
KRISLAI
Darbininkų Organizacijos 

Dalyvaus.
Reikia Išjudint.
Visi Turi Dalyvaut.
Streikieriai Komunistams 

Pasitiki.
Rašo Dimas Benamis

Lenino mirties sukaktuvių 
minėjimo mitinge, kuris įvyks 
trečiadienį, 22 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, Madison Square 
Gardene, dalyvaus įvairios dar
bininkų organizacijos. Bet, 
kaip su lietuvių darbininkiškom 
organizacijom? Ar jos savo 
susirinkimuose apie tai kalbė
jo?

Rodos, spaudoj nemažai jau 
buvo rašoma apie tai, kad nau
jo pasakinio karo pavojus nie
kuomet pirmiau nebuvo taip ar
ti, kaip dabar. Ir taipgi buvo 
rašoma ir kalbama ir darbinin
kai labai g^rai žino iš pereito 
karo patyriihų, kad karas sun
kiausia našta gula vien tik ant 
darbininkų sprando. Apie tai 
daugelis ir lietuvių darbininkų 
jau žino, nes laike pereito karo 
patyrė ant savo locno kailio.

Vien tik todėl ir lietuviai dar
bininkai tūkstančiais būtinai tu
rėtų dalyvaut tame mitinge, 
nes tai bus protesto demonstra
cija prieš karą.

Jeigu lietuvių darbininkiškos 
organizacijos iki šiol nekreipė 
mažiausios domėk į tokius svar
bius reikalus, kaip dalyvavimas 
skaitlingai įvairiose darbinin
kiškose demonstracijose, tai 
bent nuo dabar jau, rodos, būtų 
laikas pradėt dalyvaut jose.

Laikas jau pribrendo mest iš 
galvų tas svajone^ apie buda- 
vojimą Amerikoj “savo lietuviš- 
kos-tautiškos” kad ir darbinin
kiškos mažiukės karalystėlės. 
Laikas išjudint, išbudint ne vien 
jausmą tarptautinio solidarumo, 
bet ir pasiryžimą aktyviai da
lyvaut įgyvendinime jo masi
niame fronte su kitų tautį ir 
rasių darbininkais. Tai tamę 
didžiausia svarba! ■.

demon-Lenino prieškarinėj 
stracijoj turėtų būtinai daly
vaut chorai (Aido ir Lyros), 
nežiūrint, kad ir nepriseitų ten 
dainuot. Antroj vietoj—jau
nuolių kliubas ir vaikų draugi
jėlė. Nes tose organizacijose 
priklauso beveik išimtinai jau
nuoliai, kurie pirmoj vietoj ir 
bus aukomis būsimo pasaulinio

Todėl da- 
suprast 

darbiniu-

imperialistinio karo, 
bar f tegul mokinasi 
reikšmę tarptautinio 
kiško solidarumo.

Bet darbininkai jam atsa-

Pereitą penktadienį užėjau į 
vietą, khr Darbininkij Tarptau
tinė Paįgelba maitina streikuo
jančius'čeverykų dirbėjus.

Tūlas lovestoninis gaivalas, 
kuris išmestas iš Komunistų 
Partijos veda savo purviną dar
bą, iimeižiant Komunistų Parti
ją.
kė: “Mes niekam kitam nega
lim pasitikėt, kaip tik Komuni
stų Partijai, kuri ne tik orga
nizuoja darbininkus kovai už jų 
būvio pagerinsimą, o‘ir pati da
lyvauja pirmose eilėse ant pi
lt ieto.” ; L
^Reiškia, darbininkai žino, 
kas jų vadas kovoj ir kam gali
ma pasitikėt. Komunistų Par
tija savo darbais priparodė tą.

1,000 Ekspertų Imperialistų 
Konferencijoj Londone

LONDONAS. — Penkių 
imperialistinių valstybių 
laivynų konferencijoj, kuri 
čia prasidės ketvirtadienį 
bus arti 1,000 taip vadina
mų ekspertų, kurie duos vi
sokius patarimus saviš
kiams delegatams. O dele
gatų bus tik 30. ^Ekspertų 
tarpe bus dvidešimts £u ad
mirolai.

Šioj konferencijoj impe
rialistai slaptai svarstys, 
kaip surengti karą prieš 
Sovietų* Sąjungą, kaip.su
naikinti tą darbininkų res
publiką.
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Masine Bedarbė Gręsia 
Kietosios Anglies 

Kasėjams

Laikymas Degtinės Nėra 
Prasižengimas, Sako Teisėjas
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Amerika Reikalaus Kreiserių 
Lygybės su Anglija

WILKES-BARRE, Pa. — 
Nuolatinė masinė bedarbė 
gręsia kietos anglies kasė
jams. Kompanijų jungima
sis į trustus, įvedimas maši
nerijos kasyklose išmes tūk
stančius kietos anglies kasė
jų iš darbo.

Šėrininkai formaliai užgy-1 
rė sujungimą didžiųjų kie
tos anglies kompanijų, Glen 
Alden Coal Co. ir Lehigh- 
Wilkes-Barre Coal Co., į 
vieną tinstą.

Kitas dalykas, tai budavo- 
jimas naujų milžiniškų lau
žyklų. Jas budavoja Phila
delphia-Reading Coal ir 
Iron Kompanija. Tie du da
lykai grasina išmesti tūks
tančius mainierių iš darbo.

Susijungus Glen Alden 
kompanijai su Lehigh-Wil- 
kes-Barre kompanija, tas 
trustas pagamins apie penk
tadalį iškasamos kietos ang
lies. Tas milžiniškas trus
tas dės pastangas padidinti 
gamybą. Mechanizuojant 
darbą, įvedant ' racionaliza
cijos. sistemą, su mažiau 
darbininkų galima paga
minti daugiau anglies.- O 
kadangi pastaruoju laiku 
kietos anglies pareikalavi
mas sumažėjo, tai didžiosios 
kompanijos, naudodamos 
moderniškiausius įtaisymus, 
gales geriau varyti kompe- 
ticiją su mažesnėmis kom
panijomis. Mažos kompani
jos taipgi bus priverstos 
jungtis prie trustų.

Philadelphia-Reading Coal 
& Iron kompanijos tikslas 
su mažiau darbininkų paga
minti daugiau anglies. Ta 
kompanija įdeda apie $20,- 
000,000 paskolinto kapitalo 
budavojimui dviejų milžiniš
kų, eletrifikuotų, mechaniš
kų laužyklų. Jos galės iš
varyti apie 20,000 tonų ang
lies į dienią, daug daugiau, 
negu dabar išvaroma. Ap- 
rokuojama, kad tos dvi lau
žyklos sutaupys kompanijai 
$4,000,000 į metus. Bet tai 
yrą tik pirmas* žingsnis. 
Kompanija planuoja būda
vot! dar keturias tokias 
laužyklas ir panaikinti vi
sas, apart vienos, dabarti
nes laužyklas; ji jų turi 31. 
Tuo būdu daug darbininkų 
neteks darbo.

SP^INGFIELD, III.—Vien 
tik laikymas degtines nėra 
prasižengimas prieš blaivy
bės įstatymą, pareiškė penk
iadienį federalis teisėjas 
Louis Fitzhenry, diskūsuo- 
damas, kokiam atsitikime 
grand džiūrė gali apkaltinti 
asmenį butlegerystėj.

“Blaivybės įstatymas ne
buvo taikomas prieš laiky
mą degtinės,” pareiškė jis. 
“Degtinė turi būt laikoma 
kokiam nors ypatingam tik
slui laužyme įstatymo.”

Jis sako, kad turi būt aiš
kiai įrodyta, jog asmuo, lai
kantis degtinę, turi ją tiks
lu parduoti.

Sovietą Lakūnas Negalėjo 
Išlėkti Jieškoti Amerikos 

Lakūną
MASKVA.— Dingsta vil

ties greitai surasti Ameri
kos lakūnus Eielson ir Bor
land, kurie dingo šiaurėj, 
šeštadiępį buvo dedamos 
pastangos, susisiekti iš čia 
su t Sovietų radio stotim 
Tinkigney šrity, bet nepa- 
vyko.; . • y C..... . '■

'Mažai dabar tikima nepa
tvirtintiems pranešimams iš 
Tinkigney, kad gyventojai 
Anguema upės srity, 120 
mylių nuo North Cape, ma
tę lakūnus skrendant orlai
viu. Tačiaus Sovietų Šiau
rės Komisija šeštadienį dė
jo pastangas kaip nors su
sisiekti su Tinkigney radio 
stotim ir ragino savo gelbė
jimo komisija rytiniam Sibi
re siųsti jieškotojus ir ban
dyti patirti pranešimus apie i 
matymą lakūnų Anguema 
upės srity.

Šeštadienį Sovietų lakū
nas Boris Čuchnovskis, va
das Sovietu gelbėjimo kor
puso, negalėjo išvykti or
laiviu iš Krasnojarsko iš 
priežasties didelės audros.

Amerikos Valdininkai Vei
kia Išvien su Lenkijos 

Fašistais

Z i .C

Leninas, pasaulio’ darbininkų 
vadas kovoje už nuvertimą ka
pitalizmo. Nors Leninas mirė 
šeši metai ątgfal, bet jo darbai 
gyvuoja; "Minonai “ pasaulio" 
darbininkų kovoja po leninizmo 
vėliava. Trečiadienį tūkstančiai 

zNew Yorko darbininkų daly
vaus Lenino mirties sukaktuvių 
paminėjime.

Darė Suokalbį Paliuosuoti
Mussolinio Ištremtus Priešus

PARYŽIUS.-- Penktadie
nį Franci jos policija prane
šė, kad pavykę susekti suo
kalbis italų anti-fašistų, ku
rie planūvo paliuosuoti poli
tinius kalinius, ištremtus 
ant Lipari Salos, netoli Si

General Electric Kom
panija Sumažino Darbą

New York. — Amerikoj 
valdininkai veikia išvien su 
Lenkijos fašistais persekio
jime darbininkui. Kiek lai
ko atgal A. Grosbėr, jūrei
vis darbininkas, Los Ange
les, Calif., tapo nuteistas iš- 
deportavimui už tai, kad jis, 
kovoja?už darbininkų rei
kalus. Šiomis dienomis jis 
aplaikė pranešimą iš Lenki
jos, kad Pilsudskio šnipai 
užpuolė jo sesers namus ir 
iškrėtė, kuomet čia jis buvo 
teisiamas išdeportavimui.

t r »
Grosber ir penki kiti dar

bininkai pereitais metais’ 
tapo suareštuoti Los Ange
les, policijai užpuolus ant 
Komunistų Partijos rašti
nės del išdalinimo lapelių 
prieš Amerikos imperializ
mų, sąryšy su marinų :'pa-

LYNN, Mass.— Čia Gene
ral Electric Kompanijos 
dirbtuvės viršininkai prane
šė, kad su šia , savaite ke
letas dirbtuvės departmen- 
tų dirbs tik penkias dienas 
į savaitę iš priežasties užsa
kymų sumažėjimo. Iki šiol 
dirbtuvė dirbo- pusše&os 
dipnos į savaitę. Darbo su
mažinimas palies apie 500 
darbininkų. 1 siuntimu į Ničaraguą.

Apie tą suokalbį policijai 
pranešė šnipai, veikianti 
anti-fašistų organizacijoj 
Paryžiuj.

Sakoma, anti-Jašistai pla
navo apginkluoti motorinius 
laivus, nakties metu užpulti 
ant salos, suimti fašistų sar
gus ir paliuosuoti politinius 
kalinius.

O nepavykus suimti sar
gų; tai išsprogdinti namus 
ant tos salos,^.nušauti sar
gus ir paliuosuotus kalinius 
atgabenti Franci j on.

Sąryšy su tuo “suokalbiu” 
policija suareštavo Alberto 
Cianca, buvusį Italijoj par
lamento narį, Giuseppi Sar- 
delli ir Alberto Tachiano, 
anti-fašistų vadus.

Pereitais metais nuo tos 
salos i pabėgo profesorius 
Carlo Roselli, Emilio Lussu 
ir jaunąsis Nitti; jie išplau
kė per vandenį.

308 Suareštuota. (Korėjoj

LONDONAS.— Praneša- 
ma, kad Amerikos delegaci
ja reikalaus laivynų konfe
rencijoj, idant Amerikos ir 
Anglijos kreiserių spėkos 
būtų lygios. Kitaip Ameri
ka nesutiksianti pasirašyti 
jokios sutarties 7aivynų kon
ferencijoj.

Sovietai Nori ant Kredi
to Pirkti Amerikoj 

Traktorių
MASKVA — Sovietai da

bar reikalauja, kad Ameri
kos firmos, su kuriomis So
vietų Sąjunga daro biznį, 
parduotų savo produktus 
ant kredito; kad pinigų pa
lauktų šešis ar daugiau mė
nesių. Iki šiol Sovietai už
mokėdavo tuojau pristačius 
produktus.

Sovietai sako, kad jie pa
sirengę tuojaus duoti užsa
kymus ant traktorių ir au
tomobilių vertės $5,000,000. 
Automobiliai ir traktoriai 
turėtų būt tuojaus pristaty
ti, o pirmutinę mokestį So
vietai pradėti) mokėti lap-

:■ Sovietai mano, kad ‘/kri
zini pasireiškus Amerikoj 
de? viršprodukcijos įvairios 
kompanijos sutiks parduoti 
tavorus ant kredito.

Stimsonas Kalbėjosi su
MacDonaldu Tris Valandas
LONDONAS. — Penkta

dienį atvažiavęs Čia su A- 
merikos delegacija Jungti
nių Valstijų valstybės se
kretorius Stimson nuvyko 
pas Anglijos imperialistų 
atstovą, premjerą MacDo- 
naldą, pasikalbėti. Jiedu 
kalbėjosi apie tris valandas.

Ką jiedu kalbėjo, laikoma 
slaptybėj.

Nors spaudoj daug kalba
ma, kad Amerika ir Angli
ja prieisianti prie susitaiky
mo laivynų klausimu, bet 
tikrenybėj yra visai kas ki-

Faktai parodo, kad po šios 
konferencijos imperialisti
nes • valstybės dar labiau 
pradės ginkluotis, budavos 
daugiau karinių laivų, buda
vos moderniškesnius, geres
nius laivus.

Nemano, Kad Laivynų Ejonj- 
ferencijoj Bus Susitarta
Berlynas.—.Vokietijos po

litikieriai ir laivyno eksper
tai mano, kad laivynų kon
ferencijoj Londone nebus 
padaryta visų penkių vals
tybių sutartis. Jie mano, 
kad gal bus padaryta trijų 
valstybių sutartis, bet ir tai 
eaą abejotina. Veikiausia 
tik Anglija ir Amerika pa
dalysiančios šiokią tokią 
sutartį sulig plano, kurį iš
dirbo prezidentas jHooveris 
ir) premjeras MacDonaldąs

Tokio, Japonija.— Prąne- 
šama, kad penktadienį Ko
rėjoj suareštuota 308 stu
dentai, kurie kovoja prieš konferencijoj Washingtone, 
Japonijos imperializmą. * sako vokiečiai.sako vpkįečiai.

