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Sovietai Sužinoję, Kur 
Randasi Dingę J.-V. 

Lakūnai
MASKVA.— Ketvirtadie

nį Sovietų šiaurės Komisi
ja, kuri rūpinasi jieškojimu 
Amerikos dingusių lakūnų, 
pranešė, kad lakūnas Carl 
Ben Eielson ir mechanikas 
Earl Borland, dingę su or
laiviu nuo lapkričio 9 d., 
randasi prie Amguem upės, 
už 160 mylių į rytus nuo 
Šiaurės Priežemio (North 
Cape), palei Sibiro pakraš
tį- ' .

Informacijos gauta nuo 
Sovietų radio stoties, kuri 
randasi Tinkignea. Radio 
operuOtojas Kyrilenko apie 
lakūnus sužinojęs iš gyven
tojų čukčei apielinkėj.

Kamenevas, Sovietų šiau
rės Komisijos prezidentas, 
tuojaus įsakė Sovietų lakū
nams, Slepnevui ir Gladiše- 
vui, kuriuos Sovietų ledlau
žis Litke paliko Providence 
jūrų įlankoj Pacifiko pusėj, 
Sibire, vykti jieškoti laku-i 
nų Kyrilenko pranešime nu
žymėto j apielinkėj.

Panašus įsakymas per ra
dio pasiųstas Sovietų laivui 
Stavropol, kuris yra ledų 
apsuptas tarp North Cape 
ir Vrangelio Salos, ir ko- 
mandieriui Minajevui, Vran- 
Salos viršininkui. Įsakoma 
pasiųsti šunų patvadas jieš
koti lakūnų.

1,100 Illinois Mainieriu 
Sustreikavo

. \
Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Darbininkai Visų. Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!
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Vaikas Paleistas iš Mokyklos Mjrtįes Paminėjime Madison Sq. Čekoslovakijos, Darbininkai 5,000 Darbininku Kovėsi su Policija New 
uz Girtavimą, Nusižudė . 1 _ ’ . , r. n ’ Kovoja su Policija ’ vuiuummu ».v<vu> WH|>VUV J

CORINTH, N. Y.^-Už tai 
kad jis gėrė mokykloj na
mie daiytą vyną, Eugene 
Clothier, 14 metų amžiaus 
vaikas, tapo suspenduotas 
iš mokyklos.

Ketvirtadienio rytą jis nu
sišovė.

Leningrade Prasidėjo 
Caristų Teismas

Anglija Juos Rėmė

■Y'
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Gardene, New Yorke, Bus Numaskuota 
Imperialistų Konferencija Londone

gręsiantį imperialistinį ka
rą, Lenino mirties paminėji
me, kuris įvyks trečiadie
nio vakarą, sausio 22 d., 
Madison Square Garden, 
New Yorke.,

Lietuviai . darbininkai, 
Ką reiškia tas Hooverio rengkitės dalyvauti tame 

pasakymas? Ką reiškia im- masiniam mitinge. Dirbtu- 
perialistų šaukiama laivynų vęse, 'organizacijų* susirin
ko nferencija?

Prezidentas Hooveris, iš
leisdamas savo delegaciją į 
Londoną dalyvauti penkių 
imperialistinių valstybių 
laivynų konferencijoj', pa
reiškė, jog nuo tos konfe
rencijos priklausys pasaulio 
taika ateity.

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Čia policija išardė darbinin
kų masinį mitingą, kuris 
buvo sušauktas gynimui 
Komunistų Partijos spau-

bininkus išeiti į gatvę, kur 
įvyko susikirtimas su polici
ja. Laike susikirtimo kele
tas darbininkų tapo sužeis
ta; keliolika darbininkų 
areštuota.

Bedford’e; Fred Beal ir Keletas 
Kitą Suareštuota

Susikirtime Policijos Viršininkas Tapo Apkultas; Darbinin
kai Griežtai Pasipriešino Policijos Atakai

NEW BEDFORD, Mass. įjos paliuosuotas po $5,CC.C 
— Ketvirtadienį, laike pie-‘kaucijos. Visi suareštuoti 
tų, prie Dartmouth dirbtu
vės, Nacionalė Tekstilės 
Unija surengė masinį mitin
gą, kad supažindinti darbi
ninkus su unija ir nurodyti, 
kędel jie turi organizuotis.

Pataikauja Amerikai Mitinge dalyvavo, apie 5,000 navhminlni

su- itapo paliuosuoti po $500 
kaucijos.

Vakare Nacionalė Teksti
lės Darbininkų Unija suren
gė protesto mitingą prieš 
policijos brutaljškumą. Su
virs 1,000 darbininkų daly
vavo.

Unija mobilizuoja darbi- 
; ninku apsigynimo korpusus,

Lietuvos Fašistaikonferencija? kiniuose, visur, kur tik gali-
Šiuos klausimus.Komunis- ma, raginkite darbininkus 

tų Partijos kalbėtojai išaiš- dalyvauti toj priešimperia- 
kins demonstracijoj prieš listinėj. demdns.tracijoj.

LENINGRADAS.— Ket- 
virtadienį čia prasidėjo teis
mas grupės buvusių caro 
armijos oficierių, kurie da
rė suokalbį sugrąžinti ca
rizmą Rusijoj.

Jų vadas yra Albert Schil
ler. Sovietų valdžia turi 
įrodymų, kad tie kontrre
voliucionieriai gavo paramą 
nuo Anglijos. Jiems para
mą teikė buvęs Anglijos iž
do ministeris Winston 
Churchill.

Pas suareštuotus rasta 
daug falšyvų rublių, ku
riuos, sakoma, jie gavo nuo 
pinigų dirbėjų Berlyne.

M r

Policija Konfiskavo Vokieti- Buvęs Žymus Vengrijos 
jos Komunistų Dienraštį Rašytojas Numirė iš Bado

PEORIA, Ill.— Trečiadie
nį čia Crescent Coal Kom
panijos kasykloj sustreikavo 
1,100 mainieęių, reikalauda
mi geresnių darbo sąlygų. T. ■ i / ' j. u ...
Senos unijos (United Mine- Patine Rezoliuc.ją Panai-
mi-geresnių darbo sąlygų;

Workers) reakciniai virši
ninkai deda pastangas su
laužyti streiką. George W. 
Stouffer, senos unijos dis- 
trikto pildančiosios tarybos 
narys, pareiškė, kad strei
kas esąs “nelegališkas.” Jis 
su savo sėbrais mobilizuoja 
streiklaužius.

Amerika Ginkluojasi
WASHINGTON.—. Seka- 

mam kare labai svarbią rolę 
loš orlaiviai. Už tai .Ameri
kos imperialistai visu smar
kumu būdavo j a karinius or
laivius.

Laivyno departmentas už
sakė trisdešimts šešis kari
nius orlaivius. Orlaivius 
gamins Chance Vought Kor- 

; poracija, Long Island.

. < Pavogė Slaptus
< Dokumentus *

-r ( ■ ; , Į

PenktadienįLondonas.
. tapo pavogti Anglijos, oriai- 
vjninkystės ministerijos

• slapti dokumentai. Kuomet 
ministerijos: tarnautojas iš-, 

. ' ėjo riš raštinės, nešdamas 
jfe.; dokumentus, tūlas vyras iš- 
K šoko iš automobilio, atėmė 
į nuo jo dokumentus, įsisėdo 

į automobilį ir nuvažiavo.

Mexico City.— Meksikos 
valdžia pradėjo puolimu ant 
komunistų. Bj^nuoja de
portuoti visus svetimšalius 
darbininkus, kaltinamus ko
munistiniam judėjime.
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kinti Blaivybės Įstatymą

Washington. — Ketvirta
dienį, dešimtmetinėse su
kaktuvėse nuo blaivybės įs
tatymo įvedimo, buvo pla
čiai diskusuojama senate ir 
atstovų bute apie to įstaty
mo pasekmes.

“Sausieji” tvirtino, kad 
tas įstatymas atnešęs daug 
naudos, o “šlapieji’’ nurodi
nėjo, kad jis yra blėdingas 
ir neįvykinamas. Senato
rius Blaine iš Wisconsin 
patiekė rezoliuciją, kad tą 
įstatymą panaikinti.

,Varnai Pešas, o Vargšai 
Kenčia

RAMYGALĄ.—- Čia yra 
pavasarininkų, klebono pe- 
nimių, ir, tautininkų ’“Jau
noji Lietuva” —x vąljlzios iš
perėtą. . Vienit ir. kiti susi
pešė. Abeji* įšitais^ ‘ orkes
trus. Pavasaąinjnkąi nori; 
kad tautininkai ’ negriežtų; 
tautininkai nori, kad pava
sarininkai negriežtų. Vieną 
dięną, kada buvo pavašari- 
ninkų susigriežimas, tautir 
ninkai priemiesty padegė 
vieno vargšo pirkelę. Kilo 
gaisras. Visi žmonės, kartu 
ir pavasarininkų muzikan
tai, palikę dūdas bėgo į gąi- 
srą. Tuo tarpu tautininkai, 
kurie jau buvo anksčiau pa
siruošę, išvogė dūdas ir su
daužė. Valdžia, žinoma, už 
tokį “didvyriškumą” tik pa
gyrė.

BERLYNAS.— Čia social
demokratų policija konfis
kavo penktadienio laidos 
kopijas Komunistų Partijos 
dienraščio “Rote Fahne” 
(“Raudonoji Vėliava”) už 
tai, kad laikrašty tilpo'ap
rašymas apie policijos bru- 
tališką puolimą apt darbi-

BUDAPEST, Vengrija.— 
Pradžioj' saušip mėn. čia iš 

i bado ir skurdė numirė Eu
gene Tomory, buvęs žymus 
vengras novelistas. Pirma 
karo jis paikiai gyveno, 
gaudavo nemažai už raštus, 
bet po karo prisėjo skursti 
ir badauti — kaipo rašyto-

ninku Jaike deMtraajij1 v 
paminėjimui Karolio Liėb- 1 
knechto ir Rožes Luxem
burg mirties sukaktuvių. '

Suareštuota už Butlegerys- 
tę Moteris Pagimdė Negy

vą Kūdikį

j kaipo rašyto
jo užsidirbti

nominiami krizių! ir. bedais 
bei mažai kas perka knygas. 
Jo raštai < nesiplatino;

Dabar -Vengrijoj yra ne
mažai autorių, kurie skur
džiai gyvena. .1 I

Kuomet daugelis smulkio
sios buržuazijos
skursta, tai gąlima įsivaiz
dinti, kokia baisi padėtis 
yra darbininkams. Darbi
ninkai badauja, gyvena di
džiausiame skurde.

O fašistinė Vengrijos val
džia slopina kiekvieną dar-

dabar

Salinas, Calif.— Ketvirta
dienį blaivybės agentai su
areštavo jauną moterį Sue 
Brown, radę jos namuose 
tris skrynias alaus. Nuga
benus į kalėjimą ji susirgo, 
ir iš ten greitai tapo nuga- 
benta j ligoninę, kur ji pa
gimdė negyvą kūdikį.

Jos vyras pareiškė, kad 
jis užves bylą prieš polici
ją. Jis sako, kad del arešto
ir nugabenimo kalėjiman jo kasykloj Beuthen žuvo šeši 
moteris persigando ir del tos mainieriai, sugriuvus rams- 
priežasties nelaiku pagimdė čianis. šešiolika mainierių 
kūdikį. / tapo išgelbėta^ •
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Šeši fflainieriai Žuvo
BERLYNAS. — Anglies

. . : i ,( * t

220,000 Darbininką Išmesta iš Darbo per
L Krizis Didėja

' 'į v J , ——*—
WASHINGTON.-^ Darbo 

Department© skaitlinės pa
rodo, kad Jungtinėse Vals
tijose ekontūbinis 'krizis ji-; 
dėj A; bėdhrbė plečiasi. t

Darbo. Departmentas pra
neša, kad tik per gruodžio 
mėnesį suvirš 220,000 darbi
ninkų neteko darbo. Algų 
išmokėjimas per tą mėnesį 
sumažėjo ant 3.3 nuošimčiui 
Tas parodo, kad daugely at
sitikimų algos tapo nukapo
tos pasilikusiemš prie dar
bo darbihihkamsl ■'

u Plieno tpramęnėj gamyba 
sumažėjo nuo 20 iki 2.5i nuo-; 
šimčių palyginus su .gamyba 
tnętaf laiko atgal., i Taip pat: 
žymia! gamyba, siimažė j o ir 
automobilių pramonėj.,
' Aprokuojaina, kad Jungti
nėse Valstijosę,./ dabar , yra 
suvirš 5,0(|0;()p0 bedarbių.

Komunistų Partija ir 
Darbo Unijų i Vienybės .Ly
ga įvairiuose’ mieštuose or
ganizuoja bedarbius kovai 
už pašelpą. ,

GENEVA, Šveicarija. — 
Pranešama, kad Lietuva pa
sirašė du protokolus del A- 
merikos prisidėjimo prie 
Tautų Lygos pasaulinio tei
smo.

Vieną protokolą pasirašė 
del Amerikos prisidėjimo 
prie teismo, o kitą del.pa
keitimo to teismo statutų, 
suteikiant Jungtinėms Vals
tijoms tam tikras privilegi
jas.

Tautų Lygos Sekretaria- 
tas taipgi aplaikė užtikrini
mą', kad tuos protokolus pa- 
sjfcįgys Albanija. Manoma, 
k.ad( Abisinija taipgi grei
tai juos pasirašys. Reika
linga, kad trys valstybės, 
priklausančios prie Tautų 
Lygos, pasirašytų tuos pro
tokolus, kad Amerika galė
tų įstoti į pasaulinį teismą 
tam tikromis išlygomis.

$500,000 Radėjas Gavo 
lyginimo, $12

At-

Berlynas.— Vokietijos iž
do ministerijos tarnautojas 
eidamas gatve pametė val
džios notą (vekselį) vertės 
2,500,000 markių (apie 
$500,000). Ją rado Rudolf 
Hennig ir tuojaus pristatė į 
artimiausią policijos stotį. 
Jis sugrįžęs namo pasigyrė 
savo pačiai, kad radęs tiek 
daug pinigų ,galės gauti ne
mažą dovaną. Jis tikėjosi 
gauti mažiausia'vieną nuo
šimtį nuo tos sumos.
p Labui; jis £ nusiminę; kuo
met iždo ministerija prane-. 
Š|, kad atlygina jam tik $12, 
aišldnadamd/kad: jis vis 
tiek nebūtų galėjęs tos no
tos iškeisti.

Senatas NuĮbąlsavo Nekelti 
Muitų auti Cukraus

Washington.— Ketvirta
dienį j senatas 48 balsais 
prieš 38 balsus nutarė, kad 
pasiliktų dabartiniai muitai 
ant cukraus: suvirš pusant
ro cento ant svaro Už įgabe
namą cukrų iš Kubos ir 2.- 
20 cento ant s,varo už cuk
rų, atgabentąja kitų šalių.

darbininkų.
Septyniasdešimts policis- 

tų brutališkai užpuolė ramų 
darbininkų mitingą. Darbi
ninkai griežtai pasipriešino 
policijos atakai. Laike su
sikirtimo, policijos viršinin
kas Raymond Chase tapo 
permuštas'ir smarkiai ap
kultas. Mitingas tapo išar
dytas, kuomet atvyko dau- kams laikyti mitingus ant 
giau policijos. gatvių. Jie bijo, kad darbi-

Suareštuota keletas darbi-; ninkai nesusiorganizuotų 
ninku, jų tarpe Fred Beal, tvirtai ir nepradėtų kovoti 
Gastonijos streiko vadas,1 prieš skubinimo sistemą, už 
nuteistas nuo 17 iki 20 me- algų pakėlimą. Bet darbinin- 
tų kalėjimo; laike apeliaci- kai čia pasiryžę kovoti.

i •: J s ■ - r * . < • . i
' V t « P 1 *

KAUNAS, sausio 14 d.— 
Lietuvos fašistų augštasis 
teismas, žinomas kaipo vy- 
riausis tribunolas, vakar 
svarstė dviejų komunistų 
apeliacinę bylą—Kučinsko ir 
Kantauto. Karo lauko teis
mo' jiedu buvo pasmerkti 
mirt už komunistinį veiki
mą, ir tribunolo sprendimu 
dabar bus sušaudyti.

