katės, b 
katė pelių.” Kažin argi nebūt; įas skaitytojas moka balsus 
geriau, kad vieton to pasakoji-! skaityti taip, kaip jam patin- 
mo, “Garsas” papasakotų savo i 
skaitytojams: Kodėl pralot. 01-!
šauskas mylėjęs Ustjanauskienę Į . . ...
per 35 metus, o pagalios prade-j 'Skaitymu nepasitenkinti, 
jo neapkęsti ir ant galo net pa
smaugė. Aš manau, kad “G.” 

žin-

į Tada paskirta antras skaityto- 
Ijas. Skaitė du ir dvejopai 
! suskaitė. Skirtumas buvo di- 
i delis. Net ir tie žmonės, ku- 
; rie kartais pasirodo “viešpa
čių” šalininkais, pradėjo šauk
ti, kad “daktaras,” skaityda
mas . balsus, nuo vienų vagia, 
o kitiemsvprideda. Susirinki
me kilo didelis nepasitenkini
mas. O pirmininkas sau pa-

DETROIT, MICH.
LENINO MIRTIES 

PAMINĖJIMAS 
Nedėlioj, 

vai. po 
Auditorium 
ward ir Forest, 
ypatai.

Revoliucinės 
muzika.

Kalbės: Wm.
Labor Unity redaktorius; 
Dewey Nowell, negras, <iš 
American Negro Lnbor 
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)

TAI TIE ŠVELNŪS

■“ . ’■ J $ .
■

j-'

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge* 
dim o Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir jvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo- 
nąsnS būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų It 
atgaut savo sveikatą.

VaistžolesPI P 1 n 1 1 c^ST^n Vaistžoles yra nuo sekančių ligai I I lu A ii A I vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-
vi VI£111 £11 mo, nenoro valgyt, strėnų ir pefifa

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

ilVj HvJlUAV 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kre
tine, reumatizmo, plaukų s linkinio, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins steik* 
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

,usi vftift-

PLATINKIT
“LAISVĘ

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama

PARAŠĖ SENAS VINCAS

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygutė Turi 82 Puslapius Kaina 40 Centų.

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

3240 Thomas St. ♦ Chicago, Illinois

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second AveM Cor. 14th St.

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

arba

GRABORU S-l NDERTAKER '

LIETUVIS GRABORIUS

PAJIEŠKAU švogerio Juozapo Sa
kalausko, iš Augštosios Panemu

nės. Senai Amerikoj, pirmiau gyve
no Jenners, Pa. Girdėjau, kad mi
ręs. Jeigu gyvas, malonės pats at
sišaukti, arba kas apie jį žinote, 
praneškite. Jieško Ona Žukauskienė, 
po tėvais Indziuliukė. Mano adre
sas: O. ’ Žukauskienė, 82 Nichol St., 
Newark, N. J.

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

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

Bell Phone, Poplar 7545

f Puslapis Ketvirtas

**
LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

ŠIŲ METŲ MADOSj.

MINERSVILLE, PA.

t

i
8

i'i

f

namus labai pigiai ir tas neilgai

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis

f

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

Kaina žemiausia—• fornišiai garantuojami. 
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM 
KITCHEN SUITES

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

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

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VALINčIUS
Room 32, Weitzencom BIdg„ 

Public Square
WILKES-BAKRE. PA.

Penktadien., Sausio. 17, Į930

Kurie esate 
nuo draugijų, malonėkite at- 
išsirinkti valdybą 1930 me- 
Tat nepamirškit ir ateikit. 
J. Bakšys. 14-15

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRAUTHUANIAN AGENCY
? i . i J

, 545 Ęąst, Broadway, South Bostone, 
i c \ į ; ■{ ir kiti skyriai;

BOSTON OFFICE
‘ ’ 18 Tremont Street

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

Svarbios prakalbos įvyks 
sekmadiehį, 19 d. sausio, Dar
bininku Svetainėj, 3rd St. 
Pradžią,^ Vai. po pietų.

t v-; ' . t

—Na, o ^kaip ^Griunšteinas, vėl Motovy-' jus nuvarysime ir kelnes mazgoti priver-į UZFdSyklJC LsiSVC?
Tą patį vakarą įvyks

kas yra svarbu visiems. Tai-

Sekr. M. S. 14-45

su moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta

,v; ••• *

NAUJAUSIOS MADOS

(Tąsa)
Ei, raudoni draugai! O kur dabar yra 

draugas Gončarov (jis buvo karo komisa
ras 26-tos Raudonosios Armijos divizijos 
ir baltieji dabar norėjo sužinoti, kur yra 
komisaras, ten ir divizija—Vert.).

•~Jis ne mūsų...
—Žinau, kad ne jūsų, o 26-toj divizijoj, 

gal jūs matėte jį, kaip jam sekasi?
i —Matyti, kaipgi nematėme, vakar Kim
iuose susitikome.

—Aha,—džiaugėsi baltųjų oficieras, iš
gavęs,—reiškia vakar štabas 26 divizijos 
Kliučuose, reiškia ir ji ten.

—Prieteliai, kokios gubernijos jūs esa
te?—klausė kitoj vietoj.

—Maskvos!
—O jūs?
—Mes? Viatskos?
—Taip ir manėme, arba Viatskos, 

Permio. Tai Kolčako gubernijos.
—Draugai, eikite pas mus,—šaukė rau

donarmiečiai.
—Radote kvailius!
—Eikite pas mus!
-—Pas jus badas; duonos nėra. ,
—Užteks!... ’Sibirą užkariausime-^už- 

teks! •
—Nepaspfingkite, draugai.
—Na, jeigu taip, tai greitai iki Irtyšio į

NANTICOKE, PA.
, I —> 1

Sausio 5 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 135 kuopos susirinki
mas. ~ Nors narių mažai susi
rinko, bet pats susirinkimas 
buvo rimtai vedamas. Komisi
ja išdavė, raportą iš\ įvykusio 
baliaus, kuris pelno davė $43.- 
02. Nutarta aukoti sekamai: 
Agitacijos Fondui $5; T. D. A. 
$5 ir parėmimui Illinois 
tijos streikierių $5.

t »•*! • • '

Darbai eina neblogai, visos 
i anglių kasyklos dirba pilnai, 
bet darbininkams numuštos 
algos. Angliakasiai dejuoja, 
kad .negali uždirbti., Kur pir
miau uždirbdavo nuo 7 iki 10 
dolerių į dienų, dabar uždir
ba tiktai nuo 4 (iki; 6< dolerių 
į dienąį o kaip kur ir tiek ne
uždirba.. ; Bet darbinįnkai į li
nijos susirinkimus nesilanko ir' 
nesistengia kovoti,, kad page
rinus savo būvį. J. V.

Kalbės drg. Z. C. Mažeikie
nė iš Cleveland, Ohio. Rengia 
A. L. D. L. D. IX Apskritys ir 
L. D. S. A. VI Rajonas.

