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sirinkimas tik Leninį pa
gerbti: tai bus susirinki
mas aštrinimui klasių ko
vos, tai bus darbininkų ma
sinė demonstracija prieš

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

' Išeina Kasdien, Apart 

Nedėldienių

Tūlas laikas tam atgal 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos CK. gavo paklau
simą iš Toronto kuopos 
apie tūlą K. Burę, apie ku
rį buvo pranešama, kad ji
sai norįs įsibriauti kuopos 
valdybon. Centras tuoj per
sergėjo vietos draugus ir 
įspėjo juos nesusidėti su 
Bure, kuris yra žinomas, 
kaipo įtartinos reputacijos 
asmuo. Mes patarėm drau
gam kuo toliausia laikyties 
nuo to asmens. Burės pra
eitis yra prasta, jei nepa
sakius daugiau.

Šiomis dienomis mes ga
vome laišką iš Montrealio 
ALDLD. kuopos ir prie to 
laiško yra, pridėta kopija 
laiško, kurį viršuj suminė-1 finikai kalbėj^Jungtinių 
tas Bure rasė Montrealio į Valstijri imperialistų atsto- 
kuopai. Burė tame laiške yag Stimsonas.

MacDonaldo Valdžia 
Surengė Puotą Impe

rialistų Atstovams
LONDONAS.—Pirmadie

nį “socialistinė” MacDonal
do valdžia surengė pokilį 
laivynų konferencijos dele
gatams. Tame pokily veid-
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Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! JūB Nieko 
Nepralaimesit, T i k 
Retežius, o Islaimėsit 

Pasauli!
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ŠIANDIEN MINĖKIM ŠEŠIŲ METŲ 
SUKAKTUVES NUO LENINO MIRTIES

Visi Darbininkai Dalyvaukime Milžiniškam Masiniam Mitin 
ge, Madison Square Garden, New Yorke
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praneša, kad “šiomis1 dieno
mis Toronto susitvėrė Ca- 
nados Lietuvių Kooperaty
ve Draugija (Limited) tiks
lu išleisti dvisavaitraštį.. 
Laikraštis pasirodys taip 
greit, kaip bus sukelta rei
kalinga suma pinigų. To
dėl tam tikslui yra rengia
ma dd. Menkeliuniutei 
Stankūnui koncertas.”

Toliaus tame laiške ponas turėjo slaptą pasitarima 
Burė kviečia montrealiečius su .. Francijos atstovais' 
prisidėti prie “sunkaus re-.stimson atsisakė papasako- 
voliucinio darbo.” .............. . v.

Delei viso to Amerikos 
• ' Lietuvių Darbininkų Lite- 
z ratūros Draugijos Centro 

Komitetas- praneša tiek 
Montrealio, tiek Toronto 
draugams, kad yra griebtai 
draudžiama šios organizaci
jos nariams turėti ką nors 
bendra su Bure. Jeigu tam 

. ponui kokiu nors būdu pa
vyko, įlįsti į ALDLD. kuo
pą Toronto,4ai tuoj jį rei
kia iš ten prašalinti.

Centro Komitetas nieko 
bendro neturi su tuom su
manytu laikraščiu ir griež-

• tai pasisako įrieš jį. Visas 
tas sumanymas yra arba 
bjauri gešeftmacherystė ar
ba politinis šmugelis.

Tuo pačiu sykiu Centro 
Komitetas' * pranešė dd. 
Menkeliuniutei ir Stankū
nui, kad jie tuoj atsisaky
tų nuo to koncerto. Abi 
kuopos, tiek Toronto, tiek 
Montrealy nieku būdu ne
gali turėti ką nors bendro 
su tuo, koncertu.

Varde ALDLD. CK.
L. Pruseika,

Pirmininkas.

Stimson sakė, kad “tikra
sis siekis” tos konferencijos 
yra “prašalinti slaptumą, 
lenktyniavimą ir savitarpi
nį kiršinimąsi.” - Bet tai 
veidmainiškas pasakymas. 
Kuomet Stimsonas tik at
vyko į Londoną ir per tris 
valandas kalbėjosi su Mac-9 T W*L**-» rvz l V-"--*

ir i Donaldu, tai visą šįxpasita- ,
• vn wi n 1 n i Vn al n uh Pfic-

| ti, ką jie kalbėjo. Tačiaus 
iš Francijos atstovų kalbu- 
paaiškėjo, kad tas pasitari
mas nebuvo malonus. Tre
čią slaptą konferenciją 
Stimson turėjo su Italijos 
atstovais." Taigi, kuomet 
Stimson kalba apie “slaptu
mo” prašalinimą, tai jis 
veidmainiauja.

Stimson savo kalboj iš-: 
garbino poną MacDonalda u 
kaipo “taikos apaštalą.” 
Girdi, jo atsilankymas į 
Jungtines Valstijas padarė 
didelį įspųdį tarp Amerikos 
žmonių (kapitalistų).
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Šeši metai kaip mirė pa
saulio darbininkų vadas, 
draugas Leninas.

i Leninas mirė, bet leniniz- 
.mas gyvuoja. Po leninizmo 
į vėliava auga pasaulio dar- 
ibininkų revoliucinė spėka. 
| Visam pasauly darbininkai 
'mini tą didįjį proletarinės 
'revoliucijos vadą. Jo revo
liucinis darbas tęsiamas ne 
tik šeštoj dąly pasaulio, So
vietų Sąjungoj, ką darbi
ninkai atplėšė nuo kapita-j .. -listu, bet kiekvienam žemėš si^ema Ta< nūs
skritulio kampe. mobilumas d bmmkų i

tai bus protesto susirinki
mas prieš New Yorko poli
cijos brutališkį puolimą 
ąnt streikuojančių, darbi
ninkų, tai bus masinis pro
testas prieš kapitalistinę 
racionalizaciją, prieš Iš
darkę, prieš supuvusią ’ a-

, Lenino vardas darbinin
kams reiškia kovą už pasi- 
liuosayimą. Lenino vardas 
—baisiausia šmėkla valdan
čiajai klasei.

Kuomet mes, revoliuciniai 
darbininkai, minime Lenino 
mirtį, tai mes ją minime są
ryšy su klasių kova. Leni
no negalime atskirti nuo 
klasių kovos.

Šiandien tūkstančiai New 
Yorko darbininkų susirinks 
į Madison Square Garden 
paminėti Lenino mirties su
kaktuves. ’Bet tai nebus su-

leninistinę' kovos organiza
ciją, Komunistų Partiją.

Lietuviai darbininkai, 'jūs 
privalote dalyvauti Šiame 
masiniam mitinge kartu su 
tūkstančiais kitų tautų dar
bininkų.

Suruošta puiki programa. 
Apart į dainų, muzikos ir 
prakalbų bus įdomus per
statymas: “The Beit Goes 
Red?'
' Madison Square Garden 

randaši ant’ 50th S L ir 8th 
Ave., New Yorke; Susirin
kimas prasidės 7 vai. vaka
re. Įžanga 75c ir 50c. .,

Amerika Patvirtino Sutartis 
Su Lietuvos fašistais <.:

Visoj Sovietų Sąjungoj Ap
vaikščiota Lenino Mirties1

Sukaktuvės
MASKVA.— Antradienį 

visoj Sovietų Sąjungoj pa
minėta šešių metų sukaktu
vės nuo Lenino minties?Vi
soj šaly buvo paskelbta 
šventė. Spaudoj plačiai bu
vo rašoma apie Lenino dar-i 
bus, apie Leniną kaipo re
voliucijos vadą. Dirbtuvė
se, darbininkų kliubuose, 
mokyklose, teatruose su
rengta specialės prelekcijos 
apie Lenino gyvenimą.

2

Nors Leninas miręs, vienok jo idėja, jo mokslas yra darbininkų vadu klasių kovoj, 
kovoj už naują komunistinę tvarką

žuvo, 25 Sužeista Trauki- 
t nid Nelaimėj %

BIRMINGHAM, Ala. — 
Pirmadienio naktį du asme
nys žuvo ir 25 tapo sužeis
ti nušokus nuo relių Louis
ville-Nashville pasažierihiui 
traukiniui netoli Trkfford, 
Ala., už 22 mylių nuo čia.

Pasirašė Youngo Planą

Alingi jos Kardins
Atidarė Ginklavimosi

Konferenciją

Pabėgimas IŠ Armijos Su 
mažėjęs

Lenkijos Bedarbiai
Kovojo su Policija

Sako, už 1,000 Mėty 
Žmonės Bus be Danty j

LONDONAS.— Antradie
nį Anglijos karalius George 
V atidarė penkių imperia
listinių šalių ginklavimosi 
konferenciją, kurią impe-< 
rialistai vadina laivynų

WASHINGTON.^- Pir
madienį valstybes ■ depart- 
mente įvyko užtvirtinimas 
arbitracijos (tarimbsi) ir 
taikymosi sutarčių, kurios 
tapo padarytos tarp Ameri* 
kos ir Lietuvos > fašistinės 
valdžios, ^alutis atstovavo 
Lietuvos fašistus, o Joseph 
P. Cotton, einantis pareigas 
valstybės sekretoriaus, at
stodavo Amerikos imperia-

. Sutartys buvo pasi
vytos lapkričio 4 d., 1928

Madrid, Ispanija.— Sep
tyni asmenys tapo suareš
tuoti, Jų tarpe yra keli ar
mijos oficieriąi, Jie kalti
nami organizavime sukili-

Reikalauja IJidehų Kam 
r i' < • ( Laivų ■ j \ 
..- ALBANY, N. Y.-t Sąryšy 
su laivynų konferencija 
Londone, New Yorko vals
tijos seimelio atstov. Louiš 
A. Cuvillier, demokratas iš 
hje.y Yorko, patiekė rezo
liuciją, kad kongresui būtų 
paduotas reikalavimas var
de New Yorko valstijos gy
ventojų, kad jie stoja idant 
Amerikos laivynas turėtų 
didelius- karo laivus ir pa
kankamą skaičių kreiserių 
“tinkąmam apgynimui J. 
Valstijų” ir tų šalių, ktirįas 
turi pasigriebę Amerikos 
imperialistai.

Atsiranda Amerikos im
perialistų atstovų, kurie at
virai stoja už ginklavimąsi, 
khomet dabar daug kalba
ma apie “nusiginklavimą.”

HAGUE, Pirmadienį ^apribavimo” ■ konferencija 
po pietų čia reparacijų kon
ferencijoj tapo, pasii ašy tas < Kaipo gąlva imperia-
Ypungo planas , del lupimo iįgįįnggs šalies,' jis minty tu- 
karo kontribucijų huo Vo ' 
kietijąs, . . ga galingas laivynai

Sulig td plhno, Vokietija rnnlkinfi> Rvifttn 
tu sumbkėti $9,000,000,000 
karo kontribucijų per 59 
metų periodą. Taikos kon
ferencijoj (pasibaigus ka
rui) :buvo’nustatyta, kad 
Vokietija turi sumokėti 
$100,000,000,000. Kadangi 
tiek Vokietija 'negalėjo iš
mokėti, tai ta suma tapo7 
sumažinta. Bet ir dabarti
nė suma ’ yra ' milžiniška. 
Vokietijos kapitalistai mo-, 
kės ją-lupdami nuo dąrbi- 
ninkų paskutinį kailį. 
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Latvijoj Suareštuota Kele-
1 tas Komunistų i

RYGĄ.—’ Čia tapo ^sua
reštuota keletas komunistų. 
Suimtieji esą svetimšaliai. *

Jis kalbėjo tik. šešias minu-

WASHINGTON.— Pra
nešama, kad pabėgimas iš 
armijos Jungtinėse Valsti
jose bėgy pereitų penkių 
metų sumažėjo nuo 13,760 
iki 9,690, palyginus su pir
mesnių penkių metų perio
du. Armijos viršininkai ma
no, kad pabėgimas sumažė
jęs del to, kad “geresnės 
klasės” vyrai stoja į armi
ja. *

VARŠAVA.— Du tūks
tančiai bedarbių demon
stravo Vloklavek mieste. 
Policija^ brutališkai pulda
ma tris kartus išardė de
monstraciją, bet - darbinin
kai kovodami pagalios pa
siekė miesto salę ir reika
lavo darbo arba pašelpos.

Buffalo Bedarbiai Planuoja
Maršuoti j Miesto Salę

k&

rėjo, kad Anglijai reikalin- 
,s, bet, 

kad mulkinti1 svieto akis, jis 
deklamavo apie šios konfe
rencijos “prakilnius”, sie
kius ne tik “apriboti” laivy- 
nūSj bet ir sudaryti dirvą 
“sumažinimui” laivynų. Tas 
karaliaus blofas buvo pla
čiai per radio skleidžiamas 
po visą pasaulį, Jo kalba 
girdėta i Jungtinėse Valsti
jose ir Ritose šalyse. Išver
tus jo prakalbą į francūzii 
kalbą, kalbėjo premjeras 
MacDonaldas. Paskui kitų 
šalių. delegacijų vadai sakė 
prakalbas, veidmainiškai 
pareikšdamųA kad jie šioj 
konferencijoj darbuosis del 
pasaulinės taikos. '

Premjeras MacDonaldas 
tapo'išrinktas i konfereųcL 
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Iš Kanados Atgabenta Svai 
ginančių Gėrimų Už

, $20,787,100

BUFFALO, N. Y.— Buf
falo Bedarbių Taryba, ku-

OTTAWA, Kanada.—Ka
nados valdžios paskelbtos 
skaitlinės parodo, kad $20,- 
787,100 vertės alkoholinių 
gėrimų tapo eksportuota iš 
Kanados į Jungtines Vals
tijai 1929 metais.

Kaunas.— Sabsio 4 d. ties 
Vytauto pr. Rym. katalikų 
kapinėse rąstas 
kūdikio gemalas, 
padėtas ligoninėn ir veda
mas tardymas’.* /

pamestas 
Gemalas

jos pirmininkių 1:18 vai. 
po pietų , konferencija tapo 
uždaryta iki ketvirtadienio.

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Edward L. Wharton, 
New Jersey Valstijos Deri- 
tistų Draugijos preziden
tas, čia tos organizacijos 
susirinkime pereitą savaitę 
pareiškė, kad už 1000 me
tų žmonės veikiausia bus 
be dantų: visai neaugs jiem 
dantys, nes jiems dantys 
nebusią reikalingi; o kokįe 
organai nėra naudojami, tie 
laipsniškai nyksta. Jis sa
ko, kad ir dabar galima 
dantų nykimų ženklus , pa
stebėti: dėl daugelio žmonių 

turi taip vadinami “išmin
ties dantys.”

Valgymas visokių, minkš
tų valgių, kurių nereikalin
ga kramtyti, atima nuo 
dąntų darbą. Esą, laipsniš-<

rios įstaiga yra po No. 200 i jau ir dabar neužauga ke-
Ellicott '1 St., organizuoja 
bedarbius visose šio mies-, 
tb1 dalyse.

Pereitą penktadienį buvo 
sėkmingas bedarbių susirin
kimas Liberty svetainėj. Iš-i 
dirbta planai- sušaukimui kąi gaji visai išnykti žmo- 
bedarbių masinio mitingo, inių dantys.

Sekantį penktadienį bus '----- ------------
masinė bedarbių demon-, Nori Važiuot Brazilijon. _

. , Bedarbiai mar-l ROKIŠKIS.—Nors rašo-

u

Kai kas ta

V 
d

bet ūkininkai parduoda Ge
nies ir važiuoja į Barzlliją, 
Čia pasklido kokie tai “kon
traktai”, kuriais pažadi

*

stracija. Bedarbiai mar-l ROKIŠKIS.—Nors -ašo- 
šuos į miesto salę reikalam- ma apje vargą Brs: .lijoj,
ti darbo arba pašelpos.

