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Rytoj, 7-tą Vai. Vakare, Madison Square Garden, New Yorko Darbininkai Demonstnios už Gy»ą Sovietų Sąren; Amerikos Imperializmą!
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KRISLAI
A.L.D.L.D. Knygos. 
Vytautas ir Kunigai. 
Nauja Terminologija. 
“Laisves” šėrinihkų Su

važiavimas.
/ Rašo J. N.

A.L.D.L.D. Antro apskričio 
konferencijoj buvo kalbėta ir 
apie keitimą plano leidimui A. 
L.D.L.D. knygų. Didžiuma de
legatų pasisakė už seną planą 
leisti knygas, pamatuojant tuo- 
mi, kad Amerikos lietuviai dar
bininkai dar labai, labai atsili
kę 'nuo kitų tautų darbinjnkų 
išleidime raštų įvairiais klausi
mais.

Pavyzdžiui buvo paimta lat
viai darbininkai, kurių skaičius 
daug mažesnis, negu lietuvių 
darb., o išleidime kr\ygU jie mus 
yra pralenkę^ Todėl, kiti dele
gatai nepermato naudos siūlo
mo plano sumažinti leidimą 
knygų. Mano nuomonė irgi pa
laiko jų pusę.

Tiesa, veik visi svarstytajai 
literatinio klausimo sakė, kad 
80 nuošimtis (ar tik nebus per
dėta), neskaitę išleistų knygų. 
Tad buvo išsireikšta, kad kiek
viena ALDLD. kuopa savuose 
susirinkimuose paskirtų bent 
po kelis narius pagaminti pre- 
tekcijas iš išleistų knygų, ir 
tuo būdu pakeltų nuošimtį skai
tančiųjų. i z

Būdamas Lietuvoje priklau
piau “žiburio’"' draugijos sky
riuj, Seirijų miestelyj. ' Mini
mas skyrius turėjo savą knygy
nėlį, kuris buvo užverstas veik 
“šventųjų” gyvenimais ir kito
mis bažnytinėmis knygomis. Jų 
tarpe buvo viena didelė, raudo
nais apdarais knyga: “Apeigos 
Rymo Katalikų Bažnyčios.“

Joje buvo nurodyta katali
kams kokiais vardais jie nepri
valo krikštyti savo vaikus, kaip 
ja* Vytąųtas Jr.Mti, jtadią 
“Vytautas”; buvo* pėimT*i$Pjus- 
tas įpjo' kiygos lapio, kad neį
žeidęs jo garbę. Senesni “ži
burio” draugijos nariai talrp sa
vęs kalbėjosi, kad tą padarė 
kun. Tautkevičius, , kaipo kny
gų dvasinis tvarkytdjas.

Tai šitaip kunigai žiūrėjo į 
Vytautą apie 18 metų atgal. 
Šiandien gi jau rengiasi įrašyti 
visų šventų Jitanijon. Tie pa
tys žmonės, bet kiti laikai. Kur 
žingsnis, ten ir veidmainystė!

Visai negaliu priprasti prie 
tas naujos terminologijos, kur 
sakoma: “Toliausia radio stotis 
žemėje.“ Jeigu radio stotis 
randasi žemėje, tai reikia sa
kyti: giliausia radio stotis že
mėje, o ne toliausia. Arba ki
tas naujos rašybos perlas: “gy
vename žemęje.“

Kokis nors vienas, norėdamas 
atsižymėti nauju išmislu^ pa
vertė visus žmones kurmiais ir 
kitais urviniais keturkojais, ir 
visi rašytojai seka jį. Kad ir 
nežmoniškai, bile kiniškai.

Labai norėčiau, kad sekėjai 
naujos rašybos paaiškintų: 
kuomi yra teisingesnis pasaky
mas gyvename žemėje, o ne ant 
žemės, kaip kad pirmiau buvo 
rašoma? j ' ' >

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų 
if

Vienykitės! Jūs
Nepralaimesit, 
Retežius, o

Pasaulį!
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Komunistai Organizuoja 
Bedarbius Įvairiuose 

Miestuose

“Numirėlis” Prisikėlė ir 
Pabėgo iš Grabo Kapinėse

or-

DETROIT, Mich.— Ame
rikoj didėjant krizini, didė
ja ir bedarbių armija.

Komunistai rūpinasi 
ganizavimu bedarbių.

Čia Laikinas Bedarbių 
Komitetas po Komunistų 
Partijos vadovybe pereitą 
penktadienį sušaukė konfe
renciją bedarbių klausimu. 
Dalyvavo šimtas ir šeši de
legatai, atstovaujanti 50 
darbininkų organizacijų. 
Atstovauta šeši Amerikos 
Darbo Federacijos lokalai.

Konferencija nubalsavo 
remti Darbo Unijų Vieny
bės Lygos programą bedar
bės ir kitais kovos, klausi
mais. Pildantysis Komite
tas išrinkta iš dvidešimts 
penkių narių.

QUERETARO, Meksika. 
—Sekmadienį čia* laidotuvių 
dalyviai, tikintieji žmonės, 
labai persigando, kuomet 
Jose Lozano prisikėlė iš 
“numirusių”, išlindo iš gra
bo ir leidosi bėgti iš kapi
nių, kur susirinkę dalyviai 
rengėsi jį palaidoti.

Laidotuvių dalyviai, pa
matę nepaprastą atsitikimą, 
pradėjo bėgti į visas puses.

Lozano sirgdavo katalep
sija (apmirimu). Kuomet 
jis susirgo, tapo pripažintas 
mirusiu. Būtų buvęs ap
kastas, jeigu nebūtų pabu
dęs prieš pat leidimą į duo-

16 Žuvo Nukritus
Orlaiviui liepsnojant

Rengiasi Demonstruoti

PATERSON, N. J.— Be
darbių Tarybos pildantysis 
komitetą^ ręngją., bedarbių 
demonstraciją. Bedarbiai 
maršuos į miesto salę, rei
kalaudami pašelpos.

Passaic, N. J., organizuo
jasi bedarbiai. Botany dirb
tuvėj normaliu laiku dirba 
5,000 darbininkų. Dabari te
dirba tik apie 3,000, ir*300 
bus atleista šią savaitę.

LOS ANGELES, Calif.— 
Sekmadienio vakarą orlai
vio nelaimėj žuvo keturioli
ka pasažierių ir du lakūnai, 
kurie grįžo orlaiviu iš Au- 
gua Caliente, Meksikos, į 
Los Angeles. Už dešimts 
mylių nuo Oceanside, ant 
San Diego vieškelio, Mad
dux Transcontinental Or
laivių Kompanijos orlaivis 
liepsnodamas nukrito. Nei 
vienas asmuo, kuris buvo 
tame orlaivy, neišliko gy
vas. 4

Manoma, kad nelaimė įvy
ko iš , priežasties sugedimo 
inžino.

Sovietai Perka 4 Milžiniškas 
Elektros Gaminimo Mašinas Ispanijoj Užnuodijo 

Bepročius

“Izviestija” Vadina Lai- 
vyny Konferenciją 

Komedija
MASKVA.— šeštadienio 

laidoj “Izviėstija”, Sovietų 
valdžios organas, eclitoria- 
le '“Ne Taika, Bet Karas,” 
nurodo, kad penkių impe
rialistinių valstybių laivynų 
konferenciją bus komedija.

Laikraštis nurodo, kad 
imperialistai neturi tikslo 
nusiginkluoti. Kiekviena ša
lis stengiasi pasinaudoti iš 
tos konferencijos, mobili
zuodama apie save kitas ša
lis, drutindama savo jėgas. 
“Izviestija” rašo:

“Anglija yra aplinkybių 
priversta suteikti laivyno 
koncesijas svarbiajam kon
kurentui, Jungtinėms Vals
tijoms, bet tikisi panaudoti 
tas koncesijas išgavimui to
lygaus spėkų sumažinimo 
iš savo silpnesnio konku
rento, Francijos. Tip pačiu 
sykiu Anglija nori lošti 
francūzišką lošį Francijos 
lenktyniavime su Italija, 
kad užtikrinti sau šiokią

14 Užmušta, Daug Sužeista 
Sukilime Pietinėj Afrikoj
JOHANNESBURG, Pie

tinė Afrika.-* Crown kasy
klose, netoli nuo čia, sukilo 
500 išnaudojamu afrikiečių 
darbininkų pries blogas są
lygas. Peiliais, akmenimis, 
plytomis ir kitokiais įran
kiais jie kovojo prieš poli
ciją. Laike susikirtimo ke
turiolika asmenų užmušta 
ir nemažai sužeista.

Sovietai Paaiškina Del Karo 
Laivą Pasirodymo Juodosiose 

Jūrose
RYGA.— Oficialis prane

šimas iš Maskvos sako, kad 
du Sovietų karo laivai, Pro
fin temas ip Paryžiaus Ko
muna, atplauko į Juodąsias 
jūras ne prisidėti ten prie 
Sovietų laivyno, liet iš prie
žasties sugedimo jų mašine
rijos reikėjo tiems laivams 
pakeisti plaukimo planus, 
išplaukus iš Naples, Itali
jos. Laivai, plaukė į pieti
nius Sovietų portus del pa
taisymo mašinerijos.

LENINO MIRTIES PAMINĖJIMAS REIŠ
KIA DARBININKŲ SPĖKŲ MOBILIZA

VIMU AŠTRESNEI KLASIŲ KOVAI ,
Sudarykime Milžinišką Demonstraciją Prieš Imperialistą 

Rengiamą Karą, Prieš Bedarbę
puolimas ant darbininkų 
kiekvienam žingsny.

Darbininkai po Komunis
tų Partijos yadovybe priva
lo mobilizuoti savo spėkas 
kovai prieš kapitalizmu.

Ryt vakarą, Lenino mir
ties paminėjime, Madison 
Square Garden, New Yor
ke, tūkstančiai darbininkų 
pareikš savo protesto balsą

NEW YORK.— Visoj ša
ly didėja krizis. Del to aš
trėja klasių kova. Ameri
kos kapitalistai, kad išsi
kasti iš krizio, visu smarku
mu rengiasi prie karo. Kad 
konkuruoti su kitomis šali
mis del marketų,. verčia 
darbininkus kuoskubiausia 
dirbti, nukapoja algas; ilgi
na darbo valandas.

Tokioj padėty darbiniu- prieš imperialistų rengia- 
kai negali sėdėti rankas su-imą karą, prieš racionaliza- 

s sidėję. Ar nori ar nenori, 
jie turi įstoti į klasių kovą.

Ypatingai šiais metais 
minint Lenino mirties su
kaktuves darbininkai susi
duria su aštresne klasių ko
va Amerikoj: streikų strei
kai, bedarbių 'demonstraci
jos, policijos brutali škas

ei ją, prieš bedarbę. Lietu
viai darbininkai, skaitlingai 
dalyvaukite toj masinėj de
monstracijoj.

Apart prakalbų bus pui
ki programa, susidedanti iš 
perstatymo apie klasių ko
vą . Amerikoj, muzikos ir 
dainų. t.

tokią atsparu prieš AmerL—- ^Imperialistai "buvo sujudę aĮ/I" Tnnh 
M* del tų laivu plaukimo'per ”r*"’**™ F Padare Kompromisą

Reparacijy KlausimeSuareštuotas KanadojDafdanelius, išanksto ne
pranešant imperialistų su
darytai komisijai saugoti 
ten jūrų įlankas.

' “Italija nori lygąus laivy
no su Franci j a, kad būtų 
galima praplėsti savo kolo
nijas Francijos iškaščiu ar
ba laimėti prielankes sąly
gas savo tautinėms mažu
moms Francijos kolonijose. 
Francijos politika yra opor
tunisto politika.

“Japonija dar daugiau 
oportunistine. Ji atvirai no
ri pataikauti įr Jungtinėms 
Valstijoms ir Anglijai prieš 
mažesnes valstybes. Pa
galios Amerika planuoja pa-

. HAGUE.— Čia reparaci
jų konferencijoj kortiitetas 
Vengrijos ir Austrijos re- 

bininkų Industrinės Unijos I paracijų klausime po 24 va- •v T _ __ I 1 n /J i d i t

MONTREAL, Kanada.— 
Ben Gold, ‘ generalis mana- 
džerius Adatos Amatų Dar-

■ -v

Mirdamas Paliko žmoną 
Meilužiui

LONDONAS.— Nesenai 
mirė vienos stambios Lon
dono apdraudimo įstaigos 
bugalteris. Parašęs testa
mentą jis be ko kito nuro
dė, kad paliekąs savo jauną 
žmėną josios meilužiui.

landų sesijos pirmadienį pa
galios privedė prie kompro
miso tas šalis su kredito
riais.

Vengrija sutiko mokėti 
karo kontribucijas savo kre
ditoriams 13,500,000 auksi
nių kronų j metus po 1943 
metų iki 1966 metų. Per 
tą patį periodą Austrija 
mokės 1,000,000^ auksinių

iš New Yorko, tapo suareš
tuotas čia šeštadienį prie 
svetaines, kur jis turėio 
kalbėti Kanados Adatos A- 
matų Unijos sušauktam mi
tinge. Kanados imigraci
jos viršininkai prikibo prie 
jo neva del to, kad jis “ne- 
legališkai” įvažiavęs, netu
rįs “ ‘ 
popierų.
tas. Svarbiausia Gold areš
tuotas del to, kad jis komu
nistas.

SCHENECTADY, N. Y. 
-Čia Getrai Electric Kom
panija dirba Sovietų Są
jungai keturis didžiausius 
elektros gamintojus (dina- 
mus). Bus didžiausios elek
tros gaminimo mašinos pa
sauly. Kiekvienas paga
mins suvirs 100,000 arklių 
spėkos, ' arba * užtektinai 
elektros apšvietimui 700,000 
vidutinių rlamų. Dinamai 
bus varomi vandens jėga. 
Bus pastatyti1 prie Dniepro 
Upės'statomoj elektros • sto
ty Kička? rL, f; ’ ; i - i '

Kiekvienas dinamas svers 
arti 1,760,000; svarų. , w

MADRIDAS.— Generimo
bepročių namų tarnautojai j-nąudoti Londono konferen- 
netyeiomis sumaišė vyną ,‘ciją kaipo savo antrą žings- 
su nuodais, kuriais buvo ni—P° Kelloggo pakto—įsi- 
nuodijami vabalai. Tie nuo-galėjimui viešpatauti pasau- 
dai susidėjo iš aršeniko. Iš
gėrę to vyno 2 tarnautojai 
ir 2 ligoniai po baisių kan
čių mirė. 15 bepročių svei
kata pavojingam stovy. 7 
iš jų gręsia mirties pavo
jus. v " ,

“Žinorna, visi tie saumy- 
liški interesai ir suktiškos 
kombinacijos (susijungi
mai) daromi ne del taikos, 
bet del karo.”

Smarki (Demonstracija, Kur 
Buvo Pašautas Draugas. 
Stepas Katovis

Kur pereitą ketvirtadienį 
policmanas H. Kirtiz pavojin
gai peršovė komunistą demon
strantą drg. Stepą Katovisą, 
ten šeštadienį, lygiai toj pat 
vietoj, New Yorke, 700 darbi
ninkų suruošė smarkią de
monstraciją. Kalbėtojai pa
reiškė, kad darbininkų organi? 
žavimo ddrbas į 'kairiąsias uni
jas bus varomas, nepaisant jo
kių budelysčių iš policijos pu
sės ir spjaunant ąnt visų in- 
džionkšinų, kuriuos Tammany 
Hall demokratų teisėjai iš
duoda prieš streikas ir unijas.

tinkamų” įvažiavimo 
Gold tapo jkalin-i 

kronų į metus.

Rado Dinosauro Griaučius

Žuvo 8 Mainieriai
Beckley, W. Va.— šešta

dienį Lilly brook Coal Kom
paniją kasykloj No. 1 ,cųvo 
aštuoni mainieriai ištikus 
nelaimei. Du tapo’sužeisti. 
Iš astuonių žuvusių šeši bu
vo negrai.