Draugė Mažeikienė yra žy
mi kalbėtoja, nesenai lankiu
sis Sovietų Sąjungoj ir Lietu
voj. Todėl papasakos, ką sa
vo akimis matė tose šalyse; 
taip pat ir apie Amerikos dar
bininkų reikalus. Todėl visi 
pasistengkite kuo skaitlingiau
siai atsilankyti į' šias prakal
bas, nes ne visada turime pro
gą išgirsti gerus kalbėtojus, 
ypatingai moterį. Įžanga vel
tui.

Užkviečia Rengėjai.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

lov šnipinėjo apie Karinio ir Revoliucinio 
komiteto 5-tosios armijos narį,—senai nie
ko apie jį negirdėjau.

—O Griunšteinas, dabar didis vyras.
' /—Gana, 'aišku, kad čia 26, 27 divizijos 
ir 5-toji armija—niurnėjo oficieras.

—Na, o ką, ponai oficierai, šiandieną ne-
• kariauname?—klausė sargybiniai.
• —O ką, ar pas jus yra noro muštis, — 
•riktelėjo oficieras Petin,—aš tuojaus pri
sakysiu atidaryti ugnį...
• Oficierai ėjo atgal pas savuosius. Ant 
^krašto iš krūmų pasirodė baltųjų sargai. 
•Priešai vieni prieš antrus kokį laiką stovė- 
■jo tylomis. Diktas paoficierius, juodbarz- 
■dis, sudavė sau per šoną:

—Sūnau, Spiridone, niekše, tai tu ten?
—Spirka Chlebnikovas tuojaus pažino 

irgi savo tėvą.
—Aš, tėve, aš...
Raudonieji ir baltieji su išplėstomis aki

mis žiūrėjo į priešus: tėvą.ir sūnų.
—Tai reiškia, kad prieš tėvą, vaikeli, pa

kėlei ranką? a? Liuosnoriais nuėjai pas 
raudonuosius, tu šunyti!

—Taip, liuosnorys, tėve.

Sime.
Jaunas raudonarmiečių komisaras vėl 

. bandė peytikrinti baltuosius.
—Draugai, už ką jūs kariaujate?—klau

sė jis. Ir balsas jo garsus.
—Kariaujame, kad jus, visus komisarus, 

išmušus!
—Ką jums komisarai blogo padarė?
—Jie plėšikai!
—Ką jie apiplėšė?
—Visus pragaišino. Gyvenimo už jų nė

ra. Karas tik del jų. ' ..
—Šia, pasiskaitykite mūsų knygelių, — 

ir raudonarmietis brido per vandenį, neš
damas knygeles.

—O jūs štai pasiskaitykite mūsų—ir 
prieš raudonarmietį išėjo sudžiūvęs toto
rius. Upė Tobol šioj vietoj buvo negili. 
Priešai upėj susitiko artimai k perdavė 
laikraščių ir brošiūrų pundelius. Šimtai 
žmonių iš abiejų pusių vienu kartu rėkė.

Baltųjų komandantas Močalov pavelijo 
savo kareiviams kalbėtis su raudonaisiais, 
nes jis ant jų pasitikėjo kaipo liuosndrių. 
Jis manė, kad tas prisidės prie griovimo 
Raudonosios Artnijos.' Bet vėliaus p?ama- 

—Aš jį namuose palikau, maniau moti- tęs, kad |š to Vaisius gauna >tik] priešihgoįi 
įpusė, jis tą broliavimą uždraudė. Ir kar-j 
tu iš dyi-kanuolių batarėjų atidengė ugnį 
ant raudonarmiečių. Kulkos atūžė ir spro.-

Jeigu turite savo gerų drau
gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisvę.”

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

, LAWRENCE^ MASS.
A. L. D. L. D. 37 kuopos mėnesi

nis susiriųkimas įvyks nedėlioj, sau
sio 19 d., 6 vai. vakare, L. U. K. 
kambaryj, 41 Berkeley' St. Draugės 
ir draugai, būtinai ateikit j Susirin
kimą, nes daug turime reikalų aptar
ti. Taipgi yra parėjusios Seno Vin
co apysakų knygos, ateikite atsiimti, 
taipgi jau laikas pradėti mokėti už 
šiuos metus. ‘ ‘
svarbiu klausimu ir parko bendroves 
posėdi 
g visi pribūkite ant laiko, kaip , 6 
vai.

• laidoja numirusius
Norintieji geriausio

f. žema kainą, nuliūdimo
aūkitės pas mane. ~

Suėmė 17 Sukilėlių 
Meksikoj

Mexico City.— Matamo
ros apielinkėj kariuomenė 
sugavo 17 narių sukilėlių 
grupės. Sakoma, ta grupė, 
organizavo sukilimą.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto metinis j 

susirinkimas bus. utarninke, 21 d.1 
sausio, Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St., 8 vai. vakare. Kurie esate 
išrinkti 
eiti ir 
tams. 
Org.

CLIFFSIDE, N. J.
Visi A. L. D. L. 1). 77 kuopos na

riai malonėkite ateiti į susirinkimą, 
kuris bus šią nedėlią, 19 d. sausio, 
11 vai. prieš piet, M. Mažeikos sve
tainėj. Yra daug svarbių reikalų, 
kuriais privalo domėtis kiekvienas 
draugas. Taipgi nepamirškite, kad 
reikia ir naujų narių traukti mūsų 
organizacijdn, tat jei kas turite tin
kamų i narius draugų—pakalbinkite 
juos,' kad taipgi ateitų į susirinkimą. 
O ’nariai tai būtinai privalo dalyvau
ti. Sekr. V. K. 14-15

Išbalzamuoja ir 
visokių kapinių, 
tarnavimo ir už 
valandoje kaukitės pas mane. Pas mano 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
gcriausio.se vietose ir už žemų kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ant. 
pa-

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

nai pagelbės ūkio žiūTėti>’ o jis štai ką, 
prieš tėvą kariauti nuėjo.

—Ne aš, tėve, prieš jus kariauti nuėjau, 
o tu prieš mane, prieš visą* darbininkų kla
sę su oficieriais kariauji išvieno.

—Dar tu man čia kalbėsi,—piktai rėkė 
' tėvas,—eikšian čionai! Mesk šautuvą!...
; —O šito ar nenori,—juokdamasis tarė 
sūnus rodydamas žemiau pilvo.

—Ha-ha-ha!... Gerai sūnus atkirto se
niui — kalbėjo raudonarmiečiai.

—Prakeiksiu, sūnau, prakeiksiu,—piktai 
kriokė tėvas.

—Mums tik nusispjauti ant jūsų senovi
nių prietarų, prakeikimų.