I

Sodomą Griuvėsiai
<1

Rytinėje Jordano lygumos išvežti dykai. Reikia tik 5 
dąly yąąįi nežinomo miesft? doleriai nusiųsti į Brazili- 
griūvėšiai. Miestas buvęs ją, o iš ten ateisianti laiva-^ ./ 
ųghjes ^unąikintas. Mano- korte.. Y 1
nąa, kąiį es^ Biblijos naudojasi. Tai bus tikra 
$odoma9. ' .apgavystė.: '



LAISVE

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by

* ak ±=±

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.■■■ ■■  ——......     J. . ... ^■■7.1...,^.,,,, ^,..    - - - - - __________

...SUBSCRIPTION RATES:
States, per year... .$6.00

N. <¥., per year..$8.Q0 
per year.$8.00 1 
per year.$6.00 |and Brazil

United- States, six months.. .$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months. $4.00 
Foreign countries, six months.$4.00 
Canada and Brazil, six . mo.. $?.Q0

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3,( 1879

M. Jaroslavskis.

LENINAS-DRAUGAS, LENINAS-BEND- 
RAS, LEN1NAS-DARBU0T0 JAS

Paskiau ištįsus tomus para-, galėdavo kalbėtis Su 16-metlniu 
' ’ ''jaį žmonių’ papa- šūnuhi darbininko ’Emeljahovb,šys ir tūks^ąnęiaį žmonių, pa 
sakos apię Leniną, apie [s rivo! 
sitikimus su jlujoĮ | ąpie pasini 
bėjimus, apie darbus. ( t Ęet 
tie, kurie mieka^L su llenihu’ 
lyje nesuėjo, kųrjfc nei, ( $yąijp 
nematė Eenipo, hbi karĮoį sū jjup 
nesikalbi jo, kurię į tiesioginiai 
(betarpiniai) jokiuį reikalu nė- 
sikreipė i Leniną; jautė jo jėgą, 
—ir jautjė riet pačiuose toli
miausiuose, tamsiuose' kampuo
se. Kame gi tos jėgos paslap
tis? Paslaptis tame, kad Leni
nas mokėjo savyje suderint tai, 
kad jis buvo ir tikrai didis va
das ir tuo pačiu laiku paprastas, 
suprantamas, artimas net tam
siausiam valstiečiui,, net labiau
sia atsilikusiam darbininkui.

Ir nepaprastai jis buvo visa
me kame paprastas. Kada Le
ninas kalbėdavo darbininkų, 
valstiečių miniai, jis nesisteng
davo savo kalbą, savo prakalbą, 
savo žodžius nųduot taip, kaip 
šnekasi mužikiąkt darbininkai. 
Be jokių pastangų, be jokio fal- 

’ŠyvuriiO jis kaitėjo paprasta 
kalba, ir darbininkams ir vals
tiečiams visuomet ’ rodėsi, kad 
LenflTks įspėja jų mintis, kad 
jis kalba tai, ką jie patys manė. 
Ir stiebė josi: kaip gi pas Leniną 
išeinu vis1 taip, ir kaip sykis pa
taikė į taąką, ką jie pątys ma
nė. (Lenkias nemėgo mitriai iš^ 
dirbu, gudrių gražių ‘frAžių. 
Jis jų vengė., Kaptais joi kalba, 
jo žridis pakyla iki augščiausių 
grožio viršūnių. Bet tas 
žis koks tai ypatingai papras
tas, (grožis suprantamas, arti
mas, be falšyvumo, be gudravi
mų, be nesuprantamų darbinin
kui jr «* valstiečiui < pagražinimų. 
Toki* paprastumo žmogus neiš- 
mislvsi, dirbt ir^i nesutversi: 
jis eina iš vidaus, iš gilios Le
nino prigimties.

x Neveltui mums rašytojai sa
ko, kad Lenino kraujas turi sa
vyje, senąją maištininkišką dva-

. šią Stepono Razino ir Ejniljano 
, PugaČiovo. Ir ne veltu i', iš ant

ros pūsės, daugelis jį lygina su bės, antklodė..?? .Visame ta$ 
. Didžįbsios Prancūzų reyoliuci- paprastumas, kaip ir drabužyje 

jos Žan-Pol Maratu, “liaudies įr avalinėje. Dažnai buvo gali-

et ir pasikalbėjimo su-paviene fine- 
Jke-f (s lornėfH vįfctfetėj kuri sakė,; 
$yipp kh^A&eikfe bijpjĮis sū:

sąųum toppi .uąd tąs žmogus; 
su sąjųuvu—tai raųdonririhietis, t 
Lenįnąs jaut.ėj kaip ; valstieęiai į 
žiūrį |į Raudonąją Gvardiją.'1 
Kiek sykių yalstiečiai ir darbi-. 
ninkai .su didžiais reikalais atėi- 
dinėjo Maskvą ’. Ir jie žindjo, 
kad jeigu “payyks dąeit iki Le
nino,” jam parašyt—Leninas 
padarys, Leninas išklausys, 
Leninas pagelbės. Ir kada Le
ninas kalbėdavo darbininkams,, 
valstiečiams, jie jausdavo, kad 
jis kalba iš tikros širdies, kad 
jis dėsto jiems savo nuošir
džiausias mintis,—tatai atžymi 
savo kalboje jo sesuo Marė II- 
jinična, kuri taip artimai žino
jo Leniną/ Todėl visi žinojo, 
jog Lenino žodžiuose nėra pri- 
gavystės, jog' Ujičo žodis—drū
tas, jog galima juom pasitikėt.

Ir visus prie Leriįno traukė 
didžiausias jo paprastumas. 
Kas žino, kaip jis gyveno už- 
sienyj, tas turi pripažint, jog 
ir Sovietų Rųsįjyj, ,būdamas 
prezidentu tos milžinįšKos, peš-: 
publikos, seštos ' dalies žemės 
skritulio, būdamas piimininku 
Liaudies Komisarų TąrybJ)^, Le- 
nijrias gyvepo. lygiai taip papras
tai,5—kaip,- žiriohia,’ negyvrinb ir 
negyvena nei vienas preziden
tas bet kokios respublikos. • •

Jo buveinėje Kremliųję ,bų.VQ 
laikomasi didžiausio, /paprastu
mo. Man visada atrodydavo, 
laike keleto tų ątsilankymų pas
taraisiais metais jo kambariuo
se, jog Leninas gyvena tiesiog 
taip, kaip lavintas, palyginamai 
gerai apmokamas darbininkas. 
Paprastutė klijonkėlė ant stalo*,* 
mažutis ankštas valgomasis 
kambarys, su paprastai? ąėlįų 
vazonėliais' languose; strdpibs 
išvaizdos, be jokių .pagražinimų 
miegamasis kambarys į papras
ta, beveik iš kareiviškos gelum-

i. ./. .Visame taS

Leninas sako įpmfcalbą darbininkams Maskvoje.

'momentuose 
pasitraukimų 
ir ne du tas

jos Žan-Pol
draugu.” Fanni Kaplan kopija-. 
Vb buržuazinius francūzų revo- 
liucioųierius-žirondistus, norėjo 
suloš| Šarlottos Korde, ku
ri nužudė Maratą. Leninas- 
Maratas buvo tikras liaudies 
draugas, bėgailestingas botagas, 
begailestingas kardas visai bur
žuazijai, kurios jis nekentė 

, kiekvienu savo kūno narveli’u 
(cele), kiekvienu savo kraujo 
lašu.

x nepaperkamas jokių jausmų, jo
kių Ąflaugiškumų ten,k kur ėjo 
klausimas revoliucijos ir jos 
reikalų. Jis buvo gatavas pa
aukoti visus geriausius savo as
meniškus draugus, laikinai jis 
likdavbsi net vienui j|ippas,

B idant Visi matytų, už ką jis sto
ja, ko jis siekia, idant supras
tų jo leninišką tiesą. 
v+Kdme paslaptis tos milžinių 
kos thtakos į darbininkus ir val- 

'stiečįus ? Tanpe, kad Leninas 
J'mokOb įsiklaUsyt į darbiu inkų 

ir valstiečių balsą. Menševikai 
kartą nurodinėjo, j(^g Leni

nas moka duot pačius papras
čiausius, pačius suprantamiau- 
ŽiUU liaudžiai obalsius 
įtiktųjų buvo viena i 

7, pajėgi),— 
pu, aiškų, 

žmdritu 
saukąmą. 
to 
atskirais darbininkais, į

' * I V’Z VT-fc

KpraMYtų pasikalbėjimų su vals-1 susirinkimą apsčiau už dęlegą- 
tiečiu, 
kijo įspėt, pajaust, ką 

ku< 
k ‘1
1 J.-.

Leninas-Maratas buvo

ma matyt“ Leniną dėvint sulo
pytus čeverykus, užadytą (užei- 
ravotą), nudėvėtą švarką. Le
ninas ne vien kalbėjo apie tau- 
pymą, 'bet tikrenybėje taupė 
kiekvieną Sovietinę kapeiką. 
Ir pas nieką kitą šios grynai 
išviršinės ypatybės nebuvo taip 
susinėjusios su vidujiniu pa
prastumu, kaip pas Leniną. Tai 
nebuvo tas paprastumas, apie 
kurį sakoma, kad nusižemini
mas arčiau pasipūtimu.. r Pas 
Leniną niekad ; rrebuvb šitokio

Šioj knygoj pribarstyta .dau
gybė faktų, pažyminčių šį jo 
paprastumą apsiėjime su darr 
bininkais ir valstiečiais suva
žiavimuose, konferencijose, pri
imamajame kambaryj Liaudies 
Komisarų Tarybos, posėdžiuose 
Centro Komiteto, įvairios rūšies 
komisijose, kur Leninas dirbda
vo ir kur ta jo ypatybė daūgelį 
žmonių lyg pirkte papirkdavo, 
suteikdavo jiems sparnus, dary
davo juos artimesnius Leninui, 
žmogus nustodavo maišytis, nu
stodavo jaustis1 esąs niekas, o 
pats savo akyse .pakildavo nų^ 
to paprasto, draugiško' .pasima- 
tymo-pasikalbėjimo su .Lenini^ ,

Visi atžymi,.toks t atydus bu--, 
vo Leninas į draugų reikalus,' ir 
šis jo atydumas į .drąligų reika
lus ; taip pat plaukė :iš r draugo 
Leninė didžiaUsib 'parirastūrho.: 
Kiekvienam žpioiųft,-. jogais 
tik mokėjo draugo; pariįdausyt, > 
įsiklausyt, ką jis sąlp, betf nie-’ 
kad nepamiršdavo, jog reikią 
ką nors tam draugui padaryt,’ 
—ir kiekvienas, kuris artimai 
stlsisiekė su Leninu, <pats ant 
savęs patyrė tą jo rūpesnį. Aš' 
manau, kad mažių-mažiausiai 
pusvalandį bei valandą į dieną, 
vidų įniai imant, Leninas pra
leisdavo tam, kad aprūpint vie- 
n^j.r kitą draugą, pasirūpint 
jd sveikata, jo butu, jo gydy
mu. Jis reikalavo, kad tėmytu
me gydymą pailsusių draugų, 
siųsdavo vieną tai kitą draugą 
pasilsėt, ątšiganyt; reikalavo 
įvest gydomąsias, sąlygas tiems 
draugams, kurie ypač daug dir
bo, kurie ypatingai pavargo. 
O pats dirbo už visus, dirbo be 
saiko, bet taip, lyg jis tą darbą 
lengvai atlieka, be jokio įtempi-, 
mo.

O darbas tas-buvo begaliniai 
didelis. Kuomet dabar, žmogus, 
peiikratinėji viską, ką Leninas 
padarė, viską, kąv jis ' parašė, 
pergalvbjo, nudirbo, tai j auti, šiuose dalykuose, bet reikia mo- 
jog nęra mūsų darbe tokio-kėt besitraukiant manevruot, 
kampučio, nėra tokios srities,' 
kur Leninas tą darbą - nebūtųį 

t savo i

fonas, gelžkelių štotys, vyriau
si"'tiltai ; visiems žūt, bet ne~ 
praleist priešo.”

Taip, tokiuose 
Leninas nežinojo 
atgal. Ir ne sykį
jo drūtas nusistatymas, princi
pingumas 
praktikoj, kuomet partija dve
jojo, kuomet atskiri jos būriai 
svyravo, kuomėt atskiri vadai 
dvejojo. Leninass - niekad ne
dvejojo delei to, ar nutraukt 
ryšius, su tuo ar kitu draugu, 
jeigu tas draugas, jo manymu, 
atgal traukėsi, trukdė prolet- 
riato- reikalą, štai kodėl Leni
nas dažnai būdavo skaitomas 
sektantu; labai ' > nepakančių 
žmogum, fanatiku. O jis žino- 
jb: jeigu kelias, kurį jis gina, 
yra teisingas, tai nebaisu laiki
nai pasilikt ir vienam, bile tik 
jis: būtų įsitikrin^s; jbg tas ke
lias teisingas. Tuomet; jam pa
vyks '■ įtikint ir milionūs žmo
nių, pavyks įtikint ir 'visą par
tijai il,; Visą darbininkų klasę..

Kiek sykiu jis traukė ryšius 
šik. savo 1 Asmeniškais“ draugais, 
reikalavo išbraukt iš partijos 
draugus, ir dar' visai nesenai 
kietai reikalavo pašalint kai ku
riuos pavienius mūšų partijos 
Centro Komiteto narius už ne- 

I pasidavimą partijinęi discipli
nai.

Partijos disciplina! Pas mus 
partijoj yra draugų, kurie la
bai dažnai užmiršta, kaip mums 
yra reikalingu ta disciplina, la
biau negu kur kitur, negu bile 
kurioj kitoj partijoj..

Slaptybių delei Centro Ko
miteto, slaptybių delei Centra- 
linės Kontrolės Komisijos jis 
nepripažindavo. 1923 m. sausio 
23 d. jis rašė, jog;.“nariai Cen- 
tralinės Kontrolės Komisijos 
turi tam tikrame skaičiuje da- 
lyvaut kiekviename ’ Politinio 
Biuro posėdyje, turi sudaryt, 
sujungtą grupę, ».Jpri, neatsi
žvelgdama į asmenis, turės žiū
rėt, kad nei vieno' autoritetas 
negalėtų pakliudyt jiems pada
lyt paklausimą, patikrint doku- 
mentus ir apskritai pasiekt be
sąlyginio dalykų sužinojimo ir'

patikrintas

kaip vienas žmogus galėjo visą 
tai padaryt. Tai yra tiesa, kad 
jis begailestinga^i ,sueikvojo sa
vo smegenis šiam darbui, sude
gė palengvoje to/paties darbo 
ugnyje. Pirmininkas Liaudies 
Komisarų Tarybos, , nuolatinis, 
beveik nepakeičiamas pinninin- 
kas Polit. Biuro, riaktinasai pir
mininkas Darbo ir ■■ Apsigynimo 
Tarybos (Sovieto), vyriausias 
referuoto jas (rdportuotojąs ir 
išdėšjytojas) visucfee partijos 
suvažiavimuose,- visuose Sovietų 
sifvažjąvimuo^e f.•>? ^tikrinantis 
kiekvieną; klausimą: * pats- pert 

1 mąstrisį. i pats • paįikj’iris, įdeš sa- 
'vo įiĮic^yą,! ą|yo. kuriamąjį 
;sumąi|utpj|l ’Patįkpnėfe: įvykdy
mą ka^ yi’ą J $utą0a,; daęįfi; 
iki isniųlkp^ę/ų. -įl^iską >į$ipili^.j 
” ,u ■ 'iS- ' Tą iųęžmo-į] — -

enriį nęr-j griežčiausio jų teišingunąo.
iBet tątįaįi hųVų ■’ ®rop 
■riiskd I įte: nįjri įųėj < 
vų, VĮ4>4 iw#r * 
nas h suįeikyo
!gaT '|te J drif U ryr— 
mętų pūįiį rižtėkfto. gatiųgosidš 
prigimt irs, .jeir.u ne i ;i:; v t-h Bin 
tis ^ąrbą?, O sįjeigli Leninui 
5-6’metai atgal būtų buvę pa
statyta ' klausimai, kaip jis no
ri—ar dirbt .taip, ...kaip iki tol 
dirbo, visomis įtemptomis spė
komis, atiduodant save iki pas
kutinio kraujo lašo darbininkų 
klasei per 5-6 metus,—arba 
šaltokai dirbt 15-20 metų, ,tai 
jis būtų pasirinkęs pirmąjį, 
kaip toje, pasakoję apie arelį, 
kurio buvo paklausta, kaip jis 
■norėtų—ar 300 ųietų gyvent, 
maitindamasis dvėseliena, arba 
trumpą amžių gyvent be tos 
dvėselienos.