šiandien Prasidės Laivynu 
Konferencija Londone K

t.' i ' L y t ; t ‘e . •
žiurkės Sunaikino .Derlių

Mūšis Iriasi Chinijoj
šunų Lenktynės

je. ;
kurios nervų sistemos pa
veldimos.

Chicago, Ill.— Iš priežas
ties didelio šalčio čia numi
rė poli k i asmenys.

zudystę. Ji nužudė 
vyTą ir sūnų.

PITTSBURGH, Pa.—Jau 
anjtra savaitė, kaip Čia 
streikuoja 2,000 taksių šo-

' < ■ ; < ■ , ■ 4 >

Taksių šoferių Streikas 
Tęsiasi Pittsburghe

Nužudė Du Blaivybės 
Agentus 

.WASHINGTON.— šešta
dienį Westk Palm Beach, 

,., butlegeriai nujovė

“Laisvės^ Spaudos Bendrovės 
šėrininkai, > neužmirškite, kad 
sekmadienį įvyks mūs visų me
tinis suvažiavimas?" ♦ Pradžia 
10 vai. ryte. ' Rinkitės, visi ir 
visos, nes tą dieną yra perbė
gimas visų metų mūsiškio vei
kimo, ir nutiesimas linijos ki
tų metų veikimui. (L jūs gerai 
žinote, kad laikraštis yra mūsų 
vadas!

LONDONAS.— šiandien 
Čia prasidės penkių, impe
rialistinių valstybių laivy
nų konferencija. Pirmadie
nį premjeras MacDonaldas 
tu f ė jo pasitarimą su dele
gacijų vadais delei konfe
rencijos tvarkos.

NANKINGAS, Chinija.— 
Susikirtimas ' įvyko prie 
Tientsin-Pukow gelžkelio 
tarp Nankingo valdžios 
spėkų - ir sukilėlio generolo 
Shih Yu-shan kariuomenės. 
Valdžios spėkos ėmė viršų 
ir maršuoja iš Pukow į 
Pengpu, kur yra vyriausia 
sukilėlių įstaiga. Daug su
žeistųjų atgabenta į Nan- 
kingą. ,

Olandų Rytų Indijos sa
loj Flores kilo badas. Ba
das paaiškinamas tuo, kad 
didelę pereitų metų derliaus 
dalį sunaikino žiurkės, ku
rių priviso nepaprastai 
daug. s ; t

Valdžios organai1 pasiuntė 
iš Javos į bado paliestas 
sritis ryžiaus ir kukuruzos 
transportus. / ,

; ,— -------------- , /
Sako, Statybai Būsią Pra

leista 7 Bilionąi Dolerių
WASHINGTON.—Preky

bos “ sekretorius Lamont 
pranešė, jog jis aprokavęs, 
kad Šiais metais būsią iš
leistas visokiems 'statybos 
darbams apie 7 bilionąi do
lerių. Tuo būdu esą bedar
bė “sumažės^.: f i

Nauji Sovietij Akademi
ko Pavlovo'Bandymai

LENINGRADAS.— Įžy- 
musis fiziologas akademi
kas Pavlovas ėmėsi naujų 
bandymų—sukergti supis, 
turinčius įvairius nervų sis
temos ' tipus, norėdamas 
smulkiai ištirti paveldėjimo 
klausimą.

Šunų dalį auklės izoliuo
tai, o kitus visiškoje laisve- Fla

Iš jų vaikų nustatys, du blaivybės agentus, kurie 
--- ------- - bandė''krėsti jų stubą.

Birmingham, Ala.— Či!a 
atvyko Amerikos Darbo 
Federacijos reakcinis prezi
dentas Green., Jis sakys ei
lę prakalbų pietinėse valsti
jose. Tub būdus federacija 
pradėsianti “organizavimo”! 
vajiį pietinėse valstijose.

PLĖŠIKAI MIŠKE
ROKIŠKIS.— Gruodžio 16 

d. Kamajų ir Rokiškio vieš
kelio miške iššoko iš rais
to trys ginkluoti plėšikai ir 
bandė apiplėšti važiavusį iš 
kermošiaus žmogų. Atya- 
žiavus daugiati; patvadų 
plėšikai pasislėpė miške.

BERLYNAS.— Radio ži
niomis, tie Tetuanu (Šiau
rės Afrikoj) atkastas nepa
prastai ■ didelis> dinosauro 
skeletas. Skeletas turi 30, 
000 metų amžiaus. Jis yrą 
11 metrų ilgio ir 2 metrų 
pločio.

LONDONAS.— Anglijoje 
pastaruoju laiku įėjo madon 
šunų lenktynės. 1929 m. 
lenktynes aplankė 10 milio- 
nų žmonių. Prizų buvo iš
dalinta už 216,000 svarų 
sterlingų. ’ , ; s

Walsh davė leidimą Parnia- 
lee Transportacijos Kompa
nijai importuoti streiklau
žius. Policija saugo s 
bus.

Washington.— Darbo De
partment statistikų biu
ras praneša, kad pragyveni
mo kaina New Yorko^mies-, 
te nupuolus vienu (nuošim
čiu pabaigoj pereitų nietų.

Pasmerkė Moterį Pakori
mui '

; BUDAPEST, Vengrija.- 
Mbteris Maria Kardos 
pereitą šeštadienį tapo
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APGYNĖ G TUKSIANČIUS
Pastarasis ketviritlas suyą^ikvįinas TąrptautUifo Dar

bininkų Apsigyniįųib; įvykis iPįtįt^jurgljcj^ padaįne nauju 
žingsnių, pritaikant tą organizaciją piHe dabartmio ‘mo- 

kuritio klmento. 0 tai iihpmentA sip kovą eina 
ląsjj didpj|n|į

n

ddjimą, raciorialižacij^- ir* priespaudą, i, i„ r. J Į Į,!.
Tūme suvažiavime dar pirmą kartą Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo istorijoje buvo iškelta^ dr vierįbalpįai 
priiįntas reikalas—stėigti tos organizacijos kuopas įpą- 
čiuąse fabrikuose, kasyklose ir kitose darbavietėse.

Nei viename pirmesniame T. D. Apsigynimo suvaži^j 
vimę delegatų sąstatas neturėjo tiek atstovų iš sunkiųjų 
pramonių, iš kasyklų, geležies ir plieno liejyklų irkt. į!

Negrų darbininkų įsitraukimas į aiškią klasinę kovą 
pasitvirtino tuom, kad čia dalyvavo 25 juodaspalviai de
legatai. O su negrais buvo gausinga 'atstovybė ii’ baltų
jų ii’ kitų darbininkų iš Pietinių valstijų, kas irgi yra 
naujenybė, liudijanti apie plėtimąsi klasiniai-proletarinio 
judėjimo ir tame Amerikos skverne, kuris iki Gaštonijos 
streiko atrodė “užkeiktu”, kiek tai liečia darbo žmonių 
kovą prieš buržuaziją. ‘

Ketvirtam suvažiavimui Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo išduotas raportas yra pamokinantis dokųmen- 

Iš jo matome, kad tarp trečio ir ketvirto suvažia
vimo buvo areštuota- 6,000 kovojančių darbininkų. Ir 

• visais tais tūkstančiais bylų tiesioginiai rūpinosi ne kas 
kitas, kaip tik Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas. 
Nekalbant apie, areštus už dalyvavimą streikuose,, už pi- 
kietus bei demonstracijas, šimtai buvo suimta ir teisman 
patraukta tik del to, kad dalino darbininkiškus laikraš- 
čiud bei lapelius bei rinko aukas streikieriamš. Kiti šim
tai užkliuvo buržuazijai tuom, kad priklausė Komunistų 
Partijai (pav., Chicagoj) bei. kairiopięms; da^biniųl^ų uni
joms. Pietinėse valstijose buvę arešfų ir įkalinimų^ už 
tai, kad baltieji darbininkai drįso bendrai, su jūodašpal-i 
viah laikyti mitingus. Ten,, mat, yrą( įstatyčiai, pagal 

'kuriuos galima baust, kaip “tnalštininrius” prie§1 valsty
bę, tuos, kurie daro bendras sueigas negrų ,šu baltaisiais.k

APŽVALGA
Ak, Kokie Tie
Bolševikai! z»

So. Bostono klerikalų la
pelis veikia, kad Sovietų 
Sąjungoj
nevalia spausdinti tikėjimiš- 
kos literatūros, išskyrus labai 
apribotą skaičių !$iBlijų, Tai-' 
mudu ir Psalmių) ir toms 
knygoms išleisti teikia gauti 
kiekvieiną sykį) tarti tikras cen
zūros leidimaĮ.! L

“Nevalia” ir tuom pačiu 
sykiu spausdinama I Mes 
manome, č kM pįėj tas “apri-| 
botas skaioiufe”' nereikėtų 
leisti spausdinti, nes juk bi-

pagaliaus, karštai atsiduos, gal 
-būt, viliojamai idėjai parodyt 
pasauliui naują pavyzdį “arti
mo ir organinio ryšio su prole
tarų kova,” ryšio profesinio ir 
social-demokratinio judėjimo. 
Juo vėliau išstoja šalis į kapita
lizmo, o taipgi, ir į darbininkų 
judėjimo areną,—gali sampro- 
taut tokie žmonės,—tuo daugiau 
gali socialistai dalyvatft profe
siniam jądėjime ir remt jį, tuo 
mažiau gali ir privalo būt so- 
cial-demokratinių profesinių są
jungų. Iki šiol toks samprota- 
Ivimas yra visiškai teisingas, bet 
nelaimė ta, kad einama dar to-

- aPie pilną 
Idškų raštų, kalbų,' etc. Be' social-demokratizmo ir tred-ju- 
humbugo, mat, kunigų biz-nionizmo suliejimą, 
nis negalėtų išsilaikyti. ........ x

padaryti kokiu mystiku, 
stebukladariu, tai bolševi
kai tatai draudžia, nes tas 
suklaidintų, ! ^mulkintų 
žmones, ažuot pakėlus.

Už tai Sovietų įstaigom 
tenka tik padėkavoti! Bet 
netaip mano klerikalai': 
ji^ms nepatinka tas, kas 
saugo žmones nuo apgavi-. iiau* i? svajojama

Vėl Patį
Išnaujo. i 1 i ’ i

Mes tuo- 
jaus regėsim iš Peterburgo 
“Kovos Sąjtmgos” statuto, pa
vyzdžio, kaip kėnksmingai' atsi
liepia tos svajęnės į mūsų or
ganizacijos, plahus.

. • ' i ; . !

J • Darbininkų organizacijos eko- 
Hhominel kovai įprivalo būt pro-

bli joj ne tik perdėm nesąmo- tonląpjš i vėl p[i’aniąsaįt;ja; So-1 iesinSmis organizacijomis. Kiek- 
nės kartojamoj bet ir ne- vietų! '“gall&” ' | L f i • ■ į|vienas, social-demokratas-darbi-
morališki išsireiškimai, 
išlykštųs išsireiškimai, ga
diną ypačiai jaunus skaity
tojus.

. Savo žemėš i ųkiif koiektyvi. ninka§ privalo, kiek galėdamas,, 
zacijos politika ! Rusijoš ‘ soyie-, remt ir aktyviai dirbt tosę ^or
tų valdžia rengia neišvengia-

i j L r* i . v j ? • ! •mą katastrofą kraštui ir sau.
Girdi, virš trys milionai

Toliau tas pats juodlapis žmonių “yra pasmerkti ba- 
nurodo, kad toj pačioj So
vietų Sąjungoj

Nė su sentimentalizmu per
daug negalima žaisti. Vienas 
gerų norų bolševikų rašytojas 
norėjo išleisti knygą vardu: 
“Leninas terp vaikučių,” kur 
buvo manoma atvaizduoti Le
nino gera širdis ir palanku
mas jaunajai gentkartąi.* Bet 
cenzorius tos knygos nepralei
do, nes, girdi, perdaug tenai 
skystimaujama. ’

Jeigu šitaip ir buvo, tai 
turipie tik pasveikinti So
vietų tvarką už tokius dar
bus. Tas parodo, kad ji ne
leidžia apgaudinėti žmones 
-y-cįarbininkus ir valstiečius 
—ne tik prisidengus dievu, 
bfet iii Leninu. Jei Leninas

__ __________ __ _ ______o___ ______ ___ v______ garbmamas ■be>jąki^tJri^ų, 
Paskutiniais laikais vis daugiau medžiojama ateiviai ėe jokių faktų, bandomas

kairesni darbininkai, skiriamr. deportavimui į fašistinę.,. ; ;
Vengriją,. Italiją ir. kt., tiesiog .į juodųjų, budelių nasrus.. I 
Desėtkus tokių irgi išvadavo Tarptautinis Darbininkų I 
Apsigynimas^ kuris ir šiandien dar turi ant rankij pustu 
zinį'deportavimo bylų.

Pjrmiaus į Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą būda- L čionai teipą Lenino raštai liečia 
vo žiūrima daugiau, kaip į darbininkiškos labdarybės or
ganizaciją, tuo obalsiu, kad turime gelbėti kenčiančius

Nmūsų-.*klasės draugus. ’ q '< ' i
Tai buvo persiauras nusistatymas. Tą pataisė pasku

tinis suvažiavimas Tarptautinio Darbininkų Apšigyni- 
mo,—kad mes turime, ne vien apginti kovotojus, pakliū
vančius į kapitalistinės teisdarystės sląstus; bet mes, 
kaipo organizacija, turime visais frontais skelbti klasinę 
kovą^dr veikliai dalyvauti mūšiuose prieš vis labiau juo
dijančią Amerikos kapitalo reakciją; organizuoti darbi
ninkų būrius apsigynimui nuo užpųoilikų laike mitingų 
ir demonstracijų; judinti masės į kampaniją pideš reak
cinius įstatymus, sumanomus Washingtone ir atskirų 
valstijų seimuose; prieš registravimą ateivių ir kitų su
sipratusių darbo žmonių (o toks registravimas per ^dar
bo” ministerijos agentus jau pernai, kad ir be specialių 
įstatymų, jau buvo pradėtas čeverykų dirbtuvėse ir ki
tose darbavietėse, kur tik plačiau įsigalėję kairieji).

Kova prieš lynčiavimus, prieš fašistinius kukluksus ir 
Amerikos legionierius ir kt.—visa tai yra dabar, imama 
į sritį Tarptautinio Daybininkų Apsigynimo Darbuotės.'

"Ši: organizacija Pittsburgho suvažiavime pajarė didelį 
"žingsnį pirmyn linkui pdlitizavimosi ivisaiš, atžvilgiais,; 
kas matyt ir iš jos rezoliuciją, priimtų prieš fimperiąlįz- 
jną if S už Sovietų Sąjungos Apgynimą. L u - H i m . •

Atsimetėliai nuo komunižmoį mikčidjdnMejf ’Amėriko"s': 
kapitalo glostytojai, pasalingi Sovietų Sąjungos prieši
ninkai—Lovestonai, Walfai ir "Kompanija-gavo smūgį ne 
į antakį, o tiesiog į akį ketvirtame suvažiavime Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo.

Kiekvienas sąmoningai ifarbininkas gali tik džiaugtis 
tais griežtai klasiniais nU^iteikimais Tarptautinio Dar- 

. bininkų Apsigynimo, žadančiais' juo didesniuvaisių ne 
‘tiktai apgynime areštuojamų ir teisiamų kovotojų, bet 
irxvisuose Amerikos darbininkijos susidūrimuose -su ka-

tas.