—Ne sūnus tu man daugiau,—augŠtai 
pakėlęs ranką tarė.—Prakeiktas tu ant vi
sados. Prakeiktas!...<ilr’' >

—Na, vistik nešausi į tėvą, Spiridone.
; Gaila—atsiliepė kiti. <

Įkaito veidas Spirkos. Jis prisiminė, 
kaip tėvas kiekvienu kartu,, grįždamas iš 
Jomarko, parnešdavo jam pyragaičių. Jis 
‘prisiminė ir tai, kaip jį mažytį ant rankų 
•supdavo, ant arklio jodinėjo. —Et,— jis 
^liuosnoriu už buržujus nuėjo kariauti. Ne 
i tėvas jis man daugiau. Priešas, o ne tė
vas. Buržujų gynėjas! Ne tėvas!

Spirka pasigriebė šautuvą, priklaupė ant 
kelio ir paleido šūvį į tėvą. Kulka perkir- 
o tėvui kepurę. Senis drebančiomis ran- 
omis pasigriebė šautuvą ir pradėjo šau

dyti į sūnų. Raudonarmiečiai ir baltieji
• tylomis tėmijo kovą. Senis visai sujudo,
• netaikindamas šaudė į tą pusę. Šautuvas 
Uirebėjo jo rankose.

—Sūnus,—niurnėjo jis, siųsdamas kul
kas,—geras sūnus!... sūnus!... Spirka 

-Su ketvirtu šūviu peršovė tėvui šoną. Se
nis suriko. Metė šautuvą ir kamuoliu su
sirietė ant žemės. Prie sužeisto paoficie- 

, rio (tėvo) priėjo sanitarai.
. —Būk prakeiktas tu tėvo žudytojas!...

: Prakeiktas... Prakeiktas!...
'I.; Kraujas ėjo iš burnos. Sūnus šaudė ir į 

sanitarus. Raudonarmiečiai atėmė iš jo 
šautuvą:

—Sustok, del tavęs dar mūšis prasidės!
Broliavimasis ; ištisai visą liniją tarpe 

baltųjų ir raudonarmiečių N-kos divizijos. 
Baltieji, juokdamiesi rėkė raudoniems:

—Kaipo priešai, mes perkalbėtojų nerei
kalaujame, įr taip susikalbėcim.

—Ah, jūsų motina, ne motina, susikal
bėsime—raudonarmiečiai atsakinėjo.

—Na,'jeigu žodis negelbėja, tai pasimsi- 
me geležimi—tarė raudonarmiečiai ir su-1 
gulė į apkasus.

—Nepereis jums, ponuliai, tas veltui;' 
snukius sudaužysime, sudaužysime! Gau
site jūs, baltosios gyvatės!...

Baltųjų kareiviai nenoromis atidarė ug
nį iš Šautuvų. Broliavimas priminė dau
geliui karą su vokiečiais," kąda karo baigi
mas buvo tartum negalimas, o broliavimas 
daug paveikė... Ant upės Tobol griovė, 
trenkė, trūko; ėjo mūšis. Keletas šūvių 
atlėkė į miestelį, šeimininkai, ypatingai 
moterys, kur buvo komisaras Molov, bėgo 
į skiepą. Komisaras ir raštininkas gėrė 
arbatą. Moterys verkė ir slėpėsi:

—Viešpatie, kada tas viskas baigsis? 
Visus mus išžudys. Viešpatie, viešpatie, 
vyrą užmušė kare su vokiečiais, o dabar ir; 
mus su vaikučiais pribaigs.1

—Nieko, nieko, draugės. Būkite ramios; 
čia nepasieks.

—Oh, \draūgai, visiems tas karas atsiė
dę. Argi jums vis kariauti dar yra noro? 
—jau iš skiepo šaukė moteris; > ,

—Todėl iiį kariaujame; kad karą baigus. 
Paskutiniu kartu kariaujame, kad ..visus 
karus baigus, padarius negalimais.

—Oh, nesuprantu aš to. Karą baigti no
rite ir patys: kariaujate. Mano protas sa
ko: kad karą baigus, tai reikia taiką pa
daryti. ' '

—Ne, moterėle, su Kolčaku negalima 
taika; jis jos nepriims.

—Kas čia jus supras. Balti buvo, sakė, 
kad jūs taikos nenorite, kad komisarai tai
kos nenori.

—BMtieji meluoja. Kada sumušime mes 
juos, tada pamatysite, kad mes tiesą juriis 
sakėme. Ir karų nebus daugiau.

—Duok jums, dieve, padėk jurus, dieve— 
žegnodamasis tvirtino senelis.
' fėjosTaudonarmietis su žinia. Žalioj uni
formoj, rudomiš kelinėmis, su žvaigžde ant 
rankovės ir kepurės. ' <f

—Draugas Molov, ten papildymai pribu
vo. Gal turėsite jiems prakalbą, nors visi 
liuosnoriai.

—'Būtinai reikia su jais pasikalbėti. Aš 
tuojaus. Lai .palaukia. z

(Tąsa bus) .

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas'paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite tnūsų žodį. -
CITY POINT

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

fa Irma A /
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo\ vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderriiškais' įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tpinjląą ; ‘ ‘ v

' ’ ;,UVON, MASŠ.
3 akerių^ farms,' 6 kambarių na

mas, bąrnę, • ęarądžiūs, gražus so
das, vienąją iš? kariausiu pirkimų 
kas myliį gjyvėnti ‘toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

* EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchester^. Randos įeina

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRI DG E WATER—FAR M A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barno, garadžius, vištinin-. 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, £5 turkes; * parsiduoda už> 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite' Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 katnbarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
grosferiū ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. : Matykite A. Ivas.

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

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

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare 7Sc.ritrrrin t Antroj klasėj lašais išsimaudymas 9E/iiKA įr miegojimas per visą naktį ant Jį Centai 

trecių lubų, onngam kambaryj —
M. TEITELBAUM, Manadžeria

Naujai perdirbta Rusiikai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau* 
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis

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

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, pardtiodath, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A, 1VAS ir C. F. YURGELUN 

545 Broadway, Šd. Boston. TeL, 0605-—1337

x prūdas -su sūnum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTU*

ATDARA 
DIĖNĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
PanedSliais ir 

Utarninkais

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

Trys gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ©ringas 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.
Telefonas: Pulaski 1090

gcriausio.se
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Pehktadiėn., Sausio 17, 1930 Puslapis iPenktas
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gaut jų minčių pasekėjų. Jie 
čia rengia įvairias prakalbas, 
kalbina gabesnius jaunus vei
kėjus prie jų pi-isidėt, bet vis 

Viturėlio Džiaugsmas įgaudavo griežtą atsakymą.
“Tėvynės” No. 52 beskaity-Į Tas ne tiesa, p. V. Kada 

damas, patėmijau korespon- Schenectady lietuviai daugiau 
denciją iš-Amsterdam, N. Y,., Į veikė tarpe amsterdamiečių, 

1 — «« M X 1 7 U M 7 1 i n -V-V n Ir U J — 

Polemika ir Kritika
' ................... ... U I j , .1 .

AKRON, OHIO AKROhJ,> OHIO
Sausio 5 d. įvyko A. P. L.