TIKIMASI SUMOBILIZUOTI 25,000 
DARBININKU Į LENINO MIRTIES 
, PAMINĖJIMĄ NEW YORKE

Po Leninistine Vėliava Reikia Vesti Kovą Prieš Gręsiantį 
Imperialistinį Karą, Prieš Bedarbę ?

NEW YORK.— šiais me
tais į Lenino mirties šešių 
metų sukaktuves tikimasi 
sumobilizuoti New Yorke 
mažiausia 25,000 darbinin
kų. Masinis mitingas atsi
bus trečiadienio vakarą, 
sausio 22 d., Madison
Square Garden, kur telpa 
apie 30,000 žmonių.

Komunistų Partija, kuri 
rengia tą masinį mitingą, 
dės pastangas, kad gauti 
kuodaugiausia naujų narių 
į Partiją, idant šūdini tinti 
savo eiles. Šis masinis mi
tingas tai bus milžiniška 
New Yorko darbininku de
monstracija prieš imperiali
stų rengiamą karą, prieš al-

gą nukapojimą, prieš bedar
bę. Tai bus mobilizavimas 
darbininkų po lenijiistine 
vėliava į didesnę kovą prieš 
Amerikos kapitalizmą.

New Yorko adatos amatų 
darbininkai organizuojasi 
masiniai maršuoti į Madi
son Square Garden. Kitų 
pramonių darbininkai taipgi 
organizuojasi masiniai da
lyvauti tame mitinge.

Apart prakalbų, bus įdo
mus perstatymas apie dar
bininkų kovą. Bus muzikos, 
dainų ir šokiu.

V 4.

Lietuviai darbininkai pri
valo > skaitlingai dalyvauti 
Lenino mirties paminėjime.

Šiandien Bus Pasirašy-j Sovietą Griežtas Žings- 
tas Young® Planas nis Prieš Kulokus

MASKVA.— Sovietų Są
jungos CentraHnis^omite- 
taš penktadienį ' išleido pa
tvarkymą, kad aštriai baus
ti kūlokus (stambius ūki
ninkus) ir kitus asmenis, 

j kurie žudo Sovietų viršinin- 
•kus ir darbuotojus už kolek
tyviškus ūkius; taipgi baus- 

prie susitarimo delei Vokie- tuos, kurie parduoda kar- 
tijos kontribucijų mokėjimo 
ir delei sukėlimo paskolų 
per sudarymą tarptautinio 
banko, per kuri bus moka
ma karo kontribucijos.

HAGUE. •— Pranešama, 
kad čia reparacijų konfe
rencijoj šiandien bus pasi
rašytas Young planas del 
lupimo nuo Vokietijos kabo 
kontribucijų.

Penktadienį Francijos iri 
Vokietijos delegatai priėjo

Sujudimas del Sovietų 
Kariniu Laivų

Konstantinopolis, Turkija. 
— Du didieji Sovietų karo 
laivai penktadienį plaukė 
per Bosforas į Juodąsias jū
ras. Sakoma, apie tai ne
pranešė imperialistų Tarp-' 
tautinei Jūrų Įlankos Komi-Į 
sijai. Del to Čia buvęs su
judimas.

J J

, Sovietų laivai buvo šar
vuočius Parižskaja Komuna, 
26,000 tonų, ir kreiseris 
Profintern. Pirmiaus tie 
laivai buvo Baltiko laivyne. 
Sakoma, kaimyninės šalys 
neturinčios , tokių didelių 
karinių laivų Juodose jūro
se, *

ves, kiaules ir arklius, kad 
jų nepaimtų į kolektyviškus 
ūkius. ■ «.

Visoj šaly tas patvarky
mas suteikia Sovietų virši
ninkams galią prasikaltu
sius išvyti iš tos vietos, kur 
gyvena, padėti kalėjiman iki 
dviejų metų ir konfiskuoti 
jų nuosavybę.

Kredito įstaigos taipgi 
įgaliotos neduoti kreditų ar
ba paskolų tiems kolektyviš
kiems ūkiams, kurie leidžia 
savo nariams parduoti arba..
pirkti tokią nuosavybę. *

Šimtai Jieško Darbo •

Išgelbėjo Užgriūtą Mainierį

Berlynas.—Vienas iš trijų 
mainierių, kurie buvę už
griūti Heinitz kasykloj; ne
toli Breslau, tapo išgelbėtas. 
Jis išbuvo užgriūtas dvi 
dienas.

Dviejų kitų mainierių dar 
nerandama; manomd, kad 
jie žuvo. ,r.

SAGINAW, Mich.-^čia 
šimtai darbininkų susiren
ka kas rytą prie Chevrolet 
Motor Kompanijos dirbtu
vės tikėdamiesi gauti darbo. 
Per keletą pastarųjų savai
čių dirbtuvė nedirba pilno 
laiko.” 1 Kadangi < pradžioj 
šio. mėnesio buvo priimta į 
darbą keletas darbininkų, 
tai šimtai darbininkų kas 
lytą susirenka prie dirbtu
vės vartų ir kiekvienas ti
kisi gauti darbo..

Tik penkios anglies kasy
klos dirba Michigan valsti
joj; viso jose dirba 1,110 
darbininkų. Daug mainie
rių be darbo, kiti dirba au
tomobilių dirbtuvėse

; Madrid, Ispanija,—Prane
šama, kad Franci ja ir Ispa
nija planuoja bendrai val
dyti Morokko.



Puslapis Antras LAISVĖ Piriūadien., 
trr t i*~ '

LITHUANIAN DAILY LAISVE
' Published by i 

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc. 
Every day except Sunday, at 46 Ten ffyck Street, Brooklyn, N. Y. APŽVALGA raktuos tunus ,: KOVOS BUDAI Ii;

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year... .$6.00 United States, six months... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year..$8.00 Brooklyn, N. Y., six months.$4.00

| Foreign countries, per year.$8.00 Foreign countries, six months.$4.00
| Canada and Brazil, per year.$6.00 Canada and Brazil, six mo..$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

LENINAS
Ir Šiemetinis Jo Sukaktuvių Minėjimas

’ . I ‘ . ! i i ■ i : !

Kiek iki šiol buvo Lenino pamihejimų, tai šiemetinis 
yra svarbiausias iš visų. Nes dariniekad nuo jo mirties 
1924 m. sausio. 21 d. nebuvo tokio tarptaut. proletariątui 
reikalo, kaip .dabarx praktikoj. panaudot leninizmo, prim 
cipus ir taktiką kovoje prieš krizį kenčiančią ir fašistč- 
jap&ą' pasaulinę buržuaziją. .............

“įeninizmas'yra marksizmas gadynėje imperializmo ir 
proįetarinių revoliucijų,” Bako Stalinas. Leninizmo gi 
mokymai šiandieną yra Amerikai pritaikomi- nė mažiau, 
kaip ir kitoms krizių krečiamoms kapitalistinėms pasau
lio šalims.

Amerika turi jau virš penkių milionų bedarbių. Šalies 
pramonė kas kartas labiau springsta ir krinka.
vieną mėnesį prie nedarbo armijų prisideda po 200,000 
bei £00,000 naujų bedarbių.

Tos rūšies kriziai tąso ir visas didesnes kapitalistines 
šalis pasaulyje, iššaukdami vis griežtesnes masines pro
letariato kovas. Taip dedasi ir Vokietijoje, ir Čechoslo- 
vakijoje, ir Francijoje, ir Lenkijoje, ir Pietų Amerikoje, 
ir Anglijoje (kur prie MacDonaldo “socialistų” valdžios 
juo labiau pasklido nedarbas ir pablogėjo darbininkų 
būklė).

‘Tuo pačiu laiku vystosi revoliucinė padėtis kolonijose 
ir pusiau-kolhnijose. Žybčioja žaibai Indijos revoliucijos 
prieš Angliją; sparčiai pradėjo atsigriebti Chinijos darbo 

| jninįų revoliucija. !
. Iš vienos pusės, kapitalistinės pramonės ir ekonomikos 

suirutė ir anarchija; iš antros pusės, kylantis1 proletaria
to ir kolonijų vergų kovingas pasipriešinimas, vedantis' 
linkui imperializmo sukriušinimo ir sovietinių respublikų 
kūrimo. z

Nematydamos kitokios išeities i£ vidujinių krizių 
klampynės, imperialistų valstybės su drugiška paskuba 
ginkluojasi, ruošiasi palengvinti sau padėtį per naują im
perialistini karą. ‘į i i

Viena tik šiandieniame, pasaulyje yra Šalis liuoša nuo 
krizlo, kuriame murdosi1 visos kapitalistinės valstybės.

' Ta šalis—tai Sovietų SąjUnga, įkurta per revoliucinį. 
I Lenino genijų.

Kiek šiuo laiku buržuazinių kraštų pramonė smunka, 
tiek’arba daugiau Sovietų pramonė kyla ir plėtojasi su 
tokiii spartumu, kokio nebuvo girdėt visoje ligšiolinėje 

f pasaulio istorijoje. Tą daro socialistiniai suplanuota 
pramonė. Jos pasisekimai daužo į trupinius visus kapi- 
taįižmo advokatų posmavimus, būk darbininkai be ponų- 

į /kapitalistų negalėtų nei žingsnio^ padaryti pramoninėje 
|z kūryboje.
į Tik prisiminkime, jog pereitiems metams buvo planuo
ji jama Sovietų gamybos pakėlimas 21 ir puse nuošimčio; 
I o mėtų gale pasirodė, kad jinai pakilo 24 nuoš. Šiais 
| 1930 metais Sovietai pasibrėžė pakelti pramonę dar 33 
| procentais abelnai, o mašinų gamybą 45 procentais ypa- 
’ tingai.

Kadangi visais pereitais metais sovietiniai pramonės 
planai buvo daugiau negu įvykdyti, tai nėra abejonės, 
kad ir šiemet Sovietai pataikys į tikslą, kurin muša.

Kūnijasi Lenino žodžiai, kad po visų pradinių sunkė-. 
B/nybiij: *
I “Ateis momentas, jog judėjimas pirmyn pasidarys toks 
I smarkus, kad mes šiandieną net šviesiausiose savo sva- 
I jonefee negalime įsivaizduoti.”
i / Tokia dalykų eiga Sovietų Sąjungoje tarnaują, kaip 
f šaltinis vilties if energijos kovoje prieš savo kapitalistu 
r klasę ir prieš parsidavėlius ir pardavikus, geltonuosius 
f “ątciąlistus.”
t . Pasauliniam kapitalizmui beklimpstant gilyn į krizius, 
| buvusiai buržuazinei “demokratijai” bevirstant į fašisti- 

nę rteakciją ir besiartinant naujo imperiąlįętinio karo pa- 
B vojui (prieš Sovietus ir tarp pačių imperialistų),—reika- 
I linges yra gryniausias revoliucinis proletariatui vadas; 
J reikalinga Komunistų Partija/apvalyta muo tokių smul- 
I kiai-fcuržuazinių gaivalų, kaip Lovesternai, Wolfai ir 
B Kompanija Amerikoj ir jiems panašių šiukšlių, kurios 
f buvo prilipusios prie Komunistų Partijų įvairiose kitose 
i šalyje.
E' Tas valymas abelnai jau padarytas; bet teks Komunis- 
B tų Partijoms nuolat budęti ir laukan šluoti oportunizmo 
k vortinklius kad ir iš mažiausių kampučių. z
B Tiktai tokia apsivaliusi ir perdėm žūt-būliniai pasiry- 

įKomunistų Partija tegali sėkmingai vadovauti revo- 
EBfccihėms proletariato kovoms, sujungiant po bendra vė- 

baltuosius, juodaspalvius, geltonspalviuš, visų tau- 
BĮĮfa darbininkus. O juk šioje gadynėje vien tik Komunis- 
BĮįįįĮ Partija tekovoja kaip už galutinuosius darbininkų 
HBHiBįs reikalus, taip ir kasdieninius jų reikalavimūs, kuo- 

vadinami “socialistai” ir kiti, geltonskūriai senieji 
B9whįimnkų vadai koja kojon klemšioja, įlankas sunėrę 
BMEjąrbininkijos priešais. /
K^s^nino paminėjimo dieną, sausio 22, bus ne vien tam, 
■■^pagerbti jo atmintį. Tos dienos masiniai mitingai, 
^^^^fitobilizacijos punktais dėlei naujų masinių kovų ii- 
g^^Ktariato pergalių. Kiekvienas darbininkas sausio 22 
■Mfc būti leninistines mobilizacijos punkte savo mieste.

i

Kode! Jie Tyli?
“Naujienos” su Brooklyno 

fašistų juodlapiu užsimanė 
sužinoti, kodėl tūli asmenys, 
kurie buvo nuvykę į SSSR 
plytų kooperatyvą ir iš ten 
sugrįžo, nieko nerašo. Fa
šistų juodlapis spėja būtent 
todėl, kad bolševikai pa
grasinę jiems'*.. .“sušaudy
mu,” kaip kad kažin kas pa
darė provokatoriui Aleksai, 
Kaune. Taip esą todėl, kad 
tie žmonės važiavo ten “Lai
svės”-ir “Vilnies” suagituo
ti... H 1 ; . '■ t

. Jei fašistų juodlapio- re
daktorius turėtų bent ark
lio supratimą, tai jis žinotų, 
kad “Vilnis” ir “Laisvė” vi
suomet buvo griežti priešai 
amerikiečių vykimo į Sovie-

nužudyti: jis pats save nusi
žudo. Taip buvo su Kuprei- 
šiu ir kitais tos rūšies ele
mentais.

Sovietų Sąjungą apmeluo
ti ir apteršti niekas tiek 
daugAiegalės, kiek, sakysim 
tos pačios “Naujienos” su 
^Durnybe,” o betgi bolševi
kai jokių grasinimų niekuo
met nėra darę.

Mėnuliui nė šilta nė šalta, 
kuomet ant jo šunytis am- 
brija.

NETIKĖTINI DALYKAI

Kiek- K Sąjungą. Mes nurody-
davom, kad ten sąlygos kol

Iš Kur Jie Semiasi 
Marksizmą > ■ / ,.