Pietinėse valstijose buvę areštų įr .įkalinimų' už

’t' *J*1

^lizmo^ėgomis. Bet džiaugsmo ir gerų palipkūjimų 
žtenka. Iš visų mūsų pusės reikia veiklaus darbo, 

riine visomis išgalėmis prisidėti prie dabar paskelbtos 
panijos (nuo sausio 18 iįd kovo 18 d.) delėi' gavimo 
organizacijai naujų narių; 18,000 baltųjų darbinin- 

ir 12,000 negru. Tuo pačiu vajum turi būt sukelta 
.15000 finansų naujoms byloms ir dar neužbaigtoms' 

$oms. ’ ' ' '
viena kuopa, kiekvienas darbininkiškas klįųbą^ 

lajine draugija ir kiekviena kita proga turi būt 
lota delei narinio ir finansinio sudrūtinimo Tarp- 
o Darbininku Apsigynimo bėgyje' šio vajduą. - > į /

do mirčiai”. O tais žmonė
mis yra buožės. Grigaičiui, 
aišku,' pastarųjų labiausiai 
gaila. Kuomet kapitalisti
niuose kraštuose' revoliuci
niai darbininkai (komunis
tai) šaudoma šimtais, tai 
Grigaitis nė žodelio nepra
taria pasmerkjmui bude
liams, bet jei bolševikai at
ims iš buožes žemės ar ki
to kurią daikto, tai žiūrėk 
tasai satyras ir žlumbia.

Kas del jo negudraus pra
našavimo apie-“katastro
fas”—tegul nesirūpina. Per 
pastaruosius t i dvyliką metų 
lūsai • žmogus'^apsiputojęs' 
rbkė apie; Sovietų rgriuvipią,, 
bet šiandįęn Sovietai stip
resni, negu kada nors savo1 
istorijoj! bJ-iL ■ ■/ ■LENINO KAMPELIS

1 I i ■ x ' ’ ■ ; » ) i . j
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skirtumus tarpe darbo unijų (prof
sąjungų) ir revoliucinės (komunis
tų) partijos. Jie paimta iš “Lenino 
Raštų” tomo 4-to. Išleido Lietuvos 
darbininkai. Skaitydami juos, drau
gai ‘ turi vieną atsiminti, kad kur 

'Lęninas vartoja žodį socialdemokra
tai, reikia suprasti bolševikai, nes 
šių dienų bolševikai-komunistai tais 
laikais vadinosi socialdemokratais. 
Tie žmonės, ką , šiandien save vadi
na “socialdemokratais,” tikrenybėje 
yra sociai-fašistai. ‘

Organizacija ^Darbininkų ir 
Organizacija Revoliucionierių

... Ekonomistai nuolačiai nu
klysta iš social-demokrątizmo 
(seniau ir bolševikai vadinosi 
social-demokratais. Komunis
tais vadinasi tik nuo 1918 m.) 
kęlįo į tred-junionizmą ir orga- 
nįzhciriiais, kaip ir politiniais už
daviniais. Politinė socialdemo
kratijos kova kur kas platesnė 
ir sudėtingesnė, negu- darbinin
kų ekonominė kova su šeiminin
kais ir valdžia. Lygiai taipo 
pat (ir todėl) revoliucinės so-, 
ęiai^dtehnokratų parti j os įorgani- ■ 
zacija neisyengiamai turi būt 
kitos rūšies*,'nėgu darbininkiška

Šalys^ su pMįtiąę laisve pro
fesinės ir \politines ęyganizaci- 
jos skirtumas yra visiškai aiš
kus, kaip yra aiškus ir tred-ju^ 
nionų ir socialdemokratijos skir
tumas. Pastarosios santykiai 
su pirmaisiais neišvengiamai 
keičiasi, žinoma, įvairiose šaly-* 
se, del istorinių, ‘juridinių ir ki
tų sąlygų,—jie gali būt maž
daug artimi, sudėtini ir t. t. 
(mūsų žvilksniu, jie privalo būt 
juo didesnio artimumo ir juo 
mažesnio sudėtinumo), bet apie 
profesinių sąjungų organizaci
jos supuolimą su social-demn- 
kratų partijos organizacija lais
vose šalyse nėra ir kalbos. Ru
sijoj gi caro valdžios spaudimas 
dildo, pirmu žvilksniu, bet-kokį 
skirtumą tarp socialdemokratų 
organizacijos ir darbininkų są
jungos, ,nes irišokiys, darbininkų 
Sąjungos ir visokie rateliai yra 
uždrausti,^neš svarbiausias eko
nomines darbininkų, kovos apsi
reiškimas dr 'ginkias^-streįkas-^- 
p-a ^pkkyįtaį /(į)
kartąis dagi .politiniu!-) nušidėji-i 
mu. Tokiu jbūduyįnpsų'Sąlygos,;

Vedančius ekonominę kovą dar
bininkus' užsiiminėt •tclifikos 
klausimais, o iš ,antros . pusės, 
“stumia’f .social-demokratus 
maišyt tred-junionizmą su so- 
cial-demdkrdtizmu (ir mūsų 
Kričeyskiai, Martynovai ir Ko., 
Uoliai spręsdamp apie ■ pįrtnęąiosį 
•rūšies “stūmimą,” nepastebi 'an
trosios rūšies “stūmimo”). Iš 
'tiesą, įsivaizdinkit žmonių, iš 
$9 šimtųjų užimtą “ekonomine 
kbvą su šeiįhininkąis ir vyriau
sybė.” Vieni jų per visą jų 
Veikimo periodą (4-6 mėn.) nei 
šykip nesusidūrė su , klausimu 
del. įevoliucioąierių '■ labiau išvy
stytos organizacijdfe reikalingu
mo; antri “susidurs,” gal būt, 
Su £arta prasiplatinusia bern- 
šteiųine literatūra, iš kurios pa
sisems įsitikimnjo, Jog ypatingo 
svarbumo “turi besivystanti pla
tyn 'pilna bėgama »kova.” Treti,

(Organizacija;.tokiai kovai. Dar- iš Vienos pus^s/ labai “sthhiia’1 
bininkiška organizacija įuri bū
ti, pirma, profesinė; antra, ji
nai turi -būtį galimai platesnė; 
trečja, jinai’ tūri būti galimai 
mažiau konspiratyve (aš kalbu, 
suprantama; čionai ir žemiau, 
turėdamas omeny tiktai carų 
Rusiją). Priešingai, revoliucio
nierių organizacija turi' apimti 
visų pięma ir ypatingai žmones, 
kurių profesija yra revoliucihis 
veikimas (todėl aš ir kalbu apie 
revoliucionierių organizaciją, tu
rėdamas omeny revoliucionie
rius—social-demokratus). šisai 
tokios organizacijos narių ben
dras požymis turi visiškai pa- 
paikinti by kokį skirtumą tarp 
darbininkų ‘ir inteligentų ’nebe
kalbant jau apie skirtumą pa
vienių 'profesijų vienų ir antrų, 
šioji organizacija būtinai turi 
būti ne labai , plati ir galimai 
■labiau kort&piratyVe.’ * U-j 2

ganizacijose. šitai taip. Bet 
visiškai neturim išrokavimo rei
kalaut, kad nariais “cechinių” 
sąjungų galėtų būt tiktai social
demokratai : šitai mažintų mū
sų įtaką masėj. Lai cechinėj 
sąjungoj dalyvauja kiekvienas 
darbininkas, kurs supranta rei
kalingumą vienytis kovai su 
samdytojais ir su vyriausybe. 
Patsai cechinių sąjungų tikslas 
būtų nepasiekiamas, jeigu jos 
nevienytų visų, kam yra prieina
mas nors tik vienas šitas ele
mentarinis supratimo laipsnis, 
jeigu tos cechinės sąjungos ne
būtų labai plačios organizacijos. 
Ir juo tos organizacijos yra 
platesnės, juo platesnė bus ir 
mūsų įtaka joms, įtaka, kurią 
daro ne tiktai “gaivalinis” eko
nominės kovos vystymasis, bet 
ir tiesus, sąmoningas pa veiki
mas į draugus socialistinius są
jungos narius. Bet-plačioj or
ganizacijoj negal 'būt aštrios 
konspiracijos (reikalaujančios 
daug daugiau prisiruošimo, ne-, 
gu kad reikąlinga dalyvavimui 
ekonominėj i kovųj). ' Kaip su
taikyk tą prieštaravimą tąrp 
reikalingumo didelės organiza
cijos ir didelės konspiracijos?; 

[Kaip pasiekti to, kad cechinės 
organizacijos būtų kiek galima 
mažiau konspiraty vės ? Tam 
gali būt, apskritai sakant, tik 
du keliu: arba čechinių sąjungų 
legalizacija (kai-kuriose šalyse 
įvykusi anksčiau, negu socialis
tinių ir politinių sąjungų lega
lizacija), arba slaptos organiza
cijos palaikymas, bet tiek “lais
vos,” mažai — suformuotos, 
lose, kaip sako vokiečiai, 
kad konspiracija masei narių 
būtų beveik visiškai nežymi.

Ne-socialistinių ir ne-politi- 
nių darbininkų sąjungų legali
zacija Rusijoj jau yra prasidė
jus, ir negal būt nei kokios abe
jonės, kad kiekvienas mūsų 
greit augančio social-demokra- 
tų darbininkų judėjimo žinksnis 
daugins ir skatinš tos .legaliza
cijos pastanga^,—pastangas,
einančias daugiausia iš esamo
sios tvarkos šalininkų, bet iš 
dalies ir iš pačią darbininkų ir. 
iš liberalinės inteligentijos. Le^ 
galizacijos vėliavą jau iškėlė, 
aukštyn Vasiljevai ir Zubato- 
vas, paramą jai jau prižadėjo, 
ir davė p. p. Ozerovai ir Vorm- 
sąi, darbininkų i tarpe yra jau 
naujojo mokslo s pasekėjų. Ir 
ni.es nebegalini nuo šio laiko ne- 

;siskaityt su tąja srove. Kaip 
Skaitytis—-apie tai social-demo- 
kratų tarpe vargu gal 'būt dvi' 
nuomom. .Mes privalom be pa
liovos' kelt aikštėn kiekvieną 
dalyvavimą ZubatovųMr Vasil
jevų,, žandarų ir popų toje sro
vėj'ir aiškint darbininkams tik- 

‘rųosiūs tų dalyvautojų tikslus. 
Mes privalom taip pat kelt aik
štėn visokias taikinamas “har
moningas” gaidas, kurių girdė
sis liberalų veikėjų kalbose at
viruos darbininkų susirinki
muos,—vis tiek, ar jie tas gai
das ima, giliai įsitikinę, jog pa
geidaujama, 'kad ’įdegąs taikiai 
bendradarbiautu,. ar norėdami 
išsitarnaut vyriausybės akyse, 
ar, pagaliaus, tiesiog nevyku
siai pritardami. . Mes. privalom, 
pagaliaus, perspėt darbininkus 
nuo tų spąstų, kuriuos 'jiems 
dažnai policija spendžia, tėmy- 
damosi žymesniuosius 'žmones I ’
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tuose atviruos susirinkimuos ir 
leistose draugijose, stengdamos' 
per legalines organizacijas įsukt 
provokatorių ir į nelegalines.

Bet visa tai daryt—visiškai 
nereiškia užmiršt, jog galų gale 
darbininkų judėjimo legalizaci
ja suteiks naudos kaip tik 
mums, bet visiškai ne Zūbato- 
vams. Atbulai, kaip tik , savo 
demaskuojama kampanija mes 
ir skiriam Kūkalius nuo kvie
čių. Kūkalius mes jau nuro- 
dėm. Kviečiai, tai—dar pla
tesnių ir labiausia atsilikusių 
darbininkų sluoksnių atidžios 
atkreipimas į socialinius ir po- į kad Kliubo valdyboj pasilai- 
litinius klausimus, tai—mūsų,kyti. Kad geriau savo tikslą 
revoliucionierių, paliuosavimas ! atsiekus, pirma susirinkimo 
nuo tokių funkcijų, kurios iš l-parašė'straipsnius į "‘Sandarą1” 
tikrųjų zyra legalės (legalių 
knygų .platinimas, sąvišąlpa ir 
t. p.), ir kurių, išplėtimas duos 
mums jVjis daugiau, ir daugįau 
medžiagos; agitacijai, šioj pras
mėj mes galirp ir turim pasa
kyt Zubatoyams įr Ozęrovams: 
štengkitės, gerbiamieji, steng- 
kitės! Tį^k, kiek jūs spehdžiat 
darbininkams spąstus (ar pra
smėj tiesios provokatoryštės 
arba prasmėj “padoraus” dar
bininkų ' tvirkdymo “struviz- 
mu ”) —mes jau pasirūpinsim 
nutraukti jums kaukes. Tiek, 
kiek jūs , darot tikrą žingsnį, 
nors “nedrąsiausio vingio” for
moj, bet žingsnį pirinyn,—mes 
tarsim : labai malonu! Tikru 
žingsniu pirmyn gal būt tiktai 
tikras, nors miniatiūrinis, erd
vės darbininkams plėtimas. O 
kiekvienas toks plėtimas eis 
mūsų naudai ir pagreitins at
siradimą’ tokių legalių draugi
jų, kuriose ne provokatoriai 
gaudys socialistus, bet socialis
tai gaudys sau 'adeptus (šali- 
jninkus). žodžiu, mū^ų daly
kas dabar yra kovot su kūka
liais. Ne* mūsų dalykasuaugint 
kambarių puoduos ■ kviečius. 
-Raudami kūkalius, mes tuom 
pat valom dirvą galimam augi- 
jrinii kviečių grūdams, i Ir kol 
Afanasijai Ivanovičai su 1 Pul- 
cherijomis Ivanovnomis užįimį- 
nėja augmenų veisimu kambą-' 
riuose, mes privalom ruošt! pjo
vėjus,'kurie pjautų -ir1 šių die
nų' kūkalius ir rytojaus kvie-i 
čius.* < ‘ s i ( f 11 , ) j * j • . t » ■

i Vadinas, legalizacijos 
ri-st klausimą apie 'sudarymą 
kiek galima mažiau nekonspi- 
ratyvės ir kiek galima plates
nės profesinės (organizacijos 
mes negalim (bet labai džiaug- 
tumės, jei Zabutovai ir Ozero- 
yąi duotų mums nors mažumą 
galimybės taip rišt,—del ko 
njlims reikia juo energingiau 
kovot su jais!). • Lieka slaptų 
profesinių organizacijų kelias, 
ir mes pnvalom visaip remt 
darbininkus, kurie jau stojas 
(kaip mums tat yra tikrai ži
noma) ant to kelio. Profesinės 
organizacijos ne tiktai gal su
teikt didžiausios naudos ekono
minės kovos vedime ir tvirtini
me, bet ir virst labč^į svarbiu 
politinės agitacijos ir revoliuci
nės organizacijos talkininku.

Čia gyvuoja Lietuvių Ameri
kos ūkėsų Politikos Neprigul- 
mingas Kliubas, kuris turi virš 
350 barių jr apie $10,000 tur
to. Gruodžio i22 d. įvyko 
Kliubo susirinkimas, kuriame! 
tapo išrinkta valdyba. Bėgiu 
pastarųjų dvejų metų didžiu
ma Kliubo valdybos susidėjo 
iš sandariečių, priešakyje su 
pirmininku P. Labanausku. Jie 
buvo gerai susiorganizavę ir 
su katalikų lyderiais' susitarę,

Mažas, tvirtai tas susiglaudęs 
branduolys ištikimiausių, dau
giausia ir labiausia užgrudytų 
darbininkų, turįs ištikimų žmo
nių svarbiausiuos ■ rajonuos ir 
surištas, kaip to reikalauja di
džiausia konspiracija, su revo
liucionierių organizącija, pilnai 
galės /įvykdyt, masei kuopla- 
ciausiai padedant ir \ be jokio 
apibudinimo, , visas funkcijas, 
kurios priklauso (profesihėį or
ganizacijai, j įr be, to i įvykdyt 
kaip tįk :taip>;kaip tat yra so- 
cial-demokrati j ai pageliau j ama. 
Tilitai tokiu keliu ir galima su- 
drūtivt ir išplėšt, nepaisant vi
sų žandarų, . sociai-dhnokiutinį 
profesinį judėjimą. «

Jei mes višų pirma sukursfm 
tvirtą revoliucionierių organi
zaciją, ’tai mes galėsim užtik- 
rint viso judėjimo stiprumą, 
įvykdyt ir social-demokrątų ir 
tred-junionistų tikslus. O jei
gu mes imsim kurt neva la
biausiai masei1 “prieinamą” (o 
ištikrųjų -labiausiai prieinamą 
žandarams ir darančią revoliu
cionierius »jfrieinamus policijai) 
plačią darbininkų organizaciją, 
tai mes neįvykdysim nei tų, nei 
antrų tikslų, nuo smulkininkys- 
tės nepasiliuosuosim ir savo įš 
skdidytumū, savo amžinu su- 
tyemptumu darysim masei la
biausiai prieiimmus trdd4uiiio

ir “Darbininką,” agituodami 
už ką nariai turi balsuoti lai
ke valdybos rinkimų, i > Sako-* 
ma, kad net prie vietos baž
nyčios buvo tie laikraščių hh- 
meriai dalinami. ’ I i » i ; i ;

Sulaukus riąliimų dienos, 
ėjo kitaip, mūšų sandafiečiai 
prakišo. Pirmininku išrinktas 
J. Gudaitis, bepartyvis; yžr^-1, 
šų raštininku A. Ješmantas, 
senasis, taipgi bepartyvis; iž
dininku V. Lebeckis; finansų 
rašt. G. Levišauslps, trečiu 
raštininku J. Baltulionis. Ajne 
kitus išrinktus, kurie užima 
menkesnes vietas, nei neminė
siu. z

Laike Kliubo rinkimų į vai
dybą, vietos sandariečių lyde
ris J. Sekys bėgiojo ,po svetai- ’ 
nę ir vis agitavo, už ką nariai 
turi balsuoti tol, koLdidžiuma 
narių neprivertė jį atsisėsti.