Abudu pasmerktieji drau
gai 'yra žinomi kaipo “Ko
vos” spaustuvės bylos daly-

Sovietai Eksportuoja Javus

kad apsigfnti nuo policijos 
atakų. ' . į

Čia darbdaviai su valdžios 
pagelba deda pastangas, 
kad sunaikinti Nacionalę 
Tekstilės Darbininkų Uniją. 
Nori uždrausti darbinin-

■ I

$

viai. “Kovos” spaustuvė— 
slapta komunistų spaustuvė, 
kurią fašistu policija sura
do. Viena tos bylos d 
draugė Krestinaite f
jau nužudyta. Dabar to pa
ties laukia draugai Kučins
kas ir Kantautas. Garbė žū
stantiems už /kilnų tikslą— 
darbininkų pasiliuosavimą! L

Diena, kada tiedu draugai J
bus nužudyti, žinių agenti1 
jos neskelbiama.

“Vilnis” .

BERLYNAS.— Pastaruo
ju laiku Sovietai eksportavo 
daug javų į Europą. Vokie
tija susirūpinus Sovietu „ne
tikėta kompeticija. Vokie
tijos valdininkai , sako, kad 
Sovietų' javų eksportavimas 
sugadino Vokietijos aproka-i' 
vimuš javų klausime ir vei
kiausia paaštrins'Vokietijos 
agrikultūros krizį.

.'Sovietai eksportuoja ja
vus, kad už gautus pinigus 
pirkti mašineriją, kas dabar'. 
Sovietų Sąjungai labai rei
kalinga visu smarkumu in- : 
dustrializuojant šalį.

Elgiasi Kaip su Vergais
VILKAVIŠKIS. — “Bra- 

vol” papirosų fabrike dirba
me 18 darbininkių ir vienas , 
darbininkas. Dirbtuvės ‘sa
vininkas stojo į sindikatą ir S 
dabar plečia savo įmonę ir 
stiprina darbininkų išnau-
dojimą. Į dieną temoka tik 
Q Uolieji z4 n v»lv? m i n LrX3 litus, o ♦ jei darbininkę 
nors kiek neįtiko darbda
viui, tuoj liuosuoja*ir bjau
riausiai ; išplūsta. Kelioms 
minutėms pasivėlavua prie
darbo nebeprileidžia. Darb- A 
daviai organizuojasi, reikia 
ir darbininkams organizuo
tis, kad atrėmus darbdavių 
apetitus. ' L'

Chicago, Ill.— Sears-Roe-' 
buck Kompanija per laikra-į 
ščius pajieškojo keturių i 
darbininkių, siūlydama po 
$10 į savaitę. \ Atšišaukė___o__ _____v___ r____ _
apie 400 bedarbių mergihų. imperialistinių valstybių lai- 
Tas parodo, kaip daug be- vynų “apribavimo” konfe*

T 1 • • ...

Londonas. — Penktadienį 
atvyko Jungtinių Valstijų 
dėlegacija dalyvauti penkių

darbių yra Chicago j. rencijoj.

Rytoj Aido Choro Koncertas, Labor Lyceum, Brooklyne. Pusę Pelno Skinama Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui, Brooklyno ir Apielinkės
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Tas Jyjy Vyskupas
Nąu j leniniai ir keleiviniai 

ponai savo , špaltose duoda 
daug vietos garbinimui tūlo 
Z. Viparto, kurį nesenai 

■ Pittsburgh e

didelį žmogų.; Socialistas 
Ęagočius gi intapo proku
roru “tautiškos bažpyčios” 
ir gynėju “vyskupo” gar
bės ! • »•

. ' » , l j | j 1 ' l l 1 * -
“DąrbiėČių (‘socialfetį’bi Valdžią užsuko mašiną,” kadi pilnai ra-l 

cionaljžuot Angliji įpiratrldnįę; ‘it prie to pritraukei tikrąsias pini- 
' ginęs šaUtepajėgąs.r (. j 11 11 i f I .
|įR H U ' Į 1.! I : : I ’ 1
r Taį yra pasididžiavįmas vieno; iš švyturiu “šdcialisti- 
nės” ^lacDonaldo valdžios Anglijo j pono X 'H. Thomašo.

Ką Reiškia racionalįzūot pramonę kapitalistinėje šaly
je? Ogi‘fabrikus, dirbtuves ir kasykla^ taip • sutvarkyt, 
kad per skubinimą iri naujovišku mokslinį išnaudojimą* 
padirbt dhtigiaufeia •’tavorų šu kuo mažiausių skaičium 
darbininkų. Ęacionali^uota. pramonė buržuazinėse yalsri 
tybese^upa pp ,tpą kailius, jiuą(dirbančiųjų darbininkų ir 
tragiškai didina bedarbių skaičių.

Kad'paskutiniais mėhešiais pastovi pusantro milįono 
Anglijus bedarbių armija padidėjo naujais šimtais, tūks- 
tančfij, tai irgi “nuopelnas”' menševikiškos Anglų val
džios'. su josios racionalizacija' kurią karštai remia fabri
kantai ir bankininkai.% e \

“Anglijos darbiečių valdžia išsiuntinės savo specialius biznio 
agentįis ir atstovus po visą pasaulį, kad užtikrint prekybą Ang
lijos bizniui ir atsispirt prieš užpuolantįjį (agreąyvį) skverbimą
si tų/kurie varo varžytines su Anglija.”’

* • ' , ’ t ‘ f ■; ; i
Čiū yra antras social-ministerio Thomašo pareiškimas,, 

kuriam delnais ploja visi Anglijos kapitalistai. Jie ma
to, kad nei pirm MačDdnaldo buvusi atvirai >4tžagdr^iyiŠ- 
ka Stanley Paldwind valdžia taip neprąkaitavo delei An-i. 
glų imperialistų naudos, kaip kaęl prakaituoja .dabartinė 
“Sociąlistų-darbiečių” vyriausj'bė; • ‘ ’r ■' < f; < hi

Jokia kita Anglijos partija nemo ketų t geriau atst'pvąū t 
savo šalies imperializmo reikalus, negu dabar juos atsto
vauja MacDonaldo darbiečių partijos vadai clabartinėje 
°nusigiž>kIaVimp” kohferėhcijdje Londone. Kokią-politi-. 
ką MącDonaldai ir Thpmasaį seka toje konferencijoje, 
parodo šie paties ministerio pįrmihinkol MacDorialclq žoi- 
džiąųpasakyti sausio 7 jdĮ. š. rm(1 t - ’ , j J • ‘ \ T

“Me‘s' stojame už' sumažhlįmą kariškų lūiVij ’statymo progra
mos, tačiausitik už tokį sumažinimą, kad nenukentėtų Imperijos 
saugumas.*’ f-ri * > «-i i <? t ir: r > | į H.' ' < M i ■ ' h

Nei’ vdena*imperialistinė šaŲs neprisipažįsta/kad ;gin- 
kluojhsi užpuolimui. Visos jos sako/kadjginkhiojjaeistikv 
tai “^jąigynimui” ię “saugumui.” Tuo žvilgsniu'“socim 
listiniai” Anglijos valdytojai nei per plauko platumą ne
siskiria ,nuo Amerikos, Japonijos, Francijoą iy kįt\j' kapi- 
tMizihė diplomatų. ; i; : J \ t;...

O kącĮa MacDonaldas kalba apie Anglų Imperijos “sau
gumą,” jis turi mintyje ir visų josios kolonijų čielybę po 
Anglijos jungu. ’ ‘ 1 „U;

Anglija yra didžiausia šiandieniniame pasaulyje kolo
nijų pavergėja. Po jos letena vaitojau Aigiptas, Indija, 
didžiausi Afrikos plotai—bent 400,000,000 trempiamų, 
vergais paverstų valstiečių ir darbininkų. Jų sukilimus 
sbcialištaujanti Anglų valdžia malšina, kafdu, ugnim ir 
krauju, besaugodaina savo imperijos čiejybę. To negana. 
Ponai “socialistai” budeliškomis šavo rankomis griebia 

_ už kaklo ir Chinijai, skerdžia chinus darbininkus, kaimie- 
|/-■čius ir pažangius studentus, drįstančius pasipurtyti prieš 
| ^ angliškuosius siurbėles imperialistus. O tai žygiai ne 
t vien Anglų imperijos čielybės išlaikymui, bet ir josios 
> praplatinimui, ' •
’ / Ne Veltui reakcionieriškas New Yorko VRvqpijig Post” 
L. (sausio 14 d.) savo’redakciniame straipsnyje1 padaro'ši- 
[ tokį atsiliepimą apie Anglijos Darbo ^Partijos?poH/tika: <h 
* “Jos (Darbo Partijos) dabartinė programa yrą Jabai naudjm 
E / ga šaįhii, bet tai nėra programa, kurios pagelba Darbo Partija 
į galėtų tikėtis pasidaryt daug; pplitinjd ka^tafle|| || j 
Š. Vadinasi, ir Amerikos” kapitalistu oi^dnls šbpranta, 
įjog kiek Anglijos “sQcialistai”-dąrlį>įepiaį .pilųįau įsikinko 
k j savo imperialistų pavalkus, tiek jie darosi tolimesni’sa- 
l vo šūjies darbininkų rpiničms, tiek- tįrpšta’ jų viltis pasi- 
I \ daryt politinio kapitalo iš Anglijos dąrbo mąsių. , ; ,

Tų imperializmo arklių žvengimas, pūkštimas ir spar- 
f r dymasis atidariiiėja’ htlsis ir akis Ahglljos darbiAirikamš,'

i neZaležninkų 
suvažiavimas padarė “vys- 
kūpų.” Tačiaus jie užtyli, 
ką sako apie Vipartą men-? 
šeyistinės1 krypties ■ lapas 
(‘^Argentinos Naujienos”), 
išeinąs Buenęs Aires miėš- 
te, Argentinoj^? Pasak jo,’ 
štai kaip ‘^vyskūpąs” Vįpar- 
tas,! atsi’baladojo į Jungtines 
Valstijas:1 ■ ' * ■ ' > ■■ 1 > ■

. s . . • • j.
; .Kauno karę ligonines, vęne- 

. vinių, ligų skyriaus felšeris 2. 
' Vipartas buyo pastojęs Italijos 
kapucinų vienuolynan/kad pa- 

• Maišiojus ilgą andaroką ir be 
darbo parazitavus, 
užsimanė 
Lietuvos 
esąs jau 
paso jam

Jau Primeta Konwiiistams ■
‘ *' } j Ji . f

Kuomet ‘ “Rūbo” b-vės 
,didVyr‘iai — *'Strazdas-GuJ 
džiųnas 1 ir Ko. tapo pa
smerkti į kąlėjimą už Apga
vystes, tai Chicagos menše
vikų lapas suriko, kad Gu
džiūnas ėšąs Komunistas. 
Meį pasakysim, jog: Gudžiū
nas. yrą, tokis komunistas, 
kaip Grigaitis.

r

parodo, kas ištikro slepiasi po “socialistų” gūne šiame įs(- 
tarijop laikotarpyje; o tatai verčia minias jieškoti vado
vybės kitur—Komunistų Partijoje. ■> x '

E LIETUVOS
Sį . Atentatų Ruošimo Spėtai

KAlJNAS.— Ryšy su Volde- 
ErajttBfO “dimisija0 areštavo 14 

organizacijos “Geležinio 
narių, kurie kaltinami 

atentatą prieš vidaus rei- 
ĮKnin minister) Musteikį. Tarp 
H^Kmotųjų “Geležinio Vilko” 
^fiSSlavyrių” politkaliniai pažino 

■ švalgvl ininku, kurie vra

I pasižymėję politkalinių kanki- 
inimu. šitie sadistai-žvalgybi- 
■ ninkai ruošė ląteptatą prieš vi
dujus reikalų minister! Musteikį 

1 Voldemaro naudai. Atgabenus 
šiltos atentatų ruošėjus kalėj / 
mąn, politinių Malinių padėtis 

. pablogėjo. ■ Ma t, . kalėj imo ad
ministracija oeruošdarna vietas 
“garsiesiems” atentatų ruošė
jams dar kibiai/ sugrūdo ir be 
to jau kupinai peppildytdse ka
merose politkalirpus.

Jis vėliau 
gauti pasą Romoje, 
konsulate, kad jis 
klierikas, bet tokio 
tenai nedavė. Paskui

tokį pasą jis išgavo per laišką 
iš Paryžiaus Lietuvos konsula
to, reiškia neteisėtai. Gavęs 
pasą Vipartas atsibaladojo 
Pietų Amerikon ir Lietuvos 
.konsulas J. Skinkis Buenos 
;Aires' tą pasą pakeitė Vipar- 
jtui nauju, įrašydamas užsiėmi- 

’ mą Viparto “kunigas”. Pas
kui Vipartas J. Skinkio pada
rytas “kunigu”, Urugvajuje 
ėmė tverti .parapiją. Vipar
tą į kunigus šventino Urugva- 

. jtije esąs rusų popas Nikalojus 
' ir tose iškilmėse dalyvavo kon- 
■ slilas J, Skinkis su cilinderįu.

Sako ir brangų kryžių konsu
las nuvežęs Vipartui ir net ap
siverkęs per , felčerio Viparto 

, ppimiciją, kuomet popąs jį ba- 
gaslpyįjp. ' j . . , . .

:. Vėliau šlykščiai apšveitęs 
Jjęugūajaus, lietuVibš? sako 
tasai lapas, Vipartas pabeįd 
į įjungt, j Valstijas , net. ir 
konsului ačiū nepasakęs.”
«4Tačiaus. Norkaus organas . 
ir čia gerokai apsilenkia su

Kunigai Rinks Pinigus, 
Pasiremdami Vytautu

Chicagos kunigų dienraš
tis praneša nesenai . , įvyku
sios lietuviškų kunigų kon
ferencijos1 tarimus. Tarpe 
kitų, nutarta įsteigti “Vy
tauto Fondas”;,— pasipini
gauti Vytauto vardu (gera 
progai). Esą, ■.

1 Kadangi, Vytauto asmuo lie
tuvių tautai yfa nemarus, ne- 
atatikfų mūsų dvasiai palikti 
tą jubilėjų kąiphkokią staiga 
sužibėjusią įr yėj, greitai už
gesusią žvaigždę .. t

Kad toji 
gęstų, tai kunigai nutąria 
įsteigti “Vytauto, Fondą,” iš 
kurio bus “šelpiama netur
tingi moksleiviai.”

Aišku, .aišku-,t . jagamastė- 
įiąi! Todėl * kūoveikiausiai 
paskelbkite, ’kad kVąugerys, 
žemaičių’ 'skerdikaį?- Vytau- 
tas-Aleksandi'ąš' ‘yrą šventų
ir jo vardu kr aūkitės 
tamsūnų dolerines. .

teisybe.. Vipartas ne pats Brošifflra ‘ VylaUt? 
is ton nabecro. bet tano is-iš ten pabėgo, bet tapo iš
vytas lietuvių darbininkų, 
kurie jam nedavė ramybės, 
bet maskavo ir ujo, kaipo 
tinginį ir apgaudinėtoją. Ir 
va, išvijus iš ten, Vipartas 
atbėgo į Arpe.riką, patapo 
kunigu, ir vėliau net “vys
kupu.” O social-fašistų 
spauda ' jį garbina, kaipo

fabrike, apie Vienur Į b£i (kitur 
einančius streikus, ;apie valdžios 
rolę, kaipo išnaudotojų klasės 
įrankio, apie impėrialistų besi- 
rengimus riaujhm pasauliniam 
karui,—ir taip mažu-įlamažu į 
savaitę kitą tavo draugas-darbi- 
ninkas bus dvasiniai prirengtas, 
privestas prie to, jog nebelieka 
kitokios logiškos išeities, kaip 
tiktai stoti į Komunistų Parti
ją, su kurios tikslais ir darbais, 
suprantama, jis turi būt supa
žindintas.. ’ . • » •

Bet nereikia apleisti' nei or
ganizacijų, tokių kaip Literatu
res Draugijos kuopos, Darbi
ninkių ' Susivienijimo! kuopos, 
pąšelpinės draugijos, kliubai ir 
kt. . « I - ■ ' ; •

' * i

Kiekvienas jų susirinkimas 
suteiks jums - publikos, į kurią 
gdlite ir turite atsiliepti', kvie
čiant ir raginant į Komunistų 
Partiją. Jeigu priešinga srio- 
vė kurioj organizacijoj tokia 
galinga, kad neduos jums atsi
liepti laike oficialės susirinkimo 
dalies^ tai juk visuomet galima 
prieiti tuo tikslu prie narių 
pirm susirinkimui atsidaraiit 
arba kuomet pirmininkas jau 
būna jį uždaręs, 

r
Tokiose gi organizacijose, 

kaip Literatūros Draugijos, 
Darbininkių Susivienijimo ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopos-, darbininkiški nebuvau visai sustojęs veikti ir 
chorai ir ktv tai turi būt į patį nemaniau sustoti, bet mano vei- 
susi i iulciMTo d/iozotv (ltIcą įdėta imas buvo perdaug 
punktas apie rekrutavimą narių Daug ]aiko ir energijos sueik-

Duotas Žodis, Kurį Prižadu Išpildyti i i
< • * ♦

Rodos jaučiuosi gana tvirtos Į jau«kiekvienam kampely verda 
energijos, tačiaus ir tokiu esant, (kruvina kova už duonos kąsnį, 
spaudžiamas nemalonių aplin
kybių sunkaus gyvenimo, žmo
gus galėtum likti gyvu nabaŠ- 
ninku ir visai bevertingu dar
bininkiškam judėjimui, jeigu 
pats žmogaus sąmoningumas į 
kovą prieš skriaudas—prie
smarkesnio veikimo nešauktų; 
arba, jeigu tvirtesnės valios 
draugai neparagintų prie to. 
žinoma, aš tokiu nųpuolėliu dar 
netapau, bet jau daug gyvumo 

j funkcijų buvau netekęs. Vieti
niu, kaip lietuvišku, taip ir 
tarptautiniu darbininkišku ju
dėjimu buvau daug užsiėmęs įr 
jaučiuosi nemažai prisidėjęs 
prib jo ' palaikymo, bet tai Vis 
darbas namuose—savo koloni
joj. Gi kas liečia platesnį vei
kimą—toliaus namų, tai, turiu 
prisipažinti, kad tam1 buvau 
veik numiręs, žinoma, mano' 
gyvenimo aplinkybėse yra iam 
daug ir priežasčių. Bet aš tu
riu tas priežastis apeiti, o ne 
jos mane.