. ;So. Bostonu menševikų 
lapelis mokinasi marksizmo 
iš “Lietuvos Žinių” (kurios 
jį tiek supranta, kiek ir pats 
“Keleivis”). Vienam savo 
numerių “Keleivis” cituoja 
tūlo “mokslinčiaus” išve-

Nekurie net komunistai, jau,» 
nekalbant apie simpatizatorius,1 
mano, kad kovoj su priešais rei
kia užsimaųt baltas šilkines pir
štinaites. Jų supratimu—prie
šui visa kas galima, 
bjauriausios priemonės, 
sybė ir nelegališkumai, 
naudojasi išnaudotojai, 
nai ir pastarųjų gizeliai (klap
čiukai) kovoj prieš komunistus 
naudojama todėl, kad pas juos 
nėra teisybės.

rPačios 
netei- 

kuriais 
jų tar-

Savo veikale “18-tam Bru- 
maire” Marksas sekamai pasa
kė: “Praeities tradicijos, tarsi 
Alpų kalnai, gula ant žmo
nių mąstymo.” Šis teisingas 
charakterizavimas labai aiškiai 
vaizduoja mūsų Partiją, šiuo 
tarpu mūsų Partija skiriasi su 
praeities darbai^. Vis tik, tie 
ryšiai, tos Tradicijos iš praei
ties, slogina mūs Partijos na
rių mintis labai sunkiai. Seno
sios metodos negalima pašalinti 
tiktai rankos pamojimu. Tai 
yra procesas, tai kova, kurią 
mūsų Partija privalo vesti prieš 
tuos darbo sends metodus, se
nas Partijos darbo vedimo tra
dicijas. Tuo būdu, kiekvienas 
narys, ‘kuris mano, kad mūsų 
kova prieš dešinįjį pavojų yra 
biskelį “perdedamu, ” didžiai 
klysta. Priešingai, mes turime 
pripažinti, kad ši kova dar vis 
tik pirmam laipsny j. Mūši/ 
Partija dar vis turi labai daug 
dešiniojo nukrypimo ©lementų 
ir tendencijų (aišku, neorgani
zuotų, nes iš partijos lovesto- 
niečiai tapo išmesti, o koopera
tyvuose nugalėti).

Karts nuo karto mes pastebi
me tokius 
varym

Bet mes, komunistai, ir mū
sų simpatizatoriai, turime visur 
ir visuomet prisilaikyt visų 
“etikos,” ramybės ir tvarkos 
taisyklių. Kad pasirodžius 
prieš darbininkus, jog esam© 
“džentelmonai,” tvarkingi, tei
singi, ramūs, ir tt.

socialisti-

kas nėra lengvos, nes Sovie- džiojimus apie • marksizmą, 
kur tąrpe kitko pasakyta:

. .. tiek Leninas, tiek Troc
kis, rodos, suprato, kad įgy
vendinimas \ socializmo vien 
Rusijoj, jei greitai jį*.nepasek
tų visas pasaulis—būtų tuščias 
darbas, eksperimentas nepa
vyktų. ' ,
Betgi, kurie yra skaitę Le

nino raštus, gerai supranta, 
jog jis sake, kad vienoj ša
lyj (tokioj,, kaip SSSR) yra 
galima socializmas įvykinti, 
kuomet Trockio, teorija tam 
prieštaraują, Šįs Trockio 
teorijos klaidingumas vedė 
jį prie kitų-klaidų ir todėl! 
su jdo atsitiko tas, kas atsi-' 
tiko. 1 ' '

Bet apie tai niekė;nežirid- mą, kad si Partijos kuopa— 
z" J •» w •• J- «• * 1 4 v J- A J* w r zJ z* v r 1 y.

tų proletariatas yra įsikin
kęs į nepaprastai sunkų 
socialistines kūrybos dar
bą; ypačiai šiuo metu tasai 
darbas labai įtemptas, kad 
įkūnijus penkerių metų pla
ną. Bet tūli ' nepaklausė; 
vyko. Didesnei daliai iš jų 
patiko SSSR, jie ten mokėjo 
prisitaikyti prie gyvenimo 
ir dabar džiaugiasi galį bū
ti aktyviais dalyviais to di
džiojo darbo. Bet daliai ne
patiko ir jie sugrįžo. '

^Fašistų kruksėjimas, būk 
bolševikai^ pagrąsinę jiems 
nužudymu, turi tiek pagrin
do,; kiek kiti zaunijimai ant 
komunistų. Kuomet asmuo 
leidžiasi plūsti Sovietų Są
jungą, tai nereikia jį kėsintis

darni,' tie ponai 'tauškia/ lyg 
sapnuodami.

VYTAUTO JUBILEJAUS KLAUSIMU
Tautininkų ir klerikalų 

spauda labai nerviškai, net 
isterijos apimta, šaukiu 
prieš tuos lietuvius, kurie 
nėra mlouarchistinio nusi
statymo ir nenori garbinti 
monarcho Vytauto. Man 
rodosi, kad ta audra visai 
nereikalinga. Vytauto ger
bimas tai nėra visos tautos 
reikalas, kaip to jubilejaus 
proteguotojai perstato. Vy
tautas nebuvo jokis didvy
ris, kuris kuo -nors‘~ pasižy
mėjo lietuvių visuomenei ar 
pasauliui abelnai. Jisai ne
buvo kokis mokslininkas, iš
radėjas, dailininkas, muzi
kas, kompozitorius, poetaSj 
rašyįojaš ar šiaiį kuo nors 
pagarsėjęs žmogus.^, .-Visas; 
jo /“nuopelnas” lietuviam, ir 
Lietuvai yra tik įasn kad ji
sai, susitaręs su svetimais 
tokiais pat avantiuris.tais- 
monarchais, kaip, jisai pats, 
ka,rdu ir ugnia krikštijo lie
tuvius/nenorinčius krikšto^ 
Bet ąr tas; krikštas, atnešė 
lietuviam kiek gero ? Man 
rodosi, kad jisaj atnešė tik 
daugiau blėdiės, nes-; užkorė 
jiem ant .’sprando Romos 
jierarchijos jungą, kurį ir 
dabar jie velka, ir padarė 
juos aklais fanatikais, nepa- 
kenčiančiais svetimos nuo
monės.

Garbinti už tai Vytautą 
tegali tiktai Romos drigan- 
tai-kunigai, kurie gyvena iš 
lietuvių krikšto ir turtus 
sau krauna* įr tie lietuviai, 
klerikalų pakalikai^ Jsurie

“Vytauto Metais” prisiden
gę1 organizuoja būrius eks
kursantų į Lietuvą! Iš to
kių ekskursijų yra gražaus 
pelno jų rengėjam, o Vytau
to jubilejus gali sutraukti 
sufanatizuoto svieto didės- r
nes minias į jas. Kunigam 
Lietuvoj, ir čia Amerikoj, 
bus pelno, be ekskursijų, 
dar ir iš to, kad jau dabar 
vytautinių monarchistų ko
mitetas skelbia, kad bus 
užpirkinėjama “specialės 
pamaldos” bažnyčiose už 
Vytauto “dūšią.” Ve kame 
visa paslaptis to riksmo už 
Vytauto ‘ jubilejų! - Pelnas, 
pasipinigavienas. įvienėkių ar 
kįtokiu būdu. , •
’ į Tię, lietuviai ir jų;> ęrgąnL 
zacijq^ J w
toj r. i monarchijos abelnai, 
neturi jokio reikalo garbin
ti ir monarcho Vytauto! 
Fr.ancūzai ne viši garbina

netos nuo Amerikos darbo ma
sių ir ne-lietuvių darbininkų!

Tūli draugai buvo priešingi 
naujai mokesčių sistemai. Vie
nas reikalavo referendumo to 
klausimo įšsprendimui. Jis sa
kė, “kodėl C. V. K. neatsiklau
sė narių,” darydamas tokį 
sprendimą. Reikalavimas refe
rendumo parodo tą faktą, jog 
tūli Partijos draugai pasiėmė 
visas socialistų partijos tradici
jas su savim ir dar iš jų neišsi- 
liuosavo.

Pagaliaus, kuopelė turėjo sa
vo veikiančiųjų draugų rinki
mą. Aš vos ant koją išsilai
kiau pamatęs, kad draugai dar 
vartoja slaptą balsavimą. Pa
sirodė, kad šitie draugai dar ne
išmoko ' atskirti
nių metodų nuo komunistinių. 
Gal būt jie užgautų1 vienas kito 
jausmus viešai balsuodami.

Šis, tai yra tik vienoj kieto
sios anglies srities Partijos 
kuopelėj prityrimas. Kitoj kuo
poj, taipgi draugų lietuvių kuo
poj, tūli draugai užpuolė Parti
jos lietuvių organizatorių ne 
partijinej, fraternalėj organiza
cijoj. šitie draugai leido kriti
kuoti Partiją ir* ne tik tam ne
prieštaravo, bet net prisidėjo 
prie to. Jie, matomai, nesiro- 
kuoja savęs komunistais, vei
kiančiais fraternalėse organiza
cijose, bet kaipo fraternalės or
ganizacijos žmonės, veikianti 
Partijoj..

Tam pačiam miestely, kiti' 
“sėni bolševikai” (kaip jie va
dinasi) į išbuvo Partijoj po de
šimts ir daugiau metų, bet re
tas kuris iš jų gavo naujų Par
tijai narių. Netgi einamajam į 

suleidęs šaknis' mūs Partijos vajuj nieko.nėra gavę, tačiaus 
eilėse. , • j ' pasivadinti “senais bolševikais”

Kaipo Partijos sub-distrikto | jiepls. . patinka’ nieko Partijai 
'organizatorius, aš aplankiau ne 11 an ' 
vieną Partijos kuopelę; esančią 
kietosios anglies srityj. Kaįp 
labai nustebau įėjęs 'į susįrinki- 

pdt Amerikoj—veda ^iską lietu
viu kalboj. Partija jpanaikino 
kalbines kuopas, kuomet mes 
pirmu kart reorganizavom ją 
1925 metais, tačiaus šitoj kuo
poj ta reorganizacija nepadarė 
jokios regimos įtakos nei at
mainos. /'

Aš kalbėjau klausimu naujos 
Partijos linijos, naujo perijodo, 
kurį mes gyvenam ir veikiam; 
nurodžiau draugams, kad Parti
jos kuopos turi veikti ir visus 
reikalus vesti anglų kalba ir 
dėlto nurodžiau priežastis. Vie
nas draugas vėliau, .laike disku
sijų, argumentavo prieš tai. 
Jis sakė: “Aš esu' buvęs S... . 
nuo 1921 metų. Per tą laiką 
mes negavom nė vieno darbinin
ko, kalbančio angliškai, tad ko
dėl mes turėtum angliškai vesti 
savo susirinkimą.” šis drau
gas nesuprato to fakto, kad nė 
jokis angliškai kalbantis darbi
ninkas (arba nelietuviškai kal
bantis darbininkas) negalėjo 
ateiti į lietuviškai reikalus ve
dančią Partijos , kuopą. Ypa
tingu dalyku yra tas visuotinas 
izoliavimasis šitos Partijos vie

atsilikusius darbo 
varymd metodus, kurie turėtų 
būt duodami visai Partijai pa
matyti. Rodosi, negalima nė ti
kėti, kad mūsų Partijoj šiuo 
tarpu tokie dalykai būtų gali
mais. Ir tai yra tokie praei
ties atspindžiai, kurie turėtų 
sujudinti kiekvieną sąmoningą 
Partijos narį, privedant, jog 
dešinumo pavojus yra giliai

pasivadinti “senais bolševikais”

Toksai manymas yra klaidin? 
gas. Ir tiesiog nepakenčiama, 
kad darbininkai ir darbininkes 
ir ant toliau tokio klaidingo su? 
pratimo prisilaikytų. Ypatingai 
dabartiniu klasių kovos aštrėji- 
mo laikotarpiu. Laikotarpiu, 
kuomet kapitalistų klasė, nesi- 
skaitydama su jokiomis žmoniš
kumo teisybėmis^ sumobilizavo 
visas savo spėkas puolimui ant 
darbininkų klasės.

Įvairiose darbininkiškose or
ganizacijose smulkiai-buržuazi- 
niai fašistiniai gaivalai susior
ganizavo kovai prieš komunistus. 
Todėl, kad komunistai kasdien 
įgauna vis didesnio pasitikėji
mo plačiose darbininkų miniose. 
Vien tik komunistai šaukia ir 
ragina dąrbininkus organizuo
tis nenuolaidžiai kovai prieš 
kapitalizmą. i

Kuomet kapitalistų klasė ko
vai prieš darbininkus savo lio- ( 
gėrį priruošta vartojimui. prier , 
monių, kurių vartojimo nelei- t 
džia jokia konstitucija, . įstaty-. 
mai nei taisyklės. Tai darbi-l. 
ninku klasė irgi turj spjaut ;ant, 
visų ,’ bUfi’žuazinių :-taięyHlių, o 
buržuazijos kiekvieną ataką; at- i. 
mušt savo-R-ydarbininkų orgapii s 
zuotu pasipriešinimu. <

i . ■ f . i \ i i aif 
; įvairiose unijose biurokrati- j 
niai vadai (buržuazijos ieite- 4 
pantai) gaujomis samdytų raz- 
baininkų terorizuoja darbinin-

Darbininkal iš savo pu- ;

Sunku juos priversti nusi
pirkti arba pardavinėti “Daily 
Worl;erį,” bei “Young Worke- 
rį.” Neveda jokio darbo ir 
mainošė, kur dirba. Pasitenki
na tik tuo, kad ateina į kuope
lės susirinkimus, tikėdami, -kad 
čia revoliucinis darbas praside
da ir baigiasi. ‘

Mūsų Partija kietosios ang
lies industrijoj reikalauja dide
lio apsivalymo. Mums reikia J 
naujo šviežio kraujo, kuris pa- | 
darytų Partija veikiančia pajė-ises butlna‘ turl TTT/1’.' 
ga klasių kovoje. Seno .amžiaus |sl,?ynlmo f r,upes’ kad at?lkirSt

• v/ i-, -j I pries samdytus razbaimnkus.pąsyviskumas laiko apsėdęs 1 J
daugelį Partijos draugų, ir sa-i o. ....... . v . . Streikuose visai atvirai bur-vo vajuj uz naujus narius mes v .. ____ . . v. , .i • .v- zuazijos padėjėjai fašistai nau-padareme labai silpna pradžiai, . j .1 . . . ,n . . : . x. ” doja samdytus razbaimnkusdel gavimo naujesnio ir jaunes- J J
nio elemento. Ir panašus daly
kų stovis randasi ir kitcse Par
tijos” kuopose, nors, be abejoji
mo, ne'tokioj blogoj padėtyj.

“Praeities tradicijos, tarsi 
Alpų kalnai gula ant žmo
nių mąstymo,”—bet Lenino 
Partija Amerikoje turi-eiti pir
myn, išrauti tas tradicijas taip, 
kad nė pėdsako jų nebeliktų dr 
negalėtų mūs Partiją apsėsti. 
Kova prieš dešiniojo sparno 
pavojų dar neužsibaigė—ji tik 
prasidėjo!

sAvo’ Liudvikus, angįai ne. m 
visi gatbina savo ‘ Edvardus, 
vokiečiai ne Visi garbina 
'Hohenzolernų dinastiją, 
kaip ne visi rusai garbina 
Romanovų dinastiją, su Vi- 
sai's Mikėm ir Aleksandrais. 
Tai daro tik njėnarchistai. 
Lietuviam,/priešingiem mo
narchijai, taip phtnėra jo
kio reikalo gapbįnti Vytau
to, Keistučio ar kitų buvu
sių siurbėlių, Lietuvos mo
narchų. Vytautas Lietuvai 
naudos nepadarė daugiau, 
kaip Rusijai jos paskutinis 
Mikė Kvailasis (Antrasis). 

' • .' • } r *

samdytus razbaimnkus 
prieš darbininkus. Iš kitos pu
sės policija siunčiama, kad ne 
tik padėt tiems razbaininkams 
atakuot darbininkus, o ir ap
saugot juos nuo darbininkų 
kumščio. - .