& po kuria pasirašo Viturėlis.! tai pasekmės kitokios būdavo. 
1 Jis rašo. “Ši lietuvių kolonija Pradėjus mažiau atydos kreip

iami ir liuosa nuo bolševikų- i ti ir kai kuriems Amsterdamo 
komunistų. Gal kitų kolonijų; veiklesniems draugams . prasi- 

l‘ lietuviai^ veikėjai stebėsis, ko- šalinus, apsistojo ir darbinin- 
del pas mus nereikia su bolše- kiškas veikimas. 
Vikais kovos vest, kode! pas: Dabar 
ihus jų tik keli ir tie pasislė-į skirtumus

“Turiu pažymėt tą, kad 
mūsų kolonijoj bolševikuojan-

Y čių lietuvių nepriima į jokias 
: draugijas, kuopas bei kliubus. 
žinoma, kartais pasitaiko, kad 
ti^ lietuvių vienybės ardyto
jai, nekurie neaiškūs būdami, 
įsispraudžia į draugijas, bet 
patyrus, kas jie toki, geros 
valios lietuviai au jais nieko - ----- - ----- . _
bendro neturi ir į jokią valdy-Įba 8 vai. Į dieną ir didelėj di- 
bą neįsileidžia. Bolševikiškos''"" 
propagandos jiems čia varinėt Į d

pakalbėsime apie 
Amsterdamo ir 

Schenectady lietuvių. Nors tie 
miestai skiriasi 16 mylių to
lumo, bet skirtumas didelis. 
Schenectady apie du syk di
desnis už Amsterdamą. Sche
nectady daugiau mechaniški 
darbai, darbininkai daugiau 
išsilavinę, daug daugiau už- 

; dirba ir supratimas apie- dar
bininkų klasės reikalus augš- 
čiau stovi. Schenectady »dir-

i džiumoj tik šeimyrios galva 
dirba. Amsterdame dąugiau- 

! šia

Sausio 1 d. S. L. A. 198 kuo. i Ą. 40 kuopos mėnesinis, susi 
pa buvo surengus teatrą ir I ■
balių. Buvo suvaidintas vei
kalas “Motinos širdis,” ketu
rių veiksmų drama. Lošime 
dalyvavo Isekami: A. B. Be
leckienė—motinos rolėj; B. 
Krivickas—Antano rolėj; S. 
Beleckiūtė—Marės; A. Domi- 
nikaičiūtė—Onutės; Ą. Ru
činskas—Jonuko; -A. Belec
kas—Skuckio ; A. Daruliūtė— 
Barboros; V. T. Naverauskas 
—Baltraus; B. Jerašius—Anu
pro.

Lošėjų buVo Visokių—Vieni 
seni, kiti jauni, dar pirmu kar
tu scenoj. Ir reikia pasakyti, 
kad tie, kurie buvo pirmu kar
tu scenoj, beveik' geriau lošė, 
negu senieji. Mat, jaunieji 
dėjo daugiau pastangų, kad 
pramokti. Kurie paima roles 
ir nesistengia išmokti, tie, ma
no supratimu, turi menką su
pratimą apie dailę. Bet abel- 
riai pavyko gerai. žmonių-

. Narių atsilankė 
skaitlingai. Senas pirmininkas 
J. Navickas perstatė dvi nau-į 
jas nares—Venckūnienę ir 
Tiškienę, kurios buvo priimtos.’ 
t Nors mūsų priešai deda dP 
kėliausių pastangų,' kad šiai 
organizacijai pakenkus, bet 
aš manau, -jeigu tik da
bartinė kuopos valdyba gerai 
pasidarbuos, tai per šiuos me
tus galės davaryti iki šimto 
narių.

Dabar naujai išrinkta val
dyba rengia balių ir teatrą. 
Lošėjai bus iš Clevelahdo.

Korespondentas,

''zu'otaž ‘ir Temrarnąs imi jos, ’jei-! 
gu norima streiką ( padaryti I 
pasekmingu. Bet čia to nebu
vo. e

Bet ' nežiūrint, kad Brigs 
Body Ųo. darbininkai išėjo į 
kovą be organizacijos vadovy
bės, bet Susilaukė pagelbos iš 
Industrinės Auto Unijos, 38 lo- 
kalo, kuris pasiėmė tvarkyti ir 
padėti Brigs Body Co. darbi
ninkams laimėti kovą.

Darbininkų padėtis blogėja 
diena iš dienos. Mūsų, ko-, 
munistų, yra pareiga tuos su
kilusius ir kylančius darbinin
kus -supažindinti su darbinin
kų klasės partija — Komu
nistų Partija.

Geresnės progos nebuvo, 
kaip dabar, kada bosai ty
čiojasi 
vargšo,
Mūsų, susipratusių

į duotimi bedarbiui, •. nėorgani-

4 f
JUOZAS KAVALIAUSKAS

.> i ■ I

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: nK?,ysKone’ Mt!Il„9669 
Bell, Oregon 5136

nėra vietos, todėl jie ir ra
mūs.”

Jei p. Viturėlis būtų stam- 
kapitalistas ir tą rašytų, tai 
nesistebėčiau, bet esant darbi
ninku ir tokias nesąmones ra
šo, tai jau labai keista.

Viturėlis džiaugiasi, kad jų 
kolonija bolševikuojančių lie-j 
tuvių nepriima į jokias drau-! 
gijas, kuopas bei kliubus. ži-! 
noma, tą daro laužydami drau-| 
gijų įstatus, štai ką sako kon-i 
stitucija Amerikos 'Lietuvių, 
Kliubo, skyrius II, Narių Priė
mimas: “Kiekvienas lietuvis,; 
be skirtumo tikėjimo ir nuo
monių, tariipa nariu A. L. K.” 
Pagal V. išsireiškimų, jei kurjs’

✓ lietuvis turi nuomonę 
kohhinizmas yra geras 
tas darbininkams, jį nepriima 
į kliubą. Ar tai čia ne laužy-' Jįectady 
mas įstatų ?

A. L. K. susideda didelėj Šis kliubas 
didžiumoj iš darbininkų. • O randavo j a visiem 
bolševikai keno reikalus gina,• 
jei ne darbininkų? Išskyrus 
Rusiją, visos pasaulio valdžios 
sudarytos kapitalistų, pastaty
ti jų ištikimi tarnai, kurie ap
gina jų klasės interesus. < 
kapitalistinės 1______ __

I > giausia persekioja bolševikus 
, —komunistus. Kas daugiausia!

*'*’“'?•**»>* įteratūros Draugijos Apskritį.;

cl. nlllduCl llcllliu UUUKldU“i , . -< r* Z\ i - i
audinyčios (karinės), I kas musų ko-

CLEVELAND, OHIO
Brigs Body Co. Darbihinkų 

Streikas1
Sausio 3 d., 7 vai. rytė, virš, . j ,

200 darbininkų metė darbą, j zu°fam parodyti kelią, kad be 
protestuodami prieš nukapoji-! 
nią algų vifš 60 puoš, ir prieš 
“speed-up” sistemą, kuri įves
ta dirbtuvėje. Tai iš eilės ant
ras tokis protesto streikas bė-

š paskutines tėisės 
bedalio darbihihko.

yfa už- MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyif, N.j Y., i 7Gerai pataikot padaryt cigarus, kad | 
mėhesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; neis 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kVėpf!”