Nėra priežasčių, kurios gale- mesti visokį apsileidimą ir ban
tu susipratusį darbininką su- dysiu sukelti savyje stiprią 
laikyti nuo visiško veikimo. Jos energiją ir ją visą sunaudoti 

kovoje už komunistinę idėją, 
už darbo žmonių reikalus ir del 
darbininkiškos galutinos perga
lės prieš kapitalizmą.

Draugai darbininkai, kurie 
buvote iki šiol tokiais neveik
liais, kokiu aš buvau prieš šį 
laiką, arba gal dar blogesniais, 
duokite žodį, kad nuo šio laiko 
stosite į smarkesnę kovą prieš

ne
tik

Kovojančių darbininkų šauks
mai stoti jiems į pagelbą turė
tų mus, kaipo klasiniai šamo- . 
ningus darbininkus, bet laiki
nai apsistojusius veikti, sudre
binti ir paskatinti prie veikimo 
išnaujo. Mes turime pagelbėti 
karingiesiems darbininkams. 
Kaip augščiau minėjau, kad 
buvau visai sustojęs veikti,
buvau pusėtinai susiaurinęs są- 
vo pirmęsnį veikimą. Bet 
bar tai imsiuos už darbo su pa
naujinta energija ir dirbsiu vi
somis išgalėmis delei labo dar
bininkų klasės ir ant pražūties 
žiauraus kapitalizmo. Idant tą 
spragą atpildžius, kuri buvo 
apleista laike mano nepakanka* 
mb veiklumo, daviau žodį drau-; 
gėms K. Barčienei ir K/Zins-. 
kienei, kurios mane smarkiai iš
barė už neveiklumą, kad toliaus 
taip nebus. Jųdviejų barimas 
buvo aštrus, bet ir draugiškas 
—teisingas. Aš maloniai pri
ėmiau jį. Prižadėjau jiedviem

da-

laikyti nuo visiško veikimo. Jos 
gali tiktai dalinai apsunkinti 
veikimą, o ne sustabdyti. Aš

siauras.

•į Komunistų Partiją. Visoks i 1 

nedrąsumas, čiaupymasis, raivy- : riau. r 
arba išsisukinėjimas iš apleidęs 

komitetų pusės turi būt nepa- laikraščius ir išdalies apleidęs 
platesnį veikimą visos apielin- savo ir viso pasaulio darbinin
kės organizacijose. Tokiu bū
du daug dalykų neatlikau taip, 
kaip juos reikėjo atlikti. Ir už 
tai jaučiuosi dabar daug skolin
gas darbininkiškam judėjimui.

m as i s

vojau, o naudos mažai pada- 
___  Tuom pačiu laiku buvau 

i visokį rašinėjimą į

kenčiamas ir pasmerktas, kaipo 
prieš^larbiuinkiškas.

i Kad ne vienoj, taį kitoj ko- 
žv'ąi'gžde neuž-ponijoj šį sezoną įvyksta darbi-

I ninku organizacijų koncertai, 
baliai, šokiai, teatrėlių vaidini
mas bei prakalbos. Bet ar daug 
ten kas daroma, kad nuo pa
grindų paagituot už stojimą į 
Partiją^ ir. ar dąug rasi drau
gų, kad nešiotųsi įstbjimo-apli- 
kacijos blankus, vaikščiotų su, 
Jomis , pyię^ ūarbįpipkų ir kai- 
hintŲ jups.į į l i

; Liūdna pasakyti, kad tos pro- 
1S ,'gosf iki šiolFabelnai buvo pra

leidžiamos- ir. ! beveik visiškai 
i I nieko nedaroma, bene tik bau- 
: j ginantis “pašalinės,” “beparty- 

i-vės” arba svetimų sriovių žmo
nių šešėlio,-—idant pašaliečiams 
ųeįkyret arbą' neatstumt nuo ki
tų, sekamų parengimų!

Tokia ©isteriška taktika 
yra l 
išlepimas, ištižimas žemina vi
sus pramogos :
betgi privačiai nešiojasi komu
nistų vardą arba vadinasi jų 
pritarėjais. »

Lai nei vienas neįsivaizduoja, 
kad vyriausias tos ar kitos dar
bininkų palaikomos draugijos 
tikslas yra tik finansinis pra
mogų pasisekimas. Tegul nieks 
nemano, būk šokiais, dainomis, 
muzika ir bendro turinio pra
kalbomis galima esą savaime 
prie to privesti, kad darbinin
kai tiktai, kaip Nemunas, plauks 
į Komunistų Partiją.

Šitokiais tolimais keliais nei 
viėnas’ iš jūsų, draugai, patys 
netapome komunistu. Tai kaip 
gf jūs galite tikėtis arba, tei

, Mūsų organizacijų cent
ruose tariamasi del išleidi
mo brošiūros ^apie, Vytautų. 
Jinai labąi Reikalinga, ir 
naudinga, ©arbui numato
mas d. Pruseika. Kai tik 
nutarimas bus padarytas, 
jis imsis darbo ir brošiūra 
neužilgo bus gatava.

PARTIJOS KAMPELIS
Kaip Pataisyti Reikalus?

Kurie' nei pirštu j pirštą. ne- 
BWsteli, kad s pagelbėti Komu
nistų Partija r, tai tie daugiau
sia’*. šneka '’pakampėmis.

tu v, 
maj
kučiioti$\apie tariaMą P^ai4ijoš 
nep'C pulįarumą.|j |

K ida^ (įrauAj dįtbuęjpti š ij- 
lig savų /išgalios ir' matai, jog 
jis huoMrdžiai rūpinęsi Parti
jos [gyvenimu,'tai jo jpadejavi
mai | gajima pribūti iš gęrosibš 
pusės, i Sų jūoųt galima paši-, 
tarti, kąip gęrįaujiūtų nugąlęti 
sunkenybe^ prieiti pyife^ ^darbi- 
ninkų, -suinteresuoti juos: Vai:-' 
tija ir traukti juos įlkomtmistų 
eiles. . {y ' V V: ”• j

Bet kadą' žinais jp'£ žmo^US' 
yra iŠ miegalių veislės, niekad 
pats , niekę nedaro, kad gauti 
Partijai bau jų narių ir į Par
tiją tik žiūri kš už kampo arba 
per kepurę,’tąi'fterika jam sta
čiai pastatyti, ktMfsimą : kokiaisČiai pastatyti, 
motyvais tu, 'broli, y^aduojiėsi

kų išnaudotojus, žinokime tai, 
kad mūsų apsnūdimas yra di
deliu apsunkinimu darbininkiš
kam judėjimui ir tuomi mes 
tik pasitarnaujant kapitalizmui,

Aš nemariausiu draugų atlei-ram kruvinam savo priešui.
V 1 • 1 1 - .i _ * - - — . ..Gi sąmoningas ir smarkus 

darbininkišką piasių veikimas 
apgynimui savo kliasės reikalų, 
sudaro tokį judėjimą, kuris 
drebina ir rauna giliausias šak
nis kiafritaĮizmo, ; kurio tįyarka 
virsta tikru ' pragaru darbo 
žmpnėnis. .,Todel priyalomę.pą- 
šišvenlusiai dirbti, kad netiltu-’ 
Šią kapitalistinę tvarką. , gręi-. 
čiau pakeisti geresne..

Meskim nusivylimą ir tingi
nystę šalin. Su pakelta dvasia 
ir nauja energija prisidėkime

dimo už tai,.- kad buvau apsi? 
stojęs veįktį plaįfenėį bąžlėįj; 
nei gi tuoipi tikslų įrį rašau šį 
prisipažinimą, kad atsimaldauti 
už mano kaltę.- Visai ne! Tuo
mi noriu tik priminti, > kad gal: 
randasi ir daugiau tokių pusiau 
apsįleidjisių drangų, ;kurię tupė
tų apsidairyti,1 ‘ kokią’ stambią 
klaidą ir >kąip daug Žalys daro 
visam 'darbininkiškam judėji
mui vien tik savo neveiklumu 
įr apsileidimu. O žinau, kad 
daug draugų yra, kurie nevei-1 
kia kaip reikėtų veikti savo kla- prie pasukimo smarkiau revi
ses reikalams. ' Sveiki draugai bucinio rato pirmyn, 
galėtų daug daugiau nuveikti, 

.................. ‘........ , Įaj j negu aš, būdamas be kojų, ,todėl 
gėdingas skandalas; toks tokie draugai už neveiklumą 

;....... /. turėtų daugiau jaustis kaltais
rengėjus, kurie prieš vis$ darbininkišką judė-

kad nesirašo lietuviai darbinin
kai į Partiją, ir tiek, nors tu 
jiems kuolą ant galvos tašyk.

Nejaugi? A n norėtumėte ^pa
sakyti, kad lietuviai" darbinin
kai yra iš kitokio molio nuli?,

su-• -r j 1 -X-. •n^ąi, psayH^į^įal^lOitų segiau, nudubti/buk šitaip pri
taptų žmones* šiojet'^ąjyj^ 6 
męs žinome, įjbg: Žiųtt^itų dar

laiko, praėjus, sPąjrt|įa. gavę . tik 
apfe trečdalį1 p"^’ 4 ' “ •>•1--^-^.. - 
r>.ooo. ■, ii«t jut
$kaįtri»ęs Jai jau ftelioįifaį šįyi± 
tų nariį.' ‘' į.r .' > - <’i i!t.' 
? > Kaip ;kitu#, taip ir pas lietų* 
viiisj—sįenįgkitės traukti į Par
tiją. d žtybi rinkus, \o gausite nau
ji ųl,rekrutų ’ į kopiuništų armiją.'

Vyriausia Vieita, iš/kur reikia 
rinkti, naujus parfcijiečius, tai 
yra fabrikai,' dirbtuvės, kasyk
los. Kiekvienoj’ Uąi?baidetėj kb- 
m u n is t as ■. tūri. vieną kitą darbi- 
n-ihką/' su. kurittą^i^iau sugyve
na,'■draugiškai pasikalba, O Jei-’i 
gii- kast .dįrb'tįivejef ubturi ' nei 
vieno asrųęųipio\Uraugo,‘- tai ne

kvdtdŠT
•..-■ Z , t

jimą ir pasiraginti save prie 
veikimo. Kitaip ir būt negali.

Organi- 
zuokimės ir kovokime už geres
nį surėdymą. Už įkūrimą to
kios valdžios, kurią valdys pa
tys darbininkai ir fermeriai. 
Visais galimais būdais remkime 
ir platinkime savo darbininkiš
ką spaudą, kuri yra užtarėja

kis bū’riai narių į Partiją? '
4 ' i 'i i ■ v >; . A ” '

Reikia tiesjųginės . (agitacijos 
(it ^propagandos; ręįkią nąudpti 
taįo . /ąspenipis ; f įtįkipęjimas; 

/tįsime, be Jo, apsiša^’yoti neat-

1.

aįiddmu ir kantrybe—tityrai no- 
'Ui, kad Partija, kaip reikiant 

aihgtų lietuvių daypininkų tar- 
pe.| Tai tuomet jinai' ir augs.

.,>>> T. G.
i_-______ _ __ i........... .1 i ■ ......... J____

Dar niekad iki šiol Amerikos ! tvirtov«
darbininkiško judėjimo 
joj nebuvo taip svarbaus mo- j 
mento, šaukiančio darbininkus! 
karštai susirūpinti savo klasės! 
reikalais, kaip dabar.

Kokią ateitį susilauks šios ša-, 
lies darbininkai, jau aišku kaip | Lenino Mirties Apvaikščiosi
ant delno. Dirbtuvės viena po I mas
kitai užsidaro; bedarbių masės 
milionais auga; gi katrie kiek 
ir dirba, tai tiesiog kankinasi 
prie tokių cįįrbų. Kapitalistinę 
racionalizacija virsta/ kankini
mo įrankiais, kuriais kankina 
darbo žmones prie įvairių maši
nų. O j sau j felė. dykaduonių iš 
darbo žmpnių • prakaito tuom 
laiku susikįraųhą* neapskąitliuo- 
jamus ihįil^ifos dolėriiį. Kuomet 
turčiai giriasi »ąųksįnia}s lai
kais, taį' šiandieną D'edpĮ įSamo 
šalyje jai/ per( yū 
lionų masė; darbo ;žmonių pus
badžiai ' n\' pusiiŪdgiairvgįyA^a- 
Ar,to visko dąr neužtenka,’kad 
aiškiai permhtyti, kokia ateitis 
mus laukia? Aišku, šiandieną

iefnri i darbininkiškos armijos.181011-1 J. M. Karbonas.

WORCESTER, MASS.

įSamo 
iį mi-

Vietos komunistai rengia, 
sausio 21 d., ant Belmont* Si./i 
Belmont‘Svetainėj, 8 vai. va- • 
kare, garbingo darbininkų yay( 
dp Lenino mirtie# apVaikŠčip? 
jimą. Turėtų vis daęft^|Hirc 
ir darbihiniėš dalyvauti/ turį-}Ą 
’. * - ' L Z
dienos nča^vdikŠČipję/ bett su

kąrą tfaukita^į | 

dir- •

tkatvas • | gabiai: ‘ mokėjo- f

tų ir lietuviai nėphsillktj J ; 
dienos n4apvdikŠČipję,‘ bett su
laukę tą vąkarą tfąūKiteT Bęh į 
mont St. m pąsiro’djįkite, khd> į 
subrantatg, to’ pasaulinio C 4 
bininkų vado »išmintį lif / dąr-i 
bus, katras | gabiai niokojo 
darbininkams nurodyti >

t
už kąrįįaūtl1 Į T

Komunistas.

HHBml

per savo “gyvąjį, radio” 'skiete- (.kitu OtįįM W&fi, W jt> 
damas kalba$ apieĮį Komunistų . I t .4 ': ;; / ?
Partijos nepasisekimus? * Įsikalbėk su darbinįnku apie

Kiekvienoj kolbnįjfarjy Uri<bųt,' ų&Mblę ^pojinį^./ apį^JOįt 
vra draUuii. . kurie aimaiiiinin. ninrin. dnrhe. ( mninr w.nii/fti-ii’indsr

artijos hėpašišekimus?

Darbininkai, Stokite į Savo Klasės Partija!
• < L ' ' ----- ----------------------------------

Communist Party U. S. A.
t4.3 East 125th Street, ; į ■

York City.
f j. Į, the undersigned^ want to join the Communist Party, 
pile more informatkrtv, 
Name ... .... '( t f 1 ■ • • < 
■ft’'.' • i •<.
Address .. <. > ..