F . ■
x Kas traukdavo iprie Lenino— 
th i nepaprastas jų nuosakumas, 
principingumas, tai yra mokė
jimas stovėti;. dž Aai,' kas yra 
svarbiausio, papiatinio, kas ve
riasi komunizmo moksle. Gali
ama: padaryt nusileidimų smulk
menose,, galima nusileist šaluti-

2jOį3Q'

pas; mus dabar esama draugų, 
kurie Vadina ! savei 'leniniečihis 

.pi’ žemina Lenino' Vardą tuom, 
(jog laiko ' sau slaptybes nuo 
Čentralinės Kontrolės Komisi
jos, fr negali tų ^slaptybių pa-, 
sakyt nariams. Centralinės 
Kontrolės Komisijos, sutvertos 
sulig Lenino, minties!

(Bus daugiau)

!

CLEVELANDO ŽINIOS

nusižeminimo. Priešingai, pas jį nugvietęs 
buvo savos rūšies puikybė, vi-1 nebūtų daivęs tam-
suomet jąujr^ta,sų;pap^ųmu, t&smgbs krypties, 1
paprastumąs tQlts naturahs .nebQtų, uždėjęs savo genialumo' 
(tikras) J •. fctii valshėciau prisi- antspaudą. S&nku įsivaizduot,'

bet ne .pasitpcuukt vyriau-', 
šio dalyko, štai kaip jis state J _ . • _ t. .J A ft. ‘ 5 X V >' - r. A« > ■ i ‘

Ketvirta, iždo globėjas Ja
nuškevičius retai kur gavo 
daugiau už kitus du atžagarei
vių kand^atus—Stungį ir 
Rugį—bet čia jam, sykiu su 
kitais dabartinės valdybos 
kandidatais,- paskelbta net 
daugiau už pažangiuosius kan
di dątu s.

Penkta, pažangieji kandida
tai šiemet gavo daugiau balsų 
daugely ir tų kuopų, ku
rios pifmiąus balsuodavo 
už atžagareivius, aišku, jeigu 
būtų teisingai elgtasi su ųo- 
minacijomis, pažangieji turėtų 
daugiau balsų.

Šitie balsavimai labai pana
šus 4 senos mainierių lųųjos, 
kur J. L. jLewiso biurpkratinė 
mašina “prižiūri” balsavimus 
ir “suskaito” balsūs.
Draugai chicagįeči'ai ma-1 

no, kad nemažiau 2,000 bai
sų bus pridėta fašistiniam 
sąrašui. Idant užkirtus tom 
klastom kelią, reikalinga:

Iškelti aikštėn kur balsavi
mai atlikta ne sulig taisyklių.

Iškelti aikštėn tų kuopų 
balsavimą, kur po du ar tris 
desėtkus žmonių padavė šim
tą ar daugiau balsų.

Surasti kas savo apielinkėj 
'kiek kuopų gerai gyvuoja, kiek 
tik ant po pi eros ir tėmyti kiek 
bus paskelbta jų balsų.
Tokių “kuopi/’ veikiau-/ 

šiai bus. Jei darbininkiški 
SLA. nariai gerai tatai te* 
mys ir iškels per mūsų 
spaudą, tai balsavimų lai
ku dus galima labiau kon
troliuoti ir' neprilbišti dary
ti tatai, kas pasikartojo no
minacijose.

SLA. nariai darbininkai

Peranksti Džiaugiasi 1
Chicago's" menševikų gel- 

tonlapis smarkiai apsi
džiaugė SLA. nominacijo
mis. Ypačiai jam smagu, 
kad Smetonos Kruvinojo 
gynėjas ir gyrė j as Gegužis 
gavo daug balsų. Pasidžiau
gęs, pakrykštavęs, Grigaitis 
surinka: ' ' • < •

Bendra išvada yra ta, kad 
keturių ;SLA* viršininkų iš- 
rinkiųias yra “jau beveik už
tikrintas”, o jsm iždininku ir 
dviem iždų , globėjais >pasisuki
mas priklausys nuo to, ar nėr 
bolševikiška pusė norės ir mo
kės susitarti,

j “Laisvoje” buripme nuro
dę, kokiais būdais fašistai 
ir social-fašįstai šitas nomi- 
natijas “laimėjo:” klasto
mis. Daugelyj “jų” kuopų 
suąirinkimuoSna * ateidavo 
dešimts narių, tai jie pa
skelbdavo 100 arba daugiau 
ir tas priimama už teisybę. 
Su mumis sutinka ir Chica- 
gos draugų dienraštis “Vii- j 
nis”, kuri nurodo:

Neabejodami sakome, kad 
tai neteisliigos skaitlinės, su- j 
klastuota. štai keletas faktų ' 
paremti tą tvirtinimą:

Pirma, atžagareiviai niekuo
met teisingai negaus tokio 
Skaičiaus balsų, kaip čia jiems 
paskelbta. G

, , Antra, fėmijąnt r pomjnaci
jas) visi galėjo pastebėti, kad 
Gegužis veik visur gauna ma- 

ižiau balsų už nekurtuos' kitus 
pačių fašistų kandidatus, o čia 
paskelbta j'ain daugiausia.

Trečia, Gugis ėjo. lygiomis i tlio .pasil-Ūpihti. j Rašy- 
su sandarieji,u T^reila, čia gijkit^ “Laisvei” arba ‘yil- 
paskelbta Gugiui' arti A,000. Į niai.” ' ' ’

KiA Yra Kalimy , i DETROITO ŽINIOS 
Jungtinėse Valstijose |.

t

Šis-T as

A. L. D. L. D. 22-ros Kuopos 
Susirinkimas

Ketvergo vakare '(23 d. sau
sio) įvyks naujai per\elton 7'9 Nuošimtis 

a t t r» oo i

s ; >. * /t i■ ; . > ‘ »

Cenzo Biuras ką tik išleido 
raportą apie kalinius federa- 
liucse ir valstijų kalėjimuose 
1926 m. Labai įdomu, kad sve
timtaučių kalinių nuošimtis žy
miai nupuolė nuo paskutinio ra
porto 1923 m. 
12.0 nuošimtis
pasodintų kalėjimuose 
svetimšaliai, jau 1926

1923 metais 
visų žmonių, 

buvo 
m. x tik

Mūšų miestą AplaYike Wall 
Street© ’tarnas—Ortiz Rubio 
su savo šeimyna—Meksikos 
fašistinis prezidentas. Pirm at
važiuojant vietinė kapitalistų 
spauda, rašė, kad Meksikos 
prezidentas apsistosiąs keletui 
dienfy savo poilsiui Detroite. 
Bet taip neatsitiko, kaip jų 
planai buvo padaryti. Ir štai 
kas jų planus sugadino. Bū
rys “gerų” žmonių arba, kaip 
amerikonai*įsako-*- respectable 
citizens, nuvyko pasitikti prie, 
gelžkelio stoties Meksikos pre
zidentą. Ten jau rado viską 
tvarkoj. Eilės sustojusių tvar
kiai žmonių laukia ateinant 
traukinio su xp. Meksikos pre
zidentu. Traukinys pribuvo. 
Prezidentas ’su savo šeimyna 
ir sayo šalies viršininkais, ku
riuos jis su savim, turėjo, pa
sirodė laukusiems. Na, ir vie
toj “ura!” jis išgirdo “bu
bu !•!" Tuojaus pasirodė viso
kių iškabų, v Bųy.usipju policija 
i? detektyvai’ ntjgįpijb sutvar
kyt žmonių, tuomet šaukėsi 
daugiau policijas, kuri pribu
vusi .keletą Pasmenų, areštavo, 
o kitus išvaikė. ’
’ šitpkis įvykis bąisraį Sugadi
no ūpą Meksikos fašisto irtvie- 
tinių miesto valdininkų. Mekx 
sikbs prezidentas, Vos nakjtį 
pernakvojęs,. spruko iš Detroi
tu.

Purias JįjĮuvo tinkamai pavai
šintas.

dienon A. L. D. L. D. 22-ros 
kuopos siffeirinkimas. Drau
gai .ir drauges, būkime laiku 
susirinkime, nes daug dalykų 
turėsime apsvarstymui. Ra
portai pereitų metų kp. valdy
bos, planai mūsų kuopos dar
buotės šiems metams ir rinki
mas delegatų į A. L. D. L. D. 
4-to t Apskričio konferenciją, 
kuri įvyks 26-tą d. sausio, 
Pittsburgh, Pa.;

Taigi, būkime visi šiame su-' 
sirinkime. Atsiveskime savo 
kaimynus-draugus. p r i s i d ėti 
prie mūsų, organizacijos. At
silankę; į šį susirinkimą, nariai 
gaus , d. Seno (Vinco parašytą 
knygą; H -iri l •• v

Cenzo Biuras sako:
Kad gal imigracijos suvar

žymas sumažino tą nuošimtį, 
nes nuo 1920 'm. mažiau atei
vių įleista į šią šalį, ir kad 
kaliniai, kurie gimė Meksikoj, 
nėra priska^tyti prie svetim
šalių kalinių. Pirmiaus' jie 
.buvo priskaityti.

1923 m. kalėjimų raportas 
Apdengė visus., .fedaralius ir 
valstijų kalėjimus, pataisų na
mus ir apskričių ir miestų ka
lėjimus, darbo namus ir pana-1 
šiąs vietas, iš > viso apie 2,341 
įstaga, 1926 m. importas ‘ ap
dengia tik federalius ir valsti-1 
jiniųs kaįėj'itriųs ir pataisos, na- 
musi iš yiso 99. įstaigas. Ro- 
kuojhma, kad 49,000 kalinių 
buvų teismų r nubausti 1920 m. 
tose-99 įstaigose, bet informa
cijos surinktos tik apie 43,328 
kalinius. Alabamos, Floridos, 
Idahb, Geolgią* New Mexico, 
Tqxas ir Tennessee kalėjimai 
nepasiuntė rapoftų, tik prfšta-1 
te nekurias informacijas.

Bet tose^ vąlątijpse. negyvena
daug svetimtkričtųi' Bedarbėj dar vis siaučia.’ne

iš tų 43,328 kalinių apie Lj, žiūrint, k.ad buvo daug rašyta, 
i 321 buvo svetimšaliai, 4,035 i darbai pradės eiti po 
tyrui ir 195 ną)tei,ys, įs tų /8o ; aauju metų.

(Pabaiga 5-tame pusi.)

tveriančią ja t,klausim^ 4ap*iė Retrioh^adą 
^„.m.mehtuose galiui užkąyiavimo: 
kurį'VKad būtinai bū(ų#. u?imtik ir

r/ri? tiek kqfi^\u^1iqlįi' l^ind 
' .'būtų išlaįlįyti ^įjęlegrąfąę^ deler’, Senasis Qrg. 

r-J" ■<■■■>■ 4 -t....... .męna,. kaip Jis atėjo -.L pjwąjį 
suVažiavlmą’ Valstiečių Sovietų, 
visai nepastebimas, padėvėtu 
burnusu t apsivilkęs, taipkad į 
•jĮ nei domės neatkreipsi. ■ > 1 / 

Drg. Stalinas pasakoja, kaip 
jis pirmu kart išvydo; Leniną 
bclševikų konferencijoj 
merforse 1905 metais. 'Jis sa
ko, kad Leninas, jo vąiderituvėje 
vaizduodavosi kaip milžinas, j 
dailaus sudėjimo, įspūdingos iš
vaizdos, Jis sau yaižduodavoši, 
kad “didis žmogus”' būtinai turi 

is, • idant

Tam-t

Tai iš-
Lertiųo
papras-

milionus i pavėluot į susirinkimu 
obalsį, suprantamą i visi tirpstančiomis ; širdimis’jo 
vedantį prie nužymė- i lariktu. “Ir kaip aš uitaivylįąuj 

Iš pasikalbėjimų su —sako drg. Stalinas,—kuomet
Iš pri-1 sužinojau, kad Leninas, atėjo į

vienijantį

Leninas mo- tris ir, įlindęs kur ten į kampą, 
liaudis,įprasčiokiškai kalbasų, papras? 

ji gyvena, kuo kan- [čiauąiai kalbasi su pačiu paprą- 
Idant suprast tą liau-1 sčiąusiu konferencijos delega- 
artr.is ištisas • vąląndas (; 5'č- i 5 > ■' r' 5 r; > > ž 5; ri

paūjc iš Italijos, 632 iš Kana-j 
dos, 330 Rusijos, 341 iš- Mek-' 
sikos, 300 iš Lenkijos, 220 iš 
VokięHjos;^ 328 iš. Austrijos, 
14Š iš Ąnįlijos, 113 iš Graiki
jos, 82 iš Vengrijos, 66 iš §ve- i 
dijos, 02 iš. Jųgo^įavijos, .49 iš į 
Norvegijos, 41 iš Francijos, 38 
iŠ Danijos, iš LIETUVOS, I' 
19 iš Belgijos, 16 iš čefcošloVfk » 
kijos, ir mažiaus1 $ kitų šalių.

DARMNJNKŲ 
. . . KALENDORIUS

\ .Sausio 22: > , -
—Peterburgo ' ‘ ddrbinhiki

J M x * * i Fi 4».*'J.*J£f/»skei,4ynė;-l&05.’



Puslapis Trečias

MINERSVILLE, PA.

Įr 
I

Niekuomet žmonijos istorijoj i Leninas dapildė Karolio Mar- 
ir ypatingai darbininkų klasės ikso teoriją vėlesniais teoriniais 
ir jos kovų istorijoj, apart ir praktikiniais dayadais. 
Markso da nebuvo tokio, žmo-1

Trečikdien;, Sausio 22, 1930

LENINAS IR LENINIZMAS
r-------------- —Jis

-1 labai teisingai ir nuosakiai pri
gaus, kaip Leninas. - . t , ; parodė savo moksliniuose, vei- 

Visose gadynėse buvo įvairių i kainose, kad pasaulinis kapita- 
> Buvo mokslo vyrų, llizmas įžengė į paskutinį savo 

L kalbėtojų, j gyvavimo laipsnį—imperializ-
strategų, mą. Šią gadynę Leninas užva- 

žmo- dino: “Imperialistinių Karų ir 
nių, bet Leninui lygaus nėra. Revoliųęijų Gadynė.’’

žmonių.
buvo organizatorių^ 
rasėj ų, karvedžių, 
narsuolių, pasišventusių

................. r............ * i 
reikia daug nukentėti, juos apT 
gauna. Pavyzdžiui, koks nors 
kontraktorius paima pas far
mer} darbą. Atvažiuoja į dar
bo davinio biurą, pasiima dar
bininkų ir automobiliu nusive
ža prie darbo, kada jau dar
bas eina prie užbaigos, tai 
kontraktorius pasiima iš far- 
mėrio pinigus ir dingsta, palik
damas darbininkus. O kaip 
kuris stačiai pasako, kad pini
gų neturi ir nemokės.