I organizacijos, be. unijos ir po- 
litines :vadovybes darbininkų 
klasei laimėjimas nėra gali
mas.

Nedėlioję, sausio 19 d., 2 
vai. po pietų, visi dalyvauki
me ir atsiveskime bedarbius j 
masini mitingą 
paminėjimui, 
žanga dykai.

kvėpi!”
i M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po kėlioliką 
šimtų jų parsitraukia.

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

Taip pat darbininkų veikėjas draugaą J. Zdanis, 12 Lynwood At., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisieini 
vietiniams bei apiėlinkčs biznieriams pristatyt pagal wholesalė kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarų.

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI ' 1
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

i- u m i., i lonijoj skaitoma nemažai. Pel-dirba 10 vai. į dieną ir mažai! J J 
šeimynų moterys, kurios ne
dirbtų, palikdamos vaikelius 
ant “dievo valios,” traukia į į 
dirbtuves. O jeigu iš i___  .
neetady atvažiuoja, nurodo 
darbininkų skriaudas, ir kaip 
pagerint gyvenimo sąlygas, tai 

Iv. supratimu jie fanatikai, ir 
! p. V. miegoti ramiai negali. 
|V. sako,, labai gerai daro A.
L. Kliubas, kad bolševikų jo
kiems parengimams neranda- 
voja savo svetainę. O jei iš- 
randavotų, tai kas atsitiktų, į 
ar svetainę pagadintų ? Aš ; 

įmanau, kad prisidėtų nrie na- j _ (irr ...,,. <<o G • i\i- vyne, “Keleivis ir “Saule,taisymo, nes apmokėtu ir keli: A , , A T tzi- iJ r 1 Amsterdamo A. L. Kliubas
darbininkų, bet 
laikraščiai ne-

‘Vil-j

no liko $61.10.
Mūsų priešai labai nepaten-; trijų savaičių.
.. 7 \ v. , . i Ri•i<rc Rnrlv Cn r]

Sche-i yyl,;,°-
kinti, kad šis paren'gimas pa- 

. x Mat, -jie labai daug 
kalba apie lietuvystę, apie 
gražią lietuvių kalbą ir kitus 
-galus, bet kada kas būna lie
tuvių parengta, tai jų-nema
tysi.

ši S. L. A. kuopa geruose 
santykiuose su kitomis darbi
ninkiškomis kuopomis, todėl ir 
savo ‘parengimuose turi pasi
sekimą.

doleriai įplauktų į iždą 
daik- galėtų ką pagerint

Paimkime pavyzdį iš Schc- 
Lietuvių Apšvietos 

Kliubo, kurį valdo bolševikai, 
savo svetainę iš- 

is, bet iki šięl 
niekas dar nepagadino nei sve- 

C tainę, nei narius. Atbulai, 
dar finansiniai prigelbsti na
mą užlaikyti.

Toliaus Viturėlis tęsia :-t— 
q ‘Laisvės’ No. 298 Prūsei-kaTr 

valdžios" dau- Matulevičius sako, kad mūsų, 
, lapielinkėj reikėtų sutvert A. | 

i L. D. L. D., tas reiškia, Ame-j 
' padeda pastangų palaikyt vie-ir^os Lietuvių Darbininkų LU 

nybę tarpe darbininku orga-|^ra‘Qr?s Drau?‘J°s Ąpskntj. 
nizuot j unijas, kad‘pagerintlYpac Jiems rūpi ir net ragina 
skurdžių darbininku būvį ? j Centrą, kad pasirūpintų Am- 
Jei darbiKfnkams ' išsisemia ls‘erdamu ,r. net Poolville, N. 
kantrybažn- negali panešt ka-'|Y- Mat> ,J‘en?s> Paydo, h/a 
pitalisMĮ uždėtos naštos, išeina!se,-8?nt’ skauda širdį, kodėl! , . -------------- ------------ -------------
vadovauja? Bolševikai.
daugiausia nukenčia ir į kalė-

Ėrigs Body Co. dirbtuve bu
vo užsidarius nekurį laiką. 
Darbininkai visi, virš 1,000, 
atleista mandriu sugalvotu 
skymu. Praėjus kelioms sa
vaitėms atidaryta ir visi pri
imti atgal darban, kaipo nau
ji darbininkai. Daugelis dar
bininkų, ypač kvalifikuotų, 
priimta ■ 75c 1 
Bet atėjus užmok&snio dienai: CHICAGO.— Aprokuoja-
—30-40C valandai užmokestis! ma? kad pereitais metais 

i konverte. Darbininkai patyrę; automobiliu nelaimėse žuvo 
Hš algos, kad jie negavo tiek,; . . 13
i uz kiek buvo priimti darban, ;v.’ v. / \
Į išėjo i streiką, šitokis štai-j simeių daugiau, negu 1928 
j gus streikas turi būt suorgani-1 metais.

valandos alga.

0 su , ... .i susideda is
I darbininkiški
I pareina', kaip “Laisvė, 
į uis” ir “Darbininkių Balsas.” j 
i Reiškia, apie savo klasės rei-j 
Įkalus nenori nei žinot. Susi-į 
pratę darbininkai skaito ir] 
priešų spaudą, kad suprast,! 
kaip jie mulkina darbininkus. 
Tai ir p. Viturėlis jei skaity
tu darbininkų klasės spaudą,' 
tai kitaip suprastų ,ir atsiimtų ■ 
tą žodį, kad-ScheiiChady fafraC ii
tikai, sakytų, kad aš pats juo-!
mi esu. ■ haarleiJi ’oil

Tką, tai kas tuos streikus I,či\ įmonės gražiai sugyvena, 
Kas kodėl toki tautiški, kam rupi-i 

naši savo tautos reikalais.” I
U dug IcxUblcl IlUKcIlvLd Ii Į -i* i I
jimus papuola už darbininkui Matomai pas Viturėlį dar j 
reikalus? Tai vis bolševikai Jnuo ?en°ves pasilikusios min-

O kas tie bolševikai ? Tai
r apsiskaitę ir suprantanti savo 

.klasės reikalus <
kuriuos visokį išnaudotojai
šmeižia ir neapkenčia^. Viturė- 
lisj būdamas tos pačios klasės 
nariu, tai ^ra, darbininku, 
džiaugiasi iš nežinystės. kad

■ jis bando koją pakišt delei sa
vo klasės narių.

Toliaus, ' V. užkliudo
Schenectady. Jis sako, tai 
lietuviški fanatikai įsigalėjo.

i Jau daug sykių jie dėjo pa-
. stangas, kad ir Amsterdame

w. ■

Proletaras.