Sandariečių prakišimo Kliu- 
be priežastis bus sekama. Po- 

Ta metų atgal, kuomet tik jie 
užvaldė kliubo valdybą, tuų- 
jaus sumanė ir jo įstatus pa
keisti, kurie būtų del jų paran
kesni. Mat, kliubo nariu gali 
būti kiekvienas sveikas žmo
gus, jeigu tik jį tofciu gydyto-, 
jas pripažįsta. Iš Kliubo .iž
do pinigų niekas negali nie
kur skirti be nepaprasto na
rių susirinkimo ir dviejų treč
dalių narių, dalyvavusių susi-' 
rinkime , nubalsavimo. Bet 
s a nd a riečia i sugalvojo .perkejs-j 
ti 'tuo^ punktus. Pagal jų plą^ 
ną, tai j. Kliub^ gali įstoti tik-* 
tai tie/’kuriį' ištikimi, Ameri
kos ir Lietuvos vėliavoms. Jei
gu iš prigulinčių narių kurie 
pasirodytų neištikimais Lietu
vos .fašistų vėliavai, tuo.įaus 
mesti juos iš Kliubo lauKan., 
Jie norėjo, ‘kad ir Kliudo , iž
das būtų laisvas, kad valdyba 
galėtu skirti pinigų, kur tik ji 
nori, be narių nutarimo.

Viską atlikę pagal savo kur
palį, pereitų metų kovo 24 d. 
sušaukė nepaprastą susirinki
mą priėmimui naujos konstitu
cijos. Kai kurie dar norėjo 
kalbėti tuo klausimu, bet pir-t 
mininkas Labanauskas pareiš
kė, kad. jokių kalbų čia nėra 
ir tuojaus bus skaitoma nau
jos konstitucijos rankraštis.

Pradėjus skaityti, nariai 
tuojaus pamatė, prie ko čia ei
nama ir neleido užbaigti, lie
pė pasidėti. Tapo užgirta se
noji konstitucija. Nuo to lai
ko sandarieČiai neteko įtakos 
tarpe Kliubo narių; ir šiemet 
jau už juos nebalsavo, nepai
sant, kad jie ir darbavosi vi*, 
sais galimais būdais.

j Rimbas.

nūs Zubatovo ar! Ozerovo tipo. 
(Iš “Kas Daryt?” 1902'm.)

1 * “Iskroš” 'koVa •' su kūkaliais iš
šaukė tokį “Rabočaje Dielo” -jpykini- 

“Gi “tekrai” Laiko ženklas yra 
ne tiek šie stambieji jvykiąi (pava
saris), kiek ndtųrįs vertes Žubatoyo 
agentų rjfžimašis “legalieųot” darbi
ninkų 'judėjimą. Ji nemato, kad tie 
faktai <kaip tik ir kalba prieš ją; jie 
—•tai irt liudija, kad- darbininkų ju
dėjimas yra, virtęs savo didumu pa
vojingai vyriausybės akyse.” (‘^Du 
suxažiavirnai';” 27 'pusi.). Visam-kam 
kaltas—tų “kurčių” galingiesiems gy
venimo reikalavimams” ortodoksų 
“dogmatizmas.” t Nieku gyvu nenpn 
matyt augštų kviečių ir kovoja su 
ąprindiniais kūkaliais! Ar gi tai ne 
“iškreiptas perspektyvos jausmas Ru
sijos darbininkų judėjimui” (ten pat, 
27 pusi.)?—N. L.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

t Sau&o 2|
* | f į f 5 J y • . , ? . ”, v

—rįiirė V. I.. Leninas, 
‘—Gimė išradėjas garinės 
UOS Watt, 1736.

1924. 
maši-



Užbaigus kalbėtojui prakal
bą, viena moteris parapijon- 
ka, k.uri sėdėjo šalia manęs,

i ve puikiai. \
Gamtos Sūnus.

Atsiųsk mums' 10c,’ o gausi mūsą

.4

■■■

Antradien., Sausio 21, 1913.0,
MM 
■MMKl

Puslapis Trečiai-

CHESTER, PA. tam jis. neduosiąs išrišimo ir bakstelėjo man f pašonę ir ta-' pasipriešino trįpis, atęjusimsi 
plėšikams, kurie visiems įsa-( 
k ė iškelti rankas augštyn. Bet Į 
vis tiek plėšikai pabūgo ir iš
dūlino sau laukan, niek ■> nepe
šę. Rašytojas randasi ligoni
nėje.

Peršovė Rašytojų, Kuris ■ 
Pasipriešino Plėšikams ,

Pagarsėjęs rašytojas Garet 
Garrett buvo plėšiko per plau
čius peršautas* madingoje, pu- 
siau-slaptoje smuklėje, 357 W. 
15th St., New Yorke, kada jis

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

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

po mirties turėsiąs degti pek
loje,' ir tt.

Aš gi turiu pasakyti
Vietiniai parapijonai darbi-'

re: Dabar aš žinau, delko 
, j! mūsų klebonas Paukštis taip 

- - į šiandien draskėsi per pamoks
lą, keikė bolševikus ir visus 
pažangiuosius darbininkus. 
Nes jis bijojo, kad neateitu- 
mėm į šį parengimą. O mes 
visgi atėjome: ir išgirdome 
daug karčios teisybės apie ku
nigus ir jų šventablyvus dar- 

i helius, paVyzdin, apie pralo
tą Olšauską. Aš ir knygelę 
čia nusipirkau praloto Olšaus
ko. Dainos man irgi labai pa
tiko. Apart to, viską girdė
jau dykai. .Mūsų gi,, parapi- 
! jonų, parengimuose ar Į baž- 
! nyčią nei kojos dykai nęgali 
i įkelti. Kaipo parapijos na
riai, mokąme į metus po 25 
dolerius iy, rodosi, jąu turėtų 
užtekti, ’bęt kas tau. Visokių 
mezliavų ir .padotkų pilna, y- 
patingai įnyri tie klebono ren
giami bazarai. Rengiamam 
bazafrui renka pinigus, vištų-* 
kus, visokius valgius ir geri
ngus.. Nuėjęs į bazarą; turi 

j tuos savo paaukotus daiktus 
Įpirkti ir visokių lioterijų ti- 

.1 kietus pirkti. Po tų parengi
mų, po tų bazarų, klebonas 
Paukštis su savo < Marijona 
gieda “gliorija,” o mes, para
pijonai, viską kunigui atida
vę, su savo vaikais turime tuš
čiais pilvais būti ir giedoti: 
“Kursai kentėjai už mus grieš- 
nus...” Mes turime pasnin
kauti ir badauti, nes kunigėlis 
su savo gaspadinėmis už mus 
atvalgo. ,

I Ji, giliai atsidusus, dar ne
užtenka, publika nepaleidžia j rėjo ką ten sakyti, bet tuom 
ir turi dainuoti trečią sykį. Ir 

tas "'tamsybė^’apaštalas'|kada po trečios dainos balsų 
' banga pamažėliu nyko, tai 
publikoje pakilo toks entuzia-

I zmas, kad rodosi ją (publi
ką) užžavėjo. Turiu pasaky
ti, kad ištikro drg. N. Jozels- 
kaitė ir G. Balčiauskaitė yra 
naujos žvaigždės, pasirodę ant buvo tikrai savo vietoje ir 
scenos darbininkiško horizon- itįiko sav0 ro]ę tikrai artis.

Sausio 5 d. įvyko senai pro
gresyvių darbininkų laukįa-i 
mas parengimas- J 
susidėjo iš koncerto, prakal
bų ir teatro. Parengimas nu
sisekė kuo puikiausiai; žmonių 
prisirinko tiek, kad kurie vė
liau atėjo, gurėjo stovėti, nes 
kėdžių pritrūko. Kitus sykius 
n\es katalikų-parapijonų dar
bininkų mažai turėdavome, 
bet šiuo sykiu turėjome labai 
daug/ pasidėkavojant kunigo 
Paukščio geram išgarsinimui. 
Nes kun. Paukštis, kaip, i tik i 
sužinojo^ kad A. L. D, L.: D- 
30 kuopa rengia koncertą, į 
prakalbas ir teatrą,i ir. nei.jo-' 
kios įžangos nebus, tai ;yržų,• 
uždyką, tai .įpuolė į tokį pusini 
minimą; kad su savo* r dviem; 
gaspadinėm negalėjo išgalvo
ti, kaip pakenkti šiam paren
gimui,. Todęl pasišaukė ketu
rias vietines davatkas ir pa
darė1 ^usirihkimą, kuris priėmė 
kunigo, ’palie’ktą rezoliuciją, 
kad nėdėlįoj, 5 d. sausio, vi
sas pamokslas būtų pašvęstas 
niekinimui ir keikimui1 progre
syvių darbininkų ir gąsdini
mui’ parapijąnų peklos kan
čiomis, jeigu kuris išdrįs nu
eiti ant bolševikų prakalbų.

Sausio £ d. kun. Paukštis 
bažnyčioje kitas pamaldas at
liko skubotai, kad šutau pinus 
daugiau laiko del pamokslo. 
Apie jo tą pamokslą daug ne
rašysiu, nes gaila užimti laik
raštyje brangią vietą. Tik 
pasakysiu keliai ištraukas iš 
jo mali-malienės, kad skaity
tojai žinotų, kokias nesamo-; 
nes 1 
plepėjo. Jis sakė, kad Sovie
tų Rusijoje, jeigu kurie tėvai) 
pakrikštija savo kūdikį, tai! 
bolševikai papjauna tą kūdikį 
ir jo tėvus. Toliaus sakė, 
kad A. L. D. L. D. nėra orga
nizacija, jos organas laikraš
tis “Laisvė” ir A. L. D. L. D. 
30 kuopa subankrutavę, tai 

• dabar Mdskva prisiuntūs čia 
į Chėsterį ’del A' L. D. L. D. 
30 kuopos piriigų} ir už tuos 
pinigus esĄs rengiamas Šis pa- 
rengiųias, užtat įžanga esanti 
dykąjį ’Kad virtiniai. bęlŠevi-Į 
kai baigią krikti ir hiekas jų 
neklaūšą, pas juos neiną. 
Kad du d bdlševįkų gręsiąs del 
katalikų didelis pavojus. (Ar 
ne keisti išvedžiojimai ? Bol
ševikai baigią krikti, jų niekas 
neklauso ir sykiu nuo bolševi
kų katalikam gręsia pavojus!) 
Ir jeigu kuris iš parapijonų 
nueisiąs į šias prakalbas, tąij

Atvunicv-, . , * i.

Parengimas ngra taip tamsūs, kaip
apie jūos įsivaizdina kunigas 
Paukštis, ir dalis jų supranta, 
kad nuo progresyvių darbi
ninkų jiems negręsia1 joks pa
vojus. Kun. Paukščiui, žino
ma, tai gręsia pavojus, nes 
jeigu parapijonai darbininkai 
apsišvies ir sustos mokėti f j am 
pinigus, tai tada reiks pamesti 
kunigystą ir eiti į šipjardį bū
davot! laivų. Delei šito jis ir 
stengiasi kiek galėdamas lai-į 
kyti :savo įJarapijoiiųs tamsy-, 
bės ik‘nežinyštes’ jūrose.

Trijose'valandose po pietų1 
prasideda koncertas. Uždan
ga iš’ lengvo pasikelia ir ant 
steičiaus, po vadbvystė ,drg. 
RudMfo-Ruda’vičiaus, uždainuo
ja kvartetas,' kuris susidėjo iš 
J.’ Rudolf, 14. Jožėlskaitefe, 
G. BalčiĄūskaitėš ir S.’Stan
ton ; pianu akompanavo E.: 
Zaleckaitė: Ir vos spėjo ’už
danga pasikelti,' kaip staiga 
pasigirdo švelnūs dainininkų; 
balsai ir pripildė svetainę sal
džia melodija, primenančia 

i vasarinės nakties slaptingą 
gražybę. Užbaigus dainą, 
publika griausmingais aplodis
mentais ačiuoja dainininkams 
ir priverčia dar užtraukti ki
tą dainą. Po kvarteto išeina 
dainuoti duetas: N. Jozelskai- 
tė ir G. Balčiauskaitė. Dai
nuoja vieną dainą—publika 
griausmingais aplodismentais 
iššaukia antrą sykį ir dar ne-l

laiku uždanga pakilo ir prasi
dėjo teatras: “Uošvė į Namus 
—Tylos Nebus.” Teatras iš
ėjo labai gerai. Mat, qia' prie 
aktorių draugų philadelphiečių 
prisidėjo drg. S. Janulis, ku
ris užėmė režisieriaus vietų.

Drg. B. švilpienė uošvės ro-

ta.

Kovokite prieš besirengimą prie 
Imperialistinių karų!CASTON ROPSEVICH

Baigęs JPhila. Muzikos Konservatoriją

't ;>

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

Apginkite Sovietų Sąjungą

STOKITE Į KOMUNISTŲ PARTIJĄ!

LENINOPAMINĖJIMO MITINGAS
gausite tikrai profesionalę pagel- 

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

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

Trečiadenį 
SAUSIO 22 D. 