Darbininkai negali ramiai 
stovėt ir žiūrėt į įstatymus, 
kuomet šaikos razbaininkų, ap
ginkluotų mirties įrankiais, puo
la juos!

Taip pat ir darbininkų įvai- ’ 
riuose bendruose susirinkimuos 
se, arba mitinguose, kur buržu- > f 
azijos agentai arba fašistai su- i' 
siorganizavę eina prie to, kad 
komunistus, arba šiaip kaires** 
nius darbininkus spėka meta n 
lauk, arba riksmu ir triukšmu 
neleidžia jiems kalbėt. < * • '

Tokiuose Atsitikimuose darbi
ninkų grupės turi būt suorga- 

j nizuotos * ir ' prirengtos; kad' 
ątmušus visas atakas.

Klasių kdvoj jbkiu būdu ne* ‘ 
galima vaduotis “šventablyvais” 
sentimentais—“jeigu tau drožė 
į vieną1 žandą, atstatyk j Am ir 
antrą.’ ’ (

Negalima prisileisti prie to, 
kad, jeigu kokiame susirinkime 

I komunistui atsistojus kalbėt, 
Ilv v | ' M • ,, (fašistas pradeda rėkt: “Sėsk”,
I I zilCVA i° sodintis draugas paailtri-
UOlldjrnllv na «įaį jau sėsk, jeigu liepia.”

Panašiu elgesiu mes niekąo- 
Jeigu turite savo gerų drąu-jmet negalėsime atmušt bu^žuazi- 

gų ar pažįstamų Sovietų Są- jos. melų. Niekuomet negalėsi- 
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, I me irumaskuot prieš darbininkų 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose • akis1 prisiplakusių prie darbi- 
svetimose šalyse—užrašykite ninku b’uržuazijos agentų, ’
jiem “Laisvę.” < *' ‘ - - -■ '* -

“Laisvė” jiem bus gerianšiA įkils/ .» 
dovana; ’ .......... , w| .

P. Frankfeld.

Darbininkai, Stokite j Savo Klasės Partiją!
* • i ; : ' • i j •

Communist Party, U. S. A.
43 Bast 125th Street,
New York City.

I, the Undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more information. ; , į
Name ....................... .................................................
Address .............................................    City .........
Occupation .. .*.......................... ,................ Age

Išpildę šita blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 East 
125th St., New York, N. Y.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

—Vilniaus 
rusus, 1704.- 
profsąjungų 
1918.'

Sausio 20:
sukilimas prieš 

Pirmasis Rusijos 
suvažiavimas,

"ktb-, 
rie JYiUdiai > klaidina darbiniu*

Dimaa Bertam fa.



Pirmadieny SąMstię ^Oj t19,3Q Puslapis Trečias

Alkaną Ne Sotus, o Tiktai Alkanas Atjaus I Dulkis primena, fkad koky
bė taip reikalinga, kaip ir k5e- 
kybė, ir kad mūsų kokybė nė
ra skaitlinga ir kiekybė koky
bę viršjja ir tik dauginus pa-

judėjimo, Mūsų vadai, didžiu
moj, yra teoretikai, o ne prak
tikai, ir prie jaunuolių nemo
ka prieiti. Sutiko su drg. Kliu-papa, čia renkama 

mainierių”
jauna mergina

. Iš
spręst, kad

Pabildinus, duris atidaro ne- 
I didelė moteriškė, metų apie 
ipenkiosdešimts. . Apart jos, stu- 
įboj da buvo 
j apie 20 metų amžiaus.
žiūros galima j_ 7

.. ; -- - augus blogose sąlygose.
Pavaikščiojus po stubas tre-, Spgjau pratart, jog1 renku 

,__ > streikuojantiems mainie.-
alandų, kojos biskį pa-jyjams, kaip mergina įspūdingu, 
n» i r< n I Ir n 11 Ii r\rv 114 n»c* . _ _ - - _

Nors sena patarlė, vienok ' ja sako:
• nenustojo savo reikšmės, ir ne- del streikuojančių
'nustos jos, pakol kapitalistinė irgi įmetė į dėžutę kvoterį.
sistema egzistuos. ~

p '• * J • ? I Į W įy v*

Visi susipratę darbininkai 21 < pais augštyn ir žemyn (apie,ket- h<as 
ir 22 d. gruodžio buvo ragina- ■ vertą va10”'1" I .

A mi rinkt dėžutėmis aukas;vargo ir išalkau. Dėžutė nors,)pį)nu sajausmo, balsu 
streikuojantiems darbininkams.' ir sunki, vienok da ne pilna, «q mama del

Kadangi diena pusėtinai šal- o jau aštunta valanda, ■
^įta buvo ir žmonės gatvėje ne-i ras.

labai kreipia domės į atsišau- darbo, nes už valandos jau ma-;
kimus, o skubiai bėga savais žai kas įsileis j namus.

tai aš nusprendžiau: Visas
dinkais, ant kurių stogų kyšo)

knygynuose << randasi įvairių 
knygų ir kad jaunuoliai, par
sinešę jąs, atsigulę ant paduš- 
kos skaito. Jaunuoliai myli 
šokius, žaislus ir kad, suorga
nizavus kliubus, būtinas reika- 
kalas jų muskulus mankštinti 
ir kada nuvargsta, tuomet 
duoti spyčių.

Paukštys sako, I
vienoj konferencijoj šį klausi- įi ir gerai būtų, kad' įsteigtų į 
mą kuriame ir jokių konkre-! net tam tikrą fondą.
čių planų neišdirbame. Atei-i 
ties žiedo Draugijėlės nėra! 
dirva, iš kurios mes gauname; 
jaunuolius prie savo organiza-į

i cijų. Primena patirtais fak-. 
tais iš praktiško darbo, kad; 
jaunuoliai myli muziką, spor-j 
tą, o mes neturime žmonįų, Į 
kurie galėtų prieiti prie jų ‘ 
ir juos patraukti prie' mūsų '

Pažiūrėjus į ‘ iškabą, kur su
rašytos kainos sėdyąių, tuojau 
supranti, kad ne skurdžiui vie
ta savo nosį ten kaišioti Pa
gal kasą iškaba sako: “$2.50 
vieta stovintiems”, čia, mat, 
gali (jeigu gali stovėt) ir 
amdtninkas darbininkas patekt. 
Bet bedarbis, arba tas, kuris į 
dieną uždirba tiktai $2.50, ne

sušuko: j gali svajot ir negali pasivelint 
sti eiki e i ii 1” sau tokių puikybių. Jau daug 
iš kišemaus lengviau kupranugaris perlystų

pa
ll ž- 

Vos
au-

vaka-) Motina iškrapštė
Todėl ir nesinori užbaigt centu, o mergina nubėgo į 

kitą kambarį ir atnešė da tris 
i centus.

bp- ! kot, kad 
įgyvena, kad vyras jau keturi 
! mėnesiai Antroj PusėjĮVau^ j<oųį 

eilei pradėjau į. duris bildint.! gatvės gyvenamieji namai, ku-! kai dirba- -- 
' Vieno apartmento durys atsicla- 'priklauso dvasiškiui tam-; Amalgameitų)^’, 

ro, išsiveržia kvapsniai kepa- ‘sybės . apaštalui. Keli mėnesiai; 
mų ir verdamų skanių valgiu.*1 atgal po tas stubas dalinant Ji-;

Klausiu: l‘Gą( pągelbėsit įtėratūrą pątyriau, kad jų savi-) 
streikuojantiems mainieriams hinku yra “dvasių ganytojas 
ir jų badaujančioms 
noms?” 4 t k
nigų”, atsako stora vidutinio išnekučiuoja, 
amžiaus moteriškė, atidariusi I 
duris. ‘ Sakąu: “, 
deli pinigai, gal galėsiu išmai- Į 
nyt?” “f" 7. ,
ji man ir nusigręžė nuo 

a" nęs. 
liau. 
ir į 
name 
duris 

a atsako, kaip pirmoji.
Einu į kitą apartmentinį na- i 

mą. Namas iš oro pusės atro
do prastokas, vienok, viduj* ap
šildomas garu. Paskambinu 
skambutį pirmų durų, atidaro 
duris jaunas vaikinas. Apie 
stalą matosi susėdę švariai ap
sirengę vyrai ir moterys ir val
go. Aš atsikreipiau į atidariu
sį duris vaikiną: “Gal pagelbė

ja šit streikuojantiems mainie-

cinu, kad reikia traukti jau- sįryžimo lavinimosi ir turi būt 
nuolius į Jaunųjų Komunistų1 visų bendras darbas.
Lygą, kad Centrąs, apskričiai I Sakatauskas sako, kad į A.

j ir- kuopos rūpintųsi tinkamą L. D. L. D. gautas vienas iš 
ka<Ų jaunuoliams literatūrą platin- priešo naujas narys, tai kaip

į mokyklą naujas mokinys; Į 
(Pabaiga 5-tame pusi.)

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadioloskvartalas užimtas

va-

Haarlem oil

riams ir jų badaujančioms šei- įsukau da Į kitą gatvę ir atsi- į 
mynoms?” “No,” atsako jis įdūriau ypatingoj vietoj/ Eilė

JAUNUOLIŲ KLAUSIMU DISKUSIJOS

TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

juos, duodu dęšim-

įeinu į paskutinį 
kur ir užbaigiau

Motina, pradėjo pasa- 
jų šeimyna vargingai

nieko 
kad

jaunuoliams neskie- 
mažens darbininkiš-

Tėvas eina j pra-

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

1218 So. lOtli St., < Camden, N

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

į Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

atsineša
Kaip jiesta- 

atsąko “no”—

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

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

“Laisvės” Bendrovės Šėrininky Atydai!

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

F kau.” Klausiu: “C ‘
tę gavai?” “Partijos buveinėj”,

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Juos Išdirba

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden Street 

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

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ
, i > LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI :“PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORPAI

reikalais,
pabandyt eit per stubas.

Įeinu į didelį namą, kurįąme įkryžiai, kuriuose nuodija dar-!
gyvena keliolika šeimynų ip po įbininkų protus.

J J! LJ- ..'.j: ’---- i .'J J “-T1--- -» !!■■■■—«!■■■■ ■ ■■ ■ ■

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

per adatos skylutę,’ negu skur
džius patektų į operą.

Aukščiau jau nurodėme, kaip 
mažieji vertelgos 
varguolių padėtį, 
čia! ir griežtai 
neaukausiu... O ką jau kalbėt 
apie tuos, kurie į operą 
žiuoja brangiausiuose su šofe
riais automobiliuose ir desėtkus 
dolerių moka už sėdynę? Jie 
mano, kad skurdžius darbinin
kas turi būt beteisiu ir vilkt 
jam nuo pono uždėtą jungą 
taip, kaip primityvėje gadynėje 
jautis arba arklys vilko.

Parazitų' klasės supratimas 
jiems sako, kad dabartinės ga
dynės žmonės, darbo žmonės^ 
jau ir taip labai gerai'gyvena 
palyginus su pirmesnių gady
nių darbo žmonėmis. Kad, jei
gu darbininkus apšviest, o da 
į operas leist, tai jie visai iš
tvirkęs ir griežtai pareikalaus 
lygių žmogiškų tiesų.

Nežiūrint, ką ponai manytų 
ir darytų, bet darbininkų už
duotis' buvo ir yra, kad nuverst 
sočiųjų viešpatavimo galią, 
įsteigt alkanųjų — darbininkų 
viešpatavirAą.

Tada ir vien tik tada, bus 
įvestos tokios sąlygos, kuriose 
alkanų žmonių buvimas drau
gijoj bus prašalintas ant visa
dos. Dimas Benamis.
2-1-^-1930.
New York, N. Y.

be darbo. Pasiteira- 
vyras dirba, 

. “Kriaučius (prie 
, ”, atsako j i-man.

Jeigu jau moteris atrodo į 
50 metų amžiaus, tai vyras jau 
virš to. O jau tokiems darbi- 

; ninkams pvie šių dienų racio- 
Vienais j na]jZU0£0S sįsįemos sunku gaut 
, girdi- j c]arbą, o kuomet gauna, tai 

Bildinu. Du-; jiems moka labai mažai. Jan
ina mergina, kuri, jeigu ne la- 
| vintą, jeigu neturi specialumo, 
be abejonės uždirba labai ma
žai. Save, bedarbį tėvą 
.ir motiną užlaikyt jaunuolei iš

mainieriams Trinku yra
j šeimy- Užeinu j pirmą,namą., 

“Neturiu smulkių pi- trepais aukštyn palipus,

| ris atidaro švari vidutinio ūgio 
Jeigu neperdi- i Kalė moteriškė, metų apie 35, 

;o prie stalo sėdi dvi senos ži- 
Pinigai dideli”, atsako I lagalvės italės moterys. Aš 

tuojaus dėžutę iškėliau ir paaiš
kinau kaip sunkiai angliakasiai ;mįzerno uždarbio — nelengvas 
dirba ir gyvena, o da sunkiau idad<kxs 
kovoja už geresnį duonos kąs
nį. Jaunesnioji paaiškino se- į 
nukėms, kaip visi šešiosdešimts 
angliakasių užgriuvo kasykįose.

iTuojaus visos sudėjo 25 centus 
ir įmetė į dėžutę. Išeinant jau-• 
nesnioji moteriškė paaiškino 
man, kad aukštyn nelipčiau, 
nes sako: “mes visos trys naš
lės ir tiktai mes gyvename ta- i 
me name.

Pasukau į kitą gatvę, paėjau 
keletą kvartalų, nes namų lan
guose šviesos nesimato, tur būt 
nieko nėra tuose namuose. Pa-

ma- 
Nėra ką daryt, einu to- 
Einu į antrą ir trečią 

visus apartmentus tame 
ir vis moterys atidaro 
ir visos kaip susitarusios

Naujų metų vakare einant iš 
' mitingo pasitaikė praeit pagal 
Metropolitan Opera House, žin- 

: geidaudamas įėjau į lobę. Su- 
Isirinkę sotieji žmonės. Gražiai 
; įsjrėdę, išparfumuoti, išpucuo- 
. tais veidais ponios ir ponai su 
pilno pasitenkinimo šypsą ant 

j veidų, laukė kada atidalys 
Operos duris. Kur gabiausi ta- 

įlentuoti dailininkai loš, dainuos 
jžavėjančius romansus, orkestrą 
grieš saldžiausias ir puikiau
sias melodijas patenkinimui 

i jausmų ir geismų sočiųjų žmo-

NĖR
DAUGIAU j 
R A U M A T 1 Z M 0 j
Naujos ir Pagerintos Gold ! 
Medal Haarlem Oil Capsules , 
stabdo skausmus ir gėlimą del ; 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar- į 
kos. Ne naujoviškas išradimas. į 
bet virš 200 metų gyduolė dau- į 
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. į 
Ieškokite “Gold Medai’’ vardo ■ 
kiekvienoje dėžutėje.