Lenino mirties 
Bedarbiams į-

Darbietis. John Naujokas

Automobiliai Užiriuše 31,500 
Žmonių 1929 Metais

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
JP ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules'e. Nauja medicinos moksle pažanga ja? pa
darė malpniomis. irgM® Hbandyk šiaųdie. Tri
lengvai Vartojamo-ra , jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-® ™ ® ® ^se 35c, 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspaudąfflkg fi g g
jusu sveikata1 apsaugos. M. JB J
v*.W.BMRteivjv _ tikrąsias gyduoles. Ieškokite

Gqld Medai” vardo kiekvienoje dėi- 
žutėje.

Kovokite prieš besirengimą prie 
Imperialistinių karų!

Apginkite Sovietų Sąjungų!

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
1 GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. . ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių ChroruSkn 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažames J/’KU* 
Galvos , Skaudėjimo, .Neuralgijos, < Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ligų, Retormtizmo,’' Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- . 
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijo* Bandymai^-Spinduliai,

STOKITE I KOMUNISTŲ PARTIJĄ!

DSĮ. Z 6 M® no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.LENINOPAMINĖJIMO MITINGAS DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKAJ tys, kada mus- mokino , kaip 
! buvome po caro letena—“Už 

” Šian
dien sušipratę darbininkai ki
taip protauja, jie sako: visų 
šalių darbininkai, vienyki- 
mės! Mes nieko . neturime 
pralaimėti, kaip tik išnaudoji
mą. Ir ar A. L. D. L. D. 
nėra lietuviška organizacija, 
kuri išleidinėja lietuvių kalboj 
darbininkiškas knygas? Juk 
šioj organizacijoj priklauso 
virš 7,000 lietuvių.

Aš nesuprantu p. V. min- 
; ties “gražiai sugyvena.” O 
ko trūksta tarpe Schenectady 

i lietuvių, kuriuos p. y. fknaTi- 
: kais išvadinot? Ar jie nesu
gyvena?-' Kuriose draugijose 
priklauso, visur draugiškas ir 
broliškas sugyvenimus. Bolše
vikai turi įtekmę nariuose, 

įjuos išrenka į ^valdybas, paver 
Ida draugijų reikalais rūpintis 
į ir niekur jokių suktybių nė- 
Įra padarę. |

Toliau p. V. rašoMūsų 
kolonijoj daugiausia šie laik
raščiai skaitoma: “Vienybė,” 
“Tėvynė,” “Dar b>kn inkas,” 

j “Sandara” ir “Dirva.”
Tie visi laikraščiai buržliazi- 

, nės minties ir jie darbinihkų 
reikalais nesirūpini, daugiau
sia tik savu pilvu.

Schenectady šie laikraščiai 
daugiausia skaitoma: /‘Lais
vė,” “Vilnis” ir “Darbininkių 
Balsas,” kuriuos darbininkai 
išleidžia, darbininkai kontro
liuoja ir susipratę darbininkai 
skaito. ! Į Lietuvių Apšvietos 
Kliubą pareina šie laikraščiai: 
“Laįsvė,” “Vilnis,” “Darbinin
kių Balsas,” 
anglų -kalboj

iiuaitu savu . zx • rr»- , 
darbininkai, ™r‘^ Car« W.nV

ir 
tie

ELIZABETH, N. J.
Vienas iš Ispūdingiaušiij šiame 

Sezone

Trečiadenį 
SAUSIO 22 D. 

7-tą Vai. Vakare

Madison Square
Garden’e

50th St. ir 8th A Ye.
NEW YORKE

Ka» yri didžiausia* žmogaus pricias?—Kaltis. Jis ne tik tankiausia* lira* |v>r°. 
ir i graby paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką paganejuami

TT . , - . _ _ _ (Milteliu* nuo žalčio) jokių žalčių nebijo. Uk
Urban s Cold Powders 7Bc až b*kfM» ",)8i«in.klu°.k nuoamžino priedo J

__ _ . yra tol kanuolS priefi kitą amžiną žmogausUrbo LUX Tabs rill Užkietėjimų—kuri* žmogui pagamina daug rupeecių Vii-MV a ūmo ,Unkių ligų. 25 centai už .krynutą.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATI8KŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ

TEGAUME GAUTI PAS

Komiy
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų 

Partijos Miesto Piki. Komitetas

Subatoj, Sausio .(Jan.) 18
UKRAINŲ TAUTIŠKAM NAME 

214 Fulton Street
įžanga 50c Praūžta 7 vai. vak. 

šio svarbaus koncėrto dalyviai:
V. DILOFF, Rusų-Ukrajnų operos 

basso. Dainuos naujas parink
tas dainas.

ANNA .PETRENKO, colardturo so
prano.

MARGARET ČESNAVIČIUTŪ, , ly
riškas sopranas.

ANTANAS VIŠNIAUSKAS, barito
nas.

Mes, rengdami šj koncertą, turiftie 
Vilties, kad lietuviai darbininkai 
Aaitlmgai atsilankys i ši parengimą 
ir parems mus finansiškai.

liginke vieną iŠ geriausių kon
certų, kokis Elizabethe buvo.

RENGIMO KOMISIJA.

JSiųądaiM niniRUB 
t flu 8avo adresu, WižraBykite:

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

Brooklyn, N. Y.

AK. žemiau pasirafię*, aiunčlu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit man pri»iUlU 
URBAN’S COLD POWDERS ir URJ3OLA, *u tJurodymaia, kaip vartoti.

Vardai

“THE BELT GOES RED”
Bailiška Masinė Regykla

Perstatų
Dąrbininkų Dramatiška Taryba. Darbininkų ir Darbininkių šokių grupe, 
Darbininkų Laboratorijos Teatras, Freiheit Dainų Sąjunga, Darbininkiško

Sporto Sąjunga, W. Ir. Choras ir Bėnas x

įvesdinimas Naujų Komunistų-Rekrūtų 
ŽYMUS KALBĖTOJAI

No------

tfieataa
u.... ’

St. or Ara.