Očcupatidii,;..

s I^pildę šitą blanką, siųgkitė
Aff<h..

Send

East

“ * ’ > ' » ■ t A « <'

Birmingham, Ala, 
randasi suvirš 60,000 Bedar
bių. Labiausia bedarbė pa 
liečia namų statytojus.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Sausio 18:
—Paryžiuje prasidėjo 

derybos, 1919.

. Sausio 19:

tią, 1865., 
Pče, 1809'

taikos

Mm.



šeštadienis, Sausio 18,- (1980 ■ Puslapis Trečias

Neapsakomas JezusėlioX,,SŠ.
K Gobštumas

LINDEN, N. Jir pa- 
------ Žiūrėkit, kaip Jis gu
li tose ėdžiose—toks Mažas, 
Beveikis, Tylus! štai matome, 
kaip visi, net ir piemenėliai at
neša Jam dovanų. O Jisai ta- 

, po- pavargėliu, kad mus pra
turtinus! Argi mes vieni ą.tsi-į 
liksime, neatmindami Tą, Kurs' 
nė vieną nepamiršta?”

Bet ar žinote*, kaip Jezusė- 
bonija, 114 Saratoga St., Gruo- H geriausia atminti? Skaity-; 
džio 19 d., 1929 m.” kite toliau.

Ka'dangi šventųjų gyvų ant “Geriausias būdas Jį atmin-’ 
žemės nėra, ir savo raštinių ti ir pradžiuginti—tai priimant! 
jie neužlaiko, tai reikia many-'Jį Komunijoj Jo gimimo die-Į 
ti, kad tas laiškas išsiųstas iš noj. Kartu atneškite 
“Šv. Alfonso Klebonijos,” ku-! dovanėlę ir padėkite ją prie Į 

^ri randasi danguose. Bet pats Jo Kojų. Tam tikslui siunčiu į 
__ r.as adresuojamas Baltimo- jums ir visai šeimynai voke-' 

gyvenantiems parūpi jo-Į liūs; maloniai prašau šituos! 
Kunigas Mendelis irgi naudoti atnešant aukas...

Na, ką dabar sakysite? Je- rįams, 
zusėlis toks mažas, L

kur galėjo būti išsiųstas laiš- tylus, tik valanda kita, kaip Jau 26 
kas, nusitolinau nuo temos, tai-užgimęs, dar i
yra, nuo Jezusėlio gobštumo. tinkamai negali pasispardyti,tus.

Sausio 11 d. minima kuopa 
buvo surengus balių Rupšio 
svetainėj, žmonių buvo pusė
tinai įr, rodosi, pelno liks. To
dėl visiems ačiū už atsilanky
mą į mūsų parengimą, ypa
tingai elizabethiečiams.

Mūsų susirinkimai bus lai
komi Rupšio svetainėj, jkam- 
pas 16th St. ir Wood Ave, pir
mą pėtnyčią po pirmo kiek
vieno mėnesio. Todėl visi na
riai lankykitės į mitingus.

Vienas “Laisvės” skaitytojų 
atsiuntė laišką, po kuriuo ran

dasi . sekamas parašas: “Kun. 
ąaūdas J. Mendelis, šv. Alfon
so Parapijos Padėjėjas.” Vir
šuje laiško: “šv. Alfonso Kle-

tn ra
laiak
rėj
nams.
randasi Baltimore, Md.'

Vienok aš, aiškindamas, iš

Sausio 3 d. pas drg. G. Kar
čiauską įvyko A. L. D. L. D. 
165 kuopos susirinkimas. Na
rių susirinko neperdaųgiausiai. 
Išrinkta kuopos valdyba. Į 
valdybą įėjo tie patys, kurie 
ir pereitais metais buvo.

Iš raportų pasirodė, kad ne 
visi kuopos nariai, ypatingai 
valdybos, energingai darbuo
jasi. Bet visgi svarbesniais 
klausimais pasidarbuota. Pa
vyzdžiui, rinkta aukos Gasto- 
nljos istreikibriams pet per 

’ j stubas vaikštinėjant. G. Kar- 
Sa^° i dauskas, J. Kukenas ir F. 

'Stankus surinko, 16 doleriu su 
” j centais. Surinktos aukos buvo 

i pirmiau skirtos Lietuvos ba- 
'-'duoliams, bet vėliaus jos su- 
, , .naudotos Gastonijos strėikie- 

nes baduolių šelpimo 
beveikis, i komitetas buvo likviduotas.

, kaip! Jau 26 nariai užsimokėjo 
dar nei . kojytėmis i metines- duokles už 19.30 mo

Iš to laiško mes1 patiriame, kad jau reikalauja pinigų, . įsa- 
Jezusėlis, vos tik užgimęs, o ko tikintiems nešti pinigus ir 
jau visomis keturiomis grie- Pr*e J° kojų. Ką jis, kai

po dievas, darys tais pinigais? 
Kur juos dės? Juk dar nega-

biasi svieto marnasčių, reika
lauja pinigų. Nei vienas žmo- 

a nių praKano siuroiKas n
elgė taip, kaip Jezusėlis. Nei
nių prakaito siurbikas nepasi- nubėgti nei į dešimtines par-

davyklas ir nusipirkti žaislų.
Morganai, nei Rockefelleriai, j Saldainių ir šaltasmetonės irgi 
nei Carnegies, nei Astorai, nei ne£ali valgyti. Aš jau nieko: 
Schv/abai, nei Fordai ir dau-i nesakyčiau, jeigu jis butų, sa-l 
gybė 1 kitų pirmoj užgimimo 
dienoj nereikalavo pinigų, o 1 
Jezusėlis tą daro.

Netikite ?
Klaupkite ką sako kuniRasi“^"""“^^^, 

Mendelis laiške savo parapijo-- 
nams. • I

“Per Kalėdas, kuomet mes Į 
atmename visus savo draugus yra gobščiausias pasaulyje su- 
ir prietelius, mes trokštame iš- tvėrimas, kuris nespėjo užgim- 

, reikšti jiems tą meilę ir drau-, 
>Cgi$kumą~*'nevien žodžiais, bet sprando. Ir dar kas keisčiau-!

ir\dovanomis. Gi mūsų ge-bsia, kad jis kas metai gema ir 
riąusias Draugas—tai Kudikė- kas metai taip elgiasi!
lis Jėzus! Jis daugiausiai už-! švenčioniškis.

kysime, puspiemenukas ir ži
notų kelią į saldainių parda- 

| vykias, į dešimtukines, į ju- 
i džius, tuomet reiktų numesti 
Į dešimtuką-kitą. Bet kokiems 

rei-
kalingi ?

Tas parodo,

Pas mus darbai eina .labai 
blogai, ypač namų statyboj. 
Šioj srityj daugelis budavoto-

kad Jezusėlis ir paprastų darbininkų jau
po keletą mėnesių nedirba.
O kurie ir dirba, tai verčiami

Spring Garden’ Stš., 'kui1* su
telpa apie 1,500 žmonių. Ka
dangi Lyros Choras tą patį 

! veikalą sulos ir BaltimorSj., tai 
nutarta ant lošimo atspausdin
ti bendrai programą brošiūros 
formoj ir į programą rinkti 
nuo biznierių apgarsinimus iš 
abiejų miestų. Taipgi mes 
prašom atkreipti atydą ir- ki
tų lietuviškų draugijų, kad tą 
dieną vengtų kitų parengimų, 
o tuomi mus daug sustiprinsi
te finansiniai.

žinoma, atsiranda iy tokių, 
kurie sako: Na, o kam jum 
tie finansai reikalingi ? ; Ne
reikia užmiršti, kad mes turi
me samdyti kambarius del pa
mokų, choro vedėjo užlaiky- 

1 m as, dainos ir kitokios išlai- 
j dos. Todėl prašome visų pa
remti mus. O mes .atsilygin
sime jums visiems, pasitarnau
dami su dainomis darbininkiš
kos dvasios.i . .

Toliaus, išrinkta komisija 
del nurandąvojimo parko del 
pikniko ant dviejų kartų— 
ant 1 d. birželio ir rugpjūčio 

I mėn., Laurel Springs, N. J. Iš-. 
’ rinkta nauja valdyba 1930 1 
metams iš sekančių draugų ir 
draugių: organizatorę O. Bu- 
laukaitė, protokolų sekreto-1 
rium A. Kalazinskas, finansų 
sekretore E. Zelieckiūtė, ka- 
sierium J. Mikitas, gaidų ne
šiotoju W. Gresko, korespon
dentu F. Linkus.

Susirinkimas buvo skaitliu- 
i gas ir pas visus matėsi daug 
I noro ką nors naudingo nu- 
į veikti ne tik del paties cho
ro, bet ir del visos darbininkų 
klasės.

Baigdamas šį rašinėlį ne
galiu praleisti nepaminėjęs ir 
tų, kurios apleido choyą visai 
be rimtų priežasčių. Mes la- 
bAi apgailestaujami tų draugų 
ir draugių, kaip tai: J. Bal- 
čiauskaitę, A. Vaitiekaitį, A. 
Rakickaitę ir kitus'. Paminėtos 
choristės buvo ne tik veiklios 
narės Lyros Chore, bet taipgi 
geros dainininkės ir v aktorės. 
Todėl labai pageidaujame, 
kad ne tik paminėtos drau-. 
ges, bet ir ;daugeles kitų jau
nuolių vėl grįžtų į chorą,.lan
kytų susirinkimus, kaip pir
miau lankė. Tuomet butų ga
lima daugiau ką nuveikti. 
Taip pat labai pageidaujame, 
kad tėvai, kurie turi jaunuo
lių, rūpintųsi prirašyt juos 
prie Lyros Choro. Pamokos 
būna kiekvieną • pėtny^ios vą^ 
karą, 8 valandą, 995 N. 5th 
St. F. Linkus,

Lyros Choro Koresp.

WORCESTER, MASS.
Lenino mirties apvaikščioji- 

mą vietos komunistai rengia 
sausio 21-mą dieną ant Bel
mont St., Belmont svetainėj. 
-- —f—-—      ———r—  r------

Garbingo darbininkų vado Le-' 
nino mirties ąpvaikščiojimo 
pradžia 8-tą valandą vakare. 
Turėtų visi darbininkai ir dar
bininkės tame apvaikščiojime

darbininkiškose organizacijo-l 
se. O jeigu taip, tai čia rei-! 
kalinga arba rimta kritika jų j 
darbų, i ‘ .

... ..... . ____ .__ Imas jų tų šmeižtų. Dabar
dalyvauti, ypač ’ liėfiMai ture-! mes iš rašto nieko kito nema
tą nepamiršti tos dienos ap-Į tome, kaip tik iškoliojinlą. 
vaikščiojimo 
traukti ant 
vaikščiojimo 
supranta to 
ninku vado 
bus, katras gabiai mokėjo 
darbininkams nurodyti kelius 
dęl. užkariavimo darbininkams 
pasaulio.

Taipgi čia turiu'pažymėti, j 
kad Worcesteryj Dr. J. Repšio 
sveikatos srityj paskaitos at
sibus 19 d. sausio, Lietuvių 
Svetainėj, 
Pradžia 
khip nekurię 
painfortnavo 
bet 2:30-vali, po pietų. > Tali 
malonėkit, worcesterieciai. Ikfr 
tuviai, skaitlingai susirinkti 
ant tų paskaitų ir pasinaudoti 
tuom svarbiu sveikatos 'klau
simu, kur yra brangiausias 
dalykas žmogaus sveikata už 
visus pasaulio turtus. Įžanga 
dykai.

CASTON R0PSEV1CH
arba stačiai įvardini- Bai^8 Phi,a> Muzikos Konservatoriją

i • : | t }
ir1 Skaitlingai | žodžiai “Prieš 

to garbingo ap-Į 
ir pasirodyti, kad| 
pasaulinio darbi1

išmintį ir jo dar-

išgaišint’’ ir 
spardytis’’ — visas 
branduolys.

kritikos arba savi-

“pasiuto
“kritikos’

Tokios 
kritikos taktika yra meškiškas
patarnavimas darbininkų ju
dėjimui. Komunistai privalo 
savo priešus rimtai, sveikai 
kritikuoti, o ne koliotįs.

Per 10 Metų Blaivybes Įsta- 
29 , Endicott Statymas Kainavo $400,000,000 

ne- antrą valandą,! —------
korespondentai; Washington. —, Aprokuo- 
per Laisvę, - l jama> ka(į dešimts metų 

blaivybės įstatymas vien tik 
federalei valdžiai kainavo 
suvirs $400,000,000 grynais 
pinigais: Per? tą laiką val
džia įplaukų prarado ■ $3,- 
000,000,000.

Philadelphia, Pa.— Hard
wick-Magee Carpet korrtpa- 
nijos darbininkai sustreika
vo prieš algų nukapojimą.

bet senai jau pra-
K. P. Ir' dar vienas

DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų geri ---- ...... — —--
o

smuikininkai', kreipkitės pas mąne, 
gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės šiuo adresu?'.

4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir Ketvergais;
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

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

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

ELIZABETH, N. J.

TEATRAS
TRIJŲ DALIŲ KOMEDIJA 

“AMERIKA PIRTYJE” 
RENČIA L. D. P. KLIUBAS

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 19
LIETUVIŲ LAISVĖS SVETAINĖJ 
269-73 Second Street, Elizabeth, N. J.
Ihirys atdaros nudo 6-tbs vai. vakare 

Irimas prasidės 7-tą vai.
Kviečiame Elizabeth© ir apielinkės 

lietuvius, skaitlingai atsilankyti, nes 
buą perstatytas labai juokinga^ vei- 
kalas-komedija. ' Matysite, kaip 
kriaušius Vincas apgaus Agotą, iš
vilios iš jos du šimtu rublių ir išva
žiuos Amei^kon; o ją paliks pirtyje, 
užrišęs virve duris.
Po teatro šokiai. Įžanga 50c.

. i Kviečia -RENGĖJAI.

Pas mus, Worcesteryj, ir 
vėl pasipylė ant komunistų 
bjaurūs šmeižtai spaudoj ir 
susirinkimuose. Iš tų šmeižikų 
tarpo kaip kurie juk ir vadi
na save komunistais. Vienas 
iš jų yra kadaise buvęs ko
munistu, 
keikė
prieš išgaišiant buvęs komu
nistu, visai pasiuto spardytis, 
kam, girdi, K. P. centras pa
skyręs 2 nuoš. algos del mė
nesinių mokesčių. Tai yra 
skaudus smūgis pačiam darbi
ninkų kūnui, kuomet ant susi
rinkimų būdamas žmogus žiū
ri į tuos žmones ir stebies, 
kad randasi sviete tokių žmo
nių, kurie taip moka sau ne
patinkamus asmenis neteisin
gai šmeižti ir tuos šmeižtus už 
gryną teisybę priima, 
mielas skaitytojau,
spręsk, kokios vertės tie žmo
nės yra. Man rodos, kad tas 
viskas neišeis jiems ant nau
dos, 
tis į 
kad 
nistų 
svietui, kad jie nėra komunis
tai, o tiktai komunistų nie
kintojai

IUU1S nespėju UZ.^1111-| .. v .

,ti ir jau tikintiems užsėda ant:triJl.> žmonių darbą padaryti.
Kadangi pragyvenimas la

bai brangus ir darbininkų, al
gos labai mažos, tai priverstos 
dirbti ne tik moterys, bet ir 
jaunuoliai. Bet dabartiniu 
laiku visiems sunku darbą 
gauti.

Simmons Bed and Mattress 
Works dirbtuvėj darbininkų 
neatleidžia. Bet . čia darbas 
nuo šmotų, tai .patys .darbinin
kai dirbtuvėje varžosi už dar
bą,' kaip šunys už kaulą. Pa
sitaiko ir taip, kad kuomet 
darbą iš vienų rankų nuveža 
į kitas, tai darbininkai net su
simuša, o tuomet ir iši darbo 
išvaro. ’ ■ •

Darbininkai maišyti, didžiu
moj suvažiavę iš anglių kasyk
lų. Lietuvių mažai dirba.

Alfalfa.

AIDO CHORO KONCERTAS
Nedėlioj, Sausio (January) 19

Brooklyn Labor Lyceum, 949 Willoughy Ave., Brooklyn
^.Po Koncerto šokiai Prie Elenos Retikevičiutčs Orkestras. 
T i.