^ANDIMPRoj^

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

man ir užtrenkia man po nosiai tuščių lotų per kelius kvartalus, 
duris. Einu prie kitų durų.- Už tų tuštumų po viena puse. 
Skambinu. Duris atidaro pus
amžis vyras, žemo ūgio, pilvas 
gerokai išsikišęs (atrodo smul
kus biznierėlis). Kreipiuosi į

1 jį kas link aukų. “No”, gau
nu atsakymą, štai, pro mane 
mergai’tė trepais augštyn' lipa. 
Pažiūrėjus į mano dėžutę,' sa-:

* ko: “Aš vakar ant gatvių su! ‘ Vienoj stuboj moteriškė kū- 
.tokia pat dėžute pinigus rin- dikį rankose laikydama dejuo- 

O kur dėžu- ja. Sako: “šalta, randos netu- 
, riu už ką mokėt, įsakyta išsi- 

atsako ji man ir da priduria, kraustyt, bet kur?” Kokie pen- 
kad “aš esu pionierka, o mano'ki mažiukai apie motiną verkia 

” • apsiašaroję. Rakandų jokių
stuboj nesimato, o tik keletas 
purvinų skudurų kampe ant 
grindų viename kambary. Tur 
būt tais skudurais, kada tai bu
vusiais užklodalomis tie skur
džiai susivynioję miega, jeigu 
da miegasi.

Kitoj- vietoj, kaip atidarė 
moteris duris, tai lyg debesys 
dūmai pradėjo verstis lauk. Il
gų pagalių prikimštas pečius, 
kuris padarytas anglimis kū-

matosi eilė aukštų naujų mū
rinių moderniškų dirbtuvių, o 
po kita puse eilė apartmentinių 
namų. Nekurio.se jų languose;
matosi( švįesa. Bandžiau eit į j metinėj 
nekuriūos. Pasirodė, kad bięd- 
niausi žmonės ten'.gyvena,. Pa7 
rtašių xda pebuyau užėjęs.

papė Partijos narys.” Sakau: 
“Tai tu draugė esi, labai gerai, 
kad darbuojiesi.” Stebėjausi, 
kad tame name randasi komu
nistas ir da tokis, kurio vaikai 
pionieriai. Lietuvių tarpe var
giai rastum tokį, kuris savo 
vaiką siųstų prigulėt prie pio
nierių. z

Ehįu į kitą namą. Bildinu į 
pijamąsias duris. Atidaro, šei
myna italo darbininko. Pri
miniau apie streikuojančius an7 
gliakasius. Tuojaus vienas de- i rent, rinkės neužsivožia ir dū- 
šimtuką, antras nikelį, paačia- i mai vietoj ęit į kaminą, liekasi 
vau.

Einu į kitą namą. Namas 
ant keturių aukštų. Sienos ko
ridoriui baltų šlipuotų (lyg 
marmolo) plytų. Namas apšil
dytas. Pradėjau bildant į vie
nas į kitas duris, pasirodo, na
mas apgyventas negrais darbi
ninkais. Vieni sakėsi nedirbą, 
bet didžiuma jų metė į dėžutę 
pagal savo išgalę. Vienoj ne
grų šeimynoj, vyras Viena ko
la, jau senyva moteris, įmetė 
iešimtuką, o jauna mergina 
oriėjus prie vyro su viena ko-

kambaryj. Du vyrai ir viena 
moteris apstoję apie rūkstantį 
pečių, šildo rankas, patys ploš- 
čiais užsivilkę. Vienas vyras 
sakosi šešius mėnesius jau ne
dirba, o antras—jau trys mė
nesiai be darbo. Pastarasis 
sako: “Nežiūrint, kad1 mano 
padėtis bloga, bet tikiu, anglia
kasių padėtis da sunkesnė ir 
at jaugdamas 
tuką. 7 i

Galų gale 
apartmentą 
savo darbą.

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

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

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

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

J. Nalivaikia, Direktorių Sekr.

A. L. D.. L. D. IL Apskričio 
j konferencijoj buvo 

plačiai kalbanfa jaunuolių 
klausime. Ka'd supažindinti 
skaitytojus su minimomis dis
kusijomis, tai Dz. Rep. pasi
žymėjo kalbėtojų svarbesnes 
mintis ir jas paduoda taip, 
kaip kalbėjusieji sakė.

Matulis sako, kad jaunuolių 
pritraukimas prie mūsų orga
nizacijų daugeliu atvejui pri
klauso nuo tėvų. Tėvų parei
ga kelti klasinę sąnąonę, augi
nant kūdikius iš mažumos, aiš
kinant skirtumus tarpe val
dančios klasės ir darbo klasės. 
Taipgi primenant, kad būtinas 
reikalas priklausyti prie dar
bininkiškų organizacijų ir nie
kas jaunuolių taip neužagi- 
tuos, kaip tėvai.

Dulkis sako, kad A. L. D. 
L. D. Centras skirtų dalį pini
gų revoliucinių dainų išleidi
mui. Mūsų visi jaunuoliai pri
klauso prie chorų ir mes iš ten 
turime traukti su savo revo
liucine agitacija. /

Kindera pažymėjo, kad jau
nuoliams lietuvių kalba ne
svarbi ir dėdami pastangas 
jaunuolius traukti į lietuvių 
organizacijas, nieko nelaimėsi
me. Reikalinga organizuoti 
Ateities žiedo Draugijėles.

Stakovas pažymėjo, kad A. 
L. D. L. D. Centras numažintų 
jaunuoliams įstojimą ir metinę 
mokestį, nes jaunuoliai nedir
ba ir neturi iš ko pasimokėti.

Bondžinskaitė pažymėjo, 
kad kiekvieno senesnio A. L. 
D. L. D. nario privalumas kal
bėtis, diskusuoti su jaunuoliais 
kiekviename susirinkime ar 
parengime įvairius klausimus, 
—tai drg. Lenino pamoka'dar- 

, bininkams, kaip turime prieiti 
prie jaunosios kartos. '

Kliučinas nurodo, kad A. L. 
D. L. D. organizacija nėra ta 
organizacija, kurios pareiga 
traukti .jaunuolius po savo vė
liava. Čia darbas ir privalu
mas-mūsų visų traukti jaunuo
lius prie darbininkų kliubų, 
kuriems vadovauja Komunistų 
Partija. Kad tėvų esanti kal- 
'tė nes'kiepijime klasinės sąmo
nės. Anglų kalba knygas nė
ra išrokavimo leisti. Anglų 
kalba literatūros yra ir jos 
galima gauti pigiau, negu at
sieitų ją atspausdinti.

Kreivėnas mato visą kaltę

tėvų, kad 
pijama iš 
ka idėja, 
kalbas, o ^avo kūdikiams Yluo-; 
da pinigų’ eiti į judamus pa
veikslus. , Toliau priminė, kad 
mokyklose mokytojos verčia' 
jaunuolius lankyti bažnyčią ir) 
tėvai tam priverstam ėjimui į 
bažnyčią jokio pasipriešinimo 
nedaro ir su tomis blogomis 
mintimis turime kovoti.

Stanelis priminė, kad kitų 
kolonijų, kur jaunuoliai pri
klauso prie mūsų organizaci
jų, tai yra tėvų, nuopel
nas bei iš mažens priklausy
mas prie Ateities žiedo Drau
gijėlių,, kur yra mokinama su
prasti darbininkiški reikalai.

Nalivaika kritikuoją kitų;
išreikštas mintis, primindamas! IŠBANDYKITE ŠIANDIEN 
marksizmą ir kad kietai imda-| 
mi marksizmo būdus, 
nelaimėsime. Pažymi 
reikia leisti anglų kalba leng
vesnio turinio literatūrą ir kad 
dalį pinigų skirtų A. L, D. L.
D. Centras ir kad jaunuoliai 
storų ir sunkaus turinio knygų 
nelinkę skaityti.

Skučas sako, kad įvairiuose

BENDRO
Kurių Jūs Pageidavote

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

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančic 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtaf 
kokios nors ligos bei vidurių suge 
dimo Toks žmogus yra susiraukęts 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinį kalną parodytum, tai Jam malo 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąt 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
areit reikalauk mūsų vaistžolių nuc 
file vienos žemiau pažymėtų ligų ii 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemato 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peči^ 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (astb 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitu 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi yaist 
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 li
ga yra labai baigas 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 pardavinėtoja; visuose 
miestuose.

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

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

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų Šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia Šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

( ! MATTAPAN .
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais modemiškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, baimė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

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

CITY POINT
Naujas namas,' su visais nau

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

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai Žemės,; 7 kambarių 

naiųąs, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 vi6- 
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytį ant 2 artya 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

• CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 Šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti sp 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

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

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

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

Nekurio.se


Ketvirtas
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pareigas einąs tik todėl
PAJIEŠKOMaI_____ ' f ' • _______L *Du Pasauliu

Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. šolomskas

tahyję , kojomis, skerečiojo rankomis, arba

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

MINERSVILLE, PA.

ižde pinigų randasi 20 dole-

ir

'H

NEW BRITAIN, CONN.E \

Telephone,* South Boston 2:

nnt 
pa-

niojosi per arimą.
armiėčių sargų, tai vėl vienur bei kitur to- 
liaūs pasirodė šautuvų ugnys.

prisitaikyti 
kreipkitės

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

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

•*

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 Eyek 
St., Brooklyn, N. Y. 15-17

Norintieji ge- 
t riausio patari 
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo 'va
landoj šauki
tės pas:

kulkasvaidžiai, ir 
raudonus liežu- 

nakties tamsumoj.

r ■ •

PIJIL ADELPHI A, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sėfrcijos 9 kuopos susi
rinkimas bus panedelj, 20 vasario, 
LiąUdids N,ame, ^aiųpas 8th. St. ir 
Fairmount A ve.,. 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir naujų atsi veskit,. 
Yra svarbiu reikalu. Sekr. I. A.

15-16

O

daugelis iš jų . staigiai griūdavo ant žemės,

Isbalzarmioja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tannavimo ir už žemų kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
Kcriausiose vietose ir už .žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Optojnctras
Optikas

Norintieji tinkamai 
savo akims . akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Bell Phone, Poplar 7515A. F. STANKUS
G KABOKI U S- U NI) ERTAK ER 

■ i • . . . i

LIETUVIS GRABORIUS '

(Tąsa)
—Štai oficieras, oficieras!... —pasigįrdo 

Barandvskiui. Ir jis visai arti savęs pa
matęs du raudonarmiečius su smailais dur
tuvais kaip gėlais. Jis tartum kokios ne- 

f matomos spėkos pagriebtas leidosi per 
mišką, kaip laukinis briedis. Iš užpakalio 
šaudė ir kulkos visai arti birzgė. Bara- 
novskis bėgo ir matė, jau temstančioj va
karo .šviesoj, priekyj, ir abiemis jo pusė
mis bėgo jo l$uopos kareiviai, matė kaip.

mis nuo jos ^kairėj ir dešinėj švytravo 
šautuvų ugnys, ir atrodė, kad tai mažos 
kibirkštys, lakstančios nuo didžiosios ug
nies. .. Be balso, be šauksmų pakilo Raitų
jų eilės ir ėjo į ataką, kaip pakilo šunys, 
dantimis sutauškėjo 
iškišę savo ilgus 
vius gausiai laižė
Tartum, vėjaš užėjo ant ilgos linijos švy
truojančių ugnelių, ir pradėjo jas gesinti ir | 
blaškyti po lauką į visas puses. Žmonės, 
sunkiai trypdami, bėgo paskui ugneles, su
kosi, maišėsi. Pradėjo sproginėti ranki
nės grapatos. Sodžius per baltuosius bu
vo paimtas. Motovylovo kuopa pagriebė 
į nelaisvę komisarą raudonojo pulko. Vie
noj minutėj išrengė jį iki nuogumo, iškrė
tė kišenius.

—Ivan Ivanovič,—rėkė jau kelyj Bara- 
novskiui Motovylovas,—tai gerą porciją 
sugriebė—komisarą, senovinių pinigų di
delį bundulį pagriebėme; nuvilkome skū- 
rinias drapanas, brauningą ir žiūroną. 
Reikia ant greitųjų pulti ir sekamą sodžių.

—O kur patį komisarą padėjote,—sku
bindamas paskui kuopą, suriko Baranovs- 
kis.

—Velnias žino, nei tai gyvą nei mirusį, 
bet mačiau, kaip jie jį į degančią grįčią 
įmetė...

Sekamą sodžių baltieji staigiai paėmė. 
Raudonieji ten visai nelaukė baltųjų, ra
miai miegojo. Baranovskio kuopa pirmoji 
įsigavb į sodžių. Oficieriai, vos spėjo sek
ti kareivius; matė, kaip jie metė per lan
gus į vidų granatas, lindo į namus ir iš ten 
girdėjosi baisus riksmas, cypimas, tartum 
ten skerdė kiaules. Baranovskio kareiviai,

griūdavo iš karto kaip rugių pėdai. Kaip 
šimtai genių raudonarmiečių kulkos iš už
pakalio, lesė mišką, smailais savo aštriais 
^plieniniais snapais, o staugė, staugė tūks- 
tančiaią įvairių sunaikinimo balsų. Krū
muose įkliuvęs sužeistasis baisiai šaukė 
plonu balsu, balsu pilnu baimės ir mirties: 
' —Broliai, nepalikite!... Nepalikite!

Kad Nors Greičiau Galas
Baltieji naktį padarė puolimą. Baranov- 

skis, ilgoką laiką išbuvęs karo linijoj, pri
prato prie mūšių ir kelionių gyvenimo, pri
prato negalvodamas eiti į vandenį ar ug
nį, priprato apseiti be maudynės, be šiltų 
kambarių, miegoti dieną ir nesnausti nak
tį, valgyti kada yra; nekreipė atydos ir į 
mažus baltus parazitus (utėles), kurie net 
rasdavo vietos ir po oficierio pagonais. 
Dabar oficierius ramiai ėjo iš užpakalio 
savo kuopos per bulvių lauką. Nieko ne
mąstė ir nenorėjo; kokis tai aklas atsida
vimas, elgęsis tartum gyvulio, varomojo 
po peiliu, užvaldė jį. Jis ėjo iškalno žino
damas, kad už kelių minučių jie susitiks 
su priešu—raudonarmiečiais; jis žinojo, įsigavę į namus, puolė durtuvais raudon- 
kad greitai pasirodys šautuvų ugnis, armiečius, kurie vien baltuose drabužiuose 
trenks griausmas, su piktumu puls vieni 
ant kitų kas nors, kurie nors nugalės, vy
sis Nugalėtuosius; sumuš. Mūšis pasibaigs, 
o paskiau sumuštasis gaus pastiprinimus 
ir vėl puls ant pergalėtojo,', vėl prasidės 
šaudymasis ir taip kiekvieną dieną. Taip 
buvo iki šiai dienai, ir Bątanovskis buvo 
tikras, kaS taip bus, kol jį sužeis arba už- 

-' ’ ' . *
g Z —Kad nors greičiau ir galas!—garsiai 

tarė jis. -
Baranovskio ir Motovylovo kuopos ėjo 

greta. Motovylovas, artimai eidamas nu- 
- girdo jo frazę.