SUU

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

“Vilnis,
‘‘-Daily Worker”
“Sandara/’ “Tė-

Jžanga į; Balkoną 50 CčntŲ, į Orkestrą 75 centai
Rengėjai—-Jungtinių Anlerikos Valstijų Komunistų Partijos Antras Distrik- 

tąs ir jaunųjų Komunistų Lyga į '
26-28 Union u arė, New York City, .N. Y. ‘ •

59th Sts., New York City
Išmok karų amatą ir pra-

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir
... įėjimas iš 736 Lexington Ave. .
įsteigtai metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą j r p ra

Niek kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus vatiuotiw 
taisyti visokių išdirbimų karus pėr trumpą laiką ir už mažą kafim. 
Speciaiės klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikriirtBB. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrinti
——i-i įAiii
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VIETOS ŽINIOS
Kovos ir Revoliucijos ^žmogžudžių Samdytojas 
Scenos Lenino Mitinge Giro Terranova Areštuotas

Lenino mirties paminėjimo j Pagaliaus, areštavo Cirą 
masiniame mitinge, sausio 22} Terranovą, vadą italų /‘demo- 
d., Madison Square Gardene, kratų kliubo Bronxe, artimiau- 
New Yorke, bus pradėta plati! šią draugą teisėjo Vitalės. Po- 
kampanija už reikalus bedar-1 licijos inspektorius Joe J. Do
biu, kurių vien tik New Yorko novanas liudija, kad tai Ter- 
mieste randasi šimtai tūkstan- ranova pasamdė ir parsitrau- 
čių. Bus taip pat nušviesta, kė iš Chicagos septynis, geng- 
kaip kapitalistai krauna visj sterius, ir: kad sulig Terrano- 
didesnes sunkenybes darbinin-j vos įsakymo tie gengsteriai nu- 
kaips ant pečių, besiruošdami; šovė newyorkiecius Ualę ir

Marlową.
Terranova turėjo. Bronxe 

saiką vadinamų “raketierių”; 
jie verstinai išreikalaudavo iš 
daržovių vertelgų, kad per 
juos mokėtų reguliarius mo
kesčius Terranovai, o Terra- 
nova už tai juos1 “apsaugo
siąs” nuo plėšimų, gaisrų ir 
valdžios inspektorių.

Ualė gi ir Marlowas buvo 
sis sekamos scenos: (1) Dar- agentai priešingos gengės. 
bininkiškų šokių grupė; (2) i Terranova ant jų ir užtraukė 
Amęrikos Darbo Federacijos | žmogžudžius iš Chicagos, ku- 
suvažiavimas; (3) Sukilimas; riems pasirašė skolingas $20,- 
(4) Organizacija: (5) Strei- 000 (už tą darbą).

'kas; (6) Iš Sovietų Sąjungos
(7) Lenino paminėjimo mar
šas (šokiais išreikštas) ;
KovOn!

į naują ; imperialistinį x karą. 
Atėjusieji į tą mitingą išgirs 
ir apie dvokiantį buržuazijos 
Vai d ohų’supu vilną, jų vagystes 
ir žiaurėjantį tų ponų piktu
mą prieš stojančius t į kovą 
darbininkus.

Be to, bus pirmos rūšies kon- 
certiniai-muzikalė programa. 
Masiniame scenos veikalėlyje 
“The Belt Goes Red” vaizduo-

Kaip skaitytojai atsimins, 
laike nesenai įvykusio Vitalės 

(8); pagerbimui bankieto buvo ap
iplėšta to pokilio svečiai. Tarp 
svečių Mtvo ir desėtkas polici
jai žinomų plėšikų, taipgi ir 

; Chicagos gengsterių, (kaltina- 
i mų ’žmogžudystėse. Patsai 
■ bankietas buvo surengtas tuo 

pro-; tikslu, kad išplėšt iš vieno chi- 
kuroras T. C. T.' Crain, atėjęs; cagiškio kriminalisto Terrano- 
pas policijos komisionierių į vos raštelį apie minimą 
Whaleną, pasakė, kad negalįs Terranova manė, kad 
surasti kaltininkų, kas nušovė ■ kišeniuje randasi tas 
milionierių gemblerį Rothstei- raštelis, 
ną, augštų politikierių sėbrą.' šitokius nurodymus 
Buvo areštuoti ir po didelėmis policijos inspektorius J. 
kaucijomis pastatyti Rothstei-: vanas.
no “frentai” gembleriai, Hy-, ko daug nusigąsti, 
man Biller ir G. A. McManus, 
apie įvairias kurių šunybes 
buvo žinoma. Bet apskrtties 
prokuroras Crain dabar reika
lauja, ka<| teismas visai pa-, 
naikintų bylą prieš juos.

Nori Išteisint {tartus 
Rothsteino Nušovime

N&w Yorko apskrities

Krutamy Paveikslu Studijoj 
INo Negyvą Moteriškę

skolą, 
tai jo 
skolos

/ r. - * a ‘
Bus Duetai Menkeliūniūtės1
su Katkauskiūte

REIKALAVIMAI
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- 
šąiukit laišku sekamu adresu: Ice 

c_o “Laisvė,” 46 Ten 
13-15

Trečiadienio “Laisvėj” buvo 
išspausdinta, jog Menkeliūniū- 
tė dainuos su Stankūnu d ne

itus. Turėjo būti—su Katkau- 
I skinte,, nors Stankūnas irgi į cream Parlor, .....

dainuos duetus SU Menkeliū-I Eyck St., Brooklyn. N. Y. 
niūte šį sekmad., sausio 19 d.,1__ _ 
Labor Lyceum' svetainėje.

duoda 
Dono-

Bėt TėPranovai nėra 
Nes jį tar

dys Tammany Hall demokra
tų mašinos teismas, visuomet 
mielaširdingas kriminališkiems 
savo partijos gaivalams. Ga
lima čia prisiminti, kad ir ži
nomą gengsterių sėbrą teisėją 
Vitalę, ir bankų bankrūtuotoi 
ią teisėją Mancuso ir kitus to-1 
kius “demokratiškų” teismų 

[ kriukius, kuriems nei plaukas 
jyr Dudley Murphy’o, krutamu I nuo galvos nenukrinta del 

paveikslų manadžerio studijoj, i nedorybių.
New Yorke, rado negyvą gra- ---------------------
Žmj gyvanašlę Harrietą M. A<l-i$var]ji Demonstracija 
lerienę, kuri toj studijoj iri . n i n n J v
nakvojo. Murphy aiškina, 
kad moteriškė, tur būt, miru
si nuo širdies ligos. Bet to
liau gal pasirodys, kas ištikro 
buvo jos mirties priežastim.

m i r-

Už Mergy “įžeidimą” 
Peršovė Darbininką 
K Pavojingai, veikiausia 
tinai, tūlas James Boyer, 21
metų amžiaus, peršovė Jose- 
phą Waltona, laivų įkrovimo 
darbininką, 40 metų amžiaūs, 
už tai, kad darbininkas už
kabinęs ir žodžiais “įžeidęs” 
vieną merginą ir vieną sveti
mą .pačią, su kuriomis Boyer 
buizijo snapsą ir gniaužėsi 
smuklėje po num. 1 Charles 
Št.r New Yorke. Tas ponaitis 
naskui bandė pabėgt ir šovė 
i policmaną. Viena iš ponai
čio patelkų apsikabino polic- 
manui ant kaklo, kad nepasi
vytų Boyerio. Bet vis tieste 
Boyeris tapo sugautas.

prie Bofoutrh Hali
Ateinantį šeštadienį, sausio 

18, 12 vai. diena, įvyksta 
svarbi darbininkų demonstra
cija palei Borough Hall, 
Brooklyne. Tai bus darbinin
ku protestas prieš miesto ad
ministraciją už švaistvmą mie
sto pinigų, kuomet New Yor
ko darbininkai desėtkais tūks
tančiu kenčia alkį ir šalti.