50c, 75c, ir $1.00

PHIlADEIfRIA, PA.
Iš Lyros Choro Darbuotės

Tai, 
pats

Komunistai turės kreip- 
savo augštesnes įstaigas, 
numaskavus tuos komu- 
šmęižikus ir parodžius

ir šmeižikai.
Tas Pats.

RED.—Autorius rei-' 
kad jo raštas tilptų

TAI TIE ŠVELNŪS

i pildyme koncertinės programos dalyvauja šie artistai:
K. Menkeliūniiitė* F. Stankūnas, O. Katkauskiūtė, V. Za- 

< kas (smuikininkas), E. Vajatkiūtė (šokikė), Aido ir
I y t os Chorai.
i*' ikia pažymėti, kad O. Katkauskiūtė, iš Hartford, 
čefon., nesenai sugrįžo iš Lietuvos, kur ji dainavo vaisty- 

H j operoj. Paskui lankėsi Italijoj. Tai nėra abejonės, 
' h i dainavime turi padariusi didelę pažangą. O kaip ži- 

i > •, ji ir pirma žavėjančiai dainuodavo.
Fu ė peino eis Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui.

Pradžia 3:30 Valandą PPo Piety. Meldžiame Nesivėluoti.

Lyros Choro susirinkimas į- 
vyko 30 d. gruodžio. Susirin
kimą atidarius ir išklausius 
valdybos raportų, prieita prie 
įvairių komisijų raportų. Pir
miausia išdavė raportą komi
sija surengtos operetės “Kova 
Už Idėjas.” Veikalas pavyko 
gerai ir davė pelno apie $200. 
Kita komisija raportavo, kad 
jau naują operetę pradėjo mo
kintis—“čigonai Klajūnai” ir 
prie šios operetės lošimo turi 
surinkę geriausius aktorius, 
solistus įr solistes. Prie loši
mo svarbiose rolėse dalyvauja 
sekamos ypatos: Myros moti
nos, senos čigonkos rolėj, dai-, 
nuoja V. M. Jeckevičienė; 
Raulaš, kurį pavogė Myra nuo 
pono it užaugino, kaipo savo 
sūnų—J. Bulauka; Žara, gra
ži jauna čigonkaitė—A. Bu- 
laukaitė; Sinfo, Žaros vaikinas 
—A. Kalažinskas; Konstanci
ja, graži mergina, kuri įsimyli 
į Raulą—T. Dockaitė; Ona, 
Konstancijos sesuo—M. Vai- 
džiulienė; Jaronimas, kapito
nas, Onos vaikinas—J. Naku- 
tis; ponas Martynas, Konstan
cijos tėvas—S. Barauskas; po
nas Craven, Konstancijos su- 
žiedotinis—J. Monkus. Apart 
paminėtų lošėjų, kurie loš 
dainuojančias roles, dainuos ir 
Lyros Choras per visą veikalą 
gražiausias dainas iš operetės.

Nereikia pamiršti dar ir tą, 
kad prieš lošimą operetės, Ly
ros Choras dainuos kelias dai
nas per radio. Laikas bus 
pranešta vėliau, šitas gražus 
ir svarbus veikalas bus atvaiz
dintas -29 d. kovo, svetainėj 
Lu Lu Temple, ant Broad ir

NUO 
kalavo, 
kaip parašytas, tik gramatikos 
klaidas pataisius, todėl redak
cija pildo jo norą. Bet turi
me pastebėti, kad tokia kri
tika mūsų ph'ešų jokios nau
dos neneša. IŠ viso turinio 
galima spręsti, kad kalba ei
na apie tuos, kurie priklauso

CIGARAI

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

i ’ . 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 paštų išsiuntinėja
mo, kaipo užsakymus (orderius).

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

stebūklingų žolių vertės tūkstanįii 
dolerių. ' Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo. Toks žmogus yra susiraukęs, 
neltakAMaa ir įvairių nesmagumų'ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaietžolių nuo 
bUe vienos žemiau pažymėtų ligų to 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), pęršalimo, skaudėjimo po kra
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika 
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

Pinigus siųsk (ekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZOKAITIS
21 GiHet Road, Spettcerpolt* N. T.

PLATINKIT 
"LAISVĘ”

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Saviriihkas Tel,t Stagg 5938'

UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ
Naujas Teatrališkas Veikalas, Trijų Aktų Drama

PARAŠE SENAS VINCAS

Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga

Knygutė Turi 82 Puslapius Kaina 40 Centų,
e

Reikalaukite pas A. L P. Meno Sąjungos Sekretorių
P. KRAKA1TIS

3240 Thomas St. Chicago, Illinois

■ ■■■■—,— i■t ■•../r..........""Mfi................................... ■' vruraM

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas----- $75.
Taipgi mažomis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas

Špeciališkas kursas važinėjimo |10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis,
žymus auto ekspertas-instrukto-

NEW YORK AUTO SCHOOL t rfus L. Tikniavttius. Atdara iki
228 Second Ave„ Cor. 14th St. 9 vai. vakhre, nedėldieniais 10

New York iki 12 vai. ryte.
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LEE PARK, PA. LIETUVAITE fotofrafistžPAJIEŠKOJIMAI
Kas Vilkai Avies Kailyj?

Verte D. M. šolomskas

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

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

MARGARETA VAL1NČIUS
Room 32, Weitzencom BIdgM x

Public Square |
WILKES-BARRE, PA.

Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Sausio 18, 
. • - I • : i •

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin

(Tąsa)
Ant rinkos, po beržais, artimai bažny

čios, sustojo papildančio ji dalis. Visi liuos- 
noriai, Čeliabinsko darbininkai ir apielin- 
kių valstiečiai. Jie neturėjo karinių dra
bužių. Įvairūs aliejuoti ir suodini darbi
ninkų drabužiai ir valstiečių naminiai, sa
vadarbiai—jų uniforma. Šautuvus ir krep-

- ŠiUs turėjo visi.
'Komisaras - Molov, raitas prijojo ir tie

siog nuo arklio tufėjo trumpą s.avo pra
kalbą:

—Brangūs draugai. Aš nevarginsiu jus 
kalbos ilgumu apie tai, už ką ir del ko mes 
kariaujame. Aš manau, kad tas jums jau 
senai yra žinoma*

—Jeigu nežinotume, tai nebūtume stoję 
liuosnoriais. Liuosnoriai mes.

Ūsai komisaro kiek pakilo; per veidą 
persirito lengvutė šypsą.

—Tai aš žinau, draugai, ir sveikinu jus; 
sveikinu jūsų troškimą greičiau baigti su 
vienu iš žvėriškiausių budelių darbininkų 
klasės ir valstiečių, su nauju Sibiro caru— 
Kolčaku.
• Už miestelio šaudymasis padidėjo.

—Draugai, tuoj aus mes stosime į mūšį. 
Atminkite, kad priešas jau mirtinai sužeis
tas. Jo prįešinimąsis—lygus dvesiančio 
žvėries priešinimuisi; priešmirtines pasku
tines pastangos.

Liuosnoriai stovėjo ramiai, tylomis klau
sėsi komisaro kalbos. Drūtas, tvirtas jo 
arklys kasė kaire koja, supo komisarą sa
vo kūno ir galvos lingavimu.

—Štai, draugai, mano rankose baltųjų 
oficierio atskaita, kurią mes pagriebėme. 
Kaip kurias vietas iš jos aš perskaitysiu ir

griauna, krikdo, mūsiškius tvirtina, drūti- 
na. . Imkite, skaitykite, mėtykite stubos- 
na, ir prie progos į baltųjų eiles.

Raudonarmiečiai grūdosi į kišenius nu
merius armijos laikraštuko: “Krasnyj 
Strelok” (Raudonasis :Šaulys), bei ant grei
tųjų perbėgdinėjo 'jo. turinį, drąsų kauki
mą prie klasių kovos ir būdavo j im o naujo 
pasaulio, naujo gyvenimo. Karšta kalba 
komisaro' uždegė liuosnorių širdis. Drą
siai stojo įi kovos eiles, į eiles paretėjtįsio 
pulko papiįdytojai ir suteikė naujo pasi
ryžimo. I • • i ' ' :

—Draugai, pirmyn!—ir pulko koman
dantas vedė pulką į kovą. Šautuvai su aš
triais durtuvais skriodė orą.v

—“Nuo vidaus į eiles!—Balsas.buvo stip
rus ir aiškus raudono vado. Abejonių ne
buvo. Pulkas išsitiesė, kaip ilgoji juosta 
ir apsupo sodžiaus kraštus. Baltųjų arti
lerijos batarejos sujudo, ir dundėjo kaip 
kalviai per priekalą, šrapneliai piktai, 
pilkus dūmus leisdami, trūkinėjo virš gal
vų raudonų kovotojų.

—Eilės pirmyn!
Gal būt ne visi su noru ėjo į mūšį, gal 

net kaip kurie komunistai, bet kiekvienas 
jautė sunkumą spėkos, didelį, galingą stū
mimą pirmyn. Spėka daug milionų darbo 
klasės kolektyvo, atbudusio, pakilusio prie 
kovos už sunaikinimą pavergimo’ir išnau
dojimo pasaulio ir del naujo darbininkų 
pasaulio. Pirmosios eilės, auksas ir grū
dai, traukė paskui save, bei stūmė ir ak
menėlius, pelus, grūmodami sutrinti juos 
priešingame atsitikime.

Raudonarmiečių eilės tvirtos, kaip, plie- 1 • t • . • • zjūs matysite, kad pas baltuosius reikalai n£*s, kaip bangos ritosi per pievą, 
jau blogai.—Molovv išsitraukė popierį ir

: pradėjo skaityti:
“Mūsų divizija tikrai serganti,—-taip, jų artilerijos batarejos kartu atidengę ug- 

draugai, rašo komandantas baltųjų divizi- nį. Raudonarmiečiai ėjo pasiry^ušiaį, etrą- 
jos, kapitonas Kolesnikov,—paaiškino ko- * ’ ’ 14 ‘ ' 1
misaras. • ;

“Prie bėgančių sąlygų ji ne tik nepagy
doma, bet gali grūmoti sunaikinimu vi
siems oficieriams. Priežastys jos. krikimo 
Sekamos: * \ <

“Be abejo, kiekviename pulke susisuko 
sau lizdus sugabūs sovietų valdžios šalinin
kai,-kurie ir veda paskui save kareivių mi
nią. Areštai ir šaudymai “vadų” nėra tik
ri: daugiausia sušaudomi paprasti drąsus 
jų pasekėjai, o ne patys vadai; vadai pasi
likę dirba.”

Komisaras išskaitliavo net 10 priežasčių, 
griaunančių baltųjų spėkas. Ir 8 pasiuly- 

• -v. mus dar žiauresniam persekiojimui, kurių 
' tarpe buvo: be pasigailėjimo naikinti bol

ševikų vadus, žudyti. Naikinti ištisus so
džius, kurie bent kiek priešinasi. Paleisti 
pilnais garais karo lauko teismus. Konfis
kuoti visus turtus raudonarmiečių ir jų gi
minių.”

—Kaip matote, vis prie didesnio žiauru
mo, persekiojimų, šaudymų, konfiskacijų, 
sunaikinimų ir tt. Mums lieka tik pasvei
kinti atvirumas kapitono Kolesnikovo. Kuo 
atviriau tie ponai veiks, tuo greičiau jie 
parodys savo tikrąjį veidą, tuo greičiau 
dirbantieji darbininkai ir valstiečiai su
pras, kad jeigu laimėtų tie niekšai, tai tas 
suteiktų katorginį gyvenimą, nagaikų vieš
patavimą. Draugai, pas baltuosius reika
lai jiems blogi. Didžiuma darbininkų ir

; valstiečių jau ragavo Kolčako režimo ir 
žino, kokis jis ir pereidinėja į mūsų pusę

. • masėmis. Užpakalyj diktatoriaus sukili
mai. Taiga apimta . liepsnomis partizanų

] kovos prieš pavergėjus ir kuriasi organai 
i sovietinių respublikų. Dar tvirtesnis mū

sų spaudimas ir mes nugalėsime baltuo
sius niekšus, suverkime į purvo kapą.

Kanuolių kulkos pradėjo sproginėti ant 
bažnyčios bokštų. .Prie komisaro prijojo

Saulė jau leidosi, kada iš raudonarmie
čių pusės pasirodė tankios eilės ir kelios

šiai. Baltųjų vadas Bar^inoyskjs nei nepa
stebėjo, kaip priešai taip greitai užsirito 
ant jo kuopos. Oficierius su nusistebėji
mu žiūrėjo į puolančias raudonarmiečių 
eiles. Oficierius antra para kaip buvo pir
moj linijoj ir jau nelabai galėjo suprasti, 
kas darosi... Jo kuopa .tylėjo, laukdama 
paliepimo. Daugelis iš kareivių su nusi
stebėjimu žiūrėjo j savo jauną komandan- 
tą, ir stebėjosi, kodėl jis nepaliepia šaudy
ti. Raudonarmiečiai puolė tankiai šaudy
dami iš šautuvų ir kulkasvaidžių. Aikš- 
tumas perbėgdinėjo pavieniai. Galinga 
sunaikinimo ranka siekė, baltuosius. Puo
lančių eilės vis artinosi. Baranovskis sto
vėjo užpakalyj savo kuopos ir žiūrėjo į 
raudonarmiečius. Viena kulka sudainavo 
ir visai arti kairiojo žando oficierio įsmi
go į pušį. Jam pasirodė, kad’kas tai karš
tai pūstelėjo per jo veidą. Jis krūptelėjo 
ir vėl žiūrėjo į raudonarmiečių eiles, bei 
grupes. Jie jau buvo visai arti. Jis dabar 
matė jų drabužius, kepures ir kaip jie dėjo 
kulkas į šautuvus ir šaudė į jo kuopą.

—Šaudo. Į mus šaudo!—mąstė jis ir ka
žin kodėl jam tai atrodė dabar labai keis
tai.-—“Nes jie toki pat žmonės, na, tikrai 
kaip ir mano kareiviai”,—sukosi jo galvoj. 
Jis žiūrėjo ir negalėjo surasti sau atsaky
mo į klausimą: “Kodėl jie toki’pikti?” Jis 
nei patsai nežinojo, kas surišo jo valią, bet

komandantas raudonojo pulko ir jo adju- st0SQ---
ž i ' l? n n n-nii tivvo

pirmininkui ir į višaįri susirinki
mui, l£ad ktiįppč valdyba bū
tų renkama pagal S. L. A. 
konstituciją ir P. T. nominuo
jama konstitucijos nurody
mais? O jūs nesiskaitote su. 
tomis pastabomis, varėte savo 
kokoso tarimų; trypdami S.L. 
A. konstituciją po savo pur
vinu padu. Tai kas yra vil
kai avies kailyje?

Žukauskas šaukia, kad “sky- 
mams 68 kp. padaryta galas.” 
Tai melas. Jūs padarėte galą 
S. L. A. konstitucijai, įvesda
mi skymų sistemą kuopoje. 
Nenarius susiveęlėfe balsavi
mui, patys kandidatuojate į 
valdybą ir patys balsus skai
tote. Ar bekeikia, šlykštesnių 
skymų ir bjauresnio, elgimosi ? 

, . S.-L. A. Naryp.