—Taip, tu tiesą sakai, Ivan. Pataikytų 
į koją ir gerai. Aš ir jau sutinku, nors su 
suslįldytu kaulu, vistiek. Važiuotum ta
da į rytus gydytis, ateitum į mokyklą ir 
atsidurtum užpakalyj.

nųšokinėjo nuo pečių ir palotkų, vertė jų 
kruvinus lavonus 'krūvomis, po kojomis 
baisiai nusigandusių moterų ir vaikų. Kaip 
kurie iš raudonarmiečių išbėgo ant gatvių, 
bet naktį jie baltuose buvo labai aiškiai 
matohii ir; ten įjuos ąkerdė dešimtimis, So
džių baltieji pągriebė iš dviejų pusių.' Nu
sigandę žmonės šoko per tvoras, bet bal
tųjų aštrūs durtuvai ir kulkos juos pasiek
davo ir ten. Daugelis jų kabojo ant tvo
rų. Už sodžiaus į vakarus baltieji susto
jo, apsikasė. Barąnovskis prisakė savo 
pagelbininkui sužinoti, kiek žuvo jo karei
vių, o patsai atsigulė už tvoros, norėdamas 
užmigti; prie jo prisiartino diktas karei
vis Černousov:

—Ot, tai buvo karščio, ponas oficieriau, 
raudonarmiečiams. Aš patsai septynis 
viename name nudūriau. Įbėgau aš ten, 

Abu oficieriai ėjo greta, ir kalbėjosi apie 0 Ue dar miega, paskiau pradėjo šokti nuo 
tai, kaip būtų gerai gauti sužeidimą ir va- j palotkų, o aš juos durtuvu, durtuvu. Vie- 
žiuoti į užpakalį gydytis, atsilsėti. So- ;najn;kaip kūriau į pilvą, tai ant viso namo 
džius, kurį laikė užėmę raudonarmiečiai, užšvilpė—pušššš!—ir parodė Čerriousov, 
jau buvo visai arti. Motovylov nutilo ir kaip jis išleido dvasią iš raudonarmiečio.— 
greitai nuėjo prie savo, kuopos. Baltieji į 9 moteris, tai rękia, vaikai taipgi, o aš 
artinosi patylomis, atsargiai. . 'juos tik verčiu ir verčiu, kaip kiaules į

Sučiauškėjo šautuvų zamkai. Kojospai- krūvą. Na, ir džiaugsmo! Kareivio pa- 
niojosi per arimą. Trenkė šūviai raudon- lanka ir pradėjo rūkyti.

—Nerūkyk,—uždraudė Baranovskis, —
_ s . > Aplinkui priešai pastebės, tai žinosi, kaip naktį rū-

sodžių visur žaibavo ugnys, retomis eilė- kyti. ’
mis, pavieniai ir grupėmis sujudo raudo- 
armiečiai. Baltieji sustojo, sugulė, atsa
ke tūkstančiais šūvių. Baltųjų artilerijos 
pirmasis šūvis krito sodžiun ir iškarto pa
degė kokį tai namą. Liepsnos liežuviai lai- 
H stogą ir apšvietė gatvę. Bliovė karvės 
ir avys;. žmonės bėgiojo nusiminę. Šūviai 
pradėjo pulti vis tankiau, griaudami ir pa
degdami vis naujus namus. Gaisras didė
jo, sodžius degė, kaip didelė ugnis, o šali-

Iš dešiniosios visai nelauktai “raudonar
miečiai” puolė visu smarkumu. Į kelias 
minutas Baranovskio sparnas buvo sutrėk
štas. Jo kuopa puolėsi į kairę, susimaišė. 
Prispirta prįei tvoros, buvo priversta pri
imti mūšį nuo ^raudonarmiečių” durtuvais, 
paęanovskis,’ išlėkęs priešakiu savo kuopos 
staigiai pastebėjo, kad pas “priešus” rau
donas antpetis. ‘

(Tąsa bhk)
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Išdarbiai, Susirinkę j Miesto 
Rotušę Darbo Reikalauti, 

Debatavo
Sausio-10 d., ryte, kaip pa

prastai, bedarbiai darbininkai 
visus darbdavių biurus 

darbo jieškodami. Bet šį kar- 
apie 10 valandą, bedarbių 

4arbitiinkų buvo prisirinkę ir 
j fn i esto rotušę reikalauti dar-

* Susirinkusių ^buvo tiek 
įfeftug prisigrūdę, kad ofisų 

ininkam nebuvo galima 
prasigrūsti į reikalingas 

Po kiek laiko pasiro- 
I majoro padėjėjas. Jam pa

tarus, kad minia duotų 
'it i ofisu darbi nih-

kam, tuoj' pasigirdo jį pajuo
kianti šauksmai. Tas duoda 
suprasti, kad daugelį darbi
ninkų jau išvedė iš kantrybės. 
Miestas darbo nesuteikia, o 
spaudoj beveik kas diehią ra
šoma, kad miestas bando ap
rūpinti bedarbius darbu. Ka
da jau tas kapitalistų ponelis 
išgirdo pajuoką, - siunčiamą jo 
antrašu į tuoj pareikalavo, kad 
pasisakytų tie, kurie taip da
ro, o kitaip “šiandien nebus 
‘duodama darbo nei vienam.” 
Bet kas ’tau pasisakys., Čia 
jaunų vyrukų pasigirdo bal
sai: “Kur yra mum darbo?” 
Majoro padėjėjas bandė atsa
kyt, kad “miestas bando duo
ti darbo.” Vėl balsai: “Ko
dėl jūs leidžiate darbdaviam

mus išmesti iš darbaviečių?” 
ir daugiau buvo pastatytų 
klausimų, j kuriuos tasai po
nelis |Visai nepajėgė atsakyti, 
o kaip, anl kurių dalykų net 
tvirtinančiai sutiko. Už suti
kimą, žinoma, bus gerokai su
bartas nuo vyresnių “galvų.”

Kadangi debatai tęsėsi ir 
jiem nesimatė galo, todėl tuo
jau buvo pašaukta policija d e-r 
batonius nugąsdinti. Iki poli
cija pribuvo, išdalintą daug 
atsišaukimų, kuriuose puikiai 
nušviečiama, kaip Hooveris 
su “prosperity” ramina darbi-' 
ninkus, o tartum jisai 'Bemato, 
kad jau bedarbė milionus dar
bininkų yra palietus ir dar 
kiek jų palies, nes' bedarbei 
galo dar nesimatoi Geriau

sakant, ji dar tik prasideda.
c .Nors policija ir pribuvo, bet 

neišdrįso tuos darbinihkus a- 
reštuot, Ties, kalbant už visų 
darbininkų reikalus, už vieny
bę, už bendrą reikalavimą 
darbo arba duonos, kalbėto
jai įgavo tokią didelę simpa
tiją, kad policija, pagriebus 
iš kelių darbininkų rankų la
pelius, susiraukus turėjo ap
leisti rotušę. <

Kapitalistine spauda šį įvy
kį pažymėjo kaipo svarbiausią- 
žinią, net ir visi darbininkų 
reikalavimai pilnai buvo su
minėti; taip pat iš atsišaukimų 
ištraukos, gana ilgos, >buvo 
sužymėtos. Suprantama, ka
pitalistų spauda, kaipo tokia, 
neapsiėjo ir be melų. Tame 
aprašyme bandė nukreipti skai
tytojų mintis, kad, ve, čia 
miestas, vjsgi geras, duoda 
darbus’del bedarbių ir tt. Bet 
kaip kapitalistų bernai neban
dys bedarbius raminti pasaky
mu,' kad ve, mes 'jum; duosi
me daįrbo, tik palaukite, būki
te ramūs, tačiaus bedarbių pil
vai visvien ne sotūs, traukiasi 
prie nugaros ir kas kart su 
didesne, drąsa vis reikalauja 
darbo arba duonos. J. V. Ko
munistų Partija šį dalyką ma
no nepraleisti pro šalį, bet pa
dėti bedarbiam kovoti del iš
gavimo prieglaudos bedarbės 
laike. Rep.

pareigas einąs tik todėl, kad 
dar žmonijatamsi ir ją kitaip 
valdyti negalima. Tai faktas, 
ką prie progos kitą kart pla
čiai paaiškinsiu.

Laidotuvės įvyko 1 d. sau
sio. Palaidotas Lietuvių Liuo- 
sybės Kapuose. Palydėjo di
delis būrys žmonių. Leidžiant 
į ž^mę, atsisveikinimo prakal- 
bėlę pasakė Juozas Ramanaus
kas.

Velionis Zigmas paliko mo
terį Marijoną, du sūnus ir dvi 
dukteris dideliame nuliūdime, 
kuomet neteko to, su kuriuo 
labai gražų šeimynišką gyve
nimą vedė.

Gaila ir mums tavęs, drauge 
Zigmai,- kad ta tragipga mir
tis išplėšė tave iš mugu tarpo. 
Tai dar peranksti buvo, dar 
tu žadėjai daug ką atlikti ko
munizmo labui. Tiesa, buvai 
suklaidintas nelemtų vadų, 
kuomet rėmei žalingą darbą 
jkomunizmųi,. f»et tą Marei ne 
sukiniai, ką vėliau pradėjai su
prasti , ir .būtum atitaisęs. Bot, 
kad nesuspęjaį to padaryti, tai 
mes ,pasveriame tavo atliktus 
darbus ir išreiškiame tinkamą 
pagarbą.

Ilsėkis, drauge, do audringo 
savo gyvenimo. Lai būna tau 
lengva Amerikos žemelė.

A. Arbačauskas.

Sausio 11 d. įvyko A. L. D, 
L. D. 30 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankęs skaitlingai. 
Komisijos išdavė raportus. Pa
sirodė, kad 5 d. sausio sureng
tas koncertas davė pelno du 
doleriu su centais. Literatū-

Mūšy Draugas Užmuštas Ang
lių Kasyklose

Gruodžio 28 d., 1929 m.,
Zigmantas Kundratavičius, be-
leidžiant anglį iš po šūvio, kur ros parduota už dešimtį dole- 
puolė didelis plotis akmens ir rių su centais. Knygų peržiū- 
nelaimingąjį pagavo po savim, rėjimo komisija pranešė, kad 
visai sutriuškintas.

Velionis dirbo su savo sū- rių. Pereitais metais narių už- 
num Vytautu, bet pastarasis 
anglis stūmė žemai, toli nuo 
tos vietos, tai nematė atsitiki
mo, tik jautė oro susupimą, 
kas jam išrodė, kad-tai nuo

simokėjo 31. Išrinkta komisi
ja surinkti knygas iš draugų 
ir pasiųsti j Centrą.del pasiun
timo Kanados /lietuviams. 
Taipgi išrinkta komisija su- 

22 ,'d. 
vasario. Ęuopa iš iždo pašky-

kokios eksplozijos ar staigaus rengimui baliaus ant 
suvarstymo durų. Bet gal už
keliolikos minutų, lipant aug- re $12 vedimui bylos suarėš- 
štyn, randa mainierio kepurę ,‘tuotų draugų kG. Carter ir R. 
atsiritusią, kas jį persmelkė |Fe1tz,_;' '• .

---- į Užbaigus ..susirinkimą, ,hna- 
Bet J’iams išdalinta naujai gautas 

leidinys—Seno Vinco Raštai.
Reikia priminti, kad' pas 

! susirinkimai niekad pa
kirtu laiku neprasideda, daug 

Tas negerai. Drau- 
|gai turi stengtis atsilankyti 
paskirtu laiku, tuomet visiems 
bus geriau.

Korespondentų Biuras.

atsiritusią, J 
šiurpuliais ir puolėsi į vietą 
kur jo tėvas turi būti.
nemato nieko. Puolasi šen 
bėga ten, šaukia, bet miekas 
neatsišaukia. Pagaliaus patė-r TVs 
mijo iš po akmens koją. Grip-zs- 
bia akmenį kelti, paliuosuotij'v9’au’ 
tėvą, bet persunku, nei nepa
krutina. Tik vėliaus, subėgus 
daugi.i.i mainierių, šiaip taip 
išėmė. ' '

Velionis pergyveno savo, 
amžiaus .53 metus. Gimęs ir 
augęs "Lietuvoje, Vilniaus rė- 
dyboj, Trakų apskrityj, Slaba
dos kaime. Lietuvą apleido 
dar jaunas, rodos, prieš ka
riuomenės liosus.u Amerikoj 
išgyveno virš 30 metų ir veik 
visą laika išdirbo mainose.

Politišku nusistatymu buvo 
tvirtas socialistas, vėliaus ko
munistas. Rodosi, dar nuo lai
kų šenandoryj susitvėrimo L. 
S. S.'kuopos jis jau buvo na
riu. Susipažinus su Kundra- 
tavičium, jo asinenyje mdčiau 
tvirtą pasiryžimą siekime /tiks
lo link pasiliuosavimo iš kapi
talistinės ir dvasinės vergijos. 
Tai buvo žmogus gražaus; do
ro, pavyzdingo gyybnimo, rim
to būdo, naud’ųiga^ virširiiinėy 
tai organizą'cijąį, nes visuomet 
teisingai- \ ątljįįdav.o. . pĮir^as, 
ant jo užįėižįšj j Tąip< p‘ąt ir

Lietuvaitė fotofraeistė
i ., <,; TT-rr

■PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PAJIEŠKAU brolio Antano Rusecko, 
kuris seniau gyveno New Yorke. 

Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
žinote malonėkit pranešti. Andrius 
Ruseckas, 141-7 Dickson Ave., Scran
ton, Pa. 15-19
PAJIEŠKAU draugo Vlado Kuli

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

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 pn piety.

MARGARETA VALINČIUS
Boom 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE. PA.

Kada pogriridiiĮė‘A.K^P. bu
vo likviduotu, jipąi nuėjo su/ 
opozicija ir buvo iki visiškai: 
čia pakriko Ą. D* A. D. kuo-į 

.pa. Bet, mano' nuomone, už; 
tai ųegali būt pasmerktas, nesi 
jis tarife nebuvo giliai perma
lantis-' (kaip ir' iš mūsų dauge
lis). Manė, kad tai daro ge
rai dėl komunizmo. Pagaliaus, 
prieš savo nelaimę, pradėjo 
suprasti, kad ddi’o klaidą. Tą 
rodė jo išsireiškimai. Tačiaus 
'ir dienraštį “Lajsvę” užsipre
numeravo, sų kuria per dau
gelį metų buvo persiskyręs. 
Tai ženklas, kad rengėsi įsto
ti į Komunistų Partiją.