Darbininkai vaikštinėja, ne
susikalba ir nežino ką daryti. 
Jeigu atsiranda,kuris gali susi
kalbėti, tai apsiskuneižih. poli
cijai. Pastaroji pradeda neva 
tyrinėti. į Vėliaus paneša, kad į 
kontraktorius neturi; jokio tur
to ir iš jo.nieko negalima gau
ti. Vadinami; idat^įhin|caį, iš
dirbę pbjįO iaį’ 15: dienų, mega- 
vę nei c^pto;, traukia pešti at-' 
gal, iš kU*' puvo <piaip1tĮ. ( i

čia daį’bipinkazij pettin .lięi 
savų orgąpįAęijų^ : 'iįgaį
ant vietdš ,inep,(in^l 'kųrisj tijk 
negali gauti i pastpvęšnįj P.arbjb 
tuojaus vaŽiiįoja kitiiH : Mągąj-.Į 

domę į organizacijas ir į kny
gų skaitymą. Jie į geriau linkę 
prie girtuokliavimo, nepaisy
dami, kad ir paskutinius sun
kiai uždirbtus centus pralei
džia.

- - -
Suareštavo Platinant Lite- 

ratūrą
KAUNAS.— Kūčių Vaka

rą apie 7 vai. Laisvės ai. 46 
dr. kieme policininkas sulai
kė Minaleją Dileskaitę įta
riamų platinusią komunisti
nę literatūrą.

šių subudavos beklasę draugiją 
—Komunizmą^ < v

Tai taip Leninas mokino ir 
švietė darbininkus ir • organiza
vo juos į masinę spėką, kuri 
sutriuškino carizmo galę Rusi
joj, ne tik supurtė iš pamatų, 
o ir į pelenus pavertė tos ša
lies kapitalistinį surėdymą. Da
bar gi jo vietoj darbininkų ir 
biednesniųjų valstiečių masinė 
organizuota spėka budavoja so
cializmą ant vieno šeštadalio 
žemės skritulio.

Pavlenkovo, rusų kalbos en-f 
ciklopediškame žodyne, kuris, 
buvo sutaisytas gerokai da. 
prieš Didžiąją Rusijos Revoliu
ciją, žodis “Leninas” aiškina
ma panašiai:; . • ! s i ,

“Lenin (-r- parašę mokslišką 
knygą apie Vystim.ąsi Kapita
lizmo Riusijpj, parašė daug 
moksliškų ; straipsnių apie eko- 

‘ nomiją i a? politiką; pasirašo 
Vladimir Uljanoy< Jis yr^v vaT 
das bolševikų frakcijoj Rusijos 
Socialdemokratų Darbininkų

no supratimu,- čia dar ne vis
kas. Mūsų organizacija turėjo 
vajų tik apie per du mėnesiu, 
bet ji privalo turėti vajų per; 
visą laiką. Reikėtų gauti vie-i 
ną jaunuolį, kuris galėtų per
važiuoti per kuopas, kada liue
sas nuo darbo ir jam reikėtų 
atlyginti po 50 centų už kiek
vieną gautą narį arba kad ir
daugiau. < Sydney, Australia.— Au--

j. Pacauskas, .sti’alijoj yra. apie 100 lietuj 
A. P. L. A. 4-tos Kp. Sekrv vių.

Ir Vėl Nauja Ąuka
Gruodžio 29 d. anglių kasy

kloj žuvo draugas Zigmantas 
Kundratavičius. Jam užkrito 
uola ant galvos ir visą pri
spaudė,! tik kojos matėsi. Jį 
užmušė ant vietos.

Dabar jau turime naują au
ką kapitalistinės sistemos. 
Sausio 17 d., 8-tą‘ vai. ryte, 
žuvo draugas Juozas šiubieka, 
kurį ant vietos užmušė. Jis žu
vo ryte ir tik po pietų apie 
tris spėjo išimti lavoną.

Tai vis kapitalistų neprižiū- 
rėjimas kasyklų ir įvedimas 
skųbinimo sistemos.

Mainierys.

h^viai neUbAi «npia i su:rengta vajų.
i organizacijas ir į ;kntf- ; :______ .

F k

P. Joneliūnas.

M

f SKAITYKITE!
L

IŠ KANADOS

Knyga 1S2 puslapių. Kaina 25 centai.

N

Pasilikę čia ir užsi- 
pragyvenimui negali,

- *

it

ų i dieną. Dirba 
ki tamsai. Dar- 
k visi ateiviai, 
juos į čia atve-

Bet

1 M-?-

t. ii

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ’ ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

DUODA SMUIKO LEKCIJAS 
• -v - ■ ' ■ ' ■Norintieji, ’ Had jūsų vaikai būtų ge

ri smuikininkai, kreipkite^ pas mane, 
o gausite tikrai profesionalę pagel- 

bą . Kreipkitės šiuo adresu:
4715 North 5th Street 
PHILADELPHIA, PA, 
Seredųmis ir Ketvergaįs:

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

■H------------ —‘-t
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' 1914 mėtų visapasaulinis im-

Leninas buvo mokslinčius, perialistinįs karas ,ir buvo pra- 
rašėjas, kalbėtojas, organizato- džia arba tragiška įžangą į tą 
rius, karžygis, strategas, nar- gadynę, į tą laikotarpį. Pradė- 
suolis, pasišventęs žmogus 1 i r tas visapasaulinis imperialistinis 
absoliučiai atsidavęs revoliuci- karas tarpe įvairių kapitalisti-
nei idėjai Už darbininkų klasės
—sykiu ir visos žmonijbs pasi
liuosavimą. Taip. Jis buvo ti
krai atsidavęs, net ir shVo gy
vastį atidaVe ųž tą didį reika
lą.

Ugnies fronte, sūkury j re^- 
liucinės, kovos, mirtinos darbi
ninkų klasės kovos prieš kapi
talizmą. Leninas buvo pavojin
gai sužeistas priešo Šūviais, o 
tas ir'privedė jį prie pirmlAi- 

( kinės mirties.
' Jis mirė, bet jo darbai neuž

mirštini, Jo mokinimai gyvuo- • priespaudos—tęsiasi. Tokia pa- 
ja, nes jie teisingai nurodo ke-' dėtis tęsis iki galų gale pasau- 
lią, priemones ir būdus, kuriais linis proletariatas galutinai ne- 
vaduojanties ir einant viso pa- sutriuškins pasaulinio imperia- 

. šaulio proletariatas galės pasi-; listinio kapitalizmo ir neįsteigs 
liuosuot iš kapitalistinės vergi- j proletariato diktatūros. O ta- 
jos. da tik ant kapitalizmo griūvė

nių grupių už persidalinimą pa
saulio, arba pasaulinių rinkų, 
marketų, tiktai formaliai neva 
užbaigtas; Bet faktinai tas ka
ras tęsiasi, tiktai daug mažesne 
plotme, įvairiuose žemės skri
tulio kampuose—neapima pa
kol kas ištisai visą pasaulį.

Lyginai taip pat ir revoliuci
jos, prasidėję laike visapasauli- 
nio karo už pasiliuosavimą įvai
rių kolonijihių tautelių ir tautų 
ir pačios darbininkų klasės įvai
riose šalyse iš po kapitalistinės

jau Gatava Nauja ApysakaSLIAKERIS
, Sąmoningas Karo Priešininkas.

PARAŠĖ MIK AŠ RASODA
Ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty- 
mosi v darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė, knyga iŠ' 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centy. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centėęi

■*-
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W1GINTA KAINA! ’

KAS TAI YRA TR0ČK12MAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos. Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mįrus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

< Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

Siųskite užsakymus brošiūros

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kode! jis smaugė Ustijanauskfenę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra, kurios kaina tik 15c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems? 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškąs straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas- šioj 
knygoj jps atrasite jį pačioj augštumo  j, turtingume jo argument^ ir 
gražume lietuviškos kalbos. . j ; i i.i ; ■! i : i
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del srąagumo, dęl “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai/ 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai— s

NAUJA ĮDOMI KNYGA
Lietuvos Darbininkes ir Poniutes

Parašė V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie'Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaį p jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa, nukankintųjų draugių paveiks-

, Taip, Leninas buvo vadu bol
ševikų frakcijos Rusijos Social
demokratų Darbininkų Parti
joj. Jis buvo vadu, Rusijos 
Komunistu Partijos. Jis suor
ganizavo Komunistų Interna
cionalą, buvo ir yra jo vadas. 
Jis buvo vadu Rusijos Revoliu
cijos. Jis suorganizavo Prole- į 
tariato Diktatūrą formoj Sovie
tų Valdžios ir buvo jos vadu. į 
Jis buvo ir bus vadu visapa- 
saulinio revoliucinio proletaria
to. Jis buvo ir bus vadu pa
saulinės proletarinės Revoliuci- j 
jos ir pasaulinės proletariato j 
diktatūros.

Leninas mirė — leninizmas 
gyvuoja. Pasaulinis proleta
riatas, vaduojanties leninizmu, 
revoliucinėj kovoj nuvers pa
saulinį imperialistinį kapitaliz
mą ir įstaigos proletariato dik
tatūrą.

1 Tegul gyvuoja Sąjunga So
vietinių Socialistinių Respubli
kų!

Tegul gyvuoja Komunistų In
ternacionalas !

Tegul gyvuoja leninizmas!
( Tegul gyvuoja proletarinė 
pasaulinė revoliucija)
. .Tegul gyvuoja. pasauline pro
letariato diktatūra! ■ . . .

Dimas Benamis.

/ 1 Iš Edmontono Padangės
•Nežinau, ar verta rašyti 

apie šitą atsilikusį k užmirštą 
Ę^moptoną. ' Bet vis gi norė
čiau nors kiek nupiešti apie jį, 
nes nemažas skaičius ir čia 
vargsta tokių nelaimingų varg
šų, kurie del sauso kąsnio 
duonos stovi prie ofisų per iš
tisas dienas ir siūlo savo jėgas, 
idant pasislėpus nuo juodo ry
tojaus.

Edmontonas yra naujaku
rys miestas, todėl vasaros lai
ku jau ne taip > sunku gauti 

1 darbą prie statybos ir skiepų 
kasimo. Gyventojų turi suvirs 
75,000, maišytų tautų. Veik 
trečia dalis yra .rusai, ukrai
niečiai. Pirma buvo nemaža 
ir lietuvių, bet, nesant nuolati- 
'nio darbo, išvažinėjo į kitus 
miestus. Dabar tik liko apie 

1 pusantro šimto, . kurių dalis 
vargsta. miškuose^ .gaudami <pb 

,• 5-8 centus į • valandą. Kiti 
pas farmerius dirba, gaudami 
valgį ir po> penkius dolerius į 
mėnesį algos. . Bet važinėji
mui gelžkeliu užmoka tiek, 
kiek uždirba.

Išdirbysčių čia labai mažai 
yra. Randasi gyvulių skerdy
kla ir lentpjūvykla, kuri į me-, 
tus šešius mėnęsius dirba ir še- 
šius būna uždaryta. Todėl šį 
miestą ir galima pavadinti far- 
merių miestu.

Vasarą pas farmerius prie 
krūmų kirtimo uždirba po do
lerį į dieną, o laike pjūties nūo 
3 iki 5 doler 
nuo šviesos 
bininkai ve 
Mat, agentai 
ža ir siūlo imti farmas. 
kuomet darbininkai pinigų ne- 

• turi, tai nuo farmų ėmimo at
sisako, 
ditbti 
tuomet traukia į didesnius 
miestus pastovesnio da^bo jįeš- 
koti. • l r* *!

Ateiviams, kalbos nemokant,

PLATINKIT 
“LAISVĘ”.

TAI TIE ŠVELNŪS

^CIGARAI
: VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš' suderintų Hava
nos tabaką. Vidurys vien 

, tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
“ > ’ Jiios Išdirba

STANLEY PAUL
1035' Spring Gafdeh Street 

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

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI
Plaukij 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 biti
nius pląukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu: '

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonus—Riverside 2220. > ' ,1. 

Užsakymai laiškais greit išpildo*: 
ma; persiuntimas apmokama. '

A. P. L A. REIKALAI i-j
i -IA| nprių : keletą.1 žodžių pa
rašyti; apie prūsu drganizacij^. 
Centro sekretorius pasiganėdi- 
hęsi nąūjų marių gavimu per

. Bet, ma-:

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

stebūklingų žolių vertės tūkstanči< 
lolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bąi vidurių suge 
.limo Toks žmogus yra susiraukęs 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap 
mtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 

sinj kalną parodytum, tai jam malo 
/ nesnė būtų sveikata, negu tas aukse 

kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuc 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų b 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemab 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečią 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth 
ma), peršalimo, skabdėjimo po krū 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitą 
ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi vai st 
Žolių, kurios jums sugrąžins sveika 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą,1 galvor 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai bxOgas dalykas, bet mū 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikahng 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

Pinigus siųsk1 čekiu arba monej 
ordferiu, nesiųskiti pinigų paprastarr 
laiške. . r

M. ZUKAITIS
25 GiJIet Rnad, Spencerport, N. Y.

T Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
k NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ g

VARPO

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
. M. Balchunas, Savininkas Tel., Staggz5938

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas. 
atydus. Mechaniko kursas_ —$75,,
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas autbmobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garatituojame)_____$25
Speciališkas kursas, važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių' ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus- -auto ekspertas-insirukto- 
rius LY, Tjkniatičius. Atdara iki 
9 vai. Vikare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

DARBININKU
KALENDORIUS

1930 METAMS
SUREDAGAVO R. MIZARA

KNYGA IŠ 212 PUSLAPIU 
Kaina 25 Centai

Puikus rinkinys svarbių informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių.. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.'
Tuojau įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jį ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopediją.

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

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.

i
' Užsakymus siųskite:

LAISVĖ,” 46 Tep Eyck Street, Brooklyn, N. Y

!
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r Puslapis Ketvirtas

1'

Treciadien., Saulio

Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Vertė D. M. Šolomskas

(Tąsa) 
Mes Visi šiandien Lygus \ x

Medvežijos miestelio mokyklos langai 
aiškiai apšviesti. Per dubeltavus langus 
į gatvę eina piano garsai. Viduj šokis. 
Pas pulkininką Orlovą svečiai. Šiandieną 
pas jį atvažiavo iš miesto daug oficierių ir 
dvi £u jais panos, labai nusimaliavojusios 
veidus^ Jos abi buvo našlės, pačios oficie- 
rių, buvusių viename sibiriokiį pulke ir ne
senai užmuštų mųšyj. Panas p^vardėniis 
iiiękas nevadino, net kaip reikia jų neži
nojo. Visi jas vadino vardais ir po tėvui. 
Vieną geltonplaukę, diktoką, žaliuose dra
bužiuose Vadino—Vera Vladimirovna, jos 
lengvi, reti baliniai drabužiai buvo labai 
permatomi. O antra—Liudmila Nikola- 
jevna, kuri taip pat pusnuogė. Mokykloj 
buvo ankšta. Adjutantas graino pianu. 
Orlovas, jau išsikaušęs, juokavo su pano
mis, šoko, garsiai trypė ir barškino špo- 
rais. Kiti oficieriai, pasidalinę į dvi gru
pes prie įvairių stalų, lošė. Prie vieno 
stalo sėdėjo paraudę, iškaitę, su atsegtais 
kaklais mundierių: rotmistras—švarc. Sta
las apkrautas įvairiais gėrimais ir val
giais. Švarc dainavo: “Oh, jūs, broliai, 
drąsiai -pirmyn. Mūsų dvasią viršininkai 
išauklėjo. Ir sovietai dabar mums

> nereiškia.”
Riti girti oficieriai, vėl rėkė:
“Jau ne kartą sovietus daužėme.
Ir vėl daužysim, daužysim juos.” 
Pulkininkas suriko iš antro galo 

bario:
—Ponai oficieriai, po velniais tas patrio

tiškas dainas, šiandien gyvenkime tik del 
savęs. Gana, reikia nors kaip kada ir pa
ilsėti. Oficieriau, griežk linksmus sukti
nius.

Linksmi muzikos balsai pradėjo veržtis 
iš piano. Orlovas pasigriebė Verą, ir pasir 
leido šokti. Vera, sukinėjo, kraipė užpa
kalį, kratė krūtis, tai užguldavo visu kūnų 
ant pulkininko, tai atsilosdavo, šokinėjo 
ant pirštų, augštai kilnojo kojas, sukinė
josi, veidą glaudė ir dainavo: “Šokau link
smai su vienu nachalu, atskiriame kamba
ryj po užsiklojimu.”