Kuomet aprašiau 'S. L. A. 
68 kuopos metinį susirinkimą 
ir “veikliųjų” tautiečių šeimi
ninkavimą, laužymą konstitu
cijos ’nominuojant' P. T. ir 
renkant kuopos valdybą, tai 
tas laužytojams S. L. A. kon
stitucijos nepatiko, kam sako
ma tiesos žodis S. L. A. na
riams. Kad pateisinus savo 
purvinus darbus, St. Žukaus
kas išpleškina “Tėvynės” num. 
1 neva atsakymą.;, Jis, rašy
damas šmeižtą, ir užvardino: 
“Begėdiškas šmeižtas.” Tur 
būt t manė; dar daugiau purvų 
uždrėbti ant 'S. L. A. narių, 
ypatingai,' kurie- daugiausiai 
yra pasidarbavę del S. L. .A» 
Bet var’gšis uždubdd 'pats* sau 
per įpurrąūzę. < ,

Žukauskas kartoja, ,.kad 
juos šmeižia ir šmeižia kopiu-i __ ___________ _
nistai. Bet kad’parodyti, .kur i gų- ar pažįstamų Snvietų Šą- 
buvo apšmeižti, tai nei vieno: jungoj, Brązilijpj,. Argeųtinoj, 
žodelio. Priešingai, pats pri- į Franci joj,, Vokietijoj ar kitose 
pažįsta, kad “pirmininkui rei
kėjo paskirti balsų skaitymui 
kitus,” bet to nedarė. Kad 
pateisinus savo kolegų žygius 
laužyme konstitucijos, visgi 
reikia suversti kam nors kal
tę. Na, tai 
griauna visą 
šyvių, kodėl 
Įėję, 'nieko 
konstitucija 
Ir jeigu jau pastabą padarius,; 
pirmininkas būtų neklausęs, j 
tai tuomet kaltinti pirmininką; 
Amšiejų galima. Girdi, “pro-j 
gresyviai susirinkime tylėjo,' 
kaip oisteriai susičiaupę?”; 
Vadinas, Žukauskas, Amšiejus, | 
Kupstas ir visa jūsų gengė: ŲHILADELBHIA, PA.
matėte, kad laužote S. L. Ą.į Tarptautinio Darbininkų Apsig-yni- 
konstituciją, bet nieko nesakė-; 1V(’kN^uv^sSekclJ°K?-.? kK°P°s su?1- 
te. Ne tik .kad jūs nesakėte, i Liaudies Name, kampas 8th St. ir 
bet dar nusitarėte kokuse, [ Fairmount Ave., 8 vai. vakare. Vi$i 
laikytame, pas Kupstą, laužy-l 
ti konstituciją, kad tik save J 
vėl išrinkus į valdybą. Taip 
tik gali elgtis paskutiniai su-; 
smukėliąi, neturinti jokios do-; 
ros. O kad taip buvo jūsų 
nutarta, jkokusę, tai pats ,St. Finų'^ 
Žukauskas- pasako p<er;*“Tėvy
nę” num' 1. Ve ką sako:
Bet ' progresyviai pamatę, lankyti.

kad susirinkime 1Š.-75 narių te- Pa-rtija ir kitos darbininkiškos orgą- 
turi tik apie 80 pritarėjų, tai ni'zaeijos. Darbininkas.
ir tylėjo, nes vištide nebūtu 
buvę kitokių pasekmių.
no pabraukta.) Ka gi tas reiš
kia?

' 1 ’ * * i ;PAJIEŠKAU pusbrolio Adomo Mar
cinkevičiaus, seniau’ gyveno New

ark. N. J. Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos apie jo tėvus, tat prašau 
atsišaukti arba kas žinote malonėkit 
pranešti. A. Marcins, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. 15-17

PAJIEŠKAU brolio Antano Rusecko, 
kuris seniau gyveno New Yorke. 

Meldžiu jį patį .atsišaukti arba kas 
žinote malonėkit pranešti. ATidrius 
Ruseckas, 1417 Dickson Ave., Scran
ton, Pa. ' ' 15-19
PAJIEŠKAU draugJ-Vlad? Kuli

kausko, Vabalių kaimo, TrAkų ap
skričio. Seniau jis gyveno Newarke, 
Jersey. City ir Patersone. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinote' malonėkit pranešti. 
Kazys Biekshia, 106 Pulaski St., 
Newark, N. J. 15-17

LIETUVIS GRABORIUS

Jeigu turite savo gerų drau-

svetimose šalyse—užrašykite
jiem “Laisvę.”

“Laisvė” jiem bus geriausia 
dovana.

Norintieji ge- 
’ riausio patar- 
i navimo -ir už 

žemą k a į n ą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

Bell Phone, Poplnr 7545

A. F. STANKUS., 
graborius-Lndertaker

ant 
na-

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

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Žukauskas h- 
kaltę ant progre- 
progresyviai ty- 
nesakė, kuomet 
buvus taužoma. | 

n n rl n vi 11 c '

Los Angeles, Calif.— Tre
čiadienį pietinėj Californi- 
joj apsireiškė žemes drebė
jimas. Nuostolių nepadary-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
I

162 Broadway
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

»*0*

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

panedelį, 20 vasario,

., 8 vai. vakare. Viąi 
ateikit ir naujų 1 at.si veskit, 

svarbiu reikalų. Sekr. 1. A.
15-16

' ' ; ' NORWOOD', MASS.
Lonino mirtiqs pam.inėjima.s įvyks 

nedelioj,. 19 d. sausio, 7 vai. vakare, 
• Dus 

dili,geri kalbėtojai,} taipgi bus) įr. mu
zikai® programą. Lietuviai darbinin
kai yra kviečiami 'skaitlingai' atsi- 

Rengia J. V. Komunistų

Darbininkas.

(Ma-i GREATNliiCKIEČIv ŽINIAI

Ve ką. ’ Nežiūrint, kieki U tarn i nko vakare, 2.1 d. sdusio
, - , . “ , . . (January), Z. Strauko svetainėj, į-butl.l buvę daloma pastabu vyks svarbios prakalbos besiartitian- 

JŽymą S. L. A. konsti- čio karo klausimu. Bus aiškinama 
nebūtu buvę kreipta ’;anĮ. priežastys, kas juos rengia n;

v 1 I ką jie duoda darbininkų klasei. Visi 

sias prakalbas, kad iš
girsti apie besiartinanti baisų pavo
jų. Ypač A. L. D. L. D., L. D. S.

prieš 
tu ei jos nebūtu buvę kreipta priežastys, kas juos 
. . . , , j • , 1 ką Jie duoda darbininkų kmaci.jokios at,ydos, nes taip , buvo j darbininkai ir darbininkės privtilo at- 
nutarta kokuse ir Amšiejus tu-Į silankyti į ^š 
vėjo pildyti kokuso tarimą 
ne S. L. A. konstituciją, 
rai, kad jūs

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

garantuojami.

MADOS

14-15

114-15

V

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

PanedSliais nuo 12 vai. 
dieną per visą n akt j. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

Utarninkais

i

FORMS! A

O C, -1-"- ~ ■ —■
^e- A. ir T. 1). A. kuopų nariai turi daly- 

'pasisakote, kad vauti prakalbose, nes minėtos kuopos 
“vistiek nebūtų buvę kitokių 'ir ren^ia J'as- dengėjai. 15-16 

pasekmių,” nežiūrint jokių; ---------------------
pastabų. Dabar gal ir nore-! 
tusi Žukauskam išgraužti šį 
pasakymą iš “Tėvynės,” bet 
jau vėlu.

Kad buvo padaryta pasta
bos kelius kartus pirmininkui, 
tai faktas. Su rd okas kelius 
kartus pastabą darė, kad “ta 
pati komisija negali kandida
tuoti į kuopos valdybą ir bal
sus skaityti.” Kamarūnas kan-i 
didatavo į vice-pirmininkus iri 
buvo balsų skaitytojas/' Bet 
pirmininkas nekreipė jokios 

_ _ atydos į 'daromas pastabas.
jis, negali paduoti nei komandą šąudyti. Kaip Žukauskas .sako, kad 

: “vistiek hębūtų buvįę' kitokių
pasekmiuj’^taip; ii; ,buvo. Pir- 
miniiiKas : nėšiskaįtė^ įsu jokio
mis paštaboįrųis;! “ 1

Kad btivĄ d ai iriam i balotai 
už duriį i& « svetaį-nej, tai jau 
niekas neužginčys'. Buvo ir 
čia padaryta pastaba, rodos, 
Naujalio, o Bukantienė pati 
pareiškė, /į--'-.
6 balotus.” Tą j6s pare{iški-! 
mą .girdėjo ir Žukauskas.' Bet 
kad pateisinus savo purvinus 
darbus, reikia kaip ' nors ir 
kam i nors suversti juos. Bet 
Žukauskui nepavyko savo pur
vais apdrėbti progresyvius 
per “Tėvynę,” demoralizacijos 
organą, bet sau per murmūzę 
drėbė. - j . ,

Žukauskas pabaigoj saukia, 
kad “progresyviai yra vilkai 
avies kailiu prisidengę” ir 
“progresyvių skymams 68 kp. 
padarytas galas.” Ar tai kad 
skirtingai jirptauja .nariai,' tai 
yra “vilkai avies kailyj”? Ar 
už tai, kad jie darė pastabas

Pabuvęs, oficieras pribėgo prie jo:
— Ponas; ęficieras, pavėlinkite 

šaudymą, priešas jau čia pat.
—Ah, ugnį, taip ugnį,—tartum pabudęs 

jis tarė. Jo’pagelbinis oficieras jau kelyj 
suriko:

—Greitai šaudyti!... Greitai šaudyti!
’Baltieji atidarė ugnį. Ir vėl Baranovs- 

kiui pasirodė, kad kūjais muša per geleži-

pradėti

tantas. . į Raudonarmieęiai nesulaikomai, ėjo pįr-
—Ar greitai jūs baigsite, draugas Mo- myn, pagaliaus. puolė su šauksmu:

lov? —Ura!... Ura!,.. A-a-a!
•Liuosnoriai neramiai žiūrėjo į pilkus' Baltųjų pTaoficierius iš kovos linijos kiek 

kulkų debesėlius, dengiančius bažnyčios’ ’ 
bokštus.

—Aš baigiau, Nikolai Nikolajevič, bai
giau. Galite, vesti pulką. Tuojaus aš tik 
suteiksiu jiems literatūros,—ir komisaras 
atrišo nuo balno bundulį laikraščių ir bro
šiūrų, bei lapelių.

—Štai, draugai, imkite šiuos dalykus. 
Jie nemažiau svarbūs, kaip ir faūkines 
granatos. Jie del visų • geri. Baltuosius

drūtas suriko:
’ —Komandante!... Apsupdinėja mus!... 

Apsupdinėja!. ...
Baltieji pasileido bėgti. Baranovskis dar 

stovėjo ant vietos, ir matė, kaip tiesiog ant 
jo lekia raudonarmiečiai su perkreiptais 
veidais, piktos išžiūros. t Jam vėl stovėjo 
klausimas: “Kodėl jie to’ki pikti? Iš, kur 
tokis piktumas?”

(Tąsa bus)

V

’ ' CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 22 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 23 sausio, Grdi- 
na Hall, 6021 St.* Clair Ave., 7:30 
,val. vakare, 
svarbus.visais žvilgsniais, 
co Raštai jau čia 
bus daug įvairių raportų, turėsime 
išrinkti delegatus 
konferenciją, 
kit

Šis • susirinkimas yra 
Seno Vin- 

galėsit atsiimti;

į IV Apskričio 
Tat visi nariai atei- 

laiku. Rast. J. N. Simans.
15-16

LAWRENCE* MASS.
A. L', i D. L. D. 37 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks nedėlioj, >sau
sio 19 djį p6 vai. yakąre, L. (J, K( 
kambaryj, Berkeley St. DraUgės 
ir draugai, būtinai ateikit į susirin- 
kiilią, nes daug turime reikalų aptar
ti. Taipgi yra parėjusios Seno .Vin
co apysakų knygos, ateikite atsiimti, 
taipgi jau laikas pradėti mokėti už 
šiuos metus. Tą patį vakarą įvyks, 
svarbiu klausimu'ir parko bendrovės 
posėdis, kas yra svarbu visiems. Tai- 
g visi pribūkite ant laiko, kaip1 6 
vai. Sekr. M. S. 14-15

Ljiiiiii!

Kaina žemiausia — fornišiai 
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM 
/ KITCHEN SUITES

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

WORCESTER, MASS, 
kad išdalinus.. .‘Tik.- . .i Priesfasistinio Komiteto metinis 

1 susirinkimas bus utarninke, 21 <1. 
sausio, Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St., 8 vai. vakare. Kurie esate 
išrinkti nuo draugijų, malonėkite at
eiti ir išsirinkti valdybą 1930 me
tams. Tat h6pa!rrtirskit ir ateikit. 

,Qig. J. J. Bakšys.

CLIFESIDE, N. J.
Visi A. L. D. L. D. 77 kuopos na

riai malonėkite ateiti j susirinkimą, 
kuris bus šią nedėlią, 19 d. sausio, 
11 vai. prieš piet, M. Mažeikos sve
tainėj. Yra daug svarbių reikalų, 
kuriais privalo domėtis kiekvienais 
dratrgns. Taipgi nepamirškite, kad 
reikia ir naujų .narių traukti mūsų 
ųrganizaciję^Į, tat jei I[as turite tin
kamų į narius draugų—pakalbinkįtfe 
juos, kad’ taipgi ateitų į susirinkiYrid? 
O nariai tai būtinai privalo dalyvau
ti. Sekr. V. K. 'J

4

/?(/S/SO PIRTIS'TURKIŠKA
I 

Flushing Russian and Tarkish Baths, /ne.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vai. vakare 7fcc.
rwn A Antroj klasėj lašais išsimaudymas «'LAIKA miegojimas per visą naktį ant Jį C C fit ūį i 

trecių lubų, onngam kambaryj __
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinio vandeniu ir mažesnis 

j prūdas su sūrum vandeniu.,
LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI• __ . 3$

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

Ties Broadway Ir Flushing Avenue, Brooklyn, , N. Y.
c 7 Telefonas: Pulaski 1090
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59th Sts., New York Cityir

už mažą kainą.

i

turime 
darbininkai 
parengimą

Telefonai: So. Boston 16G2—1373

‘•1

S

stata

>1

šeštadienis, Sausio 18, 1930

DETROITO ŽINIOS Tarpt Darbininku 
Apsigynimo Nauji 

Patvarkymai
Apie Viską Po Biskį

Sekmadienį, 5 d. sausio, 
Lietuvių Svetainėj, S. L. A. 21 
kuopa turėjo teatrą ir balių. 
P. M. Sąjungos 4 kuopos lo
šėjai perstatė trijų aktų tar
ša 
xną išpildė šie draugai ir drau
gės: Dilis, Masys, Gudaitienė, 
Dilienė, žilinskiūtė, Litviniūtė, 
Jonikis, Vilkelis ir Greblikas. 
Be jokių perdėjimų, veikalas 
buvo suloštas tikrai gerai ir 
publika buvo pilnai užganė
dinta.

Publiko’s buvo pilna svetai
nė, tai rengėjai, gal padarė 
pelno.

Audra Giedroje.’’ Loši-

McADOO, PA.

Mainierių Streikas Pralaimėtas

su- 
Pa., 
mo-

Drg. Senas Vincas Detroite

Progresyvių darbininkų ir 
darbininkių tarpe mažai ra
sime tokių, kurie nežinotų 
drg. Seną Vincą; kurįe nebū
tų per pastaruosius 20 metų 
skaitę jo gabiai parašytų apy
sakų ir kitokių raštų. Iki šiol 
mes tik žinojome drg. Seną 
Vincą. Bet dabar turėsime 
progą ypatiškai pažinti ir 
prakalbą girdėt.

Drg. Senas Vincas kalbės 
seredoj, 22 d. sausio, Rusų 
Svetainėj, Russell St., arti 
Westminster St. Prakalbos 
prasidės 7:30 vai. vakare. Busi 
ir trumpa programadalyvaus; 
Hamtramcko Ella May " Jau-! 
nudlių Choras. /

Antros prakalbos drg. Se
no Vinęp bus subatoj, 25 d. 
sausio, Draugijų Svetainėj, 
4786 Vernon Highway W. 
Prakalbos prasidės 7:30; vai. 
vakare, 
vaus ir Ąido Choras, 
draugai ir draugės gerai įsi- 
tėmykite dienas ir laiką pra
kalbų ir kur arčiaus, paran- 
kiaus, tai dalyvaukite.

Taipgi. 2 d. vasario, 5:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėj, 25th Št. ir Vernon High
way, Proletarinio Meno Są-| 
jungos 4 kuopos lošėjai statysi 
drg. Seno Vinco gabiai para-! 
šytą ir gerą teatrą, trijų aktų 
didelę dramą “Už Dieva ir 
Tėvynę.”

Šitas drg. Seno Vinco vei-| 
kalas vykusiai perstato darbi
ninkų kovą, klaidas ir tt. To
dėl visi nepamirškite 2 d. va-. Minneapolis, Minn.—Clem
sario pamatyt šį puikų veika-. Forsen, 423 Kasota Bldg.

D’ ž‘ ; Williston, N. 'Dak.-—O. J. 
--i  -...................   .. i Arness, c-o A. Omholt.

k 'Pagelba del inkstų ar Charlotte, N. C,—George
pūslės įdegimo!Sau1, 6^8 E. 4th St.