Mat, 
majoras, 
metinės 
$40.000. 
stančių New Yorko darbininkų 
kasdiena numušinėiama ir taip 
iau mažos, skurdžios algos; 
kuomet dabartiniu laikYt il
giausios eilės alkani) it šaltį 
kenčiančiu bedarbiu darbinin
ku užpildo miešto gatves.

Brooklyno darbininkai ma
sėmis turi dalyvaut toj svar
bioj demonstracijoj ir kelt Sa
vo protesto balsą prieš kapi
talistinę priespauda.

1 D. B.

New Yorko miesto 
gaudamas $25,000 

algos, pasikėlė iki 
kuomet šimtams tūk-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj 

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

12-14

PRANEŠIMAS

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

ŠOKIAI
Rengia Gimnastikų Kliubas

KIEKVIENA SEKMADIENI
KLIUBO KAMBARIUOSE

168 Marcy Avenue
•i Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4-tą vai. po pietų

Kviečiame senus ir jaunus 
dalyvauti mūsų linksmuose 
parengimuose, dalyvaukite na
ciai ir pašaliniai.

Vyram Įžanga 25 Centai 
Moterims Įžanga Veltui

Nuo Papūgy Dar Trys 
Apsirgo New Yorke

New Yorke dar trys žmones 
apsirgo papūgų (“palių”) 
drugiu, kas yra sunkiai pagy
doma liga, tankiausiai pasi
baigianti mirčia asmens, užsi
krėtusio drugiu nuo tų paukš
čių. Užtat New Yorko svei
katos komisionierius Daktaras 
Wynne, griežtai uždraudė lai
vams, atplaukiantiems iš Pie
tinės Amerikos, įvežt papū
gas į šį miestą.

Mūnšainieriai Paspruko Iš 
Teismo Pro Policijos Būrį

Du broliai, Louis ir Nathan 
Plotnickai, kurie buvo po $5,- 
000 kaucijos pastatyti, pabė
go iš paties teismo Federalio 
Buildingo, Brooklyne, nors čia 
buvo 20 policmanų ir detek
tyvų knibždėte knibždėjo. 
Minimi broliai esą didžiausi 
degtinės šmugelninkai Flush- 
inge.

Iš Maspetlio Lyros Choro 
Metinio Susirinkimo

14 d. sausio, Lenkų Tautiš
koj Svetainėj, Maspethe, Ly
ros Choras laikė savo metinį 
susirinkimą, kur susirinko ga
ną skaitlingai narių. Išklau
sius valdybos raportus, pasi
rodė, . kad finansiškai choras 
vidutiniai stovi. Pasitikimųi 
naujų metų vakarėlio 'komisi
ja pranę^ė, kad vakarėlis vi
sais 'atžvilgiais nusisekė ir 
chorui lįko pelno virš $60.

IŠ kai kurių komisijų tūli 
nariai rezignavo, kaip tai, dė
lei sausio 19 d. Didžiojo New 
Yorko Draugijų Sąryšio kon
ferencijos ir operetės “Pepi
ta” perstatymo; jų vietos da- 
pildyta naujais.

Reikia pasakyti, kad šiame 
chore nuo senai vis buvo “jūs” 
ir “mes,” ir. labai chorui tas 
kenkė. Bet, galų gale, perei
tą susirinkimą , šiaip taip pri
eita prie užbaigos, ir visi 
“iries ir jūs” nusprendė grieb
tis darbo. O to darbo bega
lės yra. čia reikia rengtis 
prie operetės “Pepita,” kuri 
bus suvaidinta 16 d. vasario, 
Brooklyn Labor Lyceum sve^ 
tainėje; reikia be jokių pasi
teisinimų .griebtis naujų * dai
nų mokintis, nes choras visur 
važinėja dainuoti, /tad senos 
dainos nusibosta kaip publi
kai, taip ir pačiam chorui, ir 
tt. ,

Beje, sulig choro val.dybos 
raporto, pas ką tai randasi 
šimtinė choro pinigų. Daug 
del to kalbėta, bet prie nieko 
tikro neprieita, kaip atgriebti 
tuos pinigus; o jų palikti nie
ku būd^ negalima, jeigu ištiki- 
ro tie pinigai rastųsi pas kurį 
asmenį ar asmenim. : t ( <

. ‘ i Choro Koresp.

. NAUJA ĮDOMI KNYGA
• ■ . 1

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
» - • ’ 1 . į •, • ’ ’ V . <

i Parašė V. Kapsukas '

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai. 1 ' ' >' • •' ! . 1

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją*’?
“Raudonasis Artojas” Yra 
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

kartu per savaitę.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės ptatybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūlpo. kolektyvizaciją ir 
kultūrinės revoliucijo’s kelius.

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

’ siais įvykiais pasaulinėj ekono
mikoj ir kultūroj.

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

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
selkorų ir darhkorų (darbinin
kų ir valstiečių korespondentų) 
pagelba plačiai nušviečia darbi
ninkų, kaimo biednuomenės ir 
vidutinių valstiečių gyvenimą, ir 
jų dalyvavimą Sovietų Sąjungos 

socialistinėj statyboj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius, ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko- 
’ vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieną, lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

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

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galirna 
užsisakyti .per “Vilnį,” “Lais
tę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 1
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

KAINUOJA METAMS:
Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.

, Užsienyje...,................ 2 dol.
Užsakymai, laiškai' ir korespon

dencijos reikia siųsti:
Minsk, UI. K. Marksa 14, 

Red. IJt. Gaz.
“RAUDONASIS ARTOJAS”

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

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yench-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET.
BROOKLYN, N. Y.'

- (7-18)

. lietuvis *

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
• DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

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

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

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

I
Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

ir kitokius stambius ir smul
kius daiktus ne tik Maspethe, 
Brooklyn© ir New Yorke, bet ir 
iš tolimų miestų. Kainos že
mos, patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-J8—66th St., Maspeth, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
i ■ i .*. » > < < f

DAKTARAS ir CHIRURGAS

Special i«ta« 
i Akių,

Naujausi

127
(Tarpo

del visų ligų ir operacijų: 
Aųsų, Nosies ir Gerklės. 
Dlagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

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

Nedėliomis 10 A. M. iki J P. M.

Telephone: Stagg 4409

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 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(PriefialR Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priei piet; 2-8 po piet.
Ketvergai* ir subatom is iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniai* tik 
aulyg nutarties.

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.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban-

1 kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS. |

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

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s t Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Sąvyje, Jokių 
Chemikalų ( 

f « L * j* v ■ »\ »Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidu«ųį malimą-. 

, Nereikia virintr o tįk sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gulį. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot . 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na . . . . ’ . , . ; . . . . 60č, per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiaiisia ir seniausia 
vaistine. Męs specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, .kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

„ ' ; tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

Tai žmones, 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 mūs, mes pažįstame 
jus, bet'jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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