7-tą Vai. Vakare

Madison Square 
Garden’e 

50th St ir 8th Ave. 
NEW YORKE

TAI TIE ŠVELNŪS

ar CIGARAI^
VARDU I

MENDJELO
Kurių Jūs Pageidavote

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

1 - L’ ;IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juok Išdirba ,

STANLEY PAUL
1035 Špring Garden Street 

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

“THE BELT GOES RED”
-Bailiška Masinė Regykla

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

Sporto Sąjunga, W. Ir. Choras ir Benas

Įvesdinimas Naujų Komunistų-Rekrūtų 
ŽYMUS KALBĖTOJAI

Įžanga į Balkohą 50 centų, Į Orkestrą 75 centai
Rengėjai—Jungtinių Amerikos Valstiją Komunistų Partijos Antras Distrik-

- - tas ir Jaunųjų Komunistų Lygaw •>
26-28 Union Square, New York City,- N. Y;

tO. i
Labai gerai paskambino pi

ano solo E. Zaleckiūtė. Buvo 
dar duetų, solo, kuriuos atliko 
tie patys dainininkai, su ge-i 
•gausiomis < i pasekmėmis. Po

j koncerto prasidėjo prakalba. 
■Kalbėjo drg. R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius. Kada išėjo 
kalbėti drg. Mizara, tai svetai
nėje užviešpatavo tokia tyla, 
kad galima būtų girdėti ma-> 
žiausios muselės sparnelių 
skreptelėjimas. Ir iš drg. kal- 
bėtojaus burnos pylėsi žo
džiai, kaipo iš šaltinio gausy
bės, apie darbininkų vargus, 

į jų kovas su išnaudotojais čia,
Amerikoje; apie ’. Lietuvos 

į- ' kraugerišką fašistų Valdžią ir
Garsus Europiškas praloto Olšausko romansus su

.. Ustijanauskiene, kaip jis jąD AIM CYDCI I CD|Q nužudė ir kitus to dievo atsto-■ fl 111 LA I LL L Liliu vo darbelius. Prakalba buvo
w w i turtinga ir darbininkai buvo
Jau Junjg. Valstijose ]abai patenkinti. Kadangi į- 

----------  • žangos nei jokios nebuvo, tai 
Naminis linimentas naudojamas padengimo lėšų ir Gastoni- 

per suvirs 50 metų greitam sus- J°s streikienų vadų vedimo 
tabdymui skausmų nuo Neuričio, bylos, kurie yra nuteisti il- 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, giems metams kalėjiman, bu- 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, vo renkamos aukos. Kaip ma- 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti- tos, publikai koncertas ir pra

šių Muskulų ir Sąnarių. kalba labai ^patiko ir tą pa- 
Amerikos vyrai ir moterys gali rengimą įvertino gausingai au- 

tikrai pasidžiaugti, nesą bonką kodami, nes mūsų parengimuo- 
Jrain-Expelleno su Inkaro vaizba- se reįaj pasitaiko tiek surink- 

«. Auk°j°: S- Janulis 51-30;
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek- ?uKzhene,^J. Pundzevičius; P. 
vienas gali lengvai nusipirkti bile Kaitra, V. Valeckienė, Ahtona- 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už vičienė, O. Zaresienė, A. Gi- 
35c. ar 70c, , , j } ^aitis, J. Zorskis, J. Grigas; V.

PaipikiĮe bjogiausį iš visų seną Buteikis, J. Masonis, F. žyžis 
skausmą — Reumatizmą, arba ir J. Liaudanskis ' po 
Neuraitį, Neuralgiją, • Mėšlungį, Shuppas, Gabalovičius, Gedvi- 
Galvosf Skaudėjimą, Dantų Gėli- ias, A. Lipčius, A. Gabulas, 
mą, Isisėdaųtį i kūną Peršalimą— j. Povilauskas, S. Seimą ir F. 
tik pavaktuok.te kaip kelių mmu- Dura 50c j Valekonis 77 
u tt^aUhe JnHkT centus> 3mulki» surinkta 

su inkaro yaisoezenkliu urnai at- __ ’. .
neš palengvinimą. Sunku,’ tikėti. ^3.. Aukotojams
tam, kuris turėjo kankinančius tanu širdingai ačiū!
Skausmus. j

O prašalinimpi apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokiš darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėju^iū Tr pajaūhėjdsiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 

•ir lanksčiu^, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnaiĮir Efek
tingai Pain-Expel!eris sil Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 

‘ apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

tiškai. Ir kiti aktoriai ir ak
torės savo užduotis atliko pui
kiai.
i 1

Laike pertraukų mūsų ne
nuilstantis literatūros platinto
jas drg.. Šlajus pardavė 25 
“Darbininkų Kalėii'dorius,” 10 
knygelių “Pralotas Olšauskas” 
ir dar įvairių knygelių išpla
tino po keletą egzempliorių.

Programa, pagal patarimą 
drg. Rudavičiaus, buvo sutai
syta labai gerai. Iš sykio 
jidblika pasiklausė žavėjančių 
dainų ir pasilinksmino. To
linus per prakalbą daug ko 
naujo išgirdo ir pasimokino. 
O ant galo, per teatrą, publiT 
ka prisijuokė ir linksma skirs
tėsi namo. O kalbėtojas ir 
aktoriai buvo užkviesti į stu- 
bą, pas drg. Gižauską, kame 
drg. Gižauskienė, Valikonienė 
ir Dudonienė"' pagamino ska
nią vakarienę., Laike vakarie
nės draugai R. Mizara ir Ru- 
davičius pasakė trumpas, bet 
drūtas prakalbėles iš meno ir 
dailės srities, žodžiu, paren- 

I girnas visais žvilgšniajs-nusida-

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

stebuklingų žolių vertūs tflkstančit 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei vidurių suge 
dimo Toks žmogus yra susiraukęe 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap 
tmtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinj kalną parodytum, tai jam malo 
nesnė būtų sveikata, negu tas šauks* 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąi 
apimtu kokių nors nesmągumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nu< 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų n 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemab 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (astb

Ima), peršalfrrio, skaudėjimo po krū 
tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist 

Į žolių, kurios jums sugrąžins sveika 
i tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
, skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą 
į širdies ligą, tai atsiųsk 85d, o\gausi 
| mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus ‘*Neiyų aparatais/’'* Nervų h 
ga, 
sų

Vaikai Kaipo Samdomi 
Plėšikų Padėjėjai

Policijos k o m i s i o n ierius 
Whalenas sekmadienį savo, 
prakalboj Central Methodist įai šutei 
Episcopalian bažnyčioje, be 
kitko, pasakė, kad vystosi 
nauja kriminališka “profesija” 
tarp jaunų berniukų. Vaikai, 
turinti po kelioliką metų am
žiaus, yrą plėšikų ir žmogžu
džių samdomi, kad pristatytų 
į tam tikras vietas revolverius 
ir kitokius plėšimo įrankius. 
Jeigu apiplėšimas būna pasek
mingas, tai vaikas už tai gau
na dolerį. . „

vra labąi uA>gas dalykas, bet mū ! 
Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
..........* Suteikia žmogui ramumą

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

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

M. ZUKAJTIS
25 Gillet Rnad. Spencerport. N. Y.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

—r
'TU

i

darbininku’
KALENDORIUS

1930 METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA Iš 212 PUSLAPIŲ
Kaina 25 Centai

Puikus rinkinys svarbiu informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.

Tuojau įsigykite tą svarbą veikalą, skaitykite jį ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
vieno parengimo neaprūpinto su darbininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami darbininkus, siūlykite tą svarbų vei
kalą. Darbuokimės, kad išplatinti visą.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas’ automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame)____ _$25
Specialjškas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
nus L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte, f

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

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229. 

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas visuose miestuose ir miesteliuo
se, kur tik yra lietuvių. Literatūros Draugijos ir Dar
bininkių Susivienijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
punktu platinimą darbininkų kalendoriaus.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N.
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Du Pasauliu
Vertė D. M. šolomskasParašė V. Zazubrin Weitzencom Bldg., > 

blic Square

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spalvom Paveikslu*

Studija atdara kiekvieną, dieną ir“ 
'nedėliomis nuo 9:80 Iki 6 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, ’ 

Public Square f -™
WTLKES-BARRE, PA.

JoM'/JoS'tSval
varde. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote, praneškite. S. Baltutis, 150 
—4th St., Elizabeth, N. J.

, , k, > J / (17-19)
PAJIEŠKAU pusbrolio Adomo Mar

cinkevičiaus, seĮiau gyveno New
ark, N. J. Turid svarbų reikalą iš 
Lietuvos apie jo ( tėvus, tat prašau 
atsijfaųktif arba k£s žinote malonėkit 
pranešti. A. Marcins, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N? Y. 15-17

Kuopa iš savo iždo aukojo 
Daily Workeriui” $5.
Pradžia veikimo gera. Rei

kia tikėtis, kad kuopos komite
tas įtrauks į veikimą ir jauni
mą, kurio čia randasi nema
žai ir pažangus. Tik reikia 
pasidarbuoti, tai jaunimo turė
sime.

šaukti policiją Ir ugniagesius, 
kad tuos bedarbius išskirstyti.

Mūsų “gerasis” Fordas savo 
kalėdų linkėjimuose linkėjo vi
siems bedarbiams darbus gauti. 
Bet antrą dieną po kalėdų iš 
savo dirbtuvės visai atleido 
daug darbininkų.

LIETUVAITĖ FOTOFRAFIST&

j .

C
PAJIEŠKAU brptfo Antano Rusecko, 

kuris' šenidu gyveno New Yorke. 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
žinote malonėkit pranešti. Andrius 
Ruseckas, 1417 Dickson Ave./ Scran
ton,\ Pa. * 15-19
PAJIEŠKAU draugo Vlado Kuli

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

Sausio 13 d. Bostone tapo 
nušautas slaptosios policijos 
narys James J. Troy, kuomet 
jie nuėjo suimti piktadarį 14 
Dilworth St. / PįktaUari.s, nu
šovęs detektyvą, paspruko, bet 
policija tvirtina,’ kad vėliaus jį 
įpagay ūsi. N orį ? sūi’mtąsis , gi- 
nasi :nieko nęžjnąs • .apie tą 
žmogžudystę. J , ' J . ; .

-. •». > . r j • 1
’Sausio 14 d. Uynjie'pradinėn 

mokyklon atėjo Mėvynių metų 
mergaitė taip pąsigėrus, ■ kad 
vos ant kojų >$ąlėjd pastovėti; 
Tuojaus buvę pradėta1 .taįdy- 
mas) kur jį jgją^p,.^ęgtinė^/ Da
bar tokių ąt^itikįmų1 ipąs: Įpus 
labaiį ; h ? i ' • ■'

McADOO, PA

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ '

c

t f

Pristatom kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas

bus

MACYS BROS. FURNITURE COBALTIMORE, MD.
I,.

WATERBURY, CONN.

nuolių, tai privalo ir juosl»Darbininkai Pradėjo Organi- 
I ‘riv/U’iR i Nania Uniia

4—

džia

L.

PAJ1EŠKOJIMAI !

nuo 
kai 
bet 
tai,

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

M

MOTERIMS:
PanedSliais Ir

Utarninkaia

CHESTER, PA.
paminėjimu mitingas bus

priešo”: Ura!...

nesako.
Romos Klerikalas.

duoti 
grie-

Norintieji go- 
’• tikusio patar

navimo ir už 
žemą kainą, 

’ nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

seredoj, 22 sausio, 
, 69 So. Park St., 

Visi nariai ateikit, 
Atsiveskit ir

Sekr. A. Skairius.
(17-18)

;162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

Lenino
utaminke, 21 sausio,'Lietuvių svetai
nėj, 4 ir Upland gatvių, 8-tą vai. 
vakare, 
nes

PanedSliais nuo 12 vai. 
dieną per visą nakt|. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

.Bell Phone, Poplar -7645

A. F. STANKUS 
graborius-undertarer

PAJIEŠKAU pusseserės Anastazijbą
Slavinskaitės, Kulių ■ parapijos, Tel

šių. apskričio! Seninu gyveno Rum-

Kviečiame visus atsilankyti, 
geri kalbėtojai.

Rengėjai.

Kaina žemiausia — fofnišiai garantuojami. 
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis,

E. WINDSOR, CANADA 
j / i )

A. L. D., L. D.. 2.1-ma kuopa kvie
čia visus vietos ir apiėlinkės lietu
vius atsilankyti į Sene Vinco pra
kalbas nedėlioj, 26 sausio, po No, 
250 Drovįllard Rd., E. Windsor. Pr£- 

2-rą vai: po pietų:
t Rengėjai.

(17-18)

Rengėjai.
(17-18)

nuo kazokų pasislėpė. Kazokai, reiškia, 
juos nedabaigė kapoję.

MoįtoVylov rūsčiai žiūrė j o. į belaisvius.
—{Vaikai,—kreipėsi jis pyie■ jų,-—gal būti 

jus geriau pribaigti, kam dar' kankintis?
Nė tai iš šalčio, nė tai iš; baimės belais

viai .drėbė j o ir glaudėsi vięilsįprie antro.
—Dar jūs tylite, niekšai, nenorite atsa

kinėti ponui oficieriųi. ĄsĮ jus < tuojaus, 
tuojaus!* ’

s Motovylov pradėjo’ atsegĮdiiieti revolve
rio krepšį. Vienas tajip išbąloj Kad net per 
purvų . ęlųogsnį buvoį matomd, antras su 
perkirstu, veidu, visai dar jaunas, verkė.

-r-Ną, na, dar nusigando šunytis,—nusi
juokė oficierius, ir pasisukęs prie sargybi
nio prisakė’:—Vilk tą purvą į divizijos šta
bai ' .

Kada belaisvius nuvedė, Motovylov sto
vėjo greta Baranovskio ir piktinosi, kad 
kazokai taip bjauriai kapoja ir' nedabai- 
gia:

—Ar negalėję tie velniai iki mirties su
kapoti; dar paleido du niekšus! Tfu!... 
Koki kiaulės!

Foma nepatenkintai zurzėjo:—Ar verta 
juos į belaisvę dar imti? Irgi, mat, žmo
nės, net ašaras parodė, o kaip apkasuose 
buvo, tai kaip pasiutę šaudė mūsiškius. 
Štai mes per tris dienas puolėme jų vieną 
pulką, ir niekaip paimti negalėjome, o kaip 
apsupome juos ir pradėjome iš šono šau
dyti, tai jie visi lopas iškėlė:

—Mes, broliai, jau senai pas j ūmi norė
jome perbėgti!

—Svolačiai!—Foma piktai nusispjovė,— 
suprantama, mes ' juos visus nudūrėme. 
Auštant baltųjų sargai pranešė, kad Rau-

(Tąsa)
—Kas per velnias? Savi?—žaibu.perbė- 

. go mintis pas oficierą. , į
Jis norėjo garsiai rėkti, sulaikyti savuo

sius, išaiškinti visiems, kad čia nesusipra
timas, kad savo baltieji tuojaus pradės 
skerstis. Balsą neišdavė. Jis dejavo; * Jį 
užglūšino baisus riksmas “pri 
Ura!... Baranovskis aiškiai matė, kaip ofi- 
cieriai ir kareiviai iš abiejų pusiu savi puo-’ 
lė vieni kitus. Baranovskiš griuvo^ kietas 
batas skaudžiai užmynė jam ant galvos?. . 
Susitiko, šautuvai braškėjo, - lūžo kovoj, 
durtuvai su braškėjimu varstė krūtines. 
Mirtinai sužeisti, dejuodami yįrto. • Vieni 
kitus pažino tik už kelių minučių, kad tai 
buvo savi. Kada jie vėl sugulė į apkasus, 
tai daugelio jau gyvų nebuvo. Motovylo
vas gavo durtuvu į žandą. Dabar sėdėda
mas greta su Baranovskiu, jis keikė ir 
dengė,skarele savo veidą.
. —Štai tau ir ryšiai. Velnias žino, kas 
per tvarka.

Baranovskis gulėjo ir prisiminė iš kor
puso lekcijas-apie taktiką: “Viršutiniai 
atžymėjimai ant mundierų, ponai oficiefcai, 
daug reiškia del tamsių kareivių. Įvairūs 
aiškūs, spalvuoti kaspinėliai, skarmaliukai, 
galionų apsiuvimai vieton antpečių, guzi- 
kai, šniūreliai, kryželiai, kukardos, žvaigž
dės, ir tt., traukia prie savęs širdis muži
kų. Mes. turime išmokyti kareivius gerbti 
ir gerbti tatai. Mes turime įtikinti karei
vius, kad tik jo pulke yra raudoni apsiuvi- 
niai ir kjti atžymėjimai. Mes turime įti
kinti kareivį, kad jis yra laimingas, jeigu 
nešioja ant savo kelinių galioninius apve- 
džjojimus. Ir tikėkite, ponai, jeigu mes 
tame įtikinsime kareivį, jeigu mokėsime donoji Armiji artinasi didelėmis spėkomis, 
atvesti jį prie tikėjimo mums, tai mūšyj • —O jų, ar daug yra?—paklausė kapito- 
Įareivis už tuos šniūrelius ir kitus įtiekusias, bataliono komandantas.
padės savo galvą, prirodys, kad jo pulkas —Be galo, be skaičiaus, ponas kapitone, 
-Į--geriausis pulkas,. vienatinis iš drąsiau- ij-^hė mėmąstydamas atsakė sargas.
šių, .nes jis turi tokiuš apvedžiojimus, tos 1 KareHihi ant linijos nubaidė zuiki ir

—r —u------- .