Nuo bažnytinės niektikystės 
jis iš jaunų dienų buvo lais
vas. Prie didesnid protavimo 
jį pastūmėjo velionio kunigo 
P. Abromaičio atviras prisi
pažinimas, kad jisai ir pats 
esąs laisvų minčių, 6 kunigo

GREATNECKIEČIV ŽINIAI
Utarninko vakare, 21 d. sausio 

(January), Z. Strauko svetainėj, -į- 
vyks svarbios prakalbos besiartinan
čio karo klausimu. Bus aiškinama 
karų priežastys, kas juos rengia jr 
ką jie duoda darbininkų klasei. Visi 
darbininkai ir'darbininkės privalo at
silankyti j šias prakalbas, kad iš
girsti apie besiartinant} baisu pavo
jų. Ypač A. L. D. L. D., L. D. S. 
A. ir T. D. A. kuopų nariai turi daly
vauti prakalbose, nes minėtos kuopos 
ir rengiamas. Rengėjai. 15-1G

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

kimas bus ketverge, 23 sausio, Grdi- 
na Hali, 6021 St. Clair Ave., 7:30 
vai. vakare. šis susirinkimas yra 
svarbus Xisais -žvilgsniais. Seno Vin
co Raštai jau čia, galėsit atsiimti; 
bus daug įvairių raportų,’ turėsime 
išrinkti delegatus Į IV Apskričio 
konferenciją. Tat visi nariai atei
kit laiku. Rast. J. N. Sinians. '

Egi

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare FOc; po 6 vai. vakare 7Rc.
F'V'T’O 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ «L ALKA ^ miegojimas per visą naktj ant Jį CeitlM 

« trecių lubų, onngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis d^bar atidarž naujau
sios rūšies maudynes su ^moderniškais pagerinimais. -Čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPSRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkaia

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

Tied Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas i Pulaski 1090

Wi« ■ 8t iii
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LAISVES” VAJAUS PATYRIMAI JUOZAS:' KAVALIAUSKAS

NUPIGINTA KAINA!

nebus

Darbininko Laidotuvės

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

nu

STOKITE I KOMUNISTŲ PARTIJĄ!

LENINO DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKABOSTONO IR APIELINKĖS NAUJIENOS PAMINĖJIMO MITINGAS
Vardu

tfleatai Stata

m O

stato
mi k ų

Kalboms 
girdima 
fašistu

padare 
laidotu- 

skiYstesi
1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Trečiadenį 
SAUSIO 22 D. 

7-tą Vai. Vakare

(“Laisves” Biuro Pranešimai)

SO. BOSTON

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Kovokite prieš besirengimą prie 
Imperialistinių karų!

Madison Square 
Garden’e 

50th St. ir 8th Ave.
NEW YORKE

prenumeratų.
Bet su visos 
skaitytojais 

Kad iš She-

v “THE BELT GOES RED”
-s Bailiška Masine Regykla

Perstatė ■
Darbininkų Dramatiška Taryba. Darbininkų ir Darbininkių šokių grupė, 
Darbininkų Laboratorijos Teatras, Freiheit Dainų Sąjunga, Darbininkiško 

Sporto Sąjungai W. Ir. Choras ir Benas

Įvesdinimas Naujų Komunistų-Rekrūtų
ŽYMUS KALBĖTOJAI v;

Įžanga i Balkoną 50 centų, L Orkestrą 75 centai
i . X. . . ... '

''š' Siųsdami pinigus 
bu savo adresu, užrašykite;

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

Brooklyn, N. Y. ,

Jeigu 
prenumeratų 
vietoj prisi-
Mūšų nusi-

' KAUNAS.— Lapkričio 26 
dieną prie statomo vanden
tiekio darbų buvo užmuštas 
darbininkas Marijonas Ja- 
siukauskas. Lapkričio 29 d. 
buvo jo laidotuves. Laido
tuvėse dalyvavo keli šimtai 
darbininkų. Prie kapo iš
stojo su kalbomis revoliuci
niai darbininkai/ Savo kal-

(Pabaiga nuo pušį. 3) 
kad gera prelekcija ar pra
kalba tiek naudos nesuteiks, 
kiek knyga.

Tai tokios diskusijos buvo 
jaunuolių klausime. Nuo sa
vęs turiu priminti, kad vienas 
dalykas ir tai yra užduotis 
traukti jaunuolius j jaunuolių 
kliųbus po Komunistų Partijos 
vadovybe. Jie užsiima žais
lais, sportu ir turi lavinimosi 
klausimu diskusijas. Negali
me praleisti ir to fakto, kad 
tėvų yra kalte neskiepijant 
klasinio supratimo auklėjant 
kūdikius iš mažens.

Toliaus visi-kalbėjusieji mū
sų veikimo taktikos klausime 
išsireiškė prieš tą nuomonę, 
kad mažinti knygų leidimą. 
Visų pageidaujama mintis, 
kad‘knygų būtų leidžiama kuo 
daugiausia ir sumažinimas vie
na knyga į metus laiko būtų 
tuo, kad nustotume dalį narių 
ir gali .žymiai pakenkti orga
nizacijai. D*. Rep.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL'

PHQNE VOLUNTEER 2177-0474 m@
MOKYKLA SU REPUTACIJA

786 Lėjdngtdn Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
ĮBjimas iš. 736 Lexington Ave. .

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir P u 
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus valiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą" laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidinoas ir užganėdinimas užtikrintas.

' Klasės dienomis ir vakarais. v

Ųžgan^dinim

ų ir Mesiazarnes Ligų, 
Jeuralgijos, Padidėjusių

ių Dūdų, Nosies ir 
u»u, Jciatikos ir Strėnų 
jsate nesveiki ir nusimi- 

Tūkstančiai Vyrų

choras visados būdavo biednas 
altais. Gal todėl, kad kai ku
rios iš sopranų perėjo prie al
tų. Net ir mūsų solistė drg. 
J. Jlamardienė jau dainuoja 
prie altų. Kita mūsų solistė; 
drg. A. Mickevičiūtė, irgi jau 
buvo pradėjusi kalbėti apie 
kėlimąsi prie altų, bet ji pa
siliko prie ' sopranų. Na, ir 
gerai.

“Šalin
Tegyvuoja Lie

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

kreiptis prie manęs.

su viršum iš kišeniaus 
tačiaus, prenumeratą 
Iš $55.00 už naujus ir 
už senus prenumerato-

bose jie pabrėžė bedarbių, 
dirbančių prie vandentiekio 
darbų, blogą padėtį ir ben
drai blogą darbininkų būk
lę prie fašizmo. Vienas: dar
bininkas kvietė darbininkus 
stoti į griežtesnę kovą ' ir 
šaukė stoti į Lietuvos Ko
munistų Partiją, 
pasibaigus buvo 
šauksmai 
diktatūra

magumo, del “kompanijos,” 
-—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ke
čia surasite, Kiek alkoholis kenkia žmogaus

Mokinsis Teatrą “Blindą0
Vietos draugijų teatralis 

■ ratelis pradės mokintis teatrą 
j “Blindą.”, šis teatras bus su- 
i loštas L. P. K. svetainės pa
laikymui..

Kada įvyks lošimas dar tik
rai nežinome, nes prieš lošiant 
“Blindą” manoma surengti te
atrą “Vergijos Griuvėsiuose,” 
kurį yra pasižadėję atvažiuoti 
ir sulošti Worcester!© lošėjai; 
Svetainė jau yra paimta ant 
22 d. vasario, bet jei derybos 
su worcesterieciais iširtų, tai 
ant tos dienos bus susimokin- 
ta ir sulošta teatras “Blmda.”

Nedalioj Lenino Mirties Pami- 
M* nėjimas

Nedėlios vakare įvyks svar
bios prakalbos, Lietuvių Sve
tainėj, rengiamos darbininkų 
vado Lenino mirties pąminėji-

Lietuviškai kalbės ,drg. M. 
Saldokas-iš Chicagos. Bus 
kalbėtojų ir kitose kalbose. 
Taipgi bus pamarginimų ir į- 
vairumų.

Vjsi ateikit į šias prakalbas 
ir atsiveskit savo kaimynus.

Gram r ____ ___ r________
menesi laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes

TELEFONAI: Keystone, 9669
Bell, Oregon 5186

mašiną. Surinkta 
šeši doleriai.

MES PATAIKOM '
sako A< Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salčs, 961 

St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigaras, kad Į

L. D. S. A. 13 Kuopos Meti
nis Susirinkimas

Sausio 8 d. buvo L. D. S. A. 
18 kuopos metinis susirinki
mas, kuriame dalyvayo .nema
žai narių ir pats susirinkimas 
ėjo gana rimtai, kur nutarta 
daug g,erų dalykų.

Po susirinkimui tuojau bų.vo, 
sustatyta stalai, 'ąpd&a/?yal-' 
gi a is i r pąlcViesta,"he•-'•t-ik

karionės.
BevakarienUujant paaiškė

jo, kad tai visos narės atsine
šė po biskį vienokių bei kito
kių valgių, kad bendrai pa
ruošus vakarienę po-šiam meti
niam susirinkimui ir kad 'pa
rodžius draugiškumą ir su
tartį del sekančių metų veiki
mo. /

Bevekarieniaujant drg. Niu- 
kienė prisiminė apie Argenti
nos lietuvius ir paprašė sumes
ti po kelis centus pagelbėjimui 
jiems nusipirkti raidžių 
mą 
apie

Laisves Chora* Mokinasi 
gonws”

Laisvės Choras pradėjo 
kintis operetę “Čigonus,” 
rią mano sulošti pavasari. 
Cho ras šiuo tarpu yra skait
lingas nariais. Ypatingai mer
ginų yra nemažai.

Vienas įdomus dalykas, kad 
dabar chore yra daugiau al
tų, negu sopranų, o seninus

Visų čia suminėtą knygų reikalaukite iš 
“LAISVES” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Afi, Sėmiau paafrašea, aiunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kur) malonėkit man pn«ių»U 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymai^ kaip vartoti.

Pereitų naujų metų vakare 
įvyko šokiai L. P. K. svetainėj, 
kuriuos rengė Komunistų Par
tijos So. Bostono skyrius. Nuo 
'šokių liko 10 dol. pelno. Pi
liečių Kliubas ir už svetainę 
nieko neėmė. Už tai kliubie- 
čiams reikia paačiuoti.

Ant šokių susirinko nema
žai žmonių, bet buvo manyta, 
kad bus daugiau.

Apįelinkėj t-
Sveikinu draugę Šiupailienę, 

kaipo fraują vajininkę, su llį 
ųaujų “Laisvei’ 
Tai labai gerai 
apielinkės “L. 
šiemet blogai, 
nandoah, kaipo šios apielinkės 
didmiesčio, nors vienas drg. 
būtų į “Laisvės” vajų išsijudi
nęs, tai būt buvę labai vietoj.

Nors jokiems prižadams7 aš 
netikiu, bet šį mėginimą vaji- 
ninkauti, skaitau sau už bandy
mą. Kitais vajais, jei sveika
ta ir aplinkybės daleis, bandy
siu drg. Šimaičiui koją pakiš
ti. Nejaugi Montello visada 
“Laisvės” čampionatą turi ne
šioti ?

Svarbu “Laisvė,” b “Daily 
Worker’is” tarpe angliakasių 
išplatinti yra dar svarbiau.

Arminas.

JAUNUOLIŲ KLAUSIMU 
' DISKUSIJOS

(LIETUVIŲ MACOCHAS)
kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 

Apic ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona- 
Apie tą bylą kldrikahj spauda nerašė ir slėpė pra- 

Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla

kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni- 
s? Kaip tik 

‘ 15c.

simpatizuoja “Laisvei” ir ger
bia komunistus darbuotojus. 
Pradėjau dviem savaitėm vė
liau, pabaigoj pačiame įsisma- 
ginime vajaus savaitę laiko 
sugaišino kelionė į N. M. U. 
boardmemberių s u v ažiavimą 
Pittsburgh, Pa. Dirbau lėtai. 
Visi tinkamai atsiteisė. Gavau 
1L naujų ir 6L> senų “Lais
vės” skaitytojų-prenumeratų. 
Draugas M. Agurkas gavo 5, 
tai 16 naujų mažukėj Miners
ville. Kuo toliau į girią, tuo 
daugiau medžių randi. Užra
šai “L.” vieniem, randi kandi
datų daugiau. Su geresniu 
darbu dar tiek pat galima Mi
nersville naujų skaitytojų gau
ti. Senų skaitytojų buvo 61, 
su naujais—77. Nestebėtina, 
kodėl Minęrsvillėje darbinin
kiškam judėjimui sekasi. Tan
kiai mažesniems parengimams 
“Laisvėje” pranešimas atstoja 
plakatus. “Laisvės*’ skaityto
jai, tai yra pamatas mūsų dar
bininkiško judėjimo. “Lais
vė”—mūsų kasdieninis kalbė
tojas, tai mūsų nenuilstantis 
organizatorius.

Apie pusė senų “L.” skaity
tojų prenumeratų išsibaigus, 
tuomi rūpinasi draugai 
naitis ir J. Rušinskas, 
komisija iš A. 
14-tos kuopos, 
galima visiems 
atnaujinti, tai jų 
eis gauti naujų.
statymas: Pijmyn, o jei nega
lima pirmyn, tai nei žingsnio 
atgal!

Palaikymas “Laisvės” skai
tytojų, tai užtikrinimas darbi
ninkiškų organizacijų pastovu
mo. , ' ■ ,

tuves Komunistą Partija. 
Be to, kalbose dar buvo pa
reikšta protestas prieš mir
ties sprendimus komunis
tams Kučinskui ir Kantau
tui. Darbininkų mase kal
bėtojams pritarė ir atviras 
komunistų kalbėtojų išstoji
mas į darbininkus 
gero įspūdžio, ir 
vėms pasibaigus 
su pakilusiu ūpu.

Praloto Olšausko 
teresavo 
las ir biznierius 
loto darbus nuo parapijom} 
daugelis sužinojo 
čiaus sužinoti- ‘ .
mus? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę 
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra, kurios kaina til

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. RE1KAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA7tūkstančiais par- 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 

John Nauiokaa reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa- 
. * v. daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood AvM 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisieini 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarą.

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, Klu
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarų, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

K«s yra didžiausias žmogaus prieis*?—Šaltis. Jis ne tik šankiausias ,l<“ ***
ir į grab* paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką pagarsėjusius

_T 1 9 , (Miltelius nuo Žalčio) jokių Šalčių nebijo. Ui
Urban s Cold Powders 760 už buk8^ «p8‘«‘n>įuo,k nu<x “T0• amžino priešo a

T t v t m 1 \ yrn tai k*nuol3 prieš kitą amžiną žmogausUrbo Lax Tabs užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpeač U 
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVlfeKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATI8KŲ IK KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

Svarbu pasiryžimas, o svam
biausia ištvermė—valios tvir
tumas. Praslinkus pusei va
jaus mėnesio, nieko negirdėt. 
Sumažėti “Laisvės” skaityto- 

Jyjais, reiškia: daleisti darbinin
kiškam judėjimui susilpnėti. 
Pasiryžau bent savo miestelio 
darbininkišką vardą išlaikyti.

Pasiryžus, lengva ar sunku, 
reikia ištesėti.

Del supažindinimo būsimų 
vajininkų su taip svarbiu dar
bininkiškų laikraščių užrašymo 
darbu, bandysiu smulkmeniš
kai gerąją ir blogąją pusę nu- 

" piešti.
Blogoji Darbo Pusė

Buvo keli vakarai, kuriuose 
darbo padėta, o nė vieno skai
tytojo negauta. Nueisi į stu- 
bą—nėra namie. Kitoj vietoj 
tas pats. Trečioj—ant naktų 
dirba. Ketvirtoj, baladoji į 
duris, baladoji, neatsiliepė — 
tamsu. Penktoj, atsakys tau 
šeimynos nelaime. . . Pasitai
ko pusiau karčiama, visi seni 
pažįstami; nors aš ne girtuok
lis, bet biznio reikalais atėjęs, 
juk kiaule nebūsi, reikia už- 
fundyti. Gauni atsakymą — 
ateik po pėdei. Pakol rasi 
po pėdei namie, tai tau dole- 
riukas 
iššoko, 
gavai.
$36.00
rius, veik pusė prisiėjo patros- 
tyt—-palaukti, o “Laisvei” sa
vo pinigus išanksto nusiųsti. 
Išpradžių atrodė': jeigu nori 
pirmaeiliu vajininkų tapti, tai 
šimtinukę reikia padėti, užtai 
sportu būsi.

Geroji Pusė
Ne visada sekasi, ne visada 

nesiseka. Bėgu gatve, Ališaus
kas, kriaučius, moja ranka. 
Įeinu, nieko nesakęs, iš redžis- 
terio išėmė $6.00, “Atnaujink 
‘Laisvę’.” Atneša Akulauskas 
į namus penkinę ir sako: “Ne
sulaukiu tavęs ateinant, užra
šyk ‘Laisvę’.” Vadinasi, ant 
nosies prenumeratą užkabino, 
ir-kaip gi jų ,ne j ieškosi ? Nuei- 

pas šviesesnius katalikus, 
kuriais artimai mainose 

dirbu, draugauju. Pasišnekė- 
"-jus apie naminius reikalus, 

prisiminuę “Laisvę,” sako: 
“Gerai, užrašyk.” Einu pas 
pusiau progresyvius, kurie at
eina į darbininkiškus parengi
mus—piknikus. Pas ikalbam 
draugiškai, kaip tikrai myli
mieji svečiai. Gauni prenume
ratą ar ne, bet parsineši gerą 
įspūdį namo ir daliniesi su sa
vo draugais, kad mainieriai

Di’. Kaškihučiaus Knyga

AUOH0US IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. • Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume' jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos. 
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos 
del pamiršimo savo bėdų 
kius jūs gausite.—žodžiu, 
sveikatai ir Įdek jis ir kada gero dar
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—■

KAS TA! YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠE a. BIMBA.

Tai trumpa ir aiški istorija reyo,bucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie d'arbihinkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. . Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trečius panorėjo Įtikinti pasaulj, jog jis buvęs augščiau 
Lenino,, bet Svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c

DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

JYICJpniLCa Į ZJAANkJ,

L. irBĮTurtii Kraujo, Odos it Nervų Ligų, visokių ChroniBlra
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, TGal- 

Na vosvaigio, Skilvio, "
• v ■/ Galvos Skaudėjimo

TfaM i Liaukų, Plaukių, Kvėpuojamų ji 
Gerklės Ligų, R.ęuipatizmo, S 

Skaudėjimo. Jėigtf jus e--------
nę, aš jums galiu pagelbėti.

j *r Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 

'' pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškoj 
Atydoš Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI LZDYKĄ
Y-Spinduliai, Kraujo lityrimai, Lafcoratorijoa Bandymai

DR. Z S 110 EAST I6th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL) 

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



Iii: A L CEASAKVIETOS ŽINIOS DAKTARAS ir CHIRURGAS

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Bos-

Telephone: Stagg 4409STOKES

■A

koma tikroj nelaisvėj, niekur/smuikininkas ir fleitistas Le-

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

visiem be skirtumo.

MALONAUS PASIMATYMO

■ TeL, 0783 Stagg

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

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnoze ir Gydymo, būdai.

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Tėmykit' pranešimus.
Dainininkam pianu palydėjo 

B. šalipajite, o fleitų—jaunasis

Jo nauja gyvenimo vieta:
319, Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

laimės Didžiajame
Bet čia jinai nuo

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

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

tyros ir geriausios.

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

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

Specialistai del visų ligų ir operacijų:
Akių, " ’ -----

Naujausi 
I 

127 
(Tarpe

Kam reikia maliavoti (paintyti) 
kambarius ąr kokius’ rakandus, at
liksim jumstą darbą gerai, greitai 
ir už žemą kainą. Taip pat atlieku 
ir smulkų dailydės darbą, kaip tai: 
iškalų panels ir kitką, šaukite Stagg 
4853. Antrašas: Johrt Burba, 794 
Grand St., Brooklyn, N. Yj. 15-17

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

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

Glenn Wade iš Cincinnati pri
plojo savo oponentą prie grindi) 
Philadelphijoj, Pa. Požėla svė
rė 190 svarų, o Wade 202 svaru.

East 84th Street 
Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomia 10 A. M. iki J P. M.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Hąvemeyejr Street 
(Williamsbutg Bridge; Plaza) •

Brooklyn, N. ¥. f
W ALANUOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų^ 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Jumper 6776.

SAVININKĖ' J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

/ BROOKLYN, N. .Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

“Raudonasis Artojas” Yra 
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

“RAUDONASIS ARTOJAS 
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

kartu per savaitę. v
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 
kultūrinės revoliucijos kelius.

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

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

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

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

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko,

- tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuo.iaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

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

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo-' 

najam Artojui.”
“RAUDONASIS ARTOJAS”

KAINUOJA METAMS:
Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje.....................2 dol.

i Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Marksa 14, x 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

rt' LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

KUNDROTO APTIEKA
i P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

i * • J
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N* 4-tos gąt. Tel,, Greenpoint 2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS barberis arba gali 

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

J. LeVANOA
(Levandauskas)

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u a paveikslus 
Įvairiomis a p a I- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel., Havemeyer 5505 ,

RED EAGLE EXPRESS
G. DANENHAUER 

SAVININKAS
Perkraustome namų rakandus 

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

vandauskas.
Viską Žinąs.

Puslapis šeštas Pirmadien., Sausio 20, 1930

Visi Darbininkai Šaukiami i Kaip Jauna Moteriškė 
į Pikietą Pirmadienį

Adatos Darbininkų Indus- j 
trinė Unija.šaukia visus darbi
ninkus ateitį pirmadienio ry-; 
tą, sausio 20 d., į unijos ras-' tono atvažiavo į Brooklyną 
tinę, 131 W. 28th St., New ■ Rose Costello, pabėgdama nuo 
Yorke. Atėjusieji bus siun-jsavo malioriaus vyro ir jieš- 
čiami į kelių streikų pikietus. kodama

Nežiūrint socialistaujančių New Yorke, 
humbugierių iš International pirmos dienos pakliuvo į pa- 
Garment Workers Unijos, ku-j sileidusio jūrininko Rodrigue- 
rie yra neva paskelbę strei-įzo Lehdrio rankas, kuris ją 
ką, kyla vis nauji moteriškų 
drabužių pramonėje streikai, 
kuriems vadovauja kairioji A- 
datos Darbų Industrinė Uni
ja; ir šiomis dienomis jinai 
vėl laimėjo kelias pergales.

Didžiausiais /streiklaužiais 
yra “.socialistai” ir šiaip fede
raciniai vadai . Kaip tik suži
no, jog kairieji laimi streiką, 
tuojaus atsiunčia savo paslą 
pas bosą arba telefonuoja 
jam, kad nieku būdu nesitai- 
kytų su “raudonaisiais,” 
iš savo pusės, pristatysią 
reikiant darbininkų, tai 
skebų.

Pakliuvo į Vergiją 
Paleistuvių Jūreivių

Trys savaitės atgal iš

menkeliūfIiūtė ir 
STANKŪNAS VĖL 
ĮDAINAVO Į COLUMBIA 
REKORDUS

Pareitą penktadienį mūsų 
dainininkai K. Menkeliūniūtė 
su P. Stankūnu (Stanco) vėl 
įdainavo į Columbia gramofo
nų rekordus (plokšteles). 
Įdainavo keturis duetus, duo
dami medžiagos dviem rekor
dam, kurie greit bus gatavi.

pats įlytįškai' naudojo ir pri- 
vertė' pAsiduoti ištvirkusiems 
jo draugams. Jinai buvo lai-

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

88

PAINTERIS-MALIORIUS
Drg. Repšiai Susilaukė Sūnaus i žeidim«irtt•■>už kovingą 

. bo unijų judėjimą, prieš • T"i v • • y • I • i i ♦ • • ♦ «• ••

SPORTAS

BROOKLYN LABOR LYCEUM

r

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai.Kė;

Karolis Požėla, po dviejų va
landų ir 10 sekundų imtynių su

vai. 
tik

pitalistinę racionalizaciją 
skubinirrio darbą, ir prieš 
ro pavojų.”

jo 
kuris reikalauja, 
turi būt pradėta

K. Požėla Parito Ohio 
Čampioną. <-

o jie, 
kiek 
yra,;

Mirė Saliūninkas M. Rainys
- Mirė Mikas Rainys, brook- 
lyniečiams žinomas kaipo kar- 
čiamninkas. Per pastaruosius
7 metus gyveno ant farmos, 
New Jersey valstijoj. Bus pa
laidotas Traicės kapinėse sau
sio 20 d., apie 12 valandą.

Rp.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street 

(PriefiaiB Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priei piet; 2-8 po piet.
Ketvergai* ir subatomia iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniai* 
sulyg sutarties.

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

KAINOS PRIEINAMOS.

Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją”? X. V • • . • . -

rr.'lm.iirn i

neišleidžiama iš kambarių po 
num. 88 Degraw St.

Tuose kambariuose pirmiaus 
gyveno jos pažįstami, kurių 
adresu ji ir atvažiavo. Bet jie 
buvo jau senai išsikraustę ir 
ji čia rado gražų ir “meilų” 
jūrininką. vTas prižadėjo būti 
jos patronu ir aprūpinti visus 
jos reikalus. Bet greitai pa
sirodė visai kitokia “meilė.”

Dabar Rožė Costello pasi-
I liuosavo iš to paleistuvių lizdo, 
• bet tiktai per savo “globėjo” 
mirtį. Jis tapo nušautas po- 

i bemano.
Kada plėšikai darė užpuo

limą ant visai ąrti esančios 
barbernės, tikslu ją apiplėšti, 
juos užtiko policija. Prasidė
jo šaudymas. Jūrininkas pa
manė, kad tai jo priešai, .ku
rių jis nemažai turėjęs, daro 
ataką prieš jį, už ką tai ker

ti romansuoja su kapitalistais ' šydami. Jis, todėl, palikęs 
ir imperialistais, ir tuo pačiu; minimą moterėlę, leidosi bėg- 
laiku laižosi prie moterų dar-; U, o policmanai į jį šaudyti, 
bininkių, būk jinai ginanti jų i Nes jje manė, kad jis busjie- 
reįkalus. w .* 
t Viena iš keturių moterų, 
kurios išvažiavo į Londono 
“nusiginklavimo” konferenci
ją/ yra tos lygos narė, šios 
lygos delegatės dalyvavo ir 
kapitalisčių moterų konferen
cijoj, kuri nesenai buvo Wash
ingtone. 1 ' ' *
i Gabenamos į kalėjimą 28 ‘ 
darbininkės - < 
dainavo Internacionalą. ;

Areštavo 28 Darbininkes 
už Demonstraciją

Policija areštavo 28 darbi-1 
ninkes iš kelių šimtų būrio, 
kurios penktadienį sukėlė de
monstraciją prieš Moterų Dar
bo Unijų Lygą, Lexington 
Ave. ir 34th St., New *Yorke. 
Ta lyga yra smulkiai-buržua- 
zinė moterų organizacija, ku-i

nas iš barbernės plėšikų. Taip 
jos patronas ir liko nukautas; 
o jinai paimta į policijos sto
tį, kaipo liudininkė apie vis
ką, kas ten dėjosi po num. 
Degraw St., Brooklyne.
t » t 1 I i 1 » 14 t y r. ♦ ■ *

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Policijos Viršininkai, Kaip 
Kauciją Šmugelninkai

Komisionierius Whalenas 
paėmė tardyti du policijos lei- 
teAantus ir vieną seržantą. Jie 
parūpindavę kaucijas areštuo
jamiems kriminalistams; bet 
per juos užstatomo nejudina
mo turto vertė būdavo kur 
kas mažesnė, negu kad reika
laujamoji kaucijų (“bėlų”) 
suma. .

Draugai Repšiai savo šeimy
noj sausio 15 d. susijaukė sū
naus. Gal bus gerai daininin
kas, nes jo tėvas Repšys brook- 
lyniečiams yra gerai žinomas, 
kaipo ilgus metus -priklausęs 
prie Aido Ųhoro, kuriame dai
navo ir veikė. Jis taipgi pri
klauso prie A. L. D. L. D. ir 
yra “Laisvės” senas skaityto
jas ir rėmėjas.

Linkėtina draugams Rep
šiams geriausių pasisekimų au
klėti mylimą sūnelį darbinin
kiškoje dvasioje.

Draugas. s

1,000 Delegatą Būsią 
demonstrantės i Vienybes Konferencijoj

; New Yorko ir apygardos 
; Darbo Unijų Vienybės Lyga 
tikisi turėti tūkstantį delegatų 
iš visokių pramonių suvažiavi
me, kurį šaukia kovo 1-2 cl7 

; Irving Plaza Svetainėj, New 
. Yorke.

Organizuoti ir neorganizuo
ti darbininkai Vra raginami 
tuojaus pradėt delegatų rinki
mą iš darbaviečių, unijų ir į- 
vairių kitų proletarinių orga
nizacijų ; ypač kreipiamasi į 
audėjus, maisto ir metalo dar
bininkus, kriaučius, šiaučius, 
cukerninkus ir, žinoma, visų 
įeitų pramonių darbo žmones.

Darbo Unijų Vienybės Ly
gos Taryba savo atsišaukime, 
be kitko, sako:

“Organizuokite dirbtuvių 
(šapų) komitetus! Rinkite de
legatus į suvažiavimą! Pada
rykite jį masiniu suvažiavimu 
kovai už didesnius uždarbius, 
trumpesnį darbo laiką, už so- 
cialę apdraudą su pensijomis 

i delei bedarbių, senatvės, su- 
\ dar- 

ka- 
ir 

ka

Sugriūsiąs Tombs 
Kalėjimas New Yorke

Tombs kalėjimas New Yor
ke klypšta, ir gali sugriūti, 
kaip praneša jo vyriausias 
perdėtinis, 
kad tuojaus 
taisymai.

949-959 Willoughby Ave. 
tel., Stagg 3'842

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 5938

v Paraše V. Kapsukas

NAUJA ĮDOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės^ ir Poniulės

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ,

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

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

J. ir O. VAIGĮNIS 
2)4 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

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 Yenčh-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET 
BROOKLYN, N. Y.

(7-18)

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
,metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar- 

' bininkes kalėjimuose—kaip jos • ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai. i į i '

s Užsakymus _■ siųskite:
“DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten Eyck Street Brooklyn; N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand. St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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