Ir oficieriai nustojo dainavę, kalbėjosi 
ir primerktomis akimis čiupinėjo moteriš
kas kojas, tai plonus drabužius. Visai gir
tas kazokų oficieras Rannev, išsitraukė iš 
krepšio revolverį ir šovė į rašytojo Puški
no paveikslą, kuris ramiai kabojo kampe 
dideliuose rėmuose. z Kulka permušė stik
lą ir paveikslo kampą. Ofięieriai juokėsi.

—Patalkiai pirštu į dangų!... Patal
kiai !.. Daugiau!...

Kazokų paoficierius, jaunas beūsis Bryz
galov, su panieka pažiūrėjo į Rannevą, iš
sitraukė savo brauningą ir suvalė poėtui 
(Puškino paveikslui) kulką į kaktą tarpe 
akių. Oficieriai plojo jąm ir gėrė už jo 
sveikatą. Užsirūstįnęs<oficierius Rannev, 
atsikėlė ir priėjo prie piano, išsitraukė 
kardą ir iš visų spėkų drožė juom per pia
ną. Polozovas pastūmė jį į šoną:

—Na, tu, ką čia, velnią! Ar iš proto iš
sikraustei? Eik šalib!

Sargybiniai^ sujudinti šūviais viduryj, 
atėjo patirti, kas čia tokio. Šarafudrin, 
nuramino juos:

—Nieko, tai ponai oficieriai, maž-pobis-. 
kį juokus daro,—sargybiniai išėjo. Adju
tantas grajino be pertraukos. Panos Ve- 
Ta ir Liudmila, kaip'peteliškės, skrajojo^ iš 
įvįeno oficierio glėbio į kito. Laike per
traukų muzikos, jos taipgi poilsio neturė
jo; vyrai be jokių ceremonijų sodiribsi jas 
sau ant kelių> Jos visai nesipriešino, 
juokaudamos, trukčiojo oficierius už barz
dų, ūsų ir plaukų. Rotmistras Švarc, svy
ruodamas, vilkdamas blizgantį kardą pri
ėjo prie pulkininko:

’—Ępkis velnias, pong pulkininke,

nieko

kam-

Grupė netaip dar girtų oficierių kairio
joj lošė. Jų tarpe buvo vienas ne karinis, 
tai fabrikantas^ pabėgėlis nuo bolševikų, 
nuo Uralo—Sidor Verevkin. Jis atvažiavo 
į, pulkininko Orlovo skyrių su geru, su
krautu ant aštuonių vežimų. Mieste pasi
likti buvo pavojus, baltųjų nepasisekimai 
vis- tankėjo; raudonarmięčiai lupo jiems 
kailį, todėl fabrikantas, ėjo su armijos sky
rium į ‘rytus. Orlovas, jo senas pažįsta
mas. Jis dabar lošė ir vis bėdavojo, kiek 
jam “vargšui” daug vargo padarė tieji ne
labieji bolševikai, ir stebėjosi, kodėl Kol- 
čakui taip nesiseka. ,

—Juk vale žia admirolo Koleako visai tei
singai pasir ūko kelią remtis aht nedide
lių savininkų. Ji, gina reikalus privatinio 
žemės valdymo, privatinės nuosavybės. 
Nesuprantu,’ko dar, kokios valdžios'ir rei
kėtų tiems sibiriokams? čia juk visai nė
ra taip,-kaip Rusijoj, kur susiproletarizavę 
skursta valstiečiai. Čia visi valstiečiai 
tvirti, gerai gyvena, turtingi, geri jų ūkiai. 
Ir štai tie niekšai eina p>ieš mus.

—Kan^lijos, o ne žmones; žmonės1 su
kvailėjo, suniekšėjo, ištvirko. Užmiršta 
viskas, ir tikėjimas, ir pagerbimas val
džios, net ir tos pačios sovietų valdžios,— 
kalbėjo Golybin.

—Ar jūs manote, kad .pas raudonuosius 
yra geriau? Visur tas pats velnias. Nie
kas nieko nepripažįsta. Mušk, daužyk, 
piešk visur ir viską. Štai kaip, štai kuom 
užsiima dabar rusų liaudis. Anarchija, 
pilniausia anarchija hplinkui.

'(Tąsa bus)

KUR IŠEITIS JAM?
$

Jau antra savąitė be darbo, be duonos,
Nualkęs, nudriskęs, panašus į vagį...
Jis ceijto maldauja—ant gatvės kasdieną— 
Praeiviui' fnak niai linkčiodamas, galva.

Išsitiesia tarpais jo rankos pūslėtos, .
Bet tuščios.. .jnė vieno jis cento negauna!
Kodelgi? Gi Verkiančius žodžius jis leidžia—
Praeivis pasako: “jis dykaduoniauja.”

Jo veidas išblyškęs... tik akys mėlynos— 
Blakstienom primerktos žandykauliuos tupi.
Jis stambus tad vyras—bet kaulai net matos/. .
Jo švarko ir kelnių tie plyšiai nerūpi.

Jis dažnai su verkiančia širdžia prabyla: 
“Ei, žmonės brangieji, sušelpkit, kur dingsiu? 
“Man fabriko ponas jau darbo neduoda! 
“Tad tarkit žodelį, prie ko aš pririnksiu?

“Jūs sakot, aš niekšas, aš valkata gatvės,
“Oi, girdžiu daugybę skaudžių jų balsų...
“Juk man, nors beturčiui, taip pat nemalonu—
“Ant kampo čia kęsti prislėgtam vargų. ..

“Per dvidešimt metų aš kūjį, priekalą— 
“Vartojau- pas poną, jam turtą kaliau!
“O šiandien aš skurdžius į ką panašus?— 
“Tik gatvės elgeta.. .—o štai dar toliau:

“Fabrike ponas darbo neb’duoda 
“Todėl, kad asai silpnas—personas 
“Ant gatvės stypsoti ir nusibodo..
“Tai kurgi ta išeitis menas?

I

“Aš čionai ant gatvės. Namuose šeimyna—'. 
“Be duonos kąsnelio, be miltų saujalės. .. • • 
“Ir badas šiurkštuolis po kojom mus minįt, 
“Be gailesčio gniaužo suvargus’ mūs kelią.

Pra'ciyiaj/ jau skirstės’. •• G jisai pateko— 
Į poniškos valdžios šunyčiu rankas;
Ir jį areštavo, kaip valkatą gatvės— 
Kam viešai jis reiškė jiem savo žąizdas.

I . , . ’ ■ !

įsakykit, todėlei, bedaliai šio svieto,.
kad i Kur išeitis tam, kurs verkia be duonos ? 

pas jus taip mažai yra moterų? Tik dvi! Ar dargi kentėti to žiaurėsio kieto— 
Argi negalima?!.-^.

-»~Gerai, gerai,—perkirto jį pulkininkas i 
Orlov,—tuo jaus bus. v.

—Adjutantas, kornętas, moterų mums 
daugiau reikia, moterų!

—Šarafudrin, kili minda (totoriškai 
“eik čia”)—suriko adjutantas.

—Aš čia, pons ,adjutante.
—Chanib bar? (Ar motera daugiau 

yra?) ' . ■ /
—Bus, pons adjutante,—tarė Šarafudrin 

linksmai, primerkęs akis, storas lūpas ati
daręs.

Ir prašant malonės lenkčiuotis prieš ponus?

Sakykit, kas kaltas, kad 'vieni badauja, 
O kiti sau turtus net nebeapžioja?
Ar rlgąi dar bus taip? Ar kas pranašauja— 
M.wms skurdžiams ryt dieną, geresnį rytoju?

Taip!...
Pavergti žmonės, pasaulio galiūnai—

✓ *
Audringai jau kyla prieš siurbėles mūs’!
Ir m‘ūsų engėjus devyni perkūnai—
Ryt dieną juoSstrenks! O pergalė bus!

St. Buttes.

TORRINGTON, CONN.• ' I 1
"ii

Pas mus jaučiami blogi lai
kai. Bedarbių pilna prie 
kiekvienos dirbtuvės, 
džiausią breso dirbtuvė, iš ku
rios dabar labai daug atlei
džia darbininkų, o katrie ir 
dirba, tai tik po kelias valan
das į dieną,. Užbaigus darbą 
ant mašinos ir keliauk namo,' 
nors tik ir vąlandą būtum iš
dirbęs. Visos mašinos įtaisy
tos naujos ir pasiutusiai grei
tai darbą atlieka. Pavyzdžiui, 
dešimts metų, atgal viena ma
šina jeigu padarydavo į dieną 
100 kavalkų, tai dabar naujai 
įtaisyta mašina jau padaro 
1,100. Iš tos priežasties labai 
daug darbininkų išmetama iš 
darbo* i ■ ■ • . ,, ,

Kai kurie dąrbipįųkai jau 
pradeda kalbėti., kąd čia rei
kės ką nors dąryti.; Bet, .ži
noma, tik kalba,) o apie, dar
bą danto-li gražu* ..Jie .mano, 
kad kas ;nj>rs tą. darbą jiz, juos 
atliks - ir j jiems darbo sąlygas 
pagerins. . Bet tai yrą'tuščias 
manymas. Jeigu darbininkai 
nori, kad jų darbo sąlygos pa
sigerintų, tai pirmiąusįai jie 
patys turi organizuotis ir ko
vot už pagerinimą darbo sąly
gų. Juk be kovos niekas nieko 
neduoda ir niekur darbininkai 
nesusilaukė nuo darbdavių 
malonės, bet turėjo kovoti. O 
gal jie mano, kad Komunistų 
Partija .viską jiems- atliks? 
Jeigu taip, tai lai nelaukiu. 
KomuniStų Partija kovoja už 
darbininkų būvį, bet nereikia 
užmiršti, kad kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė turi 
prisidėti prie komunistų ir sy
kiu kovoti. Kiekvienas darbi
ninkas i* darbininkė turi remti 
Komunistų /Partiją, skaityti ir 
platinti jų literatūrą, savo vai
kams jaunuoliams ^prenume
ruoti tuos [laikraščius, kuriuos 
lęidžia del jaunuolių^ Komunis
tų Partija jy t. t. Tik taip 
Veikiant gal^sirhe susilaukti 
geresnių darbo sąlygų ir abel- 
nai geresnio gyvenimo.
j ■■ - -L - . r.i--

Sąusię 12 4- įvyko susirinki
mas D.L.K.įVytauto draugijos. 
Susirinkimas įuv,o, .skaitlingas. 
Skaitytas laiškas iš įVaterbu- 
rię , kviečiant prisidėti prie 
ąpvaikšciojįmo' p a m i riejimui

Di-

Toks kontraktorių elgimąsis 
labai bjaurus, nes paėmę pi
giau, tuoja^is ir darbininkams; 
.algas nymušinėja. .’ 
lykas, kurio kontraktoriaus 
paveržiu darbą, tai ten darbi
ninkai pasilieka be darbo.

Jeigu jau patys kontrakto- 
riai negali susivaldyti ir taip 
elgiasi, tai darbininkai turėtų 
būtinai susiorganizuoti ir pas
kui savo tuos ponus suvaldy
tų. Bet ir darbininkai nesi
stengia organizuotis, todėl ir 
apsireiškia tokia anarchija.

Romos Klerikalas.

PAJIE^KO-HMAI
—-------------- 1—

i Lietuvaitė Fotografistė
Antras da- PARiSIDUobA Saldainių storas. Vis-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
' ■ i i

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. Į41-mos kuopos su- 

sirįnkimas > bus nęcjėlioj, 26 sausio, 
po No. 928 E. Moyamensing Avey 
10-tą vai. ryte, 
nėkit atsilankyti,

1 Viki nariai malo- 
yra svarbių reika-

1 J. Baranauskas.
(18-19)

NASHUA, N. H. ' 
, ■ i, T. D. A. 74,-ta kuopa rengia šokius 

subatoj, 25 sausio, O’Donell svetai
nėj, 20 High St. Pradžia*7:30 vai. 
vakare. Bus gera muzika, grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius, tat 
kviečiame C visus atsilankyti ir pasi
linksminti.

Rengėjai.
(18-19)

T. D.

MONTELLO, MASS.
Pranešame visiems “Laisvės” skai

tytojams ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 44-tos kuopos nariams, 
kad ketverge, 23 sausio (Jan.) Liet. 
T. Name, bus bendras pasikalbėji
mas apie įvairius klausimus. Tame 
susirinkime dalyvaus d. Žaldokas. .O 
pėtnyčioj, 25 sausio, Liet. T. Name, 
bus prakalbos. Prasidės 7-tą vai. 
vakare. Tat visi atsilankyki  t, d. 
Žaldokas pasakys daug naujo apie 

. Darbininkų Apsigynimą.
Kviečia Komitetas.

(1809) 
-----------1-------- ,-----

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Namas rengia šaunų va

karėlį subatoj, 25 sausio, kampas 
8th St. ir -Fairmount Ave. Prddžia 
7:30 vai. Vakare. Grieš gera muzi
ka įvairius šokius. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus at-, 
silinkyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
, (1^19)‘

Tarp

ELIZABETH, *N. J. • - -■ < ■
J ♦ . x< • • t » :
L. lD. S.. A. 4-ta kuopą rengia ke

purių balių nedėlioj, 26 saugių, L. D. 
P. Kliube, 69 S. Park St. Pradžia' 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus

500 metų ^kafauvių nuo. Vy- pasiiinksminti prio ge‘
tautę vįešpatavimo. Mūsų 
draugystė nors ir nešioja Vy-; 
tauto vardą, bet jau didžiuma 
narių suprašą, kad buvęs Lie
tuvos valdonas Vytąutąs žmo
nijai kioš naudos nesuteikė, 
buvo turčių reikalų gynėjas ir 
vargšų prispaudėjas, todėl ir' 
atsisakė prisidėti prie to ap- 
vaikščiojimo.

Labai gerai draugystė pa
darė, kad atsisakė nuo pami
nėjimo, bet dar turėtų atsisa
kyti ir nuo šio vardo, kuris jau 
dabar netinka. Juk tik seniau 
buvo garbinanti carai ir kara
liai, o dabar jų niekas negar
bina, todėl kokiems galams 
reikalinga vadintis jų vardais?

Jagelos Patarėjas.

Rengėjos.
(18-19)

GREAT NECK, N. Y. ; '
Linksmą ir didelį balių rengia :L. 

D. S. A. 64-ta Kuopa Subatoje, 25 
d. sausio (January), 1930, B. Strauko 
svetainėje, 139 Steamboat Rd. Pra
sidės 7-tą vai. vhkare ir tęsis' iki 
vėlumui nakties.—Gerbiama Great 
Necko, Port Washingtono ir Hunting- 
tono visuomene! Nuoširdžiai kvie
čiame visus atsilankyti j šį linksmą 
baiių, smagiai laiką praleisti ir pa
sidalinti mintimis su savo draugais 
ir pažįstamais, kad užmiršti kas
dieninius rūpesčius nors ant valan
dėlės. Bus skanių užkandžių ir leng
vų gėrimų pakankamai. Šokiams 
grieš Jaunuolių Orkestrą iš Brookly- 

Įžanga 50c ypatai.
Kviečia Rengėjos.

(18-20)
no.