DETROITO W0S
Apie Viską po Biskį

Reikia pasakyti, kad del to
kios didelės kolonijos, kaip Det
roitas, tai pastaruoju laiku 
“Laįsvėj” mažai korespondenci
jų telpa. Kažin ką veikia rpū- 
sų draugai korespondentai, kad 
nieko neparašo? Kuomet mūsų 
parengimų ir įvairių kitokių 
žinių būna nemažai, tai tuo -lai
ku korespondentams 
plunksnai rūdyti, tiesiog 
kas...

Sausio 9 Dieną 800 Mainierių 
Išėjo j Streiką

Silver Brook Haddock Min
ing Co.,, Candlemas Coliery, 
virš astuonių šimtų darbinin
kų išėjo’ ! į streiką prieš nu
mažinimą algų.

> Jau praslinko devyni me
nesiai, kaip jmainieriai reika
lauja, kąd- (kampanija jiems 
mokėtų už ąngĮių prilioduotą 
vagonėlį į pę ■ $2j3Š ir kad už 
taip j yhdiriamus’ jardus mokė
tų, ' kaip; jkontrakte pasakytą. 
Taįpgiį kkd kampanija mokėtų 
už’štatypią sparų nuo 60 cen
tų iki $3.60. Kompanija at
sisakė tą mainierių. reikalavi
mą išpildyti ir tuomi sulau
žė penkių metų padalytą su
tartį. Už priliodavimą vago
nėlio anglių kompanija moka 
tik 73 centus ir už mastus 
$4.05 iki $12. Teisybe, 
kuriems užmoka ir $35, 
čia jau bosų malonė. Ir
iš astuonių šimtų mainierių 
gal gauna tik penki. Už sta
tymą sparų nieko nemoka. Už 
keturių tonų vagonėlio prilio
davimą kompanija moka tik 
$1.04, bet darbininkai reika
lauja $2.26.

(Pabaiga 5-tame pusi. V

Fi J :
. I .

[Abnlzamuoja ir laidoja numirudda 
visokių kapinių. Norintieji aerĮausto pa
tarnavimo ir u£ žemą kalną, rraltądien 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas man 
galite gauti lotus ant vtsekfų kapinių Ukk 
geriausiose vietose ir ni Žemą kalamą. T

1023 Mt. Vornbn Street 
PHILADELPHIA, PA. 7

I I
• r.

fiįių, (nes jis turi tokiuš apvedžiojimus, 
h* tos spalvos. Fetišizmas vis gyvuoja šie-* 
loj liaudies, tai, ponai,-reikia'pripažinti ir 
kuoplačiausiai išnaudoti,”

—-Aiškūs skar mali ūkai,—mintijo oficie- 
rius,—-aiškūs skarmaliukai ir del jų, už 
juos, žmones sukvailėja. Tai yra kas to
kio tame kvaila, besmegeniška!

Bet kokia tai baisi ir teisinga1 teorija! 
Aiškūs, spalvuoti skarmaliukai ir už juos 
gyvastis!

Auštant sargybiniai atvedė du belaisvius. 
Vienas kairia ja ranka palaikinėjo dešinią
ją, perkirstą kardu. Antro visas veidas 
perkirstas kardo, kraujas šusimaišęs su 
purvais, tekėjo per mundierą. Abu jie bu
vo šlapi iki kaulų ir molini.

-Iš kur jūs ir gavote tokius?—paklau- 
Motovylov.

į—Iš ežero ištraukėme, pons oficieriau. 
įname, girdime dejavimą krūmuose. Mes 

ap, ir sugavome juos. Kalba jie, kad

/ Kareivį ant linijos pabaidė zuikį ir 
jūokauddftii, kaip vaikai, bėgiojo paskui jį. 
Černousov, parodė Motovylovui didelius 
stulpus dulkių, kylančių raudonųjų pusėje.

-—Žiūrėkite, žiūrėkite, pons oficieriau, 
kas pas raudonuosius. * Rezervus patraukė, 
turbūt įbgii^iai keršins.

Kareivius . pakvietė sugulti į apkasus, 
prisakė prisirengti. Raudonarmiečiai ne
davė ilgai laiįkti. ' Dvienų dideliais pulkais 
puolė jie ant* sodžiaus, užimto per baltuo
sius,. N-skos 'divizijos kareivius. Kapito
nas jų pažiūrėjo per žiūroną:

. —Oho!—tarė jis į kareivius,—daug ap
sirengusių kailiniais, matomai komunistai. 
Žiūrėkite, vaikai, kailinius negadinkite, tai
kinkite po kazirku į kaktą.—Ir biskį pa
stovėjęs, 'sukęmandavo:

—Trisdešimts kulkų; retai pradėkite!
—Po trisdešimts kulkų, retai pradėkite 

—perdavinėjo jo komandą.
(Tąsa bus)

n . x „ ... . , (blynelius? Juk ir čia vertėtu! >omumstų Partija ir Jau- ■ - testuoti kad ■ nejsileistų“
|Q Komunistų Lyga reng.a i bažnyčią, 

mejimą Lenino mirties, i 
iris įvyks sausio 24 d., 8 vai.

are, Eiles svetainėj, 1112
įdison Avė. Įžanga 25 cen-; 
ypatai. s . .

Vietos ir apielinkių lietuviai; 
alo šiame parengime da- 

•auti. Tąipgi kurie turi'

aginti dalyvauti ir pažiū-' zuotis j Naują Uniją 
L/kaip ■ svetimtaučiai jau-1 Sausi(1 16 d. }vyl<0 pfrmas 
hai dalyvauja tokiuose organizavimo darbininkų j 
bminkiškuose parengimuo-; nauja uniją _ The Metal

Workers Industrial League su- 
- sirinkimas. Daugelis darbi- 

Vietos lietuviai fašistai ir ninku išpildė aplikacijds if už- 
patriotai vis dar kalba visokių ■ simokėjo po vieną dolerį įsto- 
nesąmonių apie juodveidžius. jimo. Buvo susirinkę ’įvairių 
Girdi, jie greitu laiku užval-'tautų darbininkų. Kalbėjo 
dys mūsų svetainę ir net mer-, minimos unijos nacionalis sęk- 
ginas, kurios į svetainę atei- rotorius iš Pittsburgh, Pa. 
na Kiti V61 dejuoja kad jau j Waterburio darbininkai. pri. 
svetaine užteršta ir t. t Mat,(taria u<ai ir stoja;„kad 

l?a" ■ organizuoti n e o r g a n izuotus 
bus Kommnstų Partijos, tan « Bus šaukiami dj-
tame baliuje dalyvavę ir juod-i , .. ... ... .
vnidžiAi Ir reikia nasakvti deh maslnlal mitingai. Taip- WrC ■ | j-P- i ' ’gi bus ir ant gatvių laikomi
kad visi juodveidziai buvo; mitingai 
sportai, dailiai mokėjo apsieiti. * *
Bet vienas dalykas man nesu-; Lietuviai darbininkai, rašyki- 
prantamas, kodėl tie patys; tės į nąųjai organizuojamą 
Įmones neprotestuoja, kuomet uniją, nes tik ši unija tikrai 
jųodveidžiai ein^ į vieną jsu i gins darbininkų reikalus. \ 

vieno puodo, ' 3 ’ J, *Ž.

(“Laisvės” Biuro Pranešimai.) 
Vienok apie taiĮĮlįį Brighton© A. L. D. L. D.

Kuopos Susirinkimo‘j <
Šiame kuopos susirinkime 

išrinkta nauja kuopos valdy
bai. Organizatorium išrinktas 
senas ir nehlrilstftntis darbu b-/ 

< tbjAs 'K. Vaškišj fili, raštinin
ku dar nesenai 'atkeliavęs iš 
Lietuvos , Al. Jurcįonas; prat, 
rast, pįritiiau veikas So. Bosto
ne drg. Petraitis ir iždininku 
senas vietos veikėjas J. Rum
šas. Reikia tikėtis, kad nau
jai išrinkta valdyba pasidar
buos del kuopos ir ją padidins 
narių skaičiumi.

Jau pirmame susirinkime 
kuopa pasibrėžė veikti. Ne- 
dėldienį, 26 d. sausio, 3 vMl. 
po pietų, Lietuvių svetainėj, 
26 Lincoln St., bus surengtos 
prakalbos. Kalbės drg.-M., 
žaldokas. Vietos ir apielinkių 
lietuviai turi atsilankyti į šias 
prakalbas,, nes draugas žaldo
kas yra geras kalbėtojas.

Vasario 21 d. rengiamas te
atras ir balius. Bus suvaidin
ta dviejų aktų komedija ‘tSu- 
lyg Uąujpsios Mados.” šokiai 
tęsis 'iki 2 vai. ryto prie yB. 
Stanley^ drkestros iš Brockton, 
Mass.- ii ■

29 d. gruodžio, I. S. A. sve
tainėj, Ateities žiedo Vaikų D- 
lė perstatė keturių veiksmų ir 
vieno paveikslo operetę “Sniego 
Karalaitė.” Atsižvelgiant' į lo
šėjų amžį, tai vaikučiai lošė ir 
dainavo pusėtinai gerai. Lošia
mas veikalas savo turiniu nela
bai kokis. Bet del to kaltinti 
rengėjus negalima, nes mūsų 
literatūroj nėra ir nesirūpina 
del vaikučiuę tinkamų] '(ošimui 
veikalėlių įagąAiint.

šį veikalęlį sųmokino ir dau
giausia darbavosi draugė A. 
Zakarienė; jai pagelbėjo dd. St. 
Butkus, V. Žukas ir kiti. Pirm 
pradėsiant lošimą, vienas žiedie- 
tis vaikutis pirmininkavo, papa
sakojo apie lošimą ir prašė vi
sų laike lošimo ramiai užsilai
kyti. Gi baigiant lošimą, taip
gi ž. c lietė mergaitė, pasakė 
gražią prakalbėlę apie A. ž. V. 
dr-lę, ką jie mokinasi ir kvietė 
visus vaikučius, kurie dar nepri
guli, prisidėti prie A. ž. V. 
draugijėlės.

Moraliu atžvilgiu vakaras pa
vyko gerai. Bet finansiniai ar 
tik rengėjai neturės nuostolių. 
Svetainė brangi ir kitos išlaidos 
nemažos, o publikos buvo per- 
mažai. Tame nekurie kaltina, 

i būk svetainė netinkamoj vietoj 
! ir panašiai. Rodosi, kad dau
giausiai kalta mūsų progresyvė 
publika, kad taip šaltai atsine
ša į tokį svarbų klausimą—jau
nosios gentkartės auklėjimo 
klausimą. v

♦ Mūsų P. M. S-gos 4kp. lošė
jai šitą sezoną- darbuojasi pa
girtinai.,. Jau turėjome progą 
matyt du gerai suloštu veikalu. 
Dabar vėl mokinasi draugo Se
no Vinco parašytą veikalą “Uiž 
Dievą ir Tėvynę.” Tai naujas" 

‘gražus, įdomus veikalas: trijų 
aktų didelė drama.

Kiek girdėjau, tai šitas pui
kus lošimas šus perstatytas 2 
d. vasario. • Visi tėmykite apie 
tai pranešimus.

Detroite dar vis didelė bedar
bė. Buvo sakoma, kad nuo,6 
d. sausio visos automobilių dirb
tuvės pradės dirbti ir vėl bus 
“geri laikai.” Bet atėjus 6 d. 
sausio, tai nekurios dirbtuvės 
pradėjo dirbti, tik su visai ma
žai darbininkų ir tik po kokias 
dvi dienas į savaitę, o visiems 
kitiems darbininkams paliepė 
eiti namo ir laukti: “Kaip rei
kės, tai (pašauksime.” Daug 
darbininkų jau laukia po tris ir 
daugiau -mėnesių ir jau daug 
badauja. Kada miestui pareikė
jo 2)000 darbininkų nuo gatvių 
sniegą nukasti, tai susirinko 
apie 20)000 darbininkų. Turėjo

PRANEŠIMAI'.
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
A. L. I). L. D. 2-ros kuopos susi

rinkimas bus seredoj, 22 d. sausio, 
po No. 376 Broadway, 7:3P va!.; va
kare. Visi nariai ateikite, turim 
svarbių reikalų aptarti. Gausit nau
ją kriygjt—Seųoį Vinco Raštiis. Taip
gi; <1. -.Rimkus skaitys parfkaiįą dienos 
klausimu. Bus apkalbama ratelio 
darbai. Žinote, kad ratelis liko su
tvertas 3 menesiai atgal visų progrfe- 
syvių organizacijų, kad tvarkyti pa
rengimus, bet iki šiol į is jokio pa
rengimo . nesu rengė. A. L. D,. L- Di 
kuopa netari teises rengti, nes rąl 
telis stovi priešakyj visų organiza
cijų. Taipgi dalyvaus šiame sdsirin-’’ 
kimo d. Žaldokas. Bus renkamąjįir 
kuopos valdyba. Tat visi nariai tla? 
lyvaukite.

ELIZABETH, N. .1.
A. L. D. L. D. 54-tos kuopos su

sirinkimas bus 
L. D. P. Kliube 
7:30 vai. vakare, 
yra svarbių reikalų, 
naujų narių.

RIVERSIDE, N. Ji ,
D. L. D. 142-ra kuopa ren

gia šaunią vakarienę ir šokius su-į 
batoj, 25 sausio, Lenkų svetainėj; 
Fairview ir Adams St. Vakarienė 
bus puiki, nes bus geriausios, gaspa- 
dines, kurios moka skanius valgius 
pagaminti. Taipgi bus visokių įvai
rumų ir smagumo, o be to ir šokiai 
prie geros muzikos. Tat kviečiame 
vietos ir apiėlinkės lietuvius Atbildn- 
kyti. ■ - i-,-

PHILADELPHIA, PA.
D? S. A. 11-ta kuopa rengia va

karėlį su programa nedelioj, 26 d. 
sausio, Liaudies Name, Fairmount 
Ave. ir 8th St. Pradžia 3-čią vai. 
po 4>ietų. Programą išpildys A. ž. 
V. D. nariai. Taipgi bus skaitoma 
svarbi paskaita. Kviečiame visus at
silankyti. Būtų labai gerai, jei drau
gės galėtų paaukoti del >to vaka
rėlio ’kokį pyragą arba keiksą.

Rengėjos. < 
(17-19) 

* • •

ŠIŲ METŲ MADQS

FO RNIŠ1 Al!
Išparduodami Dabar

PARLOR — BEDROOM 
KITCHEN SUITES

»c
k b!

> oi

DINING ROOM and

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y

TeL, Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
(žanga hud 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare SOc; po 6 vaL vakare 7ŽC. 
r»V»rn A Antroj klasėj lašais išsimaudymas «.tAlKA Jr miegojimas per visą naktį ant Jį Centūt 

trečių lubų, onngarn kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujau
sios rūžies maudynes su modemiškais pagerinimais, -čia įtaisyta < 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis I 

prūdas su sūnum vandeniu.
' LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
i Telefonas r Pulasld 1W
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Nącionalės Mai-

. W.lį

Darbininkai, Stokite į Savo Klases Partiją!
£

Addrex

“Ateities įvykiai 
mėta savo 

šešėlius priešakyj”

v 1

i (Pabaiga nuo pusi. 4)
Išėjus mainięriams į streiką, 

vadovybę paėmė tie darbinin
kai, kurie priguli prie Nacio- 
nalės Mainierių Unijos. N Bet

Cųmmunist Party U. 4B. iA.
43 East 125th Street,
New York City. j

I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 
me more inlormatien. c > *

i šią
Dau- 
sveti-

Y f

mum

or ii'

AnUradien., Sausio: 21, 1980

McADOO, PA.

įžymesnių vadų dar nėra, gal 
" M&liaus pribus.