Northwest District.—Rene 
Costello, Apt. N, 1303, E. 41st 
St., Seattle, Wash.

T. D. A. L. S. Biuras pasilie
ka kol kas vedime agitacijos 
ir propagandos už Apsigyni- 

j mą. Suteiks visas informaci-

Čia programoj daly
vis!

’ šiai unijai įhigalčjn 
bug iškovoti -geresnes 
sąlygas.

Kalbant apie vietos 
vius, reikia priminti ir 
tono lietuvius

d arijo

lietu- 
Hazle- 

darbinįnkus, 
kad čia virš aštuonių šimtų j apie kuriuos nieko nesigirdi, 
darbininkų sustreikąvo, kuo- Nejaugi ten visi darbininkai 
met kasyklų bosai atsisakė 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti.

Sausio Tl. d. streikieriai 
rėjo tfiasinį mitingą, į kurį 
sirinko virš 500 žmonių, 
mitingą pribuvo ir geltonosios 
mainierių unijos VII Distrikto 
prezidento pagelbininkas. ^Jisf 
pranešė, kad pats kasyklos 
kompanas sergąs ir negalįs 
pas mus pribūti; bet kompani
jos superintendentas sakęs, 
kad lai darbininkai grįžta 
dirbti, o kuomet kompanas pa
sveiksiąs, tai gal ir darbinin
kų reikalavimus išpildysiąs.

Taip bemulkinant darbinin
kus, svetainėje kilo lermas, 
kuris priėjo net prie peštynių 
ir kai kuriems net nosys tapo 
prie veido

Kuomet 
! sumažėjo, 

siūlo,

Laisvėje” buvau rašęs,

Dr. Jonais Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square)
, Cambridge; ^mass.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

tu-
Sll-

Nacionalis Apsigynimo 
važiavimas, Pittsburgh, 
padarė naują patvarkymą 
kesčių mokėjimo klausimu,
pirmiaus daugelis kuopų pir
ko štampas per Lietuvių Biu
rą, o dalis kuopų pirko stam- 

' pas per dis.triktus. Taip ne
buvo galima prieiti prie geros 
tvarkos su kuopų stoviu ir gy
vavimu.
Todėl suvažiavimas padarė 

pakeitimus štampų pirkime. 
Nuo dabar visos lietuvių kuo
pos turi pirkti štampas per 
distriktų sekretorius. Laiškus 
reikia rašyti anglų kalba ir 
paduoti, kiek kokių štampų 
reikia ir čekius ar money or
derius reikia išrašyti Interna
tional Labor Defense, ir siųsti 
į artimiausį distrikto ofisą.

žemiaus paduodu visus dis~| 
triktų ofisus:

Chicago, III.—Steve Rubic-lįV 
ki, 23 So. Lincoln St.

New York, N. Y.—S.
799 Broadway.

Pittsburgh, Pa.—Carl 
er, 119 Federal St., N.

Philadelphia, Pa. 
Cooper, 914 Arch St.

Boston, Mass. —
Zelms, 113 Dudley St., Room I prieš didžiumą ir likosi nttbal-l 
6.

'Detroit, Mich.—Arnold Zie-1 
gler, 3782 Woodward Ave. 1

I I I k 
Cleveland, 0.—■

226 W. Superior Ave. '■> 7
Cincinnati, O.—Charles Mit

chell, c-o H. M. Foster, 2030 
Vine St.

Scranton, Pa.—Mike Harri
son, 315 Ad-Lin Bldg.

Buffalo, N. Y.—Sara Wand, 
36 W. Huron St., Room 5.

New Haven, Conn.—Jąck 
Ruth, 222 Lafayette St.

Los Angeles, Cąl.—F. Spec- 
tor, 113 Stimson Bldg., 3rd 
and Spring Sts. ;

San Francisco, Cal.—Lillian 
Goodman, 966 Market St., 
Room 9.

Kansas* City, Mo.—»f. Rovin- 
Į sky, Room 308, 726 Main St.

Minneapolis,

miega, kad jie nesirūpina dar
bininkiškais reikalais? Šios 
kolonijos lietuviai darbininkai 
irgi turėtų pradėti daugiau rū
pintis savo klasės reikalais.

A. P. L. A. Kp. Koresp.

RIVERSIDE, N. J.

Vakariene su Šokiais
Rengia A.L.D.L.D. 142 Kuopa

Suktoj, 25 d. Sausio (Jan,)
LENKŲ SVETAINĖJ 

Fail*view ir Adams Streets
Durys atdaros 7:30 vai. vakare

4 m. amžiaus ir žemiau veltui.
'Įžanga $1 ypatai; vaikams50c

KOMITETAS.

priplotos.
svetainėje lermas 

tai vienas geltonų- 
kad panedelį eiti 

j dirbti, kiti geltonieji patvirti- 
j na. Bet nepasako, kokiomis i 

Nešiu, į sąlygomis grįžti. Tuomet vėl 
i kyla tarpe darbininkų lermas, 
atsiranda priešingų eiti ir 
dirbti už tiek, kiek kompanija 

j duoda. Ir vėl vos neprieina
—Jennie | prie muštynių.

Naujosios Nac. Mainierių U- 
- Robert] nijos nariai negalėjo atsilaikyt T?r\r.i-n 1 /I i /I ri L i <■» iv, 1 4 1 r n i hi L A 1 j

i suota grįžti prie darbo. j 
■k ■ *

Nors mes pralaimėjome, į 
bet visgi geltoniesiems vadams , 

-Jack. Rkosc, j įVarčmc kinkų drebėjimą. VII 
A . ' » h’ pistrik|o prezidento pagelbi-

' hinkas viešai pareiškę, kad 
mūsų ... lokale raudonieji jam 
neduodą rarh'unio; ir jis net 
naktimis negalįs iniegoti.

Kurie 
dalyvavo šiame mitinge, aiš 
kiai matė, kaip geltonosios u- ilgai nepavargsti, raštas visiem 
nijos vadai darbuojasi dd ka- įskaitomas. Yra visi lietuviški

akcentai. Klauskit' platesnio pa
aiškinimo laiškų ar asmėniai.

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Hack-

lietuviai darbininkai
sykių savininkų. Todėl mes 
matome, kad mums jau ,ne 
vieta senojoj unijoj. Mes vi
si turime dėtis prie Nacionalės 
Mainierių Unijos ir ją visais 
galimais būdais stiprinti. Tik

Tel. Porter 3739
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėlioiriis: 10-12 vai. ryte.

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Ageritūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

TELEFONAI: Keystone, Mr!o?669 
Bell, Oregon 5180

DR. JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po ęietų ir 6-8 vak.
Rytais ii’ nedėlibmis pagal sutartį.
799 Bank $t. (virš Banko)

WATERBURY, CONN.
TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 780G-R

Galit Gaišt
Ant Išmokėjimo

RAšOMAStAS MAŠINĖLĖS— 
Remington Portable galit pirkt 
ant lengvo išmokėjimo: iki 5 
dol. mėnesiui. Jau laikas kiek
vienam įsigyti taip reikalingą 
dalyką. Rašyt mašinėle galima 
daug greičiaus, negu plunksna;

Kovokite prieš besirengimą prie 
Imperialistinių karų!

Inkstų ar pūslės įdegimas pagimdo tankų 
kčlimąsi naktį šlapintis, stoką miego ir abel- 
ną sveikatos silpnumą. Tas įdegimas yra 
pasėka atsiradusių delei konstipacijos nuo
dų. ir jei tuos nuodus pašalinti iš kūno, visi 
nesmagumai išnyks. Nuga-Tone užveria savy 
vaistus, kurie nugali konstipaciją ir tuo ap
valo sistemą nuo tų nešvarumų. Jis su-de- 
rina ir sustiprina gyvybčs jėgas, priduoda i 
jums geresnį apetitą, pagerina virškinimą ir Į 
leidžia Jums gerą nakties poilsį ir atsikelti j 
ryte ' sustiprėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tone yra geras del senesnių žmonių, . . „ . , .. *i •
kurie yra silpni ir nusikamavę, kaip ir del JHS 1S . nHClOtlcillO VCIKIIYIO. 
jaunesnių metais, kurie yra pasenę prieš i 
laiką. Nei vienas neturėtų nešti menkos svei- Į Vacvit
katos naštą, kuomet jie gali gauti tokias OCKI. V. V. V a y .
geras pasekmes su Nuga-Tone. Visi mcdici- ,
no* pardavinėtojai pardavinėja Nuga-Tone. 31 1 g S, Halsted St., ChlCagO, 
Jeipu jusu pardavėjas neturėtų jų stake, pa-| . (
prašykit jį užsakyti del jūs i* navų džiaberlo. j Iii.

ELIZABETH, N. J.
Vienas iŠ Įspūdingiausių šiame 

Sezoneį , KONCERTU
. Kengia Jungtinių Valstijų Komunistų

Partijos Miesto Pild. Komitetas

Subatoj, Sausio (Jau.) 18
UKRAINŲ TAUTIŠKAM NAME 

214 Fulton Street
Įžanga 50c Pradžia 7 vtfl. vak.

Šio svarbaub koncerte dalyviai:
DILOFF, Rusų-Ukrainą operos 
basso. Dainuos naujas parink
tas dainas.

WJNA PETRENKO, colaraturo so-1 
prano.

MARGARET 
riikas sopranas.

ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
nas. 
, rengdami šj koncertą, 
18, kad lietuviai 
tfingai atsilankys i šj ] 

it parems mus finansiškai, 
vieną ii geriausių kon- 

IroMs Elizabethe bhvo. 
RENGIMO KOMISIJA.! bihonų štukų.

Milžiniškas Padidėjimas 
Cigaretų Gamybos

Einamieji valdžios raportai 
nurodo, kad cigaretų gamyba 
1929 metais bus viršijus 120 
bilionų . cigaretų, kuomet ga
lutinos skaitlinės bus apturė
tos ir suvestos.

1928 metais pagaminta vos 
tik ne 106 bilionai cigaretų, 
kas parodo, jog pernai metais 
buvo paaugimas visais 14 bi
lionų cigaretų. Tarp priežas
čių, kuriomis aiškinama šitas 
nuolatinis augimas, yra ir ta, 

------ - ; jog cigaretąi yra naudbjami, 
; kaipo pagelbinė priemonė de- 

CESNAVIfilUTfi, ly-1,ei nuosaikumo, kad palaikyt 
I naujovišką kūno figūrą ma- 

, . ; dingai pilną; prie to yra pri- 
banto- j dedama ir. ta priežastis, kad 

paspraginimo (toasting) .pro
cesas yra naudojamas delei 
prašalinimo nešvarutfių ir er
zinančių medžiagų, šešis kar
tus bėgyje 1929 metų mėnesi
nė cigaretę gamybA viršijo 10

IŠ IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:
NBW YORK, ALBERT BALUN. 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
RESOLUTE, RELIANCE, 

CLEVELAND, 
ST. LOUIS, MILWAUKEE

Nepalyginamas' švarumas.. (ir 
patarnavimas visose klesose.

$203
IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. įeigų 

Taksus). Trečia klcsa.
Pinigus persiunčiant greitai ir 

žemomis ratomis.
Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
Š9 BROADWAY, NEW YORK

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

Grand St., Brooklyn,; N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad' Į 
mėnesį laiko po 5Q0 Johns Cigarų pardundąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pakilmą; hes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepi!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., i savo krautuvę kas menesis po kelioliką 
Rinitų jų

Dačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš 
sitraukia
parduoda, u m oaav, mu wuxi «

giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

parsitraukia.

SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 

Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi

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

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

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

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

F SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 

į - GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

PLATINKITE “LAISVĘ

Apginkite Sovietų jungą!

STOKITE Į KOMUNISTŲ PARTIJĄ!

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
, Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 

Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vošvaigio, Skilvio, ’Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvosi ■ Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerkles Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Sklaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir .Moterų buvo *pasekmingai pagydoma naujau- 

' siais, ūžgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 

v Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKĄ

X-Spinduliai, t Kraujo lity rimai, LaUoratorijo* Bandymai

DRa ZI O no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M.

LENINOPAMINĖJIMO MITINGAS
Trečiadenį 

SAUSIO 221) 
7-tą Vai. Vakare

Madison Square 
Garden’e 

50th St. ir ,8th Ave.
NEW YORKE

“THE BELT GOES RED”
Dąiliška Masinė Regykla 

Perstato
Darbininkų Drąmatiška Taryba. Darbininkų ir Darbininkių šokių grupe, 
Darbininku Laboratorijos Teatras, Freiheit Dainų Sąjunga, Darbininkiško 

Sporto Sąjunga, W. Ir. Chorąs ir Benas

Įvesdinimais (Naujų Konuinistų-Reknitų
' ŽYMtoS KALBĖTOJAI ' '

> Įžanga į Balkoną150 oontą, j Orkestrą 75 centai
Rengėjai—Jungtinių Anierikos Valstijų Komunis'tų Partijos Antrąs Distrik-

* , tąs ir Jaunųjų Koinunistų Lyga
26-28 Union Square, New York City; N. Y.

mDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kai yra didžiausias žmogaus prieini—Salti*. Jii ne tik lankiausiai ligai Įvaro, bot 

ir j graU« paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką pagariejunua

TT t . , (Milteliai nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders 7E° bak^ apginkluok nuo savo amžino pnesol
— - . — _ yra tai kanuolč prieš kitĄ amžiną žmogaus priešą—-ridu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

sunkių ligų. 26 centai už akrynutą.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

SlU8dai2)I pinigui
su na v o adresu, užrašykite: 

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

Brooklyn, N. Y.

AS, žemiau r>aniraSę«, niunčiu VIENA DOLERI, bE kur! malonėkit man prtalų«tl 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, au nurodymais, kaip vartoti.

Vardai

No____

klientai

St or Ava.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
Į s

736 Lexington Ave., tarpe 58tn__________
| T , . lejiruas iš 736 Lexington Ave.

Įsteigta 25. metai. Buk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dek kelią į pasisekimą. Musų instruktoriai išmokins jus važiuot! ir 

j ’ taisyt) visbkių .išdirbimų karus per trumpą laiką ir i— - -
j# klasSą moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas.

arais.
Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

j k opocitues Kiases rnotepi 
t ' Klases dienomis ir vaki



Puslapis šeštas
r

VIETOS ŽINIOS

PAINTERIS-MAUORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVAREIKALAVIMAI
Po

4b

Telephone: Stagg 4409

Koresp.;

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

atsilankę* persitikrinsit.—Pabandykite!

Notary 
Public

va-
su-

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

PHONE 
Stagg 
5043

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 -Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

ninku Unijos, 
jog

pra- 
prie 
yra 
ko-
ne-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs saVo praktikavimų 

medicinoje.

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

127 East 84th Street 
(Tarpo Par)^ ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki L P. M.

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
gaukit - laišku sekamiu /adresu:, Ice 
Cream Parlor, c-b “Laisvė,” 46 Ten 
Eyck .St., Brooklyn, N. Y. 13-15

SAVININKĖ j. MARčIUKIENė

417 Lorimer Street ‘‘Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y.

Jis priminė, 
socialistų vadovaujama 

United Hebrew Trades Unija 
streiklaužiauja: .

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomęnės dvi- 

, • savaitinis laikraštis 
(su pavęikslais) 

“BALSAS"

Kam reikia maliavoti (paintyti) 
kambarius ar kokius rakandus, at
liksim jumstą darbą gerai, greitai 

i ir už žemą kainą. Taip pat atlieku 
ir smulkų dailydės darbą, kaip tai: 
iškalų panels ir kitką, šaukite Stagg 
4853. Antrašas: ' John Burba, 794 
Grand St., Brooklyn, N. Yj. * 15-17

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistą* del visų ligų ir operacijų: 
Aklų. Ausų. Nosies ir Gerkles. , 

Naujausi Diagnoze ir dydymo būdai.

- \ J - ■{
LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir’ MALIORIUS
DAUBĄ ATLIEKA GEBAI IR PIGIAI

ninkams ir tarnautojams, pri-' vėluokite; > nes norima gauti 
klausantiems prie 1_______ _
Amalgameitų Maisto Darbi- ( kalbėjimui su draugais.

Tie* nvimiDO I

■' I

Iš ŠvL Jurgį) Draugystės 
Metinio Susirinkimo

15 d. sausio įvyko šv. Jur
gio Draugystės susirinkimas. 
Kaipo į metinį, tai ir susirin
ko skaitlingai, palyginant su 
paprastais susirinkimais, į ku
riuos permažai sueina. Nes yra 
draugystės narių virš tūkstan
čio, o į paprastus susirinkimus 
susirenka apie 50; šiame gi 
susirinkime buvo apie 200.

Atidarė susirinkimą pirmi
ninkas j. Karpus; perskaitė 
protokolą .sekretorius J. A. 
Draugelis‘ iš pereito susirinki
mo, ir finansinė apyskaita pa
skutinio bertainjo ir metinė li- 

,ko priimta vienbalsiai. Po to 
sekė knygų peržiūrėjimo komi
sijos raportas, kurį išdavė J. Ai- 
mbnas.ijr F. Abekas; iš rapor
to .pasirodė, kad cfc-jos turto yra 
$5^,000. Taipgi komisija 
nešė,' kad tik du tebuvo 

kairiosios i daugiau laiko šokiams ir pasi- peržiūrėjimo knygų; nors 
išrinkta trys, bet vienas 
misijos narys, Rudnikas, 

; pribuvo; taigi tiedu komisijos 
■ . i nariai darbą atliko ir už tą
ji stato ske- i Policija Pabūgo 600 Pikieto 1 trečią narį.' Po apsvarstymo,

- - - ---- -- nutarta, kad turi gauti mokėti

Policmanas Peršovė Stepą Paskutinis Pakvietimas 
Katovisą Streiko Mitinge

Policmanas kulka iš revol-' 
verio pervėrė nugarkaulį Ste-j 
pui Katovisui, Komunistų Par
tijos nariui, laike pikietinės 
demonstracijos mitingo ketvirj 
tadienio vakare, priešais Mil-' 
ler’s valgių marketą, 161st St. 
ir Union Ave., Bronxe.

. Buvo susirinkę apie 100 i 
streikierių ir pritarėjų. Pir-1 
mininkas Schlossburg pradėjo - 
aiškinti, kad marketo saviniu-, 
kai atsisakė mokėt nustatytą, 
unijinę algą, $40 savaitėj už į

Jį Aido Choro Koncertą
Rytoj, 19 d. sausio, Labor 

i Lyceum svetainėje, įvyks.kon
certas, kurį rengia Aido Cho
ras. Aiškinti apie programą 

i nereikia, nes ji bus gera ir 
■ įvairi. Taipgi šokikams bus 
penki muzikantai, tai kiekvie- 

i nas galės prisišokti tiek, kiek 
į tik , pprės. t Pradžia ( 3 :30 vai. 
įpo pietū: Visus-ir visas pra
šo atsilankyti ’Aido įChdraš, o 

i jis atsilygins atsilankiusiems 
1 savo dainomis.

Draugės ir draugai, nepa- 
57 darbo valandas savo darbi-Į šito koncerto ir nesi-

bus, kurie dirba 70 valandų Dpmnnstranhi Prieš Valevkla -j ’ Kau tu7 ° ,r o ,.u savaitėje už $35 algos. Vos UemOllSIiailIU meS VaigyKlil tiedu nanai lr tą mokesti, ką
* - - . . Imi 4- n nmXrz\c* immno Irnnniaiinc

tik pirmininkas pradėjo apie į Ketvirtadienį 600 darbinin- 
“socialistą” advokatą Charles demonstravo prieš Monroe 
Solomoną, kuris išėmė teismo kafeteriją, New Yorke. Ke- 
indžionkšiną prieš streikuo- turis demonstrantus policija 
jančius kairiuosius darbiniu- 'areštavo; bet šį kartą polic- 
kus,—kaip bematant atbėgo manai nebandė naudoti bliak- 
vienas uniformuotas policma- džekių nei buožių. Jie prisi- 
nas, o kitas civiliais drabužiais: minė/jog kelios dienos atgal 
apsirengęs “tvarkadarys.“

Jiedu paliepė mitingui išsi-j 
skirstyti ir kalbėtojui tuojaus: 
Užsidaryt burną, ir bandė nu-i 
mušt ji nuo platformos, 
darbininkai nustūmė policistusi 
atgal. Tada civiliais drabu-' 
žiais policijos kriukis paliepė; 
uniformuotam mėlynsiūliui pri-| 
Sirengt šauti ir pats išsitraukė: 
revolverį.

Rankose laikydami revolve-: 
rius,- jiedu pradėjo buožėmis 
vanoti susirinkusiems per gal
vas. > f Darbininkai gynėsi. 
Tuomet policistai atidarė ug
nį , ir pradėjo pyškinti iš re
volverių- į minią; ir tol šąu^ę, 
kol darbininkai jųdviejų nesu
valdė. . Vienam darbininkui, 
drg* Katovisui, uniformuotas 
policmanas, įrėmęs revolverį į 
nugarą, paleido kulką tiesiog 
per-nugarkaulį.

Drg. Katovis dabar guli i Drg. K. Jankaiti UŽDUOlę 
Lincoln ligoninėj ir mirčia 
jiuojasi. Jis iš dalies jau 
paralyžiuotas.

i buvusioje prieš tą pat valgyk- 
•- • lą demonstracijoje pora mė- 

i lynsiūlių gavo į kailį nuo strei- 
u_|kierių ir jų simpatikų, kada 

Bet į policmanai buvo paleidę veik- 
i mėn buožes.

ši kafeterija sulaužė sutartį 
J su Valgyklų Darbininkų Uni
ja, kairiųjų vadovaujama, ir 
■ pavarė visus darbininkus, ku- 
: rie stovėjo už sąlygas, kurios 
i buvo Iškovotos pereitame strei- 
,ke.

Kada’ darbininkai paskelbė 
streiką, tai pirmiausiu streik
laužiu pasirodė Amerikos Dar
bo Federacija su šavd Vėiterių 
Unijuke, ir Nupjaus' ėmė ‘dar-, 
ban statyti skebus. Kafeteri- 
jos gi, savininkai padarė' vy
riausių k tęs . valgyklos' Vedėju 
vieną buvusį Darbo Fedėbaci- 

| jos organizatorių. ' ( •
----------------- H—M—■—f— . • v .

ir Apiplėšė Plėšikai
Naktį iš 15 į 16 d. sausio 

plėšikų būrys užpuolė drg. K. 
i Jankaiti, grįžusį namo iš Jur- 
I ginęs Draugijos susirinkimo, 
j Tą vakarą buvo metinis drau- 
! gijos susirinkimas, o toj drau
gijoj drg. K. Jankaitis yra iž
dininkas.

K. Jankaitis gyvėna Cy-

Didžiojo New Yorko 
Darbininkišką Organizacijų 
Sąryšio Konferencija 1

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšio preSs Hill miesto dalyj. Tame 
konferencija įvyks sekmadienį, momente, kada jisai įėjo į “lo- 
sausio 19 d., “Laisvės” svetai- be.” keli ulėšikai nadarė hold- 
nėj, 10 vai. ryte.

Visi delegatai, kurie esate 
išrinkti, būkite laiku, kad bū
tų galima greičiau atlaikyti 
konferenciją.

Yra dar kuopų, kurios ne
mokėjo Sąryšiui duoklių už 
1929 metus. Turite užsimo-jbuvo lietuviai, 
kėti šioj konferencijoj ; kitaip, i įurėjo žinoti apie draugijos 
Sąryšis nesiskaitys <su jumis : susirinkimą, apie tai, kad: drg. 
parengimuose; Taipgi tos or- ■ jankaitis yra Jurginės iždi- 
ganizacijos, kurios nori įstoti i ninkas, apie- laiką, kada jisai 
į ‘Sąryšį, tegul prisiunčia savo grįžo namo, jo gyvenimo ,-vie- 
delegatus ir įduoda vieną do-i tą ir tt. 
lerį, kaipo'' metinę mokestį. :

'Sąryšio Sekr. J. Jankūnas, i

bę,” keli plėšikai padarė hold
up. Jie buvo apsiginklavę 
revolveriais. Aiškus dalykas, 
draugas neturėjo progos gin
tis. Jie tuoj apkraustė drg. 
Jankaičio kišenius ir išėmė ne
mažą pinigų sumą, bąnkp, kny
gele ir laik?oHįJ * 1

Kaip išrodo, tai holdąperiai 
j|e> lanksto

būtų gavęs trečias komisijos 
narys, padalinant ją pusiau 
tarp šiųdviejų.

Po to pirmininkas pakėlė 
klausimą: Kadangi draugija 
turi tiek turto, tai ar nebūtų 
gerai, kad kokią dalį turto 
“investinus” ant paskolos mor. 
gičių, kad būtų daugiau nau
dos draugijai. Po gana ilgų 
diskusijų nutarta, kad galima 
taip skolinti, tik su narių ži
nia, ir kad būtų susirinkime 
tatai aptariama.

Po to buvo skaityta laiškas 
iš Lietuvių Piliečių Kliubo, su 
prašymu, kad paskolintų pini
gų statymui namo. Mat, Pi
liečių Kliubas nusipirko žemės 
kampą ant Union Avė. ir 
Stagg' St., ir rengiasi jau sta
tyti svetainę; todėl jam rei
kalinga ir “morgičius.” 
apsvarstymui nutarta, kad ga
lima skolinti iki $15,000 L. P. 
Kliubuiį ; ■ • < .' » t į i i

> Antras /laiškasįskaitytas nuo 
to komiteto biznierių, kurie 
rengia^ apvaikščiojimą 500 me
tų sukaktuvių nuo Vytauto mi
rimo. Laiškas'liko didžiuma; 
bAlsų priimtas. Tada sekė ap- 

| tarimas, ar reikia remti tokie I 
1 apvaikščiojimai, kaip kad Vy-| 
i tautui; ar kada buvo pažymė
ta, ką Vytautas gero ar blogo 
padarė Lietuvos liaudžiai, .ir 
ikada tapo išaiškinta, kad Lie
tuvos žemaičiai daug nukentėjo 
pęr Vytauto pasidarbavimą, tai 
draugijos pirmininkui J. K. 
nelabai patiko, ir jis drožė 
“spyčių,” užtardamas Vytau
tą. Bet tas jam nieko negel
bėjo, ir po to liko nutarta, 
kad neprisidėti prie to apvaik- 

į ščiojimo. '
Susirinkime, beje, paaiškė

jo, kad vienas iš ligonių nedai
liai pasielgė, tai jam liko su
laikyta pašelpa nuo to laiko, 
kai ligonių lankytojai pažy
mėjo jo pasielgimą.

Senas Narys.

šeštadienis, Sausio 18, 1930

tijai jau gautą 500 naujų na- 
riiį dabartiniame narystės va
juje. Vien pereitą savaitę į 
Partiją atvesta ’129 nauji re
krūtai.

Politikieriaus Automobilius 
Užmušė Vaiką

Brooklyno demokratų vy
riausio vado, seno politikie
riaus J. H. McCooey automobi
lius užmušė dvylikos metų vai
ką Dominiką Giordano ir su
žeidė tris kitus, įvažiuodamas 
į krautuvę, prieš kurią ant ša
ligatvio stovėjo būrelis vaikų, 
Lorimer gatvėje, ties Richard
son St., Brooklynę,

Pati Nesutinka Dalintis, 
Vyru Pusiau su Kita

Milionierius Lew.is Lucken- 
bach New Yorke “geras” buvo 
savo pačiai Lillianai, pirko jai 
brangias dovanas ir šiaip vis
kuo aprūpino, tik reikalavo, kad 
jinai nedarytų 'jokių kliūčių 
jam tuo pačiu laiku pilnai my-i 
Ietis ir su Della Louisa Stonai-' 
te, su kuria jis jau nuo senai 
naktimis pasismagindavo.

Galų gale, pačiai nutrūko | 
kantrybe ir jinai per teismą j 
reikalauja perskyrų (divorso) 
nuo to “dvigubai meilaus” vyro.

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE: 

ketams  ... $2.00
6 mėnesiams.............$1.00

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

Kas užsisako “Balsą,” itas 
tuoin pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudų ir padeda jų 
kovai priei fašistų valdžių.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS barberis arba gali 

eiti j partnerius.' Turi būt patyręs 
tame amate. Vieta gera, visokiom 
tautom apgyventu* Kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku: A. Zurinskas, 86 
Jefferson St., Yonkers, N. Y. 15-17

PRANEŠIMAS
Pranešu Brooklyno lietuviams, kad 

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

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yenęh-Yėnčiauskas

174 ROEBLING STREET 
BROOKLYN, * N. Y..

1 1 (7-18)

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u h paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniukais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės Šiuo 

adresu:

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

STOKES

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER'

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

ir kitokius stambius 1 ir smul
kius daiktus ne tik Maspethe, 
Brooklynę ir New Yorke, bet ir 
iš tolimų miestų. Kainos že
mos, patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 1

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N* '1.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
i ; LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindldių Diagnoza
221 South 4th Street 

(PrieAais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 po plet.
Ketvergai* ' ir Hubatomie iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
eulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS \ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn. N, Y.
WALANDOSt

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tūkstantis Šiaušių Mitinge 
Pradėjo Mobilizaciją

Koks tūkstantis čeverykų 
darbininkų suėjo ketvirtadie
nio vakare į mitingą Arion 
PI., Amalgameitų svetainėj, 
Brooklynę. Didžiuma jų buvo 
neorganizuoti. Kalbėtojai pra
nešė apie pradėtą vajų, kad 
sUorgahizuot 45,000 dar ne

organizuotų tos pramonės dar
bininkų. Su šiuo mitingu tapo 
paskelbta mobilizacija visų 
Didžiojo New Yorko šiaučių 
už uniją, pneŠ darbą nuo štu- 
kų, prieš žemufs uždarbius, 
prieš skubinirno sistemą ir 
prieš bedarbę.

Plėšikai Pražiūrėjo Pusę 
Miliono Dolerių Deimantų1

Plėšikai surišo merginą tar
nautoją ant devynioliktų lubų 
namo po num.’ 580 Fifth Avb., 
New Yorke, pasigrobė bran
gių akmenėlių už keletą šimtų 
dolerių iš sankrovos, ir pabė
go, nežinodami, kad čia pat 
gretimoj sankrovoj buvo perIQ 
ir .deimantų ųž pusę miliono 
dolėrių.

Kukluksai Išdaužė Madingą 
Negrą Kliubą Harleme

Dešinį vyrų,, matyt, l<u- 
kluksąi, įsibriovė į Plantation 
Kliubą, Harleme; kirviais su
kapojo, baldus, šokių grindis, 
pąvęikslųs; sudaužė lempas, ir 
synąik.ino,’ tik galėjo,. Jr 
ramiai sau prasišalino,( padarę 
žąlOjS, bent $2^,00į0.

Tai buvo (vierias iš puikiau
sių naktįnių kliūbų tpj miesto 
dąlyj; bet jį ved^ negrai, kas 
ir sukėlė baltųjų niekšų pa
giežą. . ’ , ar ' . / . . , ,

1
t - n

pa-

MALONAUS PASIMATYMO
\

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau šenai matėmėsi. Būtų 
linksma»pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del ?pažinties užeikite, o būsite ma-
įęniai priimti.

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

Isitėmykite! - ■
Kiekvieną sekmadienį, /nuc( 

3 val.^pę pietų iki 9 val/va-j 
kare Atletų Kliube1 4 yra šo-i 
.Mai\ Antpąęąs:, 1Q$ Mąręy 
Avė,, Brooklynę.

Teisėjas Vitale Paleido 
Mergaitės Žagintoją

Gengsterių priedelius, miesti
nis teisėjas Vitale be niekur 
nieko paliuosavo 58 metų pikta
darį Giuseppe D’Alessandrą, 
kuris iŠžagė keturiolikos metų 
mergaitę, kąįp kad dabar ap
skrities prokurorui New Yorke 
skundžiasi .tax mergaitė.

Jau 500 Naujų Narių Gauta 
Kompartijai New I Yorke

New: Yorke. Komunistų-Par-,

f

VIDURIAI UŽKIETE.IĘ
Kendrick’?, Herb Laxative yra Padaryta iš 

! Gryriy Žolių ir Neturi Savyje Jokių
! • Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidu
rius ii’ pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikįa virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galimi duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems.. Kai
na,.................................   .i . . . 60c, per paštą 65c.

. ' ■ ,'X : . ■ j ' • tm *

Kundroto aptieka yra didžiausia fr seniausia 1 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu
■

Mes

i

229

„. . v ,

TeL, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand Si.) 

BROOKLYN, N. Y
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