BALTIMORE. MD.
Lietuviški kliaučiai koritrak- 

toriai labai bjauriai čia elgia
si. Jėig.u tik neturi darbo, tai 
landžioja į kitas firmas ir siū
losi pigiau dirbti. Pavyzdžiui, 
Kuršvietis ir Astašauskas pa
ėmė iš kitos firmos dąrbą- dirb
ti pigiau 15' 'centų ant kauto. 
Ir kada'Rambfcka nuėjo, darbo 

s gauti, tai firmoj 'pasakė, kad 
jeigu f imsi pigiau; il5c> tai aš 
jiems neduosiu, bet tau atiduo-( pagaminti, 
siu, bet jeigu heimsi,tuomet aš 
tiems ' kontraktoriams atiduo
siu. < ■ ■ ■

ELIZABETH, įST. J.
A. L. D. L. D. 54-tos kuopos su

sirinkimas bus seredoj, 22 sausio, 
L. D. P. 'Kliube, 69 So. Park St., 
7:30 vai. vakare. Visi naęjai ateikit, 
yra svarbiu reikalų. Atsiveskit ir 
naujų narių?

> < ' < . Sfckr. A. Skaitiuft.
(17^8)

’ . '■ ■< •’ •. • i 3- <■ J
į. , WVEKS1PK. N. J. ,

A.i L. IX SL. t>.‘ 14?-ra Itiiėpa* S-ėri- 
gia fiaurių vakh^rtę ir’ šokius T šu- 
batoj, 2ęj ęaus(Oį Lenkų svetainėj, 
Fairview ir Adanjs, St.. Vakarienė 
bus p'iįitci, nes bu's< geriausios gaspa- 
^linės, i kurios moka skabius valgius 

i Taipgi bus visokių įvai
rumų ir smagumo,, o be to ir šokiai 
prie geros muzikos, i ’J'at kviečiame 
vietos ir atpiėlinkSs lietuvius atsilan-x 
kyti., i, i t ' i j Rengėjai.

J • j \ ' (17-18)

. . >' t.< ■ A
* ’S £

prie geros muzikos, i Tat kviečiame

kyti.

Priežastis 
j ligonbutj. 
Papus, 642 
" ". Tol., 

(18-23)

kas gerai. ištaisyta, 
pardavimo—turiu eiti 
Atsišaukite: Mts.' P. 
Driggs Avė., Brooklyn, N. Y. 
Greenpoint 9407 (

h LIETUVIS GRABORIUS

Norintiėji ; ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 

■ nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

' Fotogfafuoju, Didinu Ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus.

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32* Weitzcncorn ^Idg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

Bell -Phone, Poplar 754

A. F. STANKUS 
grAboriuš-u^dertaker

PAJIEŠKAU pusseserės Anastazijos 
Slavinskaitės, Rulių parapijos, Tel

šių apskričio. Seniau gyveno Rum- , 
forde. Jos tėvai vadinasi ir kita pa
varde. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote, praneškite. S., Baltutis, 150 
—4th St., Elizabeth, N. J.

‘ ■ ' (17-19)

PAJIEŠĘAU brolio Antano Rusecko, 
kuris seniau gyveno New Yorke. 

MėldŽiu1 jį patį atsišaukti arba kas 
žinote malonėkit pranešti. Andrius 
Ruseckas, 1417h Dickson Ave., Scran
ton, Pa. 15-19

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

1023 Mt. č*’ernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil būvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. /Lengvas ir malonuš 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokit*: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutė jė.

♦I*
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E/WINDSOR, CANADA
A. L. D. L. D. ,21-ma kuopa kvie

čia visus vietos ir afcielinkės lietu
vius atsilapkyti j Seno Vinco pra
kalbas nedėlioj, 26 sausio, po No. 
250 DroviRhrd RdU E. Windsor. Pra
džia 2-rą ’ vai. po pietų.2-rą ‘ vai. po pietų.

Rengėjai.
(17-18)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. U-ta kuopa rengia va

karėlį su programa nedėlioj, 26 d. 
sausio, Liaudies 'Namė, Fairmount 
Ave. ir 8th St. Pradžia 3-čią vai. 
po pietų. Programą išpildys A. Ž. 
V. D. nariai. Tamgi bus skaitoma 
svarbi paskaita. Kviečia'me visus at
silankyti. Būtų labai gėrai, jei drau
gės galėtų ’ paaukoti del to vaka
rėlio kokį pyragą arba k'eiksą. ,

Rengčjds.
(17-19) 

f * <
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Pristatėm kad ir toliausiai. — Didelis pasirinkimas.

MACYS BROS. FURNITURE CO

»*F/

Kaina žemiausia — fomisiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

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

B
B

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
v KITCHEN SUITES

B

J

»

■

ŠIŲ METŲ MADOS

FORNISIAI
Išparduodami Dabar

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

• Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo/8-nių ryto iki 9-nių vakaro

” T Į * v n . t • • ’ t

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
įžanga nuo 8 vai. ryte iki $ vai. vakare' 60c; po 6 vai. vakare 75c.

i Antrpj -klasėj lašais .lisjihau^ymas _ <EXTRA lr miegojimas per visą’ naktį ant jį CCTltūl 
j trečių lubų, oringam kambaryj

į M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusifikai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. _čia Įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su Šviesiu Šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
' LAPUOTOS IšSIPERIMUI VANTOS VELTUI

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais .

Trys gariniai kambariai delei ’YSsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojįmosi kambarys. Didelis, oringas miegojiimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Mdrfėll Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas! Pnlaaki 1090

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ
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I. ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sckr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BQNUZ1, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

jhš A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
KONFERENCUOS

Sausio 12 d. įvyko A. L. D. 
L. D. II Apskričio konferencija 
Nfewarke. Nors buvo garsinu 
|a, kad konferencija prasidės 
10 'vai. ryte, bet pusvalandį 
suvėluota, nes vis laukta dele
gatų.-

Atidarius konferenciją ir 
paskyrus komisiją -mandatų

[L sutvarkymui, pakviesta drg.
* Bondžinskaitė, mūsų organiza- 
' ęijos iždininkė, pasakyti ką 
. nors iŠ mūsų organizacijos 

darbuotės. Bet drg. Bondžjn- 
skaitė pasakė, kad iš pačios 
organizacijos nieko nekalbė- 

‘ sianti, ji nurodė abelno veiki
mo trūkumus ir nupeikė, kad 
šis apskritys mažai veikia. Ka
dangi kitų iš centro viršininkų 
nebuvo, tai apie patį centrą, pagelbėti orgąiįizu

I arba jo veikimą niekas nie
ko nepranešė. Paskui buvo 
pakviesta kiti draugai pakal
bėti, jų tarpe drg. Krūtis, Kju- 
činas ir Sakatauskas.

Mandatų komisijai prane
šus, kad konferencijoj daly
vauja nuo 19 kuopų 53 dele- 

* gatai, 'eita prie pirmininko 
rinkimo. Pirmininku išrinktas, 
drg. B. Krasauskas.

Iš apskričio valdybos rapor-

kuri tuo klausimu pagamintų 
rezoliuciją. Komisija paga
mino jaunuolių klausimu seka
ma rezoliuciją:

“A. L. D. L. D. MI Apskri
čio konferencija, plačiai išįis- 
kusavus jaunuolių klausimą, 
kaip juos įtraukti į darbinin
kiškas organizacijas ir supa
žindinti su klasių kova, priėjo 
prie sekamų išvadų:

“Iki šiol mes jaunuolių klau
simu mažai rūpinomės, o jei
gu kur ir buyo organizuoja
mi, tai grynai lietuviška papė-^ 
de, į Ateities žiedo; įDraųgije- 
les ir tam panašiai- Iš nokiu 
draugijėlių neturėjome! getų 
pasekmių. ,

“Todėl k^iif^rėiicija nuta
ria, kad kuopę# t. visais gali
mais būdais- dėtų ,, .pastangų 
- - - ' 
liūs į tarptautinę jįtmųjįi Pi
onierių organizaciją ir į liau
nųjų Komunistų Ly^'ą <S^ul 
tai, kurie kuri tinka) . " -

“Kuopos, kurios išgali, turė
tų nors retkarčiais paskirti iš 
savo iždų pinigų ir pačios nu
pirktų komunistinės, lengvos 
del jaunuolių, literatūros ir’ją 
išplatintų — dykai išdalintų ; 
savo tarpe jaunuoliams arba

kad mos-ttirimc daugiau gel-1 į.mūsų-konfercįnoiją/ kaip tai 
bėti tarptautiniam darbininkų | Amsterdamo, i

ir kitos, šis klauremti f

..Prohibicija'Inbąi daug blogo 
i. Ji padarė blogo visų 

luomų žmonėms, bet vargdie- KAVALIAUSKAS
ir kitas jai artimas or- .simas paliktas apskričio komi? 

tetų j ir jeigu jis matys reika
lingu, tai Sutverti ten naują 
apskritį.

Nors apskričio iždas ir ne
didelis, bet visįi konferencija 
paskyrė segamai: Agitacijos 
Fondui $25; Daily Workeriui 
$15; Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui $10 ir arg.en- 
tiniečiams $15. Viąo išaukota 
$65. švenčioniškis.

Tai labai svei-

ėlus klausimą apie kny
gų leidimą, buvo nemažai dis
kusuota, bet didžiuma išsireiš
kė, kad knygų leidimą nema
žinti, vienok greta knygų ge
rai būtų, kąd Centras pasi
stengtų pagaminti paskaitų, 
tinkamų kaip ir del savitarpi
nio lavinimosi.

Vienas naujas dalykas pra
vestas, tai Daily Wurkerio 
klausimu. Iki šiol mūsų kuo- 

,pos aukodavo Daily yyorke- 
riui. Tuos ’ pinigus siųsdavo 
kaipo auką. Dabar konferen
cija rekomenduoja ve kaip 
daryti: paskirti *iš kuopų
dalį pinigų ir jų nesiųsti kaipo 
auką, bet taipgi paskirti porą 
žmonių ar daugiau, kūrie su
rastų tokius darbininkus, ku
rie neskaito Daily Workerio, 
bet nėra .jo griežti priešai. 
Juos kalbinti, kad-jie prisidė-

DETROIT, MICH.

niams daugiausiai. Į žinoma, 
keletas praturtėjo, užsiimdami' 
būtlegeryste. Bėt tuom, tarpu 
dauguma žmonių lieka ligo
niais ir naikina savo sveikatą. 
Jau daugelis apako, kiti pa
puolė į beprotnamį, o dar kiti 
valkiojasi pamėlynavę,suiru-! 
siais nervais ir laukia galo. I 
Tai bjaurus įprotis. Bet, kaip 
sakiau, daug asmenų daro iš 
to pelną visokiais būdais. Lier 
tuviai dažniausiai kelia “par
tes” stubose. Ten, kaip aš 
esu informuotas, atvykusieji 
gerią tą nuodą ir jei kuris pa- 

kad ir penkinė tai 
jau negauna.

gauna;
> < y 1

Maži vaikai ima bjaurų pa
vyzdį iš tokių “parflų.” Jų .at
eitis bus dar .blogesne.

Taip vadinamos augštesnės

dubda, 
“čėnčiaus 
noma, gėrimo 
kieik “pakelia.”

(Pabaiga nuo pusi. 2).
Jau ir vietinėj spaudoj buvo 

rašyta, kad Fordas apgaudinė- 
jąs žmbhbs su savo prižadais. 
Jis ne tik nemoka ;daugiau, 
bet ir’dirbusius vis dari palei
džia neapribotam laikui'. ( '
* 1 Jhu■’ pusėtinai vargšų yrą , - ■ - - į . . ...
galą pasidariusių.- - Dar jų bus «°™.os ^me^s 
ir daugiau; 1 Vargšai nėra or-

tų su Savo puse prenumeratos, gąnizuoti, jie ir nemato kito-
kio išėjimo iš tos bjaurios pa- 

Jei darbininkai būtų 
jiems nereikėtų

o kitą pusę padengti iš kuo
pos skirtų pinigų ir tokiam: dėties, 
darbininkui užrašyti metams j organizuoti, 
ar pusei metų Paily Workerj. j žudytis, bet kovotų už savo

ži- 
tiek,

TELEFONAI: nK?,yslone’ 9669 
, Bell, Oregon 5136

LIETUVOS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

MES ' PATAIKOM
l ’v - • • . ; į

Restauracijos ir salės, 961 
pataikot padaryt cigarus, kad | 
parduodąg; kuri^ netik lietuviai 
ant syk po saujas pasiimą; nes 

labai malonus skonis, gta-r

sako A. Tacilauskas, 'sartoji 
SU Brooklyn, N. Y., “Gerai 
laiko po .500 Johns Cigarų 

svetimtaučiai už pėnkių blokų 
labai patinką, kad Švelnūs rū 
;ga ir puikiai kvepi!“

ką nuo to. Uk skirtumas ta
me, kad šitie geria ne taip 
pavojingą gėrimą. Jie bando 
gauti geresnį Stotą. Jų “par-'l 
tęs” įvyksta tam tikruose klių^Į 
buose, užvardytuęse įvairiais 
vardais. Tuose .'jų kliubuose ‘ 
viskas yra įrengta taip, kad 
iš lauko nebūtų, nieko girdėti, 
kąs viduje dedasis štai, ne- 
peršenai įvyko baisi tragedija 
viename kliube—Study Club. 
Matote, kaip gražų vardą tu
rėjo tas jų kliųbas. Tokių 
kliubų yra galybės ir juose vi
sokių bjaurenybių dedasi. Ir 
tik tuomet sužinoma, kas juo
se dėjosi, jei įvyksta kokia 
nors nelaimė. Viršminėtame ( 
kliube Jcilo gaisras, kuriame j 
ant kąrt žuvo 20 asmenų, o 
vėliaus dur apie keletas minė 
nuo tos nelaimės. Ten buyb 
susirinkę asmenys, kurie slėp
davosi nuo namiškių, ženoti 
vyrai su svetiipdmis moterimis 
ir mergindmišV kur galėdavo 
daryti tą, kaš jiems patikdavo. 
Ten žuvo ir daug merginų, ku
rios “programas” turėdavo iš
pildyti.

Dabar eina teismas tuo klau
simu. Savininkas yra teisia-1 
mas už tą nelaimę, 
bus rastas "kaltu 
mas. ■’

Tokių urvų yra pilna.
* i Dz-kas

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

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

’reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

' teises ir iškovotų jas.
šitokia padėtimi naudoda

miesi įvairių sektų kunigai, 
pryceriai ir kiti dievo ambasa
doriai kiršina vienus darbinin
kus prieš kitus. Man teko 
kalbėtis su baptistų tikėjimo 
išpažintojum, kuris dirbo For
do dirbtuvėse per daug metų, 
o dabar paleistas nuo darbo. 
Jis visą bėdą meta ant ateivių 
darbininkų. Girdi, jie čia at
vykę dirba, o mes turime būt 
be darbo ir gyvent pusbadžiai. 
GiFdi, mūsų ministeris daug 
apie tai kalbėjęs. Apie uni
jų organizavimą jiems uždrau
sta ir kalbėti. Be abėjonės, 
kitų sektų dvasiškiai-irgi var
toja panašius . argumentus. 
Vargšai nemąsto apie tikrą 
dalykų stovį, apie išnaudojimą 
darbininkų. Jie nei nepamąs- 
to, kad automobilių industri-- 
jos savininkai į 25 metus biz
nyje patapo bilionieriais, o 
darbininkai, pabuvę be darbo 
kele*tą , savaičių,- turi pusba

dę, palengvina inkstų ar pūslės įde- džiai gyventi' a^ba višai ba

Takiu būdu ir.Daily Workeriui 
bus parama ir pats dienraštis 
prasiplatins. Kuopų nariai ga
li surasti tokių darbininkų 
tarpe svetimtaučių — anglų, 
ypatingai dirbtuvėse. O jei
gu neatsirastų tokių, kurie 
prisidėtų su puse prenumera
tos, tai geriau visą prenume-

John Na u j okas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ar„ 
ilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė

tų pasirodė, kad šiemet mūsų pasiųstų Juos ^pinigus j centrą ra^ kuopos aukoti, bile tik 
apskritys pakilo virš šešių de-i 
sėkkų narių 'ir jau turi viso^ 
vitfc devynių šimtų narių. Drg. 
Matulevičius, kurisyįrą ir mū- 
sųl Draugijos knygithį^ užtik- 

if rinb, kad- mūsų apskritys jau 
■' atėmė garbę iš Chicagos aP- 

skričįę, kuris iki šiol skaitėsi 
didžiausiu. Bet visgi reikėtų'. A x T ±
padirbėti, kad dasivariųs iki ’V A- L. D. L. D. Centras pn- 
1,000 sarių. Abelnai iš kuo-. s’(Įčtų prie šio dąrbo, kas me- 
pų raportų pasirodė, kad vei- Uą* skirdamas taip tikrą sumą 
kimas nėra jau taip prastas,! pinigu ir per kuopas paskleis- 
kaip kai kurie draugai įsivaiz-Uū tarpe jaunuolių tinkamos, 

i 4ina. ; - į lengvos komunistinės Jiteratū-
įPo visų raportų, prieita priej ros- . . . L -

apskričio komiteto rinkjmo.' “Tik juokiu būdu veikdami 
t Dikiždiumoje Išrinkti tie patys. rties galėsime pnręngti į.dajį

Į komitetą išrinkti V. Paukš- jaunuolių, .tįnkainais klasių, 
tys, A. Matulevičius, J. Siur- kovai.” ! / , j
bi«,* D. Krūtis, A, Baltakis, J. x Priimtos rezoliuęijos jau

ir tuomet centras tą darbą at- 
! liks. Taipgi ragina tėvus, kad 
jie stengtųsi savo jaunuolius; 
prirašyti prie minimų jaunuo
lių organizacijų. Kurie ne
prirašyti, jiepis užprenume
ruoti Young Worker ir Young 
Pioneer. ‘j •
. “Konferencija /pagina, kad

tas žmogus skaitytų dienraštį.
Tai tiek<Hš svarbesnių šios 

konferencijos tai>įj^U.
Abelnai, konferencija buvo 

skaitlingą, delegatais ir dar 
pirmu s^iu mūsų konferenci
joj atstdvauta tiek daug kuo
pų. g' > ; :i

,f . Beje, kalbėta Jr apie tas 
'įjiopas, kurios negali pribūti

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

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

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

• apskričio komiteto rinkjfno. i

j matome, kad II Apskričio 
j konferencija pradedą) atsikra
tyti nuo tų tautinių tendenci
jų ir organizavimo jaunuolių 
vien tik lietuviška papėde, 
kaip iki šiol buvo.

Nemažai buvo diskusuota 
apie mūsų veikimo taktiką ir

Nalivaika ir E. Kindera.
Išrinkus komitetą, paimtas 

jaunuolių klausimas, šį klau
simą kiekvienoj konferencijoj 
svarsto ir vis neprieina prie 
galutino išvedimo. Diskusijos 
pasidarė gyvos. Išreikšta daug 
įvairių nuomonių. Pagalinus, I t'-- ’--.-7^ -------- ; 7-
pasiūlyta paskirti komisiją,! ve*k visi delegatai išsireiškė,

Pašalin-a gasą iš pilvo
'ar vidurių

Nesmagumas, kuri pągimdo ‘ gąsai 
ar išpūsti viduriai ar pilvas, yra 
greitai pašalinama^ au Nuga-Tone— 
vaistais, kurie nugali 'konstipaciją, 
išvalo kūn^ nuo Ugdą gimdančių nuo- 
/ r/ \ 
girną ir įderina ir sustiprina gai- 
viąsiąs ’ jėgas.

Nugą-Tone yra puikus del menko 
apetito, virškinimo pakrikimų, ner
viškumo, nemigos, netekimo svaru
mo ar spėkos, ir panašių pakrikimų, 
paeinančių nuo konstipacijos ir jos 
nuodų. Jeigu jūs nesate stiprūs ir 
pilni gyvumo, jūs turite leisti Nu- 

$ga-Tone atgauti jutos geresnę svei
katą. Nuga-Tone yra pardavinėja
mas viąų medicinos pardavinėtojų. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų sta
ke, paprašykit j j užsakyti jų del jūs 
iš savo džiaberio.

dauti. šito bjauraus* išnaudo
jimo jiems .kunigai, pryčeriai 
niekuomet neįasakoja, nes jie 
tarnauja išnaudotojų gaujai.

iH^torjiiaiint’iSHiniu^iii^BismsiiiQiioiiiQiuonoto n b [slllfc o

i

Subatoj, (S d. Vasario (February,
JUNIOR HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ,1 N. Main Avenue, Scranton, Pa

BUS SULOŠTA SCRANTONE—VAIDINS AIDO CHORAS IŠ WILKES-BARRE, PA.
Rengto A. Liet. Darbininku Literatūros Draugijos 39-ta Kuopa 

Pradžia lygiai 7-tą Vai. Vakare, ne Vėliau

I
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Ar j is' 
tai klausi-

KAUNAS.— Gruodžio 3 
d, Jonavos gatvėj savo bute 
gorėsi su šalikų Jonas Pet
rauskas 57 metų amž. Poli
cija išaiškino, kad Petraus- 

raidų” yieni kitus veža, kas koręsis del nesugyveni-

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS ,
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

s Skaudulių, ‘ Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GS1-
> < vos Va i gi o, ; Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes Ligą, < į 

Galvos Skaudėjimo, Neiiralgijos, Pądidejuąjų ,
I 1 Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir- * 

• Gerklės Ligų, JRewiaatizmo, Šciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo., Jeigu jūs esate nesveiki ir ausimi-*

, . nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
iri Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujaū-i’t 
siais, užgirtais moksliniais) būdais. Greitos ir , , 
pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDVKĄ
X-Spinduli«i, Kraujo lityrlmai, Laboratorfjo* BandymaiKraujo Ittyriroai, Laboratorijo* Bandymai

Chicaga yra pagarsėjus kai
po “underworld'’'’ miestas. 
Nuo to ir Detroitas neatsilie
ka... Čionai irgi yra daug viso-, 
kios rūšies požeminių grupių. 
Ant “i
O pasekmės to—labai tankiai 
randa lavonus įvairiose miesto 
dalyse. Vieną lavoną rado 
prie paminklo sėdintį parke, 
kitą kabantį ant stulpo, dau
gelį Detroito upėj, žinoma, 
policija į tai maža i domės 
kreipia, nes, tųr būt, bijosi kiš
tis į sukčių ir žmogžudžių gau
jas. Vis yra kalbama, ka<j tos 
gaujos daugiausia užsiima 
šmugeliavimu degtinas bei ki
tų uždraustų daiktų, iš kurių 
yra didelis pelnas.

Tankiai pasitaikė, jei poli
ciją bandė jiems kenkti, tai 
tapo nukautas paprastas polj- 
cistas. Bet pastaruoju laiku 
ir Vienus viršininkas buvo už
pultas t ir peršautas. Jam va
žiuojant i į darbą automobilių, 
kitas automobilius privažiavo 
šalę- jo ir pradėjo leisti šūvius 
į jį. Keturias kulkas suvarė 
jam ir einančią 
metų mergaitę 
peršovė. Jiedu 
nine j. Ar jie
dar ' klausimas, 
pabėgo.

Daugelį policija nužiūrimų 
asmenų ‘areštuoja; Nemany
kite, kad tai būtų ateivių dar
bas, kaip kad seninus taip 
spauda rašydavo: viską/ kas. 
tik įvykdavo blpgo, šuversda-j 
vo ant ateivių, dabar to nė
ra.

Dabar jau negali sumesti 
kaltę ant ateivių, nes pasirodo, 
kad'yra 1QO% amerikonai. Vi
si yrą čionai gimę, užauginti 
amerikoniškoj dvasioj, išmo
kinti amerikoniškose ar tikė- 
j imišk ošę. mokyįlo^e.

Dabar jau tik keliama kląų- 
simai-^-kils Čia bus? Nieko 
naujo. ; KwMlfet^ko surėdy
mo kūną < vėžio liga ėda ir, be 
abejones^ su įąiku jį suės.

mo šeimynoj.

DEGUČIAI, Zarasų ap.— 
Netoli Degučių, , Babrinės 
kaime iš kariško 
nusišovė šaulys Zavadis. 
Priežastis — išeikvojimas 
svetimo turto, už ką turėjo 
prieš teismų atsakyti.

šautuvo

QR. ZI NS 110EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

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

M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

šalygatviu 11 
pora kulkų 
randasi ligo- 
'pąsveiks, tai

Užpuolikai

Ka* yra dldžiau*ia* žmogau* pricia*?—Salti*. J U ne tik •anjcia«*ia* liga* įvaro, b*t 
ir į grab* paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačią Ameriką pagar»aju*iu*
. , „ , , , (Milteliu* nao Šalčio) jokių žalčių nebijo. UI

Urban s Cold Powders 7Cc °2 bak^nuo ■aT0
’ _ _ _ yra tai kanuolč priefi kitą amžiną žmogau* priežą—-yldu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuri* žmogui pagamina daug rūpeačių ir 

■unkių ligų. 26 centai už akrynutą.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ. HOMEOPATI8KŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

___St. or

State

Kiekvienam Išėjo po 1,000 
Cigaretp per Dieną 1929 
Metais Jungtinėse Valstijose

i T**r
Cigaretų gamyba per pir

muosius dešimtį mėnesiu 1929 1 
m. beveik prašoko visų 1928 
metų dvylikos mėnesių gamy
bą, kurį ligi toį sudarė rekor
dą, kaip kad paskutiniu laiku 
raportuoja valdžia.

1929 m. spalių mėnesį buvo, 
padirbta 12 nuošimčių cigare
tų daugiau, negu tą patį mė-/ 
nesį 1^28 m.,, pasiekdama 102 
bilionūs cigaretų, kas yra 12 
bilionų daugiau, liėkaip tuo 
pačiu laikotarpiu. 1^928 metais., . 
ir trūksta tik’keturių bilionų, :• 
kad prilygti visai 1928 metų ' 
cigaretų gamybai;

i Žmonas, stovintieji arti šios 
I pramones, numato krypimą 
linkui nuosaikesnių papročių 
darbe, žaidime ir valgyme, ir 
dėlto spėja, kad bus dar di- 

'dėsnis redkaląyimąs cigaretų, 
khipo priemones delei nuosai
kumo ir nairvų atsilsėsimo.

Spalių mėnuo buvo augš- 
čiaųsios'cigaretų gamybos mė
nuo iš visų šešių, vienas po 
kitam sekančių menesių, ir to 
vieno mėnesio laikų tapo /pa
dirbta vh’š 10,0Q0,000,000 ei- 
gąretų* 19.28 metais^ tebuvo 
tik vienas įpėniio, kuns virši
jo ' v ‘ rį

o* Siųsdami pinigu* 
' fu savo adresu. rfiFaSykite: ' 
FRANK A. UgBAN’S PHARMACY 

151 Metr6įrolitan Avė., 
Brooklyn, |N. Y.

I • . Ui-';. t ' I I -
AS, žemiau. pasiraSęn, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį mąloįnčklt man priausti 

URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, *u nurodymai*, kaip vartiU.

Vardai _

No—;---- -
|.

Mietui

n dainininkes! Visi, kiltie lik' esate matę 
aki, bei ‘KOVA Už IDĖJAS” dar pųilęes- 
apie tai kalbeli. , Visi, be skirtumo',' yra 

isas kitas, kokios 
zdrtd pamatyti ir

Wilkes-Barriuose, 
r scrantonięčių ne-suvlįs’. 
cyti.

.»0c; VAIKAMS 25 CJjJNTAl

uivj-.inumai puikesnę uz 
darbininkui, neatbūti na i

vaidins \\-ikcs-Barrc “Aido" Ch 
tad n<ra noi abęjonės, kad jie i

Rengėjai.

-nu -nu -u i1 -i n h j s i -i i ii ■: ui 4 u i
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLĄ SU REPUTACIJA
736 Legington Avė., tarpe 58tn ir 59tli Sts., New York City

< z * lojimas iš 736 Lexington'Avė.

S steigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Jšmok karų amatą ir pra- 
5k (kelią į pąsise^itną. Mūšų instruktoriai išmokiną jus valiuoti ir 

taisyki vi^okįų išdirbimų karus per trumpą laiką ir už maią kainą. 
Specialus kląsčs moterims. •’ Leidimas Jr užganėdinimas užtikrintas.

i,Klasės diąnomis vakarais. ‘ '

UžgttnSdiriftnas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas x < 
rrwwwHW "i.iiną.ibi.Pik 1 rk. G .'h ■ ■ ■,. ■ ... ......... .. ...
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TreČiadien., Sausio 22, 1930 >

VIETOS ŽINIOS
Pikietavimai Vietos, Kur 
Pašautas Drg. S. Katovis

%

Nariai kairiosios Maisto Tar
nautojų Unijos pirmadienį vėl 
pikietavo tą vietą, kur perei
tą ketvirtadienį policija pavo
jingai (veikiausia mirtinai) 
peršovė drg. S. Katovisą,, ties 
Miller’s valgių produktų mar-

Vakarienė, Koncertas ir 
! “Laisvės” Šėrininkų 
Suvažiavimas

Jau laikas mąstyti, planuoti, 
kokius naujus sumanymus pa
tieksime “Laisvės” Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimui, kuris 
bus ateinantį sekmadienį, sau
sio 26-tą, “Laisvės” svetainėje,

ketu, 161 st St. ir Union Ave.,;Ufj Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Bronxe. Du pikietininkai liko y. Suvažiavimas atsidarys 
areštuoti; ir vienas ir kitas po io-tą vai. ryte ir tęsis iki 5-tai
$500 kaucijos laikomi iki teis

imo. Bus teisiami sulig įstaty-:bus skanj vakarienė ir puiki 
mų paragrafo 600, kas reiš
kia, kad gali būt nubausti po 
šešis mėnesius kalėjimo. Arėš-i 
tuodaini juos mėlynsiūliai bu
deliškai sumušė švininiais 
^vamzdžiais (paipomis).

.Kur .pirmiaus demonstrantai 
pikietinirikai buvo įbaudžiami 
keletu dolerių bei keliomis d ie
nomis kalėjimo, dabar jie bau
džiami jau ištisais mėnesiais 
kalėjimo pagal minimą seną, iš 
archyvų atkastą įstatymą.

Kiek laiko atgal per streiką 
Miller’s marketas buvo priver
stas prisiimti naują kairiąją 
uniją ir mokėti vidutiniai $40 į 
algos savo darbininkams ir! 
tarnautojams į savaitę. Da-. 
bar gi marketo bosus sugun-! 
dė “socialistiniai” lyderiai geP 
tonosios žydų Trades Unijos, | 
kurie apsiėmė pristatyti tar
nautojus, streiklaužiaujančiusl ninkaį 
UŽ $30 savaitėj. Menkeliūniūtč.

Prieš kairiųjų i J J 
uniją išėmė teięmo indžionkši-1 
ną, vardu bosų, “: 
advokatas Solomonas, kandi-į

; vai. vakaro. Po suvažiavimui

‘ant .gud (taim’ ?u manim ...” 
Kada Greggienė su gengsteriu 
nėjo, o Greggas :paskui ją iš 
kepyklos išsivedė, tai gengste
ris jį peiliu iš už kampo nudū
rė. .i".-.*’

Gengsteris areštuotas; bet 
veikiausia arba bus išteisintas 
arba lengvai nubaustas.

Jis pirm to buvo tris kartus 
areštuotas, kad peiliu subadė 
kairiuosius kailiasiuvius-strei- 
kierius trimis skirtingais atve
jais. Jo bylas tuomet tardė 
trys atskiri magistratų tėismai, 
ir kiekvieną sykį jis buvo iš
teisintas.

Tas išgama Yackeris buvo 
apmokamas “socialistų” vadų 
iš International Fur Workers 
Unijos..

tiniams namams—$3.42 dau-' 
giąu, negu iki •Šiol/' Vidutinio 
gi telefono kainos pakėlimas 
Long Islande ir Westchester 
paviete bus $5.55'. Daugelyj 
atsitikimų, kur iki šiol būdavo 
mokama, penktukas ,už pasi
kalbėjimą telefonu, bus dešim
tukas; o kitur bus sutrumpin
ta t pasikalbėjimo laikas už 
penktuką. T • .• i '

Tais kainų pakėlimais Ne*W 
Yorko Telefonų Kompanija 
turės $14,000,000 daugiau pel
no, nekaip pereitais metais.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA wft6rka (prie stalų 

patarnautoja) nedidelėje restaura
cijoje. Ti*urripos darbo’ valandos, ge
ra alga. 601 Broad Ave., Ridgefield, 
N.J. ' . ' .. i (17-20)
REIKALINGA patyrusių moterų 

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

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU 'IR AMERIKONIŠKU STILIUM r

programa.

Užrašykite “Laisvę”
Jeigu turite savo gerų drau

gų ar pažįstamų SųVietų Są
jungoj, Brazilijoj; Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose

I svetimose šalyse—užrašykite 
jiem “Laisvę.”

“Laisvė” jiem bus .geriausia, 
dovana. /1 ; j > > . , • ; ■

Sąryšio 
pereitą

F. Stankūnas

Dainuos mūsų mylimi daini- 
i F. Stankūnas ir K.

Gražių jsmui- 
tarnautojų soių ciuos žymus smuikinin- 

m kas Endziulis. Jiems pianu 
socialistas”, akompanuos L. B. Šalinaite.

- ---------- ------------- j Prieš vakarienę ir po vaka- 
datas į miesto tarybos narius • rienei bug šokiai prie Elenos 
laike pereitų rinkimų.------------ Retikevičiūtes Orkestros.

šiuos žodžius berašant,; Mūsų gaspadinės, draugės: 
naujoji unija laimėjo streikus, Vaicekauskiūte, Juodzevičie- 
prieš du kitus marketus. nė, Čepulienė, Deikienė ir Ka- 

jRųošiama nauja, didesnė už; zakeVičienė jau turėjo keletą 
visas buvusias demonstracija ■ konferencijų del nusprendimo, 
toj vietoj, kur buvo peršautas, kaip tinkamiausiai pagaminti 
ktynpupistas įpikietininkas St. i vakarienę, 
Katoviš. . i .u-4
if I « I

Nori Išdeportuot Nužudymui 
Komunistu Redaktorių

Steve Zinič, redaktorius am-! 
erikiečių jugoslavų komunistų i 
laikraščio “Radniko” yra lai-1

, kad pasitenkintų 
! visi dalyviai.

zSrhagu paskelbti,1 jog:svetai
nė jau pertaisyta ir prie stajįų 
bus galima susodinti apie 50 

[žmonių daugiau, negu pirma.
Įžanga $1.50'.

, I i _____ . ,______ t ♦ .. ,. i J------------------- * y.........  .

yla iaib Būtlegerių Prigavysčių ■ 
komas Ellis Islande, ateivybės p j m Vnrlrn 1 '
stotyje, delei deportavimo.i rIvinę

Iš Sąryšio 
Konferencijos

Didž; 'New Yorko Darbinin
kiškų ’Organizacijų 
konferencija įvyko
sekmadienį, j kurią draugijos 
bei kuopos prisiuntė skaitlin
gai savus atstovus. Tačiaus,. 
buvo organizacijų, kurios ne
dalyvavo, tai iš South ir Cent
ral Brooklyno.

Dalyvavo 17’organizacijų, su 
virš 40 delegatų, kurie daly
kus svarstė ‘ rimtai. Reikia 
priminti, kad iš delegatų pu
sės buvo rimtai diskusuojama 
tų organizacijų nukrypimai 
nuo Sąryšio taisyklių., užbė
gant viena kitai už akių arba 
bandant pakenkti, o tokių at
sitikimų buvo pereitais metais 
bent porą.

Sąryšio konferenciją griež
tai reikalauja laikytis nustaty
tų Sąryšio taisyklių.; ir konfe
rencijos dalyvių mintis buvo 
tokia, kad to neprisilaikančias 
organizacijas pašaukti prie 
tvarkos.
Gegužinės klausimas pavestas 

Veikiančiam .Komitetui. Nu
tarta, kad šiemet būtų apvaikš
čiojama penkių metų sukaktu
vės nuo to ,laiko, kai nužudė 
fašistiniai budeliai mūsų ge
niausius draugus, Požėlą, Gie
drį Černį, Gręi^fenbėrgęrį ir 
KiW- ' ,<•...!■- Ki'

; Paaukota t $20 iš Sąryšio.; iž- 
dę>’/'Sekamiems tikslams: $15 
Jaunųjų Darbininkų Kliubui 
dšjei leidimo poros jų. narių į 
Darbininkų Kliubų, Sporto mo
kyklą ir $5. streikuojantiems 
darbininkams.

H ■ Ar Skaitai
“Raudonąjį Artoją”?

PRANEŠIMAS
Pranėšu Brooklyno lietuviams, kad 

aš savo barzdaškutyklą perkėliau iš 
1651 Driggs Ave. į 174 Roebling St., 
prie Grand St., Brooklyn, N. Y. Mel
džiu savo kostumerius ir abelnai lie
tuvius atsilankyti ir persitikrinti mū
sų patarnavimu naujoj vietoj.

PRIENŲ, BARBER SHOP
Anthony , Yench-Yenčiauskas

' ■. v '• ’■ i

’ 174 ROEBLING STREET
BROOKLYN, N. Y.

(7-18) 
frwr-T 't.......  ■ J ' > ■ ■.
............ p m-■ fmi f ii................

LIETUVIS
FOTOGRAFAS it MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PJOVAI

Rep.

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisvės’’ Name

BROOKLYN, N. Y.

Jugoslavijos fašistinė valdžia 
užsispyrus reikalauja, kad 
drg. Zinič kuo greičiausia bū
tų’išbugdintas “namo,” o ten 
fašistai jau padarysią jam 
tinkamą teįsmą.

Jis buvo areštuotas neva už 
neteisėtą įvažiavimą į Jungti
nes Valstijas penkeri metai at
gal.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas per augštesnius tei
smus reikalauja, kad drg. Zi- 
ničui būtų leista/išvažiuoti iš 
Amerikos į tokią šalį, kokią 
jis pasirinks: o jis pasirenka 
Sovietų Sąjungą.

Pirm to dar, Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas vedė 
bylą keliuose teismuose, kovo
damas prieš drg. Ziničo de
portavimą.

Būtlegerių gudrybių paroda 
yra New Yorke po num.; 628 
Fifth Ave. Pridėta tikųetukų, 
su parašais, kad tai tokia ir 
tokia seniausia ir geriausia 
degtinė; bonkose ir. kituose 
stikluose pripilta visokių spal
vų dažų, kuriais būtlegeriai 
nudažo naminį bei medini ar
ba nuodingą mūnšainą; išsta
tyta parodymui ir šimtai kitų 
žulikysčių, kuriomis būtlege- 
riai prigaudinėja ir nuodija 
gėrikus, įpiršdami jiems viso
kią “žiurkinę,” neva kaip tik
riausią šnapsą.

Ridgewoode Diskusijos 
Sausio 31 d.

147 Thames St., Degulio 
svetainėj, Ridgewoode, .31 d. 
sausio, yra rengiamos diskusi
joj. Diskusijų tema: “Ko
kiais būdais lengviausia prieit 
prie nesusipratusių darbinin
kų?’

Diskusijas rengia A. L. D. 
L. D. 55 kp. Kiekvienas dar
bininkas ii darbininkė būtinai 
turi ateit į tas diskusijas.

’ Komisija.

4 Koschminai Priveisė 300 
Per 80 Mėty Amerikoje

Keturi broliai Koschminai, 
žydai, kurie 80 metų atgal at
vyko iš Vokietijos į Ameriką, 
apvaikščiojo tas sukaktuves 
dideliu ; bankietu
Boys Association kambariuo
se, kur dalyvavo 300 artimes
nių bei tolimesnių giminių, ku
rių jie prisiveisė, begyvenda
mi Amerikoj.

Grand » St.

Williamsburgo Darbininkų J 
Centro Parengimas ■ , :

šeštadienį, sausio 25 d.r bus 
Williamsburgho D a r b ihinkų 
Centro parengimas p<^ num.' 68 
Whipple St., kampas \ BrCrik . 
way (prie Manhrittahį 'AvėA 
BrooktyneJ '■ Dairiūdsi f Ai<3b 
Choro męrginU)sel^tėt>aEr 
rį įeina sekamos: dhinihirikes: 
Aida Kairiūtė, Lilija Butkiūtė, 
Marė Ašmenskiūtė, Elena Pe- 
kiūtė, L. B. šalinaite ir, Rūta 
Jesvinskiūtė. 'Seksteto vedėja 
—Šalinaite. Taipgi sudainuos 
keletą dainų ir drg. K; Men- 
keliūniūtė. Bus ir kitokių pa- 
marginimų. Įžanga tik 35c. 
Pradžia 8-ta vai. vakare.

J. S.
Du 'Darbininkai, Neturėdami 
Maskų, Užtroško Gazu

Gaza užtroško du darbinin
kai Brooklyn Union Gas Kom
panijos, Matthew Gibbons ir 
Patrick 'Maliy, kada bedirbant 
taisymo darbus pratrūko vie
nas šešių coliu gazo vamzdis. 
Kompanija turėtų parūpinti 
maskas prieš apsinuodijimą 
gazu; bet jinai to nedaro, ne
paisydama savo darbininkų 
sveikatos nei gyvybės.

RiMy■Si, ujį m, .d . W 't i •' / t 7 1 ‘

Už Nepaskėlinimą Pačios 
Gengsteris Nudūrė Vyrą

William Yacker, gengsteris, 
kuris dažnai buvo samdomas 
“socialistų” prieš dairiuosius, 
dabar peiliu nudūrė kepyklos 
darbininką Louisą Greggą, 
New Yorke. Gangsteris, ke
pykloje priėjęs ijrie Greggo 
pačios, nutvėrė jai už pažas
ties ir šakbi “tavo vyYas-yra 
smirdantis šeškas einame

Nepaprastas Koncertas 
Lietuvių Centro Biuro

2 d. vasarib Brooklyn Labor 
Lyceum svetainėj bus nepap
rastas koncertas, kurį ‘rengia 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras. r ’ '
i Žmonės sakb, kad k oriceriai' 
nusibodo todėl/J Qt’ad nibko’ 
narijo juose nėsą. ’ ' '!

Bėt meS užtikrinančiai pi-A- 
nešamė,. ^kadf ’tame koncerte 
mažne, yisa kas bus nauja.

Artistėj kuri atvyko nesenai 
iš Sovietų Sąjungos, bus tame 
koncerte; akrobatai iš’Darbi
ninkų Sporto. Unijos; gabi šo
kikė Sėly, Afehlman, Mandoli
nų orkestrą skambins įvairias 
liaudiep melodijas ir kiti. Dai
nuos Sietyno Choras iš New- 
arko ir Aido Choras iš Brook
lyno; abiem vodovaus L, < B. 
šalinaite.

Visi išanksto. rengkitės.
Rengimo Komisija.

Pakelta Telefonų Kaina;
$14,000,000 Daugiau Pelno

Nito vasario 1 d. bus pakel
ta kaina telefonų, laikomų na
muose ir biznio vietose. Vidu* 
tiniai imant, telefonas ^biznio 
vietoje Užuos $7.32 j metus 
daugiau, negu dabar, o priva-

“Raudonasis Artojas” Yra 
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

kartu per savaitę.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 

/eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 
kultūrinės revoliucijos kelius.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
supažindina savo / skaitytojus su 
revoliuciniais įvykiais visame 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono- 
, mikoj ii’ kultūroj.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizdupja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų jna- 

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

.. i (sociąlistiriėj. statyboj. ,
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko pįačiuą, ryšius su lietu
vėj darbininkų -musėmis užsieny, 
ir pląčiai rasp, apie jų gyveni- 

: nją kapitalistinėse šalyse! ir ko- 
I ., vą už savo tklasės reikalus. , . f * • j •• ' * ’ f

[ Kiekvieno! lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir ^valstiečio' šeimy
na, kokioj ' šaTyd ji negyventų,, 
privalo tuojaųą užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau-

. donąjį Artoją.”
. Jei turi giminių Kanadoj, Ar

gentinoj, Brazilijoj/ UruguayL 
juj ar kitose šalyje, užprenume
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

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

najam Artojui.”.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

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

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:,

Minsk, UI. K. Marksa 14, 
Red. ’Lit.' Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u a paveikslus 
įvairiomis s p a I- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amėrikohifikais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės| žiuo 
adresu:

JONAS

. ; . > —-- - ------
TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

j X-Spinduliy, Diagnoza
221 South 4th Street
• ■> (Priejiais Bddge Plaza) 

BROOKLYN,; N> Y.
VALANDOS: .

10-12 prieft piet; 2-8 po piet. 
Ketversraia ir subatomia iki 0 
Penktadieniais ir sekmadieniai* 
sulyg autarties.

Tel. Stagg 9988

vaL 
tik

DR. MENDELOWITZ
STOKES

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Speteinlittaa del visų ligų ir operacijų: 
Akių,

Naujausi
Ausų, Monies Ir Gerklės. 
Diagnozu ir Gydymo liūdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.)

NEW YORK CITY
VALANDOS:'10-/2 A. M.; 6-8 P. M 

Nodėliomia 10 A. M. iki J P. M.

127
(TArpo

Tel., Havemeyer 5505 ; ■

RED EAGLE EXPRESS
< G. DANENHAUER ‘ 

SAVININKAS > '
Perkrautume: namų rakandus 

ir t kitokius stambius ir smul
kius. daiktus įne tik Maspethe, 
Biubklyne ir New Yorke, bet Ir 
iš tolimų, miestų. Kainos že
mos, patarnavimas greitas ir 
patenkinantis. ' Kreipkitės: v'
54-18—66th St., Maspeth, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
, '.ii.i,.....•........

-. * ■:

; VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
, Kendrick’s Herb Laxative >yra Padaryta is . 

Grynų Žolių ir Neturi Savyje: Jokių = ;
Chemikalų

, . ' . , \ ' 
šiais vaistais neužtraukia papročio ii* .atliūosuoja vįdu-

, , ’rius ir i pagelbsti sugrąžint natutalį ‘ vidurių’ malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na". . . . . . ... .į . .j 60d, per paštą 65o»

* ' i Kundroto ajjtieka 'yra didžiausia ir semausid , , \ 
vaistinė. < Mes specialistai sutaikyti daktarą 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtinės šių re- : 
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, ( 

! tyros ir geriausios, j ;

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

KUNDROTO AhlEKA
P. L KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2860^3514 

, ' ■ ;■ l
Iškirpkit ši skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu

t m . m ' r:

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

' Jo nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

L GARŠVA
GRABORIUS 

. UNDERTAKER 
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja \numirusiut 
ąnti visokių kapinių; parsamdo <au- 
tomoHJius. iręįtjirtetas veselijoms, 
krikštynom^ -pasivažinėjimams.

231 Bedford į Brooklyn, <N. Y.
264 Front St^ C, Brooklyn, N. Y

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyąr Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn. N. Y.' \
W A LANDOS :

Nuo 9 ryte iki po pietų. 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776,

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Patarnauju yisiem be skutamo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu *xuogeriausiai. 1 ■ . j

,734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

SKANIAI. PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmones, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa* 
vo kostumerių. Valgiu* 
laiko šviežius ir pagami* < 
na skaniai. f

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

■ • " l' * f ( • .Jūs pažįstate mus, mes pažįstame, 
jus, bet jau..senai mątėmėši. Būtų 
linksriaa' pasimatyti. ; ;

Kurie dar nepažįstate mūsi|, tai 
del pažinties Užeikite, o būsite ma
loniąją priimti.

J, ir p/yAIGĮNIS ’ 
214 Pefry Ąvenue, Maspeth, N. Y.

Tel., 0783 Stagg / '

107 Union Atenue

BR€>OKĖY

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA
(Levąndauskas)
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