Jau šeši i mėnesiai, kai U. 
M. W. of A. 1115 lokalo mai- 

pradėję rengtis 
už tuos pačius

Bukite nuosaikus

venckįte to ateities šešėlio
ie streiko
ik ai avimus, kttrie ir dabar 
įstatyti. Buvo mainierių 

šaukiamas specialis mitingas 
ir kvietė iš VII Distriktb vir
šininkus, bet nei vienas jų ,ne- 

*pribuvo, visi pranešė, kad ser
ga, negali pribūti. Tuomet 
mainieriai išbrinko iš ; savo 
tarpo kėturius vyrus ir pa
siuntė į. raštinę. Nuvykę neį 
Meno MiHiįdiįkų nėrądo nei; 
[raštinėje,\ nei namuose. Paga
linus, kaip tai mieste pasitai
sė pasigauti sekretorių, tai 
si vertę 4. • Automobilių atsive
dė. Jis pradėjo aiškintis, kad 
abai sergąs ir klausė mainie- 

rius, ko jie iš jo nori.
Mainieriai jam atsakė, kad 

£ jie iš jo nieko nenori, bet rei
kalauja, kad' kompanija pil
dytų tą, ką ji turi pildyti ir 
kad jis, kaipo unijos distrikto 
sekretorius, privalo būti su 
darbininkais, nes jie skelbia 
streiką.

Išgirdęs, kad darbininkai 
rengiasi į streiką, tuojaus už-'į 
miršo ir savo ligą, pradėjo; 
agituoti, kad dabartiniu laiku 
nieku būdu negalima skelbti 
streiką, *nes kasyklos menkai1 
dirba, -o ‘konfcpanijos turi labai 
‘ ųg fnwverturios> anglių ir 

suranda mafketų ir tt. Gir- 
3 jūs turite džiaugtis, kad 
r gaunate išdirbti po tris 

’ ar keturias dienas į savaitę.
ML jeigu pradėsite kompa- 
iją 'kiršinti, tai ji gali visai 
agyklas uždaryti. Girdi, rei

kia geruoju su kompanija kal
tis, prašyli, kad ji pagerin- 
sąlygas ir tt. Girdi, aš vis- 

ą paimū į; savo rankas ir esu 
ras, kad kompanija viską 

dys. Paskui, pradėjo, pa- 
jakoti, kadį mūsų ’ tokale ran
dasi keli pariai, kurie kelia1

< šuirutę, ir todėl juos reikia su- i 
isciplinuoti. O geriausiai esą j 
>kius nenuoramas iššluoti iš; 
nijos ir iš darbo. Girdi, kuo-Į 
et mes apsivalysime nuo 'to-j 

ių , narių, tai visi būsime lai-1 
irgespi.
Tuomi viskas ir užsibaigė, 

ėst sekretorius į savo rankas 
įviską paėmė. Bet kuomet mū
sų lokalo komitetas, praslin
kus trims dienoms, nuėjo pas 
kompanijos atstovus, vyriausia 
galva jiems atmokėjo, su po- 

efr’ licija nuvijo nuo kompanijos 
*.emės ir pareiškė, kad kol 
:ompanija laikys šias kasyk- 
B8, tai jiems darbo nębus.
Ir taip buvo. Kuomet tapo

(įšauktas mitingas, tai mai- viršininkus pasiųsime šunims 
Jenai nusigando, šaukia vėl šėko pjauti. Nącionalės Mai- 
ą mūsų “geradėją,” kuris sa- nierių Unijos vadai yra tikri 
:ė, kad tuojaus viską sutvar-1 darbininkai ir jlfe gina darbi

ninkų reikalus, o ne kasyklų 
kompanijų, kaip kad daro 
Lewiso mašinos nariai.

McAdoo randasi :N. M. U. 
lokafas ir turi' virš šimto naį 
rių. Jeigu kurie norite gauti 
platesnių' žinių, tai kreipkitės 
pas vieną iš šių draugų: TC. 
Globis, J. Paula.vičia, arba J. 
Miller, ir tjie suteiks jums vi
sas reikalingas informacijas.

f ' ‘ J .'Miller, ■
A. P. L. 5A< Kp, (Kbrešp.

&•»
ii'

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS.
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkainiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau. 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: Keystone, “SL9669 
Bell, Oregon 5186

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjjmo, 
jeigu norite išlaikyti sav-O 
fijuras šiandieniniai madingas

Mada labaii mylį' švelnius žavinčius 
apsisklembimus naujoviškos figūros. 

/ Nepražudykite tą dailią išvaizdą, ne
leiskite savo akims būti didesnėms 
už >pilvą. Bukite nuosaikus — bukite 
nuosaikus visame kame, net rūkyme. 
Valgykite sveikai, bet ne bė saiko. 
Kada jus ima pagunda perdaug pri- 
sivaišinti, kada jūsų akys buna dides
nės ųž pil^ą, vietoj to.aižsirukykite 
Luclįy. Ateities įvykiai meta savo 
šešėlius priešakyj. Išvengėkite to atei
ties šešėlio, vengdami perdęjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo fjgurą nau
jovišką, Žavėtinai pilną.

Lucky Strj^e,puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TpASTED.” Visi 
žino1! jog karštis apvalo, o “TOAST- 

. ING” ne tiktąi, prašalina nešvaru
mus, bet pridęįąafcvapsnio ir pagerina

rs toasted

toasted”
•^Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis' dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-nebumą , kuriuos pas
merkia Medicinos-profesija! Milionai doĮprių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! <Mes' netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras aroa sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj ‘’Imsite t l>ckY. > tal j“8’’
išvengsite perdėjimo tokiais'.daiktais, kurie per.daug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

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

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.

Bet gal kai kurie pasakys, 
tai ką mes turime daryti? 
Dabar jau yra į tai lengvas at
sakymas. Mes turime Nacio- 
nalę Mainierių Unitfąykuri tik
rai gina darbininką reikalus, 
todėl ir visi privalome prie 
jos priklausyti. Kuomęt mes 
visi prisirašysime .prie tos urii- 

| jos, tuomet senosios unijos

. Jis neatvyksta, bet pasa- 
kad komitetas įžeidęs 

kompanijos superintendentą ir 
jodei jis išvijęs tą komitetą, 
plrdi, ir aš negeriau padary
čiau, jo <vietoj budimas. Gir- 
3 l . gauti,
įi. turi nueiti persiprašyti su- 
^įųtepdentą, bet jeigu jis ir

* itų ( darbą, tai jau dau-» 
au jie negalį pasilikti' lokalo 
mitetu uariaįs..
Tai naatotę, kaip ŪJM

AI virširiinikari darbuojasi
1 darbininkų. Ar tai gali- 

priklausyti prie tokios uni-' 
, kurios viršininkai kaėyk- 
kompanijai tarnauja? JJip- 

kados. /

y 
I'?.-,

PLATINKI!
■’LAISVĘ” •

BALTIMORE, MD. |
Lietuviai Užpuoliką^.

Mūsų mieste labai daug pri
viso užpuolikų. Bet iki šiol 

/dar nesigirdėjo lietuvių. Da- 
fcar jau ir jų girdisi.

’ Du jaunuoliai—Mičiuliukas 
ir šileikutis tapo suareštuoti ir 
(kaltinami, ikad jiedu sausio 15 
d. buvo užpuolę ant Hanover 
St. vienos dirbtuvės bosą. Lai
kraščiai rašo, kad Mičiuliukas 
ten1 pirmiaus' dirbęs. Jiedu 
nuėję į tos dirbtuvės koridorį, 
•Mičiuliukas užlipęs laiptais 
ant antrų lubų ir laukęfe, kada 
bosas nulips nuo trečių lubų, 
o šileikutis pasilikęs lauke ant 
sargybos. Kada bosas pasirb-; 
dęs, tai vaikėzas atkišęs revol-1 
yerį ir pareikalaVięs atiduoti 

^pinigus. Boąas reikalavimą1 
išpildęs—pinigus atidavęs. Bet 
vėliaus atsiminęs, įkad tas Vai
kėzas kada tai pas juo< dirbo, 
tai pranešė policijai ir pasta
roji abudu suareštavo.

Reikia priminti, kad vaikė
zai išauklėti tikroj katalikiš
koj dvasioj ir atlikinėjo išpa
žintį, Motina MičiUlienė labai 
didžiavosi, kad tji tokioj dva
sioj savo vaiką išauklėjo ir 
kad jis nevirto bedieviu, kaip 
kiti bedievių vaikai.

Sausio 14 d. iš čia tapo iš- 
deportuota vienuolika žmonių, 
kurie buvo susekti, kad 
šalį nelegaliai įvažiavę.’ 
giausiai sugavo italų su 
mais pasportais.

“Laisvės” Bendrovės Šėrininkiį Atydai!
Sekmadieni, 26 d. sausio, 1930 m., “Laisves” Name, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., įvyks “Laisvės” 
spaudos Bendroves metinis dalininkų (aerininkų) su
važiavimas. Pradžia 10 valandą ryte,.

Kaip kas metai, taip šį metą ilgų paraginimų ne- 
rašom, nes žinom, kad “Laisvės*’ šeripinkai 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 stengė
tės būti suvažiavime. Jeigu kas negalėsite dalyvauti 
asmeniškai, turite sumanymų spaudos naudai—pYi- 
siųskite laišku; suvažiavimas mielai ims svarstymui!

Neužmirškite pasiimti Šerus ir pribūti laiku. Be 
Šerų nebus įleidžiami suvažiavimam \

J. Nalivaika, Direktorių Seki

5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’^—6 DIENOS

i PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

.. City ..;. 4 ..... ...............

Occupation ............................... .....;............. Affe...1................,..
< % t į. i 7,) 4* . j . V-/ • f ’

Uūiibllde šita blanką, siųskite į Komunistų Partiją, ‘43 East 
Yotl

čia žada statyti tris naujas 
dirbtuves—vieną m a k a r oiių 
dirbimui, kitą įvairių -dęžįų ir 
trečią, kurioj dirbsią redakci
joms įvairius daiktus (Ar tik 
me spaustuvėms'?-^—Red.) ’ Vi
so tose dirbtuvėse dirbsią apie 
1,700 darbininkų.

Lietuviškas Skaptukas.

Laivas EUROPA "dabar budavojamąš ir 
veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m._

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
Patogus ir tiesus susincšimas Sip.bile.'.Europos 

šalimi. Reguliariai išplaukimai kiekvieną sa
vaitę populiariais Lloyd laivais.

Del šugrįžhho liū- 
dymū ir kitų infor- ■ 
macijų atsiklauskit 
savo Vietinio Agen
to arba 

i

ŪBI

NORTH* 
i/.OER/AAN ; ’ 

ll-OYDJ uirm

57 BROADWAY 
NEW -YORK

MES PATAIKOM f
Taip nako A. Tacilauskas, savininke* Restauracijos Ir aalhs, 9611 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt .padaryt cigarus, kad | 
mėnesi laiko po 500 Johns Cigarą parduoda*; kurių .netik Lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiima; nės
jiems labai patinką, kad Švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra 
žiai fdega ir puikiai kvepi!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street,' Lawmpce, 
Mass., j savo krautuvę kas mėnesis po keliolika 
~mitų jų parsitraukia

Plačiai žinoma*? veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, P A..tūkstančiai s pari 
sitraukia ir kaipu agentas visur pasekmingai 
parduoda. 'Jis sako, kad JOHN’S CIGARS risi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!John Naujokas

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

Todėl draugai darbininkai ir pažangūs biznieriai netik BrookLvne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba pp. vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu* 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystfis 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunftiB- 
mų. ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
•kirins žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

■*

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRpNISKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuor 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GaJ-; 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mtišlažarnčs _Litųi» 

' Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
• i Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 

Gerklės Ligų, RpuinatjiMno, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos;

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2DYKA 
X-Spindullal. Kraujo lityrimui. L^or»toHjo» Badymai

DJL ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

M. Nedėiioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kai yra didžlauiiai ftmogaua prieiaaT—Šaltis. Jii ne tik aankiaaiiai lirai !*•’*, 

ir j -grabe paguldo. Bet tie, kurie rartoja pa plačią Amerika p»r«ri«JniUw
rT . , , (Milteliai nio žalčio) jokių Žalčių nebijo. ŪŠUrbans Cold Powders 76c už bakeq apsiginkluok nuo-saro

_ yra tai kanuolč prlefi kibi amžiną žmogaui prieią—-ridu- Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuria žmogui pagamina daug rūpeacių Ir 
•unkių ligų. 25 *centai už akrynutą.

LJJĘTUVIfiKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIBKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

SlųadatM pinigui 
•m įsavo adreiu, nžraKyklte: 

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

Brooklyn, N. Y.

AS, žemiau nasirafięi, ilunčiu VIENA DOLERI, už kurj malonėkit n»»n priiiųitJ 
URBAN’S COLD POWDERS ' ir URBOLA, *u narodyniaia, kaip vartoti.

Vardai

Mo.__
iliaataa

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

TIJŪNE VOLUNTEER 2177-0474

IMOKYKLA SU REPUTACIJA
736 -Lexington Awe^ taxpe 58tn ir 59th St*, New York City 

, . IS 786 Lexipgton Ąve.
Įsteigta 25,nje^ai. Būk neprigulmingns. 11šmok karų amatą ir 
dėk '.kelią įpasisekimą. 'Mūsų .instruktoriai išmokins jus vaMiuoi 
taisyti visokią iždirbinuj karus per trumpą laiką ir -už mažą kainą. 
Spėriais moterims. Leidimas ir užgan«dinimas užtikrintas.
fcHreis dienorris dr Vakarais.

Užganėdinimąjų Leidimas ir Darbas Užtikrintas

'It’?*-’./-- S-7 . $ •• ., .f «.'vj t »*
/
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Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Vakarienė ir Koncertas

“Laisvės” bendrovės vaka
rienė ir koncertas bus sekantį 
sekmadienį, 26 d. sausio (Jan
uary), “Laisvės” svetainėje, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

K. Menkeliūmūtč
Programoje

K. Menkeliūniūtė, F. Stankū
nas; smuikininkas Endziulis ir 
daugiau. Jiems akompanuos 
L B. šalinaitė.

Nuo 10-tos vai. ryto iki 5-tai 
vai. vakaro bus “L.” bendro
vės šėrininkų suvažiavimas. 
Po suvažiavimo—vakarienė ir 
koncertas.

Aišku, jog bus svečių iš ki
tų miestų, kurie pasakys ir 
puikias prakalbėles.

Į vakarienę įžanga $1.50.
Vakarienę gamins šios drau

gės gaspadinės: M. Vaicekau- 
skiūtė, Juodzevičiene, Čepuliey 
nė, Deikienė ir Kazakevičiene.'

Jos tūpinasi, kad vakarienė 
būtų geresnė už visas iki šiol 
buvusias vakarienes. Gerai 
žinodami tas drauges, kaipo 
geras, esame tikri, kad jos at
liks savo darbą taip, jog 
džiaugsis visi vakarienės daly- 
fira V ’ * M: ’ ‘ ’
f.' ■ * , ■ - ~ _
Desetkai Tūkstančių be 
Prieglaudos Šalčiuose
I Municipaliame (miesto) 
prieglaudos name tėra tiktai 
900) vietų nakvot benamiams, 
bedarbiams darbininkams; bet 
pereitą sekmadienį įčia buvo, 
sugrūsta 1,500, ir dar tūkstan
tiai liko pavaryti nuo prie
glaudos durų, nebesant jokios 
galimybės daugiaus į įą vietą 
sukimšti.

3,000 bedarbių ar daugiau 
vienoje vietoje ant Baurės, 
ties First St., New Yorke, va
landų valandas laukė, kad 
gaut po duorios kąsnelį ir ko
kios šiltos buizos iš tenaitinės 
labadarybės.

Įvairios misijos buvo sausa
kimšai prisigrūdusios bedar
bių; bet jos sutalpino tiktai 
trejetą tūkstančių. Kelis syk 
didesnis skaičius turėjo basty
tis po gatves, dantis kalenti 
visokiuose nešvariuose pakraš
čiuose, ir dar tokiame didelia
me šaltyje.'

Du Sušalo
Pereitą sekmadienį nuo šal

čio mirė 70 metų amžiaus se
nė, kuri gyveno mizername, 
įšildytame kambaryj po num. 
137 W. 54th St., New Ydrięe. 
Ant Bjaurės nuo šalčio mirė 
benami* p raišas darbininkas 
John Armour, 44 metų am- 

‘ H -1 * i ’ • j
New York 

fimet fkįtiare

PARAMOUNT TEATRAI
BEHIND THE MA.KE-UP" 

(Kas Dedasf už Scenos) • 
ą ‘ouįp^Sįraz-'Bsįą <nunotUB4Hj 
i-kafbamoji komedija-drama su

WILLIAM POWELL,
PAY WARY, HAL SKELLEY, 

ir KAY FRANCIS 
::Ant Estrados::

New Yorke—HARRY RICHMAN 
ypatiškai 1

JESSE CRAWFORD—Iškilmingo
se Vargonų Melodijose.

Irooklyne—RUDY VALL^ sa
vo originaliais Connecticut 
Jankėms.

BOB WEST
Abiejuose Teatruose 

“CAT'S MEOW” 
(Kates Kniaukimas) 

uokingi kalbantieji braižiniai,
P*r«mount'o KAf.DAMOS n*njien»w 

Abiejuose t»M«truOHe,

Brooklyn 
Flatbush at DeKalb

Iš Aido Choro i
Įvykusio Koncerto -

Sekmadienį, 19 d. sausio, 
Labor Lyceum svetainėj, įvyko 
Aido Choro koncertas. Pro
gramą pradėjo pats Aido Cho- 

• ras, po vadovyste B. šalinai- 
tės, Internacionalu, paskui su
dainavo 'kelias dainas. Kaip 
Aido Choras dainuoja, kompli
mentų nereikia, nes visi gerai 
žino.

Antras numeris sekė smui
kininkas V. Zaveckas. Jis jau
nas smuikininkas ir tik dabar 
'pradėjo pasirodyti mūsų pa- 
'ren'gimuosė. '1 Man tenka jį 
ariti-u kartu girdėti. Smuikuo
ja gerai ir daro progresą.

Trečias numeris—O. Kat- 
kauskiūtė. Savo laikais ji 

i Brooklyne dainavo, bėt bėgiu 
i pastarųjų kelių metų brookly- 
' niškiai apie ją nieko negirdė- 
; jo, nes buvo išvažiavus Lietu-' 
! von. Reikia pasakyti, kad ji 

dalyvaus drg. ir pirmiau puikiai dainavo, bet 
dabar padarius didelį progre- 

i są. Balsas kontralto, gražus, 
i augštas, puikiai išlavintas, 
kiekvienai dainai įteikia tinka
mą jausmą, tinkamus nudąvi- 
mus, ir publika stačiai gėrėjo
si jos dainavimu. Ji dainavo 
dviem atvejais. »

Ketvirtas numeris—F. Stan
kūnas. Jo dainavimui kompli
mentų nereikia, nes visi žino.

Penktas numeris—K. Men
keliūniūtė. Jos dainavimui ir
gi komplimentų nereikia,'nes 
visi žino.

šeštas nunieris—Eunice Va- 
latkiūtė, šokikė. Pastaruoju 
laiku Valatkiūtė nesirodė mū
sų parengimuose. Reikia pa
sakyti, kad ji labai mikliai ir 
gabiai šoka klasikinius šokius. 
Jos pasirodymu publika labai 
pasitenkino.

Septintas . numeris—Menjce; 
liūniūtė su, Jankūnu duetai; 
ktiriaią publiką įabąi pasit^p-

Aštųntas numeris —; Aįcįo 
Choro merginų Sekstetas^ *Jjs 
labai gražiai ir harmoningai 
sudainavo keletą dainelių.

Devintas numeris —- Menke- 
liūniūtės ir'Katkauskiūtės pui- 

i kus duetas.
Program^ užbaigė Lyros > 

Choras, po vadovyste O. įrė
mino. Apie Lyros Chorę daį- 
navima taipgi komplimentų 
nereikia, nes visi žino.

Abelnai, programa dailės 
žvilgsniu buvo gera ir publi
ką pilnai patenkino. Tik tiek 
galima priminti, kad solistai 
turėjo nesmagumų su pianu. 
Jis taip išgleręs, kad stačiai 
jau iuomi pritarti negalima. 
Bet čia jau ne dainininkų ir 
dainininkių kaltė.

Visiems dainininkams akom
panavo Aido Choro mokytoja 
B. šalinaitė; šokikei—Krau- 
čiūnaitė.

Bet publikos buvo mažai. 
Veikiausiai atsiliepia ir be
darbė. Mat. dabar 'daugelis 
kriaučių nedirba ir šiaip daug 
bedarbių, tai ir nuo lankymosi 
į parengimus susilaiko. O juk 
reikia atsiminti, kad tu paren
gimų dabartiniu laiku yrą 
daug. . ’ ' ' ’ ' r

Aido Choras nuo Šio paren
gimo pusę pelno skyrė Tarp- 
taūtihiam Darbininkų 'Apsigy
nimui. Bet, veikiabsiai, pelno 
liks mažai. • H

dar 
Šerų

Nusišovė Šerą Vertelga
New Yorke nusišovė 

vienas buvęs turtingas 
vertelga, Harold Babcock, 41 
metų amžiaus. Praradęs per 
Wall Stryto krizj pinigus, į- 
puolė į varjotišką nusiminimą 
ir pasidarė galą.

Iš Schiffrino-Mineolos 
Streikieriy Konferencijos

Šimtas ,darbimnkiškų orga
nizacijų prisiuntė savo delega
tus į jSchjffrino-Miiieolos sjzrei- 
kierįų apgynimo konferenciją, 
kuri įvyko penktadienį Irving 
Plaza svetąmėjp, New. Xorke.

Atsargiau!
Nesenai, Amalgamated Food 

Workers Unija atspausdino la
pelius del sušaukimo Governor 
Clinton hotelio, New Yorke, 
darbininkų 15 d. sausio į susi
rinkimą aptarimui savo reika
lų. Vienas francūzas virėjas 
išdalino tuos lapelius viešai vi
siems šio hotelio darbininkams. 
Ant rytojaus tas virėjas tampa 
paliuosuotas iš darbo su pa
reiškimu, kad jeigu nori uni
jos, gali nešdintis iš čia ir ją 
kitur tverti.

Šiame hotelyj darbininkai 
išnaudojami nesvietiškai: čia 
mokama mažiau, negu kur ki
tur. Paprastas darbininkas, 
kaip indų plovėjai, šlavėjai ir 
taip švarintojai gauna $55 mė
nesiui ir valgį, kuris gana pra
stas; kurie valgio negauna, 
tiems mokama $80 mėnesiui. 
Tam tikrą amatą mokantiems 
moka biskį didesnę algą, vie
nok anaiptol neužtektinai. 
Pavyzdžiui, paprastas virėjas 
gauna tik $24 savaitėj. Taip 
ir kitiems algos labai mažos.

Darbininkai, būdami tokioj 
padėtyj, rodos, visi turėtų at
sinešti labai pritariančiai į 
tuos, kurie skina kelią į geres
nę ateitį, kurte pirmieji prade
da kovą už gdtfesnį darbininkų 
būvį—algų pakėlimą, valandų 
sutrumpinimą. Vienok, tūli 
šio hotelio darbininkų pasirodė 
visai kitaip. Jie pradėjo la
pelių dalintoją vadinti bolševi
ku ir liepė važiuoti Rusijon, 
jeigu čia jam nepatinka. Ka
da sekančią dieną minimas vi
rėjas nešėsi savo daiktus lau
kan, lai buvo tokių, kurie juo
kavo, jog jis gavęs nuo bosų 
tikietą važiuoti Rusijon.

Iš šalies žiūrint, 'net šlykštu 
darosi, kada pusbadis vergas 
taip kvailai elgiasi. Jis visai 
nemato, kad pats sau vargo ir 
bado virvę ant kaklo nerias. į

Jeigu gerai apmokamas tar
nas arba darbininkas priešina
si unijai, tai gal jis turi pama
to, tačiaus kada pusalkanis 
skurdžius tam priešinasi, tai 
nežinia nei kuo jį reikia pa- 

, vadinti.
įę Vienas prižiūrėtojas indų 
ployėjų rado ant bačkos pa
dėtą lapelį, kuris šaukė dar
bininkus į susirinkimą. Tik 
pamatęs, kas lapelyj rašoma, 
greitai sudraskė lapelį ir įme
tė faačkon, 'keikdamas, kad tai 
esąs “prakeiktų bolševikų dar
bas.” O ar jūs žinote, kiek jis 
Algos gauna? Ogi viso labo 
$90 mėnesini ir valgį, kuris 
Diskį geresnis, negu paprastų 
darbininkų. \

Kadangi yra nesusipratusių 
darbininkų, kurie per ' savo 
Žioplumą skundžia kovojan
čius darbininkus bosams, lape
lių dalintojai būtinai turi būti 
atsargesni. Lapelius galima 
išdalinti ir ne taip viešai. Ka
da darbininkų ūpas yra paki
lęs ir jie kaip ir laukia tokio 
paraginimo, tai kitas dalykas. 
Bet kada juos dar reikia tik 
prįrengti, nurodyti blogąsias 
■puses ir kaip jas prašalinti, 
tada reikia apsieiti atsargiai, 
kad nepraradus darbo, visai 
iiieko nelaimėjus. Tas galima 
paidaryti, jeigu dalintojas tik 
gerai dalinimo planą prisi
rengs. Dideliuose, Koteliuose 
ir dirbtuvėse yra drapanų pa- 
sidėjimo kambariai. Ten la
pelių galima; prikišti, pridėti, 
kad kiekvienas darbininkas jų 
rastų ir nenorėdamas, ir da
lintojo niekas taip greit nepa
stebės. ‘ ' ' f'’’ 11

Pastaba. , Dažnai po prie
danga “paprasčiausių” darbi
ninkų samdytojai turi savo 
Šnipukus. Pora trejetą jų ga
li sukelti pasityčiojimus iš pa
varomųjų už darbininkišką 
veikimą. Bet tai nereiškia, 
kad dabar ištikro yra didžiu
ma arba daugelis tokių aklų 
darbo vergų. Jeigu minimam 
viešbutyj. tas virėjas būtų iš- 
anksto prasimynęs kelią tarp 
kokio pustuzinio darbininkų, 
per draugiškus jiem paaiškini-? 
mus, tai būtų ,jį išlydėjęs ki
toks sentimentas; gal būtų ki
lęs ir streikas.

Berniukai “Tyrinėtojai”
Vogtame Automobilyj

Trys ,^ęrpiukai, 14 iki 15 
metų, buvo išvažiavę tyrinėti 

tolimesnes vietas Long Islan
de. Išbadėjo, sustipo, ir pasi
vogę tavorinį automobilį 'grįžo 
namo. Jie-tapo areštuoti ir į 
Vaikų Teismą statomi.

Pranešimas Apie S. L. A. 
83-čios Kuopos Ruošiamą 
Pramogą

S. L. A. 83-čia kuopa rengia 
puikų vakarą, kuris įvyks ko
vo (March) 2 d., 1930 m., 
“Laisvės” svetainėje. Progra
ma bus iš šokių, dainų ir mu
zikos. Šis vakaras įvyks prieš 
pat užgavėnes, šokikams bus 
geriausia proga sau išsišokti 
tiek, kiek mėgs.

Atydžiai įsitėmykite šį pa
rengimą !

Rengimo Komisija.

d

k r »

Naują Knygą Gaus Atėję į 
Literatūros Draugijos* 
Susirinkimą Nariai

Ketvirtadienį, sausio 23
Am. L. Darbininkų Literatūros 
Draugijos Pirma Kuopa turės 
savo mėnesinį susirinkimą 
“Laisvės” svetainėje, paprastu 
laiku.

Visi ateikite. Gausite naują 
didelę knygą—tai “Seno Vin
co Raštai.” f

Kitas dalykas;. Bus pada
ryta platesnis pranešimas, kas 
naujo dedasi Amerikos gyve
nime ir kitose šalyse, kaip 
šiandieniniai kapitalo kriziai 
paliečia darbininkus ir ■ .kaip 
darbininkai gali ir turi į tai at
siliepti, kad palengvint savo 
būklę šiais vis sunkėjančiais 
laikais. Bus leidžiama ir dis- 
kusuoti.

Ne tik patys nariai privalo 
ateiti, bet ir atsivest naujų 
kandidatų delei įrašymo Į Li
teratūros Draugijos kuopą.

TEWRAS-DfflOS-WZIKA
AIDIEČIŲ SEKSTETAS 
DAINUOS PER RADIO IR 
SEKCIJOS VĄKARE

šį Vakarą, sąusio Ž1 d., kaip 
10 vai. vak., aidiečių Merginų 
Sekstetas daijiuos per radio, 
iš stotibs WNJ. 1 Dainuos'išti
są pusvalaridį; 1

Be to, Seksteto mokytoja, B. 
šalinaitė, pranešė, kad jos da
lyvaus ir Kojnunistų Partijos 
6-tos Sekcijos parengime, bū
simam sekamą šeštadienį.

Vadinasi, darbščiosios aidie- 
tės nesnaudžia.

R*

PAINTERIS-MALIORIUS
Kam reikia maliavoti (paintyti) 

kambarius ar kokius rakandus, at
liksim jumstą darbą gerai, greitai 
ii’ už žemą kainą. Taip pat atlieku 
ir smulkų dailydės darbą, kaip tai: 
iškalų panels ir kitką. Šaukite Stagg 
4853. Antrašas: John Burba, 794 
Grand St., Brooklyn, N. Yj. 15-17

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

viduriai užkietėję
Kendrick’s Herl> Laxative yra Padaryta iš . 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliūosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą.' 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant -gult. Visiškai nekenksmingai, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. . Kai- 

“ na . . . . . . . . . . . 60c, per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 

Z receptus, ir užtikrinam, kad sudėtines šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

' < tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

: ■ i' ' ' ; _

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

REIKALAVIMAI
REIKALINGA veiterka (prie stalų 

' patarnautoja) nedidelėje restaura
cijoje. Trumpos darbo valandos, ge- | 
ra alga. 601 Broad Ave., Ridgefield, 
N. J. (17-20) |
REIKALINGA patyrusių moterų 

prie išrankiojimo svederių skudu- ;
rų.—‘Rubin Bros., 124 Boerum St.,
Brooklyn, N. Y. (17-19)

PRANEŠIMAS
Pranešu Brooklyno lietuviams, kad 

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

PRIENŲ BARBER SHOP
Anthony Yench-Yenčiauskas

174 ROEBLING STREET 
BROOKLYN, N.*Y.

(7-18)

T

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
’numaliavoja viso- . 
k i u s paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
Benus ir krajavus 
ir sudaro su 
amcrikoniSkais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės Šiuo 
adresu:

JONAS

GERAI IR PIGIAI

B

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

Specialistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių,

Naujausi

127
(Tarpe

East 84th' Street
Park ir Lexington Avės.) 

new York city
VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. M 

Nedėliomis 10 A. M. iki J P. M.

Tel., Havemeyer 5505

RED EAGLE EXPRESS
, G. DANENHAUįR

SAVININKAS
Perkrauhtoįrie namų rakandus 

ir kitokius stambius ir _smul
kius daiktus ne tik Maspethe, 
Brooklyne ii1 New Yorke, bet ir 
iš tolimų • miestų. Kainos že
mos, patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. Kreipkitės:
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Antradien./Sausio 21, 193G e

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

’ BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindidiu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergaia ir eubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y. x

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėm ėsi., Būtų 
linksma p'asimatyti. *

Kurie dar Nepažįstate mflįsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti. t '

J. ir DAIGINIS 1 
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Ar£i Grand St) 

BROOKLYN, N. Y. I

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
W ALANUOS:

Nuo 9 ryte iki 5 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS 

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

Tel., Juniper 6776.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
6043

